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Szent karácsony!
Amikor – karácsony lévén – betérünk a templomba az éjféli szentmisére, legtöbbször csillogó,
pompás környezetbe kerülünk.
Ugyanakkor a karácsony történetét leíró evangéliumok másféle miliőt idéznek: egy ókori népszámlálás embernyomorító körülményeit,
megtetézve a mindenórás kismama és férje ilyenkor kényszerű
gondjaival, egy állatok és emberek
menedékéül szolgáló barlangot,
gyermekszületést, állatok jászlát,
majd angyali énekszót és néhány
környékbeli pásztor megilletődött
hódolatát. Ennek hangulatát általában a templom egyik sarkában
vagy mellékoltárában berendezett
betlehem őrzi.
A karácsony titka előtt a hívő
ember elnémul, mert mit is lehetne szólni a Teremtő eme hihetetlenül nagylelkű lépéséhez, szabad
döntéséhez: Isten létére emberként testet öltött, megszületett és
végigélte mindazt, ami egy emberre vár.
Isten ennyire közel jött, ennyire megtisztelte ember voltunkat,
azért hogy élőszóval, saját szava-

ival is hozzájáruljon a kinyilatkoztatás teljességéhez.
Egy gyermek születése önmagában titokzatos. Már ez a titok
is kitágítja a horizontot, megnevezhetetlen örömet gyújt a szülők,
rokonok lelkében: új élet született,
aki nagy reménységre ad okot,
akármilyen körülmények között is
jött a világra.
Mária és József is átélték akkor
ezt az örömet és reménységet, de
azt is, amire ezen felül a hit bátorította és jogosította fel őket: gyermekük, akit Jézusnak neveztek,
a világ Üdvözítőjének született.
Eredete titokzatos, számukra is
megfoghatatlan volt.
A karácsony szentségét a többi
között a gyermekként megszületett Isten Fia jelenti. Olyan kicsinnyé lett, amilyenné mi sem
szívesen válnánk még egyszer
életünkben, pedig mi soha nem
voltunk egylényegűek a Mindenható Atyával, de a Fiúisten még
ezt is vállalta értünk, irántunk való
szeretetből!
Mayer László
h. esperes, plébános

Híradó

Ajándékozott? Ajándékozó?
Ebben az évben még a szokottnál is
korábban kezdődött a „karácsonyi
láz”. Arra buzdítottak a reklámok:
vásároljunk, időben készüljünk az
ünnepre. Ha nincs elég pénzed,
akkor élj a hitelfelvétel lehetőségével, hiszen így megszűnik minden
gondod.
Valóban csak ennyi? Ilyen egyszerű a megoldás? A kérdésfelvetésben már a válasz is benne van:
természetesen a vásárlás, vagy
éppen a hitelből való költekezés
nem oldja meg sem a te, sem senki
más gondját. Hiszen az ünnepi láz
elmúltával ott marad a mindennapok valósága – gondokkal, bajokkal,
betegségekkel, megoldandó kérdésekkel. Hacsak ezen a mostani ünnepen nem leszel te is annak a különleges ajándéknak az elfogadója,
amelyik megváltoztatja az életedet.
Amelynek a megszerzéséhez még
csak pénzre sincs szükséged.
De mi is ez az ajándék? Nem más,
mint maga Jézus Krisztus, akivel
Isten az első karácsony alkalmával
megajándékozta az egész világot –
és így téged is. Azért, hogy általa
megváltozhasson az életed, hogy

felismerd, Isten szeretete által
másként élheted a mindennapjaidat. Ami eddig fontos, sőt nélkülözhetetlen volt számodra, innentől
már kevésbé lesz meghatározó. Az
isteni jelenlét, az életedet megújító
erő viszont nélkülözhetetlenné válik – mert felismered, általa vagy
és lehetsz igazán gazdag. Jézus
Krisztus által van igazi békességed,
és az ő jelenléte az, amely nap-nap
után örömöt ad neked is – még terheid ellenére is.
Állj meg kérlek a mostani ünnepekre készülve, talán éppen az
ajándékokért való rohanásod közepette, és figyelj arra a Jézusra,
aki neked is ajándékként adatott az
Istentől. Engedd, hogy Isten megajándékozzon, hiszen így te meg
fogod kapni a legdrágább és legértékesebb ajándékot. Úgy, hogy
miközben ajándékozol, Isten szeretete által valóban és gazdagon
megajándékozott ember leszel.
Kívánom, hogy ezt a csodát és
örömöt ezen a mostani ünnepen te
is átélhesd!
Pintérné Koczó Zsófia
református lelkész

Békés karácsonyt és boldog új évet!

Szabadbattyáni Híradó
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Püspöki áldás
a templomra
Szabadbattyánban, a Szent Imre-templom
felszentelésének százötven éves évfordulójára ünnepi koncerttel és koncelebrált
püspöki szentmisével emlékeztek. A százötven éves Szent Imre-templomot Spányi
Antal megyés püspök ünnepi szentmisén
áldotta meg nemrégiben.

Fotó: V. Varga József

A historizáló stílusú templomot 1865-ben
építtette a Batthyány-család, az első főoltárképet a család egyik nőtagja festette, a
bejárat felett a Batthyányak címere látható.
A jelenlegi főoltárképen Szent Imre herceg

Spányi Antal: Adjunk hálát elődeinkért
alakját örökítették meg a királyi jelképekkel együtt, ám a festményről, a legenda
szerint, gróf Batthyány Imre (1781–1874),
Zala megye egykori főispánja, helyi földbirtokos tekint ránk.
A szentmise előtt Kun Ágnes Anna énekes adott koncertet Mazalin Wanda orgonakíséretével. A templom történetének
bemutatása után Mayer László h. esperes,
plébános köszöntötte a főpásztort, a meghívott vendégeket és a híveket.
Adjunk hálát elődeinkért, a százötven év
sok-sok kegyelméért, legyen fontos ez a
templom, a hit megerősödésének helye
minden hívő számára – mondta szentbeszédében Spányi Antal. A megyés püspök
végezetül megáldotta a templom zászlaját,
és valamennyi jelenlévőt.
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Kötelező a házszám!

