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Minden kedves olvasójának Békés Boldog
Karácsonyt és Sikerekben Gazdag Újévet kíván
az ITET Társulási Tanácsa!
A Társulásról friss információk már nem csak a honlapon, hanem
Izotóp Tájékoztató Ellenőrző Társulás néven a Facebookon is elérhetőek!
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Az Izotóp Tájékoztató Ellenőrző Társulás (ITET) ülésének döntései

Az ITET Társulási Tanácsa 2016. november 8-án a Társulási Tanács Kisnémediben tartotta első olyan ülését, amelyen a Radioaktív Hulladék Feldolgozó és Tároló telephelyét befogadó két községgel határos minden település részt vett.
Vagyis ezen az ülésen már jelen volt Váchartyán és Váckisújfalu polgármestere is, mivel az ITET Társulási Megállapodását e
két község Képviselő Testülete is elfogadta. Ezzel az ITET tíz tagúvá bővült.
A Társulási Tanács elsőként – a többi tagtelepülés határozata alapján – elfogadta Váchartyán és Váckisújfalu tagként való csatlakozását, 2016. október elsejével.
A második napirendi pontként Edelman György elnök tartott tájékoztatót az ITET 2016. I. félévi tevékenységéről és a II. félév
feladatairól. Az írásos anyagot a tagok elfogadták.
Ezt követően az elnök és Majer Kinga belső ellenőr a társulás 2016. I. féléves költségvetésének teljesítéséről készült beszámolót
terjesztette elő. Az e-mailben előzetesen kiküldött beszámolót és pénzügyi kimutatást a Társulási Tanács határozatával elfogadta.
A negyedik napirend keretében a Társulási Tanács arról döntött, hogy a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium és Edelman György
elnök által aláírt Támogatási szerződést elfogadja, és felhatalmazza a Társulás vezetőjét, hogy a tagtelepülésekkel a Támogatási
alszerződést megkösse. Ehhez a tagtelepülések támogatást elfogadó határozatára is szükség volt.
Végül a tagtelepülések polgármesterei és az ITET elnöke aláírták a 2016. II. félévére szóló Támogatási Alszerződéseket.
ITET infó

Tanulmányutak itthon
Ismerkedés a hazai nukleáris létesítményekkel
A társulás második féléves támogatási szerződésében a tájékoztatási feladatok között szerepel az, hogy az érintett lakosság
a számára szervezett belföldi tanulmányi utak keretében ismerje meg a radioaktív hulladékok kezelésének, elhelyezésének
gyakorlatát, illetve az ezzel megbízott állami vállalat, az RHK
Kft. tevékenységét. A szakmai kirándulásokon a Társaság tevékenységét az általa működtetett bemutatóteremben, látogatóközpontban, illetve a telephelyeken ismerhetik meg a térségben
élők, valamint a nukleáris ipar egyéb létesítményeibe, látogatóközpontjaiba szervezhet programot az ITET.
Mivel a legalkalmasabb helyszín, a bátaapáti Nemzeti
Radioaktívhulladék-tároló (NRHT), jelenleg az újabb tárolókamrák kivitelezési munkái miatt csak részben látogatható, az
RHK Kft. javaslatára e helyett a paksi atomerőmű Tájékoztató
és Látogató Központjába, illetve magába az atomerőműbe szervezett látogatást az ITET.
Október 25-én Galgagyörkről és Püspökhatvanból érkezett
csoport Paksra, majd november 25-én további három település,
Penc, Rád és Vácduka lakosai követték őket. Mind az öt község

A csoport tagjai az MVM Paksi Atomerőmű
Tájékoztató és Látogató Központjában

idén csatlakozott a társuláshoz, így év elejétől vesznek részt a
szervezett tájékoztatásban.
Elsőként az RHK Kft. tevékenységéről szereztek ismeretet a
látogatócsoportok a Társaság paksi telephelyén kialakított bemutatóteremben, ahol a tablókon látottak alapján a cég munkatársa beszélt nekik a radioaktív hulladék kezeléséről és elhelyezéséről. A rövid bemutató és az elmondottak alapján meggyőződhettek arról, hogy az RHK Kft. jelmondata szerint „Felelősséggel – Biztonsággal – Garanciákkal” - végzi a munkáját.
A régebbi belföldi szakmai utak és a mostaniak tapasztalatai
alapján elmondható, hogy akik jártak az RHK Kft. létesítményeiben, illetve a paksi atomerőműben, azok a látottakhallottak alapján kicsit „szakértőbb” szemmel tekintenek a nukleáris energetikára. Azt a kapott információt, amit az atomenergia békéscélú felhasználásáról és a hazai radioaktív hulladékok
elhelyezéséről megtudtak, ők maguk is hitelesebben tudják
továbbadni.
ITET infó

Penc, Rád és Vácduka lakosai az RHK Kft. bemutató termében

Újabb fényújsággal tájékoztat az ITET
Az ITET tagtelepülések közül eddig csak a befogadó Kisnémedi és Püspökszilágy községekben, illetve Őrbottyán városában
működött tájékoztató fényújság. Ezeken a felületeken rendszeresen frissítve futnak a Radioaktív Hulladék Feldolgozó és Tároló
telephelyen mért, előző napi átlag háttérsugárzási értékek, valamint az országos háttérsugárzás minimuma és maximuma is, hogy
a lakosoknak legyen mivel összehasonlítani az RHFT adatait. A fényújság ugyanakkor lehetőséget ad arra is, hogy a települési
rendezvényekről szóló információk is eljussanak a helybeliekhez.
Az ITET az idei II. félév során további két fényújságot helyez ki Püspökhatvan és Rád tagtelepüléseken.
ITET infó
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Tájékoztató az ITET 2016. I. félévi tevékenységéről
és a II. félév történéseiről, feladatairól
- Edelman György, ITET elnök beszámolójának leirata Tisztelt Társulási Tanács!

 Támogattuk

a Szilárd Leó fizika és kémia szaktantárgyi versenyt és az azt követő RHK Kft.-ITET rendezvényt Püspökszilágyon (2016.04.15.),
 Látogató Tájékoztató Irodát tartunk fenn,
 Települési lakossági rendezvényeken, fórumokon részt veszünk,
 Hazai társtársulások rendezvényein részt veszünk, közreműködünk, küldöttségeiket fogadjuk (TETT-re Kész Nap
2016.05.27.),
 A Társulási Tanács tagjai külföldi szakmai utakon bővítik
ismereteiket és megismerik a nemzetközi gyakorlatokat, amelyekről tájékoztatják településük lakosait (GMF ülés Forsmark 2016.06.1-3.),
 A GMF tagjaként az európai országok szakembereivel tartjuk
a kapcsolatot és tájékoztatjuk őket az ITET tevékenységéről,
 Az ITET tagtelepülések polgármesterei részt vettek az RHK
Kft. RHFT fióktelepére szervezett, negyedéves szakmai tájékoztatókon.

