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A polgármester úr átadja a díszpolgári cím díszes oklevelét  
Lakatos Gyulának.

Az ünnepi szónok, Czerván György térségünk országgyűlési képviselője.

Az ünneplő közönség. Előtérben a kitüntetettek egy része.

A március 15-ei  
ünnep képekben

Petőfi Sándor

A nemzethez

Ébredj, Hazám, mert ha most nem ébredsz,
soha többé nem lesz ébredésed,
s ha ébredsz is, annyi időd lesz csak,
míg nevedet sírkövedre vésed!

Föl, Hazám, föl! Százados mulasztást
visszapótol egy hatalmas óra,
„Mindent nyerni, vagy mindent veszíteni!”
Ezt írjuk föl ezer lobogóra.

(részlet)
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 Február közepén érkezett a felkérés, hogy ebben az esztendő-
ben iskolánk készítsen műsort a városi megemlékezésre. Az alsó 
és fölső tagozaton is minden évben műsorral készülünk az ün-
neplésre. Tapasztalattal, rutinnal már rendelkeztünk, azonban ez 
mégis nehezebb feladatnak ígérkezett. Új és más a környezet, a 
közönség, az elvárás. 

A felső tagozatos magyar munkaközösség tagjainak fejében 
megszületett az elhatározás: mozgalmas, látványos irodalmi 
műsort szeretnénk modern és klasszikus zenei elemekkel, tánc-
cal, sok mozgással, ami magára vonzza és leköti a nézők figyel-
mét. Valamint kizárólag az 1848 márciusában lezajlott európai 
előzmények és a pesti forradalmár ifjúság diadalmenete legyen 

A Váci Mihály Általános Iskola műsora március idusán
(Egy előadás margójára)

az előadás középpontjában – ezek voltak a forgatókönyv céljai.
Az ünnepi műsor egy igazi műhelymunka keretében született 
és készült. A forgatókönyvet Ágostonné Kamasz Zsuzsanna, Ba-
binszkiné Karczub Mária történelemtanárok, Tóthné Hegyesi 
Erika és Dr. Molnárné Fényes Judit magyartanárok állították 
össze. A verseket, naplórészleteket nem széttördelve, de kellően 
megbontva dramatizálták, ahogyan egy forradalmi pillanat vil-
lódzhatott az akkori lendület hevében. A műsor jeleneteit a 7-8. 
osztályos tanulók adták elő. 27 tanuló kapott kisebb-nagyobb 
szerepet. 

A modern, de a nap emelkedettségéhez, ünnepélyes hangula-
tához jól illő zeneszám (republik: Ezt a földet választottam) adta 

Basa László Pro Urbe díjat vesz át Kocsi János polgármester úrtól. A zeneiskola fúvószenekara. Vezényel Bernhardt András.

Czakó György és felesége szintén Pro Urbe díjasok. A városi kórust Heimann Győző vezényli.

dr. Farkas László tiszti főgyógyszerész úr Pro Urbe kitüntetett. A Váci Mihály Általámos Iskola tanulói.
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meg az emlékezés alaphangulatát. Természetesen elhangzott a 
Nemzeti dal is, hiszen Petőfi verse volt az a szikra, mely lángra 
lobbantotta a pesti fiatalok forradalmát. Énekkarunk a versnek a 
Kormorán együttes által megzenésített változatát adta elő. A zenei 
darabokat Horváthné Szolovjov Zsuzsanna kórusvezető válogatta 
és tanította be.

Katartikus részévé vált a műsornak a Föltámadott a tenger 
című megzenésített Petőfi versre készített táncbetét a nemzeti szí-
neinkkel, amit Tóthné Hegyesi Erika koeográfiájával a 6.b osztály 
tanulói adtak elő.

A kor hangulatát igyekezett tükrözni az a háttérül szolgáló 
1848-as történelmi zászló, amit rajztanárunk Juhászné Gyenes 
Melinda rajzolt és festett. Rajzórákon készített kicsinyített válto-
zatával pedig az 5.osztályok tanulói állták körül a megújult em-
lékművet. 

Úgy érzem, a korhű havas esős főpróba és a pénteki iskolai 
előadás után kiérlelődve műsorunk méltó módon illeszkedett a 
városi ünnepség keretébe:Czerván György országgyűlési képvi-
selő korrekt, a forradalmárok nagyságát méltató és egyben a jövő 
feladataira és lehetőségeire figyelmet felhívó beszédéhez; a Városi 
Kórus klasszikusokat megszólaltató színvonalas műsorához; nem 
utolsósorban a kitüntetésben részesülők szívének, lelkének forró-
ságához. 

„Ősi lángod lobogjon fel,
Magyar nemzet!
Védelmezd meg, mit apáink
Vére szerzett”
(rudnyánszky Gyula: a nemzethez)

  dr. Molnár István

Új Magyarország Fejlesztési Terv Közép-magyarországi 
Operatív Program támogatási rendszeréhez az önkormány-
zat 100%-os tulajdonában lévő Káta Hidro Kft. által be-
nyújtott „GyóGyfürdő-fejLesztés NaGykátáN” 
című, KMOP-3.1.1/B-09-2009-0004 azonosító jelű pályá-
zatát a Regionális Fejlesztési Programok Irányító Hatósága 
vezetője 249.995.279.-ft összegű támogatásra érdemesnek 
ítélte 49,999999 %-os támogatási intenzitás mellett.

A Képviselő-testület 2010. február 11-ei ülésén többek kö-
zött az alábbi döntéseket hozta:
– a Káta Sport Nonprofit Kft. további működéséhez 1.500.000 Ft-ot 

biztosít a 2010. évi költségvetésében 
– elfogadta a város 2010. évi költségvetését
– felülvizsgálta a költségvetési intézmények SZMSZ-eit
– az Ipari Szakközépiskola és Szakiskola Alapító Okiratába felvette 

a burkoló szakma oktatását
– kiírta a Mátray Gábor Általános Iskola intézményvezetői pályá-

zatát. A jelenlegi igazgató asszony vezetői megbízása 2010. július 
végén lejár. A pályázat eredményeként az újabb megbízás ismét 5 
évre szólhat 

– hitel felvételéről döntött a 2009. évben elnyert kerékpárút és a há-
rom útfelújítás (Tüzelő, Petőfi és Árpád) önerejének biztosítására. 
Az önerő biztosításához nem lenne szükség hitel felvételére, de 
miután nagyon kedvező feltételekkel lehet ezekhez a beruházá-
sokhoz hitelhez jutni, így a meglévő önkormányzati pénzeszközt 
inkább egy olyan beruházás önerejeként használja fel, amihez 
nincs lehetőség a kedvezményes hitel felvételére. 