Tisztelt Ingatlan Tulajdonos, Ingatlan Használó! A házszám feltüntetése kötelező! Kérem
Önt, hogy ingatlana házszámát – Emmarózán a
helyrajzi számot – szíveskedjék jól látható helyen elhelyezni!
Némethné dr. Jenei Éva
jegyző
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Önkormányzati tájékoztató
Tisztelt Szabadbattyáni Lakosok! Rövid tájékoztatást szeretnék adni az önkormányzat képviselő-testületének legutóbbi döntéseiről.
A 2015. szeptember 14-én megtartott
zárt képviselő-testületi ülésen a grémium
Szabadbattyánért Kitüntetés címet adományozott ifj. Németh Ferenc Szabadbattyán, Széchenyi u. 101/A. sz. alatti lakos vállalkozónak,
a településért több éven át kifejtett önzetlen
munkája elismeréséül.
A nyílt ülésen döntést született az önkormányzat és költségvetési szervei 2015. évi költségvetésének módosításáról.
Rendelettel újbóli szabályozásra kerültek a
hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásának és igénybevételének rendelkezései. A törvény erejénél fogva módosítottuk a képviselőtestület szervezeti és működési szabályzatát.
Az orvosi körzetek kialakításáról szóló rendelet
– a magasabb szintű jogszabálynak történő
megfeleltetés érdekében – módosításra került.
Tájékoztatom a Tisztelt Olvasót, hogy valamennyi rendeletünk teljes terjedelemben a
www.szabadbattyan.hu honlapon elérhető.
A helyi, felsőoktatásban részt vevő hallgatók
támogatása céljából a képviselő-testület csatlakozott a Bursa Hungarica felsőoktatási önkormányzati ösztöndíjpályázat 2016. évi fordulójához. Tájékoztatásul adom, hogy minden évben
a költségvetésben e feladatra az önkormányzat
kb. 800 ezer forintot biztosít, amely teljes mértékben felhasználásra kerül. A kérelmezők száma átlagosan 17-20 fő.
Pályázatot nyújtottunk be a szociális tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő
támogatásra. A pályázaton nyert önkormányzatunk. Benyújtott igényünk 70 köbméter fára
irányult, a képviselő-testület a 88.900 forintos
önrészt a költségvetésben biztosította. A támogatott fa mennyisége: 39 erdei köbméter fa.
A József Attila utca és a buszváró közötti gyalogjárda kiviteli munkáira tett ajánlatok
közül a képviselő-testület a Kaba Global Kft.
(Pázmánd, Határ u. 87.) ajánlatát fogadta el
bruttó 2.711.577 forint összegben. Örömmel
nyugtázhatjuk, hogy a munkálatok befejeződtek, a József Attila utcai lakosok biztonságos
körülmények között közelítik meg a buszvárót.
A képviselő-testület 200 ezer forintot biztosított az emmarózai utak javítására. A munkálatok
elvégzésével azonban további 200 ezer forint felhasználásában döntöttek. Bízunk abban, hogy a
Pokol dűlő, a Napsugár dűlő járhatóbbá vált.
Településünkön a mezőgazdasági földutakról
az aszfaltos útra történő rákanyarodás sárrázóval történő ellátását – Malom utca és Goda
dűlő – 560 ezer forintban biztosítottuk. Ez az
összeg a Sárvíz Térségi Vízi Társulat részére a
tagok által befizetett támogatás visszaforgatása jogcímen került felhasználásra.
Az
önkormányzat
tulajdonát
képező
Szabadbattyán, Széchenyi u. 5. sz. alatti ingatlan tekintetében a garázskapu kialakítására a
Blaumann és Fia Kft.-t bízta meg a képviselőtestület 500 ezer forintos vállalási árral.
Szabadbattyán településszerkezeti és szabályozási tervének módosítására a 2015. október
26-án megtartott ülésen került sor. Az alaprendelet és a módosító rendelet egységes szerkezetben a 14/2010. (IX.28.) önkormányzati

rendeletszám alatt teljes terjedelemben a fent
hivatkozott honlapról elérhető.
Beszámoló hangzott el az ÁMK Cifrakert Óvoda 2014-2015-os nevelési évéről, továbbá jóváhagyásra került a 2015-2016-os nevelési év
munkaterve.
Az önkormányzat 2015. szeptember elsejétől
visszavette a KLIK-től a Batthyány Lajos Általános Iskola működtetését. Ezzel kapcsolatban
számos szerződés módosítására került sor, hiszen az iskola dologi kiadásait teljes egészében
direktben az önkormányzat fizeti meg a szolgáltatónak.
A Szabadbattyáni Híradóban gyakoriak a
vállalkozási célú hirdetések. A következetes
eljárás lefolytatása érdekében megállapításra
került, hogy 2016. január elsejétől a hirdetési
tarifa díjtétele a következők szerint alakul: a hirdetés díja oldalanként 40.000 forint+áfa.
A közterületek elnevezése során megállapítást
nyert, hogy a Petőfi Sándor utca és a Vörösmarty utca kereszteződésében található 935 hrsz.-ú
terület még nem került elnevezésére. Ennek
pótlásául a képviselő-testület Petőfi köz elnevezéssel jegyezte az ingatlannyilvántartásba.
A képviselő-testület a Szabadbattyáni Polgárőr Egyesületet a szabadbattyáni lakók érdekében kifejtett önzetlen munkájuk elismeréséül
dicséretben részesítette, és köszönetét fejezte
ki. Az egyesület elnökének, Rák Vilmos Zsolt
elnöknek külön kifejezte köszönetét a testület.
Kedves Olvasó! A 2015. november 23-án
megtartott ülésen a képviselő-testület kötelező
feladatának tett eleget a hatályos rendeletek
felülvizsgálatával. Mint például a szervezeti és
működési szabályzat, a talajterhelési díj, a helyi
adók, a civil szervezetek pénzügyi támogatási
rendjének, a közterületek használatának, a település címerének, zászlajának és azok használatának, a közművelődés és a járműforgalom
szabályozásának felülvizsgálatával. Valamen�nyi rendeletünk teljes terjedelemben olvasható
a már hivatkozott honlapunkon.
A hóeltakarításra 2015. december 15-étől
2016. február 28-áig terjedő időszakra vállalkozási szerződést kötöttünk Csókási Gergő
egyéni vállalkozóval, 9000 forint+áfa/óra/gép
munkadíjra és 2000 forint+áfa/nap készenléti
díjra.
Tájékoztató hangzott el Szabadbattyán nagyközség környezeti állapotáról, a jegyző 2015. évi
teljesítmény-értékeléséről. Polyák István Vilmos
polgármester beszámolt a Sárrét Kistáj Önkormányzati Társulásban végzett munkájáról.
Ezúton kívánok minden szabadbattyáni lakosnak békés, boldog, szeretetteljes karácsonyt!
Némethné dr. Jenei Éva
jegyző

Egy százalék

Tisztelt Támogató! A Jövőnk a falu Alapítvány
ismételten tudja fogadni a befizetett személyi
jövedelemadójának 1 százalékát. Tisztelettel
kérjük, hogy munkáltatójánál jelezze időben
ez irányú szándékát. Az Alapítvány adószáma:
18481604-1-07. Jövedelemadójának 1 százalékos felajánlását tisztelettel köszönjük!
Érckövi Gyula
a kuratórium elnöke
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Szabadbattyáni Híradó

