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Nagykátai

Augusztus 18-22. között került megren-
dezésre a XXVIII. ’Kátai Tánctalálkozó. 

Az elmúlt évekhez képest több ponton 
is változott a rendezvény programja, és 
ahogy visszahalljuk, elégedettek voltak az 
újdonságokkal!

Öt ország táncosai érkeztek vendég-
ségbe (Borostyán Tánccsoport – Felvidék, 
Hannat ja Heikit – Finnország, Drieske 
Nijpers – Belgium, I Giullari – Olaszor-
szág, Kindervolkstanzgruppe Klagenfurt 
– Ausztria), s nemcsak Nagykátán, hanem 
négy környékbeli településen is színpadra 
léptek (Kóka, Sülysáp, Tápióbicske, Tápió-
szele). Tájelőadások eddig is voltak, hiszen 
a szervezők célja a Tápió-vidék többi tele-
pülésére is eljuttatni a táncosokat, hogy ott 
is megismerhessék más nemzetek kultúrá-
ját a táncon, zenén keresztül.

Hiszen a ’Kátai Tánctalálkozó erről szól! 
Az idei esztendő újítása volt a Nemzetek Gá-
laműsorának kétfelé bontása. Külön estét 
kaptak a külföldről érkezettek és a magyar 
csoportok, sőt, a Tápiómente Táncegyüttes 
egy saját „félidőt” is produkált.

18-án este tehát a nagykátai és a környék-
beli tánccsoportoké (Citura Táncegyüttes, 
Katica Nyugdíjas Klub, Kóka Táncegyüt-
tes, Szent Márton Néptáncegyüttes, Tápió-
mente Táncegyüttes utánpótlás csoportja, 
Tápiómente Régi Táncosok és természete-
sen a házigazda, a Tápiómente Táncegyüt-
tes) volt a színpad, s a színpad előtt Terék 
József és barátai zenélték végig az éjszakát. 
Na jó, nem az egész éjszakát, de az együt-
tesek fellépése utáni közös táncház alatt is 
ők húzták. 
Apropó, táncház!

Nagyon jó szokás a különféle nemzet-
közi folk fesztiválokon, hogy a táncosok 
nemcsak a gálára jegyet váltó és a nézőté-
ren helyet foglaló nézőknek, hanem egy-
másnak is táncolnak. Ez a szokás Nagy-
kátán is megvolt, idén viszont már bárki, 
akinek kedve volt, csatlakozhatott. Öröm-
mel írhatom, hajnali egy órakor még tizen-
négy pár ropta! 

Augusztus 19-én az öt vendég együttesé 
volt a színpad, s mutatták be koreográfiá-
ikat. 

De előtte ezen a napon volt a polgár-
mesteri fogadás is, ahol Kocsi János pol-
gármester úr köszöntötte, illetve köszönte 
meg, hogy az együttesek, a külföldi és ter-
mészetesen a hazai csoportok is, részt vet-
tek, illetve emelték a találkozó színvonalát, 

Idén is ’Kátai Tánctalálkozó
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rangját, s külön öröm számára, hogy ez a 
rendezvény túlnő Nagykáta határain: több 
környező településen is bemutatkozak a 
csoportok.

Az augusztus 20-i nap szokás szerint 
a reggeli, ünnepi szentmisével és kenyé-
ráldással kezdődött a római katolikus 
templomban. A tánctalálkozón fellépő 
együttesek táncosai közül egy-egy pár 
nemzeti viseletben vonult a templomba, s 
vitték magukkal a szentmisén megáldan-
dó kenyereket. A menet elején a Honvéd-
tüzér Hagyományőrző Csapat, a harmo-
nikások, a kalász lányok és a Horváth 
Józsefné által készített Szent Korona és 
Nagy Magyarország térképe haladt. Mik-
lós Zalán atya külön köszöntötte a tán-
cosokat, angol nyelven minden nemzet 
résztvevőjével váltott pár mondatot, mely 
különösen jó érzéssel töltötte el a külföldi 
csoportokat, és a tánctalálkozó ideje alatt 
ezt többször is méltatták.

2011. augusztus 19-én a kora reggeli órákban megtartottuk a 
TÁMOP 3.2.11. azonosítóval ellátott „Helyi kultúra, helyi közmű-
velődés” elnevezésű projektünk nyitó rendezvényét. 

Kármán László születésének  
100. évfordulójára emlékeztünk

Emellett, 2011. augusztus 19-én délelőtt került sor a Kármán 
László szobrászművész tiszteletére megrendezett találkozóra. 
Városunkba látogatott - az eseményre - dr. Kármán Enikő a mű-
vész Amerikában élő leánya, kinek leveléből idézek:

„Kedves Polgármester Úr!
Nagyon köszönöm az Ön által képviselt Nagykáta város gyö-

nyörűen kivitelezett elgondolt centenáriumi Kármán ünnepségét. 
folyt. a 3. oldalon
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A már megszentelt kenyerekkel idén 
nem a templom melletti Szent György 
parkba, hanem a piactérre indultunk, ahol 
a nap további része folytatódott.

Itt már kora délelőttől kezdve progra-
mok várták az érdeklődőket. A délelőtt a 
gyermemekeké volt. Színházi előadás, arc-
festés, látvány kovácsok bemutatója, ugrá-
lóvár várta őket és a Huncimanci Családi 
Napközi Játszóház és Fejlesztő Központ 
mini bölcsije is sok érdekes játékot állított 
ki a legkisebbeknek.

A piactéren történt fellépés után indul-
tak a külföldi együttesek a tájelőadásaikra. 
Személy szerint a Finnországból érkezett 
csoport kísérője voltam az idei fesztiválon, 
s Tápióbicskére indulás előtt egy kedves 

vendéglátásra is elkísérhettem őket. Az 
alpolgármester asszony és férje Dr. Saliba 
Gebrail pár évvel ezelőtti finnországi útjára 
kísérte el a tápiómente táncegyüttest, s ott 
ismerkedtek meg a finn táncosokkal. az ot-
tani kedves fogadtatást köszönték meg �0-
án az otthonukban. ezt hatalmas megtisz-
teltetésnek vették a vendégek, hiszen náluk 
az igaz barátság jele, ha elhívsz magadhoz 
valakit.

augusztus �0-án városunk vendége volt 
– mint mindig – testvérvárosunk alfonzine 
delegációja, mauro Venturi polgármester 
vezetésével, kiknek Farkas tiborné osvald 
Katalin és Gubuczné bori zsuzsanna tol-
mácsolta a sok érdekes látnivalót és szépülő 
városunk új fejlesztéseit.

Az ünnepi műsor után a Koktél szalon- 
és tánczenekar zenéjére táncolhattak a 
piactérre kilátogatók, valamint a tűzijáték-
ban gyönyörködhettek a résztvevők.

Ahogy már írtam az elején, az általános 
vélemény az volt, hogy jót tett a program-
nak a frissítés. A pár évvel ezelőtt itt járt 
finn és olasz együttesek vezetői ezt több-
ször megerősítették.

A szponzorokat, támogatókat, segítőket 
szeretném külön kiemelni, hiszen nélkü-
lük nem valósulhatott volna meg ez a több 
napos rendezvény.

Az idei tánctalálkozón készült fényké-
pek megtekinthetőek a folkturista.hu vagy 
a tapiokultura.hu oldalon.

Bálint dániel

ezt az alkalmat sokáig fogom őrizni a lelkemben és a képeken ke-
resztül én és családom hálásan fogunk emlékezni. tudom, számos 
munkatársa közreműködött az ünnepség megrendezésében, mind-
annyiuk munkáját köszönöm.

budapest, �011. augusztus �4
Üdvözlettel: Kármán enikő”

Ezek mellett a sorok mellett szeretnénk mi is elmondani, hogy 
köszönjük szépen városunk csoportjainak, tehetséges diákjainak, 
hogy rendezvényeinken mindig lelkesen fellépnek! Dr. Kármán 
Enikő ha csak teheti, minden évben ellátogat hozzánk, megtekinti 
kiállításainkat, így öröm számunkra az ő elégedettsége.

Az ünnepi megemlékezés keretein belül intézményünk igaz-
gatója, Lugosiné Urbán Erzsébet köszöntötte a vendégeket, majd 
meghallgathattuk dr. Pap Terézia alpolgármester asszony méltató 
beszédét. 

Városunk emléktáblát állíttatott Kármán László munkássága 
előtt tisztelegvén, melynek leleplezésére, koszorúzására is sor ke-
rült Kocsi János polgármester úr és dr. Kármán Enikő által. Az 
Ébredés című alkotás méltó módon állít emléket szobrászművé-

szünknek, aki elsőként kapta meg városunk díszpolgári címét. A 
tájház állandó kiállításának keretein belül sor került a Kármán 
László hagyaték megtekintésére is. Az állandó kiállításon ki nem 
állított – nem kevésbé értékes darabok – időszaki kiállításon te-
kinthetők meg intézményünkben, október közepéig.

