Aranydiploma
aházaspárnak

lnterjú Németh Ferenccel

Nem ijed meg a munkátől,
szor galma s, igyekvő ember

-

- Mióta él Szabadbaltyánban? (Életkora?)
ltt élek születésemtől íogva, 1969 ápriIisá-

ban születtem, 46 esztendős vagyok.

-

Munka és tevékenység?lndíttatás?
Família? Munkatársak?

-

Pár éve vettem át a szüleim által 199,1-ben
alapított pékségvezetését,s emellett a íiammal nemrégiben nyitottunk a szomszéd íaluban, Tácon egy vegyesboltot, A pékségben,
nem is tudom, ha röviden kéne megfogalmaznom a íeladataimal, mi lenne a megfeleló
válasz... Mert én rendezem a pénzügyeket,
a munkásaink beosztását, ami nem is olyan

Gáspár Ferenc es Gasparné Szóke Erzsébet

,,A pécsi ünnepségen is átvehettük volna az

aranydiplomát" - lépett a mikroíonhoz a tanár
úr, ,,Hogy mégsem? Úgy gondoltuk, ltt veszszük át, ahol ezt az ötven évet magunk mögött
hagytuk " Az 50-es szám háromszorosan is
meghatározó az idén a Gáspár család éle-

tében, Először:

a

Pécsi Tudományegyetem

diplomaszerzésük 50. évíordulója alkalmából
Arany Díszoklevelet adományozott Gáspár
Ferenc és Gáspárné Szőke Erzsébeípedagógusoknak. Másodszor: éppen 50 évvel ezelőtt
Szabadbattyánban kezdtek dolgozni, Harmadszor: életüket is 50 éve kötötték össze. Az
aranydiplomát Ekler Zoltán, a Batthyány Lajos
Általános iskola igazgató 1a az évzárón adta át a
pedagógus

házaspárnak,

w

egyszerú, mert ahogyan nekik, úgy nekem
is rugalmasnak kell lennem. Sok esetben én
vagyok a beugrós, ha sofőr, illetve üzembeli
emberhiány van. Ahhoz, hogy egy pékségben
rendben menjen minden, kell érteni kicsit a
gépekhez is, amikkel do|gozunk, legyen szo
egy zsemlegépről vagy akár a kemencékről.
Ha valami elromlik, minél hamarabb meg kell
oldani a problémát, hogy ne legyen időveszteség a termelésben. Amióta a pékségüzemel, szinte a kezdetek óta, én is itt dolgozom,

mindig arra törekedtem, hogy amit a szüleim
létrehoztak, tovább tudlam vinni, íejleszteni
lehetóségeimhez mérten.
(Folytatás az 5. oldalon)

Szabadbattyánétt cím
A Batthyány Lajos Altalános lskola kollektívája nyugdí|ba vonulása a|kalmából bensóséges
ünnepségen köszöntötte
Kiss Zoltánné Meszár
Teréz IaníIónőt, igazgatóhelyettest és lászló
Jánosné lbolya gazdasági ügyintézőt a művelődési házban. A nagyközségi önkormányzat
képviselótestülete Szabadbattyánért kitüntető
címet adományozott Kiss Zoltánnénak a településért több éven át kiíejtett önzetlen munkája

elismeréséül, díszoklevelet vehetett át László
Jánosné. Az elismerésekel Polyák lstván Vilmos polgármester adta át. A Pedagógusok
Szakszervezete Kissnét az Eötvös József-emlékéremarany íokozatával, Lászlónét az emvv
lékérem bronz íokozatával tüntette

ki.

Kiss Zoltánné Terikét és László Jánosné lbolyál
Ekl e r Zo ltán i sko l ai g azgató kö szö ntötte

§rabadbattyáni Híradó
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O n ko r m á ny

zati tájékoztatő

Tisztelt 0lvasó! Tájékoztatom Önl Szabad-

terjedő gyalogjárdára, valamint az Arpád utca
gyalogjárdá;ának helyreállítására. A pályázati
kiírásnak megíelelően atámogatásból igényelt
összeg: 6,042.619,- Ft, a vállalt öneró összege pedig '1.066.344,- Ft. Tehát mindösszesen

battyán Nagyközségi Önkormányzal képviselő-testületének döntéseirő!.

A 2015. április 27-én megtartott képviselőtestületi ülésen beszámoló hangzott el az önkormányzat és költségvetési szervei 2014. évi
gazdálkodásáról. Az önkormányzat a 20,14-es
évet 564.415.000,- Ft bevételi íőösszeggel és
436.791.000,- Ft kiadási fóösszeggel zárta.
Az önkormányzati beszámolóval egyide|űleg
a támogatott civil szervezetek is elszámoltak
az önkormányzat által biztosított működési
támogatásokról.

A

SzékesíehérváriRendórkapitányság

a

nagyközség közrendjének és közbiztonságának2014. évi helyzetéről szóló beszámolójával eleget tett törvényi kötelezettségének.
A képviselő-testület megalkotta a 20152019-es ciklus gazdasági program|át.
Valamennyi beszámoló teljes terjedelemben
elérhetó az önkormányzat honlapjáról. (www.
szabadbattyan. hu)
A Nádor utcai lárdaépítéskiviteli munkálataival a képviseló-testület az Alba Ut Kít.-t bruttó

2.704.859,- Ft kiviteli összegben, míg a műszaki ellenőrzési íeladatok ellátásával a Futura
Bt.t (Úrhida, Újszőlók u. 52., képviseli: Pálffy
György) bízta meg 100.000,- Ft összegben.
képviselőtestület
nyári gyermekétkeztetésre pályázatot nyújtott be az emberi
eróforrások minisztere által meghirdetett
programra. Ezáltal 20]5. június 16-ától 2015.
au gusztus 28-áig 40 szabadbattyáni gyermek
napi egyszeri meleg étele biztosított a Csíkvár
étterem közremúködésével.