Jelentős pályázati források nyílnak meg a következő évben

Kedves Szabadbattyáni Polgárok! Szeretnék
tájékoztatást adni Önöknek, az önkormányzat 2015-ben végzett munkájáról, elért eredményeiről és az elkövetkező évben előttünk
álló feladatokról.
Az idei év feladatainak tervezésekor kiemelt figyelmet fordítottunk azokra a beruházásokra,
melyek az elmúlt években különféle okok miatt
elmaradtak, vagy megvalósításuk átcsúszott
erre a ciklusra.
Talán a legfontosabb feladat – egy igen balesetveszélyes szakaszon – a már évek óta
húzódó, a Nádor utca és az autóbusz-megálló
közötti járda kiépítése volt. Az év első felében
sikeresen elkészítettük, és a nyár folyamán
átadásra került mindenki örömére.
Szintén fontosnak tekintettük – éppen baleset-veszélyessége miatt, és az ott élő emberek biztonsága érdekében – a József Attila utca
vége és az autóbuszváró közötti útszakasz
melletti járda megépítését. A járda szintén
elkészült. Hasonló okok miatt, bár más szolgáltatást érintő beruházással – a közvilágítás
bővítésével – tettük biztonságosabbá az Árpád
utca végén lévő autóbuszváró megközelítését.
Az elkövetkező években nagyon sok lehetőség és nagyon sok feladat vár az önkormányzatra, úgy a különféle beruházások terén, mint
a pályázati források tekintetében. Mint el nem
adósodott településnek, a kormányzat ettől
az évtől ad lehetőséget, a lélekszámaránynak
megfelelően nyújtott támogatás biztosításával – ami megközelítőleg 120 millió forint – a
belterületi utak szélesítésére, a járdák, valamint a csapadékvíz-elvezetés és a kötelező
önkormányzati feladatot ellátó ingatlanok felújítására, korszerűsítésére.
Az elnyert támogatással összefüggésben
kerül sor 2018-ig a Csíkvár tér megújítására,
az Árpád utca, a Telek utca és a Battyáni utca
csapadékvíz-elvezetésének megoldására, és
az utcákban a térkő burkolatú járdák kialakítására. Ugyanebből a forrásból tudjuk szélesíteni a Sport utca burkolatát, valamint felújítani

az önkormányzat tulajdonában lévő volt takarékszövetkezeti épületet.
Pályázati források nyílnak meg energetikai
fejlesztések és korszerűsítések megvalósítására, a turizmus fejlesztésre, így ezeket
a lehetőségeket igyekszünk intézményeink
felújítására, védett természeti értékeink megóvására fordítani.
Fontosnak ítéljük a településünkön található
játszóterek felülvizsgálatát, új játszóterek építését. Pályázati erőforrás erre ugyan jelenleg
nem áll rendelkezésre, de a felszabaduló önerőt várhatóan úgy csoportosíthatjuk majd,
hogy legyen forrás játszótérre, és mellette
akár sportolásra alkalmas eszközökkel berendezett szabadidős terület kialakítására is.
Ilyen szabadidős térre elsősorban a sportpálya mellett gondolt a képviselő-testület.
Az elmúlt évben már megtettük az első lépéseket – történelmi műemlékünk, a Kula-torony
kapcsán – a Török Köztársaság magyarországi koordinációs irodájával való együttműködésre. A hetekben ennek az első megnyilvánulása éppen az óvoda részére adományozott
sokféle és igen nagy értékű ajándék átadása
volt. A folytatás egy olyan múzeum kialakítását jelentheti, amely korhűen reprezentálja
majd településünk múltjának ezen időszakát,
a 16–17. századot. Az intézményi és gazdasági kapcsolatok ugyancsak kínálják az együttműködés lehetőségét, és reményeink szerint
sikerül majd ezeket is a lehető legjobban kiaknázni.
A 2015–2016-os tanévtől kezdődően az
önkormányzat – a törvényi lehetőségeket kihasználva – visszavette az iskola-működtetői
feladatokat, és dolgozói közül a karbantartó
és takarító közalkalmazotti állományt. Úgy
gondolom, nagyon fontos és jó döntést hozott
a képviselő-testület az év elején megfogalmazott határozatával az iskola tekintetében.
Élve a lehetőséggel, szeretném megköszönni
az Általános Művelődési Központ, a Cifrakert
Óvoda és a Móricz Zsigmond Művelődési Ház
és Könyvtár dolgozóinak áldozatos munkáját!

Új járda a buszmegállóig
Régi álma valósult meg a „belsőutca”-belieknek: a nyárra elkészült az a járdaszakasz, amely
a Nádor utca és a 7-es főúti autóbusz-megálló
között teremti meg a biztonságos közlekedés
feltételeit a munkába járóknak, az időseknek, a
gyerekeknek. A megvalósítás régóta húzódott
már, a közútkezelővel tavasszal újra engedélyeztetni kellett a terveket. Amint megtudtuk: a
mintegy 3 millió forint értékű beruházáshoz az

önkormányzat költségvetésében biztosítottak
forrást. A falunap délelőttjén Tóth Mihályné, a
nyugdíjasklub korábbi elnöke, a járda legfőbb
szorgalmazója, rövid ünnepségre hívta az utcában lakókat és Polyák István Vilmos polgármestert, megköszönve a képviselő-testület közbenjárását gondjuk megoldásában. Tóthné Margitka
frissen sütött pogácsával lepte meg az elöljárót
és lakótársait.
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Fotó: V. Varga József

Feladatok és lehetőségek

Új járda a buszmegállóig. A Nádor utca lakói
nevében Tóth Mihályné köszönte meg Polyák
Istvánnak a képviselő-testület közbenjárását
Tudtuk, hogy az óvodában a növekvő gyermeklétszám nagy terhet ró az ott dolgozókra,
és ők igyekeztek az év folyamán ezeknek a kihívásoknak maximálisan megfelelni. A művelődési ház és könyvtár minden dolgozójának
szintén köszönöm, hogy színvonalas programok szervezésével igyekeztek a településen
élők igényeit kielégíteni.
Kedves Szabadbattyáni Polgárok! Ebben az
évben sok, jelentős feladatot tudtunk megvalósítani, de számos megkezdett munka
realizálódik majd a következő évben. A mindennapi munka és az azonnali intézkedést
igénylő feladatok szintén nagy megterhelést,
odafigyelést kívánnak meg munkatársaimtól,
a hivatal dolgozóitól is, akiknek ezúton szeretném a munkájukat megköszönni.
Az év végéhez közeledve, a település minden
kedves lakójának kívánom, hogy nyugalomban, békességben teljenek napjaik, és boldog
várakozás előzze meg a közelgő ünnepeket,
melyeket töltsenek szeretetben családjuk, rokonaik körében!
Polyák István Vilmos
polgármester
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Randevú az óvodában, séta az őrtoronynál

