
 

  
           
 
 

 
 

 

TT ÁÁ TT   NN AA GG YY KK ÖÖ ZZ SS ÉÉ GG ÖÖ NN KK OO MM ÁÁ NN YY ZZ AA TT ÁÁ NN AA KK   RR

 

  22000066..  nnoovveemmbbeerr  hhaavváábbaann              KKÖÖZZÉÉLLEETTII  LLAAPPJJAA              XXVVIIII..  éévvff..  55..  sszzáámm   

”Novemberben égnek a gyertyák, / kicsinyek, teltek, véznák és nagyok. / Novemberben földig hajolnak / a sötét kalapok.” Zas Lóránt: Novemberben  
 
 
 
 
 
 
 
  

Nemet mondunk a cementműre! 

ra, tekergő kígyóvá vált cementgyár-építési
szándékról   folytatott   beszélgetésünk  ide-
jén időleges csend van, de a jelek arra utal-
nak, hogy nem sokáig tart ez a csendes álló-
háború… 

- Polgármester úr! Mielőtt elmerülnénk
ebben az országosan hírhedtté vált ce-
mentgyár-ügyben, hadd ismertessem Ön-
nel Tát egyik közkedvelt háziorvosának,
Palotai Éva doktornőnek e témához kap-
csolódó véleményét! 

„ - Táton élő magánemberként, de hiva-
tásának felelősségét érző háziorvosként is, 
kezdettől elleneztem a Holcim Zrt. tervét,
hiszen az közel  hatvanezer ember egész-
ségét veszélyezteti. Ma már ott tartok, 
hogy ez a tiltakozás felháborodássá vált
bennem. Hogy miért? Mert tudom, min-
den, őszinte szakvélemény abból indul ki,
hogy a legmodernebb szűrőberendezések 
alkalmazása ellenére, a hulladékok égeté-
se során káros, légszennyező anyagok ke-
rülnek a környezetünkbe!  Az égetéssel 
ugyanis a veszélyes hulladék toxikus sa-
lakká, egészségkárosító anyaggá válik.  

Több száz, égetőkből kikerülő veszélyes 
vegyület létezik, és legalább ennyiről nem 
tudunk még!  
Az viszont tény, hogy az égetők kéményé-
ből távozó füstgázban a legveszélyesebb
vegyületcsoport a  dioxinok, melyek már 
nagyon   kis mennyiségben mérgezőek, és 
a tápláléklánc révén ételeinkkel a szerve-
zetünkben fölhalmozódva, sokféle káro-
sodást okozhatnak: többek közt rákot, 
születési rendellenességet idézhetnek elő,
roncsolják az immunrendszert, viselkedé-
si  rendellenességet váltanak ki. És nincs 
olyan alsó határérték, ami alatt bizton-
ságban érezhetnénk magunkat! De az 
idegméregként ható higany, vagy a más-
ként károsító króm, nikkel, arzén, kad-
mium se lebecsülendő veszélyforrások!
Belélegezve, a tüdőrák kockázatát növe-
lik, s gyermekek esetében pedig autiz-
must, dyslexiát,  tanulási nehézséget, vagy 
agresszív viselkedést okozhatnak. Mind-
ezt nem azért részleteztem, hogy bárkit
elrettentsek, hanem azért, hogy felhívjam 
a figyelmet a veszélyforrásokra. Egy ége-
tőnk már van a közelben, aligha lenne
kívánatos a második!”  

Íme, ez a mi háziorvosunk szakvéleménye 
a cementműről! 

- Szívből örülök Palotai doktornő őszintén
felvilágosító nyilatkozatának! 

Való igaz, térségünk, a környezetromboló
hatást tekintve, már régóta túlterhelt, többek 
között porszennyezettsége nyugtalanítóan
túllépi a határértéket.   Folytatás a 2. oldalon…

A KISTÉRSÉGI  
ZÖLD TÁRSULÁS SAJTÓKÖZLEMÉNY 

 

Hiteltelen a Holcim kezdeményezése 
 

Az Esztergom-Nyergesújfalu valamint Dorogi 
kistérség környezet és természetvédő szervezeteit 
tömörítő „Kistérségi Zöld” társulás hiteltelennek 
tartja a Holcim Hungária által szervezett „Ösz-
szefogás a térség fejlesztéséért” konferenciát. 

A Társulás megítélése szerint a Holcim Hungária 
Zrt.-nek, ha valóban komolyan gondolná az össze-
fogásra való törekvését a térségben, akkor először 
is el kellene fogadnia a térség településeinek és ön-
kormányzatainak álláspontját, amely szerint a tér-
ség jövőjének szempontjából nem tartják elfogad-
hatónak a Holcim, Nyergesújfalura tervezett 
cementgyárát. Ezt a többségi álláspontot megerősí-
tik az önkormányzati határozatok és népszavazási 
eredmények is. 

Amennyiben a Holcim eláll a gyár jelenlegi hely-
színén történő megépítésétől, és megindítja a valódi 
alternatív helyszínek kiválasztásának folyamatát, 
akkor az itt élő civil szervezetek is partnerek lesz-
nek a Holcim kezdeményezéseire. 

Mindaddig, a Holcim pénzosztó alapítványainak 
létrejötte, „fejlesztési konferenciák” összehívása, 
nem tekinthető másnak, mint a valós kérdések és 
problémák látszattevékenységekkel történő elfedé-
sének. A Holcim Hungáriával kapcsolatos kérdések 
ma elsősorban környezetvédelmiek és egészség-
ügyiek. Miért nem veszi figyelembe a cég az egész-
ségügyi dolgozók elutasító álláspontját? Miért nem 
törődik a vízbázis kérdésével, miért hallgat Tát-
Depó kapcsán? A Holcim „Fejlesztési Konferenciá-
ját” hiteltelennek tartjuk, hiszen ő maga az, amely 
problémákat generál a térségben és ezekről nem 
hajlandó tudomást venni. Összefogásra és fejlesz-
tésre akkor kerülhet sor, ha a cég PR tevékeny-
ségek helyett, a valós és általa generált problé-
mák lakossági véleményeinek meghallgatására 
és elfogadására nyitottá válik, magyarán ha a 
demokráciát nem eljátssza, hanem cselekszi. 

A Kistérségi Zöld tagjai továbbra is készek a 
párbeszédre a tervezett gyár és annak környezeti 
hatása kapcsán. Ebbéli szándékunkat jól mutatja, 
hogy mi szerveztük az első és ezidáig egyetlen 
megbeszélést az önkormányzat, a civil oldal és a 
Holcim között, mely utóbbi kompromisszum képte-
lensége miatt sikertelen volt. 

Ezúton szeretnénk megcáfolni azokat a téves in-
formációkat, mely szerint a gyár építése már el 
is kezdődött. A valóságban a cégnek még be kell 
nyújtania a részletes környezeti hatástanulmányt, 
meg kell vásárolnia a területet és építési engedélyt 
kell szerezni. Ettől még rendkívül távol van. A 
nyergesújfalui önkormányzattal kötött szerződése e 
tekintetben nem bír jelentőséggel. A Nyergesújfalu 
határában folyó építési munkálatok a Toyo autó-
ülés-gyárához kapcsolódnak, ahol 200 új munka-
hely várja majd a helyieket (a Holcim új gyára 
mintegy 50 új munkahelyet teremtett volna a tér-
ségben).

Holcim, Holcim! De sűrűn emlegetjük már 
régóta a Nyergesújfalu és Tát közé tervezett, 
új cementgyára miatt! Megépül, nem épül? 
Ezt kérdezzük másoktól, magunktól, és még 
mindig nem tudhatjuk a választ. Egyre kíno-
sabb a helyzet, hiszen elkeserítő, dühítő, már-
már polgári engedetlenségre késztető a svájci 
székhelyű Zrt. egészségünk-környezetünk el-
leni merénylet-kísérlete. A társaság állítja: 
ami jó Nyergesújfalunak,  az jó kell legyen a  
város szomszédságában élőknek is.  Csakhogy 
ez nem igaz! Az ígéret szerint a tervezett be-
ruházás révén nyert munkalehetőség és anyagi 
bevétel ugyanis túlságosan sokba kerülne! 

Az életminőségünkről van szó!  
Elegünk van a súlyos veszélyből! Gondol-

juk meg: a Holcim nem titkolja: hulladékége-
tésből nyerné a cementgyártáshoz szükséges 
energia nagy részét. A nyergesiek számára a 
munkalehetőség, a pénzforrás nem jelentheti 
azt, hogy igent mondjanak egy, a környéken 
élő mintegy hatvanezer ember egészségét ko-
molyan veszélyeztető beruházásra. Így, - ör-
vendetesen – következetes az ellenállásunk. A 
Holcim persze, ezt tapasztalván, mindent 
megtesz, hogy eloszlassa aggodalmunkat.  
Közben múlik az idő, csak a kételyünk nem 
múlik, megtűrhetünk-e egy újabb, a szom-
szédságunkba telepített hulladékégetőt? Hi-
szen megtapasztalhattuk: a környékünkön, 
ahol hulladékot már égetnek, érezhetően 
könnyebben, gyorsabban megbetegszünk. Ezt 
érzi Tát, Mogyorósbánya, Bajót, Tokod, 
Tokodaltáró, Lábatlan legtöbb polgára, és 
egyetértenek velünk a józan ésszel gondolko-
dó dorogiak, esztergomiak is. Ennek ellenére 
a nyergesi képviselők többsége elfogadta a 
részvénytársaság cementgyár építésre vonat-
kozó ajánlatát, noha ez az ajánlat hulladékége-
tést irányoz elő, mégpedig évi 188 tonna por-
szennyeződés kibocsátásával!  

