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A szeptember 22-én megtartott DEMONSTRÁCIÓRÓL és lakossági fórumról

NEMET MONDANAK A CEMENTM RE
(A Magyar Nemzet szeptember 26-i tudósítása)

„Belátta” a Holcim Hungária Rt., hogy
nem mehet szembe a lakosság tiltakozásával, és egy nyilatkozatban értesítette a
sajtót, illetve az észak-dunántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel séget, hogy a jelenlegi körülmények között nem kíván veszélyes hulladékot égetni
a nyergesújfalui ipari parkba tervezett cementgyárában - jelentette be csütörtökön a
svájci beruházó cég projektigazgatója. A
beruházás ellen tiltakozók ezt akár gy zelemként is értékelhetnék, de a környék lakóinak egy jelent s része már nem hisz a
nagyvállalatnak. Legalábbis ez derült ki
azon a tüntetésen és az azt követ lakossági
fórumon, amelyet a társaság nyilatkozatának kiadása után tartottak a táti kultúrházban.
Táton több mint félezer helyi polgár jelent meg a Nyergesújfalura tervezett cementm ellen szervezett demonstráción,
ahol a vezérszónokok felsorolták a már korábban is rendszeresen hangsúlyozott aggodalmakat a gyárépítéssel kapcsolatban.
Keil Veronika és édesanyja a táti környezetvéd csoport képvisel iként arra figyelmeztettek, hogy az évi hetvenötezer
tonnányi hulladékot eléget üzem a helyi
vízbázisokra épülne, és a zöldek szerint lényegesen n ne a gyár mködésével a leve-

g szennyezettsége is. A környezetet
ugyanis nemcsak a szálló por és a hulladékéget
keményein kijutó szennyez
anyagok terhelnék, hanem annak a napi ötszáz kamionnak a kipufogófüstje is, amely
a Duna-parti úton közelítené meg a cementmvet.
A helyi környezetvéd k másik képvisel je, Kostyál János ugyanakkor kijelentette:
nem lehet hinni a beruházó Holcim Rt. ígéreteinek, mert Magyarországon az eddigi
tapasztalatok azt mutatják, hogy „minél nagyobb a pénz, annál kisebb az akadály” az
engedélyek beszerzésére bármilyen környezetszennyez tevékenységhez.
Hasonlóan vélekedett a svájci cég ígéreteir l Kövecses Károly, a Dorogi Környezetvéd Egyesület munkatársa is, aki közölte a tüntet kkel: tudomásuk szerint a
Holcim még nem kérte az el zetes környezeti hatástanulmánya módosítását, pedig a
demonstráció el tti napon azt ígérte, hogy
nem éget majd veszélyes hulladékot a
szomszédos Nyergesújfalura tervezett gyárában.
Ezután Szívós Péter táti önkormányzati
képvisel felolvasta a helyi közgylés határozatát, amelyben a testület egyhangúlag
elutasítja a tervezett cementgyár építését. A
hallgatóság minden felszólalást tapssal és

üdvrivalgással fogadott. Volt közöttük olyan
helyi polgár, aki seprnyélre er sített gázálarcot tartott a kezében, egy táblán üzenve az
aznap lakossági fórumra hívott Holcim Rt.
képvisel inek (,‚Gázt bele, és pakolj innen!”). Voltak, akik transzparenseiken egyenesen gyilkosoknak nevezték a cég és a hatóság vezet it, és halálos veszedelemként
mutatták be a cementgyár építést (,‚Te is lehetsz hulla még, ha égni foga hulladék”,
„Döntsd el, hogy halottkém vagy, vagy környezetvédelmi felügyel !”).
Nem véletlen, hogy a délután öt órára
meghirdetett lakossági fórumra kissé meglepett arccal érkeztek meg a Holcim Rt. egyébként magabiztosnak tn képvisel i. A fórumra
dugig
megtelt
a
kultúrház
színházterme, az els padsorba iskolás gyerekeket ültettek le a tüntet k, a kezükben a
demonstráció tábláival. Ilyen el zmények
után nem volt irigylésre méltó helyzetben
Dobos Imre, a Holcim Rt. projektvezet je,
aki öt perc megszólalást kért, miel tt rázúdították a kérdéseket. Az igazgató ismét kiemelte, hogy „három ország versenyez” a beruházás befogadásáért, és még nem
döntöttek, hogy Magyarországon, Szlovákiában vagy Romániában építik fel a nagy kapacitású cementmvet. A hallgatóság bekiabálásai ezzel kapcsolatban egyértelm üzenetet
fogalmaztak meg: a Holcim Rt. nyugodtan
mehet az említett országokba. Dobos Imre
ugyanakkor megjegyezte azt is, hogy Lábatlan is a vizsgált helyszínek között szerepel,
ahol szívesen látnák a jelenlegi cementgyár
továbbfejlesztését. Err l kés bb egy helyi
polgár kijelentette: Lábatlanon is legfeljebb a
polgármester akarja a beruházást, hiszen egy
régebbi népszavazáson a helyiek többsége a
veszélyes hulladék égetése ellen voksolt.
Holcim Rt. projektvezet je felhívta a figyelmet arra is, hogy a gyár megépítése további ötvenkét munkahelyet jelent a helyiek
számára, de közvetve csaknem ezer család
megélhetését befolyásolja a cementm mködése. Ezzel kapcsolatban több táti lakos
közölte, hogy ennyi munkahelyet a helyi kisvállalkozóknál is tehet találni, de azok legalább nem szennyezik a környezetet. A cementgyár
számlájára
írt
lehetséges
károkozásról szólva Dobos Imre továbbra is
azt állította: az üzemben olyan zárt technológiát alkalmaznak, amellyel nem veszélyeztetik a környezetet,
(folyt. a 2. oldalon)

(folytatás az 1. oldalról)
és ha nem égetnének hulladékot, n het az
országban az újabb illegális szemétlerakók
száma. A projektvezet emlékeztetett arra a
bejelentésükre is, hogy a Holcim Rt. vállalja a finanszírozását a helyi vízbázisokat feltáró vizsgálatnak.
Balogh Zoltán természetvédelmi és ökológiai szakért arra hívta fel a figyelmet,
hogy a nyergesújfalui ipari parkban az eredeti elképzelések szerint legfeljebb negyvenszázalékos lehet a beépítettség, és f ként kisvállalkozások, illetve kisüzemek
betelepítését tervezték. A terület ráadásul
az Európai Unió által szigorúan védett területeket jegyz Natura 2000 programhoz tartozó térség közelében helyezkedik el, ahol
különösen rizni kell a természet értékeit.
Dobos Imre erre reagálva viszont arra
emlékeztette a táti önkormányzat által megbízott szakért t, hogy már a nyolcvanas
években felmerült egy cementgyár építése a
térség rendezési tervében, az EU-hoz pedig
áprilisban engedélykérelmet nyújtottak be,
amelyben biztosítják a közösség szakembereit, hogy nem sértik meg a leend cementgyár környékén lév ökológiai folyosót.
Nagy László felszín alatti vízvédelemmel és hulladékgazdálkodással foglalkozó
szakért arra volt kíváncsi, hogy milyen
mennyiségben és milyen hulladékokra kértek napi tárolási engedélyt az üzemben.
Ezzel kapcsolatban Üveg Róbert, a
Holcim Rt. munkatársa elismerte: a hétvégi
kamionstop idején el fordulhat, hogy több
napig is tárolnának hulladékot a területen,
de állította, csak autógumit és nem veszélyesnek számító manyagokat, illetve
lábatlani papíriszapot égetnének. Mint
mondta, a termikus hasznosítás is úgy történne a hét legtöbb napján, hogy ne kelljen

