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ITET

2016. június
GMF konferencia Svédországban

2016. június 1-3. között Svédországban a Forsmark
atomerőműben tartotta nemzetközi konferenciáját a
GMF szervezet (Nukleáris Létesítmények közelében
található Európai Önkormányzatok Csoportja). A
rendezvényen közel száz önkormányzati vezető vett
részt többek között Belgiumból, Finnországból, Litvániából, Németországból, Spanyolországból és
Szlovákiából. Magyarországról mind a négy, tervezett és üzemben levő nukleáris létesítmény közelében
található társadalmi tájékoztató társulás részt vett a
kétnapos eseményen. A nagy érdeklődést jól mutatta,
hogy a NymTIT, ITET, TEIT és TETT képviseletében több mint húsz polgármester és önkormányzati
tisztségviselő volt jelen, ami többek között annak
köszönhető, hogy az atomerőmű telephelye mellett
található a kis- és közepes aktivitású végleges radioaktív hulladéktároló, valamint ezen a helyszínen kívánja Svédország kialakítani a végleges nagy aktivitású radioaktív hulladéktárolót is. Így a helyszín jó
lehetőséget nyújtott a nukleáris technológia megismerésére, de ami legalább ennyire fontos, a konferencia során közvetlenül lehetett tapasztalatot gyűjteni a
lakossági-kapcsolattartás és kommunikáció svédországi gyakorlatáról.
Svédországban több évszázados hagyománya van a
lakosságnak a döntéshozatalokba való bevonásába és
a svéd állampolgárok élnek is jogukkal, hogy beleszóljanak az őket érintő döntések megszületésébe.
Ezt nemcsak nemzeti szinten, de nemzetközi fórumokon is megteszik. Néhány évvel korábban svéd polgármesterek kezdeményezték azt, hogy kezdődjön
dialógus a radioaktív hulladékok végleges elhelyezése témában. Azóta a GMF szervezet konferenciáin
helyet és időt biztosít arra, hogy a tagok megvitathassák az adott témában történt fejleményeket.
A konferencia első napján a svéd nukleáris helyzettel ismerkedhettek meg a résztvevők. Előadást
hallgattak meg a svéd nukleáris ipar helyzetéről és a
kihívásokról. Külön előadás keretében képet kaphattak az Oskarshamn atomerőmű két blokkjának tervezett leállításáról és leszerelési folyamatáról. A kiégett
kazetták jelenlegi tárolási technológiájáról és a tervezett végleges tároló kialakításáról is tájékoztatást
kaptak a vendégek. A délután során üzemlátogatásokra került sor. A résztvevők több csoportban látogatást tettek a forsmarki atomerőműben, a kis- és
közepes aktivitású feszíni alatti tárolóban, megtekintették a hűtővíz csatornát, ahol a tengerbe ömlik az
erőműben felhasznált hűtővíz.
A nap végén a hivatalos vacsora során lehetőség
nyílt az addig szerzett tapasztalatok megosztására és
kérdések megfogalmazására.
A második napon a tagtársulások számoltak be tevékenységükről. Országonkénti bontásban a bemutatták tevékenységüket majd fórumra került sor, ahol
megvitatták az egyes gyakorlatokat.
A kétnapos rendezvény kitűnő alkalmat teremtett
arra, hogy az érintettek tapasztalatot cseréljenek,
megismerjék és összehasonlítsák az egyes országokban kialakult gyakorlatokat a nukleáris létesítmények
és az önkormányzatok között.
Dohóczki Csaba
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Négy társulás küldöttei a tároló fölött

Az ITET delegáció egy csoportja

Makkos László az ITET tájékoztatóját tartja
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ITET

2016. június
A társulás Ellenőrző Csoportja felkészült a szakszerű ellenőrzésére
A radioaktív hulladék kezelés felelősségteljes munkájában a tevékenységet végző RHK Kft. nagy hangsúlyt fektet a tájékoztatásra és a
társadalmi kontrollra is. Ebben nagy segítségére vannak a telephelyei
környezetében létrejött lakossági ellenőrző csoportok, a
püspökszilágyi RHFT-vel kapcsolatosan az Izotóp Tájékoztató Ellenőrző Társulás (ITET) településeinek delegáltjaiból álló egység. A
társadalmi ellenőröket itt is az RHK Kft. szakemberei készítették fel,
egyrészt a Radioaktív Hulladék Feldolgozó és Tároló tevékenységéből, másrészt a szakszerű ellenőrzésből.
Az elméleti ismereteket Nagy Barnabás biztonsági főmérnök három
előadásban osztotta meg az ellenőrző csoport tagjaival. Beszélt a sugárveszélyes létesítmények üzemeltetésével kapcsolatos fogalmakról,
a radioaktív anyagok és a sugárzás méréséről, illetve a sugárzó anyagok környezeti hatásainak értékeléséről is. Ezt követően Hák Viktor,
az RHFT fióktelep vezetője a telephely működését mutatta be. Az
előadások közben, majd utána is volt lehetőség kérdéseket feltenni az
elhangzottakkal kapcsolatban. Vagyis az előadások egy közvetlen
konzultációt jelentettek.
Az ITET Ellenőrző Csoport felkészítésén minden tagtelepülés képviseltette magát. A delegáltak önként vállalták, hogy a fióktelepen
ellenőrzéseket végezzenek, hogy a tapasztalataikról tájékoztassák a
településük lakosságát. Hogy ezt a felelősségteljes feladatot jól el
tudják végezni, meg kellett ismerniük az ellenőrzés és a mért sugárzási adatok értelmezésének módszereit.
A szakmai előadások után telepbejárás következett, Turza Péter
sugárvédelmi vezetővel. A kötelező, szigorú biztonsági előírások
betartása mellett a csoport tagjai a gyakorlatban ismerkedtek az
RHFT működésével, ezt követően mindenki megszabadult a védőruháktól, és a sugárellenőrzési mérőkapun áthaladva távozott.
Az ellenőrök megtudták azt is, hogy jelenleg az elektromos ellátó
rendszer és a légtisztító berendezés korszerűsítése zajlik, ezek megújítása után a rendszer öt-hatszoros teljesítményre lesz képes, és az eddigieknél is biztonságosabb működést eredményez majd. A bejárás