– Farsang Lászlóné személyszállító vállalkozóval újabb egy évre 
meghosszabbította a külterületen lakó gyermekek beszállítására 
kötött szerződését.

– megvásárolta  Sződy Szilárd szobrász és éremművész – jelenleg a 
Tájházban kiállított – hagyatékát bruttó 1 millió forintért

– elviekben támogatja a Művelődési Központ épületével szembeni 
parkban egy szabadtéri színpad kialakítását és ezzel egyidőben a 
Szent György parki színpad megszüntetését. A környéken lakók 
részéről megkeresés érkezett a színpad áthelyezésével kapcsolat-
ban. További egyeztetésre kerül sor.

– elfogadta a város 2010. évre szóló közfoglalkoztatási tervét, amely 
alapján az idei évben folyamatosan 80 fő közcélú dolgozót tud 
foglalkoztatni a VGSZ-en keresztül. A foglalkoztatottak a rendel-
kezésre állási támogatásra jogosultak (RÁT) köréből kerülhetnek 
ki.

– megvásárolta a Munkaügyi központ előtti parkoló területét a 
MáV-tól 500.000 ft+áfa összegért

– megválasztotta a szavazatszámláló bizottsági tagokat
– a Káta Hidro Kft ügyvezetőjévé nevezte ki Králik Szabolcsot, aki 

korábban a szennyvíztelepet vezette 
– pályázatot nyújtott be a városi óvoda egyes épületeinek felújí-

tására összesen 26.000.000 ft összegben, amelynek az önereje 
6 millió forint

A 2010. február 25-ei rendkívüli ülésen hozott döntések 
közül:
– döntött a városi kitüntető címek adományozásáról 
– pályázaton elnyert autóbusz vásárlásához a hiányzó pénzös-

szeg kb. 5,5 millió forint biztosításáról döntött
– döntött arról, hogy Juhász Kálmánt, a Káta Hidro Kft. elhunyt 

ügyvezetőjét saját halottjának tekinti 
– elfogadta szórádi zsigmond szobrászművész ajánlatát a tri-

anon emlékmű elkészítésére bruttó 7.000.000 ft összegben. 
szórádi zsigmond készítette az ’56-os emlékművet is. 

– a képviselő-testület döntött korábban arról, hogy egy pályázati 
kiírást követően 100 millió Ft+ÁFA összegben, részletfizetéssel 
értékesíti a Temető u-i ideiglenes piac területét. a Brentwood kft. 
kérte a második részlet fizetési határidejének meghosszabbítá-
sát 2010. május 31-ig. természetesen a január 1-jétől számítan-
dó késedelmi kamatokkal növelt összeggel tartozik megfizetni 
a második részletet. 

Összefoglaló a testületi ülésekről

NEMZETKÖZI NŐNAP 
– MÁRCIUS 8.

Nagykáta Város Önkormányzata 
március 8-án a Városi Művelődési 
Központba hívta össze Nagykáta 
női köztisztviselőit, közalkal-
mazottait, és valamennyi női 
dolgozóját.

A zsúfolásig megtelt 
nagyteremben Kocsi János 
polgármester úr köszöntötte a 
résztvevőket, majd az ünnepi 
programban az intézmények, 
civil szervezetek és művészeti 
csoportok férfi tagjai adtak fer-
geteges műsort. 

Ezúton kívánunk sok bol-
dogságot, egészséget minden 
Nagykátán elő nőnek, édesanyá-
nak, nagymamának. 

foGadják tőLüNk NaGy  
szeretetteL e ViráGcsokrot!
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Nem politikai küzdőtér….
Azok akik nem politikai küzdőtérnek tekintik az önkor-

mányzatot, hanem dolgoznak a városért, mindent elkövet-
nek annak érdekében, hogy épüljön új polgármesteri hivatal 
és a Szent György Park is megújuljon. Persze ezt a Botka-Fo-
dorné féle ellendrukkerek nem szívesen veszik, hiszen eddig 
sem fogadták örömmel a megvalósult beruházásokat és a 
város fejlődését. A  Tükör újságban Fodorné Patócs Zsuzsa 
által jegyzett  terjedelmes írás is jó példája ennek, hisz tele 
van pontatlanságokkal és a szokásos vádaskodásokkal. Elég 
szégyen, hogy képviselőtestületi tag létére tájékozatlan a vá-
ros ügyeiről. A társa, Botka úr is ilyen tudatlan, aki a ma-
gán újságjában  érdeklődik a város költségvetési és pénzügyi 
helyzetéről. A témában a figyelmükbe ajánlom a Nagykátai 
Híradó februári számát.

Az „Izzócsere” akció szép dolog, de az már kevésbé, hogy 
a hiperaktív Botka úr ezt is a saját céljaira használja fel. Az 
Alap Alapítvány szórólapján és az újságjában is az eredmé-
nyeket igyekszik a saját javára fordítani, miközben etikátlan 
módon bíráltatja velük a város vezetését, de már megszok-
hattuk tőle. Elképesztő, hogy Botka úr képviselőként sem 
tudja, hogy a civil szervezetek támogatása a pénzügyi forrá-
soktól függ és ha a kormányuk ezeket folyamatosan elvonja, 
sajnos nem juthat kellő  támogatás még azoknak sem akik 
megérdemelnék.

A „függetlenként” jegyzett  Tükör újság betétlapjaként   a 
Nagykátán irodát bérlő,  Varró istván MszP-s képviselője-
lölt politikai hirdetései is megjelentek. (Megjegyzem, hogy 
a választási szórólapjain nem nagyon dicsekszik  az MSZP-s 
mivoltával.) A jelölt úr itt és a fórumokon is szeret Nagy-
kátával foglalkozni, persze hogyan is másképp, mint nega-
tív értelemben. Megdöbbentő az is, hogy Kovács Norbert 
szemére veti, amiért más véleményen van  és segített neki a 
diploma munkájának a megírásában. Úgy látszik ő is az a tí-
pusú baloldali személyiség, aki vérig sértődik a bírálatokon 
és az igazságokon. Miközben összefogást emleget, az MSZP 
gyűlölet-kampányának a részeként, nem feledkezik meg az 
ellenzék szidalmazásáról és mások lekezeléséről sem!!! Az 
ilyen hozzáállással biztosan sokra viszi még a pártjában.

A képviselő jelölt úr a beszédeiben, írásaiban az öndi-
csérete olyan magas fokára hágott, hogy egyenesen csoda, 
hogy nélküle egyáltalán eddig is létezni tudtak a Tápió men-
ti térség lakói. Persze még az elvbarátai közül is jó néhányan 
nem veszik komolyan az országmegváltó programját, a sze-
mélyét és a demagóg, populista ígéreteit. 

