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Tisztelt Olvasó!

Az elmúlt években az Izotóp Tájékoztató Társulás (ITT) tevékenységéről nagyon sokan tájékozódhattak a HÉTközlap újságból. A lap
azonban nem jutott el a tagtelepülések (Kisnémedi, Püspökszilágy,
Őrbottyán, Váchartyán, Váckisújfalu) minden lakásába.
Az idei évtől célunk, hogy minden család, amelyik a Társulás valamelyik településén lakik, közvetlenül kapjon információt az ITT-ben,
a Radioaktív Hulladékokat Kezelő Nonprofit Kft.-nál és annak fióktelepén, a Radioaktív Hulladék Feldolgozó és Tárolóban (RHFT) folyó
tevékenységről, valamint az ITT-s falvak, városok életéről. Ezért
megújítjuk a HÉTközlapot, amely mostantól a fejlécben olvasható
címmel, 4 500 példányban készül majd. Ezt a döntést az Társulási
Tanács hozta, amely a tagtelepülések polgármestereiből áll, de szükség szerint kibővítetten ülésezik.

Természetesen amellett, hogy a Püspökszilágy és Kisnémedi között
működő RHFT történéseiről szólunk, továbbra is tájékoztatjuk Önt a
társulás eseményeiről, rendezvényeiről, hogy folyamatos információi
legyenek az ITT munkájáról is.
Ugyanakkor, hangsúlyozom, a HÉTközlap/ITT–hírlevelének nem
csak az a célja, hogy Ön az ITT és az RHK Kft. fióktelepéről tájékozódjon, hanem az is, hogy a saját községe/városa eseményeit is megismerje. Ezért minden településnek továbbra is lesz saját oldala.
A lapot színesben fogjuk kiadni és kéthavonta jelenik majd meg.
Kérem, hogy az új formájú HÉTközlapot fogadja szeretettel, és
esetleges észrevételeit, javaslatait juttassa el a szerkesztőséghez.
Edelman György
az ITT elnöke

Új kihívások az Izotóp Tájékoztató Társulás (ITT) előtt
Tovább bővítjük tájékoztató és ellenőrző tevékenységünket
Az 1998-as megalakulás óta az Izotóp Tájékoztató Társulás tájékoztató tevékenysége a Központi Nukleáris Pénzügyi Alapból kapott támogatásnak köszönhetően folyamatosan fejlődött, a tagok és a Radioaktív Hulladékokat Kezelő Nonprofit Kft. (közismerten RHK Kft.)
elvárásainak megfelelően. Többször megnöveltük az újság példányszámát, de mostanáig így sem jutott el mindenkihez. Ezen most változtattunk.
Az alábbiakban igyekszem összefoglalni az eddig végzett munkánk
és az idei év legjelentősebb elemeit.
Megújult honlapot működtetünk www.izotoptarsulas.hu név alatt,
hogy a Társulás tevékenységéről, kapcsolatrendszeréről, a testvér Társulásokról és azok tevékenységéről információkat adjunk az érdeklődőknek.
A Szilárd Leó vetélkedő:
Tájékoztató tevékenységünk során törekszünk arra is, hogy a fiatalok minél több ismeretet szerezzenek a természettudományok területén. Ezért támogatjuk (és szervezéssel is segítjük) a váchartyáni Apáczai Csere János Általános Iskolában tartott Szilárd Leó fizika- és
kémiaversenyt, amely a felső tagozatosok részvételével minden évben
tavasszal zajlik.
Néhány éve nem csak a tagtelepülések diákjai vesznek részt, mivel
a nagy érdeklődés miatt bővült, és tizenegy csapat részvételével folyik
a verseny. A vetélkedést támogatja az RHK Kft. is. Közreműködésével
a Kisnémedi Művelődési Házban laza, játékos formában nukleáris
alapismeretekre vonatkozó tájékozottságukat mérik össze az iskolák
csapatai. A diákok először fizikai jelenségeket bemutató fizikai kísérleteket láthatnak, majd a látottak alapján azt is bemutatják, mit jegyeztek meg ezekből. A vidám versengés során számot adnak a
püspökszilágyi RHFT tevékenységével összefüggő tájékozottságukról
is.
Természetesen a felkészüléshez kellő információs anyagot kapnak a
diákok, és a végén senki sem távozik üres kézzel.
A versenyzők és felkészítő tanáraik a megméretés után közös utazáson vesznek részt.
Köszönet jár a váci Boronkay György Gimnázium lelkes tanárainak,
akik minden évben látványossá teszik a versenyt. A fizika- és- kémia
szaktantárgyi verseny utáni játékos vetélkedő lebonyolításában az
RHK Kft. kommunikációs önálló osztálya és a Noguchi Kommunikációs Kft. segíti az ITT munkáját, idén már tizenegyedik alkalommal.