Dobos Imre ezekkel a vádakkal kapcsoa hulladékot tárolni, vagyis annyi égetnivalót engednének be a gyárterületre, amennyit latban az egyre lelombozottabb cégalkalmazottak közül kiemelkedve csak annyit köazonnal fel is használnának.
Steiner Ferenc leveg tisztaság-védelmi zölt: a társadalmi csoportoknak kell
szakért azt firtatta, hogyan írhattak meg megkeresniük a céget, és az említett civil
egy hatástanulmányt, amikor tudomása sze- szervezetek bizonyára nem osztanák Szuhi
rint a szálló porból semmilyen felmérést Attila véleményét.
Az egyre paprikásabb hangulatú fórumon
el zetesen nem végeztek el ehhez a környéid
nként ismét vezérszónokok emelkedtek
ken a Holcim szakért i. Err l szólva Dobos
szólásra.
A dorogi környezetvéd k képviseImre közölte: mérést azért nem végeztek,
l je például arra szólította fel a helyieket,
mert eddig csak egy el zetes környezeti hahogy minden erejükkel akadályozzák meg a
tástanulmányt kellett elkészíteniük, kés bb
beruházást, mások pedig meger sítették ezt
elvégezhetik majd a szükséges vizsgálato- a szándékot a helyiek részér l, hosszan tartó
kat. A projektvezet arra a kérdésre, hogy tapsokat váltva ki a fórumon megjelentekmit jelent a nyilatkozatukban az a félmon- b l. Nem csoda, hogy a rendezvényt Szenes
dat, miszerint „a jelen helyzetben nem ter- Lajos, Tát polgármestere úgy zárta: a beruvezik veszélyes hulladékok égetését”, elis- házóknak meg kell fontolniuk, hogy a cemerte, hogy nem mondtak le végképp err l mentgyár maradjon a hagyományos helyén,
a h termelési módról. Mint fogalmazott: hiszen a táti medence térsége már egyébként
„Talán tíz év múlva a környezetvéd k fog- is túlterhelt, és a döntéshozóknak az a dolják kérni, hogy ilyen módon égessük el a guk, hogy ha nem tudnak javítani ezen a
hulladékokat.” A Holcim képvisel je ezzel helyzeten, legalább ne rontsanak rajta.
A beruházást a tervek szerint befogadó
a felszólalásával sem aratott nagy sikert,
ahogyan azzal sem, hogy közölte: a 90 Nyergesújfalu egyébként nemrég képvisel szr berendezés és az állandó leveg tisz- testületi határozatot fogadott el arról, hogy
tasági mérések mellett rendszeresen lehet - nem járul hozzá a város közigazgatási terüleséget teremtenek majd a lakosságnak, hogy tén hulladék, illetve veszélyes hulladék égetéséhez.
bejusson a gyár területére.
Ezek után egyre kérdésesebbé válik, hogy
Amikor a vezet egy társadalmi ellen rz csoport felállításának javaslatával állt a Holcim Rt.-nek megéri-e a nyergesújfalui
el , amely a gyárat felügyelheti, többen is gyártelepítés, hiszen a cementgyártás hullafelszólaltak. Egy lábatlani férfi bejelentette: dékhasznosítással igazán gazdaságos. A cég
a településen létrehozott társadalmi ellen r- munkatársai az elkövetkezend napokban
z csoportjukat még egyszer sem kereste viszont járni kezdik a környéket, ma Lábatmeg a Holcim Rt. vezetése. Szuhi Attila, az lanon, holnap Mogyorósbányán vesznek
Esztergomi Környezetkultúra Egyesület ve- részt lakossági fórumon, és mennek Tokodra
zet je pedig arról számolt he, hogy vizsgá- is, ha meghívják ket. A lakossági fórumok
latuk szerint a hej csabai társadalmi ellen- után folytatódik az egyeztetés a civil szerverz csoport öt kiválasztott civil szervezete zetekkel, de a vízbázis pontos felmérésének
közül négy anyagilag a Holcim Rt.-hez köt- befejezéséig a Holcim Rt. nem tervez további lépéseket.
Haraszti Gyula
het .

TÁTI FUTBALL
SZ
Reméljük, hogy sokáig szereznek örömet a lelkes
szurkolóknak és munkájukkal az egyesületnek is. Az
Második bajnoki évünket kezdtük meg a megye másodosztályban augusztus 21- idén is megrendezett KOZI Kispályás Bajnokság véén.
get ért. Sok kitn meccsen vagyunk túl, melyet egy
Az el z szezonban Haraszti János edz vel a feln tt csapat újoncként a hatodik színvonalas díjkiosztóval szeretnénk megköszönni a
helyen végzett, ami nagyon jó eredménynek számít. A mostani idényt Róth Antal résztvev csapatoknak.
személyében új edz vel kezdtük meg.
Dolgos László elnök
Úgy terveztük, hogy az eltávozó hat meghatározó játékos helyett lehet leg táti
KOZI-KUPA 2005. Kispályás Labdarúgó
és ifjúsági játékost építünk be a feln tt csapatba. Ehhez id kell és f ként türelem.
Bajnokság végeredménye
Az egyesület vezetése részér l ez meg van, és ehhez kérjük szurkolóink támogatását is.
1. KARI-R BT
111 :16 68 pont
Az utánpótlás és a serdül csapataink a várakozásnak megfelel en szerepelnek. 2. Répácska
82 : 30 63 pont
Meg kell jegyeznem, hogy az utánpótlás csapatból a feln tt csapathoz került fiatalok pótlását egy kicsit nagyobb odafigyeléssel, akarattal, több edzésmunkával le- 3. György-K & GOLD FARM 81 : 31 53 pont
4. Red Bull
56 : 33 48 pont
hetne eredményesebbé tenni.
5.
Fehér
Hattyú
Szépség
Szalon
73 : 43 46 pont
Az el készít korosztály is nagy létszámmal és nem utolsósorban roppant tehet6.
Nyergesi
Tzoltók
68 : 48 45 pont
séges játékosokból áll. A srácok komoly terhelést kapnak, ugyanis a körzeti baj50 : 45 40 pont
nokság mellett a Bozsik-programban való részvételt követ en a budapesti, Bánffi 7. Rosenberg
János által létrehozott belga típusú bajnokságban is részt vesznek, és jól szerepel- 8. Kertmves
42 : 61 28 pont
nek.
9. LISZT-SE-K
39 : 61 28 pont
Ebbe nagy szerepe van a szül knek, az utaztatás és szponzorálás terén is. Szakmai- 10. Crumerun
32 : 55 28 pont
lag Mechler Norbert és Sebák Lajos szabadidejüket feláldozva rengeteget tesznek 11. Határ Söröz
49 : 74 27 pont
azért, hogy az utánpótlás biztosítva legyen Táton.
12. Táti MEPÁL Kft.
27 : 104 16 pont
Nem lenne teljes a beszámolóm, ha az Öregfiúkról nem esne egy pár dicsér szó.
Schrenk Sport
Kizárva
Játékuk még mindig szemet gyönyörködtet , és eredményes. Egyel re még nem
FÁRAÓ Férfi Divat
Kizárva
találtak legy z re, honi és nemzetközi szinten sem.

Az engedélyezési eljárás szabályai és mozzanatai
Jelenleg a 20/2001. (II.14.) Korm. r. alapján folyik az engedélyezési eljárás az Észak-Dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ségen (a továbbiakban: engedélyez hatóság). A vonatkozó jogszabály alapján az eljárásba a
telepítés helye szerinti település mellett bevonta a szomszédos településeket, amelyek: Lábatlan, Bajót, Mogyorósbánya és Tát.
Ezen túl több település a beruházás hatásterületén lévnek tekintette magát, kérte az ügyféli pozíciót, ezzel együtt részvételét a további eljárásban. Ezek a települések: Esztergom, Tokod, TokodAltáró,
de a Dorogi Önkormányzat Képviseltestülete is napirendre

t zte a kérdést.
Lábatlan Önkormányzata az ügyben úgy foglalt állást, hogy
maradjon továbbra is a településen a felújított cementgyár, azonban
a lakosság korábban helyi népszavazás keretében a hulladékégetés ellen szavazott.
Mogyorósbánya és Bajót úgy gondolja, hogy a tervezett helyen
ez a beruházás nem valósulhat meg. Mindkét településen a Képviseltestület döntését jelents számú lakossági aláírás is támogatja.
Tokod-Altáró és Tokod Képviseltestülete szintén határozatban tiltakozik a cementgyár megépítése ellen, hivatkozva arra,
hogy a térségben már jelenleg is számos környezeti veszélyforrás
van, ami nem engedi meg újabb terhelések elviselését, a lakosság az
önkormányzati döntést szintén aláírásokkal ersítette meg.