során a csoport tagjai megnyugtató információkat és adatokat is hallhattak a telep sugárvédelmi vezetőjétől, és várakozással tekintenek a
következő látogatás elé. Ugyanis hamarosan egy beszállítás alkalmával a beérkező veszélyes anyagok kezelését ellenőrzik majd.
Az ITET-nek jelenleg Kisnémediben, Püspökszilágyon és Őrbotytyánban működik kihelyezett fényújságja, amelyek mutatják a háttérsugárzási adatokat, az RHFT sugárzási adatait is a települések helyi
hírei mellett. Az adatok naponta frissülnek, ezzel is erősítve a társadalmi kontrollt.
Az ITET Társulási Tanácsa köszöni az Ellenőrző Csoport tagjainak,
hogy vállalták ezt a nem mindennapi, felelősségteljes munkát, és azt,
hogy erről objektíven tájékoztatják településük lakosait.
ITET infó

Az Ellenőrző Csoport tagjai

RHK Kft.
Újra járnak a teherautók a paksi terepasztalon
Digitalizált világunkban az ember mindennek örül, ami viszszaidézi a régebbi korokat. Ha közben azért még információkhoz is jut, az külön haszon.
Ilyen meggondolások is közrejátszottak abban, hogy a Radioaktív Hulladékokat Kezelő Kft. felújíttatta paksi látogatóközpontjának terepasztalát.
Az atomtörvényben előírt tájékoztató kötelezettségét a Társaság mindig is egyik legfontosabb feladatának tartotta. A
sajtótájékoztatók, hírlevelek, szakmai kiadványok, ismeretterjesztő előadások ugyanazt a célt szolgálják, hogy Magyarország közvéleménye a lehető legtöbbet tudjon meg a
radioaktívhulladék-kezelés korántsem hétköznapi ügyeiből.
Ám Honti Gabriella, az RHK Kft. kommunikációs vezetője
úgy tapasztalja, semmi nem pótolja egy személyes látogatás
élményét, információgazdagságát. Főként, ha egy olyan szemléletes eszköz is rendelkezésre áll, mint a paksi terepasztal,
amit néhány éve a püspökszilágyi térség településiről is több
csoport meglátogatott.
Nem véletlen, hogy több mint százezer vendége volt már az
RHK Kft. telephelyein lévő bemutatótermeknek a Társaság
megalakulása óta, a paksi bemutatóteremben pedig 2015-ben
kétezer-ötszázan fordultak meg. A látogatóközpont egyébként
2002-ben készült el, amikor a Társaság új irodaépületbe költö-

zött. Azóta többször frissültek a falakon látható tablók, de a
terepasztal mindezidáig nem került sorra.
A Paksra érkező csoportokat a kommunikációs osztály munkatársai kísérik körbe a látogatótérben, és a tablók segítségével
mutatják be a radioaktív hulladék kezelésének alapismereteit,
illetve a Pakson, Püspökszilágyon, Bátaapátiban és a NyugatMecsekben folyó munkálatokat. A tablók 2002 óta folyamatosan cserélődtek, hogy mindig naprakész információkkal szolgáljanak az ide látogatóknak. A bemutató ékessége, a vendégek kedvence egyértelműen a terepasztal volt mindig, amelyen
a szállítási és tárolási folyamatokat a kisvasutak mintájára
készült modellen követhették nyomon. Ám a 14 év alatt megkoptak az épületek, a növények, és a mozgó alkatrészek, az
elektromos berendezések működése sem volt zökkenőmentes.
A látogatók sokszor csalódottak voltak, amikor a szállító járművek nem indultak el az asztalon az elektromos hibák miatt.
Most, hogy sikerült megfelelő vállalkozót találni, a terepasztal
júniustól újra, az elmúlt évek változásaival aktualizálva, modernebb kivitelben várja a kíváncsi érdeklődőket.
A csoportok fogadása előzetes bejelentkezés alapján, az
alábbi elérhetőségek bármelyikén lehetséges:
Tel.: 06-75/519-567
E-mail: latogatas@rhk.hu
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RHK Kft.