  Most, október végén, Szenes Lajossal, Tát 
újra megválasztott polgármesterével a hosszú- 
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- A társaság képviselői viszont a rákövetke-
ző napokban járni, puhítani kezdték a környé-
ket. A média jelentős része megtévesztő infor-
mációt közölt, közöl ma is. Mintha az új 
cementgyár építésének ügye már eldöntetett 
volna.  

 Jogilag még nem dőlt el semmi sem!  
Mindössze egy szerződés köttetett 

Nyergesújfalu önkormányzata és az Zrt. között. 
A gondolkodók nem értik, miként lehetséges 
egy, korábbi döntését visszavonó, kis létszámú 
testület érdekeit hatvanezer ember érdekei fölé 
helyezni. Akkor is érthetetlen ez, ha Nyergest 
és Lábatlant egyre több, elnyert, pántlikázott 
pályázattal kényeztették. Mégis azt mondom, 
nincs veszve semmi sem. Az idei, cementgyár-
ral kapcsolatban, májusban kiírt ügydöntő nép-
szavazáson csak a nyergesiek negyven százalé-
ka ment el, így a szavazás érvénytelen volt, 
még akkor is, ha a megjelentek többsége egyet-
értett az új üzem építésével. Polgármesterük 
szerint ez a tény megerősítette a képviselőtestü-
letüknek  a 63 milliárd forintos beruházásnak 
helyet biztosító határozatát… És sajnos az is 
igaz,  hogy  nem  sokkal  korábban  a  szaktárca 
helyettes államtitkára sajtótájékoztatón jelentet-
te ki, hogy támogatják Európa legkorszerűbb 
cementgyárának megépülését. 

- Patthelyzet? 
  - Nézze, volt idő, amikor a Holcim vezetői 
azt mondták, tiszteletben tartják a befogadó te-
lepülések akaratát.  Vagyis, ha nemmel szava-
zunk, akkor külföldön építik meg a beruházást.  
Márpedig a nyergesi, érvénytelen, ügydöntő 
népszavazást még április 9-én megelőzte, hogy 
Esztergom, Tokod, Tokodaltáró, Mogyorósbá-
nya és Tát lakossága népszavazással egyértel-
műen elutasított cementgyárat… 
  Ismert, hogy az Európai parlament és a Ta-
nács irányelve szerint a cementgyár széles kör-
ben érinti a környező települések lakosságát, 
annak egészségét, természeti és épített környe-
zetét, melyek védelme a települési önkormány-
zat feladata. Súlyos érv ez, és még súlyosabb, 
ha azt is figyelembe vesszük, hogy védett terü-
letről, vízbázisról van szó!  

- A tiszta kép kedvéért azért azt is tegyük 
hozzá, Nyergesújfalu korábbi, és jelenlegi 
testületében is akadnak a közösség érdekét 
védő képviselők. S ha már itt tartunk, sze-
retném Önt a legutóbbi lapunkban megje-
lent cementgyári beszélgetésre emlékeztetni. 
E dialógus során ugyanis Dr. Völner Pál 
ügyvéd, a nyergesi képviselőtestület régi-új 
tagja, azzal bíztatott, hogy nincs veszve sem-
mi, hogy nem szabad lemondóan legyinte-
nünk, a végeredmény rajtunk múlik. 

Képviselő úr, akkor arról is szólt, hogy 
több problémája van a Holcimmel. A legelső 
az, hogy amióta beindult az új cementgyár 
építésének ügye, több olyan adat merült fel, 
melyek miatt nem tartja a céget minden eset-
ben korrektnek. Másik gondja a lábatlani 
népszavazás volt. Noha annak idején ez a 
szavazás vetette el, hogy a gyár veszélyes 
hulladékot égessen, a mai napig megteszi. 
Völner úr számára úgy tűnik, ha Holcimnél 
ennyire nem követik a jogot, ennyire figyel-
men kívül hagyják a lakosság véleményét, 
akkor nem sok jóra számíthatunk tőlük.     

Völner úr megerősítette, testületük még 
tavaly szeptemberben elutasította a Holcim 
veszélyes  hulladék égetésére  vonatkozó  igé- 

nyét, és csak a cementgyár építését hagyta jó-
vá.  Elmondta azt is, érthetetlen, hogy fél év 
alatt mitől változott meg a testületük többségé-
nek véleménye.  Ugyanis, idén januárban, a 
polgármesterük által szorgalmazott rendkívü-
li testületi ülésen, lehetővé tették, hogy hulla-
dékégető cementgyár épüljön, mondván, a 
Holcim ígérte, veszélyes hulladékot nem fog 
égetni.   

A szerződés elfogadása is érdekes folyamat 
volt.  A nyáron, ugyanis kétszer tűzték napi-
rendre a tervezetet.  Első alkalommal Völner 
úrék megtették kiegészítő javaslatukat, ám 
ezek alig kerültek be a szerződésbe.  A máso-
dik ülésen a polgármester úgy ítélte meg, 
hogy ez a téma nem eléggé előkészített.  Fura 
volt, hogy ez a tervezet, csaknem azonos szö-
veggel, mégis bekerült az augusztus tizenha-
todikán, – másnapra! – összehívott, rendkívü-
li testületi ülésre.  Mindössze nyolc főt tudott 
a polgármester összerántani ahhoz, hogy tár-
gyalóképes legyen a testület. 

Így, számukra jól időzítve, fogadták el a 
szerződéstervezetet.  

Úgy tűnik, ezt a tényt bizonyos manőverek 
megelőzték, és fura, de igaz, hogy a sürgős 
szerződést csak két hét múlva írták alá.  

Képviselő úrtól tudjuk azt is, hogy a 
Holcimnek még néhány akadályt kell sikerrel 
vennie. Akadály például, hogy a részletes kör-
nyezetvédelmi hatástanulmánnyal kapcsolat-
ban még nincs döntés. Akadály az is, hogy a 
társaságnak még ma sincs területe, ahova épí-
tési engedélyt kérhetne. A földtulajdonosok, 
akiktől az önkormányzat veszi meg, majd ad-
ja tovább a földeket, joggal morognak, hiszen 
nem egyforma opciós árat kapnak a földjei-
kért, és igazuk van, ha sérelmezik a szerződé-
sek közötti aránytalanságot.  Itt is számolni 
lehet néhány csavarral, hiszen ha csak egy 
magántulajdonos is nemet mond, az építési 
hatóság nem adhatja ki az engedélyt.  Végső 
akadály pedig a polgári engedetlenség, ha mi, 
érintettek,é ehhez folyamodunk.  Völner úr
szerint épülhet új cementgyár, de a bánya kö-
zelében! Ha a tulajdonosoknak komoly a 
szándékuk, messze a lakosságtól fognak épít-
kezésbe. 

- Ha viszont a magyarországi akaratuk  lesz a 
döntő, akkor ragaszkodni fognak a tiltakozásun-
kat, ha kell polgári engedetlenségünket kiváltó, 
régi helyhez. 

- Polgármester úr! Ha a cementgyári té-
nyekről beszélünk, azokat miképpen foglal-
hatnánk össze? 

- Először is olyan térségbe épülne az új ce-
mentgyár, ami minden szempontból túlterhelt, 
ráadásul a vízbázisunkat veszélyeztetné, sőt, ve-
szélyes hulladékot is égetnének.  A hatótávolsá-
gon belül emberek élnek. A szomszédos telepü-
lések érdekeit figyelmen kívül hagyják. 
Mellőznek minden más lehetőséget.  

Nem lesz több a munkahely az új cement-
gyárral. A védett területeket semmibe veszik. Az 
egységes lakossági tiltakozásokkal nem törőd-
nek.  A túlterhelt utakat jelentősen terhelik. A 
gyár megépülése után jelentős, sok milliárd fo-
rintot meghaladó ingatlan értékvesztés követ-
kezne be.  A hosszú távú súlyos egészségügyi 
következmények sem elhanyagolható kockázat-
tal járnak. Európai joggyakorlat tiltja egy térség 
súlyos mértékű környezetterhelésének növelését.

Folytatás a 3. oldalon…

…folytatás az 1. oldalról 
Márpedig jogszabály tiltja légszennyező for-

rások beépítését oda, ahol a porártalom túllépte a 
határértéket! 

- Ráadásul a cég által készített hatásta-
nulmány azzal számol, hogy a régi, lábatlani 
üzemet még 2019-ben is működtetik! Más 
szóval, az új cementgyár nem kiváltja, hanem 
mintegy bővíti a régit.  Ha mégis megépül az 
új gyár, a Holcim minden bizonnyal arra tö-
rekszik majd, hogy veszélyes hulladékot is 
égethessen… 
  - Mert ez ugyanis legalább annyi pénzt hoz-
na, mint a cementgyártás! Jól látja, sajnos ez a 
helyzet.  