Lakossági Ellenőrző Csoport
Az ITT eddig is működtetett lakossági Ellenőrző Csoportot (ECS),
amelynek tagjai a társulás polgármestereivel kiegészülve végeztek
rendszeres ellenőrzést a Radioaktív Hulladék Feldolgozó és Tárolóban. Az Ellenőrző Csoport információkat kapott a tavalyi évben is a
fióktelepen történt fejlesztésekről, megszemlélte, hogyan folyik a nem
atomerőművi radioaktív hulladék kezelése és elhelyezése, illetve méréseket is végzett.
Mint a csoport tagjai megtudták – és erről a HÉTközlap is hírt adott
- 2014-ben a fióktelepen megújult a kerítésrendszer, új lett a beléptető
épület, illetve az őrzés-védelem épületszárnya, jelentősen fejlődött a
feladatok elvégzéséhez szükséges technikai eszközök színvonala.
A társulás célja, hogy az idei évtől minden településről legyen tagja
az Ellenőrző Csoportnak, így a delegáltak közvetlenül is tudják majd
tájékoztatni a lakosságot.
Az ITT minden évben megrendezi Információs Napját, a XI. 2014ben Váckisújfalu községében volt.
Rendezvényeinket a tagtelepülések lakossága személyesen és
videohírlevél útján is megismerhetik. Az események utáni héten a
UPC, a Telekom és az Invitel műsorainak előfizetői szerdánként láthatják az összefoglalót, amelyet a Dunakeszi Vízió Stúdió Médiaszolgáltató Bt. vesz fel, és juttat adásba.

ITT-rendezvényinformáció
2015. március 18.: Boronkay Nap a váci Boronkay György Műszaki Szakközépiskolában és Gimnáziumban, a Radioaktív
Hulladékokat Kezelő Közhasznú Nonprofit Kft. és az Izotóp Tájékoztató Társulás közreműködésével.
2015. április 24.: XI. Szilárd Leó fizika- és kémiaverseny. A tantárgyi verseny helyszíne a váchartyáni Apáczai Csere János Általános Iskola. Az egyéni verseny után a Radioaktív Hulladékokat Kezelő Kft. és az Izotóp Tájékoztató Társulás közös
szervezésében csapatok is vetélkednek Kisnémediben az értékes ajándékokért.
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RHK Kft.