Önök előtt ismert, hogy az Izotóp Tájékoztató Ellenőrző Társulás (ITET) 2016. január elsejével megkezdte tevékenységét. A
Társulás a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.
évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) szerint alakult, és tevékenységét az Atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI törvény 10/A §. –
a szerint végzi.
Célja az éves Támogatási szerződésben részletezett, önként
vállalt tájékoztatási és ellenőrzési feladatok ellátása. A Társulást a Radioaktív Hulladék Feldolgozó és Tároló fióktelepet
(RHFT) befogadó településekkel határos önkormányzatok alkotják. Az ITET Társulási Megállapodását kezdetben hét önkormányzat fogadta el, jelenleg tíz tagja van, így az Atomtörvényben előírt tagsági feltételeknek messzemenően eleget tesz.
A tíz település 18 272 lakosa jut információhoz az ITET tevékenységén keresztül is. A Társulás lakossági tájékoztatásához a
Radioaktív Hulladékokat Kezelő Nonprofit Kft., mint a fióktelep üzemeltetője, szakmai információkkal szolgál.
Az ITET munkáját a Támogatási szerződésen keresztül a NemAz ITET és tagtelepülései az első félévre kapott támogatási
zeti Fejlesztési Minisztérium, mint Támogató és az RHK Kft., összegekkel határidőre elszámoltak.
mint Közreműködő segíti. A Támogató és a Közreműködő is
egyetértett abban, hogy a Társulásnak minden Püspökszilággyal A második félévben eddig a következő események zajlottak:
és Kisnémedivel határos település tagja legyen, azonban a Köz-  Izotóp Tájékoztató Nap Püspökszilágyon (2016.09.03.),
ponti Nukleáris Pénzügyi Alapból biztosított támogatási összeg  Izotóp Tájékoztató Nap Galgagyörkön (2016.09.10.),
nem változott. Ez a tény a befogadó településekkel határos kö-  HÉTközlap újság októberi és novemberi tartalma is összeállt,
zségek esetében okozott konfliktust.
 Részt vettünk az RHFT fióktelepen szervezett szakmai tájéAz ITET az első félévben egy rendes és négy rendkívüli ülést
koztatón (2016.09.14.),
tartott. Ezek közül a március 4-i alapozta meg a Társulás kibő-  Tájékoztatót kértünk Dr. Kereki Ferenc ügyvezető igazgató
vítését. A jelenlegi Társulási Megállapodás figyelembe veszi a
úrtól, az RHFT fióktelep működéséről, az erről készült riport
lakosság számot és Váckisújfalu helyzetét. A módosított egyhonlapunkon és a televízió csatornáin is látható volt,
séges szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodást mind a tíz  Képviseltük az ITET-et a Nyugat-mecseki TIT Tájoló Naptagtelepülés önkormányzatának képviselő–testülete elfogadta.
ján (2016.09.24.),
 Lakossági Ellenőrző Csoportunk szervezett keretek között
Az ITET célja az RHFT működésével kapcsolatos lakossági
ellenőrizte az RHFT fióktelepre történő hulladékbeszállítást
ismertségi és elfogadottsági mutatóinak javítása. E cél érdeké(2016. 09.27.),
ben folytatta az elődjei által megkezdett és pozitív visszajelzésű  Kilenc fő képviselte az ITET-et a GMF ülésén Franciaorrendezvényeit, biztosította szerződéses keretek között kiadvászágban (2016.10.5-7.),
nyának megjelenését, ápolta a kapcsolatot a Támogatóval, a  Működtetjük honlapunkat, a www.izotoptarsulas.hu címen,
Közreműködővel, az RHFT-vel és a nemzetközi szervezetek-  Látogató csoportokat viszünk az RHK Kft. paksi bemutatókel.
termébe és az MVM Paksi Atomerőmű Zrt.-be az új tagteleAz ITET több kommunikációs csatornát használt az első félévpülésekről (50 fő, 2016.10.27. és 2016.11.25-én),
ben, ezek a következők voltak:
 Tervezzük kettő fényújság felszereltetését Püspökhatvanba
 HÉTközlap újság, amely a szerződés szerint két alkalommal
és Rádra.
jelent meg,
 Televíziós szolgáltató csatornákon videó-hírlevelek és ripor- A második félévben az elszámolások elvégzéséhez kevés az
tok megjelentetése,
idő, ezért összefogottan, precízen és gyorsan kell eleget tenni a
 Megújult saját honlapunkon és a Facebookon is elérhetőek támogatási összegek felhasználásának.
vagyunk,
 Fényújságot üzemeltetünk három településen,
 Tájékoztató roll-upokat készíttettünk a tagtelepüléseknek,
Edelman György, ITET elnök
 Bekapcsolódtunk az RHK Kft. „Boronkay-Napi” programjáKisnémedi, 2016. november 8.
ba (2016.03.16.),
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Az ITET ellenőrei munkában

Az Izotóp Tájékoztató Ellenőrző Társulás (ITET) lakossági
Ellenőrző Csoportja, amely a települések képviselőiből alakult,
2016. második félévében is végzett újabb ellenőrzéseket, és
megfigyelőként vett részt több, a Radioaktív Hulladék Feldolgozó és Tárolóba történt hulladékbeszállításon. Az RHFT az
intézményi eredetű kis és közepes aktivitású radioaktív hulladék kezelésével, elhelyezésével foglalkozó létesítménye az
RHK Kft.-nek.
Szeptember 27-én nyolcan követték nyomon a beszállítási
folyamatot. Ellenőrizték a kísérő dokumentumokat, vizsgálták a
szállítójármű felületén és a csomagoláson a mérhető dózisteljesítményt, és megállapították, hogy a hulladék sugárzási értékei
jóval a szigorú hatósági korlát alatt voltak. A radioaktív hulladék Budapestről, KBFI-Unió Kft. telephelyéről érkezett, a zárt
sugárforrásokat a speciális, vastag falú konténer tartalmazta. A
szállítmányban öt darab Co-60 (kobalt 60 izotóp), illetve egy
darab Fe-55 (vas 55 izotóp) volt.
A november 16-i ellenőrzésen heten vettek részt. Ez alkalommal a telephely speciális szállítójárműve hordós hulladékot vett
át. A 213 literes fémhordóban vegyes hulladék volt tizennyolc
centiméter vastagságú betonba ágyazva. A hordóba zárt hulladék a veszélyes áruk szállítására vonatkozó szabályzat (ADR)
előírásai szerint érkezett Budapestről. A társulás ellenőrei a
szigorú szabvány szerinti határértéknél lényegesen alacsonyabb

szintet mértek. A hordót átmenetileg a telephely pinceszintjén
helyezték el a szakemberek.
A csoport tagjai az ellenőrzést követően megtekintették a
korszerűsítési munkálatokat, a felújítás alatt lévő légtechnikai
rendszert.
ITET ECS infó

