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a volt emlékmű körül júliusban indultak 
a munkálatok, amikor is megkezdődött a 
második világháborúban móron elesett 
szovjet katonák exhumálása. az emlékmű 
és a betonlappal borított rész területén 
ötvenegy katona földi maradványait talál-
ták meg. a katonák nagy részének neve is 
ismert volt, és mint a vizsgálatok során ki-
derült, jórészt fiatal fiúk estek itt áldozatul 
a harcoknak. mintegy tíz-tizenöt koporsós, 
egyes sírt és több tömegsírt tártak fel a 
munkálatok során.

a katonák földi maradványai szeptember 
11-én kerültek méltó helyre a kálvária teme-
tőben, ahol már hetekkel korábban elkészült 
a régi emlékmű kicsinyített mása, annak fel-

avatására és megszentelésére azonban csak 
ezen a napon került sor. a megemlékezésen 
nem csak mór és a magyar, de az orosz és 
ukrán állam is képviseltette magát.

a régi emlékmű helye pedig nem sokáig 
marad üres. városunk anyaga igen kedvező 
megítélést, elismerő szavakat kapott egy 
idegenforgalmi-turisztikai pályázaton. ha 
minden a tervek szerint alakul, az erzsé-
bet tér hamarosan megszépül: amellett, 
hogy a bornapi rendezvények egyik fő 
helyszíne lesz, térrekonstrukció várható 
itt, körforgalommal, új parkkal és közvilá-
gítással, új és esztétikus burkolatokkal. ha 
elkészül, városunk hangulatos találkozási 
pontja lehet.

Méltó helyen 
nyugodhatnak a szovjet 

katonák
Mezey György a Puskás Ferenc Labdarúgó Akadé-
mia és a Fehérvár FC. szakmai vezetője látogatást 
tett városunkban, ahol a település polgármesterével 
a helyi viszonyokról beszéltek és egy hosszú távú 
együttműködés reményét vázolták fel.

Mi az amiért Mór érdekes lehet? Ismerve a labda-
rúgás iránti elkötelezettségét az Akadémiának és 
a játék fehérvári támogatóinak bizton állíthatjuk 
mindenért! A városban sportoló gyerekek közül 
sokan választják a futballt. Az itt élő szülők egy része 
is arról álmodik, hogy a tehetséges fia egyszer első 
osztályú focista is lehet, vagy akár csak megszereti 

a játékot és később együtt szurkolhatnak Mórnak. 
A játékot szerető gyerekek egy olyan rendszerbe 
csatlakozhatnak a későbbiekben, amiben ez a cél 
elérhetővé válhat. Nem titok, hogy Fenyves Péter 
– aki a mai napig aktívan focizik – örömmel látná a 
gyerekcsapatokat egy – a megyét teljes egészében 
lefedő - programban. A vendégek találkoztak a móri 
labdarúgó palántákkal és örömmel állapították meg, 
hogy sok tehetséges srác rúgja a bőrt, akik még sok-
ra vihetik. A program későbbi állomásairól még az 
ősz folyamán egyeztetnek, de egy dolog már most 
biztos: fociban mi is otthon vagyunk!

Mezey GyörGy  – Fenyves Péter:

A LAbdArúGás A közösséG 
összetArtó ereje Is Lehet!

ahogy Grell károly lapunknak elmondta, 
idén szeptember 6-án hagyományteremtő 
céllal rendezték meg a bányásznapot. Dél-
után kettőkor a móri bányász-emlékmű 
koszorúzására került sor, ahol a nyugdíjas 
bányászok mellet részt vett Fenyves péter 
polgármester úr is, a méltó „hátteret” pedig 
a móri Ifjúsági Fúvószenekar szolgáltatta.

a délután folytatásaként az erzsébet 
téri művelődési házban megemlékezést 
tartottak, ahol a bányász-szakszervezet 
legidősebb tagjai: az ötven, illetve hatvan 
éve tagsággal rendelkezők vehettek át 

emlékkorsót. az összegyűltek szórakoz-
tatásáról a móri nyugdíjas tánccsoport 
gondoskodott. az este bányászbállal zárult, 
ahol a vártnál kevesebb volt a résztvevő a 
környékbeli számos program miatt. ám 
ha minden a tervek szerint alakul, jövőre 
ismét lesz hasonló bányásznap- aki idén 
nem volt ott, egy év múlva bepótolhatja. 
(addig pedig az érintettek nyugodtan fel-
kereshetik aktuális ügyeikkel, kéréseikkel a 
bányász szakszervezet erzsébet tér 14. alatti 
irodáját, ahol minden szerdán 14 és 16 óra 
között zajlik az ügyintézés.)