Végül fogadás, majd kötetlen időtöltés várt a rendezvény 
látogatóira, amit azt hiszem sikerült remek hangulatban eltöl-
teni.

Kérjük Önöket, látogassanak ki a Városi Gyógy- és Strand-
fürdő, valamint a Tájház által körülölelt parkba, és töltsenek el 
pár percet azzal, hogy megtekintik a városunk szülöttének állí-
tott emléket, valamint az immáron végső helyét meglelő Ébredés 
című alkotást, melyet Kármán László oly lelkesen készített halála 
előtt Nagykáta polgárainak.

Ezúton szeretném felhívni kedves látogatóink figyelmét, hogy 
„Kármán László munkássága” című időszaki kiállításunk mel-
lett a „MESTERSÉGEINK” címmel rendezett időszaki kiállítá-
sunk is megtekinthető 2011. október közepéig!

Czakó Erika
művelődésszervező

Virágos Nagykáta
Az elmúlt évek hagyományait te-

kintve idén is meghirdettük a város-
szépítési, virágosítási akciót. Szemmel 
láthatóan elért az elmúlt évek során a 
virágos Nagykátáért akció üzenete a 
lakossághoz, hiszen többen tekintik 
szívügyüknek a kertjük, a házuk előt-
ti terület rendbetételét. Azt is tudjuk, 
hogy egy ország, egy város vagy akár 
egy városrész akkor jelent igazi otthont 
polgárainak, lakóinak, ha kötődnek 
hozzá valamiért, ha szeretik, azért mert 
szép, mert rendezett, mert virágos. 

Az ez évi díjazottakat: virágos és 
gondozott ház körzetenként nyertes 
lakóit augusztus 20-án megajándé-
koztuk.
Nyertesek a következők:
I. körzet:  

Vonnák Gáspár, Vadász u. 33.
II. körzet:  

Kocsi Ferenc, Harang u. 19.

III. körzet:  
Klement József, Huba u. 8.

IV. körzet:  
Dognai József, Kisfaludi u. 30.

V. körzet:  
Urbán Lászlóné, Mátyás Kir. u. 38.

VI. körzet:  
Kis Tibor, Rákóczi Körút 37.

VII. körzet:  
Teréki Győző, Váci Mihály u. 18.

VIII. körzet:  
Szalkai József, Fürst Sándor u. 11.

Az egyéni díjazottak házukra illetve 
lakásukra ezen túl kitehetik (sőt kér-
jük, hogy tegyék is ki) a városi címer-
rel ellátott kitüntető táblát, melyen a 
következő felirat áll: „Virágos, gondo-
zott ház és udvar”.

 Ez évben is három utcát díjaztunk, 
az utcák lakói méltán lehetnek büsz-
kék az eredményre, melyet együttes 

szépítő munkával értek el. Ennek leg-
nagyobb értéke az, hogy mindannyian 
tettek azért, hogy az út mellett üdítően 
zöldelljen a fű és színesek legyenek az 
ágyások. 

A díjazott utcák: a Bem József utca, 
melynek képviseletében Nagy György 
vette át a díjat, a Bartók Béla utca, 
melynek képviseletében Csóka Károly 
és kedves felesége vette át a megtiszte-
lő díjat, végül a Kodály Zoltán utca, 
képviselője Bódi Pál vehette át a díjat. 

Köszönetet mondok minden jóakara-
tú városszépítő polgárnak, aki bármi-
lyen csekélyke hozzájárulással, mun-
kával, anyagiakkal környezete s így 
a város szebbé tételén munkálkodott. 
Örömmel tölt el, hogy néhány kirívó 
esettől eltekintve mindenki óvja, védi, 
szépíti környezetét. Mert ami szép azt 
szeretjük és amit szeretünk azt magun-
kénak érezzük, az otthonunk részévé 
válik.

szerk.

folyt. a �. oldalról
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HIRDETMÉNY
2011. évi népszámlálásról

A 2009. évi CXXXIX. törvény alapján Magyarország terü-
letén a 2011. október 1-jén 0 órakor fennálló állapot alapulvé-
telével

NÉPSZÁMLÁLÁST
kell tartani, amelynek sikeres végrehajtásához kérjük az 

Önök együttműködését.
Az adatfelvételre 2011. október 1-je és október 31-e között 

a településen található lakásokban, lakott üdülőkben, lakott 
egyéb lakóegységekben és a közösségi szálláshelyeken kerül 
sor. A népszámlálás során kérdőívet kell kitölteni a lakóhelyről 
és mindenkiről, aki ott életvitelszerűen él. Az adatszolgáltató 
a népszámlálási kérdőívet kitöltheti önállóan interneten vagy 
papíron, valamint a számlálóbiztosnak válaszolva. Az inter-
netes és a papír alapú önkitöltésre 2011. október 1. és 2011. 
október 16. között van lehetőség.

Az adatszolgáltatás név nélkül történik és a válaszadás kö-
telező, kivéve a nemzetiségre, az anyanyelvre, a vallásra, a tar-
tós betegségre és a fogyatékosságra vonatkozó kérdéseket. A 
kitöltött kérdőívek adatai csak statisztikai célra használhatók.

A számlálóbiztos egyedi, névre szóló, a személyi igazolván-
nyal együtt érvényes igazolvánnyal rendelkeznek, hivatalos 
személynek kell tekinteni őket.

Kérjük, hogy akik adatszolgáltatási kötelezettségüknek a 
fenti meghatározott időszak alatt nem tettek eleget, azok 2011. 
november 1. és 8. között jelentkezzenek népszámlálási össze-
írás céljából a lakóegységük szerint illetékes polgármesteri hi-
vatalban.

A népszámlálás sikere mindannyiunk közös érdeke.

Együttműködésüket köszönjük.

FELELEJEN A JÖVŐÉRT!
2011. szeptember Tarnavölgyiné dr. Tényi Ágnes

jegyző sk. mint települési népszámlálási felelős

Bővebben: http:// www.nepszamlalas.hu

Felhívom a Tisztelt Lakosság figyelmét a házszámok, ajtó-
számok kihelyezésének fontosságára, a címek postaládákon 
való elhelyezésének szükségességére, hiszen a számlálóbizto-
sok csak így tudják szeptember 27-e és 30-a között minden 
adatszolgáltatóhoz eljuttatni az adatszolgáltatói csomagot. 

Az adatszolgáltatási csomag nem reklám vagy szóró-
anyag, hanem a népszámlálás nélkülözhetetlen nyomtatvá-
nyait tartalmazza, melyek kitöltése kötelező.

Épül a fürdőház
Sok kultúra a létezés kezdetét is a vízhez kapcsolja. A föld kü-

lönböző pontjain élő népek eltérő természeti adottságaiknál fogva 
más és más fürdőkultúrát honosítottak meg, egyvalamiben azon-
ban mind megegyeznek: a közös fürdőzés nem csak tisztálkodás, 
hanem társasági esemény is. A föld alól feltörő gyógyító hatású 
erők kedvévért nem kell feltétlenül távoli földrészekre utazni, hisz 
Magyarország gazdag lelőhelye a különböző termál- és gyógy-
vizeknek, így a fürdőhelyeknek is. Ami viszont legfontosabb a 
fürdőben, amelyet a programfüzetek sem tartalmaznak: oldott 
együttlét, csevegés, néha magányos elmélkedés, lehunyt szemmel 
nyakig merülni a gyógyító vízben – mely valódi újjászületést ígér.

SAJTÓKÖZLEMÉNY
Befejezéséhez közeledik Nagykátán a pályázatból megvalósuló 

kerékpárút-építés beruházása. A pályázat kódja és címe:  
KMOP-2.1.2-09-2009-0017 „Kerékpárút-építés Nagykátán”

A projekt elszámolható költsége 271.246.966 Ft
A támogatás intenzitása: 67,29%
A kivitelező cég neve, székhelye:  

Dél-Pesti T&T Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 
1202 Budapest, Bessenyei u. 49.

A beruházás várható befejezési határideje 2011. október 15.
Nagykáta Város Önkormányzata

Tovább épül, szépül, korszerűsödik  
a városi sporttelep

A magyar futball utánpótlása milliárdokat kapott a költség-
vetéstől. Az adótörvényeket is a labdarúgás javára módosították, 
és a köztelevízió is szerepet vállal a népszerűsítésben. Városunk 
önkormányzata a helyi labdarúgó csapat fejlesztéséért és az edzé-
sek feltételeinek maximális biztosításáért eddig is sokat tett. A 
sportág az elmúlt években sohasem állt olyan lehetőségek előtt, 
mint most. Célunk az, hogy minél több gyerek akarjon futballoz-
ni és szeresse meg ezt a sportágat. A meglévő csoportoknak pedig 
a legoptimálisabb feltételeket megteremtve minden esélyük meg 
legyen ahhoz, hogy fentebb kerüljenek a listán megyei rangadók 
alkalmával. 