Dr. Gorjanacz Zorán tart előadást az ECS tagjainak

RHK Kft.
Lakossági tájékoztatás az átláthatóság jegyében
A jelenről gondoskodás és a jövőről gondolkodás mindig egyidejű a Radioaktív Hulladékokat Kezelő Kft. életében, hiszen a
radioaktív hulladék kezelése, tárolása egyszerre jelent rövid és
hosszú távú feladatokat. Ennek a munkának fontos része az is,
hogy a közvélemény rendszeresen tájékozódhasson a tárolókban folyó tevékenységekről, fejlesztésekről. Ezért az RHK Kft.
időről időre részt vesz lakossági fórumokon, közmeghallgatásokon. A közelmúltban két ilyen rendezvény is zajlott a Radioaktív Hulladék Feldolgozó és Tároló térségében.
Püspökszilágyon, október 14-én, a település polgármesterének felkérésére, a falu dolgaival kapcsolatos közmeghallgatáson vett részt a Társaság. Dr. Kereki Ferenc - az RHK Kft. ügyvezető igazgatója – először röviden bemutatta a cég tevékenységét, egyes telephelyeit, majd részletesen beszámolt a térségben folyó munkáról. Emlékeztette a résztvevőket, hogy a Püspökszilágy és Kisnémedi határában lévő RHFT intézményi
eredetű kis és közepes aktivitású radioaktív hulladék kezelését,
tárolását végzi, majd kitért a folyamatosan zajló modernizációra, fejlesztésekre is. A lakosság kérdéseit az ügyvezető igazgató
és Hák Viktor, az RHFT fióktelep-vezetője válaszolta meg.

November 8-án az Országos Atomenergia Hivatal (OAH)
tartott közmeghallgatást Kisnémediben. A Vác közelében fekvő
településen a Radioaktív Hulladék Feldolgozó és Tároló üzemeltetési engedélyével kapcsolatos közigazgatási eljárásról volt
szó. Az intézményi eredetű kis és közepes aktivitású hulladék
kezelésére, elhelyezésére szolgáló létesítmény évekre – évtizedekre szóló hatósági engedélyekkel rendelkezik, ám a 2014-ben
módosult atomtörvény, illetve az akkor felügyeleti szervvé kijelölt OAH elvárásai szükségessé tették ezt az új eljárást – ezzel
együtt a kötelezően előírt közmeghallgatást. Az eseményen a
Társaság részéről Nős Bálint stratégiai és műszaki igazgató
tartott ismertetőt, először röviden összefoglalva, milyen feladatokat, tevékenységeket folytat az RHFT. Ezt követően bemutatta az egységes üzemeltetési engedélykérelem alapját képező
Üzemeltetést Megalapozó Biztonsági Jelentést. A dokumentum
a hatályos jogszabályok és a hatóság útmutatója alapján készült,
mely a biztonságos működést teljes körűen igazolja. A hallgatóság kérdéseire az OAH és az RHK Kft. szakemberei részletesen
válaszoltak.

A Kormány Hivatal, az OAH és az RHK Kft. szakemberei

Kérdések is elhangzottak Kisnémediben
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RHK Kft.
Jól vigyáznak a lakosság biztonságára

A nukleáris iparral, a radioaktívhulladék-kezeléssel kapcsolatban a biztonság kérdése mindig elsődleges. A magasan képzett szakemberek, a legkorszerűbb technikák alkalmazása garantálják,
hogy minden folyamat többszörösen ellenőrzött körülmények között zajlik a különböző létesítményekben, a legszigorúbb elvárásoknak megfelelően.
Nincs ez másként a Radioaktív Hulladékokat Kezelő Kft. (RHK Kft.) telephelyein sem, ám ritkán szólnak hírek a létesítmények fizikai védelmi feladatait ellátó rendészetről, őrzésvédelemről. Valójában ez a legnagyobb dicséret a Társaság
fegyveres szervezete számára, hiszen ha
rendben mennek a dolgok, nincs miről
beszélni: rendkívüli esemény, bűncselekmény nem történt, a radioaktív anyagok
fizikai biztonsága nem sérült.
Ám ahhoz, hogy a környéken élők és a
Társaság munkatársai nyugodtan élhessék mindennapjaikat, a biztonsági szakemberek részéről komoly fizikai, szellemi felkészülés szükséges. Ebbe engedett
bepillantást, és a 2016-os évben elért
eredményekről is beszélt lapunknak Kaszás Sándor, az RHK Kft. Rendészeti
Önálló Osztályának vezetője.
A munkakör betöltéséhez szükséges
alapvető feltételeket – mint a kétévente
esedékes fizikai állóképességi és szakmai
elméleti képességeket igazoló vizsgák –
idén is sikeresen teljesítették a Szervezet
fegyveres biztonsági őrei. Természetesen
a hatóságok rendszeresen ellenőrzik a
létesítmények fizikai védelmi helyzetét.
Az ellenőrzések során a teljesített feladatok minősítése és az esetleges hibák tapasztalatai egyaránt segítenek bennünket
a további fejlődésben.