- Mondják, félő, hogy csak kapcsolat kér-
dése a veszélyes hulladékok égetésének enge-
délyeztetése. Jó példa erre a lábatlani ce-
mentgyár, ahol a lakosság hiába mondott 
nemet az égetésre, a mai napig égetik a veszé-
lyes  hulladékot.  

- Ezért is, sajnálatos, hogy Nyergesújfalu ve-
zetése, kedvező feltételeket szabva, zöld utat kí-
nált a beruházónak. Más kérdés, hogy vajon a 
helyi kisebbség anyagi gyarapodása fölérhet-e a 
többség más irányú érdekével? 

Nem helyi ügyről van szó! A környéken élők 
többsége, népszavazással már kinyilvánította, 
hogy – a működésével járó veszélyek miatt – 
nem kér az  új cementgyárból. Nyergesújfalu ve-
zetése kénytelen lesz tudomásul venni, hogy a 
városukban, de Lábatlanon, Bajóton, Mogyorós-
bányán, Táton, Tokodon és –Tokodaltárón élők 
is jogosultak a belélegezhető levegőre. 

- Ezzel együtt, vagy ennek ellenére, mégis 
készül a részletes környezeti hatástanul-
mány… Beadása, elbírálása ezután várható.  

- Furcsa história. Azt juttatja eszünkbe, hogy 
a Holcim csak ideiglenesen látta be: nem mehet 
szembe a lakosság tiltakozásával. 

Egy éve ugyanis látványosan, nyilatkozatban 
értesítette a sajtót, illetve az Észak-dunántúli 
Környezetvédelmi és Természetvédelmi Fel-
ügyelőséget, hogy a nyergesi ipari parkba terve-
zett cementgyárában – „ a jelenlegi körülmé-
nyekre való tekintettel” –  nem kíván veszélyes 
hulladékot égetni. 

- Ezt a tényt akár győzelemnek tekinthet-
tük volna… 

- Ha hihettünk volna a beruházó projektigaz-
gatójának. De nem hihettünk! Táton, tavaly, még 
a nyár elején, több mint félezer helyi és kör-
nyékbeli polgár gyűlt össze, hogy tiltakozzon a 
tervezett cementmű ellen. És ott bizony a szóno-
kok keményen sorolták a már korábban is han-
goztatott aggodalmainkat. Többek közt azt, hogy 
„minél nagyobb a pénz, annál kisebb az akadály, 
a környezetszennyező tevékenység engedélyezé-
séhez.” 
Az ezt követő fórumon, még aznap, a Zrt. képvi-
selőire kérdések özöne zúdult. 

- Emlékszem, ezt  a paprikás  hangulatú, 
érveket ütköztető fórumot Ön azzal zárta, 
hogy a beruházónak meg kell fontolnia: a ce-
mentgyár maradjon a helyén, hiszen  a táti 
medence térsége máris túlterhelt, legalább ne 
rontsunk tovább a helyzeten. Sőt, akkor még 
a nyergesi képviselők határozatban nyilvání-
tották ki, hogy nem járulnak hozzá városuk 
közigazgatási területén hulladék-, illetve ve-
szélyes hulladék égetéséhez. 
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Látványterv 

A létesítmény környezetterhelő hatásai or-
szághatáron átlépnek.. A nemzetközi egyezmé-
nyeknek megfelelően az engedélyezési eljárásba 
be kell vonni az érintett felet. Erre a mai napig 
nem került sor. Az Esztergom-Dorogi medence 
polgárainak tiltakozására kerülhet sor, mivel az 
érintett települések elutasító szavazása ellenére, 
az engedélyezési eljárás folytatódik, és a szakha-
tóság részletes hatástanulmány elkészítést kérte 
a részvénytársaságtól.  

Mi, az itt élők, valamint a környezetünket ve-
lünk együtt féltő civilszervezetek, reméljük hogy 
a tiltakozó aláírásokkal megerősített fellebbezé-
sünk hatásos lesz. Tiltakozunk, mert jó néhány 
téves információ látott már ez ügyben napvilá-
got, miközben a média jó része blöfföl. Tiltako-
zunk, és azt kérdezzük, a Holcim ügyben érezhe-
tő, lehengerlő eljárás kinek, minek az érdekében 
történik? 

- Ezek után azt kérdezném,  a  
Nyergesújfalu határába  tervezett,  zöldmezős  
beruházásként  megépül-e, vagy sem a 
Holcim új  cementműve, annak ellenére  hogy 
e térségben élők aggódnak  és tiltakoznak? 
- Nagyon sok megvívandó csata áll még előt-
tünk, hogy elmondhassuk, nem a megcélzott te-
rületen épül föl a cementgyár, amihez egyébként 
négyféle változat is készült.  Ha a Holcim visz-
szatér az eredeti elképzeléséhez, mi nem  tanúsí-
tunk  ellenállást.  De tény, hogy már a részletes 
hatástanulmányt csináltatják,  hogy gőzerővel  
vásárolják föl a szükséges  magántulajdonokat, s 
hogy  az ipari parkját  Nyergesújfalu  az összné-
pi „nemet” kiváltó cementgyárral óhajtja bővíte-
ni, miközben csöppet sem  törődnek a térsé-
günkben élő hatvanezer ember életösztönéből  
fakadó, tiltakozó állásfoglalásával. 
 

már annyira szükség van  a cementműre,  a Zrt 
vegye elő korábbi, saját, ma már nem hangozta-
tott javaslatát, épüljön cementmű  a mészkőbá-
nya közelében!  
 
Utóirat 
   
Ezt a helyzetértékelő beszélgető-riportot éppen 
befejezve, november harmadikán, kezünkbe ke-
rült a Holcim Zrt.,  egyik megyei napilap címol-
dalán megjelent hirdetése, mely szerint, az ösz-
szefogás és az együttműködés lehetőségeinek 
feltérképezése érdekében, konferenciát rendez a 
Zrt., - Összefogás a térség fejlesztéséért téma-
körben. 
Mint  hirdették, számukra fontos, hogy a műkö-
désük körzetében, régiójában élőket, helyi
szervezeteket, intézményeket és közösségeket 
támogassák  céljaik megvalósításában.  Összefo-
gást kezdeményeztek a régió fejlesztése céljából, 
"mely most különösen időszerű a 2007-től hoz-
záférhető uniós  források miatt."  
   Ráadásul a november 17-ére meghirdetett 
konferenciára olyan előadókat hívtak meg 
Nyergesújfalu Közösségi Házába, akik a tér-
ség közép- és hosszú távú fejlesztésének ügyé-
ben segíthetnek.  Mi tagadás, mindez csábító 
lehetőség. Ugyanakkor elgondolkodtató, hogy –
a korlátozott számú helyek miatt – előzetes re-
gisztrációt kértek a rendezők, miközben  remé-
nyüket fejezték ki, hogy egyetértünk fenti kez-
deményezéssel, s hogy a tanácskozáson 
megosztjuk gondolatainkat, ötleteinket. Mivel 
eddig is ezt tettük,  – eredménytelenül – félő, 
hogy most  sem hallgatnak majd a józan, tiltako-
zó érvelésre. Jó lenne, mondhatni, üdvös, ha ez-
úttal  mi tévednénk...                                 

Táthoz legközelebb fekvő falu, Mogyorós-
bánya, s így bizony e békés településen élőknek 
se mindegy, milyen „merénylet” készül kör-
nyezetük ellen. Havrancsik  Tibort,  megnye-
rő,  többek közt Holcim ellenes programja mi-
att megválasztott polgármestert is nyilatkozatra 
kértük ez ügyben. A település első emberét 
nem kellett bíztatnunk. Hosszan sorolva érveit, 
többek közt így fogalmazott: 

 - Mint a falu új polgármestere, tiszteletben 
tartom azt a helyi népakaratot,  ami  a  ce-
mentmű megépítésével kapcsolatos népszava-
zásról szólt .Korábban  képviselőként, is, akár-
csak a falu többsége,  a beruházás 
megvalósítása  ellen közösen foglaltunk állást. 
Polgármesterként is ezt a közakaratot képvise-
lem, próbálom az itt élők, a felnövekvő nemze-
dék, és leendő utódainknak életminőségét meg-
őrizni.  A sokféle, elhangzott,  ígéret , a munka 
lehetőség látszat-ígérte sem befolyásolja ko-
rábbi döntésünket.  

Mogyoróbánya jelenlegi létét, azt az értékes,  
környezeti tartalmát  kell megőriznünk, ami ma 
irigyelt faluvá tesz bennünket. Nem hiányzik 
nekünk sem egy újabb, a környezetünket rom-
boló,  hulladékégetéssel működő cementmű! 
Mindenfajta rendezvényen, ahol ez a téma fel-
merül, következetesen elmondjuk, hogy nem 
kívánunk  amúgy is túlterhelt környezetünk to-
vábbi terheléséhez  hozzájárulni.  

A környéken élők számíthatnak ránk.   Min-
den törvényes eszközzel élni fogunk, hogy 
megakadályozzuk  a cementmű Nyergesújfalu 
és Tát közé, a vízbázis közelébe történő meg-
építését.  Ez az egész ügy nem a népgazdaság-, 
hanem egy szűk csoport érdeke, amit  hatvan-
ezer  ember  érdeke  fölé  helyeznének.  De,  ha 

 
Esztergomi, ill. a Táti Polgármesteri Hivatal is megjelent. Itt közeledtek a 
felek álláspontjai, és tavaszra megindulhat a Kis-Duna rehabilitációja, bár 
ehhez még sok egyeztetésre van szükség. 