Hasonlóképpen Esztergom Képviseltestülete is egyértelm en a
cementgyár megépítése ellen foglalt állást.
Nyergesújfalu Képviseltestülete rendkívüli ülésén hozott olyan
döntést, hogy a cementgyár megépítését korábbi kötelezettségvállalásával egyezen támogatja, de elutasítja a tervezett cementgyárban a hulladék és veszélyes hulladék égetését.
Az önkormányzatok döntéseiket a részükre rendelkezésre álló
észrevételezési id alatt juttatják el a beérkezett lakossági véleményekkel együtt az engedélyez hatóságnak. Ez a harminc napos határid nem egyforma az egyes településeken, de ezekben a hetekben
valamennyi érintett település megküldi az elfogadott határozatát
Gyrbe.
Az Esztergom és Nyergesújfalu Többcélú Kistérségi Társulás
Társulási Tanácsa (tagjai: Esztergom, Nyergesújfalu, Lábatlan,
Sütt , Bajót, Mogyorósbánya, Tát, Pilismarót és Dömös) október
10-én döntött úgy, hogy „elutasítja a Nyergesújfalu-Tát határában a Holcim Hungária Rt. által tervezett cementmberuházást”. Ugyancsak határozatot fogadott el arról, hogy „Lábatlan városban, az eredeti helyszínen, a jelenlegi közlekedési forgalmi
viszonyok részletes kivizsgálása mellett (10-es számú fút elkerülésének, tehermentesítésének részletes kivizsgálása) tartja megvalósít
hatónak a Holcim Hungária Rt. által tervezett cementm beruházást”.
Tát Nagyközség Önkormányzata a 48/2005. (IX.20.) Kt. sz.
határozatával utasította el a tervezett helyszínen a cementgyár
megépítését, melynek mellékleteként részletesen kifejtette észrevételeit a beruházással kapcsolatban, melyrl tájékoztatást adunk az újságban. A vonatkozó kormányrendelet értelmében a település jegyzje az önkormányzat észrevételével együtt a hozzá beérkezett
lakossági véleményeket is továbbítja az engedélyez hatóságnak.
Nyolc egyéni lakossági beadványt juttattak el a Polgármesteri Hivatalba, emellett csatoltuk a 2584 táti és 76 környez településen él
polgár aláírásával ellátott – a táti Képviseltestülethez címzett – tiltakozást tartalmazó és helyi népszavazást kilátásba helyez beadvány szövegét.
Megjegyezzük, hogy az aláírások száma azóta is gyarapszik és lehetség van folyamatosan arra, hogy akár a Polgármesteri Hivatal
Titkárságán, akár a Kultúrotthonban aki ilyen formában szeretne
még véleményt nyilvánítani, aláírásával megtegye.
Tájékoztattuk a hatóságot a megtartott két lakossági fórumról és a
táti lakossági demonstrációról, melyen a környez települések is
képviseltették magukat.

Csatoltuk továbbá Dorog Város Képviseltestületének 159/2005.
(IX.30,) sz. határozatát, mellyel „támogatja Tát Nagyközség Képviseltestületének 48/2005. (IX.20.) Kt. sz. határozatát, melyben elutasítja a cementgyárnak a tervezett területre történ létesítését”.
A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi
LIII. törvény biztosítja a környezetvédelmi érdekek képviseletére
létrehozott egyesületeknek és más, politikai
 pártnak, érdekképviseletnek nem minsül – a hatásterületen m köd – társadalmi szer
vezeteknek a környezetvédelmi államigazgatási eljárásokban a m ködési területükön az ügyféli jogállást. Ezeknek szintén lehetségük
van arra, hogy véleményüket a hatóság felé jelezzék. Így kérte az eljárásban vonását az Esztergomi Környezetkultúra Egyesület. Az
egyesület észrevételeit szeptember 29-én juttatta el a hatóságnak.
Véleményük szerint a tervezett üzem, bár f tevékenységét tekintve cementgyár, mivel azonban ott hulladékok és veszélyes hulladékok ártalmatlanítására is sor kerül az elzetes környezeti tanulmányban foglaltak szerint, hulladék együttéget mnek min sül.
Hiányosságként állapítja meg, hogy a tanulmány a telepítés lehetséges alternatív helyszíneivel mindössze egy oldalban foglalkozik,
nem valós alternatívákat vizsgál, mert nem jobb vagy rosszabb telepítési lehetségeket hasonlít
össze, hanem olyanokat, amelyek

megvalósítása egyértelm en nem lehetséges.
A tanulmány nem veszi figyelembe a telepítés összefüggéseit a
terület- vagy településfejlesztési, illetve rendezési tervekkel, ill.
azok közül csak azokat veszi figyelembe, amelyek a beruházás számára kedvezek. A tanulmány általában nem vizsgálja a területfejlesztési terveknek való megfelelést.
A tanulmány szerint a „Legfontosabb kiszolgáló létesítménynek a
Dunára tervezett kiköt tekinthet”. Ugyanakkor az is megállapításra kerül, hogy a tervezett kiköt külön környezeti vizsgálat tárgyát
képezi. A tervezett kiköt a táti és nyergesújfalui csápos kutak
közvetlen közelébe települne, így annak engedélyezése ersen
megkérdjelezhet. Felmerül a kérdés, hogy ha valóban ez a legfontosabb kiszolgáló létesítmény, akkor annak engedélyezését miért külön eljárásban akarja a beruházó lebonyolítani?
A tanulmányban megjegyzésként szerepel, hogy „D-DK irányból
Dorog-Tokod légszennyezése, ÉNY irányból beépítetlen területek
levegminség jellemz”, holott a NY-NYÉNY-i szélirány a leggyakoribb szélirányok közé tartozik, és onnan a NyergesújfaluLábatlan légszennyezése jellemz, mely a tanulmány szerint is
„meghatározó kibocsátás”. Ugyanitt írja, hogy a terület környezetében a következ települések találhatóak: Nyergesújfalu, Lábatlan,
Mogyorósbánya, Tát, Sturovo, Obid, Muzla, Buc. Érthetetlen, hogy
a fenti felsorolásból miért maradt ki Bajót, Tokod, Tokodaltáró, Dorog és Esztergom, különösen annak ismeretében, hogy Sturovo szerepel.
A tanulmány a terület leveg min ségét a lábatlani RIV állomás
adataiból számítja ki a telepítés helyére. Az imissziós állapotok feltárásánál figyelembe kellett volna venni a dorogi és esztergomi automatikus mérállomások adatait is. A dorogi ill. esztergomi adatok
szerint, a térségben rendszeresen határérték felett van a szálló por
mennyisége. A térséget por szempontjából, ahogyan azt a tanulmány
is megállapítja „B - rendszeresen szennyezett” zónába sorolták.
A tanulmány az emissziós értékeket és az éves szinten várható
összes kibocsátást a határértékek alapján adja meg. Ez annyit jelent,
hogy nincsenek valódi adatok az üzem várható tényleges kibocsátására. Felmerül a kérdés, hogy amennyiben a cég nem tud garantált
emissziós értékeket
 megadni, nem áll rendelkezésére az ehhez szükséges részletes m szaki terv és számítás, akkor mi a garancia arra,
hogy az üzem felépülte után a határértékeket tartani tudják?
A tanulmány a hatásterület számításánál a szélirány gyakoriságát
nem vette figyelembe, holott ez meghatározó annál is inkább, mert a
domináns szélirány gyakoriság miatt (NY-NYÉNY) a
nyergesújfalui iparterületre számított imissziós állapotúnál rosszabb
helyzetben lév Tát, Tokod, Tokodaltáró, Dorog települések felé
száll a légszennyez anyag.

