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ITT

2015. 4. SZÁM
Szakmai út Spanyolországba

Az ITT és a Bátaapáti környezetében lévő önkormányzatokat
tömörítő társulás, a TETT településeinek polgármesterei közös
szakmai úton vettek részt az RHK Kft. szervezésében Spanyolországban. Az ötnapos utazáson az ITT-t polgármesterek, alpolgármesterek és jegyzők képviselték. A cél a szakmai fejlődés, minél szélesebb látókör kialakítása, információk és hasznos tapasztalatok gyűjtése volt. A sűrű program során az atomenergia békés célú felhasználásával járó minden folyamatba
betekintést nyertek.
Az ASCO 2 atomerőmű látogatóközpontjában a létesítmény
működését ismertették a látogatókkal, majd a Kiégett Kazetták
Átmenti Tárolójának telephelyét is felkeresték.
Madridban az ENRESA Információs Központ fogadta a társulásokat. Az ENRESA felelős minden radioaktív hulladékkal
kapcsolatos feladatért Spanyolországban: tárolók, létesítmények engedélyeztetése, építtetése, működtetése és majdan a
reaktorok leszerelése, illetve Magyarországhoz hasonlóan a
nukleáris létesítmények körüli települések naprakész informálása is az ő feladatkörük. Online kapcsolatot építenek ki a

telephely körüli önkormányzatokkal, kiadványokat, újságokat
biztosítanak a lakosoknak, szemináriumok segítségével személyes kontaktot is teremtenek az ott élőkkel, mindezt előre kidolgozott éves program alapján. Az RHK Kft. és a magyarországi társulások hasonló felfogása mutatja, hogy nemzetközi
szinten is megállja a helyét az a tájékoztató munka, ami itthon
a Társaság és a társulások együttműködésével megvalósul.
A delegáció útjának utolsó állomása El-Cabrill volt, ahol kis
és közepes aktivitású végleges radioaktívhulladék-tárolót tekinthettek meg a résztvevők.
A Spanyolországban szerzett ismeretanyag alátámasztja a
már hazánkban is régóta működő gyakorlatok erősségeit, ugyanakkor lehetőséget ad azoknak a területeknek a feltérképezésére, ahol még lehet fejlődni.
A nemzetközi tapasztalatok elősegítik egy olyan széles látókör kialakulását, melynek segítségével a Magyarországon kialakult objektív, színvonalas tájékoztatás szintje még magasabbra emelhető.

Spanyolországi szakmai úton az ITT és a TETT

Az ITT teljesítette a Támogató felé elszámolási kötelezettségét
Az Izotóp Tájékoztató Társulás (ITT) a Nemzeti Fejlesztési Minisztériummal 2015. évre kötött támogatási szerződésben megfogalmazott tájékoztatási és ellenőrzési feladatait az első félévben maradéktalanul teljesítette. A társulás és annak tagtelepülései
a szerződés kitételeinek határidőre eleget tettek, a feladatok elvégzésére kapott támogatási összeggel megfelelő módon elszámoltak. A Radioaktív Hulladékokat Kezelő Kft. (RHK Kft.), a szerződéses kapcsolatban közreműködőként folyamatosan végigkíséri, segíti az ITT tevékenységét, mind a lakossági tájékoztatást szolgáló rendezvények, mind a pénzügyi elszámolások tekintetében.
Az ITT az év második felében is kiemelkedő feladatának tartja a tagtelepülések lakosainak hiteles, naprakész tájékoztatását,
hogy a környezetükben található, nem atomerőművi kis és közepes aktivitású radioaktívhulladék-tároló működéséről minél pontosabb képet kapjanak.
ITT info
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RHK Kft.