A

a

A képViselőtestület a 2015. május 4-én
megtartott üléséndöntött arról, hogy a
Kápolnásnyék és Vidéke Takarékszövetkezet
épületét meg kívánja vásárolni, A többszöri

7.,l08.963,- Ft-os íejlesztést tervezett ezen
szakaszokra a képviselő{estület.
A költségvetésben a civil szervezetek támoga-

egyeztetés eredményeként a vételárat a íelek 18.000.000,- Ft-ban állapították meg. Az
önkormányzat az épúlethasznosításáról a kesóbbiekben dönt majd.
Ezzel egyidejűleg újabb ingatlan megvásárlásáról született döntés. A vétellel érintett ingatlan a Széchenyi út 5. sz. alatti ,,Vajay-ház".
A íelek a vételárat 12.000.000,- Ft-ban állapították meg. Ez az épü|et tájház kialakítására
igazán alkalmas.
Döntés született a fellesztési célok prioritásáról az alábbiak szerint: ]. A polgármesteri
hivatal épületére tetőszerkezet építése.2. A
íaluközpont arculatának kialakítása. 3. Két új
játszótér építése.4. A Telek és a Battyáni utcákban a járda felújítása.

A 2015. május 28-án megtartott ülésen
beszámoló hangzott el a jegyzői hatáskörbe
IarIozó 2014. évi gyámügyi íeladatokról, a
gyermekjóléti és gyermekvédelmi íeladatok
ellátásáról szóló átíogó értékelésselegyütt,
A2014. évi közbeszerzés statisztikai összegzéséről szintén határozat született. 2014-ben
a képviselótestület a ,,Közösségi íalubusz"
pályázaI benyújtása kapcsán közbeszerzési
eljárást fOlytatott le. Az elnyert kisbusz pályázati támogatása 10 millió íorint volt.

Az

önkormányzal

pályázaIot nyújtott be

belterületi járdák íelújítására, mégpedig a jel-

zólámpás csomóponttól a Csíkvár étteremig

H adigond ozás, támo
Módosult a hadigondozásról szóló lörvény,
bővült a támogalotlak köte.
,l994.
Módosult a hadigondozásról szóló
évi
XLV. törvény (a továbbiakban: Hdt.). A módosítás alapján anyagi támogatás illeti meg azokat
is, akiknek íérle,édesapja 1938. november
2-a és 1945, május 9-e között a volt magyar
királyi honvédségés csendőrség kötelékében
szolgált, függetlenül állományviszonyától és
rendíokozatától és attól a ténytől, hogy az
1947, íebruár 10-én Párizsban, Magyarország
képviselői által aláírt békeszerződés következtében mely ország állampolgárává vált.
A módosítás a lakóhelyétól íüggetlenül megnyitja a hadigondozotti jogosultságot azon
2

tása előirányzat terhére a Szabadbattyáni Polgárőr Egyesület részéreévi 600.000,- Ft, míg
a Szabadbattyáni Sport Egyesület részéreévi
2.500.000,- Fttámogatás került megállapításra
a szervezetek működésének biztosítására.

A 2015, június 26-án megtartott képviseló{estületi ülésen a megalakított Sárrét

-

Kistáj 0nkormányzati Társulás működésének
biztosítására rendelet alkotott a képviselőtestület Kőszárhegy, Úrhida, Nádasdladány és
Sárkeszi településekre is kiterjesztó hatállyal
a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről,valamint a íizetendó térítésidíjakról az alábbi tartalommal:
A házi segítségnyúilásértíizetendő személyi lérílésidí| óradíja:
Az el|átást kérő jövedelme a nyugdíjminimum százalékában: 0-100 százalék; öszszegek íorintban: 0-28.500 íorint; íizetendő
gondozási dí1 (íorint/főlóra): 350. 101-150
százalék,, 28.500-42.750 íorint; 410. 151-

200 százalék,, 42751-57.000 íorint; 470.

201-245 száza|ók: 57.001-69.285 íorint;
530. 246 százalék,.69.286 íorint; 590.
A jogaIkotási kötelezettségnek eleget téve a
képviseló-testület az ebrendészeti hozzájárulás mértékét0 Ft-ban állapította meg, illetve
a kedvte|ésből tartott állatok, különösen az
e be k íuttatás a r a a közigazgatási
terü etü n kön
külön közterületet nem jelolt ki.
Némethné dr. Jenei Eva..
l

Jegyzo

gatottak

-

magyar állampolgárok
a Hdt. szerinti volt
hadiárvák, volt hadigyámoltak és vo|t hadigondozott családtagok - számára is, akiket 1949,

január 1-jét megelőzően nyilvántartásba vettak. A hősi halált halt néhai íérjük után azon ha-

diözvegyek is gondozotti körbe kerülnek, akik
Magyarországról vonultak be, de - lakhelyváltozás nélkül - jelenleg más állam polgárai,
A törvény a volt hadiárva, volt hadigyámolt és

volt hadigondozott családtag íoga|mával megteremti annak lehetóségét, hogy azon személyek, akik a Hdt. alapján korábban jogosultak
voltak hadigondozotti ellátásra, de a pénzellátást megszüntették, vagy a |ogosultságuk
megszűnt, illetve a kérelmüket be sem nyújtották, kérelemre 1áradékban részesülhessenek.

A módosítás 20,15. július 4-étól hatályos. A
járadékot a kérelem benyújtását követó hónap '1. nap;ától havonta íolyósítják. A 1áradék
összege az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összege (1elenleg: 28.500 íorint) 30
százaléka, azaz 8.550 forint.

A

hadigondozotti ügyekben első íokon

eljáró hadigondozási hatóság a hadigon-

dozott lakóhelye szerint illetékes íővárosi
és megyei kormányhivatal járási (íővárosi
kerületi) hivatala, külíöldön élő, Magyarországon lakóhellyel, tartózkodási hellyel

nem rendelkező magyar állampolgár kérelmező esetében Budapest Főváros Kormányhivatala.
Fejér Megyei Kormányhivatal

2015. augusrtus
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A veteránautók az egykori járműgyártás gyöngyszemei

Mesék, csodás masinákról

Letűnt korok autói és mototiai között batangolunk, a íéríiembetek

egyle csak azokról a csodálatos
masinákról mesélnek. A veterán

járművek íelvonulása szemel-

lelket gyönyörködtet,
az úrhidai
kirándulás magával ragadó.

Az 1954-es

,1000-

orris Minor
esre sokan fe|íigyeltek, maga a
krónikás is, s így tanúja lehetett
l\i

a nagy találkozásnak. A kétajtós

madik gazdájához, a nagyrécsei
Döbörhegyi

Józseíhez. A két szaki

a motorháztetőt felnyitva beszéli
végig tüzetesen a tudnivalókat; a
tulaj íelesége,Marika lelkesen íotózza őket. Beletörődtem - jegyzi

meg mosolyogva

-, Jóska

reggel

lemegy a műhelybe, este meg íelJOn.