Játéközön, török módra

Fotó: V. Varga József

niszterelnöksége együttműködési ügynökségének budapesti vezetője – és a társaságában
lévő számos török kulturális szakember – egy
szobasarkot teljesen megtöltő játékarzenált,
sporteszközt és sportfelszerelést, csúszdás
A magyar–török kapcsolatok újabb fejezemini ugrálóvárat hozott a Cifrakert Óvoda aptükhöz érkeztek a minap a településen. Havva
róságainak.
Pinar Özcan asszony, a Török Köztársaság MiA Süni csoportos fruskák, az egy szem legénykével, a libapásztorral kiegészülve,
mondókákkal
megspékelt ludas játékfűzéssel, körtánccal kedveskedtek. Az
ovisok bekeretezett
kéznyomatos alkotását a három és fél
éves Pákozdi Bíborka
adta át a küldöttség
vezetőjének,
majd
Óberné Kámán Erika intézményvezető
mondott köszönetet
a nagylelkű ajándékért. A tornaszoba
Havva Pinar Özcan asszony a Cifrakert Óvoda Süni csoportosainak körében ezt követően zsibonFotó: V. Varga József

Az óvodások karácsonyfája alá már most
megérkeztek az első ajándékok; a tornaszoba hamar játékszobává alakult. Török vendégek vizitáltak Szabadbattyánban.

Az emlékoszlopnál Havva Pinar Özcan és Polyák
István Vilmos koszorúzott
gó játékszobává alakult, a gyerekek örömmel
vették birtokukba a színes csodákat.
A vizitálók ellátogattak a török kori őrtoronyhoz, megkoszorúzták az emlékoszlopot, a
toronybeli sétán Polyák István Vilmos polgármester kalauzolta a vendégeket. A többi között
megfogalmazódott a Kula és környezetének
fejlesztési szándéka, és a török kultúrához kapcsolódó, az ügynökség által támogatott kiállítás
megrendezése.
vv

Az agrárkamara lisztadománya hat településnek

Sárrét kistáj: Magyarok kenyere

A Magyarok kenyere program adományozó napján – Árpád-házi Szent Erzsébet napja alkalmából – jelképesen 2,6 tonna lisztadományt adott
át a rászorulók javára hat település (Kőszárhegy,
Nádasdladány, Sárkeszi, Szabadbattyán, Tác
és Úrhida) polgármesterének Kiss Norbert Ivó,
a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Fejér megyei elnöke a szabadbattyáni községházán. A
Göböljárás malmában megőrölt lisztet Mayer
László h. esperes, plébános áldotta meg.
Amint megtudtuk: a megye búzatermesztői
immár negyedszer járultak hozzá a Magyarok
kenyere – Sok millió búzaszem – Egy nemzet
program sikeréhez; az idén 105 adományozó
összesen 16,2 tonna kenyérgabonát, a tavalyi
mennyiség több mint dupláját ajánlotta fel az
itthoni és határon túli rászorulók javára. Ebben
az évben lehetőség nyílt arra, hogy megyénként
néhány karitatív szervezet külön is részesüljön
az összmagyar lisztadományból. Az agrárkamara megyei elnöke elmondta: döntésük szerint
a kistáj településein túl a Magyar Vöröskereszt
4

Fotó: V. Varga József

A lisztadományt a szociális társulás és a
gazdakör koordinálásával a napokban juttatták el a kistáj településeire, az önkormányzatokhoz, a rászorulókhoz.

A lisztadományt Kiss Norbert Ivó, az agrárkamara megyei elnöke adta át jelképesen Polyák István
Vilmos szabadbattyáni polgármesternek, balról Farkas Gyuláné, Sárkeszi polgármestere
székesfehérvári szervezetének 0,7 tonna lisztet
juttatnak el.
Az adomány szabadbattyáni központi átadását a szociális munka napjára időzítették
– emelte ki Polyák István Vilmos polgármester.

Köszöntve egyben az alapellátás (gyermekjóléti
szolgálat, családsegítés és házi segítségnyújtás) biztosítására nemrégiben létrejött ötös
szociális társulás munkatársait.
vv
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Fenntartó az állam, működtető az önkormányzat

Visszakérték a „babaruhát”

Fotó: V. Varga József

A szükséges jogi lépéseket követően a vagyonhasználati szerződést nemrégiben írta alá
a községházán Török Szabolcs, a Klebelsberg
Intézményfenntartó Központ székesfehérvári
tankerületének igazgatója és Polyák István Vilmos, Szabadbattyán polgármestere.
Amint megtudtuk: a működtető települési
önkormányzat saját forrásai terhére biztosítja
a köznevelési feladat ellátásához szükséges
tárgyi feltételeket, továbbá az ingó és ingatlan
vagyon működtetésével összefüggő személyi
feltételeket.

Mindazonáltal a nemzeti köznevelésről szóló
törvény értelmében az iskolafenntartás, a nevelési-oktatási feladatok ellátása – például a
tanrend vagy a pedagógusok felvétele – az intézményfenntartó központ hatásköre. Mindezt
teljes egészében az állam finanszírozza, a pedagógusok az államkincstártól kapják a bérüket.
A tankerületben egyedülálló a szabadbattyániak példája – mondta Török Szabolcs –,
hozzájuk hasonlóan a megyében Adony városa
kérte és vette vissza iskolája működtetését. Polyák István Vilmos hozzátette: az önkormányzat eddig is havonta 3,2 millió forintot utalt át
a Klik-nek az általános iskola működtetésére. A
képviselő-testület átláthatóbb, költségkímélőbb
viszonyokat vár az átvételtől.
vv

Némethné dr. Jenei Éva jegyző, Török Szabolcs, Polyák István Vilmos és Ekler Zoltán iskolaigazgató

Kutyaszerviz

A szabadbattyáni Kutyaszerviz Kutyakiképző, Rekreációs és Sport Egyesület 2012-ben
alakult. Amint a két frontember, Knitlhoffer
László és Knitlhofferné Pintér Anikó dióhéjban
az alapszabályt idézi: az egyesület elsődleges
célja a kutyakiképzés, valamint a kutyasportok
feltételeinek megteremtése. Az oktatás, az ismeretek átadása, a gazdák és a kutyák elméleti
és gyakorlati képzése, a kutyarehabilitáció. A
kulturált, tudatos és helyes tartás írott és íratlan szabályainak széles körű megismertetése,
a kutyás közösségi életre való nevelés. László 1981 óta foglalkozik kutyatenyésztéssel és
kutyakiképzéssel, alapelve, hogy minden kutya
egyformán fontos. Anikó a kutyás bemutatók
narrátora, maga is kutyakiképző. Ül, fekszik, áll!
– hangzanak a fegyelmi képzés vezényszavai.
A kívánatos viselkedés elsajátításán túl sokan
kikapcsolódásként járnak hozzájuk, hiszen a
kutya társas lény. Először egyénileg folyik a
képzés, majd csoportban. Az egyesület kutyapanziót működtet, sikeres a vasárnap délelőtti
kutyaovijuk, a rájuk jellemző kutyás babaőrzés
és a nagyközönség előtti bemutatók. Arra törekszenek, hogy a Kutyaszerviz mielőbb vizsgahelyszínné váljon.