2015. 4. SZÁM
Ablak a múltba és a jövőbe
Látogatóközpont nyílt Bátaapátiban
Dr. Aradszki András energiaügyért felelős államtitkár és
Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkár, Tolna megyei országgyűlési képviselő jelenlétében július 8-án
átadták a bátaapáti Nemzeti Radioaktívhulladék-tároló
vadonatúj, felszíni látogatóközpontját.
A megnyitó ünnepségen résztvevő vendégeknek Dr. Kereki
Ferenc ügyvezető igazgató arról is tájékoztatást adott, hogy
magát a létesítményt már több mint nyolcvanezer érdeklődő
kereste fel. Ezért is volt indokolt egy olyan korszerű látogatótér kialakítása, amely a XXI. század technológiáját felvonultatva nyújt információt a hazánkban keletkező, atomerőművi eredetű kis és közepes aktivitású hulladékok biztonságos elhelyezéséről. A térség polgármesterei, képviselői, valamint a sajtó
jelenlétében megtartott ünnepi eseményen az is elhangzott,
hogy Bátaapáti környezetében a tároló elfogadottsága példaértékű.
A helyi társulás, a TETT az RHK Kft.-vel együttműködve
mindent megtesz az itt élő emberek rendszeres, objektív tájékoztatásáért – ezt Darabos Józsefné polgármester, a társulás
elnöke is megerősítette beszédében.
Érdemes megemlíteni, hogy a hazai látogatók mellett folyamatos a külföldi delegációk érdeklődése is, és a visszajelzéseik
alapján, méltán nevezhető világszínvonalú létesítménynek az
NRHT felszíni és felszín alatti tárolója.
A fejlesztések eredményeként a látogatóközpont felszín alatti
terme is teljesen megújul – várhatóan 2015 őszétől áll az érdeklődők rendelkezésére – elősegítve a szemléletesebb ismeretterjesztést. A most átadott látogatótérben vetített kisfilm, az
érintőképernyők segítségével áttekinthető, széleskörű tudásanyag, az interaktív kvízjáték mind olyan kiegészítő, ami hozzájárul a radioaktívhulladék-kezelés összetett folyamatának
minél hatékonyabb, ugyanakkor felhasználóbarát megismertetéséhez. Az RHK Kft. munkatársai folyamatosan várják az
érdeklődőket. Jelentkezni a latogatas@rhk.hu címen lehet.

Dr. Aradszki András, Darabos Józsefné, Dr.Kereki Ferenc és Potápi
Árpád János az ünnepélyen átvágja a szalagot

A korszerű Bátaapáti NRHT látogató központ

Sajtótájékoztató Bodán

Dr. Kereki Ferenc Bodán is tájékoztat

AZ IZOTÓP TÁJÉKOZTATÓ TÁRSULÁS LAPJA

Széleskörű érdeklődés mellett tartottak sajtótájékoztatót az
RHK Kft. vezetői június végén, Bodán, az ITT testvértársulásának, az NYMTIT-nek a központjában.
Dr. Kereki Ferenc ügyvezető igazgató, Nős Bálint stratégiai
és műszaki igazgató, Molnár Péter kutatási osztályvezető tartott szakmai előadást, majd Honti Gabriella kommunikációs
vezető irányításával több tucat kérdésre válaszoltak a Társaság
képviselői. Az újságírók megnézték az egyik kutatófúrás lezárt
helyszínét, illetve a bodai Iinformációs parkot. Itt tör ugyanis a
felszínre az úgynevezett bodai agyagkő, ami a jelenlegi szakmai közvélemény szerint alkalmas lehet a paksi atomerőmű
kiégett üzemanyag-kazettáinak szánt végleges mélygeológiai
tároló megépítésére. A tájékoztató visszhangjai kedvezőek
voltak, több napilap és a pécsi hírportálok is nagy terjedelemben foglalkoztak a témával. Az újságírók méltányolták az
RHK Kft. nagy aktivitású radioaktív hulladékok elhelyezésével
kapcsolatos szakmai erőfeszítéseit.
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KISNÉMEDI

2015. 4. SZÁM
XI. Kórustalálkozó Kisnémediben

A Kisnémedi Faluvédő Egyesület
(KIFE) 2015. június 27-én rendezte meg
az Önkormányzat támogatásával a 11.
Pest Megyei Hagyományőrző Kórustalálkozót a Közösségi Házban. Ez alkalommal is megtelt a nézőtér érdeklődőkkel. Ebben az évben tizenkilenc fellépő
adta a sokszínű műsort, akik tájegységük
gyönyörű népviseletében léptek a színpadra, szüleiktől-dédszüleiktől megőrzött
népdalokkal. A résztvevő baráti csoportok nagy része már ismerte egymást, de
jó volt látni, hogy egyre több fiatal érdeklődik a népdal és a népzene iránt.
A rendezvényen fellépett a KIFE kórusa, az Acsai Nyugdíjas Népdalkör, az
Őszikék
Táncegyüttes
Verőcéről,
Kozicki Györgyné Rádról, a Szépkorúak
Egyesülete Versegről, a Reménység
Nyugdíjasklub Szentlőrinckátáról, a Rádi
Nyugdíjas Baráti Kör, a Cselényi József

