
Nagykáta Város Önkormányzatának lapja • VI. évfolyam 11. szám • 2012. december 14.

Nagykátai

Nagykáta Város Önkormányzatának lapja • Nagykáta Város Önkormányzatának lapja • VI. évfolyam 11. szám • 2012. december 14.2012. december 14.2012. december 14.2012. december 14.

NagykátaiNagykátai

HÍRADÓ
Az önkormányzatok adósságátvállalása fon-

tos lépés a kormányzat adósságellenes küzdelmé-
ben: elsőként a devizahitelesek, vagyis a családok, 
most a nagyobb közösségek, a helyi önkormány-
zatok menekülnek meg, s folyamatosan csökken 
az eladósodott ország teljes adósságállománya 
is. Mindez úgy, hogy a lakosság 
terhei ne növekedjenek, az adós-
ságrendezés fedezete a bankok, 
multicégek (az eddig külföldre 
vitt nyereségek) megadóztatása 
legyen. Ezzel a gesztussal 1956 
önkormányzat szabadul meg a 
nyomasztó tehertől, s kezdhet 
tiszta lappal a jövendő feladat-
ellátáshoz. S miután az állam a 
helyi önkormányzatok legsúlyo-
sabb terhét, az oktatásellátást is 
átvette, az önkormányzatoknál 
maradó források az óvodai neve-
lésre, a településüzemeltetésre és a szociális alap-
szolgáltatások ellátására szűkültek.

Az önkormányzatok adósságrendezésének 
fontos eseménye volt 2012. december 8-án, ami-
kor Czerván György, a Vidékfejlesztési Minisz-

Találkozó az adósságrendezés jegyében
(45 milliós fejlesztés az erekközi tanyavillamosításra)

térium államtitkára tájékoztatta a települések 
vezetőit a legfontosabb információkról és teen-
dőkről.

Államtitkár úr utalt arra is, hogy Orbán Vik-
tor miniszterelnök és a kormány azon dolgozik, 
hogy a gáz és az áram, illetve a távhő olcsóbb le-

gyen. Mint arról az újságok is 
beszámoltak, a kormány már 
döntött arról, hogy januártól 
10%-kal a lakossági gáz és áram 
ára olcsóbb lesz. Ez mintegy 3.5 
millió magyar családot érint. 
Beszéltünk államtitkár úrral ar-
ról is, hogy az árfolyamgát a de-
viza jelzáloghitellel rendelkező 
polgárok részére milyen jelen-
tős megtakarítást adó lehetőség. 
Elmondta, hogy bár ezzel 2012. 
december 31-ig lehet élni, egy 
FIDESZ által benyújtott tör-
vénymódosító javaslattal sze-

retnék ezt 2013. március 29-ig meghosszabbítani. 
A kistérségi találkozó végén Czerván György ál-
lamtitkár úrral aláírtuk a 40 millió forint hazai 
forrásból származó vissza nem térítendő állami 
támogatásról szóló megállapodást. Ezt a város 

a villany nélküli tanyák energiaellátását biztosító 
önkormányzati fejlesztésre kapta, mely pályázat 
az erekközi villanyhálózat kiépítését teszi lehe-
tővé. Az 5 millió forint önrészt az igénybe vevők 
és az önkormányzat biztosítja.

dr. Pap Terézia

2012.december 7-én 16 órakor került sor a 
Nagykátai Rendőrkapitányságon a Mikulás ün-
nepség megrendezésére.  

Kapitányságunkon több éves hagyománya 
van annak, hogy a rendőrségen dolgozó szülők 

MIKULÁS A RENDŐRSÉGEN

folytatás a következő oldalon

elhozzák gyerekeiket és az épületben feldíszített 
teremben várjuk közösen a Mikulás megérkezé-
sét.

Az idei évben a szentmártonkátai Arany Já-
nos Általános Iskola diákjai kedveskedtek a gye-

A választókerület minden polgárának 
áldott, békés karácsonyt és 

eredményekben gazdag, boldog
új évet kíván Czerván György

országgyűlési képviselő
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rekeknek verssel és énekkel, majd Szabó István bűvész tette még varázslato-
sabbá a várakozás perceit. 

A gyerekek nagy örömére a Mikulás, és az őt kísérő krampuszok az idén 
sem érkeztek üres kézzel, puttonyából  előkerülő csomagok a legkisebbek 
arcára is mosolyt csaltak.     

Köszönjük a Nagykátai Önkormányzat és Kocsi János polgármester úr 
anyagi támogatását, segítségükkel újra emlékezetessé tudtuk tenni ezt az 
ünnepet.

Szerkesztőség

2012. december 9-én vasárnap a Tápiómente Táncegyüttes és utánpót-
lás csoportja évzáró gálát tartott a Városi Művelődési Központban. 

Nem is reméltük, hogy teljesen megtelik a színházterem s ennyi érdek-
lődő eljön a műsorra, hiszen ezen a napon Nagykátán sok helyen zajlottak 
ünnepi illetve adventi műsorok.

Láttuk és tudtuk, hogy már évek óta szükséges lenne az együttes 
jelmeztárának a bővítése, felújítása, pótlása, cseréje. Ez megtörtént: el-
készültek, illetve beszerzésre kerültek Kocsi János polgármesternek, 
Nagykáta Város Önkormányzatának, a Városi Művelődési Központnak, a 
Tápiómente Alapítványnak és a támogatóknak köszönhetően. A lenyűgö-
zően színes, eredeti, korhű új ruhákból jutott az utánpótlás együttesnek is, 
mely nagy meglepetése volt az estnek, hiszen 40 gyerek ropta egyszerre a 
színpadon a táncot.

Vámos László művészeti vezető nagy energiát fektet az utánpótlás 
csoport fejlesztésére is. Hiszi, hogy a gyerekek egészséges személyiség-
fejlődéséhez, személyiségének alakulásához hozzájárulhat a művészeti 
oktatás, ahol a gyerekek kiélhetik kreativitásukat, sikerélményhez jutnak 
a bennük rejlő képességek kibontakoztatásával. A művészetoktatás biztos 
alapot ad a későbbi táncok bonyolultabb, összetettebb motívumainak el-
sajátításához. A táncok ismerete mellett a színpadi előadásmód fejlesztése 
is már fontos feladatukká válik. A táncok tanulása mellett, fontos szerepe 
van a csoportkohéziónak is, hogy egy összetartó, jó közösséget tudjanak 
kialakítani. S így ők lesznek majd azok, akik egypár év múlva átveszik a 
stafétabotot az „öregektől”.

Az izgalom ellenére - a gyerekek szorgalmas felkészülése, kitartó mun-
kája meghozta a sikert. A gyerekek kitettek magukért, nagyon szép műsor-
számokkal ajándékozták meg a jelenlévőket.

KÖSZÖNŐLEVÉL
Szabóné Undi Klára vagyok, 2003 óta élek Monoron. Ideköltözésünk 

után kerestük azt a gyógyfürdőt, ahol kerti munkához nem szokott fáradt 
testünket felfrissítenénk. Meg is találtuk azt Nagykátán, az Önök város-
ában. Ha csak tehetjük, visszajárunk oda, mert jótékony hatású a víz, szép 
a parkos környezet, kedves a kiszolgáló személyzet és nem utolsó sorban 
közel van.

2006-ban belépett az életembe a néptánc- és zene szeretete és művelé-
se is a Borzsák Endre Hagyományőrző Egyesület tagjaként. Így most már 
azt is � gyeltem és � gyelem, vannak-e Önöknél ilyen jellegű rendezvények. 
A neten felkeltette érdeklődésemet az augusztus 20-i nagykátai nemzet-
közi tánctalálkozó és a szüreti fesztivál is. Utóbbi időben ezen programok 
rendszeres látogatóivá is váltunk férjemmel. Nagyon örülök, hogy decem-
berben alkalmam lesz az egész estét betöltő Tápiómente Táncegyüttes 
műsorát is megnézni, s ellátogatunk az adventi vasárnapok Európa téri 
rendezvényeire is.

Gratulálunk a nagykátai vezetésnek és további munkájukhoz sok si-
kert, sok ilyen szép programot, jó egészséget kívánunk.

Tisztelettel:
Szabóné U. Klári

A TÁPIÓMENTE TÁNCEGYÜTTES 
ÉVZÁRÓ MŰSORA

Természetesen a nagy együttes hozta megszokott, színvonalas, válto-
zatos, fergeteges műsorát. Jó volt látni, hogy új tehetséges � atalok is bekap-
csolódtak az együttes életébe. 

Ezen az estén büszke voltam, hiszen én is jó pár évet táncoltam az 
együttesben, s jó volt látni, hogy megint sokan vannak, lelkesek, elköte-
lezettek a népművészet oktatása során, környezetünk megismertetésével 
és ápolásával, múltunk értékeinek, hagyományainknak megőrzésével. Ki-
emelt � gyelmet fordítanak a jó kapcsolatok ápolására, a közönség meg-
nyerésére, új produkciók, műsorszámok bemutatására, s nyitottak minden 
korosztály felé.

