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Örömmel tájékoztatom Önöket, hogy az „Önkormányzati tulajdonú egészségügyi alapellátást nyújtó intézmények 
fejlesztésének támogatása Pest megyében” című kiírásra benyújtott pályázatunkat a Támogató 61.760.659.- Forint vissza 
nem térítendő támogatásban részesítette. A pályázat keretében egy új háziorvosi rendelő kerül megépítésre és berende-
zésre a Nagykáta, Damjanich utca 6. szám alatt a III. számú háziorvosi körzet betegei részére. A rendelőben méltó körül-
mények között tudja ellátni betegeit dr. Hernádi János háziorvos.

A rendelő helyén lévő épület bontásáról 2018. január 15-i ülésén döntött a képviselő-testület, így a Városgazdálkodási 
Szervezet hamarosan megkezdi a bontást. Az építkezés a szükséges eljárások lefolytatását követően, várhatóan a nyár 
folyamán megkezdődik.

Dorner Gábor polgármester 
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NAGYKÁTÁRA ÉRT AZ EGÉSZSÉGES BUDAPEST PROGRAM

Nagykátai agrárszakember a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara 
Pest megyei és Fővárosi Szervezetének élén
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A Magyar Agrár, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesz-
tési Kamara (Nemzeti Agrárgazdasági Kamra), 2017. no-
vember 3-án tartotta az ország 19 megyéjében és Budapes-
ten a kamarai választásokat.

Pest megyében és a Fővárosban 22 szavazókörben ad-
hatták le voksaikat a kamarai tagok, többek között Nagy-
kátán is. 

A választásokat minden megyében a MAGOSZ nyerte, a 
vele szövetségre lépett 17 szakmai és érdekképviseleti szer-
vezettel közösen. Ezek a támogató szervezetek lefedik a tel-
jes agrár, erdő és élelmiszergazdaságot, a kicsiktől a nagyo-
kig, a termelőktől a feldolgozókon át a nagykereskedőkig. 

A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Pest megyei és Fő-
városi Szervezetének Alakuló Küldöttgyűlésén, 2017. no-
vember 24-én a 90 fős Küldöttgyűlés Elnökséget, Etikai 

bizottságot, szakmai osztályve-
zetőket és országos küldötteket 
választott öt éves időtartamra.

A Küldöttgyűlés döntésének 
értelmében, az elkövetkező öt 
évben a Pest megyei és Fővárosi Szervezetet elnökként, a 
településünkön élő VELKEI JÓZSEF irányítja.

Elnök Úr két és fél évtizeden keresztül dolgozott az 
agrár - államigazgatás különböző területein. Irányította 
többek között a megyei falugazdász hálózatot, az MGSzH 
Földművelésügyi Igazgatóságát, a NAK Mezőgazdasági 
Igazgatóságát és az MVH Fővárosi és Pest megyei Kiren-
deltségét is.

Tisztelt Elnök Úr! A Kamarában folytatott tevékenysé-
géhez kiváló egészséget és eredményes munkát kívánunk! 

Közel 1,4 milliárd forintból újul meg a nagykátai szakorvosi rendelő. A Pest Megyei Területfejlesztési Program és az 
Egészséges Budapest Program támogatásával új épületszárny épül, emellett korszerűsítik az orvostechnikai és informa-
tikai eszközparkot is. 

2010 után a rendszerváltás óta a legnagyobb, több mint 500 milliárdos fejlesztés ment végbe az egészségügyben, mely-
nek keretében országszerte épültek, illetve újultak meg a kórházak, rendelők. Emellett a Kormány úgy döntött, hogy az 
ország legnagyobb népességű területén, Budapesten, és Pest megyében koncentráltan történjen fejlesztés, amely kiterjed 
az infrastrukturális és az Budapest és Pest megye történetének legnagyobb egészségügyi programja keretében korszerű 
egészségügyi járóbeteg-ellátást kap Nagykáta és környéke, összesen 14 település – jelentette be a térség országgyűlési 
képviselője. Czerván György a beruházás részleteiről elmondta, az épület infrastruktúrafejlesztését a Pest Megyei Terü-
letfejlesztési Program 973 millió Ft-al támogatja, míg a beruházás további forrásigényét az Egészséges Budapest Program 
biztosítja 400 millió Ft értékben. Ez teljes egészében nemzeti forrás, tekintettel arra, hogy a közép-magyarországi régió 
az uniós pályázati lehetőségekből eddig kimaradt eszközállomány megújítására is.
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2017. december 11-én középiskolánk adott otthont az 
agrárgazdaság Pest megyei fejlesztésére irányuló part-
nerségi együttműködési megállapodás aláírásának.   Az 
együttműködést Velkei József, a NAK megyei elnöke, a 
Földművelésügyi Minisztérium fenntartásában lévő agrár 
szakképző intézmények igazgatói és a térségben működő 
agrár- és élelmiszergazdasági tevékenységet folytató szer-
vezetek képviselői írták alá.

A rendezvényt megtisztelte jelenlétével dr. Fazekas Sán-
dor földművelésügyi miniszter és Czerván György agrá-
rgazdaságért felelős államtitkár, térségünk országgyűlési 
képviselője is. A vendégek között köszönthettük a Föld-
művelésügyi Minisztérium és a Nemzeti Agrárgazdasági 
Kamara több munkatársát, városunk polgármesterét, al-
polgármesterét és jegyzőjét is.

Az együttműködés kiemelt területei között szerepel a 
végzett fiatal szakemberek munkaerőpiacon történő elhe-
lyezkedésének elősegítése, a duális képzés erősítése, a ta-
nulók gyakorlati tudásának a lehető legmagasabb szintre 

történő emelése. A partnerségi megállapodáshoz termé-
szetesen középiskolánk és intézményünk gazdasági part-
nerei, Nagykáta Város Önkormányzata Városgazdálkodási 
Szervezete és a Nagykátai Gyógyfürdő és Egyéb Szolgálta-
tó Nonprofit Kft. is csatlakozott.

Dusekné Filipcsei Éva igh.

November 25-én a Tápió-vidék Természeti Értékeiért 
Közalapítvány a Magyar Natúrpark Szövetséggel együtt-
működve konferenciát szervezett Nagykátán, melyre a 
hazai, már évek óta működő natúrparkok képviselőit és 
a térségben tervezett Tápió Natúrpark jövőbeni szereplő-
it hívták meg. Mielőtt azonban a konferenciára térnénk, 
azoknak, akik még nem hallottak erről a szerveződési for-
máról, néhány fontos információt közlünk a natúrparkok-
ról.

A natúrparkok nem azonosak a nemzeti parkokkal! Ez 
inkább egy vidékfejlesztési modell, mely a nyugat-európai 
országokban már több évtizede jól működik. Ezekben is 
vannak védett területek, de a természeti értékek védelme 
mellett a natúrparkok nagy hangsúlyt fektetnek a kulturá-
lis értékek, hagyományok és a tájképi elemek megőrzésére 
is. És mindezt úgy, hogy ezek megőrzését és továbbadását a 
helyi lakosság bevonásával érik el. Másik nagy különbség, 
hogy a natúrparkok alulról jövő szerveződések, melyek a 
helyi közösségek, önkormányzatok összefogásával jön-
nek létre, melynek célja a közös, átgondolt térségfejlesztés, 

mely hosszútávon is képes megőrizni a vidék értékeit. A 
natúrparkokhoz településenként lehet csatlakozni a helyi 
képviselő-testület döntésével, de natúrparki partnerek le-
hetnek civil szervezetek, vállalkozások és magánszemélyek 
is. (A Tápió Natúrpark kezdeményezéshez 2016-ban a tér-
ség valamennyi önkormányzata csatlakozott már Mendé-
től Tápiógyörgyéig. A helyi natúrpark kialakítása kapcsán 
már voltak korábban is önkormányzati és civil tájékoztató 
fórumok településeinken, ennek részleteiről a www.hajta-
partja.hu/naturpark oldalon olvashatnak bővebben.)