Ezért a 7/2011.(III.9.) BM. Rendelet alapján a 3. Iskolai és 
utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztés, felújítás című pályá-
zaton 17.179.000 Ft-ot nyertünk, melyhez az önerő 4.294.750 Ft.

A pályázatból valósul meg a sportpályán lévő edzőpálya fü-
vesítése és az új pálya műfüvesítése. 

A siker záloga így hát most már a labdarúgóknál van. 

2011. június 22-én aláírásra került a Zalai Általános Építési Vál-
lalkozó Zrt.-vel a vállalkozási szerződés, melyet követően megtör-
tént a munkaterület átadása és az építkezés megkezdése. Az önerő-
ből és pályázati támogatásból épülő fürdőház 3 db medencét ( belső 
gyógymedence 114 m2, belső ülőmedence 44 m2, külső ülőmedence 
213 m2) foglal magába, amelyek összes vízfelülete 372,69 m2. A „ki-
úszós” külső ülőmedencében élményelemként vadvízáram szóra-
koztatja az idelátogató vendégeket, míg a belső gyógymedence buz-
gárral, nyak- és testzuhannyal, fekvő- és ülőpaddal kényezteti 
majd a pihenni vágyókat. A gyógyvíz oldott ásványi anyag tartalma 
5000 mg/l. A fürdőházban lesznek különböző wellness szolgálta-
tások is, mint például 3 db szauna merülő medencével, masszás, 
infraszauna és aromakabin. A galérián büfé várja a vendégeket. A 
meglévő ülő medence felújítása is megtörténik, mely ezt követően is 
feszített víztükrű lesz, mázas kerámia lapokkal burkolt, és továbbra 
is gyógyvizes medenceként funkcionál. Ebben a projektben kerül 
megvalósításra a medence árnyékoló szerkezete is. A vitorlák pozí-
ciója úgy tervezett, hogy a nyári napsütésben a lehető legnagyobb 
árnyékot vessen a medencében tartózkodókra, miközben napsüté-
ses medencerészek is maradnak. 

Králik Szabolcs
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Közös ügyünk, a szennyvíz-
beruházás

Július 6-án szép számú érdeklődő vett részt a szennyvízcsatorná-
val kapcsolatban megrendezett lakossági fórumon, összefoglaljuk az 
ott hallott információkat, tudnivalókat.

Kocsi János Polgármester Úr köszöntőjében örömhírrel kezdett. 
Minden támogatást – Magyar és Európai Uniós – megnyertünk, már 
nincs bizonytalanság, indulhat a beruházás. A 20 érintett településen 
27.000 háztartás részesül majd az összesen több mint 31,2 milliárd fo-
rintba (!) kerülő, korszerű szennyvízkezelésből. A beruházáshoz 24,5 
milliárd forint támogatást nyertünk, így a fejlesztés végre megvaló-
sulhat. Megköszönte az előkészítésben részt vevők – polgármesterek, 
települési képviselők, a Társulás és a Víziközmű Társulat munkaszer-
vezetének és szakértőinek – sok évnyi kitartó munkáját, külön kiemel-
te a lakosság támogatásának fontosságát. Köszönetét fejezte ki azért 
is, hogy nagykátai víziközmű-társulati tagok példát mutatnak mind a 
fizetési morál, mint az előtakarékosság aránya tekintetében. Kérte a 
jelenlévőket, hogy aktívan vegyenek részt, kérdezzenek bátran.

tilag – az önkormányzat pénzét kéri majd vissza azoktól, akik nem 
teljesítettek. Jó hír, hogy így mindenki csak a saját hozzájárulásáért 
felelős. 

Kovács Ferenc a víziközmű-társulat elnöke dicsérte a nagykátai 
fizetési fegyelmet, amely a legjobb a társulatban. Kérte azokat, akik 
eddig talán kétkedve álltak az ügyhöz, csatlakozzanak az új feltéte-
lekkel, hogy senki ne maradjon ki.

Ezután Réczey Gusztáv a beruházás általános technikai tanács-
adója foglalta össze az előttünk álló tennivalókat. Reményeink sze-
rint ez év végére megtörténhet a kivitelező cég(ek) kiválasztása. 
Ekkor a lakosság is találkozhat majd az előzetes felmérést végző 
szakemberekkel, akik egyeztetik majd, hogy az ingatlanon belül hová 
kerülhet a rákötési csonk, A kivitelezés várhatóan 2012 tavaszán kez-
dődik meg. Nagykátán talán egyszerűbb a helyzet, hiszen már van 
szennyvíztelep. A következő 24-36 hónap nem csak örömteli esemé-
nyeket tartogat, hiszen az építéssel együtt járnak majd az árkok és a 
forgalomkorlátozások is, azonban mindent megteszünk ezért, hogy 
a lehető leggyorsabban haladjon a kivitelezés. A vállalkozók feladata 
lesz az utak eredeti állapotának (sávos) helyreállítása. A kivitelezés 
alatt ügyfélszolgálati irodája lesz mind a beruházásnak, mind a ki-
vitelezőnek.

Dr. Salibáné Dr. Pap Terézia alpolgármester asszony összefoglaló-
jában kiemelte a tájékoztatás fontosságát. Ígérte, – ahogy már most 
is – rendszeres időközönként fogja informálni a város lakosságát a 
sajtóban is.

A tájékoztatót követően sok kérdést tettek fel a jelenlévők, ebből 
emelünk ki néhányat.

Ha valaki például negyedévente, a Fundamentához fizeti a hoz-
zájárulást, akkor miért tartozik a víziközmű-társulatnak?

2010 év közepétől havi 200 Ft-ot fizetnek a tagok a társulat mű-
ködtetésére. Ha valaki nem a társulathoz teljesít, ez az összeg havonta 
elmaradásként jelentkezik. A hozzájárulás összege a 2008-ban kötött 
szerződések esetében 2010 júniusától 2.160 Ft/hó, amit a Társulathoz 
szükséges teljesíteni. A tagok a Fundamentával kötöttek szerződést, 
mi köze ehhez a víziközmű-társulatnak?

Fontos tisztába tenni, hogy az előtakarékossági szerződés csak le-
hetőség az állami támogatás igénylésére. A kötelezettséget 2008-ban 
a belépő „Előzetes Szándéknyilatkozat” aláírásával vállalta, ezzel a 
nyilatkozattal lett a társulat tagja. Éppen a jól fizetőknek a legfon-
tosabb, hogy működjön a társulat, hiszen így lehet biztosítani, hogy 
senki ne maradjon ki. A működésnek sajnos ára van, ezt fedezi a havi 
200 Ft.

Nem fizettem. Honnan tudhatom, hogy él-e még a 2008-ban 
megkötött LTP szerződésem? A Társulat irodájában, vagy a Funda-
menta ügyfélszolgálatán utána tudnak nézni, hogy felmondásra ke-
rült-e a megtakarítási számla, illetve aki 2010-ben értesítést kapott a 
Társulattól a felmondásról, annak biztos, hogy új számlát kell nyitnia.

Mit tartalmaz a beruházás, meddig építik meg ingatlanon belül 
a csatornát? Telekhatáron belül egy méterre teszik majd be a mű-
ködő csatorna beállást. A kivitelezők minden műszaki megoldást 
megtalálnak majd a beállás elhelyezésére. (Például, ha valakinek – a 
terepviszonyok miatt – mélyebben fekszik az ingatlana, mint a ge-
rincvezeték, a beruházás költségére házi beemelőt kap majd.)

Mibe fognak kerülni az ingatlanon belüli munkálatok, mennyi 
lesz a rákötés díja? A települések jelenleg nem tervezik, hogy a rá-
kötésért külön díjat kell majd fizetni, valamint nem valószínű, hogy 
tervezővel kell elkészíttetni a házi bekötés rajzát. Így akár házilag is 
rá lehet majd kötni a hálózatra, ezzel azonban meg kell majd várni 
az értesítést, hogy a hálózat megfelelően elkészült, csak ekkor lehet 
rácsatlakozni. Ezzel a költségek (ingatlan elhelyezkedésétől függően) 
néhány tízezer forint körül várhatóak.

Elmondható, hogy a kérdezők egyenes és szakszerű válaszokat 
kaptak, együtt örömmel tapasztaltuk, hogy immáron nem kérdés, 
hogy szükséges a szennyvízcsatorna és az sem, hogy együtt meg fog-
juk valósítani. 

Kovács Norbert, a Tápiómenti Területfejlesztési Társulás projekt 
igazgatója ismertette a beruházás jelenlegi helyzetét. A települések 
kisrégióiban 5 szennyvíztelep épül meg. Nagykátán a meglévő szen-
nyvíztelep kapacitása 1650 m3/nap-ra bővül és az érintett nagyká-
tai lakosok élete komfortosabbá válik. A hálózat próbaüzemének 
megkezdését 2013-ra tervezik a települések. Jelenleg a kivitelező(k) 
versenyeztetésének előkészítése folyik. Összefoglalójában a projekt 
igazgató azt is elmondta, hogy most az egyik legfontosabb felada-
tunk, hogy az önrészt is összegyűjtsük, hiszen már csak ez hiányzik 
a sikeres lebonyolításhoz.