A Tápiómentések kitettek magukért, nagyon szép műsorral aján-
dékozták meg a jelenlévőket, akik megtapasztalhatták, hogy töretlen az 
együttes színvonala, sőt sokat fejlődtek az elmúlt év során. A végén pedig 
nagy boldogsággal könyvelhettük el mindannyian az elismerésül felhang-
zó vastapsot.

Békés karácsonyi ünnepek, boldog új évet kívánva:

Szalainé Apró Mária volt Tápiómentés

A képet készítette: Tarnavölgyi László

A képet készítette: Tarnavölgyi László

A képet készítette: Tarnavölgyi László
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folytatás a következő oldalon

A család érték
A húszéves liberális hegemónia megtette a 

magáét: csak az egyén, csak te számítasz, rajtad 
kívül nem jön számításba senki és semmi. 

Miért lenne ebben a helyzetben vonzó a 
család mint építkező kisközösség? Az Orbán-
kormány hivatalba lépésétől hangsúlyos téma 
lett a család és az ezzel összefüggő vészes népes-
ségfogyás.

Életünk rangsorába nagyon magasra kell 
helyeznünk a családot mint az élet forrását, a 
gyermekek nevelésének ideális helyszínét.

Gondoljuk csak meg, hogy a Megváltó mi-
lyen körülmények között született meg, de csa-
lád vette őt körül és családban nevelkedett. 

Miért? Azért, mert a családban kibontakozó 
emberi fejlődés olyan alapvető érték, amelyet Jé-
zus saját maga számára is igényelt.

A statisztikákat nézve a társadalom ma 
megroppant, elöregedett, az ország lakossága 
évről évre csökken, a születések száma alacsony. 
„Aki nem érti, hogy a gyermek a család jövő-
be befektetett értéke és nem otthoni játékszer, 
az semmit nem ért. Szent Pál szerint a házasság 
titok, a család egy különleges képződmény, ami-
re nemcsak a kommunizmus diktatúrája fente a 
fogát, hanem a mostani állapotok is tudatosan a 
család ellen, annak széthullására, de legalábbis 
alapos gyengítésére játszanak. A bulvársajtó, a 
kereskedelmi csatornák derekasan teszik a dol-
gukat, az úgynevezett női trendmagazinok olda-
lakon keresztül ismertetik a hülyébbnél hülyébb 
szexuális játékokat, de arról szavuk sincs miként 
lehet összetartani egy házasságot. A prostitúciót 
megszüntetni nem lehet, de humanizált fogla-
kozásként egyetlen nőnek sem lehet életcélja. 
Kiszállni szinte lehetetlen, és akik ezt az elfog-
laltságot űzik, ritkán lesznek megbecsült édes-
anyák vagy szerető felségek. Bagdy Emőke pszi-
chológus szerint társadalmunkat „vágykielégítő” 
mohóság hatja át, ahol mindenki azonnal akar 
mindent megkapni, mindenféle megerőltetés, 
munka és felelősség nélkül” (Seszták Ágnes). 
Az értelmes ember számára szükséges az, hogy 
legyen világképe, célja s kell, hogy legyenek ér-
tékek, amelyeket felismer és ez alapján döntsön 
a jó mellett a rossz ellenében. 

Mindenki várja az örömhírt mint a kultú-
ránk mélyén meghúzódó kemény örökséget. 
Ezért is védjük otthonunkat, családjainkat, ka-
rácsonyunkat, boldogságunkat, jókedvünket. 
A szegénység a kiszolgáltatottság ellen kell ösz-
szefognunk és nem engedni, hogy körülöttünk 
bárki, de főleg gyermek szenvedjen.

Ma a világban a születés, az élet kultúrája 
viaskodik az egész Földön a halál kultúrájával. 
Mégis a Megváltó születésének ünnepe remény-
séggel tölti el a világot, még azokat is, akik nem 
hisznek a megváltásban. Prohászka Ottokár 
gondolatával kívánok minden kedves olva-
sónknak áldott karácsonyt: „…hitetlen kör-
nyezetből a hit szívesen elbujdosik: kopár, fakó, 
puszta neki az új világ, hol nem szeretnek, szá-
raz avar zörög ott, nincs tavaszi rügyezés. Bíbor 
lehet, pompa lehet, de az hideg fény, mi azzal 
szemben a lélek édes otthona, az Isten közel-
ség!”

dr. Pap Terézia

Kovács Norbert: Szeretettel köszön-
ti a megjelenteket. Elérkeztek végre oda, 
hogy a nagykátai csatorna beruházás II. 
üteméről is tudnak pozitív dolgokat mon-
dani. Reméli a kivitelezés is hamarosan 
megkezdődik és bízik benne, hogy a ki-
vitelező cég képviselőitől is fognak hallani 
majd jó híreket. 2011. április 14-én kap-
ták meg a brüsszeli jóváhagyást a projekt-
hez. Ezután megkezdődött a közbeszerzé-
si eljárások lebonyolítása, ami viszonylag 
hosszú időt vett igénybe. Az egész eljárást 
körülbelül egy évvel ezelőtt tudták meg-
indítani és nyár elején lettek eredmények, 
ezután tudták a szerződéseket megköt-
ni. Ez a projekt a térség 20 településén 
megközelítőleg 27 ezer háztartásban 80 
ezer embert érint. A teljes Tápió-vidék öt 
kisrégióra van osztva, ebből a jelenlevők 
számára Nagykáta a legfontosabb, amely 
külön képez egy kisrégiót, külön szenny-
víztisztító-teleppel. A 20 településen ösz-
szesen körülbelül 800 kilométer csatorna 
fog épülni, ebben benne vannak a telepü-
lések közötti regionális vezetékek, illetve 
azok a vezetékek, amelyek az utcai veze-
tékekről a háztartások felé mennek. Egy 
méterre fognak minden ingatlanra beáll-
ni a csatorna csonkkal. A projekt kereté-
ben meg fog épülni 4 új szennyvíztisztító 
telep (Sülysápon, Tápiószentmártonban, 
Tápiószelén, Szentlőrinckátán), valamint 
a nagykátai telep kapacitását fogják a 
duplájára emelni. A projekt összköltsége 
nettó 31,2 milliárd forint, amelynek az 
elszámolható költség részére 84,12%-os 
támogatást kaptak, részben hazai támo-
gatást, részben uniós pénzt, így az elszá-
molható költségekre megközelítőleg 16% 
az önerő. Azt el kell árulnia, hogy elnök 
úrral folyamatosan dolgoznak azon, hogy 
ezt a támogatási intenzitást megpróbálják 
növelni, úgy néz ki, hogy ez sikerülni fog. 
Itt nem egy rövid munkáról van szó. Ha 
szerencséjük van, a támogatási intenzitás 
később 90-95%-ra is emelkedhet. Elkez-
dődtek már a kivitelezési munkálatok, a 
kivitelezési szerződések közül először a 
komposztáló telep szerződését kötötték 
meg április 12-én. Mint említette, van öt 
szennyvíztisztító-telep, az öt említett te-
lepülésen keletkezik szennyvíziszap, ezek 
víztelenítve kerülnek beszállításra a nagy-
kátai központi komposztáló telepre és itt 
kerül majd sor a komposztálásukra. Ez 
évente körülbelül 7000 m3 szennyvízisza-
pot jelent. A kivitelezési munkálatokra 
20 hónapja lesz majd a vállalkozónak és 

utána egy hosszú, 12 hónapos próbaüzem 
következik. A munkaterületet május 8-án 
kapta meg a vállalkozó, megkezdte raj-
ta a lőszer mentesítési munkálatokat, a 
régészeti feltárást, illetve a felvonulást 
a telepre. Megépítette a talajvíz-� gyelő 
monitoring kutakat, ez előírás volt az elvi 
vízjogi engedélyben. Lassan megkezdi 
építeni a komposztáló telepet. Két sza-
kaszra fog osztódni az egész komposztá-
lási folyamat, az első szakasz zárt térben 
fog történni és utána kerül ki nyitott, 
silós komposztálásra, a készterméket itt 
fogják tárolni és reményeik szerint ezt 
majd a mezőgazdaságban hasznosíthat-
ják a későbbiekben. A következő nagy 
szerződés csoportot a szennyvíztisztító 
telepek kivitelezésére kötötték meg június 
18-án, ezt a D-E-S-I Tápió 2011 Konzor-
cium nyerte el. Itt a munkaterület-átadás 
november 7-én történt meg, előtte egy 
hosszú engedélyeztetési munkát végez-
tek, illetve végeznek még a mai napig is. 
Nagykátán a szennyvíztisztító-telep fél 
kapacitással már kiépült 2007-ben, ezt a 
kapacitást fogják majd a duplájára emelni, 
valamint emellett lesz még lehetőség napi 
50 m3 szippantott szennyvíz befogadására 
is. A szennyvíztisztító-telep befogadója 
továbbra is az egyesült Tápió, itt 20 hó-
nap áll rendelkezésre a kivitelezésre, és 
itt is 12 hónapos próbaüzemet írtak elő. 
Nagykáta külön kis agglomerációt képez, 
csak a saját szennyvizét kezeli, viszont a 
pályáztatás során két kis régiót összevon-
tak a szentlőrinckátait és a nagykátait és 
így lett meghirdetve a közbeszerzési eljá-
rás. Ennek nyertese a Tápiómenti CME 
Konzorcium, akinek a képviselői jelen 
vannak a teremben és néhány mondatban 
tájékoztatni fogják a jelenlévőket. Nagy-
káta a 20 település közül az egyik olyan 
település, ahol már van csatornahálózat, 
és itt a legnagyobb a lefedettségi arány, 
50%, valamint Tápiószentmártonban van 
még egynéhány %-os lefedettség, a többi 
településen nincs csatorna. A szerződés-
kötésre szeptember 13-án került sor és 
ettől kezdve két év áll a kivitelezők ren-
delkezésére, hogy megépítsék a csatorna-
hálózatot. A csatornahálózat megépíté-
sére azért is szükség van, hogy a szenny-
víztisztító telepeken a próbaüzemeket be 
lehessen indítani. A munkaterület egy-
ségesen mind az öt kis régióban október 
19-én került átadásra, azóta is folynak a 
folyamatos egyeztetések, itt is az engedé-
lyek meghosszabbítása, a közműnyilat-