A jelen konferencia célja a natúrpark, mint vidékfej-
lesztési modell, és a hazai jó gyakorlatok, tapasztalatok 
bemutatása volt a helyi polgármestereknek, képviselőknek, 
turisztikai szolgáltatóknak, termelőknek és az érdeklődő 
civileknek.

A konferencia résztvevőit Wenhardt Lászlóné, a Köz-
alapítvány elnöke köszöntötte, majd Czerván György ag-
rárgazdaságért felelős államtitkár, térségünk országgyűlé-
si képviselője, tartotta meg nyitó beszédét az egész Tápió 
mentét érintő nagy projekt, a Tápió Natúrpark létrehozá-
sáról. 

PARTNERSÉGI MEGÁLLAPODÁS ALÁÍRÁSA A DAMJANICHBAN

Beszámoló a „Natúrpark a Tápió-vidéken” c. konferenciáról
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Az előadók a natúrparki modellt és a hazai tapasztalato-
kat mutatták be az Írottkő, a Cserhát és a Pannontáj-Soko-
ró Natúrpark példáin keresztül. A rendezvény kiegészült 
az Európai Hulladékcsökkentési Hét tapasztalataival is, 
melyről dr. Hangodi Éva főosztályvezető tartott előadást 
a Földművelésügyi Minisztérium részéről. A gyakorlati 
megvalósítás jegyében a könyvtár egy másik termében a 
nagykátai Váci Mihály Katolikus Általános Iskola diákjai 
készítettek különböző ajándéktárgyakat újrahasznosított 
anyagokból az iskola pedagógusainak irányításával.

 Az ebédszünet után a házigazdák nevében, Antalicz 
Csaba, titkár mutatta be a Tápió Natúrpark terveit, majd 
a résztvevők kisebb műhelyekben folytatták a beszélge-
tést. Az igényeket látva a jelenlévők elhatározták, hogy a 

tavaszi félévben tovább folytatják a műhely beszélgetéseket 
ún. „Natúrparki esték” keretében. A projektet koordiná-
ló Tápió Közalapítvány célja, hogy a térség 2018. tavaszán 
elnyerje a Földművelésügyi Minisztériumtól a Natúrpark 
címet.

A natúrparkok szellemiségében az egész napi vendéglá-
tást helyi termelők biztosították. A konferencia előadásai 
és képei megtalálhatóak a www.hajtapartja.hu webolda-
lon, ahol további információkat is olvashatnak a készülő 
natúrparkról..

A konferencia megrendezését a Földművelésügyi Mi-
nisztérium és a Pátria Takarékszövetkezet támogatta.

Antalicz Csaba, titkár
Tápió Közalapítvány
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kTÁJÉKOZTATÓ – HÁZHOZ MENŐ HULLADÉKSZÁLLÍTÁS

Házhoz menő hulladékok szállítási időpontjai 2018. januártól – áprilisig tartó időszakra: 
szelektív (sárga zsákos) és biológiailag lebomló (zöld zsákos)

Januárban a *-gal jelölt időpontokban kizárólag fenyőgyűjtés!
A korábban megszokott körzet beosztás nem változott! (térkép a 19. oldalon)

CSOMAGOLÁSI (sárga zsákos)
körzet január február március április

I. 12.; 26. 9.; 23. 9.; 23. 6.; 20.

II. 5.; 19. 2.; 16. 2.; 16.; 30. 13.; 27.

III. 12.; 26. 9.; 23. 9.; 23. 6.; 20.

IV. 5.; 19. 2.; 16 2.; 16.; 30. 13.; 27.

BIOLÓGIAILAG LEBOMLÓ (zöld zsákos)
körzet január február március április

I. 2.; 16.; 30.* 
13.* (szombat) 13.; 29. 13.; 29. 10.; 24

II. 3.; 17.; 31.* 
13.* (szombat) 14.; 28. 14.; 28. 11.; 25.

III. 9.*; 23. 
20.* (szombat) 6.; 20. 6.; 20. 3.; 17.

IV. 10.*; 24. 
13.* (szombat) 7.; 21. 7.; 21. 4.; 18



6

Kö
zé

rd
ek

ű 
hí

re
k

Április 8-ára írta ki az országgyűlési képviselőválasztást Áder János köztársasági elnök. 
Nagykátán a szavazókörök címében egy helyen történt változás. A nagykátai 008. számú szavazókör címe, mely koráb-
ban a Temető utca 24. (Városgazdálkodási Szervezet) alatt volt, a Tüzelő u. 7. (Szőlőtelepi Iskola) címre változik. A 
szavazókör a Mátray Gábor Általános Iskola Tüzelő u. 7. szám alatti (Szőlőtelepi Iskola) épületében kerül kialakítás-
ra. A címváltozás a szavazókör sorszámát és területi beosztását nem érinti. A választási értesítő már az új címre szól. 

A nagykátai 008. számú szavazókör utcái:
Erzsébet utca, Kázmér utca, Kis köz, Kodály Zoltán utca, Kovács Magdolna utca, Körte utca, Linda utca, Mária utca, 
Öregszőlői út, Szabolcs utca, Szilva utca, Vasút utca 000000/4869 - 000000/4900, Vasút utca 46-os számtól felfelé,  
Viola utca, Wass Albert utca.

Kizárólag az ezekben az utcákban lakóknak kell új helyre menniük szavazni. A többi szavazókör címe változatlan. 
Jelöltajánlásra 2018. február 19. és 2014. március 5. között van lehetőség. Minden választópolgár, aki az adott vá-

lasztókerületben választójoggal rendelkezik, az ajánlóívet kitöltve és aláírva ajánlhat jelöltet. Egy választópolgár több 
jelöltet is ajánlhat, egy jelölt viszont csak egy ajánlással támogatható. Az ajánlás nem vonható vissza. A sikeres jelöl-
tállításhoz 500 érvényes jelölés szükséges.

Rövid tájékoztatást szeretnék adni az országgyűlési képviselő választás eljárási határidőiről és határnapjairól, melyet 
a 2018. április 8. napjára kitűzött országgyűlési képviselő-választás eljárási határidőinek és határnapjainak megállapítá-
sáról szóló 3/2018. (I. 11.) IM rendelet szabályoz.

• Azt a választópolgárt, aki legkésőbb 2018. február 9-én a szavazóköri névjegyzékben szerepel, a Nemzeti Választási 
Iroda értesítő megküldésével tájékoztatja a szavazóköri névjegyzékbe vételéről. Az értesítőt a választópolgár értesí-
tési címére, ennek hiányában lakcímére 2018. február 19-ig kell megküldeni.

• A helyi választási iroda értesítő átadásával vagy megküldésével tájékoztatja a szavazóköri névjegyzékbe történt felvé-
teléről azt a választópolgárt, aki 2018. február 9-ét követően kerül a település szavazóköri névjegyzékébe.

• Az értesítő, valamint a szavazóköri névjegyzék tartalmazza a választópolgár nemzetiségének megjelölését, ha a vá-
lasztópolgár legkésőbb 2018. március 23-án 16.00 óráig benyújtott kérelme alapján az országgyűlési képviselők vá-
lasztásának névjegyzékére is kiterjedő hatállyal szerepel nemzetiségi választópolgárként a központi névjegyzékben.