Első ízben rendeztek veteés motoros találkozót

ránautó

Szabadbattyánban, az Árpád utca

szedán eIső és harmadik tulaldonosát a vak véletlen vezérelte éppen ezen a szombaton a battyáni

telles hosszában. Az ötletgazda,
pilaszanovich pál és a íő szerve-

randevúra,

vezetóje úgy érzi, a hagyományteremtés sikeresnek bizonyult, jövő-

A

martonvásári Varga Károly

szeretettel simogatla egykori kocsiját, amely 1993-tól négy évig

volt az ő birtokában A 1obbkormányos másíé| éve került har-

ző, Cseh Márta, a művelődési ház

re folytatni kell.

Akit nem csapott meg a régi 1ár-

gányok benzingőze, nem értheti
ezt az egészet - magyarázzák a

Pilaszanovich Pál regisztrálja Gellért lstván Austiniát az elsó battyáni veteránseregszemlén

gépész urak. A ma veteránautói az

egykori járműgyártás gyöngyszemei, l\4inőség és íorma, az adott
kor technikaja és technológiála
az oldtimer kocsiknak leIkük van!
Szepseget es e egarciat suga,oz-

-

nak, sttlust es erteket kepv seInek

A veteranautO-tulaldonosox biblia)a eZ

A kék-íehér,egykori rendorsegi
Volgát a íehérvári Csizmadta Karoly mulaIla a népeknek. Az 1986os, '1000 köbcentis K100 RT BMW
motor 100 lóerőt tud, amint a kis-

lángi Matern lmre és párja, llona
mondja: még eredeti ralta a bordó

A Morris Minor elsó és harmadik tulajdonosa: Varga Károly (jobbról) és
Döbörhegyi

Jozseí

színű fényezés.Még hogy nem
jár autóbusz Battyán és Urhida
között!

-

íi. Az lkarus 3]-es retro busszal
Fung Lászlóék ugyanis utasokat is hoztak vissza a bázisra. A

sárszentmihályi Nemes Zoltán

igazi kuriózummal büszkélkedhet:
az 'l94'l-es amerikai Wi||ys MB

Jeep a második világháborúban
szo

lg

ált.

Délutánra azIán az is kiderült,
hogy a szépszámú látogató mely

auto- es motorszépségre adta

a

Iegtöbb voksot,

A

legszebb

negykerekű cim a táci Fehér Dániel ChevroIet Camaro kupéjának
dukált a Iegszebb kétkerekű cím
pedig a székesíehérváriSpang
Tibor háborús veterán, Zündapp
oldalkocsis motorjának,

tréfálkozik az egyik atya-

V, Varga

Józseí

Lendület és űj szemlélet!
Sok

rendezvény, íiatalos len-

dület, új szemlélet! Talán a leg-

íontosabb jellemzők, melyek

Móricz Zsigmond

a

Művelődési
Ház és Könyvtár munkacsoportjáról elmondhatók. A programok
szervezésének ú1 megközelítése,
valamint az integrált közösségi és
szolgáltató tér íeladatainak kifogástalan megvalósítása elsősorban az intézményúj vezetójének,

cseh Mártának köszönhető,
A múvelődési ház csapata (balról jobbra): Molnár Lászlóné (Bea), Uring Anikó,
Méreg Lajosné (Erika), Cseh Márta éS Molnár Dóra

aki

szakmai tudása, íelkészúltsége,
valamint tapasztalata segítségével magas színvonalon birkózik

meg ezekkel a kihívásokkal Ter-

mészetesen egymagában

nem

tudna minden íeladatot olyan kiíogástalanul megoldani, de az őt
körülvevó munkatársak segítségének, lelkiismeretes munkájának

a

köszönhetően
rendezvények
magas színvonalon valósultak
meg. Köszönetemet

fejezem ki az

intézmény dolgozóinak, és kívánom, hogy hasonló íelíogásban,

lelkiismeretes hozzáállással végezzék munkálukat a jövóben

is!

Polyák lstván Vilmos
polgármester

2015. augusrtus
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suliséí,kakaspörkölt,

Seuso-ötvösremek,

íegyverkovács és ütőgardon

Hugyomány őrzés, Y ár téri vigasság

Sokan megcsodállák a Seusotál kiállított másolatál, tapsot

a

érdemelt

hagyományőrző,

kosztümös katonai bemutató, s
a számos zenés-dalos produkció,

detűs hangulatot hozotl a baráti
kör íőzőcskéje és vigassága, a
kiváló ételekre iól csúsztak a zamalos borok és hűvös sörök.

- A Seuso-kincs,
-

a késő római

amely valószínűleg
a Szabadbattyán és Úrhida határában található pannóniai romterüezüstkészlet

letről került elő

-

a régészeken, tu-

dományos kutatókon, úlságírókon
és a múkincsvédelmirendőrségen

túl egyre több művészt inspirál

alkotásra - vezetett körbe a kulatoronybeli (eltsd: Kule) kiállításon
Tóth Sándor újságiró, a Seusokincs ismert kutatója.

A derék vitézek a helyi fegyverkovács portékáit mustrálják

íolytatva az elmúlt években nagy

mUtatták Szabadbattyánban is a
Seuso-kincs központi kincsleletét,

Aninl Polyák lstván Vilmos pol
gármester lapunknak kiíejtette:
sikerrel megszervezett Vár téri
vigassá9okat, megőrizve annak

gasztronómiai tradícióját, az önkormányzat az idén a település
történelmi vonatkozásaira is sze-

retett volna újra rávilágítani. S
valóban, visszahozták

a

korábbi

várjátékok hangulatát, és egy igazi

meglepetéssel

is

szolgáltak. Be-

a vadásztálat! lgaz, nem az erede-

tit, de az eredetivel teljesen meg-

egyező íantasztikus másolatot,
J ajesnica Róbe

ötvösmúvész
A kiállításon,
mellett más,
kotásokat is

rt Munkácsy-dílas

remekmúvét.
a művész íelajánlása

a kincsek ihlette alfeIvonultattak, Lapis

András szobrász- és éremmű-

Sárrét Kistáj

szociális társulás
A szociális

vész Pelso-Balaton

emlékérmét,

Veloz Nóra íestő-, grafikus- és
íormaművészakrillal és tűíilccel
készített, a seuso kincseket ábrázoló íestményét,s Polyák lstván íestőmúvész a SeusO-palOtát
rekonstruáló nagyméretúíantáziaíestményét.Tóth Sándor, gyújteményéből egyéb dokumentumo-

kat és könyveket is íelajánlott

-

A Seuso{ál

másolatát sze-

retnénk megvásárolni, folynak az
egyeztetések, de a mintegy hét-

millió íorint összegyűjtése nem
kis eróíeszítést igényel, Mecénásokat keresünk, szóba került az
adománygyűjtés lehetősége is

alapellátás biztosítására öt település, Szabadbattyán
gesztorságával, új önkormányzati

árulta el Polyák lstván.