A szakmaiság meghatározó eleme a munkának
Beszélgetés dr. Kereki Ferenccel, az RHK Kft. ügyvezető igazgatójával
Ha valaki egy szakmát meg akar tanulni, nem az íróasztalnál kell
kezdenie, hanem a legnehezebb körülmények között. Ez dr. Kereki
Ferenc filozófiája. A Radioaktív Hulladékokat Kezelő Közhasznú
Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója – aki immár második megbízatási ciklusát tölti a cég élén – ilyen meggyőződésből helyezkedett el
bányamérnöki diplomája megszerzése után azonnal a Mecseki Szénbányáknál.
- 2010. november 15-i kinevezése óta az RHK Kft. komoly változásokon ment keresztül. Mielőtt az elért eredményekről, a további tervekről beszélne, kérem, mutassa be magát az ITT-hírlevél olvasóinak!
Miért épp bányamérnöknek tanult?
- Bányavidéken nőttem föl, Miskolc egyik kerületében, Perecesen.
Bár a mi családunkban nem volt bányász, ott szinte minden második
ember az volt, ez egész családja életét meghatározta, és büszkék is
voltak rá, még a gyerekek is. A bányászatot épp ezért elsősorban nem
nehéz és piszkos munkának láttam, hanem férfiasnak. Világéletemben
szerettem a természetet, és a bányára is kicsit úgy tekintettem, mint a
természet részére. Kezdetben erdőmérnök akartam lenni, de végül
Pereces bányászhagyományai győztek. 1982-ben kaptam meg bányamérnöki diplomámat a miskolci Nehézipari Műszaki Egyetemen.
Júliusban már a Pécshez közeli Vasas-bányán dolgoztam, ugyanis
egyetemistaként jártam ott, és a „Tűzveszély! Sújtólégveszély! Szénporrobbanás-veszély!” feliratok inkább vonzottak, mint taszítottak.
Egyértelműen az volt bennem, hogy először a legnehezebb körülmények közé kell menni, mert ott lehet megtanulni a szakmát. Ezt később sem bántam meg, már mérnökként dolgozva ez a tudás segített
abban, hogy a vezetésem alá tartozó bányászok elfogadjanak.
- Szakmai múltjára térve nyugodtan mondhatjuk, hogy „házon belülről” került az RHK ügyvezetői székébe.
- A szénbányászat után az uránbánya következett, ahol öt évet töltöttem el. Mérnökként első munkáim a bányászati technológiák kidolgozására és alkalmazására vonatkoztak, később a termelés irányítása
volt a feladatom. Ezután 16 évet töltöttem a Magyar Bányászati és
Földtani Hivatal Bányakapitányságán Pécsett. Az utolsó 10 évben az
államigazgatási szerv vezetője voltam ott. A pozíció folytán jogi diplomát is szereztem – ennek egyébként ügyvezetőként is jó hasznát
veszem. Szakmai pályám egyik legfontosabb tapasztalatának a hulladékgazdálkodással kapcsolatos jogszabály-előkészítésében vállalt
feladatomat tartom – szerintem ez is hozzájárult ahhoz, hogy „házon
belülre” kerüljek. 2009-től egyébként a Bátaapáti Nemzeti
Radioaktívhulladék-tároló kivitelezési munkáinak építésvezetőjeként
tevékenykedtem, és részt vettem a felszín alatti térrészek tervezési
feladataiban is. Szóval ezt a részét az RHK Kft. tevékenységi körének
igen jól ismertem, és valószínűleg ez is hozzájárult ügyvezető igazgatói kinevezésemhez.
- Milyen megvalósítandó célokat tűzött maga elé annak idején?
- Egyrészt folytatni akartam elődeim törekvését, hogy a kutatásokkal, a működtetéssel kapcsolatos műszaki kihívásokra megtaláljuk a
legjobb megoldásokat. Emellett számomra a cég megerősítése, átszervezése volt a legfontosabb feladat, mert úgy ítéltem meg, hogy projektjeink túlzottan külső szakértőkre hagyatkozva működtek. Ebben
mostanra sikerült előrelépni. Létrejött a stratégiai és mérnöki iroda, az
újonnan fölvett munkatársakkal szakmailag tovább erősödött, szakterületén kihagyhatatlan tényezővé vált az RHK Kft. Ez persze nem
ment könnyen, hiszen össze kellett csiszolni a korábbi és az újonnan
érkezett kollégák munkakultúráját. Az újonnan érkezők a piacgazdaságból érkezve magukkal hozták a piaci szemléletet. Ennek pedig
szerintem az eddiginél jobban kell érvényesülnie az egész szervezetben. Ugyanakkor sikerült a pályáztatás, vállalkozásba adás, szerződéskötés terén kellő tudással felvérteződniük, és a munkameneteket hatékonyabbá tudtuk tenni.
- A radioaktívhulladék-kezelés hazai gyakorlatát szerte a világban
követendő példaként emlegetik. Ön mégis gyakran küldte-küldi nemzetközi tapasztalatszerzésre kollégáit.
- Azt gondolom, hogy Magyarországon magas színvonalú és biztonságosan kivitelezett radioaktívhulladék-kezelés folyik, amit a hazai
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szabályozás szintén mindig megkövetelt. Ám sokfajta gyakorlat van a
világban, és előre viszi a dolgokat, ha mindenki megosztja a tudását.
Ezért tartom fontosnak, hogy mi is nagyon sok szakmai tapasztalatot
szerezzünk. Utánanéztünk, hogy mások miként csinálják: előadókat
hívtunk, vagy helybe mentünk a tudásért. Szisztematikusan felépítettük, milyen nemzetközi fórumokon jelenjünk meg. Mindez segített és
segít abban, hogy közép- és hosszú távon meghatározzuk a hulladékkezeléssel kapcsolatos feladatokat. Ugyanakkor az is fontos (és ebben
is segít a külföldi tapasztalat), hogy mindig megalapozott szakmai
tanulmányt tegyünk le az asztalra a szükséges döntések meghozatalához. Ezt az elvet követjük Boda esetében is, ahol egy mélységi ológiai
tároló majdani létesítésével kapcsolatos kutatások folynak.
- Ha már a nyugat-mecseki kutatásokról szó esett: mik a közeljövő
feladatai, és mik a tervei a továbbiakban?
- Mindenekelőtt nyugodtan, megfelelő szakmaisággal folytatni
szeretném a napi munkát mind a négy telephelyünkön, ugyanakkor
vannak feladataink a bővítés terén is: Püspökszilágyban befejeztük az
RHFT felújítását, a paksi Kiégett Kazetták Átmeneti Tárolójában egy
új tároló egység – egy új modul – építése van folyamatban, Bátaapátiban pedig tart a kis és közepes aktivitású hulladékok végleges föld
alatti tárolójának bővítése. Az április óta hozzánk tartozó Mecseki
Környezetvédelmi és Kutató Bázis integrálása az RHK Kft.-be megtörtént. Boda esetében kutatásokra van szükség, hogy választ tudjunk
adni arra a kérdésre, lehet-e építeni a Nyugat-Mecsekbe egy nagy
aktivitású hulladék befogadására alkalmas tárolót. Mi a „wait and see”
elv helyett a „do and see” elvet követve azt mondjuk: ne várjunk,
hanem szerezzünk meg minden információt a döntéshez.
- Végezetül néhány magánjellegű téma: három felnőtt gyermek
büszke édesapja.
- Lányom egy nagy nemzetközi ügyvédi irodánál dolgozik, Spanyol
-országban (nem esik messze az alma…). Nagyobbik fiam programozó informatikus, a legkisebb is egyetemet végzett.
- Hobbi?
- Szeretek olvasni, színházba járni, és világéletemben sportoltam is.
Annak idején fociztam – ma már inkább a téli sportokat kedvelem.
Snowboardozni például a gyerekeim miatt tanultam meg, néhány éve.
Mondták mindig, hogy „apa, ehhez Te már öreg vagy”. Én pedig meg
akartam mutatni nekik, hogy ebben is lépést tudok tartani velük. Eleinte furcsa volt, aztán rájöttem: az a lényeg, hagynom kell, hogy a
lendület vigyen. Az elemzéseket itt nem a cselekvés közben kell elvégezni, mint a munkámban, hanem előtte és utána .
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Szép karácsony is volt a váchartyáni óvodában
A gyerekek már nagyon várták az év
végi időszakot az oviban, hiszen tudták,
hogy nemsokára jön hozzájuk a Mikulás
és a Jézuska.
December 4-én a Répa-Retek-Mogyoró
Társulattal együtt meg is érkezett hozzánk a Mikulás. A tornaszobában együtt
ünnepelt a három csoport, a gyerekek kis
ünnepi műsorral köszöntötték a vendégeket. Nagyon hangulatos délelőttön vettünk részt, majd a gyerekek megkapták
Mikulástól a várva várt csomagot is.
Másnap, december 5-én pedig a Művelődési Házban találkozhattunk a falu
Mikulásával.
A karácsonyt talán még inkább várták a
gyerekek, szépen, hangulatosan kidíszítették a csoportszobákat és az előteret.
Minden csupa díszben pompázott, az
ünnep reggelére pedig Jézuska meghozta
a gyönyörűen feldíszített karácsonyfát is.
Az alkalomhoz illő verseket, dalokat
szépen megtanulták a kicsik és nagyok
egyaránt, majd december 16-án délelőtt
ünnepi ruhába öltözve elő is adták az

