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2015 októberében megjelent a Radioaktív Hulladék Feldolgozó és Tároló új
tájékoztató filmje. Az összeállítás hiteles információforrást jelent a szakértőknek
és érdeklődőknek egyaránt. A Radioaktív Hulladékokat Kezelő Kft. kiemelten
fontos feladatának tartja, hogy minden programjáról, így az RHFT működéséről
is közérthető és átfogó képet nyújtson a téma iránt érdeklődőknek.
A Kisnémedi és Püspökszilágy határán fekvő telephely 1976-ban kezdte meg
működését. Ma már kizárólag nem atomerőműből származó, úgynevezett intézményi radioaktív hulladékot fogad. Ilyen anyagok azok a kis és közepes aktivitású hulladékok, melyek a gyógyítás, kutatás, mezőgazdaság és ipar területén keletkeznek.
A tájékoztató film lépésről lépésre mutatja be a létesítmény történetét, működését. A nézők hasznos információkat szerezhetnek az ide kerülő radioaktív hulladékok szállításáról, vizsgálatáról, a biztonságos tárolásáról és a környezeti ellenőrzésről, mely a telephely legfontosabb feladatai közé tartozik. A film érdekességeket is tartogat, például bemutatja az RHFT juhait, melyek tavasztól ősz végéig élő „fűnyíróként” rendben tartják az aljnövényzetet, és egyben a környezeti
monitoring részét is képezik.
Az érdeklődők számára a bemutató kisfilm elérhető a RHK Kft. honlapján
(www.rhk.hu) és a Youtube-on is!

Kisnémedi - Őrbottyán - Püspökszilágy - Váchartyán - Váckisújfalu lapja

ITT

2015. 5. SZÁM
Nekünk Bátaapáti, a Szlovákoknak Mochovce

Az Izotóp Tájékoztató Társulás 2015-ben vállalta, hogy a Társulás
tagtelepüléseinek lakosságát az előző évi paksi szakmai út után egy
szomszédos ország radioaktívhulladék-kezelésével ismerteti meg. A
Radioaktív Hulladékokat Kezelő Kft. szakmai segítségével és az ITT
nemzetközi kapcsolatának (GMF) felhasználásával sikerült megszervezni a programot. A látogatás lehetőségét nehezítette a Jandrova a
Vyradovacia Spolocnost telephelyén folyó három fejlesztés, ennek
ellenére a pozsonyi központ és a befogadó település, Kalna-nad
Hronom (Garamkalna) polgármesterének, képviselőinek segítségével
találtunk megfelelő időpontot a fogadásra.
Az ITT tagtelepüléseinek küldöttségei 2015. szeptember 28-29-30
-án (közel 150 fő) ismerkedhettek meg a szlovákiai Mochovce atomerőmű működésével az Energoland bemutatótermében. Az atomerőmű kettő blokkal termel elektromos áramot a Szlovák Villamosművek
részére, amelyet az Enel olasz többségi tulajdonú cég üzemeltet. Az
atomerőmű szovjet gyártmányú VVR-440, amely hasonló a Paksi
Atomerőműben üzemelőhöz. Az Energoland bemutató terem főleg a
fiatalokra koncentrálva, korszerű eszközökkel mutatja be az erőmű
működését és a környezetét.
A bemutatóteremben a résztvevők vetített előadás keretében ismerhették meg a JAVYS radioaktívhulladék-tároló telephelyet, az ott
folyó elhelyezés módját és a fejlesztési célokat. A telepen szilárdított
formában, vasbeton kockákban helyezik el az atomerőművi és a
Bohunicei atomerőmű lebontásából keletkező radioaktív hulladékot.
A telep 11,2 hektáron helyezkedik el. A befogadó geológiai képződmény agyag, amely megfelelő szigetelést biztosít a lehetséges beszivárgó vízzel szemben. Jelenleg a kettő felszíni betonmedencés tárolóban 4200 szálerősített beton tartályt helyeztek el. A dupla soros egyes
tároló már megtelt, így jelenleg a második üzemel. Egy betonkockába
kilencven egységcsomag kerül, melyeket hatvan centiméteres betonlapok fednek. A pihentetés után 1,8 méteres tömörített agyaggal fedik,
melyre 0,6 méter termőréteg kerül. A medence sorok külső felén hat
méteres tömörített agyagban alagút helyezkedik el, ahol minden medencéből kivezető és vízfelfogó ellenőrző rendszer működik.

A telephelyen jelenleg alakítják ki a nagyon alacsony aktivitású
radioaktív hulladékok végleges tárolójának első ütemét, amely 22 000
köbméter befogadó képességű lesz. Ide a Bohunicei erőmű lebontásából származó, alacsonyan szennyezettségű hulladékokat hozzák
„big-beg” zsákokban.
A JAVYS állami cégként működik, feladata a nem atomerőműben
keletkezett radioaktív hulladékok begyűjtése, kezelése. Ezért épül a
telephelyen a befejezés előtt lévő fogadó és kezelő épület.
A telephely kerítésén kívül épül a JAVYS bemutatóterme és
egyúttal bővítik-korszerűsítik az elavult irodaépületet is. A beruházások befejezése 2016. nyarára várható.
A program részeként a szakmai úton résztvevők Kálna községének rendezvényterén megtekintették a második ukránfront harcállásának helyén lévő hadászati kiállítást.
Jó érzés volt több résztvevőtől hallani az elégedettséget, hogy
nagyon látványos és sok információt adó volt a szakmai út. Megfogalmazták, hogy jövőre szeretnék a látottakat összehasonlítani a magyar
gyakorlattal, a Bátaapátiban lévő Nemzeti Radioaktívhulladéktárolóban.