A Botka Sándor féle baloldali káderok, Németh Imrétől 
Doszpot Péterig mindenkit ajánlgattak már és szánalmas, 
hogy most sem találtak megfelelő helyi képviselő jelöltet 
maguknak. BíráLNi tudNak, éPíteNi NeM. így 
ment tönkre az ország is.

Kocsi János

In Memoriam 
JUhÁSZ KÁlMÁN

(1953-2010)
2010. február 21-én 56 éves korá-

ban elhunyt Juhász Kálmán a Káta 
Hidro Kft. ügyvezető igazgatója. Itt 
hagyott bennünket a kiváló kolléga, 
a melegszívű barát. Hihetetlen és 
felfoghatatlan a tény, hiszen néhány 
hete még itt volt közöttünk, dol-
gozott, tervezett, készült a közelgő 
beruházásokra. A gyógyíthatatlan 
kór azonban kíméletlenül elragadta 
közülünk. Pályáját a Váci Gépipari 
Technikum elvégzése után a Pest 
Megyei Víz és Csatornamű Vállalat Nagykáta Üzemmérnök-
ségénél kezdte 1972-ben, mint szennyvíztelep vezető.1993. 
január 01-től megalakult Káta Hidro Kft. dolgozója, víz és 
csatornamű üzemvezető munkakörben. 1994. február 01-
től a Káta Hidro Kft. ügyvezető igazgatója. Lelkiismeretes, 
prec íz, elsőrangú szakmai munkája, segítőkész, önzetlen és 
barátságos egyénisége által nagyon nagy űrt hagyott maga 
után.
kollégái és barátai szeretettel és hálával emlékeznek rá!

Káta Hidro Kft. dolgozói

„a halál és az élet együtt él bennünk, minden másod-
percben újra és újra megharcolva az uralomért, és ha az élet 
veszít, a testünk cserbenhagy bennünket. de ez nem jelenti 
azt, hogy nyom nélkül eltűnünk. Mindenki, aki valaha ezen 
a világon élt, nyomot hagyott benne, és bár testét sírba viszi, 
tudását és szellemiségét megőrzi az utódai számára” (revell 
gondolataival). 

Nagykáta Város önkormányzati intézményei, az intézmé-
nyek dolgozói részéről mély fájdalommal búcsúzunk  kollé-
gánktól, munkatársunktól, barátunktól.

Juhász Kálmán munkaviszonya 1972. december 29-től 
kezdődik itt a térségben, az akkor működő Pest Megyei Víz- 
és Csatornázási Vállalatnál. 1977-től üzemvezetői beosztásba 
helyezik, kiegészítve a Tóalmási Strandfürdő működésének 
irányításával. 1993. január 1-től a város testülete az akkor 
megalakuló Káta Hidro Kft. megbízott üzemvezetőjévé, majd 
1994-től ügyvezető igazgatójává nevezi ki. Eleget téve a kor 
kihívásainak számos képzésen, továbbképzésen szerezte meg 
azt a tudást, amely szükséges volt e vezetői tisztség betölté-
séhez, de azok a tapasztalatok, amelyek ebben a szakmában 
szükségesek, azt a majd négy évtizedes pálya adta számára.       

A térségi beruházások közül részt vett minden nagyobb 
vízközművet érintő projektek megvalósulásában; a váro-
si strand kivitelezésének, a térségi szennyvízberuházás I-es 
ütem lakossági bekötéseinek közvetlen műszaki felügyele-
tében. Részt vett a város vízhálózat bővítési munkálatainak 
közvetlen irányításában és felügyeletében. A város érdekében 
kifejtett tevékenysége nélkülözhetetlen volt a városvezetés, az 
érintett önkormányzatok, polgármesteri hivatalok, végső so-
ron a térség lakóinak mindennapjait érintő életében. Több te-
lepülés vízhálózata tartozott a Káta Hidro Kft.-hez, mint pél-
dául Tápiógyörgye, Tápiószentmárton, Tápiószele, Farmos, 
Tápióbicske, Pánd. Vízművezetőként a települések vezetői-
vel, önkormányzataival nagyon jó kapcsolatot tartva végezte 
mindennapi munkáját, többször még a hétvégét is feláldozva 
a szolgáltatások zökkenőmentessége érdekében. 

„Élj úgy, hogy ne vegyenek észre, ott ahol vagy, de nagyon 
érezzék hiányodat, miután elmentél” mondja egy idézet. Ő 
ennek megfelelően élt!” 

(részlet Torba csaba tűzoltóparancsnok búcsúztatójából)
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Kilencven éve, 1920. június 4-én 
írták alá a trianoni békét

Az első világháborút lezáró párizsi békekonferencia a győztes an-
tanthatalmak érdekeinek megfelelően osztotta fel a világot. Ennek 
legsúlyosabb következményeit Magyarország szenvedte el a Trianon-
ban 1920. június 4-én megkötött béke értelmében. Ady Endre látnoki 
módon ezt így fogalmazta meg az egyik utolsó versében:

„…ránk hozták
Gyógyítónak a Háborút, a rémet
sírjukban is megátkozott gazok.”

Nem tudhatta, hogy míg ő halálos betegen feküdt, a magyarság 
ügyét eláruló Károlyi Mihály Belgrádban járt Franchét d’ Espéray 
francia tábornoknál, aki tárgyalás helyett nyíltan szemébe mond-
ta, hogy „az ön országa fizetni és bűnhődni fog!”

Ekkorra már a cseh, a román és a szerb diplomaták a triano-
ni zöld asztal körül céltudatosan meghamisított tájékoztatásokat 
terjesztettek az antant politikusai között (pl. hogy az Ipoly folyó 
hajózható!), akik számára Kelet-Európa távoli és ismeretlen föld-
rész volt. Különösen Benes és Masaryk, a két cseh politikus ren-
delkezett rendkívül nagy befolyással a békeszerződések kidolgo-
zása idején. Benes nyíltan hangoztatott jelmondata: – zúzzátok 
szét ausztria-Magyarországot!” – akkor vált igazán a francia 
politika egyik fő törekvésévé, amikor 1917 végén a közismerten 
Monarchia-ellenes és hozzá még kimondottan magyargyűlölő 
clemenceau lett a kormányelnök. Ráadásul ez a szándék egybe-
vágott a francia külpolitika azon törekvésével, hogy Franciaország 
legerősebb ellenfelének Németországnak ne lehessen soha többé 
olyan erős közép-európai szövetségese, mint az Osztrák-Magyar 
Monarchia volt. Ezért Közép-Európában olyan államokat kell lét-
rehozni, amelyek soha többé nem tudnak egymással összefogva 
Németországgal szövetségre lépni!