Az egyre jobb teljesítmény eléréséhez
az RHK Kft. biztosítja a korszerű körülményeket. Mindezek lehetővé teszik a
fegyveres biztonsági őrség és a portaszolgálat számára, hogy az őrzésvédelmi feladatokat folyamatosan, állandó készenlétben, a legnagyobb szakszerűséggel tudják
ellátni.
„Azt, hogy az őrzésvédelem kiemelkedően teljesít, nem csak a hatósági vizsgálatok, ellenőrzések igazolják, de az országos, illetve nemzetközi versenyek eredményei is alátámasztják.” – hangsúlyozta
Kaszás Sándor. Ezeken a megmérettetéseken 2016-ban ugyancsak kiemelkedően
teljesítettek munkatársaink.
A Magyarországi Fegyveres Biztonsági
Őrök Szakmai Egyesülete által megrendezett VII. országos szakmai csapatversenyre, mint minden évben, 2016-ban is
három csapatot nevezett be a Társaság, és
egy közülük, immár ötödik alkalommal, a
dobogó legfelső fokára léphetett, de a
második és negyedik helyet is az RHK
Kft. munkatársai hódították el.
Országos verseny:
I. helyezett csapat (NRHT): Forray Tibor, Forrai Péter, Csáki Zoltán, Komlósi
Zoltán, Dürvanger Károly
II. helyezett csapat (RHFT): Mezei Imre, Budai János, Misnyovszki Barnabás,
Misnyovszki Zsolt, László Zoltán
IV. helyezett csapat (KKÁT): Samai
Gábor, Grósz Ferenc, Molnár István,
Sebestyén Csaba, Fülöp József
Nemzetközi verseny
Az NRHT-ban szolgálatot teljesítő
fegyveres biztonsági őröknek külön elismerés, hogy az esztergomi „IPA NAV”

VIII. és IX. nemzetközi szituációs versenyben - hivatásos és igen erős csapatok
között - ugyancsak sikerült az élmezőnyben végezniük. A csapat tagjai, Forray
Tibor, Forrai Péter és Csáki Zoltán negyedik, illetve harmadik helyezést értek
el.
„Minden évben rendezünk egy házi
versenyt is, amin a létesítményekben
dolgozó fegyveres biztonsági őrök és
portaszolgálati dolgozók csapatai mérik
össze tudásukat. Meggyőződésem, hogy
ez a nemes versengés jól szolgálja az
őrségek közötti kiváló emberi- és munkakapcsolatokat, egymás jobb megismerését. A kiemelkedő eredményeket az ügyvezető igazgató idén is dicsérettel és jutalommal honorálta. Összegzésként elmondhatom, hogy 2016-ban is bizonyították fegyveres biztonsági őreink, a kiképzésért felelős parancsnokok és előadók, hogy szakmai felkészültségük és
emberi hozzáállásuk, munkahelyük és
hivatásuk iránti elkötelezettségük példaértékű.” – zárta mondandóját Kaszás
Sándor.

Fizikai állóképesség felmérés
az RHK Kft. FBŐ dolgozóinak

Miniszteri elismerés az RHK Kft. munkatársának
Nem mindennapi ünnepi pillanat volt a
Radioaktív Hulladékokat Kezelő Kft.
életében, amikor a Társaság stratégiai és
műszaki igazgatója, Nős Bálint átvette a
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium (NFM)
kitüntetését, a Prometheus-díjat. Ugyanis
ezzel nem csak az ő nagyszerű munkáját
ismerték el, hanem közvetve a cég tevékenységét is.
Az elismerést évente legfeljebb 10 alkalommal adományozhatja az NFM a
villamosenergia-, a gáz- és olajipar, a
bányászat, az atomenergia, a hőszolgáltatás biztonsága, szabályozása, fejlesztése,
valamint üzemeltetése érdekében végzett
kimagasló tevékenység, továbbá életmű
elismeréséért. A kitüntetést az október 23
-i nemzeti ünnep alkalmából vette át Nős
Bálint dr. Seszták Miklós minisztertől. A
felterjesztő maga az RHK Kft. volt, hogy
ily módon is kifejezze nagyrabecsülését

azért a példaértékű elhivatottságért, tudományos igényességért és kiemelkedő
szakmai teljesítményért, ami több mint
egy évtizede segíti a Társaság munkáját
és a lakosság közérthető tájékoztatását.
„A nukleáris technika alkalmazása és a
radioaktívhulladék-kezelés generációkon
átívelő tevékenység. Büszke vagyok rá,
hogy munkámmal a biztonságos jövőt is
segíthetem.” – fogalmazott a stratégiai és
műszaki igazgatóság vezetője.
Távlatos gondolkodásmódjának, elemző- és tervezőkészségének nagy hasznát
vette, amikor gondozásában elkészült a
kiégett üzemanyag és a radioaktív hulladék kezelésének nemzeti politikája, amit
az országgyűlés elfogadott. Pályája egyik
legnagyobb kihívásának tartja ezt a feladatot, ahogy az ennek megvalósítását
bemutató, a kormány által ugyancsak
elfogadott programot is.
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Váchartyán

2016. november

Tisztelt Olvasó!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy Váchartyán Község Önkormányzata tagja lett az Izotóp Tájékoztató Ellenőrző Társulásnak.
Önkormányzatunk 2016. október 1-től lehetett a társulás tagja, holott belépési szándékunkat 2015. október 15-én testületi határozattal kinyilvánítottuk.
A késői csatlakozás következményeként elestünk, az I. féléves támogatástól, továbbá, sajnálattal vettük tudomásul, hogy Váchartyán Önkormányzatának a II. féléves támogatási összegéből is 1.500.000 Ft-os közös költséget kell fizetni. Előzetes tárgyalások alkalmával azt a megerősített információt kaptuk, hogy Váchartyánnak nem kell a II. félévre közös költséget fizetnie.
A támogatási összegünk így a második félévre: 2.939.410 Ft. Ez az összeg a korábbi társulásban kapott támogatáshoz képest
7.000.000 Ft -tal kevesebb.
Annak ellenére, hogy Váchartyánt ilyen anyagi veszteség érte, a vállalt feladatokat, és a társulásban betöltött szerepét maradéktalanul ellátja és a jövőben is el fogja látni. A 2016-os évben a váratlan fordulatok sem akadályozták meg Önkormányzatunkat
abban, hogy tovább fejlesszük községünket.
Ebben az évben az alábbi beruházásokat végeztük el:
 Elkészült 2 új buszmegálló, a gyalogátkelőhellyel,
 Óvodai külső és belső felújítások,
 további utcák aszfaltozása, és folytatódott a járdák rekonstrukciója is.
Itt szeretnénk megemlíteni, hogy köszönettel tartozunk Veresegyház Önkormányzatának a községünknek nyújtott anyagi támogatásáért.
Újabb lehetőség nyílt Váchartyánban a lakosságunk tájékoztatására, a Váchartyáni Hírlap helyi újság megjelenésével. Október
hónapban megjelent az első szám, melyben hitelesen tájékoztattuk a falu lakosságát az aktuális és a jövőbeni eseményekről, programokról, beruházásokról. A cikkek betekintést nyújtottak az iskola, az óvoda, a civil szervezetek és az egyházak tevékenységébe,
munkájába.
Váchartyán Község Önkormányzata