Az ITT tagtelepüléseinek küldöttsége a Mohi (Mochovce)
atomerőmű látogatásán

RHK Kft.
Új hatóság – új feladatok az RHFT-ben
A 2014. év fordulópont volt a radioaktívhulladék-tárolók életében.
A radioaktív hulladék átmeneti tárolását vagy végleges elhelyezését
szolgáló tároló létesítmények biztonsági követelményeiről és az ezzel
összefüggő hatósági tevékenységről szóló kormányrendelet július 1-jei
hatályba lépésével az üzemeltetést ellenőrző hatóság és a követelményrendszer is jelentősen megváltozott. Az új szabályrendszer a
püspökszilágyi Radioaktív Hulladék Feldolgozó és Tároló hétköznapjait is érintette.
Az új kormányrendelet legfontosabb célja, hogy a radioaktívhulladék-tárolók biztonsági előírásait a lehető legjobban közelítsék
a nukleáris létesítményekéhez. Az új szabály többféle biztonsági
célt is megfogalmaz, többek között az izotópok elszigetelését az
élővilágtól, így biztosítva védelmet a környezet, a jövő nemzedék,
továbbá a telephely munkavállalói és a környezetben élő lakosság
számára.
A megváltozott jogszabályi környezet számos új feladatot hozott
2015-ben:
 felül kell vizsgálni az RHFT jelenlegi irányítási és üzemeltetési
rendszerét, ellenőrizni kell, hogy a rendeletben megadott előírások
teljesülnek-e;
 az új üzemeltetési engedélyhez egy átfogó biztonsági elemzést
kell készíteni az RHFT működéséről;
 a rendelet előírja az időszakos biztonsági felügyeleti ellenőrzést,
amelynek az RHFT-ben 2017-re be kell fejeződni.
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A jogszabályhoz kötődően a következő években több nagy fejlesztési program is megkezdődik az RHFT-ben:
 2015-ben a telephely új villamos főelosztót kap;
 2016-ban várható az üzemi épület teljes légtechnikai rendszerének cseréje;
 2017-től folytatódik a Püspökszilágyi Biztonságnövelő Program,
ami az ún. történelmi hulladékok átcsomagolását, a kor követelményeinek megfelelő elhelyezését biztosítja.
A program végrehajtásához szükséges létesítmények várhatóan
2016-ban készülnek el.
A kormányrendelet – a fenti célok teljesítéséhez - egy önálló, csak
a radioaktívhulladék-tárolókra vonatkozó biztonsági szabályzatot
vezetett be, amely előírja, hogy a tároló üzemeltetésének biztonságosan kell történnie.
A követelmények önmagukban azonban semmit sem érnek, ha a
teljesülésüket nem ellenőrzik. Változott a felügyelő hatóság is, az
engedélyezést és az ellenőrzést 2014. július 1-jétől az Országos Atomenergia Hivatal (OAH) végzi. Havi rendszerességgel tartanak ellenőrzést a telephelyen, elsősorban a biztonsági rendszerek és folyamatok
megfelelősségének vizsgálatát végzik. Részt vesznek a radioaktív
hulladékok átvételén, ellenőrzik a szállítást, a hulladékkal végzett
munkát és a dokumentálást. 2015-ben eddig 7 ellenőrzést tartottak és
novemberben egy átfogó, a telephely teljes működését lefedő, többnapos ellenőrzésre kerül majd sor.
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2015. 5. SZÁM
Tájoló Nap tizenkettedszer
Ismét a lakosság tájékoztatása volt a fókuszban
Mind a paksi telephelyünk nagysága, mind szakembereink felkészültsége megfelelő garancia arra, hogy az atomerőmű bővítésekor
majdan keletkező kiégett fűtőelemek átmeneti tárolását is biztonságosan, magas műszaki színvonalon meg tudjuk oldani – hangsúlyozta
megnyitó beszédében Dr. Kereki Ferenc, az RHK Kft. ügyvezető
igazgatója a tizenkettedik Tájoló Napon, a nyugat-mecseki önkormányzati társulás és a Radioaktív Hulladékokat Kezelő Kft. közös
rendezvényén. A Bodán tartott tájékoztató program bevezetéseként
arról is szólt, hogy a nyugat-mecseki kutatások megfelelő eredményt
hoznak, és a társadalmi elfogadottság továbbra is pozitív képet mutat,
akkor 2050 táján építeni kezdhetik a mélygeológiai tárolót. Annak
méretezését is úgy kell majd tervezni, hogy a Magyarországon várhatóan keletkező összes nagyaktivitású hulladék végleges tárolására
biztonsággal alkalmas legyen.
A Tájoló Napon idén is szép számban megjelentek a környékbeli
lakosok. A sajtó képviselőivel együtt azt is megtudhatták, hogy a
tavaly elkészült két kutatófúrás után most októberben egy kutatóárok
kialakításával folytatódik a terepi munka, amely a bodai agyagkő
földtani tulajdonságainak pontosabb megismerését szolgálja. A 3-3,5
méter széles, 2-6 méter mély, 700 méter hosszú kutatóárkot az időjárástól függően három-négy hónap alatt alakítják ki a szakemberek.
A kutatással kapcsolatban köszöntőjében Kovács Győző, a Tájoló
Nap házigazdája, Boda polgármestere, a Nyugat-Mecseki Társadalmi
Információs és Településfejlesztési Önkormányzati Társulás elnöke a
lakossági tájékoztatás fontosságát emelte ki. A tájoló napi előadássorozat célja is az, hogy a környéken élők közvetlenül jussanak információhoz a vizsgálatokról, a munkát végző társaság tevékenységéről.
Kovács Győző kiemelte, hogy a térségben, az RHK Kft. tevékenységének elfogadottsága változatlanul magas.
Az ismeretterjesztő program első előadása a nagyaktivitású kutatás
és az atomerőmű-bővítés közötti kapcsolódási pontokat vette sorra.
Prof. Dr. Aszódi Attila, a Paksi Atomerőmű kapacitásának fenntartásáért felelős kormánybiztos elsőként a tervezett két új blokk jellemzőiről beszélt, kiemelve, hogy a műszaki megoldások „Fukusima-álló”
működést tesznek majd lehetővé, a sokszoros biztonsági rendszernek
köszönhetően. Szólt a hosszú és szigorú ellenőrzési folyamatról is,
melynek során 6500 engedélyt kell megszerezni, mielőtt az építkezés
elkezdődhet, és a nagyaktivitású kutatásokat követően a leendő mélygeológiai tárolóhoz is számtalan hatósági engedély kell majd. Az új
blokkok üzembelépésével a kiégett üzemanyag-kazetták száma a