A

Vár téri vigasságokon

mos történelmi

társulást hozott létre Sárrét Kistáj

a

szabadbattyáni kiállításra.

-

szá-

hagyományőrző

elnevezéssel. A társulásban együtl

program és íőzőcske uárta az

működő települések, önkormány-

érdeklődőket

zatok: Kószárhegy, Nádasdladány,

és környékén. A vigasságok védnöki tisztét Tóth Emil gazdá|kodó
töltötte be, Dávidné Halász Nóra

Sárkeszi, SZabadbattyán és Úrhida,
illetve önkormányzatai.

Az együtt-

múködés elózménye, hogy a korábbi társulás - a székesfehérvári
Többcélú Kistérségi Társulás - e

a

Kulatoronynál

igazi hopmesterként hol itt, h0l ott

Némethné dr, Jenei Eva jegyző
Jónácsik zsoltné szakmai vezető-

tűnt íel a íorgatagban. Megnyitották sátraikat a kézművesek, a népi

vel konzultál

kismesterségek művelói, hátul
asztalitenisz-csaták zajlottak, a

és így a költségei, terhei az önkor-

házi segítségnyúitásíeladatellá-

kondérokban válogatott íinomsá-

mányzatokra nézve már igen nagy

tását hatékonyabb és pénzügyileg

gok rotyogtak, a rétesköltemények

íeladat ellátására kevesebb normatív támogatást vehetett igénybe,

terhet jelentettek. Az öt önkormányzat az ebbe a szociális szolgáltatásba tartozó gyermekjóléti
szolgálat, családsegítés, valamint
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kedvezőbb íeltételekkel július elsejével kezdte meg.

magukért beszéltek. A íózőcske
most nem versenyszerűen zajlott,

Polyák lstván Vilmos
polgármester

minden baráti társaság, egyesület,
utcaközösség, munkahelyi kollek-

Németh János

szabadbattyáni

íegyverkovács

tíva kiváló minósítést érdemelt emelte ki Tolnai László, az ismert
vendéglős, a zsűri elnöke
A színpadi íellépéseksorát Fazekas

Egon (tekerőlanI) és Tokodi Tünde
(ütógardon) nyitotta, majd a Pengetős citerazenekar, a Csillámpor
együttes és a Fertőszentmiklósi

Féríidalkör hangolta a jókedvet.
A népek elidőztek az abai kovács
úllőjénél,Németh János íegyverkovács helyi történelmi hagyo-

mányőrző csoportot toborzott,

a

látványos katonai bemutatón

íelvonultak a csőszi haditornások,
a tatai vár seymenlei, a budapesti
hagyományőrség vitezei, a kapuvári hajdúk és a gartai muskétások, megismerkedhettünk

az osz-

mán viselet legszebb darabjaival.
V. Varga Józseí
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lnterjú Németh Ferenccel

Nem ijed meg a munkátő|,
szorgalma s, igyekvő ember

(Folytatás az

1.

oldalról)

- Az

irodában a többiek között együtt dolgozom a húgommal, Judittal, de a szüleim is
sok mindenben segítenek. Bizonyos dolgokban sokkal tapasztaltabbak nálam, hisz mégiscsak ők alapították. A beosztottaink többsége ,,régi bútordarab" már, jól összeszokott

csapatot alkot az éjszakás és a nappalos

műszak is. Így az esetek többségében gördülékenyen mennek a dolgok. hiszen mindenki
tudja a íeladatát. Próbálunk úgy viszonyulni
egymáshoz, mint egy nagy család, végtéreis
sok időt töltünk egyútt
- Ellátási, szállítási kör?
- Pékségünk abban a szerencsés helyzetben
van, hogy a környező íalvakban, városokban
ismert megbízhatóságáról, minőségi termé-

keiről. Sok kisebb-nagyobb boltot látunk el
napi szinten áruinkkal. De sok óvoda és iskola
büíéjében,konyhájában is a mi termékeinket

fogyaszt1ák a gyerekek nap mint nap. Beleértve itt a közétkeztetésre vonatkozó táplálkozás-egészségügyi elóírásoknak megíelelő,
egészséges életmódra nevelő termékeinket
is, melynek kínálatát íolyamatosan bóvítjük.

-

-

Feladatok? Elképzelések,tervek?

A jövőbeli terveim, elképzeléseim között

elsó helyen a gépek korszerúsítéseés íejlesztése áll. szeretném az územ méretét is
növelni, a dolgozói létszámot bóvíteni. lgény
szerint a most meglévó vevőkört megnövelni,
új, messzebb lévő településekre is eljuttatni

termékeinket. A 201 3-as évben sikerült autóink nagy részétlecserélni, de szeretnék a két
régi helyett is újat vásárolni.
- Mi a jó kenyér titka?
A
- ió kenyér titka nem túl bonyolult, csupán
a minőségi alapanyag és jó szakemberek

párosítása. Mert ugyanúgy felelőssége

a

dagasztónak, a táblánál dolgozónak és a kemencét kezelő kollégának is, hogy minőségi
termék kerüljön ki a boltokba.
- A pékmester korán kel?

-

Nekem, mint fónöknek, szinte

24 órás

,,szolgálatban" kell lennem. Salnos. ha éjjel
megy tönkre egy gép, az azonnali mego|dást
igényel, de én vagyok, akit a soíőr ébreszt,
ha gond van az autóval, vagy épp a boltos,
ahonnan lemaradt valami.