A KÖZMEGHALLGATÁS 
az előző számban található cikk folytatása
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kozatok megszerzése folyamatban van. 
A kivitelezők azt ígérték, hogy a lehető 
leghamarabb elkezdik a kivitelezési mun-
kákat. A tervszállítás, ha jól tudja, a héten 
megtörténik. Tehát a mérnök-ellenőrző 
szervezetnek átadásra kerülnek a tervek, 
ami alapján szeretnének kivitelezni. Eze-
ket át fogják nézni és mikor megvannak a 
közműnyilatkozatok, az összes vízjogi en-
gedélyben szükséges módosítások, akkor 
megkezdik a kivitelezési munkát. Hogy 
ez ebben az évben lesz-e vagy jövőre, ezt 
majd a vállalkozó elmondja. Ő minden-
képpen szeretné, ha a területre felvonul-
na a kivitelező, s a próbafúrásokat, illetve 
azokat a tevékenységeket elkezdené, amit 
el tud kezdeni az időjárási viszonyoknak 
megfelelően.

Halmi Tamás: Köszönti a társulás 
vezetőit, polgármester urat, a projekt-
menedzsmentet és a megjelenteket. Ő a 
Mészáros és Mészáros K� . cégvezetője. 
Elhangzott Kovács úrtól, hogy a tervek 
leadása a hét folyamán fog megtörténni 
és az első körös egyeztetés a mérnökkel 
lezajlik. Amikor a terveket visszakap-
ják, megkezdődhet a munkakezdésre a 
terület átadása. Ez akkor lehetséges, ha 
a bontási engedélyek és a közműnyilat-
kozatok is rendben vannak. A felvonulás 
tekintetében a telephelyek kialakítása fo-
lyamatosan zajlik, az anyag-beszállítá-
sok pedig attól függően történnek, hogy 
mennyi területre kapnak engedélyt. A 
hátralevő időben helyreállítással együtt 
nagyon minimális csatornaszakaszt tud-
nak megépíteni. Nem túl derűlátó abban 
a tekintetben, hogy ebben az évben egy 
látványos, nagy területet lefedő kivitele-
zést végre lehet hajtani, de ha a tervek, a 
bontási engedélyek és a közmű-nyilatko-
zatok is rendben vannak, akkor termé-
szetesen állnak elébe a feladatnak. Mint 
elhangzott, itt is 2014. szeptember 14-e a 
határidő a kivitelezés elkészülésére, ezen 
belül részükről és a konzorciumi többi 
tagjának részéről is az a vélemény, hogy 
mindenki szeretné a jövő évben a csator-
názást véglegesíteni. Folyamatosan végzik 
majd az úthelyreállítást, de erre zömében 
2014-ben fog sor kerülni, de a csatorna 
lekerül a jövő év folyamán mindenhová. 
Ami a konkrét kivitelezést illeti, az az év 
hátralévő részében erősen időjárásfüggő, 
ami biztos, hogy január, február hónap-
ban nincs kivitelezés, márciusban pedig, 
ahogy az időjárás engedi, teljesen üzem-
szerűen történik majd. Véleménye szerint 
novemberre be is fejezik a kivitelezést. 
Úgy tervezik, és erről egyeztettek már a 
polgármesterekkel is, hogy minden tele-

pülésen lesznek információs pontok, ahol 
az érintettek, akiknek az utcájában zajlik 
a kivitelezés, informálódni tudnak a kivi-
telezésről. Nagykátán mindennap itt lesz 
Susán Zoltán és Szendrei László kollé-
gája, akit meg lehet keresni a kivitelezés 
kapcsán. Minden települést érintve most 
körülbelül 10% csatorna tervezéséről van 
szó, amit most átadnak a mérnöknek, ha 
ez rendben van, akkor tudják megkezdeni 
a kivitelezést.

Szabó Szilárd: Tisztelettel köszönti 
a jelenlévőket. Az LTP K� . a Víziközmű 
Társulat tanácsadó cége. Nagy örömmel 
hallgatta azt a Víziközmű Társulat részéről 
is, hogy hol tart a csatorna beruházás ki-
vitelezése, hogy van kivitelező és vannak 
tények. Örömmel számol be Víziközmű 
Társulati oldalról, hogy amit egy évvel 
ezelőtt mondtak, az megvalósult, amögé 
tényeket, számokat lehet rendelni, de ami 
nagyon fontos a mai nap, hogy gratu-
lálhatnak maguknak. Lehet gratulálni a 
vezetőknek, lehet gratulálni a pályázatot 
előkészítő szakembereknek és lehet gra-
tulálni mindannyiuknak. Sok évig hall-
gatták, hogy lakossági összefogás, önrész 
biztosítás, Víziközmű Társulat nélkül a 
beruházásból nem lehet semmi. Most azt 
tudja mondani, hogy megvan a lakossági 
összefogás, megvan a lakossági önerő és 
van csatorna-beruházás. Egy évvel ezelőtt 
lehetett hallani azt, hogy megszületett a 
támogatási szerződés, rendelkezésre áll az 
uniós pénz. Nagykáta jól teljesített, és itt 
soha nem volt gond a � zetési morállal, a 
belépési szándékkal, egy kicsit könnyebb 
helyzetben is voltak abból a szempontból, 
hogy egy csatornázási ütemet már túlél-
tek és tudták azt, hogy attól a pillanattól 
kezdve, amikor összefogásra szólítják fel 
Önöket, még néhány év eltelik, mire en-
nek az összefogásnak eredménye van. Ez 
az eredmény, ez most van. Lejárt a szkep-
ticizmus ideje, neve, arca van a kivitele-
zőnek, tehát lehet tudni, hogy ki és mikor 
fogja megépíteni a beruházást. Az elmúlt 
évben a Víziközmű Társulat részéről 
mondtak számokat, és ígértek munkát, 
szigorúságot. A legfontosabb ígéretük az 
volt a Víziközmű Társulat részéről, hogy 
biztosítják azt, hogy aki jól � zet és részt 
vesz ebben az összefogásban, annak meg-
védik az érdekeit és � gyelemmel lesznek 
minden egyes Víziközmű Társulati tag-
ra, összegyűjtik az önrészt és mindenki 
egyformán veszi ki a részét. Ezt szeret-
né néhány számadattal alátámasztani. 
Legutóbb arról tudtak beszámolni, hogy 
közel 16 ezer darab élő előtakarékossági 
szerződés van a Víziközmű Társulatban, 

ma ez a szám 19.369. Tehát maga az újon-
nan kötött előtakarékossági szerződések 
száma 4.300-al növekedett egy év alatt. Itt 
köszönné meg, hogy meghallgatták őket, 
hiszen Nagykátán is – igaz nem nagy 
számú – 160 darab új előtakarékossági 
szerződés született, de itt a korábbi évek 
alatt felmondásra sem került annyi szer-
ződés, mint más településeken. Tavaly 
69,3%-os volt a � zetési morál, a rendesen 
� zető tagok száma, akik maximum há-
rom hónappal tartoztak, 11 ezer volt. Azt 
ígérték, hogy ezen javítani fognak a saját 
eszközeikkel, mindenkinek küldeni fog-
ják az egyenlegközlőt. Ma ezek a számok 
úgy néznek ki, hogy a Víziközmű Társu-
lat összesített � zetési morálja 89,82%-os, 
amivel meg is haladták egy kicsit az or-
szágos átlagot. Amikor járják az országot 
és mondják neki, hogy nehéz a lakosság 
anyagi helyzete – amivel nem is vitatko-
zik és egyre nehezebb –, ezt cáfolják meg 
Önök is napról napra, ezt cáfolja meg az 
egész Tápió-vidék, erre tudják azt mon-
dani, hogy amit akarnak, azt teljesítik is. 
A Víziközmű Társulat munkájának még 
nincs vége, egyre aktívabban kezdik meg-
szólítani azokat, akik nem részlet� zetés-
ben teljesítik a hozzájárulásukat. Szeretné 
azt is kiemelni, hogyha a támogatási hely-
zet úgy változik, hogy több pénzt lehet 
még nyerni ehhez a beruházáshoz, akkor 
adott esetben kedvezőbbé válhat a hoz-
zájárulások meg� zetése is, de nem szok-
tak ígérgetni, ezért ha hivatalos értesítés 
van a többlettámogatásról, akkor lehet 
arról beszélni, hogyan kezeljék az eddig 
be� zetett érdekeltségi hozzájárulásokat. 
A Víziközmű Társulat részéről azt tudja 
megígérni, hogy amit ez alatt az egy év 
alatt teljesítettek azt fogják a továbbiak-
ban folytatni.