• A fogyatékossággal élő választópolgár a Ve. 88. § c) pontja szerinti segítséget (Braille-írással ellátott szavazósab-
lon alkalmazása) 2018. március 29-én 16.00 óráig igényelheti.

• Az átjelentkezésre irányuló kérelemnek legkésőbb 2018. április 6-án 16.00 óráig kell megérkeznie a helyi válasz-
tási irodához. 

• Az átjelentkező választópolgár 2018. április 6-án 16.00 óráig módosíthatja vagy visszavonhatja átjelentkezési kérel-
mét.

• A választópolgár mozgóurna iránti kérelmének:
a) legkésőbb 2018. április 6-án 16.00 óráig kell megérkeznie ahhoz a helyi választási irodához, amelynek szava-

zóköri névjegyzékében szerepel, vagy
b) 2018. április 8-án, legkésőbb 15.00 óráig kell megérkeznie a szavazatszámláló bizottsághoz.

• A külképviseleti névjegyzékbe való felvételre irányuló kérelemnek legkésőbb 2018. március 31-én 16.00 óráig 
kell megérkeznie.

• A külképviseleti névjegyzékbe felvett választópolgár legkésőbb 2018. március 31-én 16.00 óráig módosíthatja a Ve. 
259. § (3) bekezdés b) pontja szerinti adatot. A külképviseleti névjegyzékbe felvett választópolgár legkésőbb 2018. 
március 31-én 16.00 óráig kérheti törlését a külképviseleti névjegyzékből.

• A választási kampányidőszak 2018. február 17-től 2018. április 8-án 19.00 óráig tart.
• A szavazóhelyiséget magában foglaló épületnek a szavazóhelyiség megközelítését szolgáló bejáratától számított 150 

méteres távolságon belül – közterületen – választási kampánytevékenység 2018. április 8-án nem folytatható és ezen 
a napon választási gyűlés nem tartható.

• A választópolgároknak lehetőségük van a kérelmeket elektronikus úton a www.valasztas.hu és a www.nagykata.hu 
oldalon vagy papír alapon benyújtani. 

Jelöltek illetve az érdeklődők részletesebb tájékoztatást a www.valasztas.hu és a www.nagykata. hu oldalon találnak. 

Választással kapcsolatos kérdéseik esetén készséggel állunk rendelkezésükre a Helyi Választási Irodában 2760 Nagy-
káta, Dózsa Gy. út 2. 6-os bejárat emelet /Titkárság/ tel.: 29/641-100; email cím: jegyzo@nagykata.hu; titkarsag@nagy-
kata.hu

Karsainé Magyar Ildikó 
HVI vezető

Tisztelt Választópolgárok! Tisztelt nagykátai lakosok!
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Nagykáta Város Önkormányzata Jegyzője az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól 
szóló 2015. évi CCXXII. törvénynek (a továbbiakban: törvény) megfelelően 2018. január 1-től biztosítja a törvényben meg-
határozott esetekben a természetes személyeknek az elektronikus ügyintézés lehetőségét. A törvény 9.§ (1) bekezdésében 
meghatározott szervek és személyek a bekezdésben meghatározott kivétellel elektronikus ügyintézésre kötelezettek. 

Honlapunkon folyamatosan tájékozatjuk az elektronikusan intézhető ügyekről, azokhoz szükséges feltételekről, az 
ügymenetről, a kitöltendő nyomtatványokról és azok hitelesítéséről. 

Elektronikus ügyintézés módja
Az Önkormányzati Hivatali Portálon a https://ohp.asp.lgov.hu történő ügyintézéshez szükséges a Központi Azo-

nosítási Ügynökön (továbbiakban: KAÜ) keresztüli azonosítás. 
A KAÜ az alábbi elektronikus azonosítási szolgáltatásokat biztosítja:
• Ügyfélkapus azonosítás (Ügyfélkapu)
• Részleges Kódú Telefonos Azonosítás (Telefonos azonosítás)
• Tároló elemet tartalmazó személyazonosító igazolvány (E-szig.-azonosítás).
Nem természetes személy nevében történő ügyintézés esetén az eljáró személynek KAÜ azonosítással kell bejelent-

keznie.

Tájékoztató az Önkormányzati Hivatali Portálról 
Az Önkormányzati Hivatali Portál (továbbiakban: Portál) az önkormányzati ASP rendszerben az elektronikus ön-

kormányzati ügyintézés helyszíne.
A Portál az önkormányzati ASP rendszert igénybe vevő önkormányzatok természetes személy és jogi személy ügyfelei 

számára egyaránt lehetőséget biztosít a szakrendszeri alkalmazásokhoz kialakított, elektronikusan elérhető szolgáltatá-
sok igénybe vételére.

Igénybe vehető elektronikus ügyintézési szolgáltatások
Adóegyenleg lekérdezés

Az ügyfél lekérheti adott településhez tartozó helyi adó egyenlegét. Az egyenleg lekérdezéséhez a felhasználónak a 
KAÜ-s azonosítás után meg kell adnia az adóazonosító jelét, vagy adószámát is. Azonosítás után a felhasználó lekérdezheti 
az adott önkormányzati adóhatóságnál fennálló személyes adóegyenlegét, vagy képviseleti joggal felruházott személyként 
azon (természetes vagy jogi) személyek egyenlegét, amelyekkel kapcsolatban az önkormányzatnál jogosult eljárni.

Ügykövetés
A bejelentkezett felhasználók lekérdezhetik az általuk az ASP Önkormányzati Hivatali Portál felületén elektronikusan 

indított helyi önkormányzati ügyek státuszát is. Az alkalmazás lehetőséget biztosít az ügyfelek számára az ügyintézési 
folyamat interneten keresztüli nyomon követésére.

Ügyindítás
Az ügyindítás egy elektronikus űrlap benyújtását jelenti. Elérhető a https://ohp.asp.lgov.hu oldalról. A település és az 

ügy kiválasztása után az űrlapkitöltő alkalmazás segítségével az ügyfél kitölti az űrlapot, majd beküldi a települési önkor-
mányzat hivatali tárhelyére. A címzett önkormányzat iratkezelője érkezteti a benyújtott űrlapot és iktatás után bekerül a 
megfelelő szakrendszerbe vagy eljut az ügyintézőhöz. Jelenleg az önkormányzat adó, ipar-, és kereskedelmi, hagyatéki 
leltár, birtokvédelmi, anyakönyvi és szociális ügyei támogatottak szakrendszeri fejlesztésekkel az önkormányzati 
ASP rendszeren keresztül, de az ún. e-Papír szolgáltatás segítségével bármilyen ezen kívüli ügy elektronikusan in-
dítható. Az ügyindítás bejelentkezéshez és regisztrációhoz kötött szolgáltatás, ennek hiányában az űrlap legfeljebb csak 
nyomtatható és papír alapon nyújtható be.

Az e-Papír szolgáltatás a https://epapir.gov.hu oldalon érhető el.
Email útján és a fentieken kívül egyéb elektronikus úton nincs lehetőség ügyintézésre!
A regisztrációval, a szolgáltatás igénybevételével és használatával kapcsolatos bővebb információt a https://ohp.

asp.lgov.hu oldalon talál. 
Karsainé Magyar Ildikó jegyző

TÁJÉKOZTATÁS
Nagykáta Város Önkormányzata ezúton tájékoztatja  a Tisztelt Lakosságot, hogy a  

KÖZVILÁGÍTÁS HIBABEJELENTŐ  az   elérhetőségeken érhető el: 

Tel: +36 1 457 0575
E-mail: ugyfelszolgalat@plh.hu   •   www.plh.hu weboldal hibabejelentő felülete. 