- Kedvenc péksüteménye?
péksüteményról beszélhetnénk, de
Sokíéle
nekem mégis a kedvencem a írissen kisült
kakaós csiga. De más termékeket is szívesen

íogyasztok, hiszen ki tud ellenálIni a kemencéből kiáradó íriss pékárúillatának
- Támogatás, szponzorálás?
Ahogy
lehetőségeink engedik, szívesen támogatok a íaluban különbözó rendezvényeket, szervezett programokat, gyermeknapot,
nyugdíjas összejöveteleket és így tovább. A
szomszédos településeken is sok íelajánlásunk volt már hasonló rendezvényekre, de
havi rendszerességgel támogatok különböző
gyermekalapítványokat is,

Néujegy
Név: Németh Ferenc

Közvetlen család, gyerekek: párja,
Anita és az ő 9 éves kisfia, Endre. Lánya:
Marianna, Fia:Viktor.

lskolák, végzettség:Váci Mihály Szakképző iskola és Kollégium, 1987., gépi

forgácsoló
Tevékenység: a Família Pékség
megbízott ügyvezető igazgatója, Egyéni
vállalkozóként vegyeskereskedés üzemeltetése.
Közélet: a telepúlés és a környező íalvak,
v alam i nt al ap ítványok támogatása.

Kilüntetés: a támogatott kózösségek
és alapítványok elismerései, emlékplakettjei.

- Vezérelve az életben, a

munkában?

- A becsületesség, a megbízhatóság és az
ószinteség fontos dolgok számomra a munkában és a magánéletben egyaránt. Mindig is
ambiciózus ember voltam, aki nem iled meg
a munkától. Szeretem a dolgaimat maximálisan elvégezni

- Család, szülők, gyerekek?

- Elváltam, Lányom, Marianna 25 esztendős,
a Semmelweis Egyetemen tanul, mentőtiszt
lesz. Emellett a pékségéletében is aktívan
részt vesz, ha szükség van rá. Fiam, VikIor 22
éves, érettségiután még villanyszerelóként
végzett, jelenleg ebben a szakmában bontogatla szárnyait. A közös, táci boltunkban is
tevékenykedik, de a pékségben rá is számíthatok, ha úgy alakulnak a dolgok. Jelenleg a
párommal, Anitával élek és az ő kisíiával, Endrével Ó sok mindenben támogat, számíthatok
rá otthon és a munkában is egyaránt A szüleimmel nagyon jó a kapcsolatom, sokat vagyok
a közelükben, már csak a pékségokán is
- Szabadidő, kedvtelés, hobbi?
nagyon kevés a szabadidőm, de ha
Salnos
úgy alakul, szeretem aktív pihenessel a szabadban tölteni, Hobbim az otthoni munkámmal kapcsolatos, az állatokkal. Kikapcsol és
megnyugtat azazidő, amit a jószágok között
töltök el. Jelenleg sok minden megtalálható
nálunk, kutyák, anyadisznók, ló, nyulak, baromíi, és a régi nagy szenvedély, a papagájok. Velük is sok a munka, de ez más jellegű,
jó kicsit kiszakadni a hétköznapokból, megszabadulva a kötöttségektől, az elvárásoktól.
Régebben sportoltam, rendszeresen jártam
íocizni is, de sajnos az egészségiállapotom

Ferenc, édesapjával és lányával, Mariannával az üzemben

ezImár nem engedi meg.
V. Varga

Józseí
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Mozgalmas hónapok a,,kul tűrban"
Mozgalmas hónapokat tudhal
maga mögötl

a Móricz Zsigmond

Művelődési Ház és Könyvtár.
Nem maradhatott el ezen a tavaszon sem a helyi múvészcsoport,
a Pallay Alkotókör kiállítása. A
tárlatot Polyák lstván íestóművész nyitotta meg, melyet megelőzöIt Dabóczy Hanna népdal

éneklése.A íestményeket egy
hónapon keresztül megtekinthel

ték a látogatók. A betérők és mű-

vészetet kedvelők mintegy húsz
képet csodálhattak meg.

A megyei szintű egészségnapunkon igyekeztünk íelhívnia
íigyelmet az egészségtudatosság
fontosságára,
népegészségügy egészségíejlesztésiosztá-

A

lyának íőorvosával, dr Pásztor
Lászlóval olyan szúréseketpró-

báltunk kitalálni, hogy minden
korosztályt érdekeljen, így a
legnagyobb örömünkre

sokan eljöttek

nagyon

és meglátogat-

ták a programokat. A különböző

Alkotótábor Csíkvárban. A tízesztendós Pallay Alkotókór tagjai és múveszbarátaik kéthetes alkotótáborban teveke nykedtek a ía l u h ázn ak, táj h ázn ak szánt Vajay- H o rváth 1é l e kú r i an al

iskoIa tornatermében szerveztük
meg, ahol elsőként a Csillámpor

állomásokon volt önvizsgálat
tanítása, melanomaszűrés, ér-

együttesre

szűkületszűrés, testzsír-, BMl-

togós gyakorlatainak bemutatása
követett. Ezenkívül bekapcsolódhattunk egy gyermek;átszóba, és
hamisíthatatlan bűvésztrükköket
is megíigyelheIlúnk Álland Jácint
bűvésztól Mindezek után a program részekéntmezőgazdasági

mérés,véradás. Készítettúnkegy
úgynevezett menetlevelet. amire
a vizsgálatokon mért eredményeket összesítve is ráírathattuk. Így
könnyebb volt a nap végénáttekinteni, hogy mire kell a jövőben
íigyelnünk. Mindemellett egészséges piacot is kialakítottunk,
ahol mézet, lekvárt, sajtot és f riss
gyúmölcsIevet
kóstolhatott
bárki. A rendezvényt az egészség
tegyében különböző előadásokkal
is tarkítottuk. FOntosnak tartottuk, hogy helybe hozzuk a szolgáltatásokat, abban bízva, hogy

is

így sokkal többen

ellátogatnak.

Ésvalóban, nagyon sokan kíván-

csiak voltak egészségük Jelenlegi
állapotára.

Kézműves íoglalkozásaink
népszerúek a gyerekek körében.
A májusi anyák napi kézműves
íoglalkozásunkra is sokan jelentkeztek, hogy saját készítésűüdvözlólapot, könyvjelzót, karkötőt
és méhecskétvihessenek

haza.