2016. június
Megújul az RHFT elektromos rendszere

Egy harminc éves emberre azt mondjuk: élete virágában van,
egy ilyen korú berendezésre pedig, hogy megérett a cserére. A
püspökszilágyi Radioaktív Hulladék Feldolgozó és Tároló
villamos energia ellátásához nagyjából harminc éve telepítették a szabadtéren elhelyezett főelosztót, az áramszolgáltató
oszloptranszformátora állomása alá. Itt található az elszámolási
fogyasztásmérő, közönséges nevén a villanyóra, illetve a dízel
generátoros biztonsági ellátás átkapcsoló automatikája, a fázisjavítás és a túlfeszültség elleni védelem is.
Mindez azt jelenti, hogy az idejétmúlt berendezést ideje
nyugdíjba küldeni, mert működése az üzemviteli tapasztalatok
szerint már bizonytalan. A technológiai épületben ugyanis sugárveszélyes munkavégzés folyik. Ehhez létfontosságú a folyamatos szellőztetés, amit csak folyamatos villamos energia
tud biztosítani. Egy elöregedett berendezés váratlan leállása
következtében a villám- és túlfeszültség védelme is akadozhat,
előfordulhat, hogy a hálózati kimaradáskor a dízel generátor
átkapcsolási automatika sem működik. Ilyen esetben, ha egy
órán belül nem történik beavatkozás, a szünetmentes ellátások
kimerülnek. Ennek következménye, hogy a sugárveszélyes
munkavégzést meg kell szakítani, és az őrzésvédelmi munkaerő megterhelésével is jár.
Tehát a feladat most a folyamatos villamosenergia-ellátás
biztosítása, minden nemű működés naplózásával, és a monitor
mérésekkel – ehhez a jelenleg üzemelő berendezést teljesen ki
kell cserélni.

A felújítás első ütemében a kompakt betonház épül meg,
hogy a rendszer ne legyen kitéve az időjárásnak. Ebbe kerül az
irányítástechnikai felügyelet, ami az elektronikus üzemi naplózást elvégzi, miközben kapcsolatot tart a Központi Vezénylő
Portállal, és szükség esetén biztosítja majd a dízel generátor
automatikus átkapcsolását. A monitor mérés telepítésének célja az energiamérleg kiszolgálása, valamint a szolgáltatói
villamosenergia-ellátás minőségének, illetve ellátási zavarainak dokumentálása. Az elosztó berendezés a későbbi esetleges
teljesítmény-bővítésre méretezett, túláram védelmi szempontból megszakítós leágazásokat tartalmaz, és rendelkezik tizenöt
százalék tartalékkal. Összességében a tervezett rekonstrukció a
túlfeszültség- illetve villámvédelmi előírásoknak is megfelel.
A második ütemben a transzformátor és a szolgáltatói kettős
betáplálás fogadására alkalmas középfeszültségű kapcsolóberendezés költözik be a kompakt betonházba. Az első ütemben létesült telemechanika ezeket a berendezéseket is kiszolgálja majd. A régi oszloptranszformátor állomást elbontják a
szakemberek, a telephely áramellátását az üzemi területen kívüli oszlopról kiinduló földkábel fogja ellátni. Így megszűnik a
külső kerítést felülről metsző középfeszültségű légvezeték, ami
még biztonságosabbá teszi a rendszert.
Az új korszerű berendezés megfelel majd a hatályos szabványoknak, a kor technológiai elvárásainak.

Bátaapátiban idén is volt TETT-re Kész Nap
A Radioaktív Hulladékokat Kezelő Kft.
minden lehetőséget megragad, hogy tevékenységéről a minél szélesebb nyilvánosságot tájékoztathassa. Mi sem természetesebb tehát, hogy ott volt a bátaapáti
térség információs társulásának a legnagyobb éves eseményén, a TETT-re Kész
Napon is. Az eseményhez kapcsolódó
ismeretterjesztő tanácskozásnak egyébként a Társaság munkatársai a szervezésében is részt vettek. A cél az volt, hogy
az érintett települések lakosai minél inkább naprakészek legyenek a Társaság
térségükben végzett munkájáról.
Az idei évben az utolsó hordó is a végleges helyére kerül Bátaapátiban, a Nemzeti Radioaktívhulladék-tároló első föld
alatti kamrájában. Ez volt az egyik legfontosabb kijelentés a tizenhatodik TETT
-re Kész Napon, Bátaszéken, ahol a
molyhos tölgy, 2016 Év Európai Fája is
szerepet kapott. Ugyanis az egyik program, a gyerekeknek rendezett vetélkedő
végállomása épp e híressé vált lombkoronás tövében volt.
„Hazánk egyetlen atomerőművének kis
és közepes aktivitású hulladékából eddig
közel 6540 hordó került Paksról biztonságos körülmények között a bátaapáti
tárolóba – nyilatkozta Honti Gabriella, az
RHK Kft. kommunikációs osztályvezetője a sajtótájékoztatón, amit a tároló kör-
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nyezetében elhelyezkedő települések
nagyrendezvényén tartottak. A felszín
alatt 250 méterre található tárolóba 2012
óta viszi le az atomerőműben keletkezett
kis és közepes aktivitású hulladékot a
Társaság. A tervek szerint az idei év nyarán megtöltjük az egyes kamrát. Vagyis
alig négy évvel az átadása után 537 betonkonténerben 4833 hordó hulladék lesz
a végleges helyén.”
A létesítmény kettes kamráját a tervek
szerint a jövő év közepén helyezi üzembe
az RHK Kft, amelynél már egy új hulladék-elhelyezési koncepciót alkalmaznak
majd a szakemberek.
Erről az ismeretterjesztő tanácskozáson
Nős Bálint, a cég stratégiai és műszaki
igazgatója tartott előadást.
Az Nemzeti Radioaktívhulladék-tároló
működéséről László Zoltántól az RHK
Kft. megbízott üzemeltetési igazgatójától
hallhatott a TETT-re Kész Nap közönsége.
Arról pedig, hogy a Társaság tájékoztatatási feladataira is kiemelt figyelmet
fordít, Honti Gabriella, az RHK Kft.
kommunikációs vezetője beszélt előadásában, amely az ilyen jellegű tevékenyég
elfogadottságáról szólt, nemzetközi kitekintéssel.
„A tároló működése továbbra is élvezi
az itt élő lakosság támogatását. A helyiek