Mivel a tervezett cementm -együttéget m ködése jelents szilárd por kibocsátásával is járna, továbbá a szennyez anyagok nagy
távolságokra is eljutnak, így annak kibocsátása mindenképpen érintené Esztergom és Dorog városokat is és az ottani határérték túllépések miatt olyan új szennyez létesítmény, amelynek szilárd por
szennyezése érintené a településeket a jogszabály szerint nem engedélyezhet.
A tanulmány a havária lehetségét egyetlen mondattal kezeli:
„havária esetén a telephelyen levegtisztaság-védelmi szempontok
szerint levegtisztaság védelmi probléma nem várható”.
A tanulmány bár szól a beruházás munkahelyteremt voltáról,
de konkrét számot nem közöl, azt nem támasztja alá. Csupán „munkahely-megtartás”-ról beszél. A cementgyár építése csupán ideiglenes munkahelyeket teremt, és nem szolgálja hosszú távon a munkanélküliség csökkentését.
A leírtak alapján az Esztergomi Környezetkultúra Egyesület
véleménye szerint a tervezett beruházás nem megvalósítható,
ezért javasolják, hogy a beruházást a Felügyelség utasítsa el.
A Táti Képviseltestület a következ határozatot egyhangúlag
fogadta el:
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- A beruházás tervezett területétl 950 méterre található a Táti
Depo elnevezés lakóterület, ahol 100 feletti az állandó lakosok
száma, akik családjaikkal élnek ott. A legközelebbi lakóépület távolsága pedig 700 m, ahol jelenleg is egy család lakik. Errl a lakóövezetrl a beruházó nem tudott vagy nem vett tudomást, így a
tanulmányban még csak utalás sincs rá.
A beruházás tervezett területétl északra helyezkedik el a
Nyergesújfalu-i és Táti vízbázis. A tanulmány szerint is a vízbázisok
sérülékeny földtani környezetben üzemelnek. Az üzemel kútsor védterületének kijelölését célzó diagnosztikai vizsgálatok – a kötelez jogszabályi elírások szellemében – megkezddtek. A lezárult I.
ütem a vízbázisok sérülékenységét bizonyította. A vizsgálatok II.
üteme – ami a vízbázisok felszíni védterületének kijelölését célozza
– 2005-ben nem folytatódott. A vizsgálatok hiányában nem lehet
kell megbízhatósággal elre jelezni a telephelyen kialakult szenynyezés tényleges hatásait az üzemel vízbázisokra. A szakemberek
véleménye szerint a beruházás helye nagy valószínséggel beleesik
a vízbázis védidomának területébe. Ezért a szóban forgó területen
cementgyár megépítése nem engedélyezhet. A beruházás megvalósítását a Képviseltestület a lakosság támogatását maga mögött
tudva – ELUTASÍTJA.

Tát Nagyközség Képviseltestülete az Észak-Dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelségnek a Holcim Hungária Cementipari Rt. Nyergesújfalu-Tát térségében tervezett új cementgyárának „környezetvédelmi és környezethasználati engedélye”
tárgyában megküldött elzetes környezeti tanulmányát elutasítja a
határozathoz készült – mellékelt – észrevételekben szerepl indokok
alapján hangsúlyozva az alábbiakat:

- A Képviseltestület a fentiekre hivatkozással kéri az eljáró hatóságot, hogy a Holcim Hungária Rt. által benyújtott Elzetes Környezeti Tanulmányt utasítsa el. Amennyiben ez nem történik meg a
Képviseltestületnek a lakosság már benyújtott kérelme alapján helyi véleménynyilvánító népszavazást kell kiírnia.

- Iparosodott térségünkben, a Tát-Tokod-Esztergom-Dorog-i medencében már jelenleg is számos környezeti veszélyforrás van, nem kívánatos újabb fenyeget tényez telepítése olyan helyszínre, amely
közvetlenül negatív módon befolyásolná nemcsak az itt élk jövjét,
egészségét és biztonságát, hanem a rohamosan és szépen fejld dunakanyari idegenforgalmat is.
Ez az alapkoncepciója és elírása a hónap végén várhatóan elfogadásra kerül Komárom-Esztergom Megye Területrendezési Tervének, mely szerint:
„Meg kell akadályozni, hogy a megye területe a múlt örökségeként a környezetszennyez ipar befogadója legyen.
Új lakó-, vegyes- és gazdasági területek kijelölésével szemben
elnyben kell részesíteni a meglévk megújulását.
A Duna menti települések parti térségében meghatározóan fontos
a Duna és parti sávja, valamint a szigetek egységes ökológiai védelme, a Duna vízminségének és ezzel a parti vízbázisoknak a védelme.
Mivel ez a térség a táj érzékenységéhez képest környezetszennyez
ipari létesítményekkel már túlterhelt, további ipari fejlesztések elssorban a már kialakult iparterületeken, környezetkímél módon, a
környezet minségét tovább nem rontóan történhetnek.”

A határozat mellékletében részletesen kitért a beruházás elutasításával kapcsolatos szakmai érvekre:
A tanulmány legfbb hibája, hogy elre elhatározott és kellen
meg nem indokolt módon kizárólag a Nyergesújfalui Ipari Parkban megvalósuló megoldást veszi életképes, vizsgálandó alternatívaként figyelembe. Eközben gyakorlatilag teljesen figyelmen
kívül hagyja a hatásterület f teherviseljeként jelentkez településeket (Tát, Mogyorósbánya, Tokod, Tokodaltáró, Esztergom, Dorog).
A tanulmány nem foglalkozott kielégíten a tervezett létesítménynek az érvényes terület- és településfejlesztési tervekkel való összefüggésével. Tisztázni szükséges a beruházás viszonyát a
Komárom-Esztergom Megyei Területrendezési Tervvel, a
Nyergesújfalu-i településszerkezeti terv és helyi építési szabályzat
elvárásaival, továbbá fel kell tárni a tanulmány és a táti településszerkezeti és szabályozási tervvel kapcsolatos ellentmondást (amit
egyfell a már meglév lakóterületek figyelmen kívül hagyása,
másfell a távlati lakóterület kijelölése okoz).
Az új cementgyár a Dorog-Esztergomi medence kapujában létesülne, amelyre többek között az uralkodó széllel (leggyakoribb
szélirányok: NYÉNY, ÉNY) állandó és jelents imissziót produkálna.
A közútkezelvel a tervezett csomópont (10-es fközlekedési
út – új gyár) kialakítás nincs egyeztetve, így nem kizárt, hogy ütközik egy nemzetközi autópálya térségbe tervezett átvezetésével is.
A munkahelyteremt és nemzeti vagyont gyarapító hatások, valamint a kedvezbb m szaki paraméterek érvényesülése a másik 4
verzió esetén is kifejthetnék áldásos hatásukat.
Külön figyelmet érdemel a mintegy 7 km hosszú új szállítószalag hatásvizsgálata, amelynek létesítésére csak ebben a verzióban
kerülne sor. Ez a létesítmény állítólag alig okoz környezeti problémát, bár a tájra „terhel” hatást fejt ki, és NATURA 2000 területet
is átfed, valamint Nemzeti Ökológiai Hálózattal is érintkezik.
Ugyancsak lényeges elem az új kiköthöz vezet szállítószalag, melynek kialakítását állítólag a kiköt létesítésével foglalkozó
külön határvizsgálat fogja majd tárgyalni, annak ellenére, hogy a
hatásvizsgálat során fel kell tárni a tevékenységhez közvetlenül