Kocsi János: Kéri Dr. Salibáné dr. 
Pap Terézia alpolgármester asszonyt a 
napirendi ponttal kapcsolatos tájékoz-
tatás megtételére, valamint arra, hogy 
közölje azt az örömhírt, amely az önkor-
mányzatot érte.

Dr. Salibáné dr. Pap Terézia: Tisz-
telettel köszönti a jelenlévőket. 2011. 
szeptember 1-jén a kormány döntött a 
járások kialakításának elveiről és az elő-
készítés feladatairól. Ez a közigazgatási 
reform legfontosabb része. A kormány 
céljai közé tartozik a helyi és területi köz-
igazgatási reform teljes megvalósítása. A 
járások kialakítása a közigazgatás átfogó, 
a közjót szolgáló átalakítás, a jó állam 
kialakításának egyik eleme. A jelenlevők 
közül szinte mindenki találkozott már a 
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járás elnevezéssel, hiszen Magyarorszá-
gon 1983-ban szüntették meg a járási 
rendszert. A járás egy megyén belül elha-
tárolt, földrajzilag összefüggő területű, a 
szomszédos településeket magába foglaló 
körzet, amelyek székhelye a központi tele-
pülésen van. A járási rendszer – a megyei 
jogú várososok és a főváros kivételével 
– átfedések nélkül lefedi az ország teljes 
földrajzi területét. Pest megyében 18 já-
rást alakítottak ki. A járási hivatal a kor-
mányhivatal irányítása és felügyelete alatt 
álló I. fokú közigazgatási hatósági jogkört 
gyakorló, önállóan működő és gazdálko-
dó költségvetési szerv. Magában foglalja 
az egyes szakigazgatási szervek kirendelt-
ségeit, melyek már Nagykátán megtalál-
hatók (földhivatal, ÁNTSZ, munkaügyi 
központ) és saját kirendeltségekkel is ren-
delkezik. A ma még önkormányzati fenn-
tartásban működő okmányiroda, gyám-
hivatal, valamint a hivatal köztisztviselői 
közül is többen átkerülnek a járáshoz. A 
járási hivatal az önkormányzati hivata-
lon belül kerül kialakításra a jelenlegi 
2-es és 3-as bejáratnál. Ez a hely igényel-
te a legkisebb átalakítást a cél érdekében. 
Hamarosan elkészül a tájékoztató tábla, 
ami egyértelműen el fogja igazítani az 
ügyfeleket a két hivatal között. A járási hi-
vatalhoz természetesen nemcsak épület és 
eszköz kell, hanem munkatársak is, akik 
a jelenleg önkormányzatoknál dolgozó 
köztisztviselők közül kerülnek ki. Kérték 
a környező települések polgármestereit is, 
hogy mérjék fel hány munkatársat tudnak 
átadni a járási hivatalba. Az egyeztetések 
megtörténtek és a kormányhivatallal a 
megállapodást 2012. október 12-én aláír-
ták azok a polgármesterek, akik munka-
társakat tudnak átadni a járásba. Men-
de, Sülysáp, Pánd, Tápiószecső, Tápió-
bicske, Tápiószentmárton, Tápiószele, 
Farmos és Nagykáta volt résztvevője a 
megállapodás aláírásának. Tápiószent-
mártonban, Tápiószelén, Sülysápon a 
járási hivatal kirendeltsége fog működ-
ni, Tápiószecsőn pedig ügysegéd lesz. 
Úgy gondolja, hogy a kormányablakokról 
már nagyon sokan hallottak és tudják, 
hogy mi a feladata. 2013. december 31-ig 
Pest megyében 33 kormányablak kiala-
kítása történik meg. A kormányablakok-
nál fognak az ügyfelek találkozni a kor-
mánytisztviselőkkel, akik ez idáig is na-
gyon tisztelettudóan, ügyfélcentrikusan 
végezték a munkájukat. Nagykátán a 
járási székhelyen, a járási hivatalban, a 
kormányablakoknál csak olyan emberek 
ülhetnek majd, akik nagyon kedvesen, az 
ügyfelek részére szinte azon kérdéseket is 
megválaszolják majd, amit az ügyfelek fel 

sem tettek, de az ügy szempontjából igen 
fontosak. Úgy gondolja, hogy ez a rend-
szer tényleg azt szolgálja, hogy minden 
állampolgár a lakhelyéhez legközelebb 
intézhesse ügyeit. Az állam és így a kor-
mány nagyon szeretné, ha munkájukat 
minél színvonalasabban végeznék a kor-
mányhivatalok tisztségviselői. Itt kívánja 
megemlíteni, hogy 2013. január 1-jével 
átkerülnek az iskolák állami fenntartás-
ba, ehhez létrehozták a Klebelsberg Intéz-
ményfenntartó Központot. Ez a központ 
fogja a fenntartási feladatokat végezni és 
a járási hivatalok illetékességi területével 
megegyezően létrehozta a tankerületeket. 
198 tankerület jött létre, mint ahogy 198 
járás alakult Magyarország területén. A 
tankerületek vezetői fognak a további-
akban találkozni az iskolák igazgatói-
val, tartják a kapcsolatot a pedagógusok-
kal, végzik az irányítás munkáját, az adat-
szolgáltatást és a tanfelügyeleti feladato-
kat. A nagykátai tankerület igazgatójá-
nak kinevezése november 1-jei hatállyal 
megtörtént Katonáné Barna Zsuzsanna 
személyében. Úgy tudja, hogy a héten fog 
találkozni a térség iskoláinak igazgatóival 
és a települések polgármestereivel. 

Polgármester úr nagyon kedvesen 
meghagyta számára annak a bejelentését, 
hogy Nagykáta Város Önkormányzatá-
nak pályázata nyert a tanyavillamosítá-
si programban, amelyet régóta szeretett 
volna. 1998 óta képviselő, és már ezt meg-
előzően is szerették volna a villamosítást, 
hiszen nagyon nehéz helyzetben vannak 
azok az emberek, akik tanyán élnek és úgy 
végzik napi feladataikat, az állattartást, 
hogy ez az energia nem áll a rendelkezé-
sükre. Emlékszik egy látogatásra, amelyet 
annak idején Nagy József tanyáján tettek, 
aki bemutatta azt a hatalmas állatállo-
mányt, amivel rendelkezett akkor, és be-
szélt arról az embert próbáló munkáról, 
amit ott végeznek. Most végre sikerülni 
fog, hogy ott is kialakítsák a villanyve-
zetéket és ott legyen az az energia, amely 
megkönnyíti nemcsak az állattartást, ha-
nem egész életvitelüket. Nagyon köszöni 
ezt polgármester úrnak, jegyző asszony-
nak, a jelenlegi képviselő-testületnek. A 
projektet aljegyző úr gondozta és az ő 
gondozásában marad a továbbiakban is. 
Ez a projekt nem jött volna létre ország-
gyűlési képviselőjük, Czerván György 
támogatása és hathatós munkája nélkül, 
amelyre 40 millió Ft-ot kaptak támogatás-
ként a Vidékfejlesztési Minisztériumtól. A 
projekt bekerülési költsége 47 millió Ft, 
ebből nyertek 40 millió Ft támogatást, a 
lakosok hozzájárulnak 200.000.-Ft-tal in-
gatlanonként, ez 2,4 millió Ft, a hiányzó 

összeget pedig az önkormányzat vállalta 
magára. Nagyon boldog, hogy segíteni 
tudnak az ott élőkön. Tudomása szerint 
április végére a beruházásnak meg kell va-
lósulnia. Reméli, hogy a jelenlévők közül 
sokan elmennek majd az átadásra, hogy 
lássák, ahogy kigyullad a fény, s osztozza-
nak a tanyán élők örömében.

Nagy László: Az erekközi közösség 
képviselőjeként megköszöni polgármes-
ter úrnak és a képviselő-testületnek a 
pályázat előkészítését és sikeres véghez-
vitelét. Ezzel életkörülményeiket sike-
rül nagyban javítani. Köszönik Czerván 
György országgyűlési képviselő úrnak 
azt a sok munkát, amit a villamosítás 
érdekében tett. Mészáros Szilveszter al-
jegyző úrral napi kapcsolatban voltak a 
pályázat sikere érdekében.