Püspökszilágy
Közmeghallgatást tartott Püspökszilágy
Püspökszilágy Község Önkormányzata 2016. október 14-én,
A közmeghallgatás elérte kitűzött célját, azt hogy a települépénteken a Művelődési Házban közmeghallgatást tartott a tele- sen élők első kézből kapjanak hiteles tájékoztatást, a községet
pülés lakosságának.
és környezetünket érintő fontos dolgok jelenlegi állásáról, a
Napirendi pontként szerepelt többek között a Radioaktív Hul- jövőbeli tervekről, Püspökszilágy lehetőségeiről.
ladék Feldolgozó és Tároló (RHFT) üzemszerű működésével
kapcsolatos lakossági tájékoztatás is. A fióktelep működéséről
és a fejlesztésekről, a Radioaktív Hulladékokat Kezelő Közhasznú Nonprofit Kft. (RHK Kft.) feladatairól, Dr. Kereki Ferenc, a társaság ügyvezető igazgatója, tartott előadást a megjelenteknek. Az elhangzottal kapcsolatos lakossági kérdések
főként a Tároló biztonságos és felelősségteljes működésére
vonatkoztak. Ezekre a Társaság ügyvezető igazgatója és Hák
Viktor fióktelep-vezető válaszolt. A hozzászólások és kérdések
is azt mutatják, hogy a falu lakossága figyelemmel kíséri az
RHFT fióktelep működését, és igényli a rendszeres tájékoztatást.
Napirendi pontként szerepelt még az önkormányzat központi
épületének rekonstrukciós munkálata, az építkezés tervezett
befejezése, jövőbeli tervezett funkcióinak ismertetése, a gazdaságos működésre vonatkozó elképzelések bemutatása.
Az RHFT biztonságos működéséről és a fejlesztésekről is szó volt a
Külön kitértek a helyi szabályozásra – mint például égetésre,
közmeghallgatáson
közterületre, parlagfű irtásra vonatkozó – a rendeletek betartásának fontosságára.

Dr. Kereki Ferenc, az RHK Kft. ügyvezető igazgatója tartott előadást
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Püspökszilágyi érdeklődők egy csoportja
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Galgagyörk

2016. november
Jól kihasznált lehetőségek
Új forráshoz jutott idén a település,
amelynek révén a mindennapi életet megkönnyítő beruházásokat szeretnénk megvalósítani.
Galgagyörk ez évben lett tagja annak a
társulásnak, amely a Radioaktív Hulladék
Feldolgozó és Tároló szomszédságában
lévő településeket fogja össze. Az ITET a
Püspökszilágy-Kisnémedi határában lévő
telephely működésével kapcsolatos tájékoztatási tevékenység révén támogatást
kap a Központi Nukleáris Pénzügyi Alapból. Ezt a támogatást a társult települések
használják fel, hiszen a tároló környezetében élő lakosság tájékoztatását a települések önkormányzatai is végzik.
Igyekeztünk a támogatásként kapott
összeget olyan, valóban hasznos beruházásokra fordítani, amelyeknek hosszú
távú hatása van, akár évtizedekig segíti
az itt élőket.

Első tervünk már meg is valósult.
Régóta szerettük volna ugyanis a Galambosi út lakóingatlanjai előtt a közvilágítást kiépíteni. Mivel már a tervek elkészíttetése is igen sokba került volna, a
szokásos vezetékes rendszerrel nem volt
esély a megvalósításra. Az ITET támogatásnak köszönhetően sikerült egy korszerű, megújuló energiára alapozott közvilágítást kiépíteni. Napelemes, akkumulátoros LED lámpákat helyeztettünk el az
utcában, így nem csak hogy a költségekből megtakarítottunk, de még a villanyoszlopok és vezetékek látványát is elkerülhettük.
Vagyis az atomerőmű által megtermelt
energia „hozadéka”, a Központi Nukleáris Pénzügyi Alap megújuló energiaforrás
telepítéséhez nyújtott segítséget. Bízunk
benne, hogy a jövőben is ilyen, mindenki
számára hasznos beruházásokat tudunk
majd megvalósítani.

Napelemes LED lámpa a Galambosi úton

Kisnémedi
Az utak összekötnek
Befejeződött a Kisnémedi Fő út, az Ady és Névtelen út korszerűsítése
„Az utak egymáshoz és a közösséghez
is közelebb visznek, összekötnek bennünket” - hangzott el az október 15-i, Kisnémedi Szüreti Napon, amelyen a község
lakosai és a jelenlévők birtokba vehették
a teljes egészében megújult Fő utat. De
nem csak a Fő út, hanem az Ady utca és a
Névtelen utca ünnepélyes átadására is sor
került, hiszen ezeknek az alapját is megerősítették, majd új aszfalt burkolatot is
kaptak. Ez által a község észak-nyugati
részén élők városi színvonalú utat kaptak,
korszerű vízelvezető rendszerrel és teljesen felújított közműhálózattal. Az ivó- és
szennyvíz hálózat modernizációja mellett
az elektromos és internetes rendszer földkábeles kivitelezését is elvégezték a szakemberek.
Az átadó ünnepségen jelen volt Harrach
Péter országgyűlési képviselő, Fichtinger
Gyula, az Országos Atomenergia Hivatal
(OAH) főigazgatója, Hák Viktor, a
Radioaktív Hulladék Feldolgozó és Tároló (RHFT) fióktelep-vezetője, továbbá
az Izotóp Tájékoztató Ellenőrző Társulás (ITET) tagtelepüléseinek polgármesterei is.
A köszöntő beszédek sorát Edelman
György polgármester kezdte, aki elsőként
a lakosságnak köszönte meg, hogy a felújítás ideje alatt elviselték a sokszor kedvezőtlen közlekedési helyzetet. Hangsúlyozta: a község képviselő-testülete jól
döntött, amikor az Izotóp Tájékoztató
Ellenőrző Társulástól kapott támogatást
ekképpen használta fel, a lakosság javára.

Harrach Péter, a térség országgyűlési
képviselője beszédében kiemelte: az utak
valahova vezetnek, összekötnek, segítik,
hogy közelebb kerüljünk egymáshoz.
Nagyra értékelte az évek óta folyó szisztematikus, előrelátó fejlesztéseket, a község lakosságának összefogását. Mint
mondta, ez a beruházás is része a tájékoztatásnak, mert mutatja az összefogást,
ugyanakkor közösségteremtő ereje van.
Fichtinger Gyula, az OAH főigazgatója,
arra emlékeztetett, hogy az Atomenergiáról szóló törvény nyomán létrehozott
Központi Nukleáris Pénzügyi Alap –
amelybe a radioaktívhulladék-termelők
fizetnek – már 1997 óta segíti a biztonságos és korszerű, a jövő nemzedékét óvó
hulladék elhelyezést. Ez az Alap jelenleg

a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium kezelésében biztosítja – társulások útján – a
lakosság szélesebb körű tájékoztatását.
Elmondta: az OAH minden szakmai segítséget megad, hogy az RHFT biztonságosan üzemeljen, és a lakosság együtt
tudjon élni a tárolóval.
A felújított utakat Kiss Róbert diakónus, plébánia-vezető megszentelte és
megáldotta, majd a nemzetiszínű szalag
átvágása után átadták azt a lakosságnak.
A vendégek egy rövid sétával, míg a lakosság a szüreti felvonulással avatta fel
az új beruházást.
A hagyományos Kisnémedi Szüreti
Felvonulás végig járta a Község útjait,
majd a programok és az esti mulatság a
Művelődési Házban folytatódott.