Ünnepi istentiszteleti rend: 2015. december 24., 16 óra: Istentisztelet a gyermekek
és az énekkar közreműködésével. December 25., 11 óra: Istentisztelet és úrvacsoraosztás. December 26., 11 óra: Istentisztelet és úrvacsoraosztás. December 27.,
11 óra: Istentisztelet. December 31., 18
óra: Óévi hálaadó istentisztelet. 2016. január 1., 11 óra: Újévi istentisztelet. Január
3., 11 óra: Istentisztelet.
Örömmel tájékoztatom településünk lakóit arról, hogy ez év őszén elkezdődött
a református templom belső felújítása,
amely magában foglalja a szigetelést, a
harangok, a padok, a villamoshálózat, valamint a torony és karzatlépcsők felújítását és cseréjét. Tervezzük a belső vakolat
cseréjét és festését is.
Ezen munkálatokat részben EMMI pályázati pénzből, tartalékkeretből, valamint adakozásból kívánjuk megvalósítani.
Ezért kérem is, hogy azok, akik a felújítási
munkálatokat szívesen támogatják, juttassák el adományaikat az egyházközséghez, vagy fizessék azt be a református
egyház számlájára a helyi takarékszövetkezetben.
Köszönettel!
Pintérné Koczó Zsófia
református lelkész

Sétálós túra battyáni módra
Tizenhárom nyugdíjasklub mintegy kétszáz
tagja vett részt a közelmúltban a „sétálós túrán” – ahogy a vendéglátók elnöke titulálta
az Ismerd meg… elnevezésű találkozót.
Az Életet az Éveknek nyugdíjas szövetség égisze alatt megrendezett turisztikai program Fejér
megyei nyitányán Szabadbattyán nevezetességeivel ismerkedtek a szépkorúak.
Amint Siffel Istvánné, a házigazda Móricz
Zsigmond Nyugdíjasklub elnöke elmondta: a
sétálós túra résztvevői a leendő tájháztól indultak több órás útjukra. A művelődési házban
a helyi Pallay Alkotókör kiállítását tekintették
meg, majd a református templomot keresték
fel. Elvarázsolta a sokaságot a Cifrakert ősplatánosa, s megfordultak a százötven éve felszentelt katolikus templomban is.
A Kula-toronynál (ejtsd: Kule) a török kori emlékeken túl betekintést nyerhettek a település
határában fellelt késő római kori Seuso-villa
leletanyagába. Az idegenvezető tisztét Polyák
István Vilmos polgármester látta el, a kluboknak átadott emléklapokon a művészember grafikáját is felfedezhettük.

Ebédkor, a házi csipetkével megbolondított
gulyásleveshez frissen sütött pogácsát kínált
a főszakács, Borostyánné Ilike. A szabadidős
turisztikai attrakció kis sporttal, mozgással,
játékos ügyességi vetélkedővel fejeződött be.
Rubina Sándor, a szövetség megyei elnöke és
országos alelnöke a kezdeményezés továbbvitelére biztatta a jelenlevőket.
vv

Fotó: V. Varga József

Az önkormányzat, a képviselő-testület határozata értelmében, szeptember elsejei
hatállyal visszavette a Batthyány Lajos Általános Iskola működtetését az államtól.

A református
egyház hírei

Siffel Istvánné Marika, a szabadbattyáni nyugdíjasklub elnöke
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Augusztus 22-én búcsúztattuk a nyarat a
Szabadbattyáni falunappal. Minden település számára fontos helyi ünnep a falunap. Ez az az alkalom, amikor összegyűlnek a helyi lakosok, megállnak egy pillanatra a napi rohanásban, örülnek
az életnek, örülnek egymásnak, a találkozásnak.
Igyekeztünk olyan programokat összeállítani,
hogy kicsik és nagyok, fiatalabbak és idősebbek
is kikapcsolódhassanak, értéket találjanak, és
élményekkel térjenek haza. A legtöbb program
a színpadon zajlott, de fontos megemlíteni, hogy
egész nap kirakodóvásár, vidámpark és vendéglátás is várta az érdeklődőket. A sztárvendégek
közül a Dred és Doris duó aratta a legnagyobb
sikert. Célunk, hogy minden évben valami színfolttal, frissességgel töltsük meg a programokat,
egyre nagyobb érdeklődést elérve.
Szeptember első hetében a Pallay Alkotókör 10
éves jubileumát ünnepeltük a művelődési házban.
A kiállítást Polyák István Vilmos festőművész, polgármester nyitotta meg, külön kitérve az alkotókör tagjainak bemutatására. Így most már arcokat
is köthettünk a tárlaton megtekinthető képekhez.
A megnyitó közönsége a kiállítás mellett zenei élményt is kapott Kiss Virág zongoraművésztől és
Dezső Gábor gordonkaművésztől.
Őszi ruhaosztást tartottunk a rászorulóknak.
Használt, de jó állapotú, tiszta ruhával és cipővel
segítettünk. Bízunk abban, hogy további hasonló megmozdulásokat tudunk tartani a jövőben
is, hiszen tapasztalat, hogy elkel a segítség, és
mindig öröm, ha tudjuk, jó helyre kerülnek a felajánlások.
A szeptemberi szüreti mulatságot a művelődési ház és számos támogató segítségével idén
a lovasklub szervezte, ami a rossz idő ellenére
is nagyon jó hangulatban telt el. Az eredetileg
a sportpályára tervezett esti bál az eső miatt a
művelődési házba szorult, ahol a fergeteges mulatság a hajnali órákig tartott. A teltházas rendezvény sztárvendégei Sihell Ferry és Henna, illetve
Mentős Laci voltak.
Október 9-én nyilvános próbakoncertnek adtunk otthont a Color együttes jóvoltából, akik
négy év után álltak össze újra. A zenekar tagjai:
Bedő Csaba, Kocsis Benő, Molnár Melitta, Nagy
György, Petkó János, Schieder Pál, Szemes Zita,
Tunkli Mihály, Varga János igazi nosztalgikus estet varázsoltak nekünk. Olyan zenekarok dalaiból
játszottak, mint például a Deep Purple, Santana,
Beatles, Creedence stb. A hetvenes-nyolcvanas
évek megidézése után tovább folytatódott a fergeteges buli Lovász Józseffel, aki retro dalokat
kevert levezetésként.
Októberben megtartott bababörzénken ismét
családbarát áron lehetett hozzájutni hasznos
dolgokhoz. A vásárlók, és akik nem tudtak eljutni
korábban, kérték, hogy ismét szervezzünk ilyen
börzét. Mi persze örültünk a felkérésnek, és arra a
döntésre jutottunk, hogy a bababörze szezonális
lesz, melyeken a családok értékesíthetik a kinőtt,
vagy szükségtelen gyermekholmikat, babakocsit,
6