jelenleg működő négy blokkénak várhatóan a harmadával növekszik.
Mivel az új blokkok legkorábban 2025-26-ban indulhatnak, és a kiégett kazetták öt-tíz évet töltenek majd a pihentető medencében, ezeknek a fűtőelemeknek az előírt ötven éves átmeneti tárolását 2031-36
körül kell megkezdeni.
Hagyományosan külföldi vendég-előadója is volt a tizenkettedik
Tájoló Napnak, Irena Daris, az RHK Kft. társszervezetének munkatársa személyében. Az ARAO - a magyar társasághoz hasonlóan –
közhasznú nonprofit vállalatként működik. Feladata mind a szlovén
intézmények, mind a horvátokkal közös tulajdonú atomerőmű kis és
közepes, illetve nagyaktivitású radioaktív hulladékának kezelése,
elhelyezése.
Irena Daris nagyrabecsülését is kifejezte az RHK Kft. tevékenységével kapcsolatosan. Mint mondta, követendő példaként tekintenek a
magyar társaságnál és telephelyein folyó szakmai munkára, a tárolók
világszerte elismert technikai színvonalára, működésére. Nagyra értékelte, hogy a nagyaktivitású kutatások terén is elöl járunk nemzetközi
összehasonlításban. Úgy gondolja, van mit tanulni tőlünk.
A délelőtti ismeretterjesztő program zárásaként a tavaszi közvélemény-kutatás eredményeiről beszélt Honti Gabriella, az RHK Kft.
kommunikációs vezetője. Bevezetésként Európa térképén mutatta
meg a hallgatóságnak, hogy Svédország, Finnország, Franciaország és
Svájc mellett hazánkban is előrehaladott állapotban van a nagyaktivitású kutatási tevékenység. Szólt arról is, hogy a Társaság térségben
folytatott kommunikációs tevékenységének, melynek a legfontosabb
elemei: a Nyugat-Mecseki Társadalmi Információs és Településfejlesztési Társulással való együttműködés, sajtótájékoztatók, tájékoztató körutak, helyi fórumokon való részvétel, gyerekprogramok szervezése. Ennek a sokrétű munkának az eredményességét hivatott megmutatni a kétévente szervezett vélemény-felmérés. Az idei alapján
ismét kiderült, hogy a környéken élők többsége tájékozott a radioaktív
hulladékok keletkezésével, az RHK Kft. és az NYMTIT tevékenységével kapcsolatos kérdésekben, ismeri a Nyugat-Mecsekben zajló
kutatásokat, tudja, hogy a nagyaktivitású radioaktív hulladékok esetleges elhelyezése a cél.
A délután folyamán szokásosan a könnyed szórakozásé, és a kulináris élvezeteké volt a főszerep: többek között pacalpörköltet, helyi
borokat lehetett kóstolni, és a meghívott zenészek késő estig lefoglalták a nagyérdemű figyelmét.