Tájékoztató elektronikus ügyintézésről
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Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő-testülete a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. tör-
vény 20/A. § alapján pályázatot hirdetett Nagykátai Városi Könyvtár és Művelődési Központ igazgató (magasabb ve-
zető) beosztás ellátására.

Pályázata alapján Nagykáta Város Képviselő Testülete 2018. február 1-től 2023. január 31-ig Szalainé Apró Máriát 
nevezte ki igazgatónak.

– Kedves Marika! En-
gedd meg, hogy kine-
vezésed alkalmából 
szeretettel gratuláljak 
Neked és noha Téged 
valóban mindenki 
ismer városunkban, 
néhány kérdést szeret-
nék feltenni, múltról, 
jelenről és ami még 
fontosabb, a jövőbeli 
elképzelésekről! 

 Neved évtizedek óta 
összefonódik Nagy-
kátán a kultúrával, 
a művelődési házzal. 
Hogyan kezdődött ez a véget nem érő kapcsolat?

– Köszönöm szépen a gratulációt és legelőször is szeret-
ném elmondani, hogy nagy megtiszteltetés ez számom-
ra, hiszen pályafutásom megkoronázása ez a kinevezés. 
2. osztályos általános iskolás voltam, amikor először lép-
tem át a művelődési ház küszöbét, s azután pillanatok 
alatt bekerültem a vérkeringésébe. Megérintett a nép-
tánc, népdal, s ez kihatott egész életemre.

 Az általános iskola éveit végigtáncoltam, majd bekerül-
tem a művelődési házban működő Tápiómente Tánc-
együttesbe, ahol 20 évig roptam. Ezek az évek meghatáro-
zó jelentőségűek voltak, hiszen itt töltöttük szabadidőnk 
legnagyobb részét, így betekintést nyertem a művelődési 
ház életébe. Oly annyira megtetszett ez a fajta munka, 
hogy az akkori igazgató Chmely Ödön, Dönci bácsi fel-
kérésére, a gimnáziumi évek után, népművelőként kezd-
tem el itt dolgozni.

– Ezek szerint tényleg elmondhatod magadról, hogy az 
alapoknál kezdted.

– Ez így van. Több, mint 30 éve dolgozom már itt. Ha belé-
pek az ajtón egy kicsit olyan, mintha hazaérkeznék. Elő-
ször, mint népművelő, majd művelődésszervező, később 
igazgató helyettesként, most két hónapja megbízott igaz-
gatóként tevékenykedem. Gyorsan elszaladtak az évek, 
hiszen állandó pörgésben élünk, ugyanakkor minden 
nap hoz magával valami újat, és ez nagyon jó. Ezek az új 
kihívások, mindig új feladatok elé állítanak. Ezért is vé-
geztem el Jászberényben a Tanítóképző Főiskolán a mű-
velődésszervező és gyermek szabadidő szervező szakot, 
és ezért tartottam fontosnak, hogy elvégezzem a 3 éves 
néptánc-oktatói szakot is.

– 30 év alatt nagyon sok minden történt. Mégis mi az, 
amit a legkiemelkedőbb munkádnak, eredményednek 
tartasz?

– Örömmel tölt el és nagy szeretettel gondolok vissza 
azokra a kollégákra, akikkel sok-sok év alatt szerencsém 
volt együtt dolgozni, vagy dolgozom most is, hiszen a 
művelődésszervezés egy társas szakma. Egy-egy rendez-
vény mögött több ember munkája testesül meg. De ami 
talán hozzám legjobban kötődik, azt felsorolnám: Tápió-
mente Táncegyüttes, Katica Nyugdíjas Klub, Városi Kó-
rus, Idősek Világnapjának és a Magyar Kultúra Napjának 
megünneplése, Járási Ki Mit Tud?, 24 órás vetélkedő, Já-
rási Jelmezverseny. A nyári egy hónapos úszótanfolyam, 
a Szilveszteri Bál, a Kátai Tánctalálkozó és még sorolhat-
nám a hagyománnyá vált programokat, eseményeket. De 
még egyszer szeretném hangsúlyozni, hogy ezek sikeres 
megszervezése, lebonyolítása nem egyedül az én érde-
mem, csak egy jól működő közösségben lehet ezt a mun-
kát sikeresen végezni!

– Aki ismer benneteket, az tudja, hogy munkátok nem 
korlátozódik az intézmények falai közé.

– Természetesen fontosnak tartjuk a városi rendezvénye-
ken való közreműködést, szervezést, az intézményben 
működő csoportok, az intézményben tartott különféle 
rendezvények lebonyolításában való segítséget. Törek-
szünk arra, hogy az intézmények falai között minden 
korosztály megtalálja a neki megfelelő művelődési, szó-
rakozási formát. 

 Fontosnak tartom, hogy, aki az intézményben tartja 
programjait, az megelégedéssel távozzon, hiszen min-
denkinek a saját rendezvénye a legfontosabb.

– Valószínűleg sokan tudják, hogy Nagykáta Város Ön-
kormányzata, már többször is elismerte azt a munkát, 
melyet idáig végeztél.

– Valóban, nagy örömömre szolgált, hogy először 2009-
ben Közszolgálati Nívódíjat kaptam, majd 2012-ben Pro 
Urbe díjjal jutalmaztak.

– Most pedig egy újabb feladat. Mi az, ami a legnagyobb 
kihívást jelenti számodra?

– Természetesen betekintést nyertem a Városi Könyvtár és 
az Állandó Helytörténeti Kiállítóhely /volt Tájház / mun-
kájába, életébe, de nem volt feladatom a két intézmény 
irányítása. Most ez megváltozik, s remélem ott is kama-
toztatni tudom az elhivatottságomat.

 Fontos feladatomnak tekintem a kapcsolattartást Önkor-
mányzattal, intézményekkel, civil szervezetekkel. 

 Köszönöm a bizalmat, köszönöm, hogy lehetőségem van 
azt csinálni, amit szeretek. 

– Én pedig köszönöm a beszélgetést. Szeretettel kívánok 
Neked az előtted álló feladatokhoz sok-sok erőt, kitar-
tást, lelkesedést és nagyon jó egészséget!

Juhosné Révész Erzsébet

ÚJ VEZETŐ A VÁROSI KÖNYVTÁR ÉS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÉLÉN
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Írásunkat legelőször egy december 2-i Mikulás rendez-
vénnyel kezdjük, mert nem hagyhatjuk szó nélkül, hogy 
hányan álltak az ügy mellé. Azért, hogy a Mikulás rendes 
csomagot tudjon odaadni kis olvasóinknak, támogatókat 
kerestünk és bőven akadtak! 

Ezúton szeretnénk megköszönni a következő listán sze-
replőknek, hogy adományukkal segítették a rendezvény 
sikerességét:

• Agnesz Bizsu & Divat
• Császár István
• Erős Édesség- és Italáru üzlet
• Gabi Zöldség Gyümölcs
• Galéria Nyomtatvány Kft.
• Gazsi Máté ev. Bravo Baits (Budapest)
• Hamar Barkács Áruház
• Hudák Kft Kereskedőház
• Kata Papír-írószer
• Pottok Zöldség-Gyümölcs
• Sarki Mini ABC
Rengeteg édességet, írószereket, gyümölcsöt, ropogtat-

nivalót, hajcsatokat és pénzt kaptunk Tőlük, így több mint 
50 csomag készült el s ez mind el is fogyott! Köszönjük!

Ami a januárt illeti, készülünk új programokkal, mint 
pl. az olvasóklub. Várunk minden kedves olyan olvasni 
szerető embert, aki szeretne egy közösséghez tartozni, az 
olvasmányélményeiről beszélgetni. Az alkalmak minden 
hónap utolsó szerdáján 18 órakor kezdődnek. Érdeklődni 

személyesen a Könyvtárban, vagy a 29/440-089-es számon 
lehet!