Nagy megtiszteltetés érte november 4-én községünket, mert itt tartotta 
a Duna Carta és a Védegylet a II. Táti Duna Konferenciáját neves profesz-
szorokkal és egyetemi tanárokkal. Részünkről Mechler József tartott elő-
adást. A rendezvényt külön levélben üdvözölte Sólyom László is. Az elő-
adók között volt Sipos Mihály, a Muzsikás együttes tagja is. Ők élő 
népzenével színesítették a programot.Az események ismertetése után szó 
került a már meglévő környezetvédelmi kapcsolatainkról is. A felsorolás
tartalmazta szűkebb térségünk valamennyi környezetvédő szervezetét. Az
országos szervezetek közül csak néhány – a teljesség igénye nélkül: Véd-
egylet, WWF Magyarország, Greenpeace, Levegő Munkacsoport, Hu-
musz, stb. Részei vagyunk annak az országos égetőellenes munkacsoport-
nak is, amelynek a vezetője Szuhi Attila, aki bár elköltözött, de munkája 
kapcsán továbbra is fő támaszunk. 

Siklósiné ezután ismertette az Egyesület fő céljait, amit helyhiány miatt 
csak kivonatosan közlünk: - Holcim beruházás megakadályozása - termé-
szeti értékeink védelme, helyreállítása, - ifjúság környezettudatos nevelé-
se, - szomszédainkal (Tokod, Mogyorósbánya) szoros együttműködés, -
magyar és külföldi tapasztalatok építése, felhasználása, - kapcsolattartás 
országos és nemzetközi szervezetekkel, - pályázatokon való részvétel a ha-
tékonyság fokozására, - segítségnyújtás a község közép- és hosszú távú 
terveinek kidolgozásához. 

A már belépett tagok megválasztották a vezetőséget, akik 17-én tartják 
vezetőségi ülésüket és határoznak stratégiai kérdésekben. Szenes Lajos 
polgármester úr üdvözölte a megalakult egyesületet, és szoros együttmű-
ködést ajánlott fel, amit mi készséggel elfogadtunk.Fő feladataink köré
tartozik az is, hogy a tagok körét szélesítsük, mert csak így képzelhető el 
hatékony érdekvédelem, ezért kérjük mindazokat, akik részt kívánnak 
venni e nemes, de nehéz munkában, hogy a Kultúrházban megtalálható je-
lentkezési lapokon jelezzék belépési szándékukat, és természetesen jelez-
zék mindazokat a megoldandó feladatokat, amik környezetükben problé-
mát jelenthetnek. Várjuk tokodi és mogyorósi lakosok jelentkezését is! 
 Az egyesület legközelebbi összejövetele a Kultúrházban lesz 2006. dec. 
1-jén 18:00-kor. Minden érdeklődőt nagy szeretettel várunk! 

"Zöld sziget" Táton! 
Ez a név nem a táti szigetet jelöli – bár sok szálon kapcsolódik hozzá –, 

hanem azt az egyesületet, amely 2006. november 10-én alakult meg Táton
29 taggal, „Zöld Sziget” Tát és Térsége Környezetvédelmi Egyesü-
let néven. Reményeink szerint a kiskorú táti környezetvédelem ezzel az
eseménnyel nagykorúvá válik, és hatékonyabban teljesítheti feladatait. A 
névválasztás elsöprő többséggel született három javaslat közül, és magya-
rázatában nem csak jellemző szigeteinkre utal, hanem arra is, hogy ebben 
az eliparosodott térségben mi zöld sziget legyünk. Egy élhetőbb termé-
szethez közelibb környezetben szeretnénk élni, de sajnos ezért nap mint
nap meg kell küzdenünk. Ez a lét napjainkban már nem természetes vele-
járója életünknek.  

Az alakuló ülés levezető elnöke Siklósiné Sebestyén Veronika volt. Az
ügyrendi napirendi pontokon kívül Balla Éva mondta el, hogy az általa és 
Keil Veronika által kezdeményezett Holcim új beruházása elleni tiltakozá-
suknak milyen szakaszai voltak. Ismertette azt a kiterjedt levelezést, ami
gyakorlatilag minden érintett állami vezetőhöz és képviselőhöz eljutott.
Sajnos ezek " politikusi" válaszok voltak, aminek kiértékelése további fel-
adat. Ezután Kostyál János beszélt arról, hogy Holcim ügyben miért nincs
még semmi sem veszve. "A Holcim jelenleg semmilyen hatósági enge-
déllyel nem rendelkezik, hisz az előzetes tanulmánya kiegészítésekre szo-
rult és a Környezetvédelmi Hatóság egy részletes hatástanulmányra köte-
lezi. A terület, amire a gyár épülne még mezőgazdasági besorolású, ennek
rendezési tervű átminősítése csak most kezdődik el. A látható útépítés
egyébként a már meglévő iparterület kötelezően elkészítendő része. Az ott 
épülő új csarnok pedig egy japán cég 1 hektáros beruházása, és 2oo! em-
bert foglalkoztat majd. Az eddigi eseményeket "erőviszony felmérésnek"
lehetne nevezni, tehát még semmi nem dőlt el.” Beszélt a Holcim novem-
ber 17-re tervezett nagy reklámmal beharangozott térségi konferenciájáról, 
amelyről a térség környezetvédelmi szervezeteinek nyilatkozata (ld. mel-
léklet) elmondja a véleményünket. A beszámoló másik része a közelmúlt-
ban a Táti Környezetvédelmi Csoport rendezvényeiről számolt be. Októ-
ber 17-én Táton összehívtuk a Kis-Dunával kapcsolatban érdekelt feleket,
amin nagy örömünkre minden érdekelt fél, így a Vízügyi, a Környezetvé-
delmi Hatóság, a Viadom, a Kozi cégek, a Duna-Ipoly Nemzeti Park és az 
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Ezután a Lentulay úr,  majd  Mindszenty bí-
boros-hercegprímás emléke előtt tisztelgő Kar-
dos plébános úr és  Mechler János úr, majd  a 
forradalom  hőseinek  szalagot varró  Farkasné 
Baumann Kati néni, és  Szabóné Dinnyés Mag-
dolna, (kinek férje katona volt Óbudán),
Kishontiné Erzsike, (kinek unokanővére az esz-
tergomi, sötétkapui vérengzésnél hunyt el), és 
Szeferinusz Mihály, valamint Szenes Lajos pol-
gármester és Szabó Mihály egyházközségi el-
nök, végezetül  Birkés  Kelemen, a Pofosz me-
gyei elnöke  – a Nemzetőrség tagjai kíséretével 
–   helyezték el a megemlékezés virágkoszorúit.  

A közös ünnep, a felavatott emléktábla ta-
núsítja: a virág elhervad, a szívünkben élő 
emlék halhatatlan.                               - a szerk.

 

A dicső napokat idéző visszaemlékezést kö-
vetően, Barina Antal, Mechler József és Kátai 
Ferenc  együtt sorolták-idézték felejthetetlenül a 
táti eseményeket, majd   Kardos  Mihály plébá-
nos   szentelte  föl az emléktáblát.  

Forradalmunkra emlékeztünk – Lentulay úr részt vett az 56-os forradalom 
és szabadságharcban. Gondolatai hitelesen 
hangzanak majd el, hiszen a táti ünnepség ven-
dége, végigküzdve az 56-os szabadságharcot, 
száműzetésbe kényszerült. 

Ezt követően az ünnepi beszéd elmondására 
felkért máltai lovag, „a tátiak barátja”, megha-
tódva, és sokunkat meghatva, osztotta meg ve-
lünk szabadságharcos gondolatait, visszaemlé-
kezéseit. 

Magyarország legújabb kori történelme leg-
fényesebb napjaiként jellemezte az 56-os forra-
dalmat, melynek hatása – mint mondotta –  
nemcsak a magyarság, de egész Európa  fejlő-
désére, máig  kihat. 

Emléktáblát avattunk, a szervezőknek kö-
szönhetően igazán  a történelmi eseményünkhöz 
méltón köszöntöttük – október 22-e verőfényes 
vasárnapján – az 56-os  forradalom  és szabad-
ságharc fél évszázados  évfordulójának ünnepét.   

Az ég felé magasodó sziklánál sokan emlé-
keztünk a dicsőséges napok hőseire és áldozatai-
ra. Ez a nagy ünnepünk nem múlt el nyomtala-
nul, ugyanis a CBA üzletlánc helyi üzletének 
vezetőjétől, Molnár Lászlótól kapott helyen, 
1956-ra emlékeztető márványtáblát is avattunk.  
Azon a vasárnapon megtartott ünnepségen az 
volt a legszebb, hogy a megemlékezők többsége 
részese volt a máig ható forradalomnak. 

A közösen elénekelt Himnuszt, és Hámos 
László ünnepi versmondását követően, Szenes 
Lajos köszöntötte a megjelenteket.   

A polgármester, az emlékhelyről szólva, 
hangsúlyozta: páratlan összefogással kaptunk, 
alakítottunk ki méltó helyet a forradalom hősei-
nek és áldozatainak.  