Szakmai látogatók Romániából
Az RHK Kft. kiváló kapcsolatot ápol a szomszédos országokban található partnerintézményeivel. Ennek egyik oka, hogy a
hazai társaság mindig is nyitott volt a szakmai eszmecserékre és ennek
keretében szívesen fogadja a külföldi delegációkat létesítményeiben,
ahol a tárolók megtekintése mellett, részletes előadások keretében ad
tájékoztatást vendégeinek az ott folyó munkálatokról.
Szeptember első hetében a román Horia Hulubei Nemzeti
Fizikai és Nukleáris Kutatóintézet munkatársai látogattak Magyarországra,
hogy
átfogó
ismereteket
szerezzenek
a
hazai
radioaktívhulladék-kezelés helyzetéről, feladatairól és az érintett létesítmények működéséről. A küldöttséget az RHK Kft. szakemberei
fogadták Pakson, ahol a radioaktív hulladék és a kiégett fűtőelemek
kezelésének, valamint a nagy aktivitású radioaktív hulladék elhelyezésének koncepciójáról hallgathattak meg előadásokat a román szakemberek. A paksi kirendeltségen szó esett a hazai tárolók elfogadottságának magas szintjéről is, amelyben nagy szerepe van a tudatos,
nyílt, őszinte kommunikációnak. Az ezt követő három napban a vendégek végigjárták mindhárom tárolót, sorrendben a bátaapáti Nemzeti
Radioaktívhulladék-tárolót, a paksi Kiégett Kazetták Átmeneti
Tárolóját, majd a zárónapon a püspökszilágyi Radioaktív Hulladék

AZ IZOTÓP TÁJÉKOZTATÓ TÁRSULÁS LAPJA

Feldolgozó és Tárolót. A delegáció tagjai nagyon érdeklődőek voltak
és a többnapos program végén elismerően nyilatkoztak a látottakról,
kiemelve a létesítményekben tapasztalható nagyfokú biztonságot,
valamint a magyar szakemberek felkészültségét.

A román delegáció
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KISNÉMEDI

2015. 5. SZÁM
Szüreti mulatság

„Szólt az Isten: K
" edves fiam, Nóé:
Itt a szőlő, kóstold meg, hogy jó-é?
Felelt Nóé: N
" o, megöregedtem,
de ilyen jó bogyót még nem ettem.
Szólt az Isten: Kedves fiam, Nóé:
A csípős must, hadd lássuk, hogy jó-é?
Felelt Noé: Ihaj, csuhaj! Sári!
Három Istent kezdek immár látni!
Szólt az Isten: Kedves fiam, Nóé:
Hát az ó-bor, hadd lássuk, hogy jó-é?
Felelt Nóé: Iszom reggel óta:
Gyere pajtás, van még a hordóba !"
(Gárdonyi Géza: A bor legendája)

2015. október 17-én zajlott le Kisnémedin
az immár hagyományos szüreti mulatság. A
helyszínen már reggel óta nagy volt a sürgésforgás, hogy a kora délutáni indulásra minden
a helyére kerüljön. Sorban érkeztek a résztvevők: a lovasok, a kisvonat, a vendégkórus, a
zenekar, a népviseletbe öltözött helybeliek, és
mindenki, aki részt szeretett volna venni a
felvonuláson. Hintón ült a bírói pár:
Davcsóné Béki Krisztina és Davcsó Tamás.
Ezt a címet hagyományosan a településen
idén házasságot kötött pár kapja. A menet
indulása előtt a kisbíró lelkesítette a jelenlévőket, majd elindult a tömeg végig a falun.

A lovas kocsikon, a kisvonaton utazó, vagy
éppen sétáló mulatozók a faluban több helyen
is megálltak táncolni, körbe-karikába, vagy
párban, ki-ki kedve szerint. A lovasok ostort
csattogtattak, a zenekar húzta a talpalávalót, a
felvonulók borral és kaláccsal kínálták a település nézelődő lakóit.
Visszatérve a Közösségi Házhoz Edelman
György polgármester úr köszöntötte a megjelenteket. A műsort a Kisnémedi Faluvédő
Egyesület hagyományőrző kórusa indította
szüreti dalcsokrával, őket követte a Versegi
Szépkorúak Egyesületének előadása.
A vacsorára felszolgált finom székelykáposztát a KIFE asszonyai készítették, melyet
ezúton is köszönünk nekik. Természetesen
nem hiányozhatott az asztalokról a bor sem.
A vacsorát követően Prekopa Zoltán és
Pásztor Miklós szolgáltatta a zenét a hajnalig
tartó bálhoz a vidám mulatozóknak.

Családi nap Kisnémedin és Püspökszilágyon
A Kvassay Iskola diákjai, szüleikkel együtt családi napot szerveztek október elején a Kisnémedi ITT parkba, egy hosszú kirándulással egybekötve a szilágyi Szóri-völgybe.
A családi nap keretén belül megismerkedtek az ITT működésével a Látogató és Információs
Központban, majd kirándulást tettek Püspökszilágyra. A határban megtekintették a lerakót,
játékos totóval, számháborúval ütötték el az időt. Nagyon jólesett a bográcsban főzött étel a
hosszú és tartalmas kirándulás után.
Köszönjük a szervezőknek, segítőknek!