Jövőre is folytatódnak a családi szombatok, 2018-ban 
először, január 13-án tartjuk, a farsang jegyében. Busó- és 
egyéb álarcokat készítünk, farsangi dekorációkat és lesz 
egy kiállítás is a népi farsangi szokásokról.

A Könyvtár honlapján és facebook oldalán mindenről 
tudnak tájékozódni, várunk szeretettel mindenkit 2018-
ban is!

Blahúz-Kiss Csilla

TÉLEN SEM ÁLL MEG AZ ÉLET A KÖNYVTÁRBAN!

ORSZÁGOS SIKER A 
DAMJANICHBAN

2017. november 16- án Budapesten került sor a Pest-
szentlőrinc-Pestszentimrei Felnőttek Gimnáziuma által 
szervezett „Haza és haladás” Országos Történelem Ver-
senyre. 

A vetélkedőre számos budapesti középiskola mellett az 
ország legtávolabbi pontjairól is érkeztek: pl. Nyíregyhá-
záról, Szombathelyről, Makóról, Szolnokról, összesen 66 
csapat mérhette össze tudását.

A regisztrációt az írásbeli forduló követte, ahol 1 óra állt 
rendelkezésünkre, hogy egy 40 kérdéséből álló feladatla-
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pot kitöltsünk a reformkor, az 1848/49-es forradalom és 
szabadságharc és kiegyezés témában. A feladatlap tárgyi 
tudásunkat mérte fel. Miután ezzel végeztünk, a szervezők 
által biztosított szendvicsek és kávé mellett megbeszéltük 
a feladatokat Szívósné Terék Mária tanárnővel, aki a felké-
szülésben is nagyon sokat segített. Rövid várakozás után 
sor került az első forduló eredményhirdetésére. 

A 66 csapat közül 5 általános és 5 középiskolás páros 
folytathatta a versenyt. Miénk volt a 2. legjobb eredmény 
az írásbelin, és ezeket a pontokat vittük magunkkal a szó-
belire is, ez megnyugtatott minket, hisz láttuk, hogy van 
esélyünk a győzelemre. Először villámkérdéseket kaptunk, 
itt a szerencsére is szükség volt, hiszen könnyebb és nehe-
zebb kérdések egyaránt előfordultak. Ezt követően már a 
kreativitásunkra is szükség volt: plakátot kellett készíte-
nünk, majd bemutatnunk a zsűrinek megadott témában, 
ami csapatonként eltért. A feladat legnehezebb része a 15 
perces időkorlát volt. 

Az utolsó feladat az „oknyomozó újságírás” elnevezést 
kapta. Interjút kellett készítenünk a kor egyik kiemelke-
dő alakjával. Ehhez, illetve a témát illusztráló képek ke-

reséséhez az internetet 
is használhattuk. Mi 
például Kossuth Lajos 
feleségével „beszélget-
tünk el” férje börtönvi-
selt múltjáról, és a kato-
likus – nem katolikus 
házasságról, ami a kor 
egyik égető problémája 
volt. 

Ezután következett 
az eredményhirdetés. 
A zsűri (dr. Závodsz-
ky Géza és dr. Katona 
András tankönyvírók, 
az ELTE tanárai és egy 
helyi történelemtanár), ahogy azt mondani szokták „nehéz 
helyzetben volt”. Tőlük vehettük át nagy örömmel az I. he-
lyezettnek járó oklevelet. 

Jandó Katalin és Kovács Lili Adél 
12/C osztályos tanulók 

SIKER AZ IPARIS TANULÓKNÁL
A hagyományokhoz híven 2017. december 2-án már 

hatodik alkalommal rendezte meg Illéssy Gasztro Kupa 
Országos ételművészeti versenyt az Illéssy Sándor Baptista 
Gimnázium, Szakgimnázium és Szakközépiskola Kisúj-
szálláson. Ezen a megmérettetésen szakács, cukrász, pin-
cér és eladó tanulók mérték össze gyakorlati tudásukat.

Iskolánkat hat eladó tanuló képviselte ezen a versenyen, 
ahol eredményesen szerepeltek. Nyuzó Diána I. helyezett 
lett. A zsűri elismerését, és diplomát kapott Sándor Evelin 
Zoé, Veréb Bernadett, Jakab Dzsenifer Regina és Vágány 
Alexandra.

Köszönjük a Korpusz-Taberna Kft. – SPAR partner gya-
korlati képzőhelynek a versenyre való felkészítést és a köz-
reműködést.

A versenyzők munkájához, sikereihez gratulálunk!
Guth Zsuzsanna

„SEGÍTENI ÖRÖM” 
 Karácsonyi önzetlenség az Ipariban

A karácsonyi forgatagban mindenkinél előtérbe kerül 
egy kicsit az érzelgősebb, jótékonyabb énje, és legtöbbün-
ket megmagyarázhatatlanul hajt valami belülről, hogy az 
ünnepek környékén minél több alkalommal csaljunk mo-
solyt mások arcára - akár idegenként is. Ez történt a CSZC 
Nagykátai Szakgimnáziuma és Szakközépiskolájában is.

A reál- és testnevelés-munkaközösség kezdeménye-
zésére, egy kolléganőnk segítségével felkerestük a Pilisi 
Gyermekotthont. Ebben az otthonban száz gyermek él és 
nevelkedik állami gondozásban. Vannak köztük egészsé-
gesek és sérültek (pl.:autisták ) is. Kicsik és nagyok egya-
ránt. Kedvesen elnevezett otthonokban élnek, mint példá-
ul Fészek-lak, Bendegúz csoport, Vadász-lak, a Csiga-ház, 
egy-egy „családot” alkotva. Egészségesek, sérültek, kicsik 
és nagyok vegyesen. 

Iskolánk egy képviselője felkereste az intézmény veze-
tőjét, hogy szeretnénk örömet szerezni az itt élő gyerekek-
nek. Kértünk és kaptunk tőle negyvenöt nevet, életkorral, 
Karácsonyi kívánságlistával. Megható volt, hogy ezek a 
gyerekek olyan dolgokat kértek, amelyek sokunk számára 
természetes, hogy van: úszószemüveget, úszósapkát, illat-
szereket, ágynemű huzatot, mesekönyvet, filctollat, hajcsa-
tot, hajgumit, mamuszt, sapkát, sálat, kesztyűt, hajzselét, 
kisautót, karórát, apró játékokat és még sorolhatnám mi-
lyen egyszerű, mindennapi dolgokat kértek. Nekik ezek 
jelentették a Karácsonyt, az örömet!

A nevek belekerültek egy-egy „karácsonyfadíszbe”, eze-
ket felaggattuk a tanáriban felállított fenyőfára. A negy-
venöt nevet és kívánságot tartalmazó kis dísz várta, hogy 
valaki kiválassza a fáról. A kollégák és külsős segíteni vágyó 
emberek is leemelhettek tetszés szerint egy vagy több, a ne-
veket rejtő kis csomagot. Azonban nem kis örömünkre né-
hány osztály is csatlakozott ehhez az önkéntes adományo-
záshoz. Ez büszkeséggel töltött el bennünket, hogy minden 
kényszer nélkül vállalták a jótékonykodást, mutatva ezzel, 
hogy valamit sikerül átadni a mi értékrendünkből. 

Néhány nap alatt minden apró dísz lekerült a fáról és 
ezzel párhuzamosan sokasodtak a szépen becsomagolt 
meglepetések, a feldíszített karácsonyfa mellett! Néhány 
kolléga olyan aprólékosan és akkora lelkesedéssel válogat-
ta össze az ajándékokat, mintha saját gyermekeinek tenné 
ezt. Nem is lehet ezt másként megtenni, csak szeretettel, 
áhítattal és kellő alázattal.