Hálás köszönet jár a CBA ügyvezető igazga-
tójának, Molnár László úrnak, az Onyx Márvány 
Kft vezetőinek, és Kiszel Attila, helyi vállalko-
zónak, hogy az ünnepnapon a tátiak őszinte, tisz-
ta szívvel tudnak dicső történelmi eseményünk 
emléke előtt fejet hajtani.  

Polgármesterünk ezután vitéz Vágány Jánost, 
a Nemzetőrség parancsnokát,  a vele  megjelent  
nemzetőröket,  valamint vitéz  Birkés Kelemen 
urat, a  POFOSZ megyei szövetségének elnökét, 
és nem utolsó sorban a nagyra becsült Verbói 
Lentulay  György urat, a  Francia  Érdemrend és 
Becsületrend Lovagrendjének birtokosát, Máltai 
lovagot köszöntötte, hangsúlyozva: 
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Kiállítás és Szavalóverseny Ezerkilencszázötvenhat 50. évfordulója tiszteletére 

Az 1956-os forradalomról és szabadságharc-
ról – mint sok más településén az országnak – 
méltóképpen emlékeztek meg a tátiak. 

A könyvtárban kiállítást rendeztünk az 1956-
tal kapcsolatos dokumentumokból, könyvekből, 
írásos és tárgyi emlékekből. A látogatók megte-
kinthették egy magángyűjtemény könyvanyagát, 
magyar és külföldi folyóiratokat, fotókat, tátiak 
visszaemlékezéseit, de válogatást találtak az ol-
vasók a könyvtár állományából is. Kiállítottunk 
tárgyi emlékeket is – orosz katona ruházatából, 
az 1957-ben átadott Pártszékház felszereléseiből, 
1956-os zenei kiadványokból, kottákból. 

 
 

 
A környező iskolák tanulói részére szavaló-

versenyt hirdettünk meg az ünnep tiszteletére. 
Az 5-6. osztályosok Tollas Tibor: Túlélők, a 7-
8. osztályos tanulók Kiss Dénes: Velünk vagy 
ellenünk című versét kötelező feladatként kap-
ták. Az október 20-án megrendezett versenyen – 
melyet községünk polgármestere Szenes Lajos 
nyitott meg – 29 gyermek vett részt.  

 A szavalóversenyt Bakai Ferenc, az Eszter-
gomi Klubszínpad művészeti vezetőjének – aki 
egyben a zsűri elnöke is volt – előadása követte. 
Műsorában felidézte az 1956-os eseményeket. A 
drámai elődadást Bakai Márton hegedűjátéka 
tette még emlékezetesebbé. Az ünnep előestéjén 
Tát-Újtelepen emléktáblát is avattunk a hősök 
tiszteletére. Visszaemlékezéseket hallhattunk 
olyan tátiaktól, akik maguk is részesei voltak az 
akkori eseményeknek. Az új emlékhelyen ko-
szorút helyeztek el a hozzátartozók azokért, akik 
már nem érhették meg az 50. évfordulót. 

Kátai Ferencné

A tátiak mellett Annavölgy, Sárisáp, Nagysáp, 
Szomor, Mogyorósbánya tehetséges versmondóit 
hallgathatta a szépszámú közönség. Az előadó-
művészekből, könyvtárosokból álló zsűri érékelé-
se alapján az alábbi eredmények születtek: Az 5-
6. osztályos kategóriában 1. helyezett: Orosz 
Kristóf (Szomor), 2. helyezett: Farkas Márk (Tát), 
3. helyezett: Mészáros Anna (Mogyorósbánya), a 
7-8. osztályos kategóriában 1. helyezett: Aranyos 
Szabina (Szomor), 2. helyezett: Fazekas Krisztina 
(Nagysáp), 3. helyezett (megosztva): Vass Petra 
(Szomor) és Szilágyi Péter (Tát). Valamennyien 
szép könyvjutalomban részesültek.  
 

Látványterv 
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   Járjon Ő a szép rozsába bokáig, 
   Éljen a bölcs jó vezérünk sokáig.” 
A másik vers már messze távlatokat nyit: 

„Reggel mikor felébredek, 
   Kelet felé tekintgetek. 
   Sztálin elvtárs lakik arra, 
   Dolgozóknak édesapja!”

A már működő termelőszövetkezet is kitett 
magáért. A gyűjtés pénteki napon volt és a 
Nagykocsmába helyezték el az adományokat.  

Kazelláék kíséretével a szállítmány felkerült 
Budapestre. Az egyik a budai Úri utcába, a má-
sik a Magyar Távirati Iroda környékén lévő 
Észak-Keleti diák kollégiumba.  
 Közben a táti nemzetőrök – szalagjaikat az itt 
álló akkori lányok is varrták – fegyverrel, de azt 
sose használva járták a falut Depótól az Újtele-
pig. Voltak olyanok is, akik hangoskodva, 
Rákosiék mellett agitáltak – de Kazelláék haza 
küldték őket. 

Az agitáló három ember közül, szintén nem 
történt egynek sem bántódása. Voltak, akik a 
szigetbe húzódva vonultak el a táti népharagtól. 
Ám ismételten állítjuk nem hogy lövés, vagy 
akasztás előkészítés de, még verés sem történt 
Táton, holott az utóbbira többen rászolgáltak 
volna.   

A következő jelentős esemény okt. 29-én tör-
tént Kazelláék mozijában hétfőn este. Jelöltállí-
tással megalakult a 9 fős Nemzeti Bizottság, 
melynek elnöke sajnos ma már nem él. 

Díszpolgári posztumusz címmel adóztunk 
emlékének; annál is inkább, mert felesége és két 
gyermeke utána még sokáig elszenvedője volt 
édesapjuk kiállásának, mint ahogy az akkori el-
nök is nehezen találta meg egzisztenciáját.  

November 3-án, szombaton - mi akkor még 
nem tudtuk – Maléteréket letartóztatják Tökölön. 
November 4-én vasárnap deres hideg nap volt, 
ám mi Mindszenty bíboros hercegprímást várjuk 
a bérmálásra. – Nem jött. – csak azt is később 
tudtuk meg, hogy miért. Hajnalban a szovjet 
csapatok második gyilkos támadása beindult. 

Itt kérjük tisztelettel a jelenlévőket, hogy ha 
újabb történetekre, nevekre emlékeznek, vagy 
hozzátartozóik többet tudnak, segítsenek abban, 
hogy a táti história egyre teljesebb és hitelesebb 
legyen ezen tekintetben is. 

Megemlékezésünket nem szomorúsággal a 
galádul levert és vérbefojtott forradalom emlé-
kével szeretnénk befejezni, de el kell még mon-
danunk, hogy az akkor besorozott katonáink - az 
alvégből négyen és a felvégből ketten - még pa-
rancsmegtagadás ellenében sem lőttek a felke-
lőkre.  

Az egyik alvégi fiú híradós volt Esztergom-
ban, onnét vezényelték a Kilián laktanyába. Épp 
ott volt Maléter ezredes szobájában, midőn hiába 
próbált segíteni, hisz a közvetítő vonalat akkor 
már elvágták! 

Juhász József lánya: Annus az esztergomi 
tüntetők sötét kapui buszbelövetésénél halt meg. 
Jelenleg 13 főről tudunk, akik Tátról a rossz 
szóval szólva disszidáltak…  

Befejezve visszaemlékezésünket, nem akar-
juk hinni, hogy a magyarra csak az jellemző, 
hogy a „ balsors, akit régen tép”, hisz nem lehet, 
hogy „ annyi szív hiába onta vért, s keserbe any-
nyi hű kebel szakadt meg a honért”. Mi azt sze-
retnénk, hogy:  

„Még jőni kell, még jőni fog  
Egy jobb kor, mely után 
Buzgó imádság epedez 
Százezrek ajakán.” 

Adja a Magyarok Istene, hogy úgy legyen! 
Ámen 

Összegyűjtötte és lejegyezte:
Kátai Ferenc

1956-os táti események 

Visszaemlékezés az 1956-os táti eseményekre. 
Elhangzott 2006. október 22-én, a forradalom és 
szabadságharc 50. évfordulója alkalmából állí-
tott emléktábla avatásánál. 

Látványterv 

Tisztelt Ünneplő Gyülekezet! 
Kedves Vendégeink – Kedves Tátiak! 
Az 1956-os forradalomról és szabadságharc-

ról közérthetően és az összefüggéseit is látva, 
csak bővebben kifejtve emlékezhetnénk. Sajnos 
erre sokkal több időre lenne szükségünk.    Ám a 
táti eseményekre most feltétlen emlékezni kell! - 
Az itt állók közül többen felnőtt fejjel, félelem-
mel de mégis reményteljes várakozással átélték 
az akkori eseményeket. 

Tíz évvel a háború után, melyben minden ha-
todik táti férfi hősi halált halt, még alig ocsúdtak 
a Szibériai fogságból hazaérkezők, még hírünk 
sem volt a már maguktól kitelepülőkről és rette-
gett még 38 család, hogy hátha menni kell. Hogy 
saját házaikból költöztettek ki tátiakat, kobozták 
el egyéb ingatlanjaikat és ingóságukat, hogy a 
kötelező termény beszolgáltatás a napi betevőt is 
veszélyeztette 

Aki nem élte át ezt, az meg sem értheti és át 
sem érezheti! És mindezeket még meg is magya-
rázták nekünk, a máshonnan idevezényelt, - tör-
pe eszű, gonosz szívű, új párthűséggel diplomá-
zott község vezetőink, - ők voltak a legmagasabb 
új trónbitorlók, kiket megtámogattak a szovjet 
szuronyok véres hegyével. 