Író – olvasó találkozó
Fábián Jankával
2015. november 6-án 17:00 órától a
Kisnémedi Közösségi Házban, melyre
minden érdeklődőt szeretettel várunk!
Fábián Janka 1973-ban Mezei Johanna
néven látta meg a napvilágot. Egy Pest megyei községben nőtt fel, de gyermekként sok
időt töltött Kisnémedin is, ahol a nagymamája született. Az érettségi vizsgát követően a
Miskolci Egyetem angol-történelem szakát
végezte el, majd pár évvel később az Eötvös
Loránd Tudományegyetem francia szakán
szerzett oklevelet. Az írás mellett angolfrancia nyelvtanárként és fordítóként munkálkodik. A fiatal
írónő nosztalgikus
történelmi
regényei a magyar romantikalegszebb hagyományait idézik.
Legújabb kötete a Búzavirág,
amely várhatóan
Karácsony előtt
kerül a könyvesboltokba.
Fotó: Vámos Róbert

Kép és szöveg: Kisnémedi Község Önkormányzata
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Őrbottyáni Polgármesteri Hivatal
a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény
45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet
Őrbottyáni Polgármesteri Hivatal

műszaki ügyintéző
munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közszolgálati jogviszony
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
A munkavégzés helye:
Pest megye, 2162 Őrbottyán, Fő út 63.
A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:
közbeszerzési pályázatok koordinálása, pályázatfigyelés, vagyonnyilvántartás vezetése, műszaki dokumentáció iratanyagainak kezelése,
telekalakítások előkészítése, tulajdonjogok, használati jogok bejegyeztetése, önkormányzati ingatlanok értékesítésének előkészítése
Jogállás, illetmény és juttatások:
A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései
az irányadók.
Pályázati feltételek:
 Magyar állampolgárság,
 Cselekvőképesség,
 Büntetlen előélet,
 Egyetem,
 Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
 felsőfokú képesítés, 29/2012. (III.7) Korm rend. I. sz. melléklet 15., 20. vagy 32. pontjának megfelelő képesítés
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
 közbeszerzési tapasztalat
 pályázatírási, pályázatfigyelési gyakorlat
 magabiztos számítógép használat (World, Excel, Powerpoint)
 a szakterületet érintő speciális programok ismerete
 önálló, precíz munkavégzés, ambiciózus hozzáállás
A pályázat benyújtásának határideje: 2015. október 30.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Gállné Mezősi Szilvia jegyző nyújt, a 06-28/360-044 -es telefonszámon.
A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:
A pályázat akkor érvényes, ha a formai és tartalmi feltételeknek megfelelő. A pályázat kiírója érvényes pályázat esetén is fenntartja a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát. A pályázatokat a benyújtási határidő leteltét követő 10 munkanapon belül - a pályázók
személyes meghallgatását követően - a munkáltatói jogkör gyakorlója
bírálja el. A kinevezés határozatlan időre szól, 6 hónapos próbaidő
kikötésével. Az állás a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
A pályázat elbírálásának határideje: 2015. november 13.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
 Őrbottyán Város honlapja - 2015. október 12.
 KÖZIGÁLLÁS: 2015. október 14.
A munkáltatóval kapcsolatban, a pályázat részeként benyújtandó
iratokról, igazolásokról, valamint a pályázat benyújtásának módjáról további információt a fent hivatkozott közzétételi helyek
valamelyikén szerezhet.

AZ IZOTÓP TÁJÉKOZTATÓ TÁRSULÁS LAPJA

ŐRBOTTYÁN
Őrbottyán Város Önkormányzata
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény
20/A. § alapján pályázatot hirdet
az Őrbottyáni Gazdasági és Műszaki Ellátó Szervezet

igazgató (magasabb vezető)
munkakör ellátására.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozott időre, 2016. január 1-től 2020. december 31-ig szól.
A munkavégzés helye:
Pest megye, 2162 Őrbottyán, Fő út 63.
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges
feladatok:
Az intézmény az önkormányzat településüzemeltetési, lakás- és helyiséggazdálkodási feladatait látja el, továbbá az önkormányzat egyéb
intézményei számára műszaki és üzemeltetési feladatokat lát el. Az
igazgató feladata az intézmény tevékenységi körébe tartozó feladatok
vezetői irányítása, az intézmény munkájáról történő beszámolás, az
előírt dokumentációk vezetése, a költséghatékony működés tárgyi és
személyi feltételeinek biztosítása.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
 műszaki vagy településüzemeltetési felsőfokú iskolai végzettség,
 legalább 2-3 év szakmai tapasztalat,
 vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
 büntetlen előélet,
 cselekvőképesség,
 magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad
mozgás és tartózkodás jogával rendelkezés, illetve bevándorolt,
vagy letelepedett státusz,
 felhasználói szintű MS Office alkalmazása,
 gépjárművezetői engedély.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
 pénzügyi, közgazdasági felsőfokú iskolai végzettség,
 legalább 1-3 év vezetői tapasztalat,
A beosztás betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2016. január 1. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2015. október 30.
A pályázatnak 2015. október 30. napjáig be kell érkeznie. A pályázati
kiírással kapcsolatosan további információt Kmetty Károly polgármester nyújt, a 28/360-044-es telefonszámon.
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
 A formai és tartalmi feltételeknek megfelelő pályázatot benyújtók személyes meghallgatáson vesznek részt.
 A kinevezésről az Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselőtestülete dönt.
 A kiíró fenntartja a jogot, hogy a pályázatok elbírálását követően
a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítja.
 A munkáltatói jogkör gyakorlója 4 hónapos próbaidőt köt ki.
A pályázat elbírálásának határideje: 2015. november 15.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
 Őrbottyán Város honlapja - 2015. október 5.
 KÖZIGÁLLÁS – 2015. október 7.
A munkáltatóval kapcsolatban, a pályázat részeként benyújtandó
iratokról, igazolásokról, valamint a pályázat benyújtásának módjáról további információt a fent hivatkozott közzétételi helyek
valamelyikén szerezhet.
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PÜSPÖKSZILÁGY