Bányász-napi 
megemlékezés

városunk közelében több településen, így például Oroszlányban vagy tata-
bányán is régi hagyománya van a bányászok tiszteletére -és örömére- rendezett 
különböző bányászünnepélyeknek, napoknak. Móron azonban a nyolcvanas 
évek közepe óta nem volt ilyen jellegű rendezvény, holott a föld alatt dolgozók 
itt is szép számban képviseltették, képviseltetik magukat. ezért a Mór-Pusztavám 
Bányász nyugdíjas szakszervezet úgy gondolta, éppen ideje újra meghonosítani 
valami hasonlót Móron is.

Bizonyára sokaknak feltűnt már, hogy az erzsébet téri, régi szovjet emlékmű 
„eltűnt”. Hogy „hová lett”, arról nagy György, a Polgármesteri Hivatal városfe-
jlesztési – és üzemeltetési Irodájának igazgatója beszélt lapunknak.

Iyen lett.Iyen volt...

érdeMes dOlGOznI, érdeMes jót tennI

a móri Önkéntes tűzoltóság a mór városi 
Önkormányzat és a móri tűzoltó egyesü-
let alapításával létrehozott szervezet. a 
köztestületet a Fejér megyei Bíróság a pk. 
62.832. sz. alatt bejegyzett s a 2000. febru-
ár 1-jén jogerőre emelkedett végzésével 
kiemelten közhasznú szervezetté nyilvání-
totta. a köztestület célja a Bm által kijelölt 
működési területen felmerülő tűzoltási 
és műszaki mentési, továbbá a mór város 
területén működő létesítményi tűzoltóság 
működtetésére kötelezett vállalkozások 
védelmi feladatainak ellátása. a Bm által 
kijelölt működési terület mór városán kívül 
további 7 település védelmi feladatainak 
ellátására terjed ki. a köztestület három 
létesítményi tűzoltóság működtetésére 
kötelezett vállalkozással áll szerződéses 
jogviszonyban, ezen felül egyéb vállalko-
zásoknál az odatelepített tűzjelző beren-
dezések jelzéseit is figyelemmel kíséri. a 
tűzoltóság működését állami támogatás, 
önkormányzati támogatás, vállalkozások 
szerződéseiben meghatározott díjai, és 
egyéb munkák elvégzéséért járó ellen-
érték biztosítja. a pénzeszközök záró ál-
lománya 4.354 eFt. a köztestület 2007. évi 

bevétele 49.446 eFt, mely összegből az 
állami támogatás 28.304 eFt, mór városi 
Önkormányzat támogatása 1.000 eFt, a 
létesítményi tűzoltóságra kötelezett vál-
lalkozások díjai 15.089 eFt. egyéb bevétel 
1.961 eFt-ot áFa bevételből 237 eFt-ot 
realizáltunk. vállalkozások és egyéb szerve-
zetek fejlesztési és működési kiadásainkra 
240 eFt-al támogatták a tűzoltóságot. az 
alcoa alapítványtól elnyert pályázati pénz 
2.597 eFt. kamatokból 18 eFt-ot értünk el. 
a tűzoltóság alapszabályban megfogalma-
zott cél szerinti tevékenységének 2007. évi 
kiadásai az alábbiak szerint alakultak:  

1./ Személyi jellegű kiadások: 
 27.098 eFt  

ebből: főfoglalkozásúak bére, jutalom:  
 23.092 eFt  
vezető tisztségviselők díja: 3.036 eFt  
egyéb személyi jellegű kifizetés: 970 eFt  

2./ munkáltató terhelő járulékok:  
 8.787 eFt 
3./ Dologi kiadások: 6.374 eFt 
4./ Fejlesztési kiadások: 5.291 eFt 
Összesen: 47.550 eFt   