óvodai karácsonyi műsoron. Ezután viszszatérve a csoportszobákba a meglepetés
sem maradhatott el, hiszen az asztalok
már tele voltak szebbnél szebb, érdekesebbnél érdekesebb játékokkal, sőt még
egy kis ajándékot is hazavihetett minden
gyerek. Nagyon nagy volt az öröm.
December 19-én a falukarácsonyon
nagycsoportosaink képviselték óvodánkat.

Alkalomhoz illő verses és dalos műsorral
köszöntötték a vendégeket az ünnep alkalmával.
Ugyancsak e napon a művelődési házban megrendezett karácsonyi vásáron is
részt vett óvodánk.
Az óvodában és a szülők is otthon, már
hetekkel az eseményt megelőzően készülődtek, kis ajándéktárgyakat készítettek,
volt, aki süteményt is sütött.
Ezúton is köszönjük mindenkinek, aki
hozzájárult a vásár sikerességéhez.

„Ha élet zengi be az iskolát…”
Mi, váchartyáni iskolások tanárainkkal
együtt évről évre bizonyítjuk szüleinknek, barátainknak, hogy irigylésre méltó
tanulmányi eredményekkel, színes és
mozgalmas közösségi élettel büszkélkedhetünk.
A hétköznapok délutánjait is szívesen
töltjük együtt, hisz a kézműves foglalkozások, a számtalan sportolási lehetőség
tartalmas időtöltést nyújt számunkra.
Korrepetálásokon, tehetséggondozó szakkörökön vehetünk részt, ha jobb tanulmányi eredményre vágyunk. Fáradhatatlan,
lelkes pedagógusainkkal a hétvégeken
sem unatkozunk.
Kirándulásokat, színház- és múzeumlátogatásokat szerveznek számunkra.

Nemcsak saját iskolánk életét igyekszünk gazdagítani, hanem a környező
iskolák diákjait is bevonjuk programjainkba.
Ilyen volt novemberben a területi szövegértő verseny, ahol több mint száz diák
vett részt. Szívesen emlékezünk a karácsonyi vásárra, az ünnepi műsorra, ahol a
település apraja nagyja ott volt.
Arra is büszkék lehetünk, hogy szép
számban veszünk részt a különböző tantárgyi- és sportversenyeken. Nagy siker
volt számunkra, amikor lányfociban Vácon mi lettünk a legjobbak!