Lajmer György: Tisztelettel köszönti 
a megjelenteket. Köszöni a dicsérő sza-
vakat, amelyeket át fog adni a kollégái-
nak. Gyalogosan és gépkocsival is jelen 
vannak, most egy civil gépjárművet is 
használnak. Az október havi képviselő-
testületi ülésen egy aktuális témáról szá-
molt be, amely akkor nagy port kavart, 
mégpedig a főtéren és a főutcán történt 
garázdaság kapcsán. Ekkor tájékoztatta a 
képviselő-testületet arról is, hogy a Pest 
megyei Rendőr-főkapitányságnak új ve-
zetősége van szeptember 1-jétől és elég 
markánsan meghatározták a városi kapi-
tányságoknak és a megye összességének a 
teendőket. Januárban, amikor a kapitány-
ság élére került, célkitűzés volt az elkö-
vetett bűncselekmények számának csök-
kentése. Év közben többször is értékelték 
az adatokat, viszonyították más megyei 
adatokhoz. Sajnos, már az is eredmény 
lesz lassan, hogyha tudják tartani a tava-
lyi számokat. Mai adatok alapján Nagy-
káta vonatkozásában a 2011-es évhez 
mérten az elkövetett bűncselekmények 
száma csökken, nem sokkal 5-6%-kal, 
amire viszont mindenképpen büszkék 
kell hogy legyenek, hogy a kiemelt bűn-
cselekmények közül a testi sértések száma 
a tavalyi 40-ről ebben az évben, ez idáig 
25-re csökkent. Ennek az a fontos mon-
danivalója, hogy rendőri eszközökkel 
testi sértést markánsan megelőzni nem 
lehet, hiszen nagyon sok esetben szórako-
zóhelyekhez, magánlakásokhoz köthetők 
ezek a cselekmények, de nagyon � gyel-
tek a családon belüli erőszak esetében az 
ideiglenes távoltartás lehetőségére, ilyen 
esetekben 72 órára távol lehetett tartani a 
bántalmazót a lakóingatlantól, és ha visz-
szatért az ingatlanba, akkor őrizetbe vet-

folytatás a következő oldalon
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ték. Nagyon büszke arra, hogy a betöréses 
lopások száma 86-ról 52-re csökkent, ami 
majdnem 30%-os csökkenés. Ez az orszá-
gos trenddel ellentétes, mert az � gyelhető 
meg, hogy markáns emelkedés mutat-
kozik ezen bűncselekmények esetében. 
Ebben a számadatban emelkedés egyelő-
re nem mutatkozik. A fokozott rendőri 
jelenlét hatására a lakosság nyugodtabbá 
válik, a bűnözők pedig lehet, hogy elszok-
nak más területre, persze a bűnözést ott 
is folytatják tovább, de ő ezért a vidékért 
felelős és a feladata, hogy kiszorítsák in-
nen a bűnözőket. Ehhez párosul az is, 
hogy 2012-ben Nagykáta vonatkozásá-
ban három olyan betörő bandát sikerült 
felszámolni a kollégáinak, akik azóta is 
őrizetben, előzetes letartóztatásban van-
nak, ezekben a számokban ez is nagyban 
szerepet játszik. Szeretne ezen az úton 
tovább menni, úgy gondolja, hogy ez a 
helyes. Sokan azt szokták neki szegezni, 
hogy nem megfelelőek a törvényeik, de ő 
azt ígérte a városnak, a térségnek amikor 
ide érkezett, hogy azokkal a törvényekkel 
dolgoznak, amik vannak, és azt az utolsó 
betűig be fogják tartani. Úgy gondolja, 
hogy a kellő szigort rendőri szempontból 
tudják gyakorolni. Természetesen jó az 
együttműködésük az ügyészséggel, bíró-
sággal és kellő elhatározottsággal, a kollé-
gái elhivatottságával eredményre fognak 
jutni. Mindig lehetne jobb, ezzel nem tud 
vitatkozni soha, de úgy gondolja, ha min-
den este úgy fekszenek le, hogy ők min-
dent megtettek, akkor jól dolgoztak. Nem 
fognak hibátlanul dolgozni, mindenkinek 
a kedvére sem fognak tenni ez egészen 
biztos, de megpróbálnak a városért, illet-
ve a vidékért cselekedni. Természetesen 
az önkormányzattal történő kapcsolat 
módosulásáról is be tud számolni. Nem 
nagyon szeretne visszatekingetni, úgy 
gondolja, hogy neki a jelennel kell foglal-
koznia és ő csak pozitívumokat tud mon-
dani és reméli, hogy ez viszont is így van. 
Mondott az ő főkapitánya egy nagyon jó 
mondatot, hogy „minden kapitány a saját 
területén egy kis belügyminiszter”, ezt ő is 
jól megjegyezte. A szakközépiskola kör-
nyéki szemetelés kapcsán, ha sűrűbben 
küldik arra a rendőrt, lehet, hogy keve-
sebb lesz a szemetelés. Ha a vizelést a bu-
tikok környékén 50.000.-Ft-tal díjazzák, 
akkor legközelebb lehet, hogy megtalálják 
a piactéren lévő nyilvános WC-t. Köszöni 
az ötleteket és nyugodtan keressék őt és 
kollégáit a problémáikkal, amit tudnak, 
megoldanak, amit nem tudnak megolda-
ni, ott pedig meg tudják mondani, hogy 
azzal a problémával hová forduljanak.

Szerkesztőség

ÉRDEKLŐDŐK KÉRÉSÉRE MÉGEGYSZER KÖZÖLJÜK!

Felhívás!
Tájékoztató a súlyos mozgáskorlátozottsághoz kapcsolódó

gépjárműadó-mentesség módosuló feltételeiről
A 102/2011. (VI.29.) Korm. rendelet szabályaiból következően 2013. évtől az ún, „7 
pontos igazolással”, illetőleg a Korm. rendelet 2012. március 30-án hatályos 7. § ac) 
alpontja szerint szakértői szerv által kiadott szakvéleménnyel rendelkező személyek 
nem tekinthetők súlyos mozgáskorlátozottnak, így gépjárműadó-mentességre sem 
jogosultak. Ahhoz, hogy ezen személyek – függetlenül attól, hogy egészségi álla-
potuk évek, esetleg évtizedek óta véglegesnek tekintendő – továbbra is jogosultak 
legyenek az adómentességre a szakértői szervnél (2012. év végéig) a közlekedő-
képességük minősítése céljából vizsgálaton kell részt venniük és annak eredmé-
nyeként súlyos mozgáskorlátozottságukat megállapító új igazolással kell rendel-
kezniük. Ha a „régi igazolással” rendelkező személy felülvizsgálaton csak 2012. 
december 31-ét követően vesz részt, akkor az adómentesség értelemszerűen az új 
igazolás kiállítását követő hónap 1. napjától jár. 

A Korm. rendelet 7. § (3) bekezdés a) pontja szerint súlyos mozgáskorlátozott személy 
2012. március 30-át követően – beálló vagy beállt egészségromlás következtében vagy 
korábbi időponttól fennálló egészségromlás szakhatóság általi megállapításának hi-
vatkozott időponttól követő kezdeményezése esetén – az, aki
a) a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi 
XXVI. Törvény (Fot.) 23. § (1) bekezdés e) pontja alapján mozgásszervi fogyatékos-
nak minősül, vagy f) pontja alapján halmozottan fogyatékosnak minősül és halmozott 
fogyatékosságai közül legalább az egyik mozgásszervi fogyatékosság,
b) a 18. életévét be nem töltött, a magasabb összegű csalási pótlékra jogosító betegsé-
gekről és fogyatékosságokról szóló 5/2003. (II.19.) ESzCsM rendelet (Mr.) 1. számú 
mellékletének L) pontjában meghatározott mozgásszervi fogyatékosságban szenvedő 
személy, vagy aki a P) pontban meghatározott többszörös és összetett betegségben 
szenved, amennyiben többszörös és összetett betegségei közül legalább az egyik moz-
gásszervi eredetű fogyatékosság,
c) a Korm. rendelt 8/A. § szerinti minősítési rendszer szerint a közlekedőképességé-
ben súlyosan akadályozott személy, amennyiben ez az állapota várhatóan legalább 3 
éven át fennáll. 

A súlyos mozgáskorlátozottság ténye – a gépjárműadó-mentesség megállapításához 
kapcsolódóan – 2013. január 1-től csak a 2012. március 30-át követően indult szakha-
tósági eljárás során kiállított 
- elsődlegesen a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal (szakértői szerv) által a 
közlekedőképesség minősítéséről kiadott szakvélemény-másolattal,
- másodlagosan a Fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról 
szóló 1998. évi XXVI. törvény (továbbiakban: Fot.) szerinti fogyatékossági támogatás 
(MÁK általi) megállapításáról szóló hatósági határozat, vagy a megállapítás alapjául 
szolgáló hatályos szakhatósági állásfoglalás, szakvélemény másolattal vagy
- a 18. életévét be nem töltött, a magasabb összegű családi pótlékra jogosító betegsé-
gekről és fogyatékosságról szóló 5/2003. (II.19.) ESzCsM rendelet (továbbiakban: Mr.) 
3. számú mellékletében meghatározott igazolás másolattal igazolható. 