2015. 5. SZÁM
A titok nyitja a sok-sok szeretet
A 100 éves Mihály bácsi köszöntése

Püspökszilágy az elmúlt időszakban sok
nehézséggel küzdött meg, sok-sok keserűséget élt meg.
Hisszük, hogy kitartó munkával, összefogással a károkat helyre lehet állítani, hogy
Püspökszilágy újból a fejlődés útjára léphet.
A napi gondok és feladatok mellett a képviselő-testület egy kis ünneplést tartott 2015
szeptember
15-én,
és
felköszöntötte
Misnyovszki Mihály bácsit, aki ezen a napon
töltötte be 100. életévét.
Községünkben eddig még nem ünnepeltünk
100 évet betöltött lakost, ezt a gyönyörű kort
még nem élte meg senki a faluban. Erre az
ünnepre nemcsak Misnyovszki Mihály bácsi
és családja készülődött nagy izgalommal,
hanem az önkormányzat képviselő-testülete
is, hiszen minden képviselő és önkormányzati
dolgozó személyes ügyének tekintette ezt a
jeles napot és ünnepet.
Mihály bácsi 1915. szeptember 15-én született, Püspökszilágyon. Egyetlen leánytestvére
volt, így a szülői házba ő hozott új asszonyt.
21. életévét töltötte be házasságkötésükkor,
felesége Mari néni mindössze 17 éves volt.
Majd következett a katonaság időszaka, mely
szerencsésen végződött, a frontra történő
kiküldésüket leállították az utolsó pillanatban,
fogságba nem esett. Két leányuk született,

akik közül már sajnos csak egyikük él. Mint
minden család akkoriban, kemény, munkás
hétköznapokat élt meg. Földműveléssel foglalkozott, szántott, vetett, aratott, így teremtette meg családjának a mindennapi kenyeret.
Mellette fakitermeléssel kellett a család téli
melegét biztosítani. A kőbányában pedig a
régi parasztházak kőfejtéssel történő "kasza
házzá" alakításán dolgozott.
A 60-as évek „téeszesítése” után sokan a
férfiak közül gyári munkások lettek, köztük
Mihály bácsi is. Az Egyesült Izzóban dolgozott egészen l967-ig, nyugdíjba vonulásáig.
Felesége halála után Margit leánya, és annak
családja lett a támasza.
Mihály bácsit ezen a napon is körülvette
családja: lánya és veje mellett a két unoka,
Zoli és Marika, meg négy dédunoka is ott
serénykedett az ünnepelt körül. Mihály bácsi,
bár mozgásán az idő és hosszú élete során
elvégzett nehéz munka meglátszódott, de
vidáman, csillogó szemmel megismerte az őt
köszöntőket, és mindenkihez volt egy kedves
szava. Annak ellenére, hogy már nem sokat
mozog a faluban, mindent tudott, minden
érdekelte, ami szeretett lakóhelyén történt és
történik. Sok évig kismotorjára „pattanva”
látogatta meg rokonait, a temetőben lévő
szeretteit és a vele hasonló korú idős Könczöl

Józsi bácsit. Minden évben egymást köszöntve beszélgettek a megélt régi időkről, ami
nekünk már történelem.
Amikor arról kérdezgettük, hogy a mai
rohanó világban hogyan őrzi meg valaki így
az egészségét, hogyan lehet ilyen szép kort
megélni, Mihály bácsi a szerető családra, az
őt körülvevő unokákra, dédunokákra mutatott. Mindig volt cél, amiért érdemes volt élni.
Az unokák megszülessenek, felnőjenek, amikor ők is megházasodtak, a dédunokák megszülessenek, befejezzék az általános iskolát,
leérettségizzenek, lediplomázzanak…
Az önkormányzat mellett az egyházközség
is- a család kérésére - hálaadó szent misén
emlékezett meg erről a jeles születésnapról.
Mihály bácsi lánya gyönyörű virágokkal díszítette fel a templomot a papa tiszteletére.
Mihály bácsinak ezúton is kívánunk jó
egészséget, hogy még sokáig részt vehessen
családja életében, legyen még sok-sok célja,
ami hasonlóan ünneplésre méltó.
„Nemes szép élethez nem kellenek nagy
cselekedetek.
Csupán tiszta szív és sok, sok szeretet.”
/Pázmány Péter/