Az pedig a legnagyobb öröm számunkra, ha valahol egy jeles megmérettetésen
a nagyvárosok előtt végez egy
váchartyáni apáczais diák, így történt ez
legutóbb 2015. február 7-én Debrecenben, ahol történelemből Horváth Donát 7.
osztályos tanuló 3. helyezést ért el az
országos döntőben.
Az igazi versenyszezon még csak most
kezdődik tavasszal!
Április 24-én lesz a Szilárd Leó területi
fizika- és kémiaverseny, ahol a hagyományoknak megfelelően tíz település diákjai
mérik össze tudásukat.
Egy váchartyáni apáczais diák

„ Jövőnk a gyermek!”
Váchartyáni lakosokként arra kérjük Önöket, hogy éljenek a lehetőséggel, és támogassák óvodánk alapítványát adójuk
1%-ával, hiszen, mint tudjuk bármekkora összeg is nagyon nagy segítség gyermekeinknek. Az ily módon befolyt összegekből
sikerült már több alkalommal is mosolyt csalni a gyerekek arcára, sok fejlesztő játékot, udvari játékot és más hasznos dolgot
tudtunk vásárolni óvodánknak.
Fontosnak tartjuk, hogy mindannyian megértsük annak a jelentőségét, hogy kezünkben van egy eszköz, amivel élnünk lehet és
kell is, ezzel jobbá, szebbé, értékesebbé tehetjük a saját életterünket, jelen esetben gyermekeink életterét, az óvodát, ahol napjaik nagy részét töltik.
Ezúton is szeretnénk megköszönni mindazoknak, akik a korábbi években felajánlották adójuk 1%-át a Váchartyáni Óvodás
Gyermekekért Alapítványnak.
A továbbiakban is örömmel vesszük, és szívesen fogadjuk felajánlásaikat az alábbi számlaszámra: 66000066-10013962
valamint adószámra: 18682685-1-13
Köszönjük: Az óvodás gyermekek és az óvoda dolgozói
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PÜSPÖKSZILÁGY

2015. 1. SZÁM

Közös élmények idősek számára
Szeretettel várja településünk idősebb lakóit a 2015. február
9-én megnyílt Idősek Napközi Otthona, amely Püspökszilágyon a Kossuth u. 11. szám alatt található Rekreációs Központban kapott helyet (a templommal szemben).
Az otthon kialakításánál a cél az volt, hogy maximálisan az
ott lévők kényelmét szolgálja. Lehetőség van TV-nézésre, olvasásra, sakkozásra, kártyázásra, sütésre-főzésre. A legfontosabb dolgot szeretnénk ezzel biztosítani időseink számára: az
együttlét és beszélgetés lehetőségét, kényelmes, otthonos környezetben.
Napjainkban lassan elfelejtjük, milyen nagyszerű a kellemes
hangulatú társalgás egy jó sakkparti közben, mennyire fontos
az emlékeinkből feltöltődni, melyeket az azonos korosztály
valószínűleg együtt élt meg, így azok felelevenítése is újabb
élménnyé válik.
Kívánjuk mindenkinek, hogy sok felejthetetlen órát töltsenek
együtt!

A jövő reménységei Püspökszilágy sportegyesületében
A Bozsik-programnak köszönhetően folyamatos az utánpótlás
nevelése a fociban, kis falunkban is. Misnyovszki Barnabás, aki
2014-ben sok tanulással megszerezte az UEFA ˝C˝ licenszes
edzői oklevelet, a legmegfelelőbb személy arra, hogy gyerekeinket eddze.
Településünkön több korcsoportban folyik az utánpótlás nevelése: U6-7, U8-9 és U10-11. Meccseken kívül létszámhiány
miatt a 13 éves korosztály az ügyesebb kicsikkel egészül ki.
2013-ban az U13-as csoport egy váci tornán döntőt játszott a
gödiek ellen. Ezen ugyan nem sikerült győzedelmeskedniük, de
így is a tízcsapatos torna ezüstérmét hozta haza a fiatalság.
Korcsoportjaink hétről hétre helytállnak, egyre ügyesebbek és
eredményesebbek a Bozsik-tornákon, amelyekre ősszel és tavasszal minden második héten kerül sor az összes korcsoportban.
2015 januárjában két korosztály vett részt Gödöllőn egy meghívásos tornán. Délelőtt a 2006-2007-ben születettekből álló
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utánpótlás csapatunk 3. helyezett lett és megnyerte a Torna
legjobb kapusának járó díjat, amit Gyevnár Patriknak köszönhetünk! Délután a 2002-es korcsoportban hiányos létszámuk
ellenére 6. helyezést értek el fiatal sportolóink, hősies, kitartó
csatában. Ebben a csoportban összesen 1 fő van, aki 2002-es,
ezért erre az egy tornára bővítettük a létszámot a többi csoportból.
Február utolsó hétvégéjén U11 és U13 tornára vagyunk hivatalosak Szendehelyre, melyen részt is veszünk.
Március elején elkészül a tavaszi Bozsik-eseménynaptár, amit
az újsághasábjain is mindenki számára elérhetővé teszünk.
Köszönet minden kedves aktív szülőnek a segítő munkájáért
(szervezés, felajánlás, szállítás és minden egyéb tevékenység) a
PSE utánpótlás nevében.