Mindenki nagyon izgatottan készítette a saját kis meglepetését,
tudva, hogy az apróságoknak nagyon fognak örülni az anyukák és
a nagymamák.
Gyermeknapi programunkat az
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hangolódhattunk,
amit az Ugrálókötél íormáció pat-

gépbemutatót is tartottunk az
Arpád utcában, Csanádi Tamás
segítségável betekintést kaptak
a gyerekek a talicska vetógépen
keresztül a váltva íorgatós ekén
át egészen a korszerű mezőgaz-

dasági gépekig.

másolatára, a hagyományórzó és
katonai bemutatókra és a színpa-

di zenész-énekes íellépőkreis,
miközben a főzócsapatok megmérettettékmagukat, és jobbnál

tobb étkek készültek.

veterán autó- és motorcsodák
találkozhattak Szabadbattyánban
június 6-án, Az első igazán meleg
nyári napon elíoglalták az utakat
a tél viszontagságai elól garázsba
menekített, és most újból elóvett

értékesgépjárművek,

melye-

ket reggeltől délutánig mindenki
szemügyre vehetett, A rendezvény

A gépbemutatót segítették: Boza

lstván, Csanádi László, Csókási
Áaam, Cso*asi Dániel Csókási
Gergő, Csókási Lajos, Gál lstván,
Harangozó Antal, Horgos Balázs,
Magyar lstván, Meszlényi Mihály,
Pereces Miklós, Pintér Józseí és
a Sárrét Kít A Família Pékség
péksütemény íelajánlását másnap elíogyaszthatták a gyerekek.
szerettúnk volna a klasszikus
gyermeknaptól kicsit eltérni, úgy
gondolom, nagyon ló élményekkel gazdagodhattak kicsik és nagyOk.

Május'l6-án ismét Vár

lebonyolításában a művelődési
ház is részt vett. sokan voltak
kíváncsiak a seusotál kiállított

téri

Vigasságok (történelmi hagyományórzés és fózőverseny) voltak, melynek szervezésébenés

ötletét Pllaszanovich Pál adIa,
mi pedig igyekeztünk a lehetó
legtöbbet kihozni mindebből A
program nem csak a helyieket
mozgatta meg, de szép számmal

érkeztek a megyéből is, példáuI Martonvásárról, Enyingről, és
egészen messziről, Sopronból is
jöttek a Ialálkozóra. A művelődési
ház mögötti területet erre az alkalomra megkaptuk, amit a program

lskola zenészei. A Buda-Fashion
ruhakollekcióit szebbnél szebb
manökenek vonultatták fel, és
az eseményt a HaSzüNa zenekar
zárIa, akik mintegy másíél órán
keresztül koncerteztek. Reméllúk,
hogy ezzel a programmal kedvet
csináltunk a íolytatáshoz.
A művelődési házban tavaszi
bababörzét is rendeztúnk, ahol az
anyukák árusították saját csemetéik kinőtt, ám jó állapotú ruháit
és használati tárgyait. Érdemes
betérni ilyen jellegű programjainkra is, hiszen a látogatók számára ingyenes. Ha pedig otthon

már hegyekben állnak a kinótt
ruhák, cipők, akkor bérelhetnek

egy asztalt a rendezvényre, ahol

más anyukák a feleslegessé
vált ruháktól íelszabadíthatják
egymást. Nyári bababörzét is

rendeztünk. A nyáron citera- és
néptánctábornak adunk otthont,
és már lázasan készülünk a íalunapra.
A lezajlott programokról készült

íotókat íacebookos oldalunkon
(Szeretlek Szabadbattyán Mó-

előtt alapos terúletrendezés eló-

ricz Zsigmond Művelődési

zött meg. Ezúton is köszönök

és Könyvtár) bárki követheti, és

min-

den segítséget és hozzájárulást!
Az itt felállított színpadon színes
programokkal vártuk a sörsátorok alá a napíényelől behúzódni
vágyókat. Fellépők: a Kid Rock
and Roll SE, a Gorsium Múvészeti

Ház

a jövőben tervezett eseményekről a plakátokon és szórólapokon

kívül itt is olvashattok, olvashatnak.

Cseh Márta
múvelódésszervezó

§rabadbattyáni llindó
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Madarak és fák napia:
országos harmadik hely!
amit látványos mezőgazdasági gépbemutató

lmmár negyedik alkalommal rendeztük meg
áprilisban a szülő - pedagógus bált, melyen

követett. ltt köszönjük

szülők is külön műsorszámmal kedveskedtek vendégeinknek,
nagy ötömünkre

meg a Borbás család és

a Família Pékségíinomságait!

a

Az utolsó tanítási hét izgalmas eseményeket
tartogatott diákjainknak. A Tanár-Diák íocimérkőzés döntetlennel zárult, míg kosárlabdában a
Ianerő gárdáia diadalmaskodott, Az egészség-

Április végénmegtörtént a beiratkozás, 41 elsósünk két osztályba került, Az idei évben is
eredményes volt a hulladékgyűjtés. Az iskola-

és sportnapi programjainkba számos szülő is

Egyesület alkotásaibó| rendeztünk kiállítást. Az
Alcoa Action program keretén belül május 9-én
az alsós udvar hatsó kerítésénekcserélét oldot

bekapcsolódott, akiknek ezúton is köszönetünket íejezzük ki! Külön köszönjük Ptetser Ádámn ak, a Fiatal C ivil Kurázsi Egyesület vezetójének
azanyagi és személyes támogatását is!
Az idei tanév végeztével két kollégánk is
nyugdíjba uonulL László Jánosnétól és Klss

tuk meg. KöszönjükI

Zo ltán n étó l

Fantasztikus sikert értünk el a Madarak és íák
napja országos versenyen. lskolánk csapata a

el. |tt adtuk át a Pécsi Tudományegyetem által
kiállított Arany Díszoklevelet Gáspár Ferencné

harmadik lett! A csapat Iagjai: Borszuk Boglár-

Szóke Erzsébet és Gáspár Ferenc nyugalmazott

ka, Kovács Orsolya. Kovács Zsolt. A Természet
- Ember - Környezet megyei versenyen Kovács

kollégáinknak,

galériában, áprilisban a székesíehérvári Vasvári
Pál Általános lskola diákjainak munkáiból, májusban pedig a lovasberényi Szín-Kör Kulturális

a ianévzáró ünnepélyen

Alapítványi kitüntetést vehetett

)rsolya és Sümegi Anna 3., míg Kouács Zsolt és

Zso lt 8,, Kiváló

Mészáros Patrik 1. helyezést ért el. A Kaán Károly biológia megyei versenyen Szentkuti Bence
3,, Kovács 0rsolya 2. helyezést ért el. A íelkészí-

tályos tanulónk,

tó mindhárom versenyen dr, Székely Andrásné.
Tanulóink a megyei Diákolimpián is nagyszerűen szerepe|tek, és így minden dicséretet meg-