Fotó: Művelődési ház

Varázslatos fények, ünnepi programok

olyan eszközöket, amikre már nincs szükségük.
Október 22-én megemlékeztünk az 1956-os
forradalom és szabadságharcról. A művelődési
házban beszédet mondott Polyák István Vilmos
polgármester, majd Nagy Szabina citerajátékát
és a helyi Gójóstól Társulat tagjainak szavalatait
hallhattuk. Az ünnepség keretében Némethné
dr. Jenei Éva jegyző a polgármesterrel együtt
kitüntetéseket adott át. Ifj. Németh Ferenc
Szabadbattyánért kitüntetést, Boncz Ernő és vitéz Majzer Tibor az 1956-os forradalom és szabadságharc idején tanúsított hazafias helytállása
elismeréséül oklevelet vehetett át. Ezt követően
fáklyás felvonulással átsétáltunk az Ötvenhatos
emlékműhöz, ahol Dabóczy László nyugalmazott igazgató, önkormányzati képviselő folytatta
a megemlékezést. Boncz Ernő verset mondott,
Dabóczy Hanna a Magyarország című dalt énekelte, végül koszorúzásra került sor.
Az őszi szünetben három napon keresztül színes programokkal vártuk a gyerekeket a művelődési házba. Az első napon kézműves foglalkozást
tartottunk, ahol ajtódíszt, madáretetőt, falevelekből képet és tobozból baglyot készítettünk. Egyre
többen fedezik fel kézműves foglalkozásainkat,
ahol mindenki szabadon alkothat és remekül
szórakozik. Második alkalommal táncházat és
játszóházat tartott Kiss Gábor táncpedagógus.
Az esemény különlegessége, hogy élő zenére
próbálhatták ki magukat kicsik és nagyok, ami
Pletser Ádám, a Fiatal Civil Kurázsi Egyesület
elnökének támogatásával valósulhatott meg.
Izgalmas, sportos népi játékokkal tarkítva tanulhattak néptánclépéseket az apróságok. Harmadik
programként projektoron kivetítve nézhettük meg
közösen a gyerekek aktuális kedvencét, a Gru 2-t
a sárga kis Minyonokkal. A mozis élményt a pattogatott kukorica tette teljessé.
Csaknem száz szépkorú gyűlt össze november
6-án meghívásunkra az idősek napja alkalmából,
akik elsőként avathatták fel a művelődési ház új

székeit. A megújult környezetben igyekeztünk a
hangulatról is gondoskodni, a köszöntő után vendégszereplőnk Lehoczky Judit előadóművész volt.
A népszerű dallamokat a nyugdíjasok többsége
együtt énekelte az énekessel. Hálásak voltak, örültek annak, hogy gondoltunk rájuk, és mindannyian
szívesen vették a köszöntést. A műsorszámot követően a Cifrakert Óvoda szakácsai által megfőzött
vacsorával láttunk vendégül mindenkit, a további
jó hangulatról Kun Csaba zenész gondoskodott.
Varázslatos fényben, ünnepi programokkal készülünk a karácsonyra. A település karácsonyfáját a művelődési ház kiskertjében még az ősszel
ültettük el, ami átváltozott igazi mesebeli téli kertté, és idén már második alkalommal felállítottuk
a csodaszép életnagyságú betlehemet is. Advent
első hétvégéjén ünnepváró fényfestéssel kedveskedtünk a látogatóknak. A művelődési ház falait
mozgóképes animációval és állóképpel világíttattuk meg, ami igazán mesésre sikerült. A fények, a
díszes megjelenés már önmagában is karácsonyi
hangulatot idézett. Mindezt Mayer László katolikus h. esperes-plébános és Pintérné Koczó Zsófia református lelkész köszöntője és a református
énekkar tette teljessé.
Adventi programsorozatunk részeként ételosztással egybekötött ruhaosztást tartottunk december 4-én. Sokan eljöttek, akikről pedig tudtuk,
hogy támogatásra szorulnak, de nem jelentek
meg, személyesen is felkerestük őket. A rászorulók megsegítése különösen karácsony idején
nagyon fontos, ezúton is köszönjük a ruhaadományokat a lakosságnak, és az étel elkészítését
az óvoda szakácsainak.
Advent második vasárnapján az általános iskola
tanulói adták elő a gyufaárus kislány történetét.
A gyerekek a műsort követően adventi népi fajátékokkal játszhattak. A téli játszópark mindegyike egyedi tervezésű fajátékból állt, melyet
egytől egyig ki lehetett próbálni. A Mikulás mesés
„szánnal” (kis-vonattal) érkezett. A faluban megtett kör közben még egy állomást beiktattunk,
ahol nyuszit, bárányt lehetett simogatni. Ezúton
is köszönjük ifj. Pintér Józsefnek és családjának
az állatsimogatót.
Advent harmadik vasárnapjára kézműves programokkal készültünk. A gyerekek kukoricacsuhéból készítettek karácsonyi díszeket, motívumokat,
és mézeskalácsot is díszítettek. Vendégünk volt
Szabó Ádám, a Csillag születik műsorban felfedezett tangóharmonikás, aki adventi koncertjét
hozta el nekünk.
Advent utolsó vasárnapján hagyományosan a
művelődési ház csoportjai adnak ünnepi műsort.
A tavalyi évhez hasonlóan kirakodó vásárral és
hangulatos karácsonyi süteményekkel, forralt
borral és meleg teával várunk mindenkit.
Köszönjük, hogy ilyen sokan részt vettek programjainkon! Munkatársaim nevében is nagyon
boldog karácsonyt kívánok!
Cseh Márta
művelődésszervező
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Ökoiskola címre pályáznak
A nyári szünidőben ismét kalandokkal teli táborozást szerveztek az alsós tanítónők. Karbantartóink ülőpadokat helyeztek el a kézilabdapálya köré, és a két tönkrement kaput is
felújították. A tantermek és folyosók festésében
rengeteg segítséget kaptunk Simon Attilától.
Szeptember elsejével az önkormányzat vis�szavette a Batthyány Lajos Általános Iskola
működtetését, melynek nyomán mindennapjaink már az első pár hónapban érezhetően kön�nyebbé váltak.
Pedagógiai programunkban kiemelt szerepet fordítunk a környezettudatos nevelésre,
környezetünk védelmére. Ehhez kapcsolódva
pályázatot nyújtottunk be az Ökoiskola címre,
melynek elbírálása folyamatban van. Addig
sem tétlenkedve, egy rendkívüli segítséggel el
tudtuk indítani, hogy tantermi szinten szelektíven gyűjtsük a hulladékot. Simon István vállalkozótól 20-20 papír-, illetve műanyaghulladék
gyűjtésére szolgáló edényt kaptunk.