December 19-én „elutaztak” a csomagok a gyerekek-
hez és meglepetésként 24-én ezek az ajándékok kerültek a 
Karácsonyfa alá. A gyerekek nem várták és nem is tudták 
kitől kapnak ajándékot, így óriási öröm volt számukra, mi-
kor a névre szólóan megkapták a szeretettel becsomagolt és 
elküldött általuk óhajtott apróságot. 

Mi tanárok - sajnos úgy gondolom nemcsak az „Ipari-
ban” - , naponta szembesülünk nehéz sorsú gyermekekkel, 
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akik - a pilisi otthonban élőkhöz hasonlóan - csendesek, 
szerények és nem kívánnak lehetetlent. Csak „úszósapkát”, 
„úszószemüveget”, „illatszereket”, „ágynemű - huzatot”, 
„mesekönyvet”……….Talán a mi tantestületünk ezért más, 
mint a többi, mert mi minden nap érezzük a Karácsonyt: 

egy jó szóval, egy kedves mosollyal, egy együttérző ölelés-
sel, egy jó beszélgetéssel. Sokszor tapasztaljuk, hogy mind-
össze erre van szüksége egy-egy tanulónak a boldogságához 
és ez nem kerül pénzbe, csak egy kis odafigyelésbe!

Szarvas Edina, Urbán Lászlóné

NAGYKÁTA IPARI

Január 8.-án hétfőn Nagykátán a Ceglédi Szakképzé-
si Centrum tagintézményeinek életében egy igen jelentős 
rendezvény került megszervezésre, mely a Centrum-futsal 
nevet viseli. Fontosnak érzi a Centrum minden tagintéz-
ménye, hogy képviseltesse magát egy-egy csapattal, hiszen 
ritka rendezvények egyike, ahol a tagintézmények tanulói 
és tanárai találkozhatnak egymással. Három város (Ceg-
léd, Monor és Nagykáta) öt iskolája vívta a harcot egymás-
sal, rúgta a bőrt, taktikázott. 

A rendező iskola szerepét ebben az évben a Centrum 
Nagykátai Ipari Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája 
vállalta magára, a Nagykátai Városi Sportcsarnokban. Ez-
úton is köszönjük a városnak, hogy a Sportcsarnokot ren-
delkezésünkre bocsátotta a rendezvény idejére.

Igyekeztünk, - mint rendező iskola- komolyan venni a 
szervezést, így biztosítottuk, hogy minden csapat rögvest 
értesüljön az eredményekről a csarnokban lévő nagy ered-
ményjelző-táblára nézve. Folyamatos hangosítással, szü-
netekben zenével, étellel, itallal igyekeztünk kedveskedni 
a vendégcsapatoknak.

A meccsek sorrendjének eldöntése előzetes sorsolás 
alapján történt, 5 csapatos körmérkőzéses formában, azaz 
minden csapat négy mérkőzést játszott.

Reggel 9 órától megállás nélkül folytak a mérkőzések 
2x15 perces formában. A délutáni eredményhirdetésre már 
minden csapat láthatóan elfáradt, de egy igen eredményes 
és szórakoztató napot tudhattunk magunk mögött. Az 
egész nap folyamán sportszerűen zajlottak a küzdelmek. 
Mind a résztvevők, mind a nézők, szurkolók jól érezték 
magukat, hiszen a jókedv, a mosoly és a vidámság volt jel-
lemző a tornára. Úgy gondolom, hogy minden, amit a fut-
sal képvisel – technika, taktika, tudatosság, csapatjáték - a 
tanulók igyekeztek megvalósítani.

Élvezetes volt látni a tanulókat, ahogy mindent megtet-
tek a győzelem érdekében a sportszerűség keretein belül.

Az eredményhirdetésen Szabadi Zoltán a Ceglédi Szak-
képzési Centrum szakmai főigazgató- helyettese érmet és 
Fehérvári Károly a nagykátai tagintézmény-vezetője okle-
velet adott át a résztvevő csapatoknak.

 Urbán Lászlóné

Minden érdeklődő diákot, aki szeretne nálunk tanulni, 
nevelődni, érettségi és szakmai vizsgát tenni; minden fel-
nőttet, aki szeretne egy második szakmát ingyenesen ta-
nulni vagy érettségi vizsgát tenni várunk szeretettel a CSZC 
Nagykátai Ipari Szakgimnáziuma és Szakközépiskolájában.

Iskola vezetősége és dolgozói
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8 ÉREMMEL JÖTTEK HAZA A SAKKOZÓ  
VÁCI MIHÁLYOS GYEREKEK ZSÁMBOKRÓL ( 4 arany, 2 ezüst, 2 bronz)

Január 06.-án a nagykátai sakkozó gyerekek közül 19-
en indultak a Zsámbokon megrendezett évnyitó sakkver-
senyen. Nagyon fontos volt a verseny, mert az alsós egyéni 
megyei diákolimpia döntője előtt egy héttel vagyunk.
• Aranyérmes: SZARVAS NÓRA, KENYÓ ZSÓFIA, 

BÖSZÖRMÉNYI GERGŐ és BESENYI DÁNIEL
• Ezüstérmes: OLAJOS ANNA és GULYÁS DÉNES
• Bronzérmes: AKANTISZ NÓRA és TÓTH FANNI

Turbucz Tímea 4., Hernádi Álmos, Németh Laura és 
Jandó Anna 5., Ferenczi Attila és Mózes Petra 6. helye is 

gyönyörű eredmény.
Tóth Lili távollétében is uraltuk a 8 éves lányok csoport-

ját, Szarvas Nóri 7 meccsen szerzett 6 pontjával nagyon 
jó játékkal, a fiúkat is megelőzve lett csoportja győztese. 
Besenyi Daniról csak felső fokon lehet beszélni, erősödött 
a játéka a FIDE verseny után, nem tudta senki megverni, 
csak egy időtúllépéses veresége lett. Böszörményi Gergő és 
Kenyó Zsófia is fontos győzelmeket aratott. Összességében 
mindenkiről elmondható, hogy nagyot küzdött. 

GRATULÁLUNK NEKIK! 
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Sportegyesületünk igazi futballcsemegével zárta az óé-
vet. December 30-án délelőtt a Nagykátai Városi Sport-
csarnokban az U10-es korosztályé volt a parkett, míg dél-
ben a Ferencvárosi TC legendái ellen léphettek pályára a 
nagykátai öregfiúk.

A napot az U10-es korosztály mini tornája nyitotta. El-
fogadta meghívásunkat a Farmosi SE, valamint a Tápió-
györgyei KSK, továbbá résztvevő volt még a sportegyesüle-
tünk 2007-es és 2008-as korosztálya is.

Eredmények: 
Farmos – Nagykáta 2007 0–2; Tápiógyörgye – Nagyká-

ta 2008 2–5; Farmos – Tápiógyörgye 0–4; Nagykáta 2007 
– Nagykáta 2008 1–3; Nagykáta 2007 – Tápiógyörgye 1–1; 
Farmos – Nagykáta 2008 0–4.

Végeredmény: 
1.) Nagykáta SE 2008
2.) Tápiógyörgye KSK
3. Nagykáta SE 2007
4.) Farmos SE

Különdíjasok:
• Gólkirály: Papp Kende (Nagykáta) – 6 találattal;
• Legjobb mezőnyjátékos: Zsíros Ignác (Tápiógyörgye 

KSK);
• Legjobb kapus: Molnár Bence (Farmosi SE);
• Legjobb nagykátai játékos: Udvari Mátyás.