Az itt felsorolt okiratok egyikével sem rendelkező ügyfél a közlekedőképesség minő-
sítését elősegítő, rendelkezésre álló orvosi dokumentációval és egyéb iratokkal az Ok-
mányirodában /Nagykáta, Dózsa Gy. út 3./ tel.: 06-29/440-035 kérelmezheti súlyos 
mozgáskorlátozottságának megállapítását. E kérelemmel az okmányiroda megkeresi a 
szakértői szervet a közlekedőképesség minősítése érdekében. Ekkor a szakértői szerv 
által kiadott szakvélemény-másolat – feltéve, hogy az a közlekedőképesség súlyos aka-
dályozottságának fennállását legalább 3 éves időtartamra megállapítja – szolgál alapul 
a gépjárműadó alóli mentesség megállapíthatósághoz.

Ismételten felhívjuk az érintettek � gyelmét, hogy a teljes 2013-as évben már csak 
azoknak jár a súlyadó meg� zetése alóli mentesség, akik még 2012-ben felülvizsgá-
laton vesznek részt. Amennyiben a felülvizsgálatra 2012. december 31-ét követően 
kerül sor, akkor az adómentesség értelemszerűen az új igazolás kiállítását követő 
hónap 1. napjától jár és az addig eltelt időszakra súlyadó � zetési kötelezettség ke-
letkezik.

Figyelem! 2013. január 1-jétől pedig a járási hivatal gyámhivatalában (Nagykáta, 
Dózsa György út 17. Telefon: 06 29 640 310) lesz az ügyintézés.
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Az idén is együtt készülődik 
karácsonyra a város

A végéhez ér egy újabb év, s városunk lakói 
együtt várják szent karácsony ünnepét.  Hét-
ről hétre újabb gyertya gyullad fel a város ad-
venti koszorúján, és egyre többen látogatnak 
ki az Európa térre, az adventi vasárnapokon 
megtartott meghitt eseményre. Gyermekeink 
minden alkalommal nagy számban vesznek 
részt az ott bemutatott műsorokban. Kicsik-
nek és nagyoknak, felnőtteknek egyaránt 
örömet okoz a gazdák által kiállított kisállat-
simogató. A műsor végén sokan szeretnék 
megkapni azt a lehetőséget, hogy elnyerjék az 
állatok hazavezetési jogát, ezért mindig nagy 
a sírás-rívás és a  tülekedés. December 2-án 
az első adventi gyertyát Makai László refor-
mátus tiszteletes gyújtotta meg, miközben a 
várakozás öröméről s az ünnepi előkészület-
ről beszélt. A negyedik gyertyát december 
23-án vasárnap Tóth András esperes plébá-
nos fogja meggyújtani – reményeink szerint 
szintén meghitt körülmények között –, hívja, 
várja az ünneplőket a karácsonyi szentmisék-
re. A gyertyák fényének erősödése jelképezi 
azt a növekvő világosságot, amelyet Jézus el-
jövetele jelent karácsonykor. Ezennel szeret-
nék köszönetet mondani mindazoknak, akik 
ajándékaikat eljuttatták a városlakókhoz, kö-
szönöm az iskolák, óvodák civil szervezetek, 
hivatalaink és a Városgazdálkodási Szervezet 
(kikre a munka neheze hárul) dolgozóinak 
áldozatos munkáját, fáradságát. Külön köszö-
nöm a sok lelki, érzelmi ajándékot, amelyet 
kicsiknek, nagyoknak szereztek az advent 
ideje alatt.

Áldott karácsonyi ünnepeket kívánok! 
Eredményekben és sikerekben gazdag boldog 
új évet kívánok magunk és munkatársaink 
nevében.

dr. Pap Terézia
alpolgármester

2012. novembere jelentős országos és 
nemzetközi szintű eseményeket hozott isko-
lánk életébe.  2012. november 8-9-én a Mic-
roso�  Partners in Learning Network (PIL) 
immár 9. alkalommal szervezte meg az In-
novatív Tanárok Fórumát. A döntőnek ezút-
tal Pécs adott otthont. Internetes, regionális 
és fővárosi fordulókból került be az országos 
döntőbe a legjobb 52 projekt, melyeket mint-
egy 40 iskola több mint 70 tanára készített. 

Iskolánk a most 12/10-es élelmiszer- és vegyi 
áru-eladó osztály „A főbb áruházláncok élel-
miszeripari termékeinek összehasonlítása” 
című munkával került be, melyen az osztály 
angolórák keretében dolgozott. A kiállított 
munkákat komoly szakmai zsűri pontozta 
a 21. századi készségek szempontrendszere 
szerint, a zsűriben korábbi nyertesek és az 
IKT pedagógia legnagyobb magyar képviselői 
vettek részt. Óriási elismerés szakképző intéz-
ményünk számára, hogy a projekt az élme-
zőnyben végzett, és a záróbeszédében Meré-
nyi Ádám, a Microso�  vezérigazgatója külön 
kiemelte a munkánkat.

2012. november 16-án az eTwinning, az 
Európai Unió által létrehozott, az iskolák 
nemzetközi együttműködését szorgalma-
zó projekt Franciaországban, Poitiers-ben 
tartott 3 napos továbbképzést. Magyaror-
szágról pályázat útján 3 tanár vehetett részt 
az összesen 80 európai pedagógust befogadó 
konferencián. Iskolánk az irodai asszisztens 
diákok angolóra keretében készített projektjé-
vel pályázott a továbbképzésre, és nagy meg-
tiszteltetésként mi is képviselhettük hazán-
kat Franciaországban.  A 3 napos konferen-
cia során a hangsúly leginkább a partnerkere-
sésre helyeződött, és a 3. nap végére sikerült is 
mindenkinek partnert találni a projektjéhez. 
Iskolánk egy francia szakképző intézmény ke-
reskedelmi témájú projektjéhez csatlakozott a 
11. és 12. évfolyamos élelmiszer- és vegyi áru 
eladó csoporttal. 

Összességében szeretném megragadni az 
alkalmat, hogy megköszönjem, hogy ekkora 
élményekben lehet részem, és szakiskolai ta-
nárként sikerült ilyen komoly konferenciákon 
részt vennem és partnert találnom iskolánk 
diákjai számára, valamint elismerést szerezni 
a diákokkal végzett közös munkánknak.

Tóth Éva
angoltanár, a projektek megalkotója

Az Ipari 
Szakközépiskola 

novemberi sikerei

Chipes kutyavilág!
Még két hetük van a gazdiknak arra, hogy kutyáikat 

egyedi azonosító chippel jelöltessék meg.
2013. január 1-jétől hatályos az európai elvárásoknak megfelelő, 

kedvtelésből tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról szóló 
kormányrendelet módosítása, amely előírja, hogy a négy hónaposnál 
idősebb ebek csak elektronikus chippel megjelölve tarthatóak.

Az egyedi azonosítóval még nem rendelkező állatok gazdáinak 
január elsejéig kell elvégeztetniük az állatorvosi beavatkozást, 
amelynek során egy rizsszem méretű elektronikus szerkezetet 
ültetnek a kutya nyakába. Az oltáshoz hasonló, pár perces művelet 
lehetővé teszi a kutyák azonosítását, megkönnyíti nyilvántartásukat, 
követhetőbb lesz a hazai ebállomány, könnyebb lesz az elveszett, ellopott 
állatok nyomára bukkanni, így csökkenhet a kóbor kutyák száma is.

Az állatok védelméről és kíméletéről szóló törvény kimondja, hogy a 
chip beültetéséért legfeljebb 3500 forintot lehet kérni az állat gazdájától. 
Ez az összeg magában foglalja a chip és a beültetés díját, valamint 
az országos ebadatbázisba való regisztrációt is. Az ebadatbázisba 
felkerülnek a tulajdonosnak azon adatai, amelyhez hozzájárult (pl.: 
név, lakcím, telefonszám, e-mail cím). Az adatbázis adataihoz csak 

regisztrált felhasználók (állatorvos, menhely, kutyák nyilvántartásával 
foglalkozó szervek) férhetnek hozzá a chipszám ismeretében.

Kérünk minden tulajdonost, hogy az ebek egyedi azonosítóval 
történő ellátásáról mihamarabb gondoskodjon.

A rendelet betartását a jegyző és az állat-egészségügyi hatóság 
ellenőrzi.

A kutyatartás felelősséggel jár. Vigyázzanak rájuk különösen év 
végén, mivel a szilveszteri petárdázás alatt számos megriadt és rémült 
állat megy világgá.

dr. Pap Terézia
alpolgármester

Nagykáta gyógyszertárainak ügyeleti 

beosztása 2012. december 17-től

2013. január 4-ig:

december 17 – 23.  Korányi Gyógyszertár

december 24 – 30.  Szent Kristóf Gyógyszertár

december 31 – 2013. január 4. Bonsu Gyógyszertár
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Gépi földmunka
A Városgazdálkodási Szervezet vál-
lal a lakosságtól és közületektől gépi 
földmunkát. (Volvo, Gréder, fűkasza 
stb.)
Megrendelhető a Városgazdálkodási 
Szervezet telephelyén:
2760 Nagykáta, Temető u. 24.