körében igen magas az NRHT-ban zajló
munka és a Társaság tevékenységének
ismertsége is. – ezt már Darabos Józsefnétől, Bátaapáti polgármesterétől, az
érintett hét települést tömörítő szervezet,
a TETT elnökétől hallhatták a résztvevők.
A tájékoztató társulás úgy működik,
mint a püspökszilágyi RHFT környezetében lévő testvérszervezet. A TETT-nek is
van Lakossági Ellenőrző Csoportja például, ennek munkájáról is szó esett, amiről Kardos Zsuzsanna, a csoport vezetője
számolt be a tanácskozáson.
A délelőtti ismeretterjesztő programon
részt vett Dr. Horváth Kálmán, a Tolna
Megyei Kormányhivatal kormánymegbízottja is, aki ugyancsak a lakosságnak
szóló tájékoztatás fontosságát hangsúlyozta.
A TETT-re Kész Nap házigazdája idén
Bátaszék városa volt. A polgármester,
Dr. Bozsolik Róbert, büszkeségének
adott hangot, hogy a molyhos tölgy hazája nem csak e tanácskozásnak, de a gyerekvetélkedőnek is színtere lehetett. Kihangsúlyozta, hogy az RHK Kft. tevékenységének biztonságosságát ez az Európa-hírű lombkoronás is ékesen bizonyítja.
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Galgagyörk

2016. június
Egyesületi beszélgetéseink
2016. június 4-én a település egyesületei a sportegyesület évzáró rendezvényéhez kapcsolódóan közös főzést, beszélgetést szerveztek. Az évente ismétlődő
eseményen az egyesületek tagjai alkalmat kapnak, hogy ne csak saját ügyesbajos dolgaikat tárgyalják meg együtt,
hanem Galgagyörk egyéb ügyeiről is
értesüléseket szerezhetnek.
A találkozón jelen volt Matejcsok
Zsolt polgármester és Nyemecz Péter
alpolgármester is, aki a Polgárőr Egyesület vezetője is.
A legfontosabb információk, pénzügyi,
beruházási és együttműködési ügyekhez
kapcsolódtak. A tájékoztatást a polgármester és az alpolgármester tartotta.
Az egyesületek önkormányzati támogatása a tavalyi évhez hasonlóan alakul
idén is. A legtöbb támogatást a legnagyobb tagsággal rendelkező sportegyesület kapja, de mindenkinek jut annyi,
hogy a működés biztosítva legyen. A
csoportok közül ugyancsak a sportegyesület az, amelyik a legnagyobb pályázati
támogatással rendelkezik.

A beruházások közül kiemelték a
galgagyörki füves nagypálya esti világítását, amely 3,2 millió forintból, TAO
pályázati támogatással készült el. Így a
településen a két kézilabdapálya mellett
már egy nagypálya is alkalmassá vált esti
sportolásra is. A sportegyesület tagjai
rengeteg önkéntes munkát végeztek a
projekt során.
A találkozón szóba került az év egyik
legnagyobb előrelépése a szomszéd településekkel történő együttműködésben,
hogy az önkormányzat a kisnémedi központú ITET társulás tagja lett. Így lehetőséget kapott arra, hogy közvetlenül
tájékozódjon, és informáljon az intézményi radioaktív hulladékok kezelését és
tárolását végző püspökszilágyi RHFT
napi működéséről. Ez a tevékenység a
lakosságot is érinti. Ugyanakkor a tájékoztatás elősegítésére a település anyagi
támogatást is kap. Galgagyörk hosszú
évek óta szeretett volna a társulás tagja
lenni, ebben az évben végre minden
adott volt ahhoz, hogy ez létrejöhessen.
Az alpolgármester külön felhívta a jelen-

lévők figyelmét arra is, hogy a társulásnak köszönhetően a település ugyancsak
plusz erőforrásokhoz juthat az egyesületek működésének segítésére.