HAJRÁ GYEREKEK! ÍGY TOVÁBB! EDZŐ
BÁCSI, GRATULÁLUNK!
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KISNÉMEDI
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Szent Miklós nyomán

Az idei évben a nagyszakállú minden
gyermeknek saját kézzel írt meghívót
küldött, így december 5-én délután el is
jöttek a Mikulás-várásra a szülők és a
gyermekek a Közösségi Házba. Zárt függönyök mögött folyt a sürgés-forgás a
színpadon, így még sejtelmesebb és izgalmasabb volt a várakozás a gyermekek
számára.
Majd fellebbent a függöny és a RépaRetek-Mogyoró Társulat lelkes műsora
azonnal magával ragadott kicsiketnagyokat. Dalaikkal a hóesés, a havas táj,
a tél és az ünnepvárás szépségei és öröme
elevenedett fel mindenki számára. Ebben
a műanyag pohárból készített, igazán
látványos világító hóember is segített,
amely sokak kedvence lett a délután folyamán. A gyermekek kedvük szerint
részt is vehettek az műsorban, hiszen az
előadókkal együtt hóesést imitáltak, szánkóztak, vonatoztak, vidáman táncoltak és
persze énekeltek, amit a Mikulás már

messziről hallott, így könnyen megtalálta Mikulás bácsi ismét csupa jót és örömöt
az őt váró gyereksereget. Érkezése után hozott közénk, reméljük jövőre is meglátermészetesen minden gyermek igyeke- togat bennünket. Ígérjük, jók leszünk!
zett minél előbb a színe elé járulni a színpadon, a számára berendezett kellemes,
meleg hangulatú „szobában”. Sok csemete verssel, dallal, furulyaszóval örvendeztette meg Télapócskát, aki minden gyermeknek átadta a neki járó, mindenféle
finomsággal és játékkal megtömött csomagot.
Miután a gyermekek megdézsmálták
zsákocskáik tartalmát, még visszatértek a
Mikulás mellé a kanapéra egy kis
fényképezkedésre. Sok kedves fotó készült, amit reméljük, örömmel nézegetnek majd otthon. S amikor azt hittük,
ennél több már nem férhet bele egy ilyen
remek délutánba, akkor érkezett a soksok gyümölcs, amit Edelman György
polgármester hozott a gyerekeknek és a
képviselő-testület tagjai osztották szét
közöttük.

Falukarácsony
„Az én kedves, kis falumban
Minden szívben
Csak szeretet lakik máma.”
S ennek jegyében december 20-án ismét összegyűltek a kisnémediek a hagyományos falukarácsonyukra.
Az ünnepély előtt felavatták és felszentelték a „Kőbe zárt fájdalom” című szobrot, amely a keresztre feszített Krisztust
és - az alkotó, Koltai László szerint - a
születése óta eltelt több mint kétezer év
minden fájdalmát ábrázolja.
Ezután a közösségi házba érve hangulatos, ünnepi díszbe öltözött terem, fenyőillat, pislákoló karácsonyi lángocskák és
szaloncukor fogadta az érkezőket. Az
ünnepséget Edelman György polgármester nyitotta meg köszöntőjével, majd Kiss
Róbert diakónus osztotta meg karácsonyi
gondolatait a jelenlévőkkel, hangsúlyozva az emberi értékek előbbre valóságát az
anyagiakkal szemben.
Az óvodások csöppnyi pásztorokkal,
angyalokkal, királyokkal és a szent szülőkkel Jézus születését, a betlehemi történet eseményeit elevenítették fel és énekeltek még arról is, hogyan várják gyermeki szívvel a karácsonyt.