Népdalkör Fótról, az Aszódi Városi
Nyugdíjasklub, a Kvassay Jenő Nyugdíjasklub Őrbottyánból, Varga Judit Őrbottyánból, az Isaszegi Asszonykórus, a
Rozmaring Hagyományőrző Egyesület
Kosdról, az Őszirózsa Nyugdíjasklub
Úriból, a Menyecskehegyi Asszonykórus
Pencről, a Vácbottyáni Hegedűs Géza
Egyesület, a Faluért Egyesület Rádról, a
Vácbottyáni Hagyományőrző Egyesület,
Király István és Királyné Szabó Anna
Isaszegről.
A hagyományokhoz híven idén is Cila
mama volt a konferanszié, aki egyéni
stílusával és humorával fergeteges hangulatot teremtett. A napot magyar nóta
gálaműsor zárta, Erdős Melinda, Tiszai
Nagy Ildikó, Török Szabó Erzsi, Kocsor
Irén, Molnár László, Zámbó Imre, Vass
Varga László és Vásárhelyi Prodán
Miklós közreműködésével. A zenéről

Ifj. Horváth Sándor és Cigányzenekara
gondoskodott. Természetesen volt finom
ebéd és uzsonna is a melegben megfáradt
résztvevőknek és a községből, falvakból
érkező vendégeknek.
Köszönjük a Kisnémedi Faluvédő
Egyesület vezetőségének, a Hagyományőrző kórusnak, valamint a KIFE egyesület minden tagjának a munkáját, a főszakácsnak és stábjának, az uzsonna készítőknek a finom falatokat, valamint a
KIFE tagok koordinálását, kapcsolattartásukat a szervezők és fellépők között.
Nélkülük nem valósulhatott volna meg
ez a színvonalas rendezvény.
Egy újabb kellemes nyári napot tölthettek el az idelátogatók és a helyiek egymással, felejthetetlen élménnyel zárták a
napot.
Jövőre újra találkozunk!

A XI. Kórustalálkozó megnyitója

Fiatalok a csoportban

A zárógála résztvevői

Két év után folytatódik a Fő út szélesítése
Kisnémediben már szinte hozzászokhattunk az éves felújításokhoz, beruházásokhoz. Ez alól az idei, 2015-ös év sem kivétel.
Két éve, 2013 júniusában készült el a Fő út bővítése háromról öt méter szélesre, egy új körforgalommal a templom előtt,
kandeláberes közvilágítással, megkoronázva ezzel piciny faluközpontunkat.
A képviselő-testület 2015. június 29-ei ülésén döntött a Fő út
bővítésének folytatásáról, kiegészítve az abból nyíló Ady
Endre utca rekonstrukciójával. Az önkormányzat tervezési
szerződést kötött a Via Comp Mérnöki Iroda Kft.-vel, egymillió forint+Áfa összegben, 2015. augusztus 30-i határidővel. A
testület döntését nagyban befolyásolta a meglévő pénzügyi
keret és az a tény, hogy nagy, a temetőbe ki- és bejövő forgalmat bonyolító útról van szó.
Az útépítés előtt azonban még rengeteg munka vár a közüzemi szolgáltatókra, hiszen úgy lesz évek múlva is eredményes
egy út rekonstrukciója, ha előtte a közművek is megújulhatnak.