Mór, 2008. május 10. 
Schmidt Ferenc, elnök 

A Móri önkéntes tűzoltóság 
2007. évi közhasznúsági jelentés 



Mór Város Képviselő Testülete 2008. augusz-
tus 27-én tartotta soros ülését, a tárgyalás 
során az alábbi döntéseket hozta:
1. Önkormányzatunk a Társadalmi Infrastruktúra 
Operatív Program keretében meghirdetett aktív kórházi el-

látásokat kiváltó járó beteg szolgáltatások fejlesztése című 
pályázaton 690 millió vissza nem térítendő támogatás nyert. 
A beruházás megvalósításának első szakaszában a Képviselő 
Testület kiválasztotta a RacioNet Zrt.-t további tárgyalások 
folytatására. Sikeres tárgyalás után a RacioNet Zrt. végezheti a 
beruházás előkészítéséhez és megvalósításához kapcsolódó 
szervezési és koordinációs munkákat. Ezennel gyakorlatilag 
elkezdődött a kórház fejlesztési beruházása. A hivatal jelen-
leg a vissza nem térítendő támogatásra vonatkozó szerződés 
feltételeinek megvalósításán dolgozik.
A Képviselő Testület a 131/2008. (V.28.) számú határozatában 
jóváhagyta a Mór Városi Kórház- Rendelőintézet szerkezetát-
alakítással kapcsolatos csoportos létszámleépítést. A létszám-
csökkentés végrehajtásának záró időpontját 2008. augusztus 
31-ben határozta meg. A kórház vezetése egy hónap határidő 
hosszabbítást kért, amit a testület elfogadott.
2. A Testület megtárgyalta a Szervezeti és Működési 
Szabályzat módosítását, nevezetesen a Képviselő Testület 
által létrehozott bizottságok tevékenységét és átalakításuk 
szükségességét. A bizottságok működésének közel 2 éves 

tapasztalata alapján az alábbi döntéseket hozta: 
• A Településfejlesztési Bizottság létszáma 1 fővel, 8 főre 
csökkent.
• Az Oktatási Bizottságból 1 fő képviselő tagot visszahívott 
és helyére Baranyainé Magyar Ildikó képviselőt megválasz-
totta.
• A Szociális és Egészségügyi Bizottság 2 fő csökkenéssel, 5 
taggal dolgozik tovább.
A rendelet módosításával a Településfejlesztési Bizottság 
az önkormányzati beruházások és felújítások közbeszerzési 
ügyeinek intézésére vált jogosulttá. Egyúttal a bizottság az 
5 millió forint összegű értékhatárt elérő vagy azt meghaladó 
beszerzéseknél az ajánlatkérő önkormányzat nevében 30 
millió forint értékhatárig eljár. Ezen intézkedéssel a bizott-
ság feladatköre és felelőssége jelentősen megnövekedett, 
azonban az ügyek intézése gyorsabb és rugalmasabb lesz. A 
bizottság ülései nyilvánosak és döntéseikről minden esetben 
tájékoztatják a közvéleményt.

Polgármesteri tájékoztató
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A kezdetek
Az egykori falu “Nána” nevével elő-
ször egy 1379-ből származó okirat-
ban találkozunk. Ebből tudhatjuk, 
hogy a hajdani falu a székesfehér-
vári prépostság birtokát képezte.

A XIV. század
1332-1337-es évekből származó 
pápai dézsmalistából ismeretes, 
hogy Ondód akkor már rendel-
kezett plébániával. A templom 
romjai a XIX. század elején még 
láthatók voltak. E helyet ma is “On-
dódi templomrét”-nek nevezik. 
Zsigmond király 1437-ben kelet-
kezett egyik rendeletéből tudjuk, 
hogy Ondódon létezett egy királyi 
vám, erről a hajdani “Vám” helység-
ről kaphatta – egy verzió szerint – a 
mai Pusztavám a nevét.