Szó sem volt már Wilson 14 pontjának betartásáról, a népek 
önrendelkezési jogáról, a vitás területeken rendezendő népszava-
zásról. Különösen azután, hogy a soproni népszavazás eredménye 
65%-ot mutatott Magyarország javára. Ilyen körülmények között 
érthető, hogy a trianoni határok nem egyeztek meg a néprajzi ha-
tárokkal, hanem még összefüggő színmagyar lakta területeket is 
az utódállamokhoz csatoltak. Lakatos Gyula

A trianon emlékmű reméljük az Önök segítségé- 
vel közadakozásból ez év június hónapjára 
elkészül. A befizetéseket a következő számlaszámra 
várjuk mindazoktól, akik erre a nemes célra 
felajánlást tesznek: 11742063-15392581-06530000

Adományosztás
Németországból zatykó Péterék és a Polgármester úr is-
mételt közreműködésével 

jeLeNtős adoMáNy érkezett  
a NaPokBaN NaGykátára, 

mely bútorokat, iskolai eszközöket, ruhaneműt tartalmaz. 
A Gondozási Központba kerültek azok a speciális ágyak, 
amelyek a fekvő betegek mozgatását segítik elő. 
A tanulói asztalok és székek, amelyek speciálisan iskolai 
eszközök átkerültek az oktatási intézményekbe. 
Az adomány kisebb részét kitevő ruhanemű a rászorul-
tak részére kerül kiosztásra, melyet Rafael Péter Vajdával 
egyeztetve 2010. március 25-én 8-15 óra közötti időben 
osztanak a Művelődési Házban. A rászorulók a helyszínen 
jelentkezzenek.  

A rUHAosztÁs INGyENEs!

É R T E S Í T É S
Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy a 2010. április 05-i 

koMMuNáLis  
huLLadék száLLítása

 az alábbiak szerint módosul: 

2010. április 05. (húsvét hétfő) helyett  
2010. április 07-én kerül sor 

a hétfői körzet hulladék szállítására.
Megértésüket köszönve Kellemes Húsvéti Ünnepeket 

kívánnak a KÁTA Települési Hulladékkezelési Közszol-
gáltató Kft. dolgozói.

Magyar Lászlóné ügyvezető

É r t e s í t é s
A KÁTA Települési Hulladékkezelési Közszolgáltató Kft. 

értesíti a lakosságot, hogy várhatóan 
2010. május 15-én tartja 

esedékes LoMtaLaNítását.
Magyar Lászlóné ügyvezető

Ahelyett tehát, hogy helyreállították volna az újonnan alakult 
államok és Magyarország között az egyetértést, az önkényes meg-
csonkítás elmérgesítette a vitákat és lehetetlenné tette az együtt-
működést Magyarország és szomszédai között. A Magyarország-
tól elszakított területeket arra használták fel, hogy mindenféle 
háború alatt kötött szövetséget, vagyis az antanthoz csatlakozást 
megfizettessenek vele. az antant hatalmak például már 1918 
nyarán elismerték a csehszlovák köztársaságot, romániának 
pedig már egy 1916. augusztus 16-án kelt titkos szerződésben 
odaígérték erdélyt és a magyar alföld jelentős részét, továbbá 
1918 júniusában az antant legfelsőbb tanácsa célul tűzte ki a Dél-
szláv Államok megalakítását. 

Az eredmény az alábbi térképen látható:
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2010. január 1-jétől  életbe léptek a KRESZ új 
szabályai

(az előző számunkban megjelent cikk folytatása)

Bevezetésre került az ún. „Nyitott kerékpársáv”. 
Folyamatos haladásra csak a kerékpárosok hasz-
nálhatják, azonban az egyéb járművekkel a jobbra 
kanyarodás esetén kötelező a sáv igénybevétele.

Forgalmi okból történt megállás esetén (pl. útke-
reszteződés vagy vasúti átjáró előtt) a kétkerekű kerékpárral az út-
test szélén az álló járművek mellett jobbról szabad előrehaladni, 
ha ehhez elegendő hely áll rendelkezésre és az irányváltoztatási 
szándékot jelző (indexelő) járműveket az irányváltoztatásukban 
nem akadályozza.

A motorkerékpárosok és segédmotorkerékpárosok részére több 
kedvező újdonság is napvilágot látott, igazodva a kor technikai 
fejlődéseihez és a  nagyvárosok zsúfolt forgalmához.

Bevezetésre került a quad és a mopedautó fogalma.
Azok a quadok, amelyeket a Nemzeti Közlekedési Hatóság a 

műszaki tulajdonságaik alapján megfelelőnek talál forgalomba 
helyezhetőek. Ezek vezetéséhez min. ”A1”-es ,vagy „B” kategóriás 
vezetői engedély szükséges. A mopedautók esetében „B” kategó-
ria.

Olyan lakott területen kívüli párhuzamos közlekedésre alkal-
mas úton, ahol három vagy több forgalmi sávot jelöltek ki (pl.: 
autópálya) már a motorosok is használhatják a harmadik, illetve 
további belső sávokat.

Az autóbusz forgalmi sávot ezentúl a kétkerekű motorkerék-
párok és a kétkerekű segédmotoros kerékpárok folyamatos hala-
dásra is használhatják.

Forgalmi okból történt megállás esetén (pl. útkereszteződés 
vagy vasúti átjáró előtt) a kétkerekű motorkerékpárral ill. a két-
kerekű segédmotoros kerékpárral az álló járművek mellett, vagy 
azok között szabad előrehaladni, ha ehhez elegendő hely áll ren-
delkezésre és az irányváltoztatási szándékukat jelző(indexelő) 
járműveket az irányváltoztatási szándékukban nem akadályozza.

A kerékpár, a kétkerekű segédmotoros kerékpár és a kétkerekű 
motorkerékpár a járdán még akkor is megállhat,  ha a megállást 
egyébként jelzőtábla vagy útburkolati jel nem engedi meg. Termé-
szetesen a gyalogos forgalom részére ebben az esetben is meg kell 
hagyni a közlekedésükhöz szükséges helyet.

A három- vagy négykerekű segédmotoros kerékpárral sze-
mélyt szállítani akkor szabad, ha a jármű vezetője a 17. életévét 
betöltötte.

4. Magatartás a gyalogosokkal szemben
„A jármű vezetőjének a kijelölt gyalogos átkelőhelyet csak fo-

kozott óvatossággal és olyan sebességgel szabad megközelítenie, 
hogy a járművel, amennyiben szükséges, a gyalogos átkelőhely 
előtt meg is tudjon állni.”