Ezt a folyamatot a DMRV már megkezdte Kisnémediben, a Fő
út 30-tól a 60. házszámig, illetve a teljes Ady Endre utcában,
ahol az 1970-es években fektetett azbesztcement ivóvízvezeték
üzemel, hiszen már igen rossz állapotban van. Mivel az önkormányzat az érintett területen útburkolat-rekonstrukciót végeztet, ennek keretében a közműveket is a rekonstrukciós folyamat alá vonja. A DMRV Zrt. az új vezeték anyagának beszerzését és a lefektetését is vállalja. A felmérés alapján, a rekonstrukciós szakaszon 45 ház bekötése található, ebből 10 KPE
(nagysűrűségű polietilén műanyag), 35 db horganyzott, illetve
ólom. Mindez azért fontos, mert az új hálózat sokkal egészségesebb vizet biztosít majd a községnek, közel ezerháromszáz
folyóméter hosszan.
Jelenleg folyamatban vannak az ELMŰ-vel a villanyvezetékrekonstrukcióról szóló tárgyalások, és bízunk benne, hogy a
sok munkával elősegítjük, hogy a település végén lakóknak is
biztonságos, kulturált közlekedési lehetőségei legyenek.
Hegyi Ágnes jegyző

Kép és szöveg: Kisnémedi Község Önkormányzata
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ŐRBOTTYÁN

2015. 4. SZÁM
Harangok Napja Őrbottyánban

Idén is nagy érdeklődés kísérte városunk hagyományos nyári rendezvényét, a Harangok Napját. A változatos kulturális és
sportprogramokat íjászat, leány- és legénybúcsú, lakodalmas felvonulás, gyerekrendezvények gazdagították. A rendezvényen
fellépett Zsadon Andrea és Szolnoki Tibor, Csordás Tibor és Pál Dénes.
Köszönet a Harangok Napja támogatóinak:
Zöld Híd Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft., Szabados István festőművész, Gombos Miklós harangöntő, Könczöl Pékség, Tökmag Focisuli Egyesület, Kvassay Jenő Klub, Hegedűs Géza Kulturális Egyesület, Tarsolyos Baráti
Kör, Vácbottyáni Hagyományőrző Nyugdíjas Klub, önkéntes segítőink

Képek a Harangok Napjáról:

Kalászon jártunk

Városépítészeti és Építészeti Ötletpályázat 2015
A Képviselő-testület 2015. február 25-i ülésén döntött a település Gazdasági Programjáról, amelynek egyik alappillére egy új oktatási központ (általános iskola és
középszintű oktatási intézmény) építése volt. Ezekhez a létesítményekhez kapcsolódóan tervbe vettük egy kutató központ, valamint egy kulturális és szabadidő központ
létesítését is. Az épületegyüttesek a Gyár utca - Szent István utca által határolt területen kapnának helyet. A megvalósítás lehetséges változataira ötletpályázatot írtunk
ki. A pályázóknak a fenti intézményi területen kívül javaslatot kellett tenniük a Kismókus Óvoda és környezetének, valamint a jelenlegi általános iskola, mint későbbi
önkormányzati központnak a tervezési koncepcióba illesztésre is.
A pályázatra 21 regisztráció, és 10 pályamunka érkezett. A bíráló bizottság egyöntetű véleménye, hogy valamennyi pályázat magas színvonalú megoldási javaslatokat
dolgozott ki. A kiírás szerint az első három helyezett oklevél- és pénzjutalomban
részesült, amelyet ünnepélyes keretek között nyújtottunk át a nyerteseknek. Következő lépésként a pályamunkák ötleteinek szintéziséből tervezési megbízást kívánunk kiadni engedélyes tervek készítésére

Kilenc évvel ezelőtt a felvidéki Kalász
település és Őrbottyán testvér-települési
szerződést kötött egymással. A testvérvárosok, testvértelepülések törekvése, hogy
partneri viszonyt alakítsanak ki egymással, ezzel erősítve egymás között a személyes és a kulturális kapcsolatokat.
A testvér-települési szerződést megelőzően már volt élő kapcsolat a rokoni és
baráti szálak révén, továbbá kulturális
szinten. A hagyományőrzők és a színjátszó körök kölcsönösen meghívták egymást, és fellépéseket, összejöveteleket
tartottak.
Azon fogunk munkálkodni, hogy a jövőben is minél többször és minél szélesebb körben legyünk részesei a találkozásoknak, hiszen egymást segítve és támogatva egy jó közösséget alkotunk!