Telefon:
06-29/440-214

+36-30/663-8434
+36-30/663-8432

Állunk megrendelőink 
rendelkezésére.

Konténeres sitt - és egyéb 
hulladékszállítás

A KÁTA Települési Hulladékkezelési 
Közszolgáltató K� . vállalja a lakosság-
tól és közületektől sitt és egyéb építésből 
származó hulladék szállítását.
Konténer megrendelhető a K�  telephe-
lyén:

2760 Nagykáta, Temető u. 24.

Telefon:
06-29/441-174, +36-30/952-4520

 +36-20/967-3066
Állunk megrendelőink

 rendelkezésére.

Folyékonyhulladék-szállítás
A Városgazdálkodási Szervezet 

vállal a lakosságtól és közületektől 
szippantást.

Megrendelhető a Városgazdálko-
dási Szervezet telephelyén:

2760 Nagykáta, Temető u. 24.
Telefon:

06-29/440-214
+36-30/663-8434
+36-30/663-8432

Állunk megrendelőink
rendelkezésére.

SEBÉSZETI 
MAGÁNRENDELÉS

Dr. KUTI LAJOS
Sebész főorvos, proktológus

• Sebészeti betegségek műtéti 
megoldása, szükség esetén 
kórházban (sérv, visszér, epe-
kövesség, aranyér vizsgálata)

• aranyér és egyéb végbélbe-
tegségek fájdalommentes, 
végleges, műtét nélküli ellá-
tása

• végbélrákszűrés
• benőtt köröm, � tymaszűkü-

let gyógyítása
• lábszárfekély és nehezen 

gyógyuló sebek kezelése

Rendelési idő:
hétfő, csütörtök 17-18 óráig.

Nagykáta, Temető u. 2.,
III. lh. fsz. 2.

Tel.: 06-30-9653-856
Jászberény, Árendás út 3.

szerda: 17-18 óráig.

Tájékoztató a Bursa
Hungarica pályázat elbírálásáról

A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpá-
lyázat 2013. évi fordulójára benyújtott pályázatok elbírálása  a Jogi, 
Művelődési és Közoktatási Bizottság valamint a Településfejlesztési és 
Szociális Bizottság összevont ülésén 2012. december 03-án  megtör-
tént. 

Az idén összesen 57 fő nyújtotta be pályázati anyagát, ebből 54 
fő az „A” típusú pályázatra,  3 fő a „B” típusú pályázatra. Valameny-
nyi pályázó megfelelt a pályázati feltételeknek, így támogatásban ré-
szesültek. A pályázók a számukra megítélt ösztöndíj összegét 2012. 
december 16-tól a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján és  Nagykáta 
város honlapján, a www.nagykata.hu oldalon tekinthetik meg.

Nagykáta Város Önkormányzata a nehéz gazdasági év ellenére 
továbbra is kiemelt támogatásban részesíti a felsőoktatásban tanulni 
szándékozókat.

Agonács Lászlóné
Jogi, Művelődési és Közoktatási Bizottság elnöke

FELHÍVÁS
A KÁTA Települési Hulladékkezelés Közszolgáltató K�  felhívja a 

Tisztelt lakosság � gyelmét az elmaradt hulladékszállítási díj � zetésére. 
A Társaság a törvényben előírt módon és időszakonként értesíti a 
hátralékos lakókat � zetési kötelezettségük teljesítésére, amennyiben az 
ismételt felszólításra sem reagálnak, úgy a hátralékos összegeket jogi 
úton behajtatjuk. 

Kérjük a tulajdonos változást vagy az üresen álló lakások szerződés 
módosítását kezdeményezni a változást követő 15 napon belül.

A szerződésmódosítás után azonban ellenőrizzük az adatok 
hitelességét.

A Társaság a decemberi számlával küldi a 2013.évi szerződött 
mennyiségre szóló matricát, melyet jól látható helyen a szállítóedényre 
ki kell helyezni.

Türelmi idő a matrica kihelyezésére: 2013. január 15-ig.
Magyar Lászlóné

ügyvezető igazgató

Ünnepi szemétszállítás
2012.évi karácsonyi és újévi ünnepek miatt a hétfői és keddi körzetek 

szétszállítása az alábbiak szerint változik.
Hétfői körzet: december 24-e hétfő és december 31-i hétfői körzet 

szállítása
2012. december 29-én szombat

Keddi körzet: december 25-e kedd és 2013. január 1-je keddi körzet 
szállítása

2013. január 2-án szerda
Az esetleges kellemetlenségekért szíves elnézésüket kérjük.

A KÁTA Települési Hulladékkezelés Közszolgáltató K�  munkatársai 
nevében 

Áldott karácsonyi ünnepeket és boldog új évet
kíván:

Magyar Lászlóné
ügyvezető igazgató

Nagykátán a közvilágítási rendszerek
korszerűsítésével és karbantartásával az ELMIB foglakozik. 

Amennyiben közvilágítási hibát szeretne bejelenteni azt a következő telefonszámon teheti meg:
06-40-200-817

Amennyiben közvilágítási hibát szeretne bejelenteni azt a következő telefonszámon teheti meg:
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ÜNNEPI MŰSOROK NAGYKÁTÁN 
 ERKEL FERENC ZENEISKOLA 

December 20. csütörtök, 21. péntek Művelődési ház
Kodály Zoltán születésének 130. évfordulóját köszönti a

MUZSIKA SZÍNHÁZ a HÁRY JÁNOS 
daljáték  feldolgozásával.

Bővebben :  06/29/ 440 066  , 06/20/ 4545 449

December 22. szombat 15.30 a katolikus templomban
J. S. Bach művek előadása művésztanárok, kórus, vonószenekar és 

furulya kvartett közreműködésével.

KATOLIKUS TEMPLOM

„Már a harmadik” 
VÁROSI KARÁCSONYI HANGVERSENY          

a nagykátai Szent György Templomban
2012. december 22.  szombat 15.30 óra

A nagykátai kórusok (Zeneiskola, Városi kó-
rus, Mátray Gábor Általános Iskola kórusa, Váci 
Mihály Katolikus Általános Iskola kiskórusa, 
Cantate Domino I� úsági Ének- és Zenekar) mel-
lett idén a Tápiósági I� úsági Ének- és Zenekar fog 
még közreműködni.

A templom légköre, a résztvevők felkészült-
sége és odaadása teszi ünnepélyessé a hangulatot. 
A teljes karácsonyi pompájában fénylő templom-
belső csak még jobban kihangsúlyozza azt, amire 
valóban oda kell � gyelnünk karácsonykor. Min-
denkit nagyon sok szeretettel hívunk és várunk!

REFORMÁTUS TEMPLOM

2012.12.23. Különleges könyvek adventi 
vására 10-12 óra között 
Református Templomban

2012.12.24. 16 óra Gyertyafényes ünneplés 
és műsor gyermekeink 
részvételével

2012.12.25-26-án 10 órakor Ünnepi 
istentisztelet és úrvacsora

Utcanévadó testületi ülés
2012. december 12-én rendkívüli ülésen döntöttek a képviselők 

törvényi kötelezettségükről. 
Az Országgyűlés az egyes törvényeknek a XX. századi önkény-

uralmi rendszerekhez köthető elnevezések tilalmával összefüggő 
módosításáról szóló 2012. évi CLXVII. törvény 4. §-a alapján 2013. 
január 1-jétől közterület, illetve közintézmény nem viselheti olyan 
személy nevét, aki a XX. századi önkényuralmi politikai rendsze-
rek megalapozásában, kiépítésében vagy fenntartásában részt vett, 
vagy olyan kifejezést, olyan szervezet nevét, amely a XX. századi 
önkényuralmi politikai rendszerre közvetlenül utal.

A fentiek alapján Nagykáta város közigazgatási területén az ut-
cajegyzék áttekintését követően kilenc olyan utcanevet találtunk, 
mely megfelel a fenti feltételeknek: a Fürst Sándor utca, Mező Imre 
utca, Ságvári Endre utca, Somogyi Béla utca, Gyetvai utca, Koltói 
Anna utca, Bacsó Béla utca, Rózsa Ferenc utca és az Alpári Gyula 
utca.

A döntés következtében:
a Fürst Sándor utca elnevezését Kovács Magdolna utcára; 
a Mező Imre utca elnevezését Mindszenty bíboros utcára; 
a Ságvári Endre utca elnevezését Wass Albert utcára;
a Somogyi Béla utca elnevezését Czakó András utcára; 
a Gyetvai utca elnevezését Regőczey József utcára;
a Koltói Anna utca elnevezését Süli Sándor utcára;
a Bacsó Béla utca elnevezését Gábor Áron utcára;
a Rózsa Ferenc utca elnevezését Rózsavölgyi Márk utcára;
és az Alpári Gyula utca nevét Wesselényi Miklós utcára változtatja.