érdemelnek. külön kiemelendő pankus Borbála

és Slmon Erik első helye, illetve Erős Gábor,
Hauzer Rajmund, Kovács )rsolya, Géringer Balázs, Joó Dávid és a íiú4 x 1000 méteres váltó

teljesítmenye Felkészító Óze Lásztó,

s

portoló dijaI

bú cs úztu nk

ál

Kovács

P an k u s B o rb ál a 7,,

valamint Joó Dávid és Géringer Balázs B. osz-

Az lskoláért emlékplakettel Simon lstván vállalkozót túntették ki

A Bendegúz nyelvész verseny megyei fordulóján első helyezést ért e|. és az országos
döntóben is szép eredménnyeI zárt Vöros Erik
1. osztályos tanu|ónk, Felkészitő: Poszavecz
Lászlóné. Tanulóinkat a gyermeknapon elvarázsolta az Ugrókötél íormációnk és a Csillámpor
együttesünk, továbbá a búvészprodukciója,

A Gróf

Batthyány La;os Általános lskoláért

Emlékplakett Szabadbattyán kitüntetést Slrnon
l

stv á n v

A

állalkozó

ka pta.

tanévnyitó ünnepély idópontja 2015. augusztus 30,, 18 óra. A nyárra mindenkinek kelIemes pihenést kívánokI
(20'1 5.

június) www iskoIa-battyan.hu

Ekler zoltán
igazgató

Az ősztől hét óvodai csoport
Az ország löbbi óvodáiához hasonlóan intéz-

port kialakítása, és az előbb említett óvodaudvar

tudnivalókkal kapcsolatban,

ményünkben is megtörlénlek áplilis végénaz
óvodai beiratkozások az új lörvényi rendelkezéseknek megíelelően.

Miközben az ú1onnan beiratkozó gyermekeink

rendbetétele íog zajlani ezen idószak alatt. A gaz-

már kopogtattak az óvoda ajtaján, a nagycsoportokban lázas készülódés íolyt az óvodától

dasági irodában ügyeletet és teleíonos tájékoztatást természetesen délelóttönként igénybe lehet

való búcsúvéte|hez,Május utolsó péntekjén, hagyományaink szerint, ünnepélyes keretek között

venni. Köszönjük

Tájékoztatom ezúton is a Kedves Szülőket, hogy

azon gyerekek számára kötelező 2015. szeptember 1-1étól óvodai jogviszonyt létesíteni,akik
2012. május 31-éig születtek, Esetleg, akielmu-

elköszöntünk

lasztotta beíratási kötelezettségét. szíveskedjen

nekik az iskolában! A szülőknek, nagyszülóknek

azt mihamarabb pótolni.

nagyon köszönjük

0römmel vettük íenntartónkkal, munkatársaimmal, hogy a környékbelitelepülésekről

számban adtak be óvodai

f

is nagy

elvételi kérelmet.

Sajnos a létszámhatárt alapító oktratunk rögzíti,
annak betartása ránk nézve kötelező, így sajnos
több, vidékról jeIentkező kisgyermeket is kellett
elutasítani. Annak ellenére, hogy szeptembertól
ismét megnövekedett létszámban, hét óvodai
csoporttal kezdjük a nevelési évet. Kiscsoportos
gyermekeinket a Katica, Cica és Pillangó csoport íogja beíogadni.

A nyár íolyamán az óvónók íelveszik a kapcsolatot a szülőkke| az évkezdéssel kapcsolatos

iskolába induló gyermekeinktől.

megértésúket és segítségüket!

Szeptember 1-jén (kedd) vár;uk a megszokott
rend szerint vissza óvodásainkat. Út óvodásaink

Ebben az évben 34 kisgyermekünk vállára tettük

pedig az óvónőkkel egyeztetett befogadási rend

az ,,úti batyut". Jó tanulást és sok sikert kívánunk

szerint érkeznek majd. (A médiában közzétett
ingyenes étkezésselkapcsolatban a későbbiek
folyamán tájékoztatluk 0nöket.) A szülői értekezlet minden csoportban szeptember első he-

az közösen

töltött

óvodásévek

alatti bizalmat, és mindeníajta segítséget!
Óvodánk épületéthárom udvarrész öleli körül,
többségükben íajátékkal telepítve. Sajnos az idó

tében lesz.

múlása és az állandó használat miatt többségük
a íelülvizsgálat alkalmával balesetveszélyes ka-

támogatást és együttműködést, amit intézmé-

tegóriába került. Jelen állapot szerint íolyik udvari játékaink cseréje és íelújítása.lntézkedési
tervünk alaplán szeptemberben már az új, vagy
íelújítottjátékok várják majd gyermekeinket,

kedves szülók! Ebben a nevelósi évben is augusztusban áll le óvodánk működése. A gyermek
és íelnőtt mosdók, konyhai kiszolgáló helyiségek,
raktárak tiszlító meszelésén kívül a hetedik cso-

Tisztelt szúlők! köszönök

0nöknek minden

nyünknek az elmúlt nevelési évben nyújtottak!
A Ciírakert Óvoda munkatársi közösségével
együtt pihentetó és vidám nyarat kívánok minden kis óvodásunknak és családlának, valamint
településünk összes lakójának!
Teleíon: (06-22) 5B8-004
E-mail: szabadbattyan.ovoda@gmail.com

óberné kámán Erika
óvodavezető

§rabadbattyáni Hírcdó

20t5. augusrtus

É

AUTOGAZ ATALAKITAS

ea
őa

Védi környezetét, csökkenti üzemanyag költségeit!