A Víziközmű-társulat tanácsadója, Szabó Szilárd vette át a szót. 
Tájékoztatójában elmondta, hogy tavaly megújult a II. ütem víziköz-
mű-társulata. Erre azért volt szükség, mert – biztató hírek hiányá-
ban – látható volt, hogy sokhelyütt csökken a fizetési morál. Ezt a 
folyamatot meg kellett állítani. Örömmel számolt be arról, hogy az 
elmúlt évben 5 %-al javult a fizetési morál, majd 2000 fővel növeke-
dett azoknak a száma, akik határidőre teljesítik az önrészt.

A társulat megalakulásával minden – a csatornaépítésben – érin-
tett ingatlantulajdonos taggá vált, a többség akarata és a törvény 
erejénél fogva. A társulat májusi küldöttgyűlése egységessé tette a 
hozzájárulások összegét. Minden olyan ingatlantulajdonos, aki nem 
rendelkezik élő LTP szerződéssel, nemsokára névre szóló levelet fog 
kapni a társulattól, hogy döntse el, milyen módon fizeti meg a hozzá-
járulását. A lehetőségeket az alábbi táblázatban fogaljuk össze:

2008-ban megkötött LTP 
szerződéssel

Akinek 2008-tól van élő 
LTP szerződése

Most megkötött LTP 
szerződéssel

Az értesítő levél 
kézhezvételétől 15 napig 

még megköthető

LTP nélkül 
magánszemélyek 

valamint a vállalkozások

100 hónap alatt 70 hónap alatt 2 részletben fizetendő

2.160 Ft / hó fizetendő 3.155 Ft / hó fizetendő
Az értesítő levél 

kézhezvételétől számított 
30 napon belül 150.000 Ft

+5.100 Ft számlanyitási díj
a megkötéskor

2012. március 31-ig
135.000 Ft

Összesen: 216.000 Ft Összesen: 225.950 Ft Összesen: 285.000 Ft
+ állami támogatást kap + állami támogatást kap állami támogatást nem kap

A társulat egyre aktívabb lesz a nemfizetőkkel szemben is. A rész-
letekben fizetők hozzájárulását hitelből kell megelőlegezni, amelyhez 
az önkormányzatok vállaltak kezességet. Az esetleges elmaradásokat 
a település kasszájából kell majd pótolni. A határidőre meg nem fi-
zetett önrészt az önkormányzat jegyzője hajtja be, aki – gyakorla-

HASZNOS INFORMÁCIÓK
Aki lemaradt a fórumról, megnézheti az előadásokat a társulat honlapján:

www.tapiocsatorna.hu
Tápiómenti Települések Csatornamű Vízgazdálkodási Társulata

2760 Nagykáta, Egreskátai út 27.
Tel./Fax: 29/641-190

Ügyfélfogadási idő: Hétfő-Csütörtök 9:00-14:00 óra
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Tisztelt Kocsi János Polgármester Úr!
Bevándorlóként élek Nagykátán, ebben a barátságos 

kisvárosban. Pár éve van szerencsém figyelemmel kísérni a 
város fejlődését, mely az Ön irányításával olyan irányt vett az 
elmúlt hónapokban, amely sok helyi lakos, ill. itt élő, vagy csak 
ide látogató polgár elismerését váltja ki.

Már a központ park felújítása, a Tájház és a Sportcsarnok 
építése közben látszódott, hogy a város irányítása olyan ember 
kezében van, aki tudja, mit akar és amit elhatároz, azt minőségi 
módon, profi szakemberekkel, a minőség megkövetelésével, a 
megígért határidőre hajtja végre.

Sokunk örömére, ezzel az igényességgel, villám tempóban 
folyik a kerékpárút hálózat építése és kezdődött meg a fedett 
fürdő alapozása. Jómagam az egészséges életmód mellett 
elkötelezett polgárként mindkettőben érintett vagyok, ezért is 
éreztem úgy, hogy a magam szerény és egyszerű módján, sokak 

nevében mondjak önnek köszönetet ezekért a létesítményekért 
és azért az elszántságért és igényességért, amivel Ön a város 
felemelkedésén munkálkodik.A magam részéről, már „birtokba 
vettem” a kerékpár út elkészült szakaszait, és legnagyobb 
örömmel tájékoztathatom Önt arról, hogy a városban máris 
reneszánszát éli a kerékpározás. A napi közlekedésen 
túlmenően hétvégén, vagy esténként már nagy számban 
jelentek meg a „céltalanul”, pusztán a kerékpározás öröméért 
tekerő emberek, családok, baráti társaságok. Ami ritka kincs 
manapság, mosolygó arcú emberek hajtják a bringákat, örülve 
a szép és biztonságos bringaútnak. A város kerékpározást 
szerető lakói nevében ez úton szeretnék Önnek köszönetet 
mondani erőfeszítéséért, és további tervei megvalósításához 
kívánok sok sikert, erőt és jó egészséget!

Tisztelettel:  
Nótás Péter okl. gépészmérnök

A nehéz gazdasági helyzet ellenére is támogatja 
önkormányzatunk a családokat...

Sokszor hallhattuk mostanában a sajtóból, hogy számos tele-
pülésnek gondot okozott a tankönyvek megvásárlása, nem tud-
nak fizetni a tankönyvkiadóknak. Városunkban ilyen gond nem 
volt, rendben megérkeztek a tankönyvek, így gyermekeink zökke-
nőmentesen kezdhették az új tanévet.

Több, mint ezer gyermek részesül Nagykátán rendszeres gyer-
mekvédelmi kedvezményben, közülük közel kilencszáz általános 
és középiskolás. Ez azt jelenti, hogy számukra a tankönyveket in-
gyenesen kell biztosítani. Rajtuk kívül a nagycsaládosok és a tar-
tósan beteg gyermekek is ingyenesen juthatnak a tankönyvekhez. 
Ezen gyermekek részére az étkeztetés is ingyenes vagy kedvezmé-
nyes. Segítséget jelent az iskolakezdéshez, hogy a rendszeres gyer-
mekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekek szeptember 
elején 5800 Ft. összegű pénzellátásban is részesültek. Az önkor-
mányzat további támogatással is igyekszik segíteni a beiskolázást. 
A Településfejlesztési és Szociális Bizottság augusztusi ülésén 301 
tanulónak állapított meg 4-6000 Ft. összegben rendkívüli gyer-
mekvédelmi támogatást.

Ez a bizottság tárgyalja az önkormányzat által biztosított ápo-
lási díjakat is. Jelenleg összesen 67 fő részesül súlyosan fogya-
tékos, vagy tartósan beteg hozzátartozója ápolására az ápolási 
díjban. Közülük 31 ápolónak az önkormányzat saját költségveté-
séből biztosítja a rendeletében foglalt feltételek szerint az ellátást. 
Az elmúlt évben közel 6 millió Ft-ot fordítottunk a különböző tá-
mogatásokra, az ez évi tapasztalat azt mutatja, hogy idén több kell 
ennél. Az átmeneti segélyek megállapítása is a Területfejlesztési 
és Szociális Bizottság hatásköre. Az átmenetileg nehéz, a létfen-
tartást veszélyeztető élethelyzetbe került családok támogatására 
évről-évre biztosít keretet az önkormányzat a költségvetéséből. 
Ebben az évben eddig 564 fő részesült átmeneti segélyben.

dr. Túróczi Zoltánné

A városi napközi otthonos 
óvoda bemutatása 

 „Nevelés, teszi az embert, és az ember a hazát.” 
 – Brunszvik Teréz – az első magyarországi óvodák megalapítója

Óvodánk 2008. szeptember 1-től a Hétszínvirág Óvoda (I. te-
lephely), a Kisherceg Óvoda (II.th.) és a Hancurka Óvoda (III.
th.) összevonásával működik a jelenlegi felállásban. Az összevo-
nás célja - gazdasági megfontolásokon túl - a nagykátai óvodás 
gyermekek szakmai ellátásának azonos szintre hozása, egységes 
óvodai nevelési program szerinti nevelése, az óvodai felvételi kör-
zethatárok betartása.

 Szerencsére az összevonás nem járt létszámleépítéssel, az óvo-
dába jelentkező gyermekeket 2,5 éves kortól fel tudjuk venni a 
kijelölt telephelyre. A beiratkozási időben beíratott gyermekek-
kel az I.th. és a III.th. engedélyezett férőhelye a kijelölt körzetből 
betelik, de a II.th-en az év közben jelentkező gyermekeket is el 
tudjuk helyezni. 

2010. szeptember 1-től az új Országos Óvodai Nevelés Alap-
programjára építve bevezettük a Helyi Óvodai Nevelési Progra-
mot a Komplex Prevenciós Program adaptálásával. 