Mi tudtuk, amit azután a rádió bevallott: Ha-
zudtunk éjjel, hazudtunk nappal, hazudtunk 
minden órában. Nem halkan jegyzem meg, hogy 
a mai hetekben ezt valaki megint idézni merte, 
előbb a hátunk mögött, aztán a képünkbe meg-
ismételve. Tehát Azoktól és Ezektől az ilyen 
böszmeség és minden rútság, hamisság, lopás és 
csalás - kitelik. 

És 50 évvel ezelőtt, míg rokonságunkat szo-
rongatták, szüleinket nyomorgatták, sokakat bör-
tönben állati módon kínoztak, a magyar gulágra 
száműztek – dicsőítő verseket kellett skandálni 
az iskolában: 

„Gyertek lyányok – öltözzetek fehérbe, 
   Szórjunk rózsát Rákosinak elébe! 
 

  Így ért bennünket a sokáig ellenforradalom-
nak csúfolt 1956, a hatalmas oroszmedve bun-
dáját is megcibáló MAGYAR OKTÓBERI 
TAVASZ. 

Mint említettük nincs idő kitérni a teljes ese-
mény sorra, a pesti srácokra, Nagy Imrére és 
mártírtársaira, Kádár Jánosék árulására, és a 
Hajnaut is megszégyenítő megtorlásokra. 

Nézzük a táti eseményeket: 
1956. október 23-a egy keddi nap. A rádió-

ból, majd az Esztergomból és Budapestről kijá-
ró hírvivőktől értesülünk a történtekről.  Ám a 
tudatos megszervezése a dolgoknak azután kez-
dődött, hogy a most Amerikában élő Dr 
Kazella Ignác, mint akkori budapesti géplaka-
tos inas, hazaérkezik csütörtökön Tátra. Neki és 
mint annyi osztályidegennek sem sikerül to-
vább tanulni, munkaszolgálatra is fogják, ren-
geteg fizikai és lelki terrort kell elszenvednie 
családjának. 

A régi tátiak által még ma is jól ismert 
Kazella Náci ott van a Bem szobornál, a rádió 
ostrománál. A táti Kozma Andrással, mint 
tankvezető tiszttel találkozik. A Margit híd bu-
dai hídfőjénél kapja az utasítást: A vidékiek 
menjenek haza és szervezzék meg a fővárosnak 
az élelmiszer szállítmányt. 

A következőkben az ő és a tátiak napokban 
tett visszaemlékezései alapján soroljuk az ese-
ményeket. 

Hazajövetelkor Hámori Tónival, a kisbíró-
val kidoboltatják, hogy meg kell szervezni a fa-
lu új vezetőségét. 

Közben a gyűjtés is elkezdődik, a 
Viscosából kapott két teherautóval rengeteg 
élelmiszert gyűjtenek, még a kevés otthon ma-
radtból is. Aki pénz adott abból a boltban vásá-
roltak. A nagy családjával igen sokat szenve-
dett Tisch Józsi bácsi még egy borjút is 
felajánlott. Bulgár Gyuri bácsi szintén sokat 
ajándékozott. 
 



                                   

 
 22000066..  nnoovveemmbbeerr                                                                  77..  oollddaall       

  
  

Önkormányzati Választások. 2006. október 1. VÁLASZTÁSI EREDMÉNYEK 
A jegyzőkönyvekből a következő számszerű adatokat állapítottuk meg. 

A szavazáson 1578 választópolgár jelent meg, amely a választójogosultak 
34,9 %-a. 

A kisebbségi önkormányzati képviselők választásának eredménye 
 

A Német Nemzetiségi Kisebbségi Önkormányzat a törvény szerint 5 
képviselővel alakul meg. A szavazáson azok vehettek részt, akik július 15. 
napjáig kérték a kisebbségi névjegyzékbe történő felvételüket. Táton 65
választópolgár élt ezzel a lehetőséggel, közülük 48-an jelentek meg a sza-
vazáson. A szavazati arány az alábbiak szerint alakult: 
1. Kardos Istvánné    40 szavazat  4. Kniezl Amanda  38 szavazat
2. Szabó József    39 szavazat  5. Csiffári Norbert  34 szavazat
3. Kurinyecz Gáborné 39 szavazat   

A polgármester választás eredménye 
 

A polgármesterjelöltre 1418 érvényes szavazatot adtak, amely a megje-
lentek számának 89,9 %-a. Szenes Lajos, így a választók akaratából a kö-
vetkező négy esztendőre ismét Tát Nagyközség polgármestere lett.  

Az önkormányzati képviselők választásának eredménye 
 

Községünkben a megválasztható képviselők száma 13 fő. 
Képviselői mandátumot szerezett az alábbi képviselő: 

 

 Jelölt neve Érvényes 
szavazatok száma 

Érvényes 
szavatok %-a 

  1. Kátai Ferenc 948 66,85 
  2. Turi Lajos 926 65,30 
  3. Farkas Béla 858 60,50 
  4. Németh Péter 799 56,34 
  5. Szivós Péter 776 54,72 
  6. Kovács Sándor 770 54,30 
  7. Mechler István 740 52,18 
  8. Keil József 712 50,21 
  9. Schmidt Mihály 676 47,67 
10. Mechler József 666 46,96 
11. Kátai Tamás 665 46,89 
12. Horváth István 649 45,76 
13. Papp István 618 43,58 

 

Megyei közgyűlés tagjainak választása 
 

A megyei közgyűlés tagjait listás jelölés alapján kellett megválasztani.
Listát törvényesen bejegyzett pártok, civil szervezetek állíthattak. Telepü-
lésünkön az 1533 érvényes szavazatok az alábbiak szerint alakultak: 
1. Bakonytérségi Önkormányzatok Szövetsége          2 szavazat
2. MDF                      45 szavazat
3. Vállalkozók Pártja - Polgári Körök Tatai  Szövetsége E.    4 szavazat
4. MSZP                             542 szavazat
5. Kisgazda Szövetség                          1 szavazat
6. Magyarországi Munkáspárt 2006            5 szavazat
7. FIDESZ-Kereszténydemokrata Néppárt                 834 szavazat
8. Esztergomi Kistérségért Egyesület                  38 szavazat
9. Polgármesterek a falukért             15 szavazat
10. Polgármesterek és Nemzetiségek Egyesülete              6 szavazat
11. Képviselete Választási Egyesület                      0 szavazat
12. SZDSZ                     35 szavazat
13. Magyar Kommunista Munkáspárt           2 szavazat
14. Tiszta Közéletért Egyesület               5 szavazat

mutathatták be 40 perces műsoraikat. A táti zenekar színvonalas koncertjei
és a táncos lányok fellépései nagy sikert arattak, a nézőközönség hatalmas
tapsviharral díjazta őket. A fellépések mellett igen érdekes programokban
vehettek rész a csoportok tagjai. Megcsodálhatták a város nevezetességeit
és bepillantást nyerhettek egy különleges pálinkaüzem működésébe, ahol
még az ott készülő gyógynövényalapú likőröket is megkóstolhatták. 

Sem a választás lebonyolításával, sem annak eredményével kapcsolat-
ban panasz, kifogás nem érkezett. 

Végezetül, de nem utolsó sorban szeretném megköszönni mindazok
munkáját, akik tevőlegesen hozzájárultak a választások sikeréhez. 

Köszönet illeti a szavazáson megjelent választópolgárokat és nemcsak 
őket, de a település minden lakóját kérem, hogy segítse, támogassa a pol-
gármester úr, a képviselők munkáját észrevételeivel, javaslataival és a 
községi fórumokon való aktív részvételével. A mandátumhoz jutáshoz 
minden megválasztottnak gratulálok, munkájukhoz sok sikert és jó  egész-
séget kívánok.                                                    Dr. Váli Lajos, HVB elnök

 

 Az indulók további sorrendje: 
14. Simon János 597 42,10 
15. Beck Artúr 595 41,96 
16. Holop István 576 40,62 
17. Täich István 482 33,99 
18. Bartl Sándor 443 31,24 
19. Bogár György 381 26,86 
 

Ismét nagy sikert aratott külföldön zenekarunk és mazsorett csoportunk 

Látványterv 

Máltai utazásukat szinte 
alig volt idejük kipihenni a 
Táti Német Nemzetiségi Fú-
vószenekarnak és a Táti Kul-
túrház Mazsorett Csoportjá-
nak, ismét külföldre indultak, 
Bad Schlemába, az Európai 
Fúvószenei Fesztiválra. 

Zagyi István és Schalk 
Tímea művészeti vezető irá-
nyításával szeptember 14-én 
indultak útnak és a délutáni 
órákban érkeztek meg a Nyu-
gat-érchegységben található
községbe. 13 nemzet kb. 900 
művésze több, mint 50 kon-
certet adott műfajok sokasá-
gát vonultatva fel. A feszti-
válnak egy 5000 férőhelyes 
sátor adott helyet, melyben a 
résztvevők    két     színpadon 
 Hatalmas sikerrel és egy észtországi meghívással tértek haza a tátiak szep-

tember 18-án, hétfő este.  
Megragadva az alkalmat, hálás köszönetünket fejezzük ki a VIADOM 

RT-nek és Mechler Zoltán úrnak, valamint Beck Aurélnak a Mazsorett
Csoport máltai utazásának anyagi támogatásáért. 