- Tát Nagyközség elfogadott Általános Rendezési Tervében nyugati
irányban, a Nyergesújfalu felé es, annak közigazgatási határához
közeli terület T-LKe besorolással olyan tartalékterület, amely távlatokban lakófunkcióra tervezett, hiszen a település lakóövezete kizárólag abba az irányba terjeszkedhet. Ennek ellentmond a tanulmány
10. oldalán található megfogalmazás, mely szerint „a közvetlen környez terület ipari park jellege miatt a jövben sem várható
Nyergesújfalu lakóterületének ebbe az irányba mutató terjeszkedése,
és Tát fell sincs ennek lehetsége”. Tát Önkormányzata a
Nyergesújfalu-i rendezési terv véleményezése során a tervezett iparterülettel kapcsolatban kikötötte, hogy „az esetlegesen fokozottan
környezetterhel tevékenységet folytatni kívánó beruházások engedélyezésénél
(fleg
levegszennyezdésre
utalok,
hiszen
Nyergesújfalutól a szennyezdést elfújó uralkodó szélirány azt éppen
Tát felé tereli) fokozott körültekintéssel szíveskedjenek eljárni. Ilyen
jelleg esetekben kérjük szíves tájékoztatásukat, jelen elzetes általános pozitív véleményezésünk mellett.”

kapcsolódó más m veletek, továbbá a meghibásodás vagy baleset
miatt várható környezeti hatásokat is. Ehhez képest a két bánya bvítésével kapcsolatos kérdések szinten teljesen hiányoznak a tanulmányból, a szállítószalaggal, illetleg a nagy volumen és jelents
környezeti hatással járó közúti szállítással kapcsolatos hatásvizsgálati részek hiányosak, a kikött pedig a beruházó önkényesen külön
hatásvizsgálati eljárásra szánja – talán nem is teljesen véletlenül, hiszen a kiköt elreláthatólag a nyergesújfalui és táti vízbázisok
legbels (5 éves elérési idej ) védterületére fog esni.
A tervezett technológia lényeges eleme az un. AFR tüzelanyagok tervezett használata, amelyben hulladékok, veszélyes hulladékok is megjelennek. Ez az eljárás tárgyát jelenleg is képez tanulmánynak ma is része, érdekessége viszont az, hogy a beruházó
nyilatkozattételre jogosult képviselje 2005. szeptember 21-én hivatalosan megküldte az önkormányzatnak azt a sajtóközleményt,
amely szerint „ a jelenlegi elfeltételek mellett nem tervezi veszélyes hulladék hasznosítását”, majd az azt követ napon Táton megtartott lakossági fórumon a jelenlév nagy számú polgárral közölte,
hogy még azon a napon eljuttatta a visszavonásról szóló nyilatkozatot az engedélyez hatóságnak. Ezzel szemben kérésünkre szeptember 29-i keltezéssel a H-22237-8/2005. sz. levélben arról értesülhettünk, hogy ilyen levél az engedélyez hatósághoz nem érkezett.
Ezek után már nem is igazán furcsa az a beszélgetés, amely a gyri
hatósági ügyintéz és tát jegyzje között zajlott október 7-én. Dr.
Kokas Edit telefonon hívta és tájékoztatta a jegyz asszonyt arról,
hogy a levelükkel ellentétben, mégiscsak érkezett hozzájuk beadvány errl, nevezetesen szeptember 22-én elektronikus úton hozzájuk is megküldte a beruházó a szóban forgó sajtóközleményt. Azzal
kapcsolatban azonban, hogy errl miért csak két hét (!) elteltével
szerzett tudomást és miként értékeli a hatóság érdemi információt
adni nem tudott.
A tanulmány szerint is üleped por vonatkozásában például a
2003-as adatok határérték felettiek. Ezek az értékek eddig Lábatlan
és Nyergesújfalu térségében voltak mérhetk, az új beruházás révén
átkerül a súlypontjuk Tát-Mogyorósbánya térségére. Azonban a tanulmány a levegbe történ kibocsátással kapcsolatosan nem tartalmaz megfelelen konkrét adatokat, amelyek olyan jelents hiányosságok, melyek nélkül a beruházást támogató szakmai döntés
nem születhet!
A tanulmány nem tulajdonított nagy jelentséget, ill. nem a jogszabályi elírásokkal összhangban tárgyalta, hogy milyen feltételek
mellett lehet a már egyébként is határérték feletti környezetszenynyezést jelent közutat újabb jelents terhelésnek kitenni. A
nagy volumen közúti szállításból ered többletterhelést sem levegtisztasági, sem zajvédelmi szempontból nem elemzi. Ugyancsak a
levegvédelmi munkarészek problémája, hogy a hatástanulmány
szerzi csak átlagos meteorológiai körülményekkel dolgoztak.
A tanulmányban nem tisztázott egyértelm en a lábatlani gyárral
kapcsolatos jövbeni szándék sem. A beruházó a tervezett helyszínt
környezetvédelmi szempontból úgy kívánja elfogadhatóvá tenni,
hogy a „megsz n” lábatlani gyár szennyezési adatait levonja a létesíteni kívánt új gyár szennyezési adataiból, valójában pedig megsz nés helyett a lábatlani gyár kapacitásának megtöbbszörözését
tervezi, így aztán a régi gyár leszerelésének ütemezésérl nem is
esik szó az anyagban.
A munkaer lekötés csak idszakos, az új technológia kisebb, de
képzettebb létszámot igényel. Végeredménye egy létszámleépítés,
amely további munkanélküliséget eredményez.
A tanulmány teljesen tévesen értelmezi a társadalmi-gazdasági
hatásokat, amikor azt ismétli meg több helyen is, hogy ezek a hatások a munkahelyteremtéssel és a helyi adókkal kapcsolatban pozitívak lesznek. Valójában a környezetvédelmi hatósági és bírósági
gyakorlat egyöntet abban, hogy a hatásvizsgálat során nem a társadalmi-gazdasági hatásokról általában kell beszélni, hanem azokról a
társadalmi-gazdasági hatásokról, amelyek a környezeti hatásokból
fakadnak.
Fentiekbl látható, hogy a tanulmány milyen szerteágazó területeket ölel fel és kell is tartalmaznia a kormányrendelet értelmében.

Ennek ellenére az abban közölt vizsgálatok és állítások helyenként
hiányosa és nem kellen megalapozottak (pl. induló állapotok kell
mélység bemutatása, hatásterület megállapítása, technológiai leírás
hézagos volta, AFR anyagok és veszélyes hulladékok összetételének és imissziós hatáselemzésének hiánya, alternatívák elemzésének hiánya, stb.), továbbá találhatók olyan környezeti hatások (pl.
érintett vízbázis védidomának kiterjedése, Natura 2000 területek
kiemelt fontosságú közérdek nélküli károsítása, lakóterület közelsége, Tát település tervezett belterületi fejlesztése), melyek gyakorlatilag kizárják a tervezett beruházás adott helyen történ megvalósítását, ezért Tát Nagyközség Önkormányzata egyértelm en kéri és
javasolja, hogy a Felügyelség a kérelmet utasítsa el.
A jogszabály értelmében az engedélyez hatóság „a döntéshozatal eltt a környezetre gyakorolt hatás megítélése, valamint a részletes környezeti hatásvizsgálat tartalmának szempontjából lényeges
észrevételeket a szakhatóságok bevonásával érdemben vizsgálja”.
Ez a munka – megítélésünk szerint – még akár több hónapot is
igénybe vehet. Az eljárás valamennyi momentumára kötelességünk
figyelni annak ellenére, hogy már jelenleg is megszámlálhatatlan
órát, sok fáradtságot és költséget jelentett önkormányzatunknak,
nem utolsó sorban nagyon sok hasznos idt von el egyéb feladatainktól, tervezett fejlesztéseinktl – közvetett kárt okozva a településnek.
Megköszönjük minden táti polgárnak és a környéken élknek
mindazt a támogatást, amellyel munkánkat eddig segítették és továbbra is számítunk tevékeny közrem ködésükre településünk biztonsága, gyermekeink jövje érdekében.
Dérné dr. Varga Katalin jegyz