Kép és szöveg: Őrbottyán Város Önkormányzata
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PÜSPÖKSZILÁGY

2015. 4. SZÁM

Püspökszilágy egy időközi választás után
Írta: Tordai Sándor polgármester
A 2015. július 26-i időközi önkormányzati választáson megszavazott képviselő-testület és a magam nevében megköszönöm Önöknek a támogatást és bizalmat. A nyári időszak ellenére a választás nagyarányú részvétele is azt mutatta, hogy minden lakos megértette, milyen jelentőséggel bír a kapott lehetőség,
hogy Püspökszilágy meginduljon a fejlődés útján.
A polgármester és a képviselők eskütételével, 2015. július 31-én megalakult az
új testület.
Az alakuló ülés keretében a testület
egyhangú szavazással Hrozina Attiláné
Margitot választotta meg alpolgármesternek. A három fős Ügyrendi Bizottság
tagjai: Deményné Varga Gizella, Kovács
-Demény Rita és Turza Csaba. A polgármesteri átadás-átvétel megtörtént.
A Kormányhivatal törvényességi osztályának állásfoglalását kikérve, erről az
átadás-átvételről későbbre ígérem a tájékoztatást.
A hivatal építésének megkezdéséhez a
tájékozódás és a hivatalokkal való egyeztetés után tudjuk Önöket értesíteni a
szükséges bontási és építési munka megkezdéséről. Amint használható tervekkel
rendelkezünk, lehetővé tesszük a lakosság számára, hogy megismerjék a külső
és belső tervek részleteit. Az alakuló
ülésen a felesküdött új polgármester a
törvényi előírásoknak megfelelően Polgármesteri Programot terjesztett a testület elé, amelyet az elfogadott.

A jövő építés
Polgármesteri Programja
Célom, hogy Önkormányzatunk működésének helyreállításához a személyi
feltételeket megteremtsem, így az eddigi
számokból megismert gazdasági csőd
elkerülését és a romos hivatal újjáépítését tartom a legfontosabb kezdeti lépéseknek.
Lehetőségünk lesz minderre Püspökszilágy teljes lakosságának összefogásával
és együttműködésével, amelynek a választáson való részvételét ezúton is megköszönöm magam és a képviselő-testület
nevében is. A széles körű lakossági támogatásra támaszkodva az egységes
képviselő-testület munkájának irányításával minden problémát igyekszem a
legjobb tudásom és a lehetőségek szerint
megoldani. A hivatal működését is helyre kell állítani. A hiányzó tisztviselői,
alkalmazotti állásokat szakértő, a falunk
iránt elhivatott, szorgalmas dolgozókkal
kell feltölteni, természetesen az intézményekben is. Továbbá fontos számomra a
környező településekkel, állami hivatalokkal való együttműködés megerősítése.
Mindezek után a 2014 októberében
mindenkihez eljutatott ötéves terveket a
szükséges fontossági sorrendben kell
megvalósítani, a lakosság széles körű

bevonása és folyamatos tájékoztatása
mellett. Természetesen minden adódó
lehetőséget ki fogunk használni falunk
fejlődése érdekében.
Nagyon fontos a munkahelyteremtés, a
teljes közbiztonság, az intézmények és
közterületek élhetőbbé tétele. Az egyházainkkal, civil szervezeteinkkel a kapcsolatot erősítjük, és a lehetőségek szerint maximálisan támogatni fogjuk őket.
A testvér-települési kapcsolatot tovább
ápoljuk és fejlesztjük. Az egészséges
életmód mellett állunk, az időseknek, a
fiataloknak, a hátrányos helyzetűeknek
és a fogyatékkal élőknek minden segítséget meg fogunk adni. Mindent megteszünk, hogy a faluközösség és magánvagyona gyarapodjon, értékét ne veszítse.
Az időseinket óvva, az intézményeket
megújítva, szeretnénk a falunkat fiatalítani, a lakosság létszámát növelni, a családokat erősíteni.
Ezt a programot szeretnénk megvalósítani a képviselő-testület segítségével és a
lakosság támogatásával.
A faluval kapcsolatos ügyeket igyekszünk mindenki számára nyilvánossá
tenni, de a hivatal munkáját nehezítő
fölösleges adatkéréseket és feljelentéseket szeretnénk elkerülni.