Az új program írásakor lehetőségünk volt arra , hogy mindhá-
rom telephely hagyományait tiszteletben tartva biztosítsuk egyéni 
arculatuk megőrzését. A közoktatási szakértő véleménye szerint 
programunk : „ a törvényességnek megfelelő, pedagógiai tudatos-
sággal és szakszerűséggel készült, kulturáltságot közvetít, mely 
adekvát a helyi adottságokhoz és az új társadalmi kihívásokra 
választ kereső módosított alapprogram alapelveihez”. A nevelési 
program megvalósítását óvodapedagógusaink hivatás tudattal, 
lelkiismeretes szakmai felkészültséggel , szerető, családias, inklu-
zív, befogadó légkörben végzik. A dadus nénik, gondozó nénik, 
konyhai dolgozók és adminisztrátorok emberileg és szakmailag 
is elkötelezettek az óvónénik munkájának segítésében. Óvodánk-
nak 68 dolgozója van. 

A külön fejlesztésre szorulókat mindhárom telephelyen fejlesz-
tőpedagógus fejleszti. Óvodánk a sajátos nevelési igényű, integrál-
tan nevelhető gyermekek ellátását is fel tudja vállalni, ez évente 2-3 
fő, velük gyógypedagógus foglalkozik. A beszédhibás nagycsopor-
tosokat logopédus fejleszti, hogy az iskolai élet megkezdése előtt ki-
küszöbölje a beszédhibákat, amelyek megnehezítik az írás, olvasás 
tanulását. A gyermekek tehetségének kibontakoztatására a múlt ne-
velési évben és az újban is pályázati pénzből van lehetőségünk. Kü-
lön tevékenység keretében néptáncot, kézművességet tanulhatnak 
a gyermekek, a nagyobbakkal könyvtárba járunk, ezzel előkészítve 
az olvasóvá nevelést. A Tájházban hagyományőrzés keretében lesz 
lehetőség megismerni a régi mesterségeket. A Bartók Béla Művelő-
dési Központ színvonalas gyermek műsorait is látogatjuk, amelyek 
a gyermekek kultúrához való viszonyát megalapozzák. Óvodása-
inknak igyekszünk élményekben gazdag, ismereteiket tapasztalás 
útján bővítő, derűs életet biztosítani. Ősszel és tavasszal termé-
szetjárásra visszük a gyermekeket, az egészséges életmódot nép-
szerűsítő sport napokat szervezünk. A Sportcsarnokot októbertől 

április végéig hetente egyszer használhatjuk minden csoporttal. Az 
óvodáskorúaknak hatalmas a mozgásigénye, ennek kielégítésére és 
mozgásuk fejlesztésére itt a hidegebb hónapokban van lehetőség.  
Gyermekeinkkel az ünnepi városi rendezvényeken is részt veszünk, 
ami maradandó élmény mindenkinek. A szülőkkel közös progra-
mok, az ünnepek hagyományának ápolásával a család és az óvoda 
közötti kapcsolat elmélyítése, egymás szokásainak, értékrendjének 
megismerése a cél. Az óvodai életbe a nyílt napok alkalmával és a 
beszoktatáskor is betekinthetnek a szülők. 

Mindhárom telephelyen nevelő munkánkat egy-egy alapítvány 
támogatja. A különböző pályázatokon nyert pénzből és a személyi 
jövedelem adó 1%-ának felajánlásából finanszíroznak kirándulá-
sokat, rendezvényeket, tárgyi eszközöket. Ezúton szeretném meg-
köszönni a szülőknek, a fenntartónknak, vállalkozóknak,az SCA 
csapatának és nem utolsó sorban munkatársaimnak, hogy lelkiis-
meretes munkával, anyagi és természetbeni segítséggel segítenek 
óvodás gyermekeink életét szebbé tenni.

Szabó Józsefné óvodavezető
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Felhívás parlagfű mentesítésre
Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy 2011. szeptember 16-

án, Nagykáta külterületén a földhivatal GPS-es ellenőrzést végez 
a parlagfüves foltok felderítésére. Felhívjuk a külterületi ingatlan-
tulajdonosok, földhasználók figyelmét, hogy gondoskodjanak a 
parlagfű mentesítésről.

„Nagykátai zöld erdôben”
Gondolom, nem kell senkinek bemutatni Terék József zenészt, 

aki térségünkben Tápiószelén született, de munkássága szinte ki-
hat az egész Tápió-vidékre, Pest megyére, az országra, s határon 
kívül is egyre többet mutatkozik be, ismerik meg.

Nagykáta Város Önkormányzatának felkérésére és támogatá-
sával elkészült Terék József nagykátai gyűjtőmunkájának köszön-
hetően, Nagykáta legszebb dalait bemutató 13 számból álló 70 
perces „NAGYKÁTAI ZÖLD ERDŐBEN” című CD. 

Akik eddig nem tudtak és kíváncsiak a helyi anyagok létezésé-
ről az jöjjön el, látogasson ki a III. Káta Expó rendezvényére, szü-
reti mulatságára szeptember 18-án délután, hiszen Terék József 
és zenész barátai, valamint a CD-n közreműködők bemutatják az 
elkészített lemez teljes hanganyagát. 

Természetesen, ha megtetszik, vagy megszeretné őrizni, lehe-
tőség van a megvásárlására is, a helyszínen, a Városi Könyvtár-
ban, Művelődési Központban vagy a Tájházban. Vámos László a 
Tápiómente Táncegyüttes vezetője, ezen felbuzdulva, arra vállal-
kozott, hogy az együttesnek elkészít, betanít, a CD zenei anyagára 
is támaszkodva tápió-vidéki táncokat.

Kíváncsian várjuk ennek a bemutatóját is, hiszen a jövő nem-
zedék számra meg kell őrizni, menteni értékeinket, hagyománya-
inkat, hogy ismerjék meg hazánkban, az egész világban a magyar 
zene, népdal, néptánc sokszínűségét.

Erre vállalkozott tehát Nagykáta Város Önkormányzata, akik 
felismerték s tudják ennek jelentőségét, erkölcsi hasznát. Köszö-
net érte.

Szalainé Apró Mária

Akció!
Az építkezés - legyen az felújítás vagy új ház építése – során 
sokszor problémát okoz a keletkező építési-bontási hulladék 
elhelyezése. A Hírös Hulladékgazdálkodási Kft. ennek meg-
oldására egy akciót hirdet, mely keretén belül a regionális nem 
veszélyes hulladéklerakón 

CEGLÉD, Tápiószentmártoni út
2011. szeptember 1-től térítésmentesen helyezhetőek 
el – mennyiségi
korlátozás nélkül, a következő minőségi követelmények 
mellett – az alábbi
hulladékok:

• beton
Minőségi követelmény: homogén, tiszta és szennye-
ződésmentes; 50 cm alatti befoglaló méretű; vasalás-
mentes

• tégla
Minőségi követelmény: homogén, tiszta és szennyező-
désmentes

• beton, tégla, cserép és kerámia frakció vagy 
azok keveréke
Minőségi követelmény: homogén, tiszta és szennye-
ződésmentes; 50 cm alatti befoglaló méretű; vasalás-
mentes

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a regionális hulladék-
lerakó kizárólag a fenti felsorolásban szereplő hulladék 
fajtákat fogadja térítésmentesen!

Az akció visszavonásig érvényes!

Fontos: A kevert, egyéb hulladékkal szennyezett építési és 
bontási hulladék továbbra is az érvényes lerakati díj ellené-
ben helyezhető el a lerakón.

További információ:
HÍRÖS Hulladékgazdálkodási Kft.

Tel.: 53/707-061
cegled@hiroshulladek.hu, www.hiroshulladek.hu

Meglepetések nyara
Hova férnek el majd ennyien? – gondolkoztunk a református 

gyermektábor munkatársaival, amikor örömmel néztük a kert-
ben, templomban szaladgáló, nevetgélő sok ovis korú gyereket 
augusztusban. Megtudtuk, hogy készülnek a kenyerek, kiflik, 
megsimogattunk egy kisbárányt, sok kézműves ajándékot készí-
tettünk, júniusban az iskolásokkal a nap menetrendjének megfe-
lelően ellátogattunk egy pékségbe, majd élőben is szembesültünk 
egy báránnyal, sokat beszélgettünk, majd különféle módon dol-
goztuk fel az előadásokat(labirintust készítettünk pl.)… 

A Bibliában találhatóak az ún. „én mondások”, amikor Jézus 
magáról állít valami nagyon fontos tudnivalót. Világosság, út, élet, 
jó pásztor, feltámadás, kenyér… Ezeket az élet- és jellemformáló 
igazságokat adtuk át sokféleképpen a gyermekeknek, fiataloknak. 
Júniusi táborunkban 30 körüli létszám volt, az ovis korosztálynál 
40-50 fő. Nagy öröm volt, hogy a táborozók szülei maximálisan 
támogattak minket, segítettek bennünket. A táborokat vasárnapi 
istentisztelettel fejeztük be, ahol a gyerekek kis műsorral mutat-
ták be szüleiknek és a gyülekezetnek a hét legfontosabb témáit.