Ahol még a szobrok is beszélnek
Mechler Péter 1937-ben született Táton. Elször vasesztergályos, majd gépipari technikus lett, késbb a táti malomban dolgozott. Mint esztergályos – a technológiából adódóan – hozzászokott a szabályos, szimmetrikus darabok készítéséhez, amely már
els munkáin is éreztette hatását. Negyvenkilenc éves korában az
esztergályos munka mellett kezdte el a fafaragást otthonában.
A használati tárgyak feszesen rendezett, szakmai igényesség
díszítései után kilépett a tárgykészítés kötöttségeibl és kisméret
faplasztikákkal, dísztárgyakkal próbálkozott, úgy, hogy meghagyta a fa eredeti karakterét.
Péter bácsi 1978 óra foglalkozik fafaragással, saját és mások
nagy örömére. Kisplasztikáit és dísztárgyait fából, elssorban
vadkörtefából faragja. Különösen kisplasztikái kiemelkedk,
amelyek fleg pásztorok, koldusok, és a falusi élet jellegzetes figuráit ábrázolják. Újabban csonttal és szaruval is dolgozik. Bemutatott munkáiban megnyilvánul az értékteremt törekvése és
alkotói felelssége a népi kultúrák iránt. Az ember mindig a tárgyaiban igyekszik megkeresni boldogulását, de elveszettnek hitt
gyökereit is.
Otthoni tárlatát nehéz lenne felsorolni, de közöttük megtalálható az ökrös szekér, az ivó cimborák, a sváb körtáncot járó lányok, Sz z Mária, Szent Ferenc és még lehetne hosszasan sorolni… Legféltettebb m ve Szent Orbán szobra, amelyet a három
falu – Tát, Mogyorósbánya, Tokod - határában újra felépült Orbán-kápolnának faragott meg. Sok úton indult el, míg végül megtalálta az alkotómunkában a bels harmóniáját.
2002. szén Szentendrén rendezték meg a kézm ves-terápiák
második országos termékkiállítását, vásárát, amelyen Péter bácsi
is bemutatta alkotásait. Mint a Magyarországi Németek Képzm vész Szekciójának tagja, rendszeresen részt vesz a szekció kiállításain, m vei Komárom-Esztergom Megyében is ismertek,
st külföldre is eljutottak. Mechler Péter munkái egyfajta állandó
nyugalmat, boldogságot, békét árasztanak.
Alkotásait az érdekldk október 21-én, pénteken délután öt
órakor a táti Kultúrház Galériájában tekinthetik meg. A kiállítás
november 4–ig látható.
Kovács Ágnes

M
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DÉS - PROGRAMOK -SZOLGÁLTATÁS

Nyitva tartás:
Szeretettel várja régi és új Olvasóit a
Kedd, Csütörtök:
TÁTI KÖNYVTÁR (a Kultúrház emeletén)
10-16 óráig
Tel/Fax: (33)504-710 E-mail: konyvtar@juropnet.hu
Szerda, Péntek:
14-18 óráig
Szolgáltatásaink:
- Kölcsönzés: egyszerre 6 db. könyv kölcsönözhet 1 hónap id tartamra!
Szépirodalom: regények, versek; kötelez és ajánlott olvasmányok; ismeretterjeszt irodalom stb.
- Helyben olvasás: Kézikönyvek, újságok, folyóiratok (24Óra, Megyei Hírlap,
Hídlap, Magyar Nemzet, Neue Zeitung, HVG, Heti Válasz, Computerworld,
Game Star, Magyar Közlöny, Kulturális Közlöny, Pályázati Figyel , Egyenes út
az egyetemre, Adóvilág, Magyar N k Lapja, Családi Lap, Képmás, Fürge ujjak,
Praktika, Lakáskultúra, Természet-Búvár, Ifjúsági Magazin, Zsiráf, Dörmög
Dömötör, Magyar Napló, Új Forrás, Szín, Könyvtári Figyel )
- Könyvtárközi kölcsönzés: ha a tanuláshoz, munkájához keresett dokumentumokat könyvtárunkban nem találja meg, kérésére az eredeti anyagot vagy annak másolatát más könyvtárakból beszerezzük és rendelkezésére bocsátjuk.
- Számítógép-használat, internet, fénymásolás
Beiratkozási díjak (egy naptári évre):
- 16 éven aluliaknak és 70 éven felülieknek díjtalan
- Dolgozóknak 300 Ft
- Diákoknak, nyugdíjasoknak 100 Ft
A Kultúrházban mköd szakkörök, csoportok
-

Asszonytorna: kedden, csütörtökön 19-20 óráig; Vezeti: Pivók Krisztina
Carmen
Tánccsoport (3 korcsoportban): csütörtökön 16-19 óráig;

M vészeti vezet : Szeibertné Csékei Brigitta
Csillagász Szakkör: pénteken 18-20 óráig (téli id. 17-19 óráig);
Vezet : Szíjártó Lajos
Magyar
Néptánccsoport: (jelenleg szünetel)

M vészeti vezet : Maradiné Székely Szilvia
Mazsorett
Csoport (4 korcsoportban): pénteken 15.30-20 óráig;

M vészeti vezet : Schalk Tímea;
Csoporte vezet k: Horváth Réka, Zima Ágnes
Német Nemzetiségi Dalkör: csütörtökön
17.30-19.30 óráig;

Elnök: Pothorszki Lászlóné, M vészeti vezet : Steimann Vilmos
Német Nemzetiségi Fúvószenekar: szerdán 18-20 óráig;
Elnök: Kátai Ferencné, karnagy Zagyi István
Nyugdíjas Klub: (minden hónap utolsó csütörtökén 16-22 óráig)
Elnök: Istvánfi Jánosné
Tátika Bábcsoport: csütörtök 15 órától; Vezet : Sára Lászlóné
Táti
 Társastánc Csoport; szombat 15-17 óráig
M vészeti vezet .: Schalk Tímea

Látványterv

Nyitva tartás:
Kedd:
10 – 16 óráig
Szerda:
12 – 18 óráig
Csütörtök:
10 – 16 óráig
Péntek:
12 – 18 óráig
Ízelít szolgáltatásainkból:
Számítógép-használat (szélessávú Internet
elérés, irodai alkalmazások, játékok);
- Fénymásolás fekete-fehér A4-A3
- Nyomtatás fekete-fehér, színes, max. A4
méretig, fotónyomtatás
- Adatarchiválás, CD írás
- Meghívók, névjegykártyák, borcímkék,
plakátok, egyéb kiadványok készítése
- FAX használat
- Dokumentumok spirálozása, fóliázása
- Novembert l internetes álláskeresés
A szolgáltatások részletes listáját és árainkat megtalálja a www.tat.hu/intezmenyek/telehaz.htm
weboldalon, ill. személyesen a Táti Teleházban.
Folyamatosan várjuk jelentkezésüket a Számítógép-használat
és az Internet alapjai elnevezé
s tanfolyamunkra, melyet kell számú jelentkez esetén hétf i napokon indítunk.
Nálunk kap végs formát a Táti Walzer (Tát
Nagyközség Önkormányzatának közéleti lapja),
illetve mi készítjük a község Internetes oldalát:
www.tat.hu (melyekkel kapcsolatban
várjuk ész
revételeiket, ötleteiket, közérdek híreiket, információikat elérhet ségeinken).
Elérhetségeink: Tel/Fax: 33/ 504-710
E-mail: telehaztat@juropnet.hu
-