Háziversenyeink közül ősszel rendeztük a
humán és a reál komplex versenyt, valamint
Balajthy Ferenc költő elnökletével az alsós és
felsős versmondó versenyt. A fehérvári Munkácsy általános iskola alkotópályázatán oklevelet kapott Buza Kinga 2.b (felkészítő Szabó
Ilona), Bognár Kitti 4.b (Csikeszné Szabó Beatrix), Sziksz Dóra 4.a (Mekszné Tánczos Éva),
Venyige Adrienn 8.a (Ekler Zoltán).
A Digitális Kárpát-medence címmel kiírt országos kisfilmpályázaton egyéni 5-8. osztályos kategóriában Kovács Orsolya első helyezést ért el. A Kaán Károly biológia versenyen
dr. Székely Andrásné vezetésével évek óta
sikerrel szerepelnek diákjaink. Az idei tanévtől
elnyertük a tavasszal megszervezésre kerülő
megyei forduló rendezési jogát.
Szeptemberben huszonöt, jó minőségű számítógépet kaptunk az IBM-től, Mocsári Lajos
segítségével. Az iskolaválasztás elősegítése
érdekében szülői értekezletet tartottunk de-

cember 2-án az óvodában, az ovisokat pedig
december 7-én vártuk az első játékos foglalkozásra az iskolába. A települési adventi gyertyagyújtáson diákjaink december 6-án adtak
műsort.
Iskolagalériánk 22. évadjának szeptemberi
kiállítója dr. Bajkai Braun Géza festőművész,
az októberi Makai Krisztina pasztellfestő, a
novemberi Hámoriné Fürge Judit volt, decemberben pedig Tánczosné Borostyán Andrea és
Borostyán Imréné mézes munkáiban gyönyörködhetünk.
A téli szünet december 19-étől január 3-áig
tart. Az első félév utolsó tanítási napja 2016.
január 22., a félévi értesítőket január 29-én
osztjuk ki.
Békés karácsonyt és eredményes új évet
kívánok!
Ekler Zoltán
igazgató

Nem lehet csoda nélkül élni...
„Karácsonykor az ember mindig hisz egy
kissé a csodában, nemcsak te és én, hanem
az egész világ, az emberiség, amint mondják,
hiszen ezért van az ünnep, mert nem lehet a
csoda nélkül élni.”
(Márai Sándor)
Óvodánk szeptembertől a megnőtt gyermeklétszám következtében hét csoportossá bővült. A
Katica csoport mellett így már a Cica csoport
is fogadta a legkisebbjeinket. Tapasztalataink szerint, felkészülten, szinte
kivétel nélkül óvoda-éretten jöttek az
apróságok az óvodába.
Tájékoztatásként: óvodaköteles az a
kisgyermek, aki 2012. augusztus 31éig született. Aki 2015. szeptember
1-je után tölti be a harmadik életévét,
csak 2016. szeptember 1-jétől válik
óvodakötelezetté.
Őszi programjaink a hagyományoknak megfelelően zajlottak. Megtartottuk az ovi-szüretet és a Mihály-napi
vásárt, az egészség- és természetvédő hetünket. Pedagógia programunkban az egyik kiemelt nevelési
területünk a néphagyomány-ápolás.
Ennek jegyében az idén kezdtünk el mélyebben
ismerkedni a Márton naphoz kapcsolódó népszokásokkal. Hagyományteremtő szándékkal
hívtuk a kedves családtagokat november 11-én,
sötétedés után egy közös lámpás felvonulásra
az óvoda környékén. A lámpások minden kisgyereknek elkészültek: a Csigabiga csoportban
nyílt nap keretében az apukák, anyukák segítségével, a többi csoportban a Varázsol(l)ó munkaközösség irányítása alatt. Köszönjük a Telek,

Sziget és Árpád utca lakóinak, valamint a művelődési ház dolgozóinak, hogy szeretettel vártak
bennünket, és számtalan mécsessel, fáklyával
világították ki az utunkat.
A hét zárásaként óvoda-bált tartottunk szintén
a ludas hagyományok jegyében. Köszönetünket
fejezzük ki mindazoknak, akik eljöttek, és reméljük, jól érezték magukat. Továbbá köszönjük
mindenkinek, aki támogatójegy vásárlásával,
tombolatárggyal vagy egyéb felajánlással járult

hozzá a bál sikeréhez. Köszönjük azoknak is, akik
a szervezéshez és a technikai lebonyolításhoz
nyújtottak segítséget. A bál bevételéből „meghívtuk” a gyerekeket egy bábszínházra, a többit
pedig majd az óvoda udvari játékainak és egyéb
felszereléseinek további fejlesztésére fordítjuk.
Pontosan egy hétre a bál lebonyolítása után,
török delegációt fogadtunk az óvodában, akik
nagy értékben ajándékoztak játékokat, sporteszközöket óvodásainknak. A vendégeket a

Süni csoportos lányaink köszöntötték.
A több héten át zajló eseményekből fakadóan
jó érzésekkel gyarapodva álltunk neki az adventi készülődésnek. Óvodánk az ünnepvárás
jegyében napról napra szebbé varázsolódott,
szépen lassan ünnepi díszbe öltözött.
Első advent alkalmával a tavalyi évhez hasonlóan meghívtuk a szülőket délután egy kis lélekmelegítő italra és téli csemegére, amit az óvoda
udvarán szolgáltunk fel. A második advent hétvégéjén megérkezett a Mikulás a mi
óvodánkba is, ahol csupa jó kisgyerek várta, és nagy boldogan köszöntötte. Az ajándékcsomagok mellett
az óvónők bábjátékkal lepték meg az
apróságokat. A harmadik adventi hétvégén a Mókus csoport segítségével
a lucázás hagyományát elevenítettük
fel, jókívánságokkal, népi rigmusokkal, szokásokkal.
Negyedik adventünk délelőttjén, december 18-án közös gyertyagyújtással egybekötve a Mókus nagycsoport
karácsonyi köszöntője hangzik el, a
rendezvényre a szülőket is várjuk.
Karácsonyi ünnepélyünket ugyanezen
a napon délután fél négykor tartjuk,
melyre ugyancsak várjuk a szülőket, ünnepi
műsort ad a Kis-virág csoport.
Óvodánk működése az iskolai téli szünethez
igazodva december 21-étől szünetel, azután
2016. január 4-én sok szeretettel várjuk vissza
óvodásainkat.
A Cifrakert Óvoda dolgozói és a magam nevében szeretetteljes, békés ünnepeket kívánok!
Óberné Kámán Erika
óvodavezető
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SZABADBATTYÁNBAN IS FEJLESZTI
HÁLÓZATÁT A TELEKOM
A településre is megérkezett a Telekom még gyorsabb internetezést nyújtó fejlesztése
2015 őszén megkezdődött Szabadbattyánban is a Telekom nagysebességű, szélessávú internet szolgáltatásának
kiépítése. Hamarosan az itt élő Telekom
előfizetők is élvezhetik az eddigieknél még
gyorsabb internet minden előnyét, például
az interaktív tévészolgáltatást.
A Telekom fejlesztéseinek eredményeként országszerte 440 000
háztartás számára válik elérhetővé a nagy sebességű, szélessávú internet 2015 végéig, amit
a vállalat több milliárd forintos
beruházással segít elő. A szabadbattyáni
lakosokat is érinti a fejlesztés, így több mint
1300 itteni új háztartás számára nyílik lehetőség arra, hogy használhassák a szupergyors technológiát.
De mit jelent ez a szabadbattyániak számára?
Elsősorban nagyobb adatátviteli sebességet, a korábbinál gyorsabb internetet; olyan
ér zést, mintha magasabb fokozatba kap-