Felhívjuk az utca lakóinak a � gyelmét, hogy a névváltozás kö-
vetkeztében az új lakcímkártyákat az Okmányiroda hivatalból 
illetékmentesen állítja és küldi ki az új évben. 

Karsainé Magyar Ildikó

Válogatás az adventi képekből
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munkájára. Terike 1982-től látta el ezt a feladatot egészen nyug-
díjba vonulásáig. Munkáját olyan jól végezte, hogy 1984-ben már 
járási szinten fogta össze ezt a munkát. 2005-ben lett nyugdíjas. 

Lugosi Ágnes már gyerekkorában a pedagógus pályára készült. 
Nem véletlenül, hiszen édesanyja is tanítónő volt. Jászberényben 
szerzett tanítói oklevelet. A 
diploma megszerzése előtt 
már iskolánkban tanított. Itt 
töltötte le a kötelező 1 éves 
tanítási gyakorlatát. 1959. 
augusztus 1-jétől lett intéz-
ményünk (az akkori neve 
Vásártéri Állami Általános 
Iskola) dolgozója. Pályája 
során 1968-ban az Eötvös 
L oránd Tudományegyete-
men magyar nyelv és iro-
dalom-szakos középiskolai 
diplomát szerzett. Pedagógusként igyekezett megszerettetni tanít-
ványaival az irodalmat, történelmet, éneket. Számos versenyen, 
irodalmi műsorban, ünnepségen szerepeltek gyerekei. 1995. július 
31-én vonult nyugdíjba.

Szívesen jártak vissza hozzánk, s szeretetükbe fogadták az új 
kollégáinkat. Úgy ahogy szeretetükbe fogadták összes tanítványai-
kat is. Saját gyermekükként tekintettek rájuk, indították el őket az 
élet útján, s � gyelemmel kísérték sorsukat. Nemcsak a tudást, ha-
nem a kultúra szeretetét is átadták nekik. Nem feledhető az a gon-
doskodás, amely feléjük áradt belőlük. De nem feledhető alakjuk 
sem, ahogy az úton meg-megállva beszélgettek az ismerősökkel, 
volt tanítványokkal, szülőkkel. Mindenkihez volt kedves szavuk, 
biztató tanácsuk. Emlékezzünk Rájuk!

Név Lakcím Elhalálozás Élt
Birkás Gézáné Szül: 
Farkas Julianna Nagykáta, Kossuth L. u. 39. 2012. 09. 21.

Sztojka Mártonné Szül: 
Csollák Aranka Nagykáta, Mária u. 52. 2012. 11. 18. 49 év

Juhász András Nagykáta, Rákóczi krt.54/a. 2012. 11. 22. 85 év

Kelemen Erzsébet Nagykáta, Zárda u. 19. 2012. 11. 26. 68 év

Bába Lászlóné Szül.: 
Kocsis Ilona Nagykáta, Nagypaskom 7. 2012. 12. 09. 62 év

Emlékezzünk!
Karácsony a szeretet ünnepe. Megajándékozzuk szeretteinket, 

jó kívánságokkal halmozzuk el közeli és távolabbi ismerőseinket. 
Örömet és boldogságot szeretnénk nyújtani a számunkra kedves 
embereknek. Örömet és boldogságot, úgy ahogy számunkra is 
nyújtott két nagyon kedves nyugdíjas kolléganőnk. A Mátray Gá-
bor Általános Iskola október havában kétszer is gyászolt. Elvesztet-

tük körünkből Fejős Béláné és 
Lugosi Ágnes pedagógusokat.

Karácsony ünnepéhez kö-
zeledve emlékezzünk rájuk!

Mindketten az általános 
és középiskolát is Nagykátán 
végezték. 

Fejős Béláné 1969-ben, 
Esztergomban, a Felsőfokú 
Tanítóképzőben kapta meg 
tanítói oklevelét.  1973. szep-
tember 1-jétől kezdett dolgoz-
ni nálunk, az akkori Nagykáta 
2.sz. Általános Iskolában. Ta-
nítónőként tanulók sokaságá-

val ismertette meg az írás-olvasás-számolás alapjait. Az iskolákban 
nem csak a mai időkben volt szükség a gyermekvédelmi felelős 

Jót tenni jó
Nagykáta Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. 

december 12-i rendkívüli ülésén döntött arról, hogy ez évben a 
70. életévüket betöltő nagykátai lakosokat megajándékozza kará-
csonyra. Az ajándékcsomag tartós élelmiszereket tartalmaz, mely-
lyel szeretnénk segíteni és örömet szerezni az ünnepeket megelő-
zően és a jókívánságainkat személyesen átadni. Ezt megelőzően 
november hónapban a Városgazdálkodási Szervezetünk segítsé-
gével a segélyezetteknek, rászorulóknak és a nagycsaládosoknak 
adtuk át a szintén tartós élelmiszerekből álló csomagot. Bár az 
osztás mindkét napján esett az eső, mégis a várakozók türelemmel 
viselték ezt, és a Városgazdálkodási Szervezet dolgozói pedig nagy 
odaadással és kedvességgel osztották a csomagokat. A Kocsi János 
polgármester úr által vezetett önkormányzatunk kifejezett célja az 
idősek és a rászorulók segítése, és ha ezt a gazdasági lehetőségeink 
engedik, akkor ezt mindig meg is tesszük. 

Sajnálattal vettem az idős emberek segítségkérését, egyikük 
névtelen levélben fordult hozzám azzal, hogy Őt a legjobb igyeke-
zetünk ellenére sem találtuk meg eddig. Kérem, ha felismeri írását, 
fedje fel magát és személyesen, telefonon vagy levélben jelentkez-
zen, hogy segíthessünk. Telefon: 06-29-641-100
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Mulassuk át együtt az éjszakát. 

 

              2012. DECEMBER 31. hétfő - 19 órától 
kivilágos - kivirradtig       

 

               ZENE - TÁNC – TOMBOLA – JÁTÉKOK 
        VACSORA- BÜFÉ /EGÉSZ ÉJSZAKA/ 

                                        A jókedvről mindenki saját maga gondoskodik. 

                                                           BELÉPő: 5.500 Ft. 

Talpalávaló:               PULZUS DUÓ 
 

                                                    
                                                                     SZILVESZTER  SZÉPE 
Bálnyitó                                                              VÁLASZTÁS! 
                                                                                       
                                                

Meglepetésműsor!                                         Tombola: 200 Ft. 
 
 
 
 
 

        
 
 
 

                                                                      

              
      ASZTALFOGLALÁS: 

 

SZEMÉLYESEN: Nagykáta, Bajcsy Zs. u. 9. 
VAGY TELEFONON december 23-ig (29/641-270, 7o/565-7960) 

KARÁCSONY

Ilyenkor jólesik az elsüllyedt, öreg utakat megjárni, a 

fiatalság ragyogó útjait, a szelíd kalandok tiszta éjszakáit, 

és látni az elment patakok ringató játékát a holdvilággal, 

a szánkós utak alig pendülő éjszakáit, a karácsonyfákat, 

amelyek el nem múlnak soha és az álmokat, amelyek az 

örökkévalóságból jöttek, oda is szállnak vissza pihenni 

és boldognak lenni, mint a szeretetben megfürdött emberi 

lélek. És ilyenkor nem jut eszembe: pénz, jólét, dicsőség, 

nyers vágy és elmúlt szerelem, csak a múló élet apró örömei, 

távoli nevetés a szívemben és emberek, akik halkan járnak 

valahol a ködben, csendesen szólnak az idő árnyékai 

mögött, mégis őket hallom és nem a fájdalom ordítását, 

a dicsőség nyers kiáltását vagy a szerelem bódult és rekedt 

suttogását. Őket hallom, akiket szerettem és szerény emberi 

mivoltukban tiszteltem is, akik – néha – tíz évig hordtak 

egy pár csizmát, fél évig faragtak egy pásztorbotot, a betűt 

nem ismerték, de életük maga volt a törvény… és egyedül se 

tettek soha semmit, amit ország-világ előtt meg ne tehettek 

volna.

(Fekete István: Karácsony, részlet)

 

 
 
 
 

 

 

 
 

Szeretettel meghívjuk Önt és Kedves családját  
az adventi vasárnapok eseményeire! 

 

Minden vasárnap gyertyagyújtás az adventi koszorún. 
 

Karácsonyfa állítás  
December 23-án vasárnap 16 órakor 

 

  „Szent Karácsony est közelget” 
Városi Kórus, a Kalot, 
a Citura Táncegyüttes, 

a Katica Nyugdíjas Klub 
és a Tápiómente Táncegyüttes műsora. 

 

A programok idején a fellépők, nagykátai óvodák, iskolák,  középiskolák, civil szervezetek, 
valamint a Tájház csoportjai által készített karácsonyi ajándéktárgyak kirakodóvására, 

kisállat simogatás és Mikulás várja az érdeklődőket. 
 

Szervezők: 

Nagykáta Város Önkormányzata, 
Városi Könyvtár és Művelődési Központ, Tájház, Városgazdálkodási Szervezet, 
Gazdakör, résztvevő illetve fellépő intézmények, csoportok, civil szervezetek. 
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