Közeledünk a mához
A XVIII. században békésen élt egy-
más mellett német, szlovák és ma-
gyar. A második, kizárólag német 
telepítési időszakban sok telepes 
érkezett Bajorországból. Az ok-
iratok szerint nem lehet egységes 
őshazát meghatározni, mivel ők 
Németország és Ausztria különbö-
ző területeiről származnak. Az első 
időszakot a katolikus betelepítési 
szakasz követte a móri kapucinus 
kolostor segítségével. A katolikus 

papok átvették a lutheránusok 
lelkipásztori szolgálatát, közülük 
sokat a katolikus hitre térítettek. A 
katolikusok már 1760-ban, alig 14 
évvel az első katolikus betelepítés 
után, templomot kaphattak, míg a 
lutheránusok, akik már 1715-ben 
letelepedtek, még csak 1785-ben 
építhettek templomot.

A XX. század
A II. világháború után Pusztavám 
gazdasági arculata számos ipari 
üzem létrejöttével teljesen meg-
változott, ez az eddig mezőgazda-
sággal foglalkozó települést ipari 
faluvá fejlesztette. Számos munka-
lehetőséget adott, és ad még ma 
is a bánya, az Ikarus, a Budalakk, a 
fűrészüzem, az erdészet és a me-
zőgazdasági szövetkezet. Ezek az 
üzemek sok embert vonzottak más 
településekről is, így a homogén, 
zárt faluközösség fellazult.

A rendszerváltást követően a 
faluban is sok magánvállalkozás 
jött létre. A kárpótlási törvény so-
kaknak lehetővé tette, hogy újra 
szőlő- és földműveléssel foglal-
kozzanak.

Az elmúlt években a falu inf-
rastruktúrája jelentősen javult. A 
porták szépek az itt élő emberek 
pedig szorgalmasak.

Pusztavám

Szomszédoló
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A település legnagyobb erénye, 
hogy a bányászkodás miatti 
építkezési tilalom „eredménye-
ként” csökkent lakosság, ismét 
emelkedő tendenciát mutat. 
Eredmény, hogy az itt élők, élet-
teret tudnak itt a magukénak. 
Van a településen, illetve köz-
vetlen környezetében megélhe-
tési (munka) lehetőség, kiépült 
intézményi hálózat (óvoda, is-
kola (1-8 osztály), művelődési 
ház, könyvtár, falumúzeum, 

egészségház (felnőtt-gyermek-
fogorvos, védőnő, fiziótherápia, 
gyógyszerszoba, stb.), sport-
létesítmény, stb.), teljeskörű a 
közművesítés.  Igen élénk a civil 
társadalom (9 egyesület és klub 
él a településen ), nemzetiségi 
hagyományainkból fakadóan 
német kisebbségi önkormány-
zat.
Kiterjedt partnertelepülési kap-
csolatok (Ausztria, Németor-
szág, Franciaország).
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A politikai pártok és szervezetek álláspontjai saját véleményüket tükrözik.

Fidesz
A szabadságolások és szünidő végével elkezdődőtt az új tanév. Jó 
intézkedés a rendőrség és a Polgárőrség részéről, hogy a reggeli 
iskolakezdés idején segítik a tanulók közlekedését a forgalmasabb 
csomópontoknál. Örömmel vette a város birtokába a megújult 
Wekerle utcát és a járdaprogram keretében felújított járdákat. 
A Hivatal és a Testület fáradhatatlanul dolgozik a Város továb-
bi fejlesztésén.  Folyamatosan készülnek a pályázatok, folyik a 
megnyert fejlesztési pályázatokkal kapcsolatos munka. Tervezés, 
közbeszereztetés, kivitelezők kiválasztása. A Móri Kórház-Szak-
rendelő Intézet fejlesztése hatalmas eredményünk, uniós forrást 
tudunk igénybe venni, mintegy 700 millió Ft értékben.
 Megújult környezetben kezdődhetett el a nevelési munka a 
Szabadság téri Meseház Óvodában. A új vezetőnek és a kollek-
tívának eredményes munkát kívánunk.
Az Erzsébet tér felújítása elkezdődött, a Szovjet áldozatok a Kál-
vária temető katonai parcellájában leltek végső nyughelyet. A 
síremlékük avatásán, ökumenikus megáldásán az érintett Orosz 
és Ukrán követségek magas szinten képviselték hazájukat. A 
tér végleges formáját, rendeltetését jövő évben tudjuk majd 
megvalósítani. 
A terveknek megfelelően folyik a Dózsa utcában a távhő vezeték 
szakaszos felújítása. A panel programot a Testület támogatja, 
ezért a korábbi támogatási összeget jelentősen megemelte, 
hogy a tömbszerű lakóépületek üzemeltetési költsége—fűtés 
számla kisebb legyen. 
Folynak a Bornapi előkészületek, jó időt és jó szüretet kívánunk 
a móri polgároknak.