Az átadás ünnepélyes pillanata

A Szüreti Nap vendégei avatták fel
a felújított utat
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Őrbottyán

2016. november
Elkészült az Óvoda utca

Régi, több közmeghallgatáson is fölvetett lakossági igényt sikerült idén a Központi Nukleáris Pénzügyi Alapból
(KNPA), az Izotóp Tájékoztató Ellenőrző
Társulás (ITET) tagsága révén teljesíteni:
szilárd burkolatot kapott az Óvoda utca, a
szülők és az óvodai dolgozók legnagyobb
örömére. Persze a környéken még akad
tennivaló: a gazdasági bejárat előtti terület térkövezése hátra van, illetve folyik
egy megfelelő méretű parkoló kialakítása. Mindenesetre az út ünnepélyes átadása megtörtént: a szalagot Edelman
György, az ITET elnöke, Kisnémedi polgármestere, valamint Kmetty Károly,
Őrbottyán Város polgármestere vágta át,
az óvodások pedig kis műsorral tették
ünnepélyesebbé az eseményt.
Kmetty Károly polgármester emlékeztetett rá, hogy az óvoda utcai közlekedés
már régóta kihívást jelentett a gépkocsival érkező szülők számára, de gyalogosan sem volt egyszerű az intézmény megközelítése. Emiatt külön öröm, hogy az
ITET támogatásával sikerült az áldatlan
állapotokat megszüntetni. Természetesen
még hátra van a kerítésépítés, a gazdasági bejárat előtti terület rendbehozatala és
a kellő méretű parkoló kialakítása, hogy
az érkezés és távozás idején az eseten-

kénti kaotikus állapotok megszűnjenek, a
gyerekek nagyobb biztonsága érdekében.
Az Óvoda utca elkészítése mintegy 18
millió forintba került, ehhez az Izotóp
Tájékoztató Ellenőrző Társulás révén
11,7 millió forintos támogatást kapott a
város.
Az ITET a Kisnémedi és Püspökszilágy
határán létesített, intézményi EREDETŰ
kis és közepes aktivitású radioaktív hulladékokat kezelő és tároló létesítmény, az
RHFT működésének civil kontrollját,
illetve a telep működésével kapcsolatos
tájékoztatást végzi, a befogadó települések, valamint az azokkal közigazgatásilag határos önkormányzatok lakossága
felé. A települések ezen tevékenység
ellátására kapnak anyagi támogatást a

KNPA-ból. Az egyes települések az
ITET Alapszabályában rögzített felosztási arányok szerint fejlesztésre, illetve
működésre is használhatnak fel az őket
megillető összegből.

Út a Margaréta Óvodához

Az Óvoda utca átvevői

Kmetty Károly, Őrbottyán Város polgármestere és Edelman György, az ITET elnöke
vágta át a szalagot és adta át az utcát

Penc
Falunapi vigasságok határon innen és túl
Az Ipolysághoz tartozó Tesmag és Penc község egy testvér
települési megállapodással is szentesítette azt az élő kapcsolatot, amely immár sok évtizede összeköti a két falut. Úgy tűnik,
a nevezetes okmány új lehetőséget is megnyitott az együttműködés terén. Ékes bizonyítéka ennek, hogy a közelmúltban
megrendezett VI. Tesmagi Vigasságokra máris meghívást kaptak falunk hagyományőrző csoportjai, a Gerengay Vilma Hagyományőrző Egyesület és a Menyecskehegyi Népdalkör, akik
nagxörömmel utaztak ki "testvéreikhez".
A tesmagi falunap szabadtéri misével kezdődött, majd a főszervező Pál Gyula, a helyi CSEMADOK szervezet és a
tesmagi önkormányzati képviselői csoport vezetője üdvözölte a
megjelenteket, majd külön köszöntötte Gregor Istvánt, Ipolyság, Hegedűs Ferencet, Rétság város polgármesterét, és régi
barátként Králik Józsefet, a testvértelepülés vezetőjét.
A hivatalos részt követően léptek színpadra a meghívott csoportok. Látnivaló volt tehát bőven. A változatos program összeállításakor minden korosztályra gondoltak: a legkisebbektől az
idősebbekig. Szólt a zene, a jó barátok ismét összetalálkoztak,
étel és ital is volt elegendő.
A tesmagi falunap nem múlhat el labdarúgás nélkül. A kispályás focitornán négy csapat vett részt. A penci öregfiúk igencsak kitettek magukért, hiszen elnyerték az elsőségért járó kupát.
Augusztus 20-án sokan szorgoskodtak már kora reggeltől,
hogy mire elkezdődik a penci falunapi program, minden készen
álljon. Hatalmas üstökben rotyogtak a finom ételek, köszönhetően a Dukai, valamint a Földtulajdonosok Vadásztársaságának,
amelyek az elmúlt évinél is több húst ajánlottak fel a falunapra.
Szorgoskodtak a főzőverseny résztvevő csapatai, szólt a közönségcsalogató zene, álltak a sátrak, és fel volt szépen díszítve a
színpad.
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Králik József polgármester köszöntője után Harrach Péter
országgyűlési képviselő mondta el Szent Istváni ünnepi gondolatait. Az egyházak képviselői is köszöntötték a jelenlévőket, és
elmondták áldásukat, majd Balogh László római katolikus káplán megszentelte az új kenyeret. Az ünnepség hivatalos része a
kitűnő tanulók köszöntésével zárult. Az elmúlt évben indult
kezdeményezés nyomán idén is pénzjutalomban részesítette a
képviselő-testület és Králik József polgármester a legkiemelkedőbb eredményt elérő nebulókat. Huszonkilencen járultak a
színpadra és vettek át okleveleket. Ez a lehetőség ebben az évben is külső támogatásból valósult meg.
A színpadi produkciók sorát a penci Tarkarét Óvoda apróságai nyitották meg. Bájos műsoruk méltán érdemelt nagy tapsot.
Testvértelepülésünk, Tesmag két csoportot is küldött a program
gazdagítására. Az Amicorum Együttes színes népdal- és kórusmű-csokorral örvendeztette meg a szép számmal jelen lévő
közönséget, majd a Cseperedők Együttes gyermekei mutatták
be énekeiket, táncaikat és kiváló zenei tudásukat.
A helyi fellépők közül a Menyecskehegyi Népdalkör szerepelt először, majd őket követte a Gerengay Vilma Hagyományőrző Együttes programja. A Szokolyai Dalárda férfikórusa nagy
sikerű műsort adott. Molnár Levente, a fiatal diósjenői szaxofonművész már nem először járt Pencen. Legutóbbi fellépése
óta rutinos előadóvá vált, zenéjével sokakat odakötött a színpadhoz.
Az esti szórakoztató blokk operett-műsorral kezdődött.
Leblanc Győző és Tóth Éva a legismertebb operett slágerekből
énekeltek hangulatos válogatást. R-Stone a könnyűzenét kedvelők számára nyújtott élményekben gazdag perceket, majd a
várva-várt tűzijáték után Rózsás Viktória énekelt táncra hívó
dallamokat. A zene éjfél után is szólt. Sokan táncoltak kedvükre egészen hajnalig.
V.J.
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Püspökhatvan