Matejcsok Zsolt polgármester főzés közben

Őrbottyán
Cégismertető
Wienerberger téglaipari zRt. 2016

Building Material Solutions

A Wienerberger csoport a világban és Magyarországon
> A Wienerberger a világ legnagyobb falazótégla-gyártó vállalata, első helyen áll a homlokzatburkoló téglák
gyártásában, Európában pedig vezető pozíciót foglal el a kerámia tetőcserép gyártása terén. Az osztrák Wienerberger-konszern a magyarországi leányvállalatát 1990-ben alapította meg, a megalapítása óta folytatott dinamikus
piacpolitikájának és intenzív beruházási tevékenységének köszönhetően immár a magyar építőanyag- ipar vezető
cégei közé tartozik. A Wienerberger Téglaipari zRt. 2015-től a magyar piacon is szorosan együttműködik a
TONDACH vállalattal, amely nemzetközi szinten a Wienerberger cégcsoport részévé vált.
>

A Wienerberger Magyarországon nem csupán gyárak vásárlásával, hanem zöldmezős beruházásokkal teremtette meg
gyártókapacitásait: a kőszegi áthidaló- és födémgerenda-gyár után 2005-ben a Tiszavasváriban zöldmezős
beruházásban épült új téglagyár is megkezdte működését. A Wienerberger minden gyárában működik Minőségirányítási
Rendszer, Környezetirányítási és Energiairányítási Rendszer, valamint tanúsított OHSAS 18 001
Munkavédelmi rendszer.

A Wienerberger Őrbottyánban
> A Wienerberger zRt. 2017-ben újra elindítja a nagymúltú Őrbottyáni Téglagyárat. Várjuk olyan szakképzett
villanyszerelő és lakatos végzettséggel rendelkező szakmunkások valamint targoncások jelentkezését, akik a gyár
beindításában és üzemeltetésében már 2016-ban csatlakozni tudnak a Wienerberger zRt. piacvezető csapatához. A
vállalat széles körű juttatási csomagot kínál már a betanítási fázisban is. A részletes állásleírásokkal és a jelentkezési tudnivalókkal hamarosan jelentkezünk a helyi médiában.
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Penc

2016. június

Az első meghívásos penci
bor- és pálinkaszemle
Egy május végi szombaton jeles vendégek gyűltek össze a keszegi határon álló
borháznál. A házigazda, A Bor és Barátság Egyesület, valamint a Borlovagrend
tagjai Dr. Major László meghívására
érkeztek, dr. Berze Gábor vezetésével. A
szemlét olyan kiváló szakemberek vezették, mint a Mogyoródi Hegyközség
hegybírója, Erdész Ferenc, illetve
Kurnász Gyula pálinkafőző mester, a
pálinkabírálat kiváló szakértője.
Dr. Major László hosszú évek óta
azon fáradozik, hogy visszaállítsa penci
bor régen volt hírnevét és dicsőségét. Ezt
a találkozót is ennnek jegyében szervezte.

A borszemle vezérkara

A bor- és pálinkaszemle után a két zsűritag a következőképp összegezte a véleményét: „Az itt megjelent tételek színvonalas palettát mutattak. Természetesen
voltak jobb, és voltak gyengébb borok,
pálinkák, de mindenki nem lehet első.
Penc - a jelen szemlével - több szakmai
lépcsőfokot átugorva sikeresen szervezte
meg első versenyét Ha tanul az elkövetett apróbb rendezési hibákból, a jövőben
ennek a penci megméretésnek komoly
hírneve, vonzása lehet.”

Testvértelepülési
megállapodás Penc és
Tesmag között
Penc községet immár hét évtizedes
kapcsolat fűzi Tesmaghoz. A ma Felvidékhez tartozó település az egykori Hont
vármegyében, az Ipoly túlpartján található. A falut 1986-ban Ipolyság városhoz
csatolták, így ma a valamikori megyeszékhely része.
A csehszlovák–magyar lakosságcsere a
második világháború utáni években született államközi egyezmény alapján zajlott. Ennek értelmében felvidéki magyarok tízezreit telepítették át Magyarországra, és ezzel egy időben magyarorszá-

gi szlovákok költöztek át Csehszlovákiába. Pencről akkor mintegy százötvenen
indultak útnak, egy jobb élet reményében. Közülük sokan Tesmagra kerültek.
Még élnek is néhányan Tesmagon, akik
gyermekként átélték ezt a változást. Sok
családot szétszakítottak így, emiatt máig
rokoni szálak kötik össze a két települést.
Az erős kötődést azonban nem csupán
a rokoni kapcsolatok jelentik, hiszen
hosszú évtizedek óta rendszeresek a két
falu „öregfiúk” csapatának találkozói. És
ezen alkalmak nem csupán a sportról
szólnak, sokkal inkább baráti találkozók
immár.
A kötődésnek olykor kézzel fogható
megnyilvánulásait is tapasztalhatjuk. A
penci Szent István szoborhoz a három
méter magas, egy méter átmérőjű tölgyfarönköt például a penci gyökereire büszke, ma Tesmagon élő Németh Tibor ingyen ajándékozta „falujának” .
A két önkormányzat a közelmúltban
úgy határozott, hogy ezt a hagyományosan jó kapcsalotot tesvértelepülési szerződéssel is szentesítik. Ennek aláírása
újabb távlatokat nyit az együttműködésben, ami már az idei tesmagi és penci
falunapokon is megmutatkozik a gazdagodó kulturális programkínálatban.