Püspökszilágy Község Önkormányzata 2015. augusztus 12-i képviselő-testületi
ülésén határozott arról, hogy az Izotóp Tájékoztató Társulás (ITT) Társulási Tanácsában a községet Tordai Sándor polgármester képviseli.

Megújul a Polgármesteri Hivatal - II. rész
Püspökszilágy új képviselő-testülete, a település lakosságának egyetértésével és támogatásával úgy döntött, eredeti formájában állítja helyre a hivatalt. A munkálatokat a belügyminiszter támogatja, de részt fog benne venni falunk lakossága is. A
helyi védelem alatt álló épületben ismét működni fog a nagy
tanácsterem, a konyha, az ifjúsági szállások, az erdei iskola. A
teljes épületet megújuló energiával látjuk el, a tetőre napkollektorok kerülnek, de a régi patinás cserépkályha is össze lesz
kötve az energiarendszerrel. A régi formákat megőrizve, országosan is egyedülálló, csodálatos épületet szeretnénk helyreállítani, amely ismét a falunk szíve lesz. Reméljük, a következő
Málnafesztiválra elkészül, és átadhatjuk Püspökszilágy lakosságának. Az épület teljes egésze korszerű szigetelést is kap.

Az energiaellátás legnagyobb hányadát az apríték fűtőanyaggal
üzemelő kazán fogja adni, ahogy a közeli óvodában is. A megújuló energiarendszerek üzemeltetése és a tüzelő alapanyagok
előállítása új munkahelyeket is fog teremteni. Az apríték fa
cserjék és más mezőgazdasági anyagok feldolgozásából származhat. A sokféle funkció, a széleskörű kihasználhatóság, ami
minden korosztály számára nyitott lesz, reméljük azt eredményezi, hogy mindenki magáénak fogja érezni az új hivatalt. Az
építkezés aktuális állásáról folyamatosan tájékoztatjuk a lakosságot, a berendezés kialakításának tervezéséhez és a későbbi
működés mikéntjéhez ki fogjuk kérni minden szilágyi véleményét, hogy a döntés után ismét 100 évig - vagy tovább - használhassuk a hivatalt.
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IV. Váchartyáni Nyári Fesztivál
Váchartyán Község Önkormányzata,
immár hagyományt teremtve, 2015. július 31-én és augusztus 1-jén rendezte meg
a két napos Váchartyáni Nyári Fesztivált.
Pénteken 18 órától a Sportpályán kezdődtek a programok, ahol Koblász Sándor polgármester ünnepélyesen megnyitotta a rendezvényt.
Pénteken a Váchartyáni Őszirózsa Hagyományőrző Nyugdíjas Egyesület műsora, majd a Székely Hangok Keringője,
Buzogány Márta és Frech Zoltán színművészek előadásában volt látható és hallható. Ezt követően bemutatkozott az
Akusztic duo, Déri István és Dériné Dézsi Orsolya közreműködésével. Az ABBA Show után a Derby Zenekar koncertje következett, végül pedig 22 órától
disco volt DJ Sabbyval.
Másnap 13 órától kezdődtek a programok, elkezdődött a főzőverseny, amelyre
6 csapat nevezett be, és végül a Polgárőrök vitték el a vándorfakanalat.
Karate bemutató, Nosztra Zumba,
Alakformáló torna, Aikido, majd pedig
a Vácrátóti Hagyományőrző Csoport
műsora következett. Ezt követte a
KABOLO Cirkusz Iskola bemutatója.
Négy órakor kezdődött a Színészválogatott és a Váchartyáni Öregfiúk Labdarúgó mérkőzés, mely végül döntetlennel
végződött. Közben a színpadon a legkisebbek a RépaRetekMogyoró Társulat
interaktív zenés gyermekműsorát élvezhették. Ezt követően Szabó Mária vezetésével esküvői ruha bemutató volt látható, amelynek során a 4 évestől egészen a
felnőtt korosztályig mutatták be a lányok
az esküvői és koszorúslány ruhákat. Ezután Váchartyán polgármestere, Koblász
Sándor köszöntötte a környező településekről érkező polgármestereket, a fellépő
szereplőket és minden kedves vendéget.
A folytatásban nagy siker volt KEFIR
műsora, és nagy ováció fogadta Rózsa-