2016. november

A Paksi Atomerőműben és az RHK Kft. bemutatótermében jártunk
2016. október 27-én Galgagyörk és
Püspökhatvan lakosainak egy csoportja
az önkormányzatok képviselőivel és településvezetőivel üzemlátogatáson vett
részt a Paksi Atomerőműben.
Az autóbuszos utazás után elsőként a
Radioaktív Hulladékokat Kezelő Közhasznú Nonprofit Kft. (RHK Kft.) bemutatótermét jártuk körül. Itt hasznos információkat kaptunk vezetőnktől és a kiállítás tablóiról az ország területén működő,
radioaktív hulladékokat kezelő és tároló
létesítményekről, így például az RHK
Kft. püspökszilágyi fióktelepéről, az
RHFT-ről is – ezt azért elég jól ismerte
majdnem mindenki közülünk, hiszen ott
van a szomszédunkban.
Következő programunk az MVM Paksi
Atomerőmű Zrt. Tájékoztató és Látogató
Központjának megtekintése volt. A rendkívül informatív interaktív kiállítás a hétköznapi ember számára is könnyen érthető módon mutatja be a nukleáris áramtermelést, kitérve a legapróbb részfolyamatokra is.
A látogatás harmadik, talán legjobban
várt eleme az volt, amikor beléphettünk
az atomerőműbe, ahol rendkívül szigorú
biztonsági előírásokkal találkoztunk. Az
üzemi területre csak előzetes bejelentés
alapján, arcképes igazolvánnyal mehet-

tünk be. A látogatók számára kialakított
útvonalon, kalauzunkon kívül, a biztonsági szolgálat egyik tagja is végigkísért
bennünket.
Megnéztük a IV. reaktor blokkvezérlő
termét, a turbinacsarnokot és a III –IV.
reaktorblokkot magába foglaló üzemcsarnokot. A turbinacsarnok területére csak
védősisakban és fülvédővel léphettünk
be. A kijelölt látogatói útvonalról természetesen – a mélységek és az üzemelő
egységek miatt - itt sem térhettünk le. Az
egész program során rendkívüli tervszerűséggel, szabályozottsággal és hatékonysággal találkoztunk.
Az üzemlátogatás után könnyű ebéd
következett, majd egy zárszó erejéig visz-

szatértünk az RHK Kft. bemutatótermébe, és ezután indultunk haza.
Az úton hazafelé sokáig folyt a szó a
rengeteg adatról, információról, amit a
nap folyamán ismertünk meg. Úgy gondolom, mindenkinek maradandó élményt
jelentett, hogy bepillanthattunk ennek a
kisvárosnyi létesítménynek, és a szomszédjában lévő tárolónak a hétköznapjaiba, és első kézből hallhattuk, mi miért
történik a Paksi Atomerőműben, valamint
az RHK Kft. háza táján. Köszönjük az
Izotóp Tájékoztató Ellenőrző Társulásnak
(ITET) a szervezést és a lebonyolítást.

Látogatás a Paksi Atomerőműben

A látogatók egy csoportja a TLK-ban

Várszegi Imre

Rétesfesztivál Püspökhatvanban
Négy évvel ezelőtt döntött az akkori
képviselő-testület arról, hogy olyan helyi
gasztronómiai különlegességhez köti a
falunapot, ami jellemző a püspökhatvani
hagyományokra, amire büszkék vagyunk.
Így jött létre a Rétesfesztivál, amit negyedik alkalommal, idén szeptember 3-án
rendeztünk meg.
Rétest minden településen készítenek –
ma már javarészt boltban vásárolt réteslapból – de mi ragaszkodunk a nagymamáinktól tanult technológiához és recepthez. Ezt pontosan betartva készítettünk
az idei fesztiválra is tízezer szelet kézműves édességet. Minősítette a rétest húzó
asszonyok munkáját, hogy már délutánra
mind a tízezer szelet elfogyott.
Túl azon, hogy a hagyományosan nyújtott rétes gasztronómiai élvezetet jelent,
nagyon fontos, hogy a fiatalabb korosztály is megtanulja ily módon elkészíteni a
süteményt. Így átöröklődik ez a tudás a
fiatalasszonyokra, és remélhetőleg még
sokáig fennmarad. Ebben az évente viszszatérő esemény is bizonyára segít.
Természetesen a fesztivál nemcsak a
rétesről szólt, számos más program is
szolgálta a kikapcsolódást. Idén is népszerű volt a főzőverseny, amelyre egyre
több csapat jelentkezik. Látva az ő lelkesedésüket, jókedvüket, kacérkodunk a
gondolattal, hogy jövőre nemcsak a falu-