Kérdezték többen is, hogy miért nem két hetes a tábor. Ezt elis-
merésnek vesszük. Meglátjuk…

Sok segítséget kaptunk Bajdik Ferenctől és Hitvesétől, Árvai 
Ágostontól, Szánthó Zoltántól (Sancho Pékség), Kissné Gulyás 
Mariannától (Galéria Nyomtatvány), Gulyás Kálmántól (Kálmán 
Sütöde), és a táborozó gyermekek szüleitől, gyülekezetünk tagjai-
tól, fiataljaitól. Köszönjük nekik! 

A tanévben újra indítjuk ovis és iskolai hittanos foglalkozá-
sainkat, kérjük, jelezzék pedagógusaiknál, hogy részt kívánnak 
venni! Fiataljainkat is várjuk az Almighty God Fan Group talál-
kozóira. Októberben pedig hívjuk mindannyiukat a hagyomá-
nyos Protestáns Napra. 

Áldást békességet kívánunk mindannyiuknak: 
Makay László  

református lelkipásztor és a gyülekezet

Jubiláns házasok megáldása
Tisztelettel és szeretettel tájékoztatjuk azokat, akik 25, 30, 35, 

40, 50, 60, 65 évvel ezelőtt kötöttek templomunkban házasságot, 
hogy 2011. október 16-án, vasárnap a délelőtt 9 órai szentmise 
keretében az idén is megtartjuk a jubiláns házasok megáldását. 

A nagykátai róm. kat. templomban házasságot kötötteket sze-
mélyesen meghívjuk. Azokat a jubiláló házaspárokat is szeretet-
tel várjuk, aki nem Nagykátán, hanem máshol kötöttek katolikus 
házasságot. Őket kérjük, jelezzék személyesen, vagy telefonon (06 
29/640-740)!

Szeretettel hívjuk erre az alkalomra azokat az özvegyeket, ill. 
családtagjaikat, akiknek szintén most lenne a házassági jubileu-
muk, róluk is megemlékezünk a Szentmisében.

 Kelemen Lászlóné  Tóth András
 Kalász, Karitász vezető  esperes, plébános



�. oldal  �011. SzeptemberNagykátai HírAdó

Az akaraterő csodája:  
RITHNoVSZKY JÁNoS

Néhány éve, unokatestvérem teme-
tésén, a Szent Gellért templom urna 
temetőjében feltűnt egy fekete szem-
üveges, félkarú ember, aki letérdelt, 
kezét a szívére téve, mély áhítattal 
imádkozott. 

– Ő a rithnovszky Jancsi, – súgta 
fülembe unokahúgom, – vak. Előjöt-
tek gyerekkori emlékeim; ott laktak 
a „Gazdag utcai” iskola egyik taní-
tói lakásában, édesanyja Medgyessy 
Maca tanító néni, aki elsőben engem 
is tanított, édesapja szintén tanító és 
kántor volt, a leventék oktatásával foglalkozott. Nagybátyja 
pedig Medgyessy Gyula kanonok úr, a nagykátai plébános. 
Jancsival fociztunk néha, a templom mögötti téren, több 
környékbeli gyerekkel. Aztán az évtizedek alatt minden fe-
ledésbe merült.

A nyugdíjas klubban beszélgettünk róla: jó lenne egyszer 
meghívni, hiszen könyveket írt, és mindig nagykátainak 
vallja magát. Felkerestem, szívesen fogadott, és elmesélte 
hogyan alakult sorsa. Megismerhettem egy szerencsétlensé-
gek által üldözött, de nagyszerű ember életét.

Nagykátán született 1931-ben, itt járt iskolába. Majd a kő-
szegi Hunyadi Mátyás katonai középiskolába került, együtt 
unokabátyámmal, Gulyás Gyurkával. A front elől Németor-
szágba menekítették az iskola tanulóit, tanárait, ahol ame-
rikai fogságba kerültek. Édesapja a Don kanyarban megse-
besült, majd felgyógyulása után, a hárosi műszaki alakulat 
parancsnoka lett. Édesanyjának el kellett hagynia Nagyká-
tát, mert az iskolában elhelyezett munkaszolgálatos zsidók-
nak elősegítette, hogy családtagjaikkal találkozzanak, cso-
magokat kapjanak. A hírhedt Muray Lipót parancsnok ezt 
megtudta, és lényegében elüldözte őket Nagykátáról.

Az egész család Németországba került, ahol találkozhat-
tak és végre egyesülhettek, lovakat szereztek, majd szeptem-
berben elindultak a kocsikkal Magyarország felé. Útközben 
dolgoztak a lovakkal, hogy fenn tudják tartani magukat és a 
lovaikat, így csak karácsonykor érkeztek meg Szentgotthárd-
ra. Hosszú kalandos út után, de már csak öt lovuk maradt, 
tavaszra végre megérkeztek Nagykátára. A tanítói lakásba 
nem mehettek vissza, mivel ott a szovjet parancsnokság egy 
része székelt. Édesapját letartóztatták, mint háborús bűnöst. 
Édesanyja és kisebb testvérei elmentek a nagyszülőkhöz. 
Jancsi kiment Egreskátára a Németh tanyára, ahol ő és lovaik 
dolgoztak. A következő évben meghalt a Rithnovszky nagy-
mama, Abonyban. Eladták a lovakat és odaköltöztek. Jancsi 
tanulhatott volna tovább, de „osztályellenségként” kitették a 
gimnáziumból, dolgozni kellett. Volt kubikos, útépítő, majd 
kitanulta az ács szakmát. Közben a szolnoki gimnáziumot, 
esti tagozaton el tudta végezni. Felment Budapestre ácsnak, 
és beiratkozott az építőmérnöki karra, de hamarosan kitet-
ték, származása miatt. Jancsit 51-ben behívták katonának. 
Aknazár felszedése közben felrobbant egy harckocsi akna, 
ekkor súlyosan megsebesült. Négy hónapig élet-halál között 
volt, de végül életben maradt, viszont elvesztette bal karját, 
mindkét szemét és hallása is súlyosan károsult. Kétségbe 
esésében apja vigasztalta: – Soha ne add fel fiam! – Ez adta 
neki az erőt a következő megpróbáltatásokhoz. Felépülése 

után a Vakok intézetébe került, ahol megtanították „vakon 
élni”. A fehérbotos közlekedés nem sikerült neki, folyton ne-
kiment valakinek, vagy valaminek. Ő csak fizikailag vakult 
meg, pszichésen nem, – látóként élek vakon – mondta. Hal-
lotta, hogy más országokban vannak vakvezető kutyák. Ő is 
vett magának egy kiskutyát, amit elkezdett betanítani. Meg-
ismerte a kutyák tulajdonságait, tanulékonyságukat, majd 
tudását a Vakok Egyesületében is hasznosítani akarta: ka-
pott „látó” segítséget, és a Városligetben módszerei alapján 
megkezdték a vakvezető kutyák tanítását. Tevékeny életet 
élt, sérülten is. Megalapította a Táncsics kört, alapító tagja 
a Vakok Szövetségének, még színjátszó csoportot is szerve-
zett a vakokból. Szociológiát, filozófiát, esztétikát és peda-
gógiát tanult, diplomázott is. Rájött, hogy életének értelmét 
a vakok szolgálata jelenti, – a vakvezető kutya kiképzéssel 
kell foglakoznia. Ekkor már olyan kutyája volt, amivel ha-
zai és nemzetközi díjakat is nyert. Nemzetközileg is elismert 
szaktekintély lett belőle. A vakok érdekében szerette volna, 
ha szakszerűen felszerelt, országos jelentőségű kutyaiskola 
jönne létre Budapesten, mivel már tömeges igény jelentke-
zett a vakok részéről kutyákért. Sikerült Csepelen egy terü-
letet kapnia, ahol saját tervei alapján felépülhetett az iskola. 
Sok akadály legyőzése, küzdelem után a nagy álom teljesült! 
Még kitüntetést is kapott Jancsi! A telep ma is működik és 
felvette Rithnovszky János nevét.

A kutyakiképzésről több könyvet is írt, néhányat kül-
földön is megjelentettek. Szépirodalom terén is alkotott. 
„a fény túlsó oldalán” című regénye részben életútját, de 
nagyrészt a kutyáival kapcsolatos történeteket tartalmazza. 
Munkájáért sok elismerés érte, hazai és nemzetközi kitün-
tetések sora van vitrinjében. Beszélgetés közben megláttam 
a falon két díszes oklevelet, mely az 56-os Vitézi Rend és a 
Szent György Lovagrend oklevele. 

– „Hát te mit tettél Jancsikám ��-ban, – vakon? – kérde-
zem.Ekkor elmondta, hogy ő alakította meg a Vakok Forra-
dalmi Bizottságát majd a Táncsics kör tagjaival, visszafog-
lalták a Vakok Házát a Hermina úton, kiebrudalták onnan 
a Zuglói pártbizottságot. Ezért aztán jött a leszámolás, be-
vitték, jól elverték, de végül aztán elengedték. A vakok szö-
vetsége kizárta soraiból, és csak 63-ban vették vissza. Ezzel 
érdemelte ki az 56-os Vitézi Rendbe való felvételét és a Szent 
György Lovagrend is tagjává választotta. Most már nyolcvan 
évesen nincs kutyája sem, felesége vezetgeti hetente kétszer 
a Dagályba úszni. Jelenleg is alkot, meg akarja írni apja és 
saját kalandos életét.