völgyi Hajni és Csontos Tibor előadását,
akik örökzöld operett dalokkal szórakoztatták a közönséget. Bemutatkozott a
Gobliners zenekar és a Napocska táncház
is, akik hagyományos ír zenével és táncbemutatóval várták az érdeklődőket. Vilmányi Gábor és Zsuzsi műsorát is nagy
érdeklődés és taps kísérte, így a fiatalabb
és idősebb korosztály figyelmét egyformán lekötötték. Szinesítette még a programot a Brazil tánc show és Attila, aki
pillanatok alatt igazi házibuli hangulatot
teremtett. A tűzijáték és az utcabál a Fox
zenekarral zárta a nagy sikerű két napos
fesztivált. A rendezvény minden korosztály számára kínált érdekes és szórakoztató programot, a háttérprogramokban
volt arcfestés, kézműves foglalkozás,
lovagoltatás, hab-party gyerekeknek,
nomád magyar jurta fegyverkiállítással,
büfé, fagyi, koktélok, lángos és még sok
más finomság.
Váchartyán Önkormányzata ezúton is
megköszöni mindazok munkáját, akik
bármely módon segítették, hogy a IV.
Váchartyáni Nyári Fesztivál ilyen sikeres
és színvonalas legyen. Külön köszönet
Simonné Vizler Ágnes képviselő aszszonynak, aki megszervezte és koordinálta a kétnapos fesztivált. Bízunk benne, hogy mindenki jól érezte magát. Jövőre jöjjenek el megint és találkozzunk
újra a Váchartyáni sportpályán!
Horgász Marianna

Táborozás Váchartyánban
Köszönhetően a Váchartyáni Önkormányzatnak és a Váchartyáni Óvodának
idén is 2 hetet táboroztunk az ovi parkban. Az első hét a mozgás jegyében telt.
Rendkívül meleg hetünk volt, de azért
kicsik és nagyok is becsülettel végigedzették a napi közel 4-6 órát. Reggel 8
órakor kezdődött az első edzés, amely a
nagyobbaknak sprintekkel és erősítéssekkel fűszerezett futásból állt Levi
Sempaijal, a kisebbek pedig ügyességi
feladatokban próbálták ki magukat Dorka Sensei vezetésével. Reggeli után szabad foglalkozások voltak: foci, bicikli
(párásítóval), kézműves foglalkozások
és játék a jurtában. A délelőtti és a délutáni edzések már a legnagyobb melegben voltak, de a reggeli erőnléti helyett
technikai edzéseken vettek részt a régi
és az új kis karatékák.
A második héten az angolé volt a főszerep, angolul érkeztünk, kívántunk jó
étvágyat, játszottunk, mentünk haza és
napközben volt 2 angol óra is. A legnagyobb sikereket a játékok váltották ki:
az ’evolution game’, a ’colour shark’, a
’family game’ és a ’power shot’. Ez a
hét, sajnos, esősebb és hűvösebb volt,
ezért több időt töltöttünk a sátrak alatt
kézműveskedéssel. A két hét legnagyobb eseményei a hét végén a karate és
az angol bemutató volt, ahol megmutattuk a szülőknek és rokonoknak, hogy
mivel foglalkoztunk a héten; a tábori
elsősegély oktatás és verseny, amelyet
nagyon köszönünk Rubinek Juditnak; a
legnagyobb lelkesedést pedig a póló
batikolás váltotta ki. Köszönjük mindenkinek, aki velünk táborozott és segítette
munkánkat és mindenkit szívesen várunk szeptembertől az egyesület karate
és angol foglalkozásain. A tábori képek/
videók megtekinthetők az EUNIORS
ISE facebook oldalán.
Bucs-Tonk V. Dóra
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Juliális és gyereknap 2.0
Jó idő, forró pörkölt, hideg sör és érdekes programok – mi más kell egy sikeres
rendezvényhez? Az aprónép a hétpróbás
akadálypályán tüsténkedett, az ifjaknak
és a felnőtteknek az Amazon és a Herkules vetélkedők jelentettek kihívást.
Azoknak, akik kézügyességüket szerették volna kipróbálni, remek lehetőségként kínálkozott a kovács és a fazekas
sarok, Józsi bácsi és Kati néni irányítása
mellett. A gyerekek az ugrálóvárban, a
felnőttek a TomCatBand koncertjén vezethették le fölös energiájukat. Az élményekkel zsúfolt nap végén elégedett, mosolygó emberek indultak haza, vidám és
szép emlékekkel szívükben.
Váckisújfalu község önkormányzata
ezúton mond köszönetet a Ferrero