Mszp

Közpénzek: Egyesületünk többször is kifogásolta a soron kívüli ülések számát, mindig 
azért tettük, mert úgy ítéltük meg, hogy a lakosság azon része, aki figyelemmel szeretné 
kísérni a várost érintő és komoly jelentőséggel bíró döntéseit azt csak akkor teheti meg, 
ha tudja mikor és milyen  napirendeket tárgyalunk. Sajnos, aki nem értesül  időben er-
ről, az képtelen figyelemmel kísérni az üléseket.  Egy család is csak akkor működik jól,ha 
bevonják egymást a család tagjai  a nagyobb kiadás előtt! A városunkban élők bizalmat 
szavaztak nekünk, joggal várhatják el, hogy ne csak utólagos polgármesteri tájékozta-
tást kapjanak , főként ne akkor, amikor közpénzeket költ a testület. Sok helyi vállalkozó 
talán joggal szeretné tudni a döntések meghozatala előtt már,hogy  a nem kevés helyi 
iparűzési adóját ki és mire költi. A lakosságot is érdekli a kommunális adójának sorsa! 
MI ÍGY LÁTJUK!  Nem gondoltuk volna, hogy a testületi ülések számának csökkentése a 
„10 biztos szavazattal” úgy oldható meg, hogy ezután a költségvetésben megtervezett 
beszerzések esetén átruházott hatáskörben a polgármester 5 millió forintig, a település-
fejlesztési bizottság 30.000.-Ft-ig saját hatáskörben dönthet. Sőt, a polgármester 1 millió 
forint értékhatárig a jövőben már árajánlatot sem köteles kérni, szabadon egymaga dönt-
het ilyen összegű beszerzésekkor. Mi ezt egy részt nagy „bátorságnak” tartjuk, másrészt 
a széleskörű nyilvánosság kizárásának ítéljük meg, harmadrészt nem ez lett volna a 
megoldás az ügymenetek gyorsítására, a rendkívüli ülések számának csökkentésére. 
Hivatkozási alapnak viszont nagyon jól hangzik! .  
Erődemonstráció: Aki nincs velünk az ellenünk van. – újra bebizonyították, hogy komolyan 
így gondolják. Elbocsátani kívántak a bizottságokból 3 személyt, akik egyesületünk tagjai, 
s akik mindhárman több éves képviselői múlttal rendelkeznek , szakmai hozzáértésükhöz 
nem férhet kétség. Vajon akkor mi motiválta a testületet ? Miért éppen tagjainkat kívánták 
visszahívni?  A döntés politikai síkon megszületetett . Meg volt hozzá a kellő 10 szavazat. 
Bár egy embert megkíméltek, aki éppen a Településfejlesztési  Bizottság tagja. Azonban 
nem tudjuk meddig maradhat ? 2 esetleg 4 hónapig, netalán a ciklus végéig? 