Nagy élmény volt vele találkozni, megismerni egy fan-
tasztikus akaraterővel rendelkező embert, és írót, akire mi 
nagykátaiak büszkék lehetünk, hiszen János ma is nagyká-
tainak tartja magát.

rigó Mihály

Képkeretezés és Üvegezés

Ha repedt, ha törött… hozza hozzám!

Hívásra házhoz megyek!

Műhely: Nagykáta, Batthyány u. 29.

Danyi Károly
Tel.: 06-20/458-5486
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Név  Elhalálozás Lakcím

Kucsik István, 55év 2011.08.06. Nagykáta, Felsőegreskáta 69.

Kármán Istvánné  
sz. Kármán Mária 48 év

2011.08.10. Nagykáta, Nefelejcs u. 20.

Juhász István, 63 év 2011.08.08. Nagykáta, Kisfaludy u. 6.

Kis Cs. János, 53 év 2011.08.09. Nagykáta, Ősz u. 13.

Kiss Jenő, 74 év 2011.08.16. Nagykáta, Perczel M. u. 92.

Szabó László, 90 év 2011.08.15. Nagykáta, Kisfaludy u. 9.

Tóth Andrásné  
sz. Hájos Mária 85 év

2011.06.16. Nagykáta, Szabolcs u. 7.

Özv. Molnár Istvánné  
sz. Horváth Margit, 81 év

2011.08.16. Nagykáta, Fuvaros u.25.

Kelemen Sándorné  
sz. Budai Mária, 76 év

2011.08.15. Nagykáta, Koltai A. u. 26.

Szabó János, 66 év 2011.08.21. Nagykáta, Alkotmány u. 13.

Benkó Tibor Andrásné sz. 
Fábián Mária Anna, 59 év 

2011.08.21. Nagykáta, Hosszú u. 23/a

Koncsik József, 97 év 2011.08.28. Nagykáta, Tass u. 10. 

Született neve Születés Anyja neve

Marton Klaudia 2011.07.17. Balogh Ildikó

Csatári Hunor 2011.07.18. Mák Andrea

Azanger Salamon 2011.07.26. Szilágyi Rita

Zsigár Gyula Miklós 2011.07.28. Csikós Anikó Barbara

Házasságkötés ideje Házasságot kötöttek

2011.07.16. Tordai István- Török Adrienn

2011.08.13. Nagy István Zsolt – Lengyel Andrea

2011.08.13. Pető Tamás- Lomen Judit

2011.08.19. Pollák Lajos- Rehor Ilona

2011.08.22. Horváth István- Chantzaridis- Németh Ildikó

2011.08.27. Kupcsik Róbert- Györki Zsuzsanna Ida

2011.08.27. Lovas Sándor- Pálinkás Éva

2011.08.27. Ács Imre- Bíró Marietta

2011.09.03. Fehér Tamás Ákos- Bella Marietta

Mély megrendüléssel tudatjuk, hogy 
Dr. LADányi GyörGy 

a rendelőintézet szülész-nőgyógyász főorvosa 
2011. 07. 08-án  

81 éves korában elhunyt. 
Búcsúztatása  

a kérésére szűk családi körben történt.

Hálás szívvel mondunk köszönetet mind azoknak 
akik

KUCSiK iSTVán
temetésén részt vettek sírjára virágot helyeztek, 

fájdalmunkban osztoztak.
A Gyászoló család

TAGFeLVéTeL! 
20 éves harcművész egyesület 

tagfelvételt hirdet felnőtt, haladó és 
előkészítő csoportjaiba. 

Az előkészítő csoportban 5 éves kortól 
komplex ügyességet és mozgáskoordinációt 

fejlesztő gyakorlatok, gimnasztika, 
fegyelem és figyelem fejlesztő gyakorlatok, 
szocializációs játékok, képességfejlesztések 

fiúk és lányok részére.

A haladó csoportban 8-13 éves kortól 
versenyeztetés, edzőtáboroztatás, 

következetes nevelés, oktatás. 

A felnőtt csoportunkba várjuk azokat, akik hasznosan 
szeretnék eltölteni szabadidejüket valamint, értelmes 
és tartalmas célokat egy jó közösségben szeretnének 

megvalósítani. Heti öt edzési lehetőség,  
hétvégi edzések, szemináriumok, versenyzési lehetőség,  

övvizsga és közösségi programok. 

edzések kedden és csütörtökön a Városi 
Sportcsarnokban!

Érdeklődni sensei Agócs Tibor MSHSZ szövetségi 
kapitányánál lehet a 06 30/9381-002 telefonon.

www.yakuzakse.hu

Mátray Gábor Alapítvány
Az alapítvány, az elmúlt tanévben, a Mátray Gábor Általános 
Iskola két rászoruló, szorgalmas és tehetséges diákját támogat-
ta ballagásuk alkalmából, 49 nagykátai gyermeknek szervezett 
egy hetes, napközis tábort  2011. júliusában, és 26 db tanulói 
és 1db tanári széket vásárolt az iskola részére a 2011-2012-es 
tanévkezdéshez.
Az adófizető polgárok, 2010-es adójukból 

53 838 Ft-ot 
ajánlottak fel a Mátray Alapítványnak. Felajánlásukat köszön-
jük!

dr. Simonné Szűcs Erzsébet
a mátray Gábor alapítvány elnöke

Kisherceg Alapítvány
Alapítványunk 2011-ben is ingyenesen  vitte kirándulni az ál-
latkertbe, a Nagykáta Városi Óvoda 
Vásártéri épületébe járó gyerekeket, udvari és szobai fejlesztő 
játékokat vásároltunk ezeknek a gyerekeknek . Hozzájárul-
tunk az óvoda rendezvényeinek sikeres megrendezéséhez..
Az adófizető polgárok 2010-es adójukból 

252 575 Ft-ot
ajánlottak fel a Kisherceg Alapítvány javára. Felajánlásukat 
köszönjük!

dr. Simonné Szűcs Erzsébet
a Kisherceg alapítvány titkára
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RENDŐRSÉGI HÍREK
2011.08.07-re virradóra ismeretlen tettes, a Nagykáta, Jászbe-

rényi út 1 . szám alatti autószerelő műhely elől eltulajdonította az 
LHJ-558 forgalmi rendszámú Peugeot W 207 típusú gépjárművet. 
Az autót szervizre és műszaki vizsgálatra hozta be a tulajdonos. A 
bűncselekményt megelőző este a szerelő zárt állapotban hagyta a 
kerítés előtt az autót, a kulcsokat és az iratokat pedig biztonságos 
helyre zárta, mégis ellopták a kocsit. A nyomozóhatóság nagyobb 
értékre elkövetett lopás bűntette miatt folytat eljárást az ügyben.

A Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat bejelentése alapján, 
a nagykátai rendőrkapitányság előállította, majd őrizetbe vette 
azt a 32 éves nagykátai asszonyt, aki a rendelkezésre álló bizonyí-
tékok és vallomások alapján több alkalommal bántalmazta lányát 
T.A.-t, egy bőr nadrágszíjjal. A bántalmazások során előfordult, 
hogy az elkövető, az aknafedelet rázárva több órára a ház vízóra-
aknájába zárta a lányt. A legutóbbi esetet követően nem csak üt-
legelte a szíjjal, de fojtogatta is lányát, amely során, 8 napon belül 
gyógyuló sérüléseket szenvedett a 11 éves leány. Az elkövetővel 
szemben a Nagykátai Városi Bíróság távoltartást rendelt el, el-
lene egy rendbeli védekezésre vagy akaratnyilvánításra képtelen 
személy ellen elkövetett súlyos testi sértés elkövetésének bűntet-
te, egy rendbeli kiskorú veszélyeztetése bűntette, és egy rendbeli 
személyi szabadság megsértése bűntettek elkövetésének gyanúja 
miatt folyik az eljárás.