Kép és szöveg: Püspökszilágy Község Önkormányzata
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VÁCHARTYÁN

2015. 5. SZÁM
Canzonetta hírek
Ezúton szeretnék köszönetet mondani mindazoknak, akik adójuk 1 %-ával támogatták
munkánkat. Ebből csaknem hetvenötezer
forint érkezett számlánkra.
Ebben az évben is több szereplésünk volt.
Az utolsó szeptember 26-án, amikor Sásdra
mentünk, már második alkalommal. A teleülésen ezúttal a város fennállásának 20. éves
évfordulóját ünnepelték.
Az eseményen belül a Vidám Kórusok Találkozójára került sor, ahol mi is felléptünk,
nagy sikerrel. Amikor a közel hetven fős
összkar elénekelte Karai József: Estéli nótázás című dalát, felejthetetlen élményben volt
része nézőknek és kórustagoknak egyaránt.
Másnap Bodára látogattunk el, ahol nagykutatásokat folytat az RHK Kft. Kovács Győző, a település polgármestere, a térség ITTjének elnöke szívélyesen fogadott bennünket
és tájékoztatott a munkák jelenlegi helyzetéről.
Év végéig még két szereplésünk lesz. November 21-ére egy kórustalálkozót szervezünk a Váchartyáni Művelődési Házban,
valamint december 4-én a fóti templomban
fogunk énekelni, az ottani kórus meghívására.
Várjuk új kórustagok jelentkezését a környező településekről is. Próbáinkat péntekenként tartjuk a Művelődési Házban 18.00-tól
20.00-ig.
Szakmai vezetőnk és karnagyunk immár 31
éve: Farkas Pál.
Balog Pálné
kóruselnök

Viva la musica!
„A zene ott kezdődik, ahol a szó hatalma
véget ér” (Debussy)
E mottó jegyében iskolánkban idén is megemlékeztünk a Zene Világnapjáról. A tornateremben összegyűlt tanulóink apraja nagyja.
A színvonalas produkciókról a váci Bartók
Béla Zeneiskola váchartyáni kihelyezett tagozatának tanulói gondoskodtak. Zongorán és
hegedűn csendültek fel szebbnél szebb dallamok, melyek válogatást adtak a klasszikus
zenéből a barokk kortól napjainkig.
A zenedarabokat Papp Szilvia és Juhász
Zsuzsa tanárnők tanították be a gyerekeknek.
Zongorán játszottak: Deák Ákos, Géresi Anna, Géresi Csenge, Gergely Luca, Palotás
Boróka, Szojka Kincső, Vezsenyi Eszter.
Hegedűn játszottak: Gergely Bende és Palotás
Réka.

Iskolánk 38 tagú énekkara flashmobbal
(villámcsődülettel) lepte meg a közönséget.
Vidám kánonokat énekeltek, amibe belevonták a hallgatóságot is.

Intézményünkben október 2-án
délelőtt a „A farkas és a kecskegidák” című
interaktív foglalkozáson vehettek részt az
óvodásaink, az „Állatok világnapja” alkalmából. Ismét egy tartalmas program várt a gyerekekre, hiszen a mese történetében ők is
aktívan részt vehettek, és mozgásukkal eljátszhatták a mese főbb jeleneteit, belebújhattak néhány szereplő bőrébe. Nagyon jó hangulatú, élményekkel teli és tartalmas délelőttünk volt.

Fantasztikus élmény volt mindannyiunk
számára a hatalmas létszámúvá növekedett
kórus. Jókedvű énekszó töltötte be az egész
iskolát.
Kovácsné Csatlós Ágnes,
kórusvezető

Évkezdés a Váchartyáni
Óvodában
Szeptember 18-án, péntek délután, a hagyományokhoz híven évindító Ovi-bulit tartottunk az óvoda udvarán a gyerekek nagy örömére.
A szülők vállalták a büféhez szükséges
anyagok beszerzését, gondoskodtak a finom
süteményekről, innivalóról, szendvicseket
készítettek, a zsákbamacskához pedig az otthon feleslegessé vált játékokból hoztak néhányat.
A szép őszi időjárás kedvezett nekünk ezen
a napon, így már délelőtt kedvükre használhatták a gyerkőcök az udvaron felállított
„Macis” légvárat. A délutáni pihenés után
pedig már minden készen állt a várva-várt
bulihoz. Volt büfé, légvár, zene, arcfestés,
lovaglás, zsákbamacska. Nagyon jó hangulatban telt ez a közös délután gyereknek és felnőttnek egyaránt.
A befolyt összeg az SZMK számlájára került és természetesen a későbbiekben megrendezendő programokra fordítjuk.
Köszönjük mindhárom csoportban a szülők
által nyújtott támogatást és segítséget!
Szeptember 24-én délelőtt szüreti mulatságot rendeztünk óvodánkban. Szőlőt szemezgettünk, préseltünk, mustot ittunk. Felelevenítettük a régmúlt szüreti hagyományait, valamint mindhárom csoport kis versekkel és
dalokkal is készült erre a napra. A programot
zenés mulatsággal zártuk.