csolnának a számítógépek. Ez pedig egyszerűbb kapcsolattartást, gyors és biztos kép- és
videóletöltést és -megosztást is jelent. Hamarabb letöltődnek az e-mailek, egyszerűbben
és élvezetesebben használhatják majd ez előfizetők a közösségi oldalakat. Új szolgáltatá-

sok válnak elérhetővé, így például már itt is
élvezhetővé válik az interaktív tévézés számos
már meglévő funkciója, mint például a megállítható és visszatekerhető élő adás, a programozható és egy gombnyomással rögzíthető
műsorok, a digitális műsorújság, a videotéka,
vagy a tévé képernyőjén elérhető változatos
online-alkalmazások.
2015 végére, a fejlesztéseknek köszönhetően, megnyílik az út ahhoz, hogy a legújabb

Közönségszolgálat

infokommunikációs megoldásokra alapozva még magasabb minőségű szolgáltatások váljanak a Szabadbattyánban élők
számára is elérhetővé, valamint a közösségi életet, a helyi kis- és közepes vállalkozásokat támogató környezet alakuljon
ki. A szélessávú internet kínálta
előnyökből a helyi vállalkozások
is profitálhatnak, hiszen gyorsabbá, rugalmasabbá válhat
működésük, javulhat a versenyképességük.
A szélessávú hálózat kiépítésével párhuzamosan, folytatódik a 4G
hálózat bővítése is, amely már elérte a 95
százalékos kültéri lakossági lefedettséget;
a vezetékes és mobilhálózati fejlesztések
hozzájárulnak a Digitális Magyarország
célkitűzéseinek mielőbbi megvalósulásához is.
További információ a fejlesztésekről a
telekom.hu/fejlesztes weboldalon olvasható.
(x)

Cs: 13-15. P: 10-12
Csecsemő tanácsadás, Cs: 8-10.30
Lázár Katalin védőnő, I. körzet
Tel: 363-316, 30-461-55-49
Polgármesteri hivatal:
Tel: 30-284-35-17
H, Sz: 7.30-12, 13-16. P: 7.30-12
A könyvtár nyitva tartása:
Várandós tanácsadás, Sz: 8-10
K, Cs: zárva
H: 13-17. K: 10-13. Sz: 13-17
Csecsemő tanácsadás, Sz: 10-12
Tel: 588-100, 30-283-98-61
Cs: zárva. P: 16-19. Tel: 363-316
Majorné M. Erika védőnő, II. körzet
A polgármester fogadónapja:
A falugazdász fogadónapja:
Tel: 30-859-09-35
Sz: 8-12. Tel: 30-850-46-99
H: 8-12. Tel: 70-436-24-64
Várandós tanácsadás, H: 8-10
A jegyző fogadónapja:
Egészségügy:
Csecsemő tanácsadás, H: 10-12
H: egész nap. Tel: 30-850-46-99
Orvosok rendelési ideje:
Dr. Harza Tamás I. körzeti háziorvos Hétközi és hétvégi orvosi ügyelet:
Gyermekjóléti szolgálat:
Orvosok Háza, Szfvár,
Tel: 363-254, 30-397-51-44
Sárrét Kistáj Önkormányzati
Seregélyesi út 17.
Páros hét: H: 13-15.30. K: 8-11
Társulás, polgármesteri hivatal
Fogorvosok rendelési ideje:
Sz: 8-12. Cs: 13-15.30. P: 8-10.30
H: 13-15. Sz: 8-12
Dr. Kellei Györgyi I. fogszakorvos
Páratlan hét: H: 13-15.30. K: 8-11
Családsegítés: H: 13-15. Sz: 8-12
Tel: 362-612. H: 13-19. K: 7-13
Sz és Cs: 13-15.30. P: 8-10.30
Szakmai vezető: Csordos Erzsébet
Ügyvédi ügyelet: P: 10-12.
Dr. Várkonyi Mária II. körzeti háziorvos Sz: 7-13 (isk.fog.). Cs: 7-13. P: 13-19
Dr. Kis Piroska II. fogszakorvos
Székesfehérvári járási hivatal:
Tel: 363-051. 70-372-87-99
Tel: 362-612. H: 7-13. K: 13-19
Páros hét: H: 8-12. K: 13-15.30
Szfvár, Dr. Koch László u. 4/b
Sz: 13-19. Cs: 13-19. P: 7-13 (isk.fog.)
Tel: 515-300. Web: jarasihivatalok.hu Sz: 13-15.30. Cs: 8-12. P: 12-15
Állatorvosi szolgálat:
Páratlan hét: H: 8-12. K: 13-15.30
Járási ügysegéd:
Dr. Kis Kálmán állatorvos
Sz: 8-12. Cs: 8-12. P: 12-15
szerdánként 12.30-14
Széchenyi u. 7. Tel: 20-554-82-66
(Szabadbattyán, polgármesteri hivatal) Dr. Fülöp Edit gyermekszakorvos
Rendelési idő, H-P: 16-20
Móricz Zsigmond Művelődési Ház Tel: 363-197. 30-902-52-27
Dr. Poszmik Imre állatorvos
H: 8-11. K: 13-16. Sz: 8-10
és Könyvtár:

Bármikor hívható, tel: 30-956-11-61
A gyógyszertár nyitva tartása:
H-P: 8-16.30. Tel: 363-048
Magyar Posta:
H: 8-18. K-P: 8-16. Tel: 363-106
E-on ügyfélszolgálat:
Áram hibabejelentés: 80-533-533
Gáz hibabejelentés: 80-301-301
Vízmű kirendeltség:
Szabadbattyán, Vasvári Pál u.
Cs: 7.30-18.
Tel: 363-088, 40-200-344
Hulladékudvar:
Téli nyitva tartás: H, Sz, P: 13-17,
K, Cs: zárva, Szo. 8-12
Segélyhívás:
Segélyhívó: 112. Mentőszolgálat: 104
Tűzoltóság: 105. Rendőrség: 107
Székesfehérvári Rendőrkapitányság:
Tel: 541-600
Helyi kmb fogadóóra, Sz: 15-16
Márkus László, 20-270-80-97
Mukrányi Zsolt, 20-210-49-33
Paul Attila, 20-210-24-83
Polgárőrség: 30-621-57-77
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