A fokozott óvatossággal történő megközelítést kiterjesztették 
a menetrend szerint közlekedő járművek megállóhelyéről(pl. au-
tóbusz) az úttestre lelépő gyalogosokra, és az autóbuszra fel- és 
leszálló gyermekekre.

5. Egyéb szabályok
Megszűnt a vasúti átjáróban korábban kötelező 30 ill. 40 km/

h-ás sebesség korlátozás, azonban a fokozott óvatosság továbbra 
is fennáll. Ahol mégis csökkenteni szeretnénk a járművek sebes-
ségét, ott sebesség korlátozó táblát helyezhetnek el. Ilyen esetben 
a korlátozás a vasúti átjáró kezdetéig tart.

A járműveken a rendszámtáblákat jól olvasható állapotban kell 
tartani, azt megváltoztatni, letakarni vagy jogosulatlanul eltávo-
lítani tilos.

A rendszámköteles, de egyébként rendszám nélküli járműve-
ket főútvonalon tilos, mellékutakon – engedély nélkül – legfeljebb 
10 napig szabad tárolni.

A továbbiakban a vasúti átjáróban, közlekedési baleset helyszí-
nén, illetve óvodák és iskolák közelében találkozhatunk a forgal-
mat irányító polgárőrrel.

A teljes kormányrendelet megtalálható a www.tothtanoda.hu 
weboldalon. 

Összeálította: tóth dániel
Tóth Tanoda autós Motoros iskola (Nagykáta)

RENDŐRSÉGI hÍREK
a Nagykáta, Petőfi úton található B. József családi házá-

ba, feltehetőleg február 21-én, ismeretlen tettesek ajtókifeszí-
tés módszerével betörtek. A tulajdonos  távollétét kihasznál-
va onnét LCD televíziókat, DVD lejátszókat, mikrohullámú 
sütőt, laptopot, zsolnai és herendi vázákat, ezüstkupát, ló-
kantárokat, stb. vittek el. A lopással és a rongálással okozott 
kár mintegy 1.6 millió forintra tehető.

a Nagykátai ipari szakközépiskola és szakiskolában is 
több esetben fordulnak elő különböző jellegű jogsértések. A 
legutóbbi súlyosabb eset az idei év februárjában-márciusá-
ban történt, amikor K.G. tanuló több alakalommal is bán-
talmazta egyik tanulótársát és arra kényszeríttette, hogy 
otthonról vigyen neki ékszert. A megfélemlített személy 
végül is egy ezüst fülbevalót adott át, amellyel a gyanúsított 
nem érte be, hanem még a mobiltelefonját is követelte. A ké-
sőbbiek folyamán az iskola folyosóján megverte a sértettet és 
másik két tanulót.A rendőrség az elkövetőt őrizetbe vette és 
ellene a zsarolás és garázdaság megalapozott gyanúja miatt a 
büntetőeljárást megindította. A törvény szerint a fiatalkorú 
személyek büntetőjogilag ugyanúgy felelősségre vonhatók 
mint a felnőtt bűnelkövetők. Meggondolatlan és felelőtlen 
magatartásuk büntetőjogi következményeit, hosszú időn ke-
resztül még felnőttkorukban is viselhetik.

A rendőrségre több feljelentés érkezett, hogy Nagykátán 
az emeletes házak lépcsőházaiban elhelyezett kerékpárok 
közül ismeretlen tettesek többet eltulajdonítottak. Felhívjuk 
a figyelmet, hogy a lépcsőházak nem biztonságosak, ott ke-
rékpárokat és más érték tárgyakat nem szabad kint hagyni, 
mert ezzel a tolvajok dolgát megkönnyítjük. 

A nemdohányzók védelméről szóló 14/2009. számú ön-
kormányzati rendelet megszegése miatt a rendőrség ez ide-
ig három esetben tett feljelentést. A szabálysértést elköve-
tő személyek az oktatási intézmények előtt a rendeletben 
meghatározott tiltott helyen dohányoztak. A feljelentéseket 
illetékességből a polgármesteri hivatal szabálysértési ható-
sága felé továbbították.

A nagykátai rendőrkapitányság munkatársai március 09-
én a az éjszakai órákban egy öt főből álló betörőbandát 
fogtak el, akik a Tápiószentmárton külterületén lévő hétvégi 
házakat fosztogatták. A fiatal felnőtt férfiak a jelenlegi adtok 
szerint három víkendházba és egy pincébe törtek be és ép-
pen a zsákmánnyal tartottak hazafelé, amikor a rendőrök 
tetten érték őket.

A Nagykátai Rendőrkapitányságon is az ORFK Intézke-
désnek megfelelően „civil” rendőrségi közalkalmazottak 
végzik a jövőben az állampolgárok beléptetését, felvilágosí-
tását, eligazítását és az épület őrzését. zajacz ágnes alezre-
des kapitányságvezető tájékoztatása szerint 6 fő a tervezett 
létszám, melynek egy része már munkába állt. A jelentkező-
ket a feltételeknek megfelelő, regisztrált munkanélküliekből 
válogatták ki. A jelentkezőknek szigorú orvosi-pszichológi-
ai-fizikai alkalmassági vizsgálatokon kellett megfelelniük, 
és személy- és vagyonőri végzettséggel kell rendelkezniük. 
Az egy hónapos speciális rendőrségi képzés és a sikeres vizs-
gák letétele után állhatnak csak szolgálatba. Az intézkedés 
célja, hogy az őrzési feladatokat kiváltva, több rendőr tudjon 
közterületi szolgálatot ellátni.

Jandó István
ny.r.alezredes
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KUlTURÁlIS  
BEhARANGOZÓ

MŰVeLődési kÖzPoNt ProGraMjai:
V. térséGi ki Mit tud?  
Gálaműsora: március 28-án, vasárnap 15 óra
24 órás NoN stoP játékos vetélkedő:

április 17-18, szombat és vasárnap 10 órától
Várjuk középiskolások, civil szervezetek, pe-
dagógusok, nyugdíjasok és unokáik jelentke-
zését április 10-ig.
A vetélkedő témája: irodalom, történelem, lo-
gika, ügyesség, sport, tánc, ének-zene, képző-
művészet és minden ami játék. 
A vetélkedő teljes ideje alatt bárki ingyenesen 
csatlakozhat a csapatokhoz. 
A rendezvény fővédnöke Kocsi János Nagyká-
ta polgármestere. 