 Szabó Ágnes, a mazsorett csoport tagja
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       Toborzó irodánk öt éve működik, hiszen ma 
már csak önkéntesek szolgálnak, 2004-ben 
ugyanis leszerelt az utolsó sorkatona. Nagy váltás 
történt, ami mégis zökkenőmentes volt – mondta 
az őrnagy, majd így folytatta: 

- E a tájékozódási verseny előzménye, hogy 
több éve munkakapcsolatban állunk a Pilis-
Gerecse Iskolaszövetséggel.  Szeptemberben pél-
dául Piliscséven tartottunk honvédelmi versenyt. 
Ott találkoztunk Kalmár Károly tanár úrral, és 
Simon János iskolaigazgató úrral egyeztetve, 
megbeszéltük a mai GPS- versenyt.  
  - Miben látja a mai nap hasznát?  
  - Rövid távon például abban, hogy a gyerekek 
közelebb kerülnek a honvédséghez, és amikor pá-
lyaválasztásra kerül sor, könnyebben döntnek. 
Addigra már világossá válik bennük, hogy hivatá-
sos katonának lenni izgalmas, szép pályát jelent, 
és egzisztenciális biztonsággal jár.  
    Haszon az is, hogy az itt versenyző gyerekek 
fokozzák állóképességüket, miközben friss leve-
gőn lehetnek. És persze számunkra is hasznos az 
ilyen nap, hiszen, ennek élményére emlékezve, a 
gyerekek máskor szívesen jönnek majd a rendez-

yeinkre. vén   Vajnai őrnagy úréknak az a dolguk, hogy 
fiatalok között legyenek, hogy testközelbe ke-
rüljön a honvédelmi nevelés. Mert való igaz, a 
honvédség ma már jól képzett katonákat igé-
nyel, s egyszerre kínál jó munkahelyet, szép 
hivatást. 

Simon János iskolaigazgató érdeklődésünkre 
elmondta: e jól sikerült tájékozódási versenyen, 
sorrendben, a piliscséviek, a kesztölciek és 
csolnokiak  lettek dobogósok. 

A versenyhez szükséges  készülékeket Magyar 
Péter, a Geochhalange GPS-bolt tulajdonosa köl-
csönözte. 

TÁT NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
2006. évi költségvetés I-III. negyedéves teljesítése 

 
BEVÉTELEK Eredeti Módosí-

tott Teljesítés KIADÁSOK Eredeti Módosí-
tott Teljesítés 

Működési bevételek 68.470 76.698 58.453 Általános Iskola 181.451 212.214 147.896 
Helyi adók 64.702 64.702 75.027 Zeneiskola 21.320 22.712 17.037 
Egyéb bevételek 25.600 37.962 48.349 Óvoda 97.033 108.956 78.247 

Normatív állami támogatás 284.099 218.977 157.452 Kultúrház 25.412 27.876 19.835 

SZJA

Október 21-én tizenegy iskola, négy-négy 
felső tagozatos nebulójából álló csapat cserkész-
te be lázas igyekezettel, a homokbányánál kiala-
kított park környékét. A kezükben műholdas 
összeköttetéssel működő, tájékozódási műsze-
rekkel próbálták bemérni az értékes pontokat je-
lentő, előzőleg a tanárok által jól elrejtett állo-
másokat. Mondhatni, olyan dolgot műveltek, 
ami nekik már természetes, de nekünk, az idő-
sebb korosztályt képező felnőtteknek, bizony 
eléggé rejtelmes. 

Katonákkal és gyakorló fegyverekkel is talál-
koztunk. A gyerekek  közül, aki éppen nem ver-
senyzett, ezeket a fegyvereket szedhette alkotó 
elemeire.   

 

Gyönyörű, verőfényes szombat volt, egy-
szóval minden rászolgált arra, hogy felejthetet-
len legyen a nap. 

Vajnai Sándor őrnagy, a Komárom-
Esztergom megyei Toborzó Iroda vezetője 
készséggel tájékoztatatta lapunkat az általuk is 
támogatott, tájékozódási versenyről. 
Többek közt elmondta:  
a táti  rendezvény is hosszabb ideje működő 
kapcsolat eredménye. A mi feladatunk, hogy 
tartsuk a kapcsolatot az iskolákkal, a felső ta-
gozatos- és középiskolás diákokkal. Így nép-
szerűsítjük a fiatalok körében a honvédséget, 
hiszen néhány év múlva már az ő korosztályuk 
képezi a hivatásos személyi állományt.  

GPS tájékozódási verseny 

 166.654 252.953 204.351 Szent György Otthon 103.880 103.880 71.998 
Központosított áll. tám. + visszatér. 0 7.251 13.733          Intézmény. össz. 429.096 475.629 335.013 
Fejlesztési pályázatok 49.946 52.188 49.808 Kommunális ág. 46.543 49.416 40.810 
TB Alap támogatás 7.800 7.800 5.717 Szociális ág. 16.132 20.485 14.173 

Munkaügyi közp. tám. 3.794 3.794 3.882 Egészségügy 9.853 9.853 6.970 

Egyéb átvett pénzeszközök 1.000 23.423 21.888 Igazgatás 94.728 112.878 93.332 

Hitelfelvétel 23.665 0 0 Támogatások 3.200 3.200 3.118 
Megtérülés 800 800 615          Önk. Feladatok össz. 170.456 195.832 158.403 
Pénzmaradvány 70.000 114.618 118.627 Fejlesztések, felújítások 125.089 138.866 97.247 
    Működési tartalék 10.360 16.509 0 

    Fejlesztési tartalék 31.529 34.330 0 

    Számlaegyenlegek 0 0 132.287 

Függő bevétel 0 0 -1.240 Függő kiadások 0 0 34.067 

Kisebbségi Önk. 714 812 652 Kisebbségi Önk 714 812 297 

ÖSSZESEN 767.244 861.978 757.314 ÖSSZESEN 767.244 861.978 757.314 
 

Látványterv 
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Látványterv 

Egy újabb sikeres verseny, de most Németországban 
 

A BVSC-Ganz-Tát és az Eszetrgomi Birkózó Szakosztályok évek 
óta jó kapcsolatot tartanak fenn a németországi Frankfurt (Oder) birkó-
zó szakosztállyal. Már több alkalommal látták vendégül a német csapa-
tot, és idén alkalom nyílt rá, hogy a hagyományosan minden évben
megrendezett Brandenburg Kupán az Esztergom és Tát birkózói is részt 
vegyenek. Lévai Zoltán vezetőedző beszámolója szerint a Brandenburg
Kupa nagyon színvonalas verseny mind rendezésben, mind pedig a 
résztvevő birkózók felkészültségében egyaránt. 

Hét országból összesen 31 klubcsapat 370 versenyzője mérte össze
tudását. A BVSC-Ganz-Tát és az Esztergom közös csapata 18 verseny-
zővel és 16 lelkes szurkolóval – főként szülőkkel – vágott neki az útnak. 
Hagyományaihoz híven remekül szerepeltek a fiatalok, ami nem csak a 
x aranyérem, az y ezüstérem és a z bronzérem mutat, hanem az is, hogy 
a négy korcsoportból háromban magyar versenyzőt választottak a ver-
seny legtechnikásabb birkózójának. 

A nők között Molnár Andrea, a kadet fiúk között Hlavati Dániel a
diák korosztályban pedig Torba Erik vívta ki ezt az elismerő címet. 
Ezen kívül az aranyérme mellé Brilla Gergő is külön ajándékot kapott, 
mint a serdülő korcsoport 3. legtechnikásabb versenyzője. 

A sok jó egyéni eredménynek köszönhetően, csupán három ponttal
lemaradva szerezte meg a 2. helyet a csapatversenyben a Lévai Zoltán 
és Székely Gyula edzők által vezetett csapat. 

De ígéretet tettek arra, hogy jövőre visszatérnek és a csapatverseny
aranyérmét is besöprik. 
 