Az utánpótlástorna díjait Dorner Dóra, az MTK U18-as 
csapatának kapitánya, az U19-es női válogatott tagja, va-
lamint Czerván György agrárgazdaságért felelős államtit-
kár adták át.

Délben került sor a nap főeseményére is, a Nagykáta 
– FTC öregfiúk teremlabdarúgó-mérkőzésre. A kezdésre 
szinte teljesen megtelt a városi sportcsarnok, igen nagy 
volt az érdeklődés a találkozó iránt. A rengeteg kilátogató 
nem kellett, hogy csalódjon, hiszen olyan egykori nagysze-
rű labdarúgókat láthattak pályára lépni, a teljesség igénye 
nélkül, mint Ebedli Zoltán, Pogány László, Farkas József, 
vagy éppen Szergej Kuznyecov.

Focigálával zártuk a 2017-es esztendőt

SAKK SIKEREK
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A két csapat a Fradi indulóra vonult be, majd egyesével 
bemutatásra kerültek a résztvevők is. A mérkőzésnek egy 
legendás szakkommentátora is volt, hiszen a 2 x 25 per-
ces összecsapást a Magyar Rádió és Televízió emblemati-
kus alakja, Novotny Zoltán kommentálta. Rengeteg szép 
cselnek és gyönyörű megoldásnak lehettünk szemtanúi. 
Ezen a mérkőzésen nem az eredmény volt az elsődleges, 
de természetesen meg kell említeni, hogy ezúttal a pályát a 
zöld-fehérek hagyták el győztesen (5–3) két gólos előnyük-
nek köszönhetően.

A rendezvény elérte a célját, hiszen igen jól szórakozha-
tott mindenki, aki pályára lépett vagy kilátogatott ezen a 
napon a Nagykáta Városi Sportcsarnokba.

Ezúton köszöni a Nagykáta Sportegyesület a kilátogató 
szurkolók nevében a rendezvény fővédnökének, Czerván 
Györgynek a segítségét, akinek aktív közreműködésével 
létrejöhetett ez a sokaknak örök emléket nyújtó esemény.

ERŐEMELŐ FEKVE-NYOMÓ  
ÉS FELHÚZÓ VILÁGKUPA

2017. október első hétvégéjén, Felsőzsolcán rendezték meg a GPC ( Global Power-
lifting Committe ) Erőemelő Fekve-nyomó és Felhúzó Világkupát. A rendezvényen 15 
ország több száz versenyzője indult. A Tápió-vidéket Szabó Zsolt Viktor képviselte. 
Zsolt fekve-nyomásban a 140 kg-os Masters kategóriában 185 kg-os teljesítménnyel 
I. helyet ért el. Felhúzásban harmadik kísérletével 308 kg-os új világcsúcsot állított 
fel.

Gratulálunk! 
Fodor László
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Kármán Lajos 1929.11.11-én született Nagykátán. Polgári iskola elvégzése után Házkötő 
Jánosnál volt ipari tanuló. Műszerész és lakatos szakmát tanult. 1963. június hónapjától, mint 
kisiparos dolgozott. Eleinte javításokkal foglalkozott. Később a tűzoltókocsik fakerekeinek 
gumis kerekekké való átcserélését végezte. Karbantartásokat, hegesztést és minden egyéb 
munkát elvállalt. 1972-től kezdett alumínium gombgyártással foglalkozni, először vásárolt, 
majd önállóan gyártott gépeken. Többféle méretben gyártotta ezeket. A minták az évek során 
szaporodtak, az igények is változtak, ő azonban kiváló minőségű gombjaival mindig alkal-
mazkodni tudott ezekhez. Később még a zipzárak is felkerültek az általa gyártott termékek 
listájára. Kiváló működését korai halála szakította félbe 1992-ben.

Farkas László

KÁRMÁN LAJOS gombkészítő-mester
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ELHUNYTAK Név: Született: Lakcím: Halálozás napja: Életkor:
Nagy Péter Pálné Gyüre Erzsébet Nagykáta, Alkotmány u. 12. 2017. 10. 20. 70 év
Oldal László Nagykáta, Liszt F. u. 16. 2017. 10. 22. 68 év
Sándor János Nagykáta, Jászberényi u. 62. 2017. 10. 27. 62 év
Nincserics Lajosné Gulyás Mária Tápiószecső, Dobó u. 2017. 10. 19. 57 év
Lengyel János Nagykáta, István kir. út 68. 2017. 11. 02. 70 év
Taskó Erzsébet Gyömrő, Csillag K. u. 7. 2017. 11. 01. 68 év
Rédei Sándor Nagykáta, Jászberényi u. 70. 2017. 11. 07. 73 év
Batu Mária Nagykáta, Homokdűlő 7. 2017. 11. 10. 87 év
Lővei Jánosné Kátai Ilona Nagykáta, Deák F. u. 17. 2017. 11. 12. 87 év
Váradi Mihályné Effenberger Julianna Nagykáta, Petőfi S. u. 7. 2017. 11. 15. 81 év
Nagy Pálné Hajdú Erzsébet Nagykáta, Erdőszőlő 37. 2017. 11. 14. 96 év
Gyenge Béla Farmos, Öregszőlő 116. 2014. 08. 16. 24 év
Kun Magdolna Farmos, Öregszőlő 116. 2016. 02. 01. 54 év
Gyenge László Farmos, Öregszőlő 116. 2017. 11. 09. 60 év
Nagy Pál Sándor Nagykáta, Öregszőlő 2009. 09. 09. 58 év
Czinglér István Nagykáta, István kir. 112. 2017. 11. 18. 85 év
Lengyel Sándor Nagykáta, Nefelejcs u. 2. 2017. 11. 22. 68 év
Bódi Józsefné Lengyel Elvira Nagykáta, Jászberényi út 80. 2017. 11. 22. 82 év
Hartay Józsefné Fejős Mária Budapest, Dózsa Gy. u. 53. 2017. 11. 21. 96 év
Kelemen Sándor Budapest, Vőfély u. 3. 2017. 11. 03. 77 év
Urbán Sándorné Marton Jolán Nagykáta, Jászberényi út 47. 2017. 11. 19. 79 év
Rimóczi József Nagykáta, Perczel M. u. 31/A 2017. 11. 26. 88 év
Pénzes Károly Nagykáta, Perczel M. u. 27. 2017. 11. 29. 80 év
Szabó Imréné Szűcs Margit Szentmártonkáta, Vasúti sor 106. 2017. 12. 01. 75 év
Polgár Martin Milán Nagykáta, Dobó u. 14. 2017. 11. 24. 2 nap
Polgár Dorina Zoé Nagykáta, Dobó u. 14. 2017. 11. 24. 2 nap
Váradi László Nagykáta, Batthyány u. 17/B. 2017. 12. 04. 86 év
Gyüre Miklósné Prém Ilona Nagykáta, Bajcsy- Zs. u. 1. 2017. 11. 29. 81 év
Fehér Györgyné Megyeri Ilona Budapest, Kisérő u. 34. 2014. 06. 24. szül.: 
Babicz Károlyné Burus Ilona Nagykáta, Gyóni G. u. 9. 2017. 12. 14. 91 év
Földvári István Nagykáta, Kéményseprő u. 7. 2017. 12. 16. 78 év
Horváth Károly Tápiószele, Farmosi u. 20/a. 2017. 12. 18. 65 év
Horváth László Nagykáta, Vasút u.1/A 2017. 12. 16. 83 év
Maka Rozália Nagykáta, Körte u. 28. 2017. 12. 17. 72 év
Hajzler András Nagykáta. Bercsényi u. 33. 2017. 12. 22. 83 év
Farkas László Nagykáta, Bem J. u. 3. 2017. 12. 26. 73 év
Máté Sándor Nagykáta, Kétútköze 7. 2017. 12. 24. 57 év
Kiss János Nagykáta, Csokonai u. 19. 2017. 12. 22. 70 év
Juhász Jánosné Demeter Mária Nagykáta, Kis köz 10. 2018. 01. 01. 83 év
Harászi László Nagykáta, Bercsényi u. 30. 2018. 01. 02. 67 év
Horváth Pál Nagykáta, Raáb M. u. 3/A. 2018. 01. 03. 68 év
Marincsák János Nagykáta, Öregszőlő 4995. 2018. 01. 04. 60 év
Urbán Sándorné Szarvas Terézia Nagykáta, István kir. u. 1. III/3. 2018. 01. 09. 79 év
Szabó János Nagykáta, Vasút u. 49. 2018. 01. 11. 90 év
Losonczy Józsefné Schmidt Katalin Nagykáta, Arany J. u. 7/A 2018. 01. 13. 93 év
Kiss István Nagykáta, Bercsényi u. 9. 2018. 01. 08. 67 év
Kármán Lászlóné Sződi Mária Nagykáta, Rákóczi krt. 46. 2018. 01. 14. 92 év
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Viselt név Szül.dátum Anyja neve 