Rád
Elkészült Rád községben a szennyvízcsatorna közmű
Több évig tartó beruházás zárult a
közelmúltban településünkön. Rád Község Önkormányzata még 2010. végén
nyert 400 millió forintos állami támogatást a több mint 600 millió forintos
szennyvízcsatorna
közműberuházásra,
amire 2012. augusztus 28-án kötött építési szerződést az Etoile Első NémetMagyar Szolgáltató Kft-vel, mint fővállalkozó kivitelezővel.
Ezt az építési szerződést önkormányzatunk a kivitelező hibájából 2014. augusztus 25-énkénytelen volt felmondani..
Az Etoile Kft-vel megkötött – majd
felmondott – szerződés vállalkozási díja
nettó 457 millió 651 ezer 522 forint
volt.Ebből a műszaki ellenőr által igazolt
74 %-os készültségi fokra figyelemmel
kifizettünk nettó 338 millió 662 ezer 126
forintot.
Ezután új közbeszerzési eljárást indítottunk, hogy a Rád község szennyvízelvezetésére és szennyvíztisztítására irányuló projekt befejező munkáit elvégeztessük.. A megismételt közbeszerzési
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eljárás szerint a befejezés becsült értéke
133 millió 217 ezer 614 forintot tett ki.
Az ajánlati felhívásra három ajánlattevő
jelentkezett. Önkormányzatunk a közbeszerzési eljárás eredményét 2015. február
2-án hirdette ki, amely szerint az eljárás
nyertese a Hegedűs & Schmidt Kft közös
ajánlattevő lett, a befejező munkákra
adott egyösszegű 133 millió forint ajánlati árral.
A nyertes pályázóval az építési szerződés aláírására 2015. február 17-én került
sor, eszerint a szennyvízközművek építésének befejezési határideje 2015. június 1-je lett volna, de később ezt a kivitelező kérelmére szeptember 1-re módosította a Képviselő-testület.
A munkálatok 2015. őszén befejeződtek, amelyért önkormányzatunk összesen
471 millió 662 ezer 126 forintot fizetett,
mivel a többletmunkák, illetve nem tervezett kiadások merültek fel. .
Rád Község Önkormányzata az elnyert
400 millió forint vissza nem térítendő
állami támogatásból közel kétszázhúsz-

ezer forintot nem tudott felhasználni.
A kivitelező által készített vagyonkimutatás szerint a gravitációs és nyomott
szennyvízcsatorna hálózat, az átemelők
és a szennyvíztisztító telep építészeti,illetve gépészeti értékeit figyelembe
véve az összes szennyvízközmű vagyoni
értéke 475 millió 499 ezer 526 forint.
Jelenleg a rádi ingatlanok nagy része
már rácsatlakozott a szennyvízcsatorna
közszolgáltatásra, amelyért az elmúlt
közel tíz hónap alatt még nem kellett az
érdekelteknek szennyvíz-díjat fizetniük.
A szennyvízközmű szolgáltatással kapcsolatos működési kiadásokat most még
az önkormányzat és az építést befejező
kivitelező fizeti.
A szennyvízközműveket működtetésre
a DMRV közszolgáltatónak adjuk majd
át, erre és a szennyvízcsatorna közszolgáltatás díjának megállapítására, továbbá
az érdekeltekkel való szerződéskötésre
előre láthatóan 2016. őszén kerül sor.
Lieszkovszki Gábor
polgármester
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Kisnémedi

2016. június
Jótékonysági est a 70 éves Kisnémedi Templomért
A Kisnémedi Faluvédő Egyesület
(KIFE) - az Izotóp Tájékoztató Ellenőrző
Társulással együttműködve - idén ismét
megrendezte jótékonysági estjét. Ennek
bevételét a Római Katolikus Templomnak ajánlották fel, hogy a 70. évfordulót
méltóképpen megünnepelhessék.
A faluvédő egyesületről továbbra is
elmondhatjuk: Kisnémedi értékeinek
képviselője, a település életének, rendez-

70 éves a Kisnémedi Magyarok
Nagyasszonya Templom

vényeinek mozgatórugója, tagjainak
lelkesedése évek óta töretlen. Mi sem
bizonyítja jobban, hogy lendületük sosem fogy el: csapatuk mindig – a veszteségek után is – bővül.
A június 5-én megtartott jótékonysági
estjükön az idén 70 éves Kisnémedi Magyarok Nagyasszonya Templom programsorozatának és kiadványainak támogatása volt a cél. A KIFE a lelkes tagokból csapatokat szervezett a támogatói
jegyek árusítására, a fenséges, több fogásos vacsora elkészítésére, a sokszínű
műsor összeállítására, szervezésére.
A programot az iskolások furulya és
ének műsora nyitotta, majd Dr. Merész
Lajos hazafias, mély érzésű vereslése
következett, melyből egy sort emelnénk
ki: “Magyarnak lenni büszke gyönyörűség...”. A KIFE összeszokott kórusának
nótacsokra meghitté tette a hangulatot,
Gelle Hunor fagott előadása meglágyította szívünket, a Vácdukai Jézus Szíve
Kórus pedig hitet adott.