UDiák korcsoport 
U1994-95-96-ban 
Uszületett versenyzők: 
25kg:  3. Dömény János (Tát/Tokod), 
27kg:  2. Papp Olivér (Tokod),   
29kg:  1. Torba Erik (Tát/Tokod),  
35kg:  1.  ifj. Lévai Zoltán (Tát),   
38kg:  3.  Szentes Kristóf (Komárom), 
            5. Szekér Máté (Esztergom) 
 
USerdülő korcsoport 
U1992-93-ban 
Uszületett versenyzők: 
45kg: 3. Tokai Attila (Tát) 
63kg: 1. Brilla Gergő (Tát),  
 
UIfjúsági korcsoport 
U1990-91-ben 
Uszületett versenyzők  
42kg: 1.  Molnár Ádám (Tát), 
69kg: 1.  Hlavati Dániel 
               (Nyergesújfalu),   
 
 

Táti Öregfiúk Focicsapata köszönetét fejezi ki 2006. szeptember 
23-án megrendezett „Szüreti-Sportbál” támogatóinak: 

 
ALAGÚT Lapszabászat és Barkács Áruház, Aubéli János és fia, Dolgos 
László, Dolgos Szilvia, Élményfürdő Esztergom, Emmer József, Fodor 
Gabriella, FOREST PAPÍR, FRÜHWALD Kft – Németh Péter, Gódor 
István, GOLD FARM PRESSZÓ – Borosházi Oszkár, Gyüre és Társa
BT., Happy Market, Holop István, Kerekes Sándor, Kiss Zsolt, Kopasz Ju-
lianna, KOZI Kft., Kriska Róbert, KUGLI PARKETTA- Nagy Imre, 
KUGLI SÖRÖZŐ – Sasvári Lászlóné, KULTÚR BÜFÉ – Aubéli Kriszti-
na, Mechler Árpád, Mechler Ferenc, Mechler Istvánné, Mechler Judit, 
Mechler Norbert, Molnár Gábor (Zalaegerszeg), Muzslai Sándor, Nyers 
Ferenc, Pálnok Zsuzsanna, PT BT. – Papp István, Radanovics Lászlóné, 
RÉPÁCSKA Zöldséges – Szabó József, Rózsahegyi Zoltán, Sárdi Ferenc, 
Szabó Béla, Tóth László (Zalaegerszeg) 
 

KRISCHNEIDER-KUPA 2006. végeredménye 
 1. KARI-R BT 22 2 0 128:15 68 pont
2. GÓDEMOL 19 3 2 88:27 57 pont
3. György-Kő & GOLD FARM 17 2 5 121:33 53 pont
4. Octopus 14 3 7 64:46 45 pont
5. Energiaterv BT & Fehér Hattyú 12 3 9 46:53 39 pont
6. Kertműves 11 4 9 64:56 37 pont
7. Red Bull 11 2 11 39:39 35 pont
8. Rosenberg 9 2 13 40:41 29 pont
9. LISZT-SE-K 9 1 14 52:48 28 pont
10. Határ Söröző 7 4 13 49:64 25 pont
11. Crumerum 6 2 16 36:70 20 pont
12. Amaréna Cuki 3 0 21 23:164 9 pont
13. Diana Söröző 2 0 22 23:117 6 pont

2006/2007. évi Megye II. o. Felnőtt bajnokság őszi végeredménye 
    M Gy D V Gólarány Psz 
5. Várgesztes 13 7 1 5 33 22 22 
6. Zoltek 13 6 2 5 27 17 20 
7. Tát SE * 12 6 1 5 29 22 19 
8. Vértestolna 13 5 3 5 30 31 18 
9. Csém * 12 5 1 6 39 35 16 
*November 19-re halasztva. 

Amikor Kátai Tamás és Kovács Sándor,   
Tát újonnan megválasztott képviselői-
vel találkoztunk, már lapzárta volt, és ilyenkor 
bizony a nyomdába készülő számunkba újabb 
anyag már nehezen fér be. Csakhogy,  alig kezd-
tünk beszélgetni, már tudtam-éreztem, ebből a 
találkozásból mindenképp jegyzet születik, és 
annak bizony  – fontos mondandója, tanúsága 
 miatt – hasznos megjelennie...  
   Tamás és Sándor ugyanis az október elsején 
megtartott önkormányzati választáson csatát 
nyertek!  Elmondhatják magukról, hogy ma ők 
nagyközségünk új, és hadd tegyem mindjárt 
hozzá, lendületet, energiát hozó, felszabadító 
képviselői. Igaz, e tisztségüket nagyon komo-
lyan vevő fiatalok nem előzmény nélkül csöp-
pentek a közéletbe.  
   Kátai  Tamás,  aki aranykezű édesapja  öröksé- 
 

gét  folytató  asztalosmesterként,   jó hírű csa-
ládi vállalkozást vezet: bútorrestaurálással, 
gyártással foglalkozik, s mint mondta,  honi-, 
külföldi munkája során, sokat látott,  tapasztalt. 
Amikor a közéletiségből tizenhat év alatt 
ugyancsak sokat tapasztalt, az újonnan  alakult 
Kulturális és Kommunikációs Bizottságban 
dolgozó, a környező településeken – "tévés-
ként" közismert – Kovács Sándor képviselőt 
faggattam szenátori hitvallásáról, Tamással  
együtt fogalmazták meg  legfontosabb céljukat: 
– hasznos tapasztalataikat szeretnék a régebbi 
képviselők tapasztalataival együtt mérlegelni, s 
ugyancsak együtt, összefogva megvalósítani.  
   Nem tagadták, elképzelésük, ambíciójuk bő-
ven van, ez szimpatikus  bennük, de talán en-
nél  is vonzóbb, hogy egyértelműen kimondták: 
szűkebb pátriánk, Tát fejlődése, s egyáltalán a 
jövőnk, mindannyiunk felelősségén múlik. A 
képviselők összefogása, a lakossággal folyta-
tott, egymásra odafigyelő párbeszéde, Tát fejlő- 
 

dési ütemének megőrzése, a szavahihetőség, a 
mindenki előtt vállalt önkormányzati munka, 
mind-mind létfeltételei a  boldogulásnak. 

Olyannyira érzik ezt, hogy amikor a he-
lyi fejlesztési terv fontosságáról, a  testületünk 
hasznosítható tapasztalatairól esett szó, szinte 
hangsúlyozva mondták: Nagyon sok olyan apró 
dolog van, ami  pénz nélkül is megvalósítható, 
ha  megfelelő a hozzáállás. Mindez azt is jelenti, 
hogy ezek a fiatal, új képviselők  a lakosság 
hozzáállására, aktivitására is számítanak újfajta, 
új lehetőségeket kínáló közéletiségünkben. Mert 
a régi, de máig igaz jelszó számunkra  azt jelen-
ti, hogy  Tátért csak  mi,  tátiak  tehetünk igazán! 
S hogy valóban tegyünk is, ez, Tamás és Sándor 
által megfogalmazva,  nemes egyszerűséggel így 
szól: a jövő mindannyiunk felelőssége! S tegyük 
mindjárt hozzá: ezért is vállalták, vállalják ma is, 
holnap is, a valóban összefogást igénylő kiállást 
a Holcim  Zrt. új cementgyára elleni küzdelem-
ben.                                                          - a szerk

Mindannyiunk felelőssége... 

Táti Sportegyesület BVS-GANZ-TÁT 

ULányok 
U1996 után született 
Uversenyzők: 
35kg: 2. Molnár Enikő (Tát), 

3. Kisréti Adrienn  
    (Nagysáp) 

40kg: 3. Szakmár Alexandra  
               (Tát)   
43kg: 6. Hegyi Kitti (Tát),   
46kg: 3. Jäger Szimonetta   
               (Tát), 
           5. Hegyi Lotti (Tát),    
55kg: 1. Molnár Andrea (Tát),
63kg: 4. Tokai Nikolett (Tát) ,
 
URésztvevő nemzetek:U  
Dánia, Csehország, 
Németország, 
Szlovákia, 
Magyarország, 
Hollandia, Lengyelország 
 

2006/2007. évi Megye II. o. Ifjúsági bajnokság őszi végeredménye 
    M Gy D V Gólarány Psz 
5. Ács 13 10 0 3 46 13 30 
6. Lábatlan 13 9 2 2 84 35 29 
7. Tát 13 9 1 2 36 18 28 
8. Kocs 13 8 2 3 52 25 26 
9. Csém 13 7 1 4 51 25 22 
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  Papp László és 
felesége Csupász Julianna 

ezelőtt 50 éve, 
november 11-én 

esküdött örök hűséget 
egymásnak. 

Ez alkalomból 
sok szeretettel köszöntik 

és jó egészséget kívánnak, 
gyermekeik, menyük 
és három unokájuk!

 ARANYLAKODALOM 
 

 Kovács Valéria 
Üvegfestmény kiállítása 

a Táti Galériában. 
 

Megnyitó: 
2006. dec. 1. (péntek) 18 óra 

 

A tárlatot megnyitja: 
Szlankó László 

grafikus, képzőművész 
 

Közreműködik: 
Valus Ádám hegedű 

Látványterv 

 
Tát Nagyközség Önkormányzatának Közéleti lapja 

Felelős Kiadó: Szenes Lajos polgármester; 
Tel/Fax: (33) 514-510; E-mail: polghivatal@tat.hu 

Szerkesztő: Mészáros István; Hámos László 
Tel/Fax: 504-710; E-mail: telehaztat@juropnet.hu; 

VENTOR ’94 Nyomdaipari és Műszaki Szolgáltató Kft. 

Hirdessen Ön is a 
Táti Walzerban! 

 
Teljes oldalas hirdetés: 

24.000 Ft 
Féloldalas hirdetés: 

13.500 Ft 
1/4 hirdetés: 7.000 Ft 
1/8 hirdetés: 3.000 Ft 

1/16 hirdetés: 1.600 Ft 
 

Hirdetésfelvétel: 
Hámos László, 

Táti Teleház, a Táti 
Kultúrház emeletén 

Tel: 504-710; E-mail: 
telehaztat@ 
juropnet. hu 

 

A táti Kultúrházban, 2006. dec. 
17-én (vasárnap) 17 órától. 

A műsorban közreműködnek a 
Község művészeti csoportjai

A Mars kutatás legújabb fejleményei
 

Horváth András, 
a Planetárium igazgatójának előadása 

 

a Kultúrházban, dec. 5-én 17 órától 

mailto:telehaztat@juropnet.hu