GyerekNaP:
május 30. vasárnap a TÁJHÁZNÁL

Nyári úszótaNfoLyaM:
június 21-július 2-ig (2x5 nap)  
július 5-16-ig (2x5 nap)
Díja: 12.000 Ft

Jelentkezéseket már most elfogadunk.

tájház ProGraMjai:
Bodrogi sándor „emlékkonferencia” és „Ló-
szőrékszer kiállítás”:

március 27-én, szombat 10 óra
kucza Péter „szabadságharc története” című 
kiállítása:

április 4-én, vasárnap 10 óra

KÖNyVtÁr ProGrAMJAI:
április 12. körzeti vers-és prózamondó ver-
seny (vers kategória)

április 13. körzeti vers- és prózamondó ver-
seny (próza kategória)

április 15-én a Városi Könyvtárban kerül sor 
dudás sándor, tápióbicskei siket költő verses-
kötetének bemutatójára. A könyvet Tápióbics-
ke polgármestere, Blahúz László mutatja be.

Idén is lesz nyári tábor a gyermekeknek, előze-
tesen jelentkezni lehet a gyermekkönyvtárban. 
A tábor ára: 1000,- Ft/fő/nap. a tábor ideje: jú-
nius 21-25-ig, illetve június 28-július 2-ig.

Térségi Jelmezversenyt tartottunk 
március 7-én, Nagykátán a Városi Művelődési Központban

Ebben az évben már sokadik alkalommal hirdettük meg ha-
gyományos jelmezversenyünket a környező települések ál-
talános iskolái számára. Nagy örömünkre a kistérség kilenc 
iskolájának alsó tagozatos tanulói mutatták be ötletesebbnél 
ötletesebb jelmezeiket, műsorszámaikat. 
A jelmezversenyen több kategóriában adtunk ki díjakat. 
A zsűri nehéz helyzetét úgy oldotta meg, hogy a  3-3 díj helyett, 
több mint 20 díjjal jutalmazta a fellépőket.
A jelmezesek felvonulása és bemutatkozása után a nagykátai 
Mátray Gábor Általános Iskola tanulói adták elő műsorszáma-
ikat, melyet a közönség vastapssal kísért, majd Czakó Sándor-
né a nagykátai Váci M. Általános Iskola pedagógusa (aki egy-
ben a műsorvezető is volt) irányításával közösen táncolhattak 
a gyerekek a színpadon.
Ezúton köszönjük a zsűri munkáját, szeretnénk gratulálni 
minden nyertesnek, és köszönetet mondani a fellépő gyerekek-
nek, szüleiknek és a felkészítő pedagógusoknak lelkes munká-
jukért, a sok gyakorlásért, anyagi áldozatot és időt nem kímélő 
fáradozásaikért. 

reméljük találkozunk jövőre is. 
szervezők
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Bodrogi Sándor
Emlékkonferencia

 „A lósz rékszer”

Meghívó 
Nagykáta Város Önkormányzata, 

 a Városi Könyvtár és M vel dési Központ, Tájház,
valamint Bodrogi Sándor családja

szeretettel meghívja Önt és kedves ismer seit a 

2010. március 27. szombaton a Tájházban
megrendezésre kerül  emléknapra, melyet

a mester halálának 20. évfordulója alkalmából rendezünk.

Programok:

1000 – szakmai el adások 
dr. Balogh Jánosné dr. Horváth Terézia, néprajzkutató – Néprajzi Múzeum 
Gócsáné Móró Csilla, múzeumigazgató – Blaskovich Múzeum, Tápiószele 

Borbás Ferencné Bodrogi Mária – Bodrogi Sándor lánya 
Szegedi Pálné – nyugalmazott könyvtárigazgató, Nagykáta 

Lakatos Gyula – nyugdíjas középiskolai történelemtanár, helytörténész, Nagykáta 

1300 – emléktábla avatás, koszorúzás 
 Az emléktáblát leleplezi: Kocsi János, Nagykáta város polgármestere 

                1330 – kiállítás megnyitó 
„Lósz rékszerek a múltból és jelenünkb l”

„Bodrogi Sándor életének,
munkásságának mozzanatai” 

„Bodrogi Sándor a fotós” - vetítés 

Támogatta:  

Részletes információ: 2760 Nagykáta, Jászberényi út 92. 06-29/440-220, 06-20/533-8263 

          El adássorozat - Nagykátán
      múltunkról, jelenünkr l, jöv nkr l….

Magyar nyelv sajátos értékei 
Március 18. (csütörtök, 18.-21. óráig)

Végvári József nyelvész professzor el adása
***

Szent Korona- tan és id szer sége
Március 25. (csütörtök, 18.-21. óráig)

Tóth Zoltán József jogtörténész el adása
***

Mátyás király és a Szent korona 
Március 30. (kedd !!!! 18.-21. óráig)

Szántai Lajos el adása
***

Háború a nemzet ellen 
Jelenczki István filmje az elrabolt nemzeti vagyonról

ahogyan a bels  és küls  hatalmi er k felszámolták átjátszották  amit seink
évszázadokon át létrehoztak

Március 26. (péntek) 18 órától
I. rész - A háború megváltozott természete. 85 perc

II. rész - Diktatúrából, diktatúrába. 88 perc

Helyszín: Ipartestület Nagykáta (MOL kút mellett) belép jegy: 700 ft 

Március 27. (szombat)17 órától 
III. rész - Az ország felszámolása. 73 perc

 IV. rész - Megtartó üzenet. 72 perc

***
svallás és néptánc

A fény útja és a teremtés programja a magyar néptánc m vészetben,  
néptánc bemutatóval 

Április 15. (csütörtök, 18.-21. óráig) 
Born Gergely el adása  

*** 

szervez : Nagykátai MAG csoport
el adások helyszíne: Bartók Béla M vel dési Központ Nagykáta

 20/384-2912;   29/641-270   www.tapiokultura.hu 

Meghívó
DR. T ZSÉR GÁBOR 

nyugállományú alezredes 

Digitális fotókiállítására 
melyet az 

TÁPIÓBICSKEI ÜTKÖZETÉNEK 161. ÉVFORDULÓJA
ALKALMÁBÓL RENDEZÜNK 

      2010. április 1-én 
csütörtökön 16 órakor 
 a Városi Könyvtárban

A kiállítás megtekinthet  nyitvatartási id ben 2010. április 16-ig. 

MINDEN ÉRDEKL D T SZERETETTEL VÁRUNK! 

NAGYKÁTA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
VÁROSI KÖNYVTÁR ÉS M VEL DÉSI KÖZPONT
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ANyAKÖNyVI hÍREINK

SZülETÉSEK – 2010. februás 1-től

ElhUNyTAK – 2010. december 4-től

hÁZASSÁGKÖTÉS

KÖszÖnetet 
szeretnék mondani magam és családom nevében 

mindazoknak, akik részt vettek szeretett férjem és 
édesapánk

Urbán LászLó
temetésén, gyászmiséjén, utolsó útjára elkísérték, sírjára 

helyezték virágaikat és részvéttel voltak irántunk:

Özv. Urbán Lászlóné

KÖszÖnetnyiLvánítás
Köszönetet szeretnénk mondani mindazoknak, 

akik részt vettek drága jó férjem 

JUhász KáLmán
temetésén, mély fájdalmunkban osztoztak és 

elkísérték utolsó útjára.