Az iskolások verssel, karácsonyi furulyaszóval
és
énekkel
készültek,
Kereskényi János tanár bácsi pedig gitáron kísérte őket. Dr. Merész Lajos, Ady
Endre Karácsony című versét szavalta el,
ami akár a mi kis falunkról is íródhatott
volna, ezért még inkább magával tudta
ragadni a hallgatóságot. Ezután SemesBogya Eszter szobrász-énekes könnyed
gitárjátékkal, csengő hangon énekelt karácsonyi dalokat az ünneplőknek. A Kisnémedi Faluvédő Egyesület hagyományőrző kórusától - akikhez most is csatlakozott néhány lelkes gyermek - idén nem a
már jól ismert karácsonyi dallamokat
hallhattuk, de ünnepi gondolatokat, érzéseket bőven kaptunk tőlük.
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A műsor zárásaként mégis előkerültek a
hagyományos karácsonyi szólamok, de
ezeket már a közönség - a tagok buzdítására - a kórussal együtt énekelte el. Eközben a szervezők illatos, fűszeres forralt
bort és forró teát kínáltak az ünneplőknek. Legvégül a polgármester úr és a
képviselő-testület tagjai együtt nyújtották
át karácsonyi jókívánságaikat a jelenlévőknek, akik ezután még hosszan beszélgettek a gyümölcsök, a bor és a bejgli
fölött.
Együttlét, ünnepi hangulat, finom falatok. Sokaknak ilyenkor sem adatik meg,
de mi szerencsések vagyunk. Ismét
örömteli falukarácsonyban volt részünk.
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ŐRBOTTYÁN
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A Magyar Kultúra Napja
Pindroch Csaba színművész volt a vendégünk a Magyar Kultúra Napján, január 22-én.
Ezt a napot 1989 óta ünnepeljük, annak emlékére, hogy - a
kézirat tanúsága szerint - Kölcsey Ferenc 1823-ban ekkor fejezte be a Himnusz megírását.
Az évfordulóval kapcsolatos megemlékezések alkalmat adnak
arra, hogy nagyobb figyelmet szenteljünk évezredes hagyományainknak, továbbadjuk a múltunkat idéző tárgyi és szellemi
értékeinket.
Ezért is öröm számunkra, hogy elfogadta meghívásunkat
Pindroch Csaba színművész, és többek közt Ady Endre, Heltai
Jenő, Petőfi Sándor, valamint Radnóti Miklós verseivel idézte
meg a múltat a jelenlévő közönségnek.

Új rendőrautó lakossági összefogással
Csomád, Kisnémedi, Váchartyán, Vácrátót, Püspökszilágy és
Őrbottyán települések képviselő-testületei 2014. tavaszán hoztak döntést arról, hogy közös összefogással egy gépjárművet
vásárolnak a Váci Rendőrkapitányság Őrbottyáni Rendőrőrs
részére. Az új szolgálati járművel a közbiztonság fenntartása,
növelése érdekében végzett rendőri munka hatékonyságát kívánták fokozni.
A közös cél megvalósításához – a Dacia Logan típusú gépjármű megvásárlásához – a települések lakosságszámuk arányában
járultak hozzá. A beszerzés lebonyolítását, az adminisztratív
feladatokat Őrbottyán vállalta magára és a települések a megvásárolt gépjármű forgalomba helyezéséhez és üzemeltetéséhez
kapcsolódó kérdésekben megállapodást kötöttek.
A Pest Megyei Rendőr-főkapitányság a felajánlott gépjárművet köszönettel elfogadta, így annak érdekében, hogy a gépjármű szolgálati autó lehessen a települések nevében Őrbottyán
Város Önkormányzata haszonkölcsön szerződést kötött a Pest
Megyei Rendőr-főkapitánysággal.
A fényképeken szereplő autó tehát a Váci Rendőrkapitányság
Őrbottyáni Rendőrőrs működési feltételei javítását, a törvénytisztelő, jogkövető állampolgárok által igényelt látható, gyorsan
reagáló, segítőkész rendőrség képének megteremtését fogja
szolgálni Csomád, Kisnémedi, Váchartyán, Vácrátót, Püspökszilágy és Őrbottyán településein.
Az immár szolgálati járművé vált autót a települések nevében
Kmetty Károly, Őrbottyán város polgármestere adta át ünnepélyes keretek között a Pest Megyei Rendőr-főkapitányság vezetőjének, Dr. Mihály István főkapitány úrnak. Kmetty Károly polgármester az önkormányzatok és a rendőrség közötti együttműködés pozitív eredményeképp értékelte az új gépjármű szolgálatba állítását, hiszen a közbiztonság, a lakosság nyugalma közös érdek.
Dr. Mihály István főkapitány úr beszédében megköszönte az
önkormányzatok segítségét, remélve, hogy a hozzájárulással az
őrs területén elkövetett évi kb. 250 bűncselekmény száma tovább csökkenthető. Hangsúlyozta, hogy a közbiztonság az infrastruktúra megkerülhetetlen, de előállítható részévé vált, mely
feladat végrehajtásában a rendőrség nem tud lemondani az önkormányzatok és az állampolgárok segítségéről.
Úgy vélte, hogy az új szolgálati jármű a hat település közel tizennégyezer lakosa javát fogja szolgálni, elérhetőbb lesz a rendőrség és a „szolgálunk és védünk” szlogenjének megvalósítása
könnyebbé válik.
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Az ünnepségen természetesen megjelent Klement János Csomád, Edelman György Kisnémedi, dr. Erdős Zoltán Püspökszilágy, Koblász Sándor Váchartyán és Spiegelhalter László Vácrátót polgármestere, továbbá Szabó István Őrbottyán alpolgármestere és Csernákné Szoboszlai Szilvia Őrbottyán Képviselőtestülete Ügyrendi Bizottságának elnöke is. Az átadáson részt
vett Latorovoszky Gábor, a Váci Rendőrkapitányság vezetője,
Dr. Horváth Imre, az Őrbottyáni Rendőrőrs parancsnoka, továbbá az Őrbottyáni Rendőrőrs hivatásos állományának tagjai.
Az Őrbottyáni Rendőrőrs munkájához sok sikert kívánunk!
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RHK Kft.
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Csak az évet zárták le, az együttműködést nem
A társulásokkal meglévő jó kapcsolat, a segítségükkel folyó
tájékoztató munka nagyban hozzájárul ahhoz, hogy a
Radioaktiv Hulladékokat Kezelő Közhasznú Nonprofit Kft.
(RHK Kft.) és tevékenysége magas társadalmi elfogadottságnak örvend – e szavakkal kezdte köszöntőjét Dr. Kereki Ferenc
a térségi társulások polgármestereinek rendezett hagyományos
évzáró rendezvényen.
A december 18-i közös ebéden mind a négy, az RHK Kft.
tevékenysége által érintett terület polgármesterei megjelentek.
Az ügyvezető igazgató mindegyiküknek megköszönte, hogy a
folyamatos tájékoztatásban, a lakosságnak szánt fontos üzenetek célba juttatásában partnerek voltak. Másrészt biztatta őket,
hogy segítsenek a településeken élők kérdéseinek, véleményének közvetítésében is.
Az évzáró ebéd jó hangulatú, kötetlen beszélgetésekre is alkalmat adott, és a társulások elnökei kérdésünkre azt is elmondták, mit várnak az új esztendőben a további együttműködéstől.
Darabos Józsefné, Bátaapáti polgármestere, a TETT elnöke
szerint a legfontosabb a lakosság naprakész, hiteles információkkal való ellátása, de a helyi közösségek támogatása és a fiatalabb generációkkal ápolt kapcsolatok további erősítése is
szívügye.
Dr. Bálint József, Kalocsa polgármestere, a TEIT elnöke a
további korrekt együttműködés keretében a lakosság bizalmának megtartását emelte ki. Úgy gondolja, ez a biztosítéka annak, hogy mind az atomerőmű, mind pedig a mellette található
KKÁT a megszokott magas szintű társadalmi támogatottsággal
üzemeljen.