A vacsora után a program fényét az
isaszegi “páros”, Király István és felesége emelte, régi sanzonokkal, slágerekkel: kézen fogva, tapsolva, néha összebújva dúdolhattunk velük közösen. Végezetül Prekopa Zoltán képviselőnk élő
zenés, táncos, mulatságával koronáztuk
meg az estét.
A “KIFÉ”-s asszonyoknak ezúton is
köszönjük a finom vacsorát, a süteményeket, valamint önfeláldozó munkájukat!

MEGHÍVÓ
2016. augusztus 20-án Szent István
napi megemlékezés lesz az
Urak kertjében.
A rendezvényt este tűzijáték zárja!

Püspökhatvan
Püspökhatvan bemutatkozik
Püspökhatvan, Pest megye egyik északkeleti községe. A Galga völgyében, a Gödöllői-dombság és a Cserhát közötti hegyes
-völgyes vidéken fekszik.
A település határában az őskor embere is megtelepedett, ezt
bizonyítják a néhány éve előkerült 3000 éves leletek: ékszerek,
edények, fegyverek. Hivatalos feljegyzések a településről az
1200-as évektől találhatók. A község első okleveles említése
1460-ban „Hatwan” néven történt, majd a váci püspökség birtokaként Pyspekhatwana néven olvashatunk róla az 1462-es
levéltári iratokban.
A település nevének kialakulásáról több nem hivatalos történet létezik.A ma is élő szájhagyomány szerint a váci püspök a
török pusztítás után 20 magyar, 20 szlovák és 20 német családot telepített a faluba, így kapta nevét Püspökhatvan. Ennek
bizonyítható valóságtartalma az, hogy valóban ez a három
nemzetiség lakta falunkat: „magyarkán” a magyarok, a „sváb
utcában” a németek és a fő úton (Szlovácká úlica) a szlovákok.
A település közigazgatásilag önálló, közös hivatalt működtet
Galgagyörk és Váckisújfalu településekkel. Lakosságszáma
1453 fő, a lakóépületek száma 485, külterülete 2472 hektár,
belterülete 110 hektár.
A település északi határában egy 82 hektár , míg a déliben
egy 2 hektár alapterületű halastó terül el. Az északi Sinkár-tó
és a Galambosi-tó egyaránt tökéletes nyugalmat és jó levegőt
kínál a pihenni vágyóknak. A hegyi túrát kedvelők részére a
települést szegélyező hegyvonulat nyújt kellemes kirándulási
lehetőséget.
Műemléki látványosságunk a XVIII. században épült Római
Katolikus Templom.
Több civil szervezet működik településünkön: Nyugdíjas
Klub, Pro Musica Vegyes Kórus, Püspökhatvanért Közalapítvány, Püspökhatvani Művészeti és Kulturális Egyesület,

Hagyományőrző Csoport, Sportegyesület és a most újjászervezett Polgárőr Egyesület.
Nagy örömünkre szolgál, hogy többszöri sikertelen próbálkozást követően 2016. január 1-jétől végre tagja lehetünk az Izotóp Tájékoztató Ellenőrző Társulásnak, ami lehetőséget biztosít arra, hogy betekintsünk a Püspökszilágyi Radioaktív Hulladék Feldolgozó és Tárolóban folyó munkába.
Az atomenergia felhasználásáról szóló törvény a létesítménynyel szomszédos települések számára lehetővé teszi a társulási
munkában való részvételt. A törvényben pozitív változás az az
elv, mely minden
szomszédos település
számára lehetőséget
biztosít az együttműködésre.
A Társulás által
szervezett
Szilárd
Leó kémia és fizika
versenyeken településünk diákjai évek
óta részt vesznek, így
ők már a verseny
során megismerhették ezt a speciális
szakmai tudást igénylő munkát, de a teljes lakosság számára
a társulási tagság
jelent majd bővebb
információt a lerakó
működésével kapcsoA püspökhatvani Római Katolikus Templom
latban.
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Vácduka

2016. június
Vácduka a sport jegyében

Az elmúlt hetekben Vácduka a sportolásra koncentrált. Május 25-én csatlakoztunk a Kihívás Napja programsorozathoz,
június 11-én és 12-én a IX. WOW Factor
Duka-kupa, utánpótlás labdarugó torna
zajlott a településen.
A Kihívás Napjára hagyományosan
minden év május utolsó szerdáján kerül
sor. Idén már második alkalommal vettünk részt az országos programsorozaton.
Kora reggel, fél hétkor elkezdődött a nap,
a reggeli tornával. A délelőtt folyamán az