Gyászoló család

a Váci MiháLy kÖzhaszNú  
aLaPítVáNy

köszönetét fejezi ki mindazoknak,
akik 

adójuk 1%-át az alapítvány javára felajánlották.

A tavalyi évben befolyt összeget 714.350 ft-ot az iskola 
eszközeinek fejlesztésére,  

a balatoni angol nyelvi tábor  
és a nagykátai sakkcsapat támogatására,  

valamint a Váci Mihály emléknap  
lebonyolítására használtuk fel.

köszönjük, és kérjük, hogy továbbra is támogassa  
alapítványunkat.

Adószámunk:  18700303-1-13
Váci Mihály Közhasznú Alapítvány kuratóriuma   

Név Születés Anyja neve

Babusa Melinda 2010.02.01. Kákonyi Anikó

Borhi-Bodócs Boglárka 2010.02.09. Bodócs Marianna

Földvári-Nagy Anna 2010.02.13. dr. Szegedi Rita

Tóth Tamás Olivér 2010.02.14. Sas Fanni

Bozóki István Sándor 2010.02.17. Zábel Margit

Fürstenfelder Sára 2010.02.17. Varga Andrea

Molnár Bence Károly 2010.02.21. Szabó Zsuzsanna

Jakab Erzsébet 
Miranda

2010.02.24. Balog Anna Erzsébet

Házasságkötés ideje Házasságot kötöttek

2010.02.27. Szabó Gábor és Eizen Bernadett

2010.03.10. Agonács Tamás és Sinkó Ildikó

Név Elhalálozás Lakcím

Palaczki Jánosné 54 év 2009.12.04. Tavasz u. 69.

Soós Istvánné
sz: Virág Margit 99 év

2010.02.20. Szentmártonkáta, Táncsics 
M. u. 29.

Juhász Kálmán 56 év 2010.02.21. Koltói A. u. 6.

Lengyel Lászlóné
sz: Tarcsai Rozália 86 év

2010.02.23. Budapest, Gellérthegy u. 1.

Kovács Szórád Ferencné
sz: Topor Mária 88 év

2010.02.23. Kund u. 3.

Pucz Sándor 60 év 2010.02.24. Kázmér u. 65.

Velkei Vendelné
sz: Sas Rozália 66 év

2010.03.01. Virág u. 31.

Sinka Sándor 52 év 2010.03.02. Szabolcs u. 10.

Barad Pál 87 év 2010.03.02. Lenkey u. 6.

Urbán László 69 év 2010.03.03. Mátyás király út 38.

Füleki Tibor 64 év 2010.03.05. Rezeda u. 2/b.

Pálinkás Mihályné
sz: Farsang Ilona 69 év

2010.03.08. Damjanich u. 9.

Juhos Boldizsár 76 év 200.03.14. Nap u. 11.

tisztelt adófizető állampolgárok!
A TÁPIÓMENTE TűZVÉDELMÉÉRT ALAPÍTVÁNy 

KÖSZÖNETÉT FEJEZI KI  
A 2008. ÉVBEN NyÚJTOTT TÁMOGATÁSOKÉRT!

a személyi jövedelemadók 1%-át a vonatkozó  
jogszabályok szerint fogadhatjuk.

Amennyiben  ön úgy dönt, hogy ezt az adórészt a térség 
védelmének fejlesztésére szánja, kérjük nyilatkozatában a 
18675373-1-13 adószámunkat  megjelölni szíveskedjen!

Köszönettel: a tápiómente tűzvédelméért Alapítvány 
kuratóriuma

Korrekt áron

Készbeton  
kiszállítás

Beton szivattyúval való 
bedolgozás

Teljes ügyintézés

KÁTA-MIX Bt.
Nagykáta

06 20/914-0018
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A Nagykáta Kupán szer-
zett két 1. helyezésünk után 
a Pest-megyei Sakk Egyéni 
Diákolimpiai döntőkben is 
folytatták remek szereplésü-
ket a Nagykátai sakkozók!

A hihetetlenül tehetséges 
Lengyel Andrea a 8 éves lá-
nyoknál 100%-os teljesít-
ménnyel lett megyebajnok. A 
10 éves fiúknál pedig Fodor 
Balázs mindössze fél pontot 
veszítve nyert 48 gyerek kö-
zül (Balázs az elmúlt 2 évben 
is döntős volt!), így Pest-me-
gyét és a Váci Mihály Ált.Is-
kolát  2 tanulója is képviseli 
majd a júniusi Debreceni 
Országos korosztályos Sakk 
egyéni diákolimpiai  döntő-
ben! Gödöllei Zsombor épp-
hogy lemaradva a dobogóról 
a 4.lett korcsoportjában.

A Nagykáta SE-ben sak-
kozó tóalmási  Pásztor Máté 
a 14 éves fiúknál  holtver-
senyben 1. lett, így szintén 
jogot szerzett a debreceni 
részvételre!

Hihetetlenül nagy ered-
mény ez  a 3 döntős játékos, 
ugyanis  mind saját nevelé-
sűek és Nagykátán kezdtek 
el sakkozni.

Ezután következett még 
csak a hab a tortára!

A csapat döntőben az 
alsó tagozatosoknál a Fodor 
Balázs, Gödöllei Zsombor, 
Lengyel Andrea összeállítá-
sú „Váci Mihály”-os csapat 
utcahosszal, 5 pont előnnyel 
nyerte a megyei döntőt  25 
csapat közül!! (Érzékelteté-
sül, a 2. és 10.helyezett kö-
zött mindössze 2 pont volt 
a különbség). Soha nem volt 
még nagykátai iskola csapata 
döntős sakk diákolimpiák-
on. Végre megtört a jég. 
Ők, ebben az összeállítás-
ban olyan erős csapatot al-
kotnak, hogy az április végi 
szombathelyi fináléban is az 
élcsoportban végezhetnek, 
ha hozzák, amit tudnak.

Óriási „Váci Mihály”-os sikerek 
a Megyei Sakk  

Diákolimpiai Döntőkön!
Említést érdemel még a 

Halasi Pál, Molnár Roland, 
Torma Viktor, Prikaszky Erik 
összeállítású felsős csapat, 
akik az 5.helyen végeztek!