. biztonsá9os acél üzemanyagtartály
. t9k. esetén üzemanyag áfa visszaigényelhető
. 1OO OOO km használat alatt 824 OOO Ft-ot spórol (95 benzinhez képest)

Az autógáz4O%o-olc§óbb

il

i)§

mint a 95 benzinl

Érdek!ődjön teleío non 22/518-3OO

-AFA, anyag, munkadíj (kivéve engedély, műszaki vizsga) tartalmazza. Ervényes: 2015. szeptember l.-ig

{ac 1

a

A települések kOzti barátságot erősítve
A hagyományos kószárhegyi íalu-

és még nagyobb

napot július 25-én rendezték meg.

bírnak, A települési, a közösségi

Most nem a rendezvény programjairól szólnék, hanem arra szeretném íelhívniolvasóink íigyelmét,

összetartozás lehetóséggel szolgál, hogy szélesebb körben is-

hogy az ilyen jellegű közösségi
attrakciók lehetóséggel szolgálnak ana, hogy a települések közötti együttmúködés

-

a kulturális

együttműködésrőI van szó

-

to-

vább erősödlön, Szabadbattyán,
Kószárhegy és Úrhida már az el
múlt időszakban is ápolt ilyen jel-

jelentóséggel

merjük meg egymás eredményeit,
esetleg lássuk gondjainkat, és így

könnyebben rátaiálhassunk az
együttműködés valós pontjaira, A
merőkanálJesztivál

egyebek közt

a gasztronómia területén kínálta
egymás megismerését,illetve
kínálta

a

barátság erósítésének

egyik területét.

Vilmls

POlyák lstván

legú kapcsolatokat, most azonban

polgármester

mindezek új alapokra helyezódtek,

A három polgármester. Bognár Józseí. Borlan Péter es Polyák lstván Vilmos

Közönségszolgálat
Polgátmesteri hivatal:
H, Sz: 7.30-12, 13-16. P:

7.30l2

Móricz Zsigmond Művelődési Ház
és Könyvtár:

K, Cs: zárva

Tel: 363-31 6, 30-461 -55-49

588100, 30-283-98-61
A polgármestel íogadónapja:
Sz: 8-12. Tel: 30-850-46-99
A jegyző íogadónapja:
H: egész nap. Tel: 30-850-46-99
Gyermekióléti szolgálal:

A könyvtár nyitva larlása:
H: 1317. K: 10-13. Sz: 13-,l7
,l6l9.
Cs: zárva. P:
Tel: 363-316
A íalugazdász íogadónapja:

Tel:

Sárrét Kistáj 0nkormányzati

Társulás, polgármesteri hivataI
H:

13J5. Sz: 8-12

Családsegítés: H: 1315. Sz: 8-12
szakmai vezető: Jónácsik zsoltné

,10l2.
Ugyvédi ügyelet: P:
Székesíehérvári járási hivatal:
Szívár, Dr. Koch László u.4/b

Tel: 515-300. Web: jarasihivatalok.hu

Játási ügysegéd:
szerdánként 12.30-14

8l2.

70-436-24-64
Egészségügy:
0rvosok lendelési ideje:
H:

Tel:

Dr, H arza Tamás l, körzeti háziorvos
Tel: 363-254, 30-397-5,1-44

Páros hét: H: 13-15.30. K:8-11
Sz: 8-12. Cs:

13l5,30.

P: 8-,l0.30

Páratlan hét: H: 1315.30. K: 8l1
Sz és Cs: 13-15.30. P: 8l0.30

Dr. Várkonyi Mári a ll, körzeIi háziorvos
Tel: 363-051,

7

0 -37 2-87

-99

Páros hét: H:8-12, K: 13-15.30
,l3-15.30.
Sz:
Cs: 8-]2, P: 12-,l5
Páratlan hét: H: 8l2. K: 13-15.30

(Szabadbattyán, polgármesteri hivatal)
Sz: 8-12. Cs:

812. P:

,í215

Dr. Fülöp Edlí gyermekszakorvos
Te|: 363-,1 97.

H: 8-'l1. K:

Barmikor hívható, tel: 30-956-1 1-61
A gyógyszertál nyitva tartása:
H-P, 8-16,30. Tel: 363-048

30-902-52-27

13l6.

Sz:

8J0

Cs:13-15, P: 10l2
Csecsemő tanácsadás, Cs: 8-10.30
Lázár Katalin védőnő, l, körzet

Tel:30-284-35l7
Várandós tanácsadás, Sz: 8-10
Csecsemó tanácsadás, Sz: 10-12
Majorné M, Erika védőnó. ll körzet
Tel:

30-859-09-35

Várandós tanácsadás. H: 8-'l0
Csecsemő tanácsadás, H: 10-12
Fogotvosok lendelési ideie:
Dr, Kellei Gyórgyi l. fogszakorvos
,l3-,l9
Tel: 362-612. H:
K: 7-13
Sz:

7l3

Dr.

Kis Piroska

Magyar Posla:
H: 8-'l8. K-P: 8-16. Tel: 363-106
|

E-on ügyíélszolgálal:
Áram hibabejelentés: 80-533-533
Gáz hibabelelentés: 80-30'|-301

Vízmű kirendeltség:
Szabadbattyán, Vasvári Pál
Cs:7.30-18.

363-088, 40-200-344
Hulladékudvar:

u.

Tel:

Nyári nyitva tartás: H, Sz, P:

,14-18

K, Cs zárva. Szo: 8-,l2

Segélyhívás:

(isk íog.), Cs: 7-13. P: 13-19

Segélyhívó: 112. Mentószolgálat: 104
Túzoltóság: 105. Rendőrség:,107
'l319
Tel: 362-612. H: 7-13. K:
Székesíehérvári Rendőrkapitányság:
,l3-19.
Sz: 13-19, Cs:
P: 7-13 (isk,íog,) Tel: 541-600
Állatorvosi szolgálat:
Helyi kmb íogadóóra, Sz: 15l6
Dr, kis kálmán állatorvos
Márkus László, 20 -27 0-80-97
Széchenyi u. 7, Te|: 20-554-82-66
Mukrányi Zsolt, 20-210-49-33
,16-20
Rendelési idó, H-P:
Pau l Atti la, 20 -210 -24 -83
ll, íogszakorvos

Dr. poszmik lmre állatorvos

Pol

g

árőrség: 30 -621

-57 -7
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