A Kultúrház év végi rendezvényei:
október 21., péntek 16.30 óra
községi megemlékezés lesz az 1956-os forradalomról az iskola
szervezésében a Kultúrház nagytermében, majd ezt követ en
október 21., péntek 17 óra
MECHLER PÉTER táti fafaragó kiállításának megnyitója a
Táti Galériában. A megnyitón zongorán közremködik Turi Mónika A tárlatot november 4-ig tekinthetik meg az érdekl d k.
október 22., szombat 17 óra
III. Nemzetközi Templomi Kórustalálkozó a táti római katolikus templomban. Fellépnek: Tserdziniole Choeur Trayvaux
(Svájc), Szivárvány Énekkar (Párkány) Leányvári Német Nemzetiségi Énekkar, Sárisápi Bányász Vegyeskórus, Tokodi Gardellaca
Kórus és Táti Német Nemzetiségi Asszonykórus.
október 23., vasárnap az ünnepi szentmise után, 11 óra
az 1956-os forradalom áldozataira emlékezve koszorúzás a II. világháborús emlékmnél.
október 27., csütörtök 14 óra
az Idsek Világnapja alkalmából a táti Nyugdíjas klub nagyszabású fesztivált rendez, a környékbeli nyugdíjas klubok kulturális
csoportjainak részvételével (Ebed, Bajót, Nyergesújfalu, Tokod,
Tokodaltáró)
november 5., szombat Búcsú Bál
november 6., vasárnap Táti Búcsú
november 24-26., csütörtök-szombat
a Táti Német Nemzetiségi Zenekar Buseckbe utazik, ahol a hagyományos Adventi rendezvényen ad majd koncerteket
november 26., szombat
a Mazsorett csoport vendégszerepelni megy Tatabányára a megyei
mazsorett fesztiválra
december 2., péntek
Babakiállítás, Czibuláné Csicsmann Erzsébet babakészít (a IX.
Gy ri Országos Babakészít Verseny díjazottja) csodálatos porcelán babáit csodálhatják majd meg a Táti Galériában
december 3-4., szombat-vasárnap Adventi kiállítást és vásár
december 6., kedd Mikulás ünnepség lesz a gyerekeknek
december 18., vasárnap
Falukarácsony a római katolikus templomban
december 31., szombat
Ó-év búcsúztató Szilveszteri bál. Este koktéllal, és pezsg s vacsorával várjuk vendégeinket, éjfél után tombola, a hajnalig tartó jó
hangulatról pedig a Táti Koktél Patry gondoskodik majd.

Aubéli Ottó bronzérmes
Aubéli Ottó az idei Európa-bajnokság után a budapesti
birkózó-világbajnokságon
is bronzérmet szerzett a szabadfoLátványterv
gásúak 120 kg-os súlycsoportjában.
A magyar nehézsúlyú a nap folyamán több meglep gy zelmet
arató kínai óriással, Liaig Leijel küzdhetett, aki ugyan egy fejjel
magasabb volt nála, ám kissé fáradtnak tnt a találkozó el tt.
A kezd sípszót követ en rögtön egymásnak feszültek a felek.
Aubéli megpróbálta a sz nyeg széléhez "terelni" ellenfelét, aki
nagyon figyelt arra, hogy ne hagyja el az érvényes felületet. Ez
ugyan sikerült is neki, ám a magyar remek támadást indított, és
rögtön mögé került, így 50 mp után 1-0-ra vezetett, s el nyét gondosan rizte a menet végéig. A második menetben az els höz hasonlóan mindketten keményen dolgoztak állásból, s alig több mint
fél perccel a kezdés után vészesen közel voltak a sz nyeg széléhez. A táti származású - jelenleg váci birkózó ekkor ismét megragadta ellenfelét, ám hiába döntette le, kilépett, s így a kínainál volt
az el ny (0-1). Az egész meccset „végigugráló” Gulyás István
szövetségi kapitány nyugalomra intette tanítványát, aki nem is
esett kétségbe, tovább zte a sz nyegen Leit. A kínai nem tudott
ellenállni a rohamnak, a földre került, Aubéli pedig - egy pontért
mögé (1-1). Az egyenlítés a gy zelmet jelentette, amit már nem is
engedett ki a kezéb l a vb-bronzéremmel pályafutása legjobb
eredményét elér magyar birkózó

Tízéves a táti
Szent György Otthon – Szent János Ispotály

Hihetetlen, de így igaz: október hatodikán éppen egy évtizede
annak, hogy - három év alatt, önkormányzati és pályázati pénzb l,
de a református johanniták és a katolikus máltaiak is segítettek fölépült a küls -bels formájával egyaránt egyedi megjelenés, a
mostani születésnap tiszteletére még a nyár folyamán megújult táti
Szent György Otthon és Szent János Ispotály. Vezet je, Kátai Ferenc eltn dve tekint vissza: - Az ilyen ünnepen óhatatlan a viszszapillantás, de az el retekintés is. Két f segít m, Marosiné Ági
gazdaságvezet és Temesné Szilvi f n vér. De ki kell emelnem az
osztályvezet n vért, Pálinkásné Biankát, az állandó „zöld n vért,
Nádasdiné Erikát, és az élelmezésvezet nket, Porubszkiné Mártikát
is. Az itt él id seket gondozó és ellátó munkatárs gárdánk stabil,
hivatástudattal bíró, és megfelel szakmai végzettség. Szükség is
van erre, hiszen a lakótársak között, sajnos egyre több a nagybeteg.
Ez a tény számunkra szorító kihívás, ami a n véreket mind jobban
leterheli. Lakótársainkat, egyben családtagjainkat, akik életük végéig velünk maradnak, szeretettel gondozzuk, hiszen tíz éve az
id skorúak ápolását vállaltuk el.
- Külön szerencsénk, hogy dr. Marosi István, háziorvosunk és
dr. Tichy László neurológus és pszichológus segítségének köszönhet en példás az egészségügyi orvosi ellátás — folytatta Kátai Ferenc. - Kitn a kapcsolatunk az esztergomi Vaszary Kolos Kórházzal, s ha kell, a dorogi ment sök gyorsan kiérkeznek... Ez
biztonságérzetet ad, így korukhoz képest jól érzik magukat megújult otthonunk id s lakói. A pénzügyi kondíciónkat tekintve a jelenünk még csak-csak elfogadható, de bizony a jöv nk nem éppen
rózsás, s ez nem a fenntartó gazda, a táti önkormányzat hibája. Ráadásul mostanában vet dött fel az új törvénytervezetben az id sellátás országos szigorítása...
1995-ben ötven lakóval és tizennyolc tagú szakgárdával kezd dött itt a nehéz, folyamatos, de nemes szolgálat.
- Mára, úgy tnik, sikerült belakniuk ezt a sajátos hangulatú, tizenhárom méter központi bel- magasságú, körgalériás, ökumenikus
istentiszteletre alkalmas kápolnával is rendelkez otthont.
- Ma, ezen a szép napon, ötven hölgy és tizennyolc férfi lakónk
van. A legid sebb Mészáros Ferencné, az idén lesz kilencvennyolc éves, Bula Mihály "klubosunk" pedig százévesen, kerékpárral jár hozzánk ebédelni! Számunkra az ilyen példák jelentik az
igazi ünnepet. És persze többen támogatnak bennünket, így a néha
„gondok háza” jóval többször lehet a szeretet otthona is.
Tegyük hozzá: a gondok ellenére kosztra, kvártélyra az itt lakók
többsége, így a megkérdezett nyolcvanéves, örökifjú Emi néni,
Madarász Gézáné nem panaszkodik. A lehet ségeihez képest jól
mköd szociális otthon és betegeket ápoló ispotály lett az annak
idején szükségb l fakadó merész álomból...
Legvégül az Otthon lakói és dolgozói nevében megköszönjük
mindenkinek fáradozását, akik a 10 év alatt minket bármiféle módon segítettek és szolgáltatást nyújtottak.
Mészáros István (24Óra 2005.10.06.)