Lukács Róbert 2017.10.16. Mészáros Ágnes  

Csik Adrienna 2017.10.19. Csikós Brigitta  

Kolompár György 2017.10.20. Kolompár Andrea Alexandra

Rákosi Viktória 2017.10.20. Máté Tünde Éva  

Szivós Balázs 2017.10.20. Nedeczki Ágnes  

Kis Boglárka  2017.10.24. Tóth Ilona  

Vass Petra Zoé 2017.10.24. Urbán Bianka Gabriella 

Csizmadia Tamás 2017.10.25. Szűcs Erzsébet  

Kalocsa Máté  2017.10.26. Bagi Renáta  

Serbán Kevin  2017.10.26. Boros Klaudia  

Farkas Ábel József 2017.10.29. Gyertyánági Zsófia 

SZÜLETÉSEK

Balog Annamária és Csikós Béla 2017.12.08

HÁZASSÁGOT KÖTÖTTEK

Viselt név Szül.dátum Anyja neve 

Kármán Kristóf 2017.11.06. Erdei Mária  

Mászáros Leila Mirjam 2017.11.08. Lőrinc Klára  

Vidák Jázmin Ramóna 2017.11.13. Kanálos Bianka  

Bognár Bálint 2017.11.17. Fábry Renáta  

Kecskés Mózes 2017.11.19. Kecskés Anita  

Erdődi Emese  2017.11.23. Szabó Anita  

Tajti Nikolasz Joel 2017.11.25. Tajti Adrienn  

Kalla Donát Béla 2017.11.29. Biber Melinda  

Varga Kristóf 2017.11.30. Német Melinda  

Bálint Zsombor Dániel 2017.12.05. Kelemen Terézia  

Gáspár Vivien 2017.12.05. Péter Vivien  

Kálé Ádám  2017.12.12. Németh Brigitta  
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TISZTELT OLVASÓINK!

December havi rejtvényünk helyes 
megfejtése a következő volt:

„A magyar történelmen 
alapuló kalandregény 

sorozat”
A Juhász Erzsébet képviselő által 

felajánlott ajándékcsomagot  
Gödöllei Anna nyerte! 

Gratulálunk!

Január havi feladványunk 
megfejtésének beküldési határideje: 

2018. február 25.
A megfejtéseket az ujsag@nagykata.hu  

címre várjuk!

A helyes megfejtők között egy  
5000 Ft-os ajándékcsomagot 

sorsolunk ki, melyet  
Molnár István képviselő  

ajánlott fel!
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KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Köszönetet mondunk mindazoknak a rokonoknak, 
szomszédoknak, barátoknak, ismerősöknek, akik 

LENGYEL SÁNDOR  
temetésén részt vettek, sírjára virágot, koszorút  

helyeztek, gyászunkban osztoztak.
 A gyászoló család

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak a rokonoknak, barátoknak, szomszédoknak és ismerősöknek akik  

BABICZ KÁROLYNÉ  
temetésén részt vettek, sírjára virágot, koszorút helyeztek, gyászunkban osztoztak.

Egyúttal szeretnénk megköszönni dr. Hérincs István háziorvosnak és asszisztensének,  
Katikának az évtizedeken át tartó segítő munkáját.

Gyászoló család

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Köszönetet mondunk mindazoknak a rokonoknak, 
szomszédoknak, barátoknak, ismerősöknek, akik 

FÖLDVÁRI ISTVÁN  
temetésén részt vettek, sírjára virágot, koszorút  

helyeztek, gyászunkban osztoztak.
A gyászoló család
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Nagykátai Híradó – Nagykáta Város Önkormányzatának lapja
Alapító neve: Nagykáta Város Önkormányzata · Kiadó székhelye: 2760 Nagykáta, Dózsa György út 2.
Kiadásért felelős személy neve: Szalainé Apró Mária · Szerkesztésért felelős személy neve: Kiss Sándor
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Nyomdai előkészítés: Ali Attila, Katona Krisztián, Nyomdai munkák: Tápió Nyomda Kft. +36 20/982-1180, 30/397-3559

A Nagykátai Rendőrkapitányságon indult 
eljárás rablás bűntett elkövetésének meg-
alapozott gyanúja miatt egy szentmárton-
kátai férfi ellen.

Ahogy arról korábban beszámoltunk, a 22 éves férfi 
2018. január 6-án hajnalban ment be egy nagykátai lakó-
házba, ahol értékek után kutatott és készpénzt vett magá-
hoz. Cselekményében az időközben felébredő sértett meg-
zavarta és megpróbálta pénzét visszaszerezni. A férfi ekkor 
bántalmazta a sértettet, majd elmenekült a helyszínről.

A Nagykátai Rendőrkapitányság munkatársai adat-
gyűjtést hajtottak végre az üggyel összefüggésben, amely-
nek eredményeként azonosították a bűncselekmény felté-
telezett elkövetőjét. A férfit  a nyomozók gyanúsítottként 
hallgatták ki, majd őrizetbe vették és előterjesztést tettek 
előzetes letartóztatásának indítványozására, amelyet a 
Nagykátai Járásbíróság 2018. január 9-én elrendelt.

A nagykátai rendőrök azonosították és 
elfogták a 37 éves helyi férfit.

A nyomozás adatai szerint S. Attila 2018. január 5-e és 
január 7-e között egy Szentlőrinckáta, Kossuth Lajos utcá-
ban található ingatlan melléképülete elől ellopott egy ke-
rékpárt és egy kézi láncfűrészt, valamint egy szomszédos 
ingatlan melléképületéből eltulajdonított egy másik kerék-
párt is. A rendőrök az ügyben végzett adatgyűjtés alapján 
azonosították a bűncselekmények elkövetésével megalapo-
zottan gyanúsítható 37 éves férfit, akit elfogtak és a ren-
dőrkapitányságra előállítottak. A helyi lakost a nyomozók 
gyanúsítottként hallgatták ki. S. Attila tartózkodási helyén 
a rendőrök az eltulajdonított tárgyakat megtalálták és a tu-
lajdonosoknak visszaadták.

A Nagykátai Rendőrkapitányság a 37 éves férfival szem-
ben lopás vétség elkövetésének megalapozott gyanúja mi-
att folytatja a nyomozást. 

RENDŐRSÉGI HÍREK
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