„Ifjú fizikusok”
ismerkedtek az RHK Kft.
tevékenységével
A Váchartyáni Iskolások csoportja volt az
első, akik a Szilárd Leó fizika-kémia versenyen résztvevők közül meglátogatták az RHK
Kft. paksi bemutatótermét. Lengyel Ildikó, a
társaság kommunikációs munkatársa vezette a
hasznos és érdekes információkkal teli bemutatót. Az előadás végén, a kérdésekre ügyesen
válaszoló gyerekek pedig vidám ajándékokat
is kaptak. Az ITT köszöni az RHK Kft. által
biztosított lehetőséget.

Nov. 7.
Nov. 21.
Nov. 21.
Dec. 5.
Dec. 7.
Dec. 18.

Műsorajánló
Idősek napja a
Művelődési Házban
Egészségnap az Iskolában
Kórustalálkozó a
Művelődési Házban
Zongora - Hangverseny
Mikulás ünnepség a
Művelődési Házban
Falukarácsony a
Művelődési Házban

Kép és szöveg: Váchartyán Község Önkormányzata
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VÁCKISÚJFALU

2015. 5. SZÁM
Váckisújfalu – csodafalu

- röviden így jellemezte a IX. Lekvárfőző és
mézes találkozónak helyt adó települést a
rendezvény egyik vendége egy közösségi
oldalon. És valóban, a falu évről-évre szebb,
az értékes kulturális programokat, népi hagyományokat, gasztronómiai élményeket kínáló
találkozó évről-évre népszerűbb. Az ország
minden részéről jönnek olyan látogatók, akik
nem a „fesztivál-feelinget”, hanem az emberléptékű kikapcsolódást keresik. A Mohácsi
Regös Ferenc Asztaltársaság művészeinek
kiállítása, a népi kismesterségek bemutatója és

a III. Festőverseny mellett a TomCatBand
együttes, a Béchame mucho gitárduó, a
Gyöngyharmat zenekar, a Karacs Erika projekt által nyújtott zenés műsor, és a több tucatnyi lekvár, méz, no meg a helyben sütött kemencés lángos minden igényt kielégített.
A valóban unikális hangulatú találkozó
létrejöttéhez sok helyi és vendég-önkéntes
odaadó munkája kellett, nekik ezúton mond
köszönetet Váckisújfalu Község Önkormányzata.

A Kulturális Örökség Napjai Váckisújfalun
A sződligeti képző- és előadóművészek baráti körének kiállítása
Igazából csak idő kérdése volt, hogy a két, pezsgő kulturális életű település művészetkedvelő és -művelő polgárai mikor adnak randevút egymásnak. A mostani alkalmat megelőzte
Benk Katalin festőművész nagysikerű egyéni bemutatkozása - mintegy előkészítve a terepet a
dr. Kalmá r Géza, dr. Kalmá r Kornélia, Halá sz Zsóka, Klá tyik Melinda, H. Bíró Ferenc, Horváthné Csatai Erzsébet, Benk Katalin, Válint Ingrid és Kollá r László alkotók kollektív tárlatának. Tóthné Kovács Krisztina saját verseivel színesítette a kiállítókat méltató megnyitóját,
Természetesen a zene sem maradhatott el: Telbisz Katalin (hegedű), és Fazekas László
(zongora) a komoly-, míg a Béchame mucho gitárduó a könnyűzene klasszikusaiból válogatott.

Az összefogás ereje
Köszönjük mindazoknak, akik támogatták a
Nyitott Ház Közhasznú Alapítvány és Váckisújfalu Község Önkormányzata közös akcióját, és adományaikkal lehetővé tették, hogy
további egy évre elegendő koleszterin tesztcsíkot vásárolhassunk a havi ingyenes szűrővizsgálatokhoz!

Szociális tűzifa pályázat
Váckisújfalu Község Önkormányzatának
Képviselő-testülete pályázatot nyújtott be a
Belügyminisztérium által meghirdetett, a
helyi önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő
támogatásra. A tűzifa támogatásnál az 1993.
évi III. törvény alapján, az alábbi sorrendben
előnyt élveznek az aktív korúak ellátására, a
lakásfenntartási támogatásra, a települési
támogatásra, a rendszeres gyermekvédelmi
kedvezményre jogosultak, valamint azok,
akiknek családjában az egy főre jutó havi
jövedelem nem haladja meg az öregségi
nyugdíj mindenkori összegének 300%-át,
egyedülálló esetén a 350%-át.

Bursa Hungarica
Váckisújfalu Község Önkormányzata –
folytatva az évtizedes gyakorlatot – idén is
csatlakozott a Bursa Hungarica Felsőoktatási
Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz, hogy
erejéhez mérten támogassa a tanulni
vágyó helyi fiatalokat. A részletekről a
helyben szokásos módon illetve a
www.vackisujfalu.hu honlapon kapnak tájékoztatást az érdeklődők.
Kép és szöveg: Váckisújfalu Község Önkormányzata
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