Gratulálunk mindannyi-
uknak és sok sikert kívá-
nunk nekik a döntőkben.

társi Miklós 
Nagykátai  

sakkszakosztály vezetője

Március elsején délután sza-
bó imre környezetvédelmi és 
vízügyi miniszter, valamint 
a tápiómenti területfejlesz-
tési társulás polgármesterei 
Nagykátán aláírták a térség 
csatornázási munkálataira 
megítélt 24,2 milliárd forint 
összegről szóló támogatási 
szerződést. 

A támogatási döntés értel-
mében a projekt elszámolható 
költségeinek 84,2 százalékára 
kapunk támogatást, melyet 
nagyobb részben az Európai 
Unió, kisebb részben a Magyar 
Állam biztosít. a 20 település 
alkotta társulásnak ugyan-
akkor jelentős, mintegy 6,9 
milliárd forintnyi önerőt kell 
biztosítania a beruházáshoz.

A támogatási szerződés alá-
írásával lényegében a hazai 
oldalról minden feltétel adott 
ahhoz, hogy a szükséges köz-
beszerzési eljárások lefolytatá-
sa után megkezdődhessen a 
tápió-vidéken Magyarország 
második legnagyobb környe-
zetvédelmi beruházása. 

Az elmúlt héten pozitív 
eredménnyel lezárultak azon 
Uniós szakértői tárgyalások, 
melyek megelőznek minden 
Uniós támogatási döntést. Így 
elhárult az utolsó akadály is az 
Európai Unió támogató dönté-
se elől.

Mivel rohamosan közeleg a 
beruházás megkezdése, egyre 
fontosabbá válik a lakossági 
önerő biztosítása. Ezért kérünk 
mindenkit, hogy rendszeresen 
fizesse a Fundamenta lakásta-
karék pénztári megtakarítását. 
Azon ingatlantulajdonosok ré-

Esélyes az én hazám
Pálffy István jegyzete

Ismét az a kérdés, hogy milyen lesz ez az ország? Mert ugyan 
ma még bajban van a hazánk, de jön a változás, a kilábalás a 
határon belül és kívül is. 

Magyarország szerkezetének eresztékeit megerősítheti egy 
hatékony új állam, amely az ezeréves közigazgatás rendjére 
épül. Tíz falu újra építhet templomot, mert a kereszténydemok-
rácia kormányzó tényező lesz. Levegőhöz jutnak a kistelepülé-
sek: megmaradhatnak az iskolák, a szolgáltató kisposták, a jól 
szervezett kishivatal, holnapután pedig talán a vonat és a busz 
is újra jár, ahol szükséges. A magányos ember – bal és jobbol-
dali egyaránt - társakra találhat a széles nemzeti közösségben 
és az ébredő vidéken. Nem kell már sztk bot, hogy megtámas-
sza az időseket, segít rajtuk a közgondoskodás. Egyre több 
lehetőséget kapnak a fiatalok, nem menekülnek el otthonról, 
itthonról. Nem hagyják el a földet, nem adják el a külföldi gaz-
dáknak, a magyar termőföld helyét nem idegen nagybirtok és 
génmódosított nagyüzem foglalja majd el. A városok szellősek 
és élhetőek lesznek, a körzetes iskolákban egyre többet taní-
tanak majd a hazáról, lesz megint kötelező nyelv, mégpedig a 
magyar, az erkölcs és a hit.

A rendszerváltás haszonlesői, a nemzeti vagyon áruba 
bocsátásából törvénytelenül gazdagodók törvényesen kisza-
bott büntetésüket fogják tölteni. Kievezünk a veszélyzónából! 
Felállunk a szégyenpadról, ahová egy elvtelen neoliberális ál-
baloldali elit juttatott bennünket. Ma még üres a kassza, de 
a ciklus végén már euró csöröghet benne. Növekedni fog a 
termelőerőnk, több lesz a dolgozó ember, több lesz a születő 
gyermek, kevésbé fogy majd a lakosság, egészségesebb lesz 
a társadalom, kevesebb az abortusz, kevesebb a halott. Segít 
majd a többi magyar a határokon túl, az ország jövendő kettős 
állampolgárai. Esélyt kap az egységes magyar nemzet: szere-
tet, szolidaritás, szinergia emelheti Közép-Európa vezető sze-
repébe. Túléltünk már tatárt, törököt, Trianont, tbc-t, ÁVH-t, 
KGB-t, és most – most ismét esélyes a mi hazánk. 

Pálffy István

Aláírásra került a térséget érintő  
szennyvízberuházás támogatási szerződése

szére, akik nem kötöttek eddig 
ilyen szerződést, a víziközmű 
társulat döntése alapján a kö-
zeljövőben biztosítani fogja 
újra ezen könnyített fizetési 

forma megkötésének lehetősé-
gét.

tápiómenti területfejlesz-
tési társulás
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          Meghívó 
              

az
TÁPIÓBICSKEI ÜTKÖZETÉNEK 161. ÉVFORDULÓJA 

ALKALMÁBÓL TARTANDÓ VÁROSI RENDEZVÉNYEKRE

2010. április 4-én vasárnap 
10

00
 órakor Kiállítás a Tájházban: 

               Képek és dokumentumok a szabadságharc történetéb l címmel. 
13

30
 órakor koszorúzás: 

 

   Kossuth Lajos és Görgey Artúr nagykátai látogatásának emléktáblájánál,   
             a Polgármesteri Hivatal udvarában. 

14
00

 órakor ünnepi műsor a Szabadság téren:                               

 

   ünnepi köszönt t mond: dr. Salibáné dr. Pap Terézia alpolgármester 

     megemlékezést tart: Hermann Róbert történész 
 

                Közszolgálati Nívódíjak átadása. 
                         Közreműködnek: 

 

           Dr. Szabó János és Kocsis Zoltán tárogatón, 
  a Tápiómente Táncegyüttes, 

 a Liszt Ferenc Alapfokú M vészetoktatási Tagintézmény Fúvószenakara, 
                 és a katonai hagyomány rz  csapatok.

     Az ünnepség keretében a résztvev k átvonulása a temet höz,
       koszorúzás a H sök kertjénél. 

16
00

 órakor Tápióbicske és Nagykáta közös megemlékezése: 

 

                        koszorúzás a Honvédemlékm nél,
17 órakor ünnepi beszédet mond a történelmi fahídon:

                           Szász Jenő 

               A romániai Magyar Polgári Párt Elnöke

       17 
30

 órakor a Hagyományőrzők dísszemléje és csatája    

               
 él  történelemóra a Tápió partján

                                    A csatabemutatót közvetíti: Dr. Csikány Tamás hadtörténész.

         MINDEN ÉRDEKL D T SZERETETTEL VÁRUNK! 

 NAGYKÁTA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
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