S P O R T – A BVSC-GANZ-TÁT szi eredményei – S P O R T
Ismét ragyogó szezonkezdet
A Váci Városi Sportcsarnok adott otthont szeptember 10-én a Dunakanyar Kupának, ahol 212 diák és serdül korcsoportú birkózó mérhette össze tudását. A
BVSC-Ganz-Tát csapata 12 f vel képviseltette magát és a már megszokott módon,
ragyogóan teljesítettek annak ellenére,
hogy magán jelleg elfoglaltsága miatt a
klub több esélyes versenyz je nem tudott a
versenyen részt venni.
A jó teljesítmény ékes bizonyítéka két
5., négy 3., és két aranyérem, amivel a csapatversenyben a dobogó harmadik helyét
foglalták el. Lévai Zoltán vezet edz értékelésében kihangsúlyozta, hogy az szi
szezon els versenyein még nem az eredmény a legfontosabb cél, hanem a felkészülés a f versenyekre, az országos Diákolimpiai dönt re és a Magyar Bajnokságra,
hiszen az alapozó munka most fejez dött
be és csak most kezd dik el a technika csiszolása.
A Dunakanyar Kupa mez nyéb l kiemelkedett Brilla Gerg táti versenyz , aki
minden ellenfelét két vállra fektette, azaz a
legtöbbet, öt tus gy zelmet aratott és ezzel
az eredménnyel tus királyi címet nyert,
amely címért a versenyszervez ség kupával
és egy értékes kerékpárral jutalmazta.

A Tát birkózói remekeltek kötöttfogásban
2005 szeptember 16-17-én rendezte
meg a Szlovák Komáromi Spartacus Birkózó Klub a V. Kúr Géza meghívásos
nemzetközi kötöttfogású birkózó emlékversenyt.
A versenyen nagyon er s nemzetközi
mez ny gylt össze, amit jól példáz az ukrán, bolgár, horvát, magyar, cseh és természetesen a szlovák csapatok részvétele.
Összesen 19 klub 152 birkózója vett részt a
rangos eseményen, Komárom-Esztergom
megye az egyik leger sebb utánpótlás bázis
Látványterv
Magyarországon
így természetes, hogy a
BVSC-Ganz-Tát csapata is részt vett a tornán.
A szép számú közönség és a külföldi
klubok résztvev i is elismer en szóltak a
tátiak lenygöz birkózásáról, ezt alátámasztja, hogy magasan a legtöbb összesen
8 aranyérmet gyjtöttek be.

Váci Dunakanyar-kupa
A Dunakanyar-kupáért 212 diák és serdül korcsoportú birkózó mérte össze tudását. A BVSC-Ganz-Tát egyesülethez tartozó klubok versenyz i 2 aranyéremmel, 4
harmadik és 2 ötödik hellyel, a csapatversenyben a harmadikok lettek. Lévai Zoltán
vezet edz elégedetten nyilatkozott tanítványairól. Mint mondta, birkózói a diákolimpia dönt ire és a magyar bajnokságra
készülnek, az alapozó munka most fejez dött be.

Az érmek ellenére van még mit csiszolni
a technikán. A váci verseny mez nyéb l els sorban Brilla Gerg emelkedett ki, aki
minden ellenfelét két vállra fektetett, s megszerezte a tuskirályi címet is. A szervez k
ezt a teljesítményét kupával és egy kerékpárral honorálták.

A Cseh „vitézeket” legyzték
a táti legények
Srsödtek az események a Diákolimpia
el tt, a felkészülés célegyenesbe érkezett és
ennek jegyében az utolsó felkészít versenyre Csehországba utazott a BVSC-Ganz-Tát
birkózó csapata. Az er s nemzetközi mez ny, ahol német, litván, szlovák, holland,
magyar és cseh csapatok vettek részt, remekül szolgálta a 2005-ös nyílt Diákolimpiára
való felkészülést.
Kirobbanó formában birkóztak a táti fiatalok, amit hen tükröz, hogy a 11 versenyz , aki elutazott, mind éremmel térhetett haza. Lévai Zoltán vezet edz véleménye
szerint a versenyz k jó teljesítménye mögött
az áll, hogy a nehéz felkészülésen kívül a
remek csapatszellem és a birkózók szeretete
a sportáguk iránt igen er s.
A BVSC-GANZ-TÁT versenyz i 1 negyedik helyet, 1 bronz, 2 ezüst és 6 aranyérmet szereztek.

BVSC-GANZ-TÁT birkózói a
2005-ös Diákolimpia abszolút
gy ztesei
A feln tt világbajnoksággal párhuzamosan
(ahol Aubéli Ottó bronzérmet szerzett) a
Papp László Aréna mögötti SIMA csarnokban 8 db sz nyegen zajlott a minden id k
egyik legnagyobb nyílt diákolimpiája.
78 szakosztály több mint 1200 f versenyz je vágott neki az érmes helyezésekért,
Lévai Zoltán és Székely Gyula irányítása
alatt a BVSC-GANZ-TÁT táti szakosztálya
a leger sebb utánpótlást nevel klubbá n tte
ki magát az évek során. Így nagy izgalommal várták a megmérettetést, ami felh tlenre
sikeredett, hisz az egyéni eredmények öszszegzése által a BVSC-Ganz-Tát nyerte az
összetett fiú csapatversenyt és az összetett
lány csapatversenyt is, és ezzel természetesen az egész Diákolimpia abszolút gy ztese
lett.
Ki kell emelni a lányok közül Czomba
Katalin nevét, a fiúk közül Hlavati Dániel
nevét, akik a gy ztes medálon kívül külön
díjban is részesültek, ugyanis korcsoportjuk
legtechnikásabb versenyz jének választotta
a szervez bizottság.
* Lányok II-III-as kcs.1993-94-95-ban
született versenyzk szabadfogás:
31kg: I. Lévai Mónika (Dág), II. Molnár
Enik (Tát),
35kg: I. Szakmár Alexandra(Tát),
40kg: I. Czomba Katalin(Tát)

* Lányok II-III-as kcs.1990-91-92-ban
született versenyzk szabadfogás:
42 kg : III. Jager Szimonetta (Tát),
+57kg: I. Tokai Nikolett(Tát),
* Serdül kcs. 1990-91-ben született versenyzk kötöttfogás:
38kg: I. Molnár Ádám (Tát),
47kg: I. Lévai István (Tát),
59kg: I. Hlavati Dániel (Nyergesújfalu),
* Diák I. kcs. 1992-93-ban született versenyzk kötöttfogás:
38kg: III. Papp György (Tokod),
42kg: II. Tokai Attila (Tát), III. Tóth
András (Tokod-üveggyár), Viszolai
Mihály (Tok.-üv.),
55kg: I. Brilla Gerg (Tát),
*Diák II. kcs 1994-95-ben született versenyzk szabadfogás:
26kg: I. Lévai Zoltán (Dág),
28kg: V. Czomba Péter (Tát),
37kg: III.Keszei Krisztián(Tát),
Csapatverseny: I. BVSC-GANZ-TÁT,

BVSC-GANZ-TÁT birkózóinál a
sikersztori folytatódott
Hétr l-hétre remek eredményeket produkálnak a fiatal sportolók, de az elmúlt két
hét különösen édes Lévai Zoltán vezet
edz szívének, hisz a legendásan jó táti
utánpótlás nevel munkának az Országos
Bajnokság és a diákolimpia az, ami osztályzatot ad. Szerencsére ez az osztályzat
jelesre sikeredett, hisz az elmúlt heti összetett diákolimpiai arany után a remek egyéni
eredménynek köszönhet en a serdül korcsoportban is maga mögé utasította az
egész országot a csapat.
A BVSC-GANZ-TÁT hét versenyz je
közül nehéz lenne kiemelni bárkit is, hisz
mindenki tudása legjavát adta, így fordulhatott el , hogy mindenki pontszerz helyen végzett.
A sikertörténet egyik alapja a nagy tömegbázis tehát sok-sok birkózó gyermek,
ezzel Székely Gyula és Lévai Zoltán
edz knek nincs is problémája, mert Esztergomban és vonzáskörzetén belül nagyon
népszer a birkózás és hétr l-hétre vannak
új fiúk és lányok, akik a birkózást választják sportágukként.
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