Pályázatok, fejlesztések

Magyarország Kft., az Interexpress Kft.,
az Airplay Kft., Negyela Erika és Pittlik
Ildikó szponzorációjáért, illetve mindenkinek, aki bármilyen mértékben és módon hozzájárult a Gyereknap, valamint a
Juliális és gyereknap 2.0 sikeres lebonyolításához.

Gitár diplomácia

Figyelem!
Váckisújfalu Önkormányzata és a Nyitott Ház Közhasznú Alapítvány szeretettel
várja az édes- szájúakat, a tiszta forrásból merítő művészetek és hagyományok
barátait; mindazon termelőket, árusokat, akik mézzel, természetes alapanyagokból
készített lekvárokkal, szörpökkel, édességekkel kereskednek; természetes anyagokból készítenek és árusítanak használati tárgyakat, játékokat, ruházatot; népművészeket, vásározókat, fafaragókat, kovácsokat, más mesterségek avatott művelőit;
csepűrágókat, vásári komédiásokat, vándor zenészeket; gyógy- és fűszernövény termesztőket, a népi gyógymódok ismerőit

Váckisújfalun, 2015. augusztus hónap 29. napján a
IX. Lekvárfőző és mézes találkozóra.
Jelentkezni a 06-28-489-056 számon vagy a lekvaresmez@vackisujfalu.hu címen.
Részletes információk a www.vackisujfalu.hu Hírek rovatban.

Műsorajánló
08. 29.
(szombat)
09. 13.–14.
09. 18.
(péntek)
09. 26.
(szombat)

IX. LEKVÁRFŐZŐ ÉS MÉZES TALÁLKOZÓ
Váckisújfalu 2015.
IV. Festőnap Váckisújfalun
A MAT alkotóinak kiállítás megnyitója
A Kulturális Örökség Napjai Váckisújfalu
2015.
Sződligeti képző- és előadóművészek
kiállítás megnyitója
Idősek Napja

A Váckisújfalu község által sikeresen
pályázott mikrobusz átvételére várhatóan
szeptember végén kerül sor.
- A busz birtokában jövőre már pályázhatunk falugondnoki státuszra, így az élet
sok területén tudunk majd segíteni polgárainknak.
Pályázati dömping van, indultunk az
útfelújításra, sportpálya létesítésére, intézmény hőtechnikai korszerűsítésére kiírt
pályázaton is. A napokban nyílt meg az
adósságrendezésben nem érintett önkormányzatoknak szóló tender, számunkra is
hasznosítható területekkel. Harmadszor
nyertünk pert az MVH ellen az IKSZT
pályázat ügyében, lehet, hogy ez a beruházás is megkezdődik idén. Mindezek mellett vizsgáljuk a szórt köves utak felújítása
megkezdésének lehetőségét is.– mondta el
dr. Sajó Gyula polgármester.

Ismét nagy sikerű koncertet adott a
BECHAME MUCHO gitárduó Budapesten, a
MAT egyesület féléves, összművészeti
kiállításán. A több száz tagot számláló
egyesület és Váckisújfalu kapcsolata immár öt éves, a művészek rendszeresen
kiállítanak a községben, és részt vesznek
a rendezvényeken. A kiállítást megnyitó
Kovács Péter úr, a XVI. kerületi polgármester is régi ismerősként köszöntötte a
duó tagjait, méltatta a kialakult kapcsolat
fontosságát, és felajánlotta a települési
szintű együttműködés lehetőségét. A termet zsúfolásig megtöltő közönség már a
második daltól vastapssal jutalmazta a
zenészeket, az egy órásra tervezett koncert
a ráadásokkal együtt észrevétlenül másfél
órássá vált.

Faluszerte
Faluszerte
Közösségi Klub
Közösségi Klub
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