Művelődési Központban induló  
tanfolyamok és csoportok:

Katica Nyugdíjas Klub
Bélyeg Szakkör
Városi Kórus 
Nagykáta Színjátszó Egyesület
Sakk Szakkör
Akrobatikus Rock and Roll tanfolyam
Gyermeknéptánc tanfolyam
Citura Táncegyüttes 
Salsa tanfolyam
Latin zenés torna 
Hastánc tanfolyam
Jazzbalett és társastánc tanfolyam 
Tápiómente Táncegyüttes régi táncosok
Tápiómente Táncegyüttes utánpótlás csoport
Tápiómente Táncegyüttes 
Bővebb információ:  
személyesen: Nagykáta, Bajcsy Zs. u. 9.  
Telefonon: 29/641-270

Tájházban induló szakkörök:
Kézműves – Báb szakkör
Fafaragás
Hímző Szakkör
Lószőrékszer készítő Szakkör
Csipkeverő Szakkör

Tájház: 
ŐSZI NYíLT NAP  
2011. szeptember 29-30 és október 1. 
Érdeklődés: Nagykáta, Jászberényi út 92.  
Telefon: 29/440-220

IV. Nagykátai Teremlabdarúgó Torna
Az idei esztendőben is megrendezésre kerül a Nagykáta Városi 

Sportcsarnokban a már hagyományosnak tekinthető téli terem-
labdarúgó bajnokság. A start december első hétvégéjén lesz. A 
2011/2012-es kiírásban is értékes díjakért lehet versenybe szállni.  
Várjuk már most a jelentkezőket, az első 16 csapat nevezését tud-
juk elfogadni!

További információk: Gallai Gergő +36-30/409-78-01

„Éljen soká jó szívvel”

Szívünk Világnapja
2011. szeptember 25.

Szeretettel várunk minden érdeklődőt, egész napos progra-
munkra a nagykátai Művelődési Központba, ahol ingyenes szű-
rővizsgálatokon (vércukor, koleszterin, testzsír, vérnyomásmérés) 
ismeretterjesztő előadásokon, kulturális műsoron, diétás ételek 
kóstolóján, kvíz játékon (fődíj 1 db vérnyomásmérő) vehetnek 
részt. A délelőtt folyamán kerékpár túrát szervezünk a Tápióhoz, 
ahol aerobikon és focin vehetünk részt. A kerékpár túra 10 órakor 
indul a Művelődési Központ elől. A rendezvény időpontja 2011. 
szeptember 25. 10 órától 16 óráig. Ha felkeltettük érdeklődését, 
szeretettel várjuk Önt is egésznapos programunkon. 

dr. Gallai Mária főrendező

SeBéSZeTi MAGánrenDeLéS

Dr. KUTi LAJOS
Sebész főorvos, proktológus

– Sebészeti betegségek műtéti megoldása, szükség esetén 
kórházban (sérv, visszér, epekövesség, aranyér vizsgálata)

– aranyér és egyéb végbélbetegségek fájdalommentes, 
végleges műtét nélküli ellátása

– végbélrákszűrés
– benőtt köröm, fitymaszűkület 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

  RÁS!
Javítás, elemcsere, 

szíJcsere.
Új órák nagy választékban.

tel.: 06-20-548-95-06
Nagykáta, Szabadság tér 7.

A templommal szemben.
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Kérdezem Lengyel Andreától, 
aki mint rendszeres olvasóink 
tudják, igen szép eredményeket 
ért el sakkban eddig országos 
és nemzetközi versenyeken.

– Hogy vagy andika, mi újság? 
a diákolimpiai csapat sikere óta 
nem hallottunk rólad.

– Köszönöm jól vagyok, csak 
gyorsan telik a szünidő.

– Gondolom, van mit kipihen-
ned, hiszen az igazi megméret-
tetések a csapatverseny után 
vártak rád.

– Elsőként a Régiós Kupán 
vettem részt Faddon április 

Városi  M vel dési Központ                            Nagykáta Város Önkormányzata 

MEGHÍVÓ
Tisztelettel meghívjuk Önt az

ID SEK VILÁGNAPJA 
alkalmából rendezend  ünnepségünkre 

/70 évnél id sebbeket várunk/ 

2011. október 3-án /hétf n/ 15.00 órára
a nagykátai városi m vel dési központba. 

Vendégeket fogadja: Kocsi János polgármester úr 

Ünnepi köszönt t mond: Dr. Pap Terézia alpolgármester 

Ezt követ en iskolások, nyugdíjasok m sorával kedveskedünk és 
köszönjük meg azt a sok  jót, amit tettek és tesznek az év minden napján. 

Befejezésül szerény vendéglátás mellett beszélgethetünk, nótázhatunk. 

Minden jót kívánunk és várjuk szeretettel! 

                                                                   Kocsi János 
                                                                        polgármester 

SZAKORVOSI  RENDEL INTÉZET
NAGYKÁTA

BÁL
AZ EGÉSZSÉGÉRT 

2011. október 1. szombat 19 óra

a Nagykátai M vel dési Központban 
» » » « « «

ZENE - TÁNC - VACSORA - TOMBOLA 

MEGLEPETÉS M SOROK
Belép  és vacsora: 2.000 Ft.

ZENÉL:    PULZUS DUÓ
Jegyek el vételben kaphatók:

Szakorvosi Rendel intézetben
Az alább felsorolt szervez knél:

          Blahúz Sándorné 
          Bárdi Gáborné 
          Farsang Lászlóné 

    Kasza József 
     Kovácsné Balogh Nikoletta
Tel: 06-29/440-059 vagy 440-221  

Támogató jegyek a fenti személyeknél kapható 500 Ft-os áron! 

A BÁL BEVÉTELÉVEL A SEGÍTÜNK ALAPÍTVÁNYT 
TÁMOGATJUK!!!

Mi újság ifjúság? 
— Interjú lengyel andrea sakkozóval  —

arra is, hogy a strandra kimen-
jünk egy kicsit, mert nagyon jó 
idő volt. A verseny 7 fordulós 
volt, és két döntetlennel, veret-
lenül vehettem át a kupát és az 
ezüstérmet.  

 – akkor az idei mérleg is igen 
figyelemre méltó, hiszen amel-
lett, hogy a Csapat diák olim-
piai ötödik helyezett csapat 
tagjaként a felsős fiúk között 
versenyeztél, begyűjtöttél egy 
egyéni diákolimpiai aranyat, 
egy régiós kupa csapat ezüstöt, 
és két országos bajnoki ezüstöt 
egyéniben úgy, hogy még csak 
most szeptemberben leszel � 
éves, és ebben az évben már a 
tíz évesek között versenyeztél. 
Gondolom, volt mit kipihenni 
a szünidőben. Ilyenkor a sakko-
zásban is szünidő van?

– A sakkozásban sosincs 
szünidő, annyi a könnyebbség, 
hogy az edzésekre most  nem 
kell Budapestre utazni, mert 
ilyenkor interneten edzünk. 

– mikor lesz a legközelebbi 
verseny?

– Egyelőre az Országos Csa-
pat Bajnokságra készülök, ami 
Miskolcon lesz, és a Dunaha-
raszti MTK csapat tagjaként 
szeretnék jól szerepelni.

– mióta vagy a dunaharaszti 
csapat tagja?

– Idén májusban Gyula bácsi 
(Schubert Gyula, a Dunaha-
raszti MTK vezetője) leigazolt 
játékosként, így lehetőségem 
lesz az ősszel induló bajnok-
ságban részt venni. 

– tavaly európa- és Világbaj-
nokságon is részt vettél. az idén 
nincs külföldi verseny betervezve?

– Ebben az évben a világbaj-
nokságot Brazíliában rendezik, 
ahová tudomásom szerint Ma-
gyarországról senki sem indul, 
mert sajnálatos módon az idén 
sem járul hozzá a költségekhez 
a Sakkszövetség, Brazília pedig 
nagyon messze van és nagyon 
sokba kerül az út. Az EU bajnok-
ság Bulgáriába lesz, de úgy dön-
töttek a szüleim, hogy jövőre, 
amikor már 10 évesen indulok 
a 10 éves korcsoportban, több 
eséllyel szerepelek. Ezért az idei 
év inkább a felkészülésé lesz.

– ezek szerint van cél, és van 
feladat is, amikhez sok sikert 
kívánunk, és kíváncsian várjuk 
a jövőbeni beszámolóidat mun-
kádról, sikereidről és eredmé-
nyeidről.

Mészáros Szilveszter

20-23. között, ahol a székesfe-
hérvári sakk iskola csapatának 
tagjaként ezüstérmesek lettünk. 
Ezt követően egyéni versenyben 
is indultam az Országos Diák 
Olimpián május 27-29. között 
Debrecenben, és sikerült arany 
érmet nyerni. Ezután június 
10-től 13-ig Szombathelyen a 
Magyar Köztársaság Országos 
Egyéni Rapid sakkbajnokságán 
a 10 éves lányok között lettem 
második. A Központi Sakkisko-
la tanévzáró táborában június-
ban egy hetet töltöttem el a Ba-
latonon, ahol reggel 9 órától este 
9 óráig tartottak a foglalkozá-
sok, mivel készültünk a Magyar 
Korcsoportos Nemzeti Bajnok-
ságra, amelyet idén Celldömöl-
kön rendeztek meg június 26. és 
július 3. között. Számomra ez a 
verseny volt a legizgalmasabb, 
mivel első alkalommal vettem 
részt ilyen országos bajnoksá-
gon, ahol 1 nap ugyan 1 partit 
kell játszani, de az eltarthatott 
akár 5 óra hosszáig is, ami igen 
fárasztó. A délutánok a felké-
szüléssel teltek, de volt lehetőség 
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