napon szervezünk főzőversenyt, hanem
önálló, faluközösséget is erősítő nyári
programként is bevezetjük.
A gyerekek a falmászás, az ugróvár, a
népi játékok, az arcfestés és a kutyás bemutató mellett élvezhették a Katáng Zenekar zenés műsorát is, és a többi résztvevővel együtt őket is várta az itt lakó
hobbigyűjtők érdekes kiállítása.
A délutáni kulturális program a
püspökhatvani népzenészek, harmonikások és hagyományőrzők műsorával kezdődött. Nagy öröm volt látni a helyi csoportok színvonalas produkcióját. Különösen jó érzés volt együtt látni azokat az itt
lakó, szárnyaikat a helyi zeneiskolában
bontogató ifjú népzenészeket, akik különböző zenekarok tagjaiként az idei évben
is elvitték a magyar népzene jó hírét a
szomszédos országokba, valamint olasz,
spanyol, görög, orosz, japán, kínai földre,
sőt az amerikaiak közé is. Büszkék vagyunk rájuk, és jó volt újra itthon, egy
színpadon látni őket, hallani kiváló muzsikájukat.
Nagy sikert aratott a Dányi Ifjúsági
Fúvószenekar, az Átrium Zenekar koncertje és a Nagymarosi Ütősök műsora.
Az este sztárvendége Szandi volt, aki
pörgős műsorával ráhangolta a közösséget az utcabálra, amelyen a Szénási Zenekar húzta a talp alá valót.
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Jövő év szeptemberének első szombatján terveink szerint újra megrendezzük a
Rétesfesztivált, és akkor örömmel biztosítunk helyet az ITET sátrának is, hogy
településünk lakói jobban megismerhessék a társulásunkban folyó munkát és az
RHFT tevékenységét.
Bátyi József, polgármester

Ügyes kezek húzzák a tésztát

Püspökhatvani népzenészek
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Rád

2016. november
Folytatjuk a településfejlesztést és a tájékoztatást

A 2016. év nyarának utolsó hónapjában
arról tájékoztattam a kedves olvasókat,
hogy Rád községben elkezdtük előkészíteni a Váci úti gyalogjárda felújítását,
hogy a Szent István utcától a Templom
térig terjedő szakasz új szilárd burkolatot
kaphasson.
A járdafelújítás, korszerűsítés kivitelezése jelenleg már zajlik, befejezése az
időjárástól függően 2016. december hónapban várható, a beruházás összértéke
17.615.958 Ft.
Örömmel tájékoztatom az olvasókat
arról is, hogy 2016. évben községfejlesztési, karbantartási feladatokra Rád
községben összesen 52.693.195 forintot
fordítottunk, amelyből 39.795.838 forint
volt a pályázaton elnyert vissza nem térítendő állami támogatás, és amelyhez azután további 12.897.357 forint saját, önkormányzati forrást használtunk fel.
A fentieken túl megkezdtük újabb belterületi utak megépítésének, korszerűsítésének előkészítését, amelynek keretében
elkészíttettük a Rád, Liget utca, Vay
Ádám utca, és Május 1. utca aszfaltozásával kapcsolatos műszaki és pénzügyi
tervet. A beruházás bekerülési költsége
közel 50 millió forint lesz.

Ezen kívül benyújtott és visszaigazolt
pályázatunk van a rádi Toperczer Kúria
teljes rekonstrukciójára vonatkozóan,
ennek költsége közel 60 millió forint.
Jelenleg építés alatt áll az 1956-os forradalom és szabadságharc Emlékműve,
melyet a forradalom hatvanadik évfordulója alkalmából építünk meg, így tisztelegve hőseink emléke előtt. Az emlékmű
felállításához közel 5 millió forint támogatást kapott a község. „A programot az
1956-os forradalom és szabadságharc
60. évfordulójára létrehozott Emlékbizottság támogatja.”
Az ITET feladatkörébe tartozóan részt
vettem Svédországba és Franciaországba

szervezett tanulmányúton. A szakmai
bemutatókon, konferencián és üzemlátogatáson szerzett tapasztalatokról tájékoztattam a Képviselő-testületet és a lakosságot is a lehető legszélesebb körben. Az
ITET által biztosított lehetőséggel élve, a
rádi lakosokkal megszerveztük a Paksi
Atomerőmű és az RHK Kft. bemutatótermeinek meglátogatását.
A helyi tájékoztató munka feltételeinek
javítása, a tájékoztató munka eszközeinek
bővítése érdekében elkezdtük előkészíteni a fényújság mielőbbi elhelyezését a
Községháza előtt.

A Váci utcai gyalogosjárda a felújítás után

Épül az 1956-os forradalom és
szabadságharc emlékműve

Lieszkovszki Gábor, polgármester

Vácduka
1956-os programsorozat Vácdukán
Az 1956-os Emlékbizottság által kiírt
Sinkovits Imre pályázat keretében, az
1956-os forradalom és szabadságharc
hatvanadik évfordulóján, Vácduka programsorozattal emlékezett az akkori eseményekre.
Szeptember 30-án a helyi Benedek Elek
Általános Iskola felső tagozatos tanulói
ellátogattak Budapesten a Hadtörténeti
Múzeumba, ahol „A pesti srácok” múzeumpedagógiai foglalkozás keretében a
hatvan évvel ezelőtti események szereplőivel ismerkedtek meg. Október második vasárnapján ’56-os fórumra vártuk az
érdeklődőket. Az est házigazdájaként két
történész, Forró Katalin és Káplár Zsolt
tartott vitaindító előadást.

Október 16-án szellemi vetélkedőt szerveztünk, ahol a központban az 1956. október 23-a és november 4-e közötti események álltak. Az időnként zavarba ejtő
kérdéseket, feladatokat kreatívan és
ügyesen oldották meg a csapatok.
Október 13-án népes csoporttal látogattunk el a Terror Házába. A felnőtteknek
és a gyerekeknek egyaránt tetszett a színvonalas tárlatvezetés.
A Hadtörténeti Múzeumot a felnőttek
egy esős csütörtöki napon keresték fel, az
ottani ’56-os kiállítást szakmai vezetéssel
jártuk végig.
A programsorozat emlékműsorral zárult. Október 23-án ünnepi beszédet mondott Harrach Péter, országgyűlési képvi-

selő, majd az ’56-os rajzpályázatra érkezett legjobb munkák alkotói vehették át a
díjakat. Teltház előtt adta elő „Meg nem
törik” című darabját a Karakter Társulat
és a Madách Imre Gimnázium drámaszakköre a vácdukai Benedek Elek Általános Iskola diákjai részvételével.
Ezúton is köszönjük az 1956-os Emlékbizottságnak, hogy támogatást biztosított
ezekre a tartalmas és változatos programokra. Örülünk, hogy a rendezvényekre
sokan eljöttek, fiatalok és nem annyira
fiatalok egyaránt.

Látogatás a Hadtörténeti Múzeumba

Népes csoport a Terror Házában

A „Meg nem törik” c. darab

Felelős szerkesztő: Kereskényi János

Kiadja az Izotóp Tájékoztató Ellenőrző Társulás

Vácduka Község
Önkormányzata

Szerkesztő: Tóth Levente László