óvoda és az iskola közreműködésével
többféle mozgásformában sportoltak a
gyerekek. Kis szünet után délután 3-kor
indultak a különféle sportgyakorlatok,
minden korosztály számára. A legkisebbektől (manótorna) a legidősebbekig
(nyugdíjas torna) mindenki megtalálhatta
a neki tetsző lehetőséget, a Művelődési
Ház nagytermében pedig folyamatos
jelleggel speciális gyakorlatokat végezhettek a jelentkezők.
A focipályán a sorversenyek, illetve
foci meccsek zajlottak (szintén a legfiatalabbaktól minden korosztálynak).A gyerekek jutalmul Vácdukás karkötőt és
„Sport” szeletet, a felnőttek „csak” csokit
kaptak. Este jóleső fáradsággal tértünk
haza.
Június 11-től két napig a IX. WOW
Factor Duka-kupa színtere volt a település. Az ország különböző városaiból 49
utánpótlás labdarugó csapat látogatott el
hozzánk, 2005, 2006, 2007 és 2008-as
születésű ifjú tehetségek, például Duna-

újváros, a Videoton, Debrecen, Budaörs
színeiben. A szülői kísérőket is számítva
a két napban közel 900 ember fordult
meg a focipálya környékén és buzdította
saját csapatát. A változékony időjárás
ellenére a mérkőzéseket sikerült megtartani, és minden korosztályban győztest
hirdetni. Hogy még tovább növeljük a
foci élményt, a Művelődési Házban kivetítőn lehetett nyomon követni az EB aktuális meccseit.

Püspökszilágy
Püspökszilágy 2016-os első féléve és terveink
Püspökszilágyon továbbra is nagyon
nehéz az önkormányzat napi működése,
a lakosság teljes támogatása és a dolgozók elhivatott munkája az, ami biztatást
jelent a képviselő-testületnek, hogy nem
csak szélmalom harc, amit folytatunk.
A sok külső ígéret – amit az időközi
választás során kaptunk- legtöbbjéből
nem lett semmi, de a szilágyi emberek a
sajnálatból nem is kérnek, a bíztatást, a
támogatást viszont szívből köszönjük.
A napi gondok, problémák ellenére a
falu intézményei működnek, az óvoda,
iskola, az önkormányzat teszi a dolgát.
A sok nehézség közepette nyugodtan
nevezhetjük akár csodálatra méltónak is,
hogy futballcsapatunk, - amit a napi gondokkal küszködő önkormányzat és néhány tiszteletre méltó magánszemély
támogat - a területi bajnokságon aranyérmet szerzett!

Püspökszilágy futballcsapata

Megragadom az alkalmat, hogy megköszönjem a sportegyesület vezetésének
Herczeg Lászlónak, Bagyal Jánosnak és
Máté Jánosnak,a csapatot menedzselő,
edzői és játékosi feladatokat ellátó Tóth
Jánosnak, az egész tagságnak és minden
játékosnak a kitartó munkájukat és a
szép eredményt. Munkájukra a következő évtizedekben is számítunk. Hajrá
Szilágy!
Büszke vagyok arra is, hogy Püspökszilágy - amelynek lakossága semmi
okot nem adott arra, ami a faluval történt
– egyenes gerinccel áll, és mindent megtesz a helyreállítás érdekében. Sajnos
ennek ellenére, az önkormányzati épület
és benne az erdei iskola, a konyha, az
étkező rekonstrukciója már negyedik
hónapja áll – úgy fest, a bürokrácia nálunk teljesedik ki teljes nagyságában. Az
újjáépítést azonban mindenképpen be
fogjuk fejezni, jóllehet rombolni mindig
könnyebb, mint építeni. Sajnos az elhúzódó felújítás miatt számos pályázattól
elesünk, de azért nem csüggedünk.
Ahogy az öregjeink mondták: “Ha az
Isten velünk, akkor kicsoda ellenünk?”
A majálist és a gyermeknapot szerény körülmények között ugyan, de megtartottuk, nagy köszönet érte a pedagógusoknak, a szülőknek és a civil szervezeteknek. Gyereknapi meglepetésként az
óvodás és iskolás gyerekek, illetve min-

denki más, akit a faluból érdekelt, a KATÁNG együttes koncertjén vehettek
részt. Nagy siker volt, és nemcsak a gyerekek, de a felnőtt közönség is élvezte a
műsort.
A hétvégi foci meccsek és a hétközbeni
edzések egyre több vendéget vonzanak a
szabadidő központba, a játszótér mindig
teltházas. Emiatt mindenképpen bővíteni
szeretnénk a létesítményt.
Remélem, a cikk mellett látható fotók
is mindenki számára bizonyítják: Püspökszilágy és az önkormányzata
“működik”.
EZÚTON IS SZERETNÉNK MEGHÍVNI MINDEN KEDVES PÜSPÖKSZILÁGYI ÉS KÖRNYÉKBELI LAKOST A SZEPTEMBER 3-i “SZILÁGY
FESZTIVÁLRA”, AMI KÖZ-SÉGÜNK
FALUNAPJA LESZ.
Tordai Sándor, polgármester
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