Edelman György, Kisnémedi első embere, az ITT vezetője
arról beszélt, hogy reményei szerint az egyes tagtelepülések a
jövőben is jobban tudnak majd fejlődni az országos átlagnál,
ám a létesítmények biztonságos üzemeltetése és a rendszeres
tájékoztató munka jelentik az együttműködés alapjait.
Kovács Győző, az NYMTIT elnöke, Boda településvezetője a
hamarosan kezdődő közvélemény-kutatások fontosságát hangsúlyozta, mert az ő térségükben is fontos visszajelzésnek számítanak az eredmények. Mint mondta, a nyugat-mecseki lakosok kifejezetten várják a nagy aktivitású program folytatását,
mert kíváncsiak az ott zajló kutató munka eredményére.

2015 a fejlesztések éve is lesz
Hák Viktort, a Radioaktív Hulladékokat Kezelő Közhasznú
Nonprofit Kft. fióktelephely-vezetője a Radioaktív Hulladék
Feldolgozó és Tároló ez évi tevékenységéről nyilatkozott lapunknak. Többek között arról is beszélt, a teljes körű hulladékkezelési tevékenység megindulásához az Országos Atomenergia Hivatal jóváhagyása kell, ehhez a hatósághoz kell beadni
az új, egységes üzemeltetési engedély-kérelmet.
- Az RHFT életében 2015 a fejlesztések éve is lesz.- mondta
Hák Viktor, az RHFT vezetője.
Egyrészt a technológiai épület teljes légtechnikai rendszerét
lecseréljük, másrészt elindul a biztonságnövelő program második szakasza. A kültéri, úgynevezett történelmi hulladékot
tartalmazó medencesor fölé könnyűszerkezetes csarnok épül,
ahol a következő évben megkezdődik a hulladék biztonságos
kiemelését segítő technológia előkészítése.
Lesznek más, kisebb mértékű, ám jelentős fejlesztések is, mint
a válogatóbox átalakítása, a sugárvédelmi ellenőrző rendszer
továbbfejlesztése a hulladék-nyilvántartó modul telepítésével,
illetve az ipari hordószkenner üzembe helyezése.
Mindez a hulladékcsomagok még biztonságosabb, hatékonyabb kezelését segíti elő.
Idén előtérbe kerül a munkavállalók képzése. Havi rendszerességgel szervezünk elméleti és gyakorlati oktatásokat, munkavállalóink különböző szaktanfolyamokon vesznek részt. A
tapasztalatszerzést segítik a hazai és külföldi hulladéktárolókba, nukleáris létesítményekbe tervezett látogatások. A váratlan
helyzetek felismerését és kezelését balesetelhárítási gyakorlatok keretében sajátíthatják el a dolgozók.

Kiadja az Izotóp Tájékoztató Társulás
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