kdnp
Hogy mi számít normális közéletnek és higgadt politizálásnak, va-
jon ki tudja? Egy biztos, amikor elég, ha 1-2 ember hiányzik a politika 
színpadáról (ülés, helyi TV, stb.), valahogy békésebb és normálisabb a 
közélet, és könnyebb közös nevezőre hozni a dolgokat a különböző 
álláspontokról. Az idő nem veszekedéssel telik, hanem érveléssel, mint 
egy igazi demokráciában. Ez persze lehet intenzív vita is szenvedélyes 
kiabálással akár, de mégis normális maradhat. Csupán a kulturáltság 
játékszabályait kellene betartani, ami higgyék el, nem is olyan nehéz, 
éppencsak azt kell tudni hozzá, hogy mit is takar a kultúra. Vagy a 
politikai kultúra. A néző valószínűleg pontosan látja kívülről, hogy ki 
az, aki a város előrejutásában gondolkodik, ki az, aki béna, és ki az, aki 
csak a hatalomra hajt. (Amit ki tudja, mire használna…) Vagy éppen ki 
az, akinek egy rúgás az ellenfélbe felér egy lelki kielégüléssel. Ezt nem 
biztos, hogy látja a kedves néző a képernyőn, de mi közelről egész jól 
látjuk. Egy önelégült vigyor, amikor elfordult a kamera, mindent elárul. 
Egy megjegyzés hangfelvétel és kamera nélkül szintén sok mindent 
elárul. Mi tudjuk, amit a kedves néző csak sejt. Néha meg is próbáljuk 
elmondani, hátha hisz nekünk valaki. Ha a nagy acsarkodásban még 
hiteles maradhat egyáltalán akárki. Reméljük, igen. A vicces az egész-
ben az, hogy az életben mindenki gyorsan megállapítja bárkiről, hogy 
mondjuk idióta, vagy ostoba, de ha politikáról van szó, elbizonytalanodik 
sok ember, és akiről normál esetben azt mondaná, hogy ez egy ostoba 
tökfilkó, politikus esetében elgondolkodik, hátha igaza van valamiben. 
Kedves olvasó, vagy TV-néző. Bízzanak nyugodtan a megérzéseikben, 
mert az ostobák a politikában is ostobák, a hatalomvágyók itt is csak 
hatalomvágyók, még ha ügyesen is próbálják csomagolni. Aztán hogy 
egyszer megtisztul-e a politika, vajon ki tudja…

Mór Város JöVőJéért egyesület

A város fejlődik, a fejlesztések, beruházások, elnyert pályázatok természetesen önmagukban jó dolgok. 
Azt is tudjuk, hogy ezek kellemetlenségekkel, átmeneti akadályokkal, nehézségekkel járnak. Mindez 
azonban csökkenthető, elviselhetőbbé tehető. Joggal várjuk el a nagyobb körültekintést a tervezésnél, 
a szervezésnél, az előkészítésnél és a kivitelezésnél, továbbá a pénzügyi elszámolás során is. Az óvoda 
felújítás mintegy 6,6 millió forint többlet munkái felülvizsgálatra kell, hogy kerüljenek. A Wekerle utca 
felújítása, átépítése során az átgondoltabb tervezés, az érintettek kellő tájékoztatása, a munka szer-
vezése (előkészítése, kivitelezése) sok panaszt, nehézséget, kellemetlenséget előzhetett volna meg. 
A fejlesztések megvalósítása során a hibák, hiányosságok felszínre kerültek, felmerül a takarékosság, 
az ésszerűség és egyben a felelősség kérdése is. Ezek érdekében a képviselő testület, a hivatal sokat 
tehet, ez a feladatuk! 

szöVetség Mór Városáért

Politika

Mi szocialisták úgy gondoljuk, hogy ilyen kedvező adottságokkal rendelkező város és önkormányzat sokkal többet 
kellene, hogy nyújtson az itt élő fiatalok életkezdéséhez. Már nem először tesszük szóvá, hogy nincsen az építkezni 
szándékozóknak építési telek és az alacsonyabb jövedelműek számára sem állnak rendelkezésre lakások.
Véleményünk szerint a telek kialakítást és kisebb alapterületű lakások építését mielőbb el kellene már kezdeni, 
annak érdekében, hogy itt tartsuk fiataljainkat.
Szintén régóta hangsúlyozzuk, hogy a helyi értékeink megőrzésére sokkal nagyobb gondot szükséges fordítani. 
Bizonyára úgy is meg lehetett volna tervezni az Erzsébet téri Wekerle parkot, hogy a meglévő, mintegy 30 
éves, egészséges tuják érintetlenül a helyükön maradhassanak. Javasoltuk a gesztenyesor fáinak megóvását is, 
hatékonyabb növényvédelem alkalmazásával.
A legutóbbi soros ülésen született döntést, ami a polgármesternek 5 millió forintig, a Településfejlesztési bizo-
ttságnak pedig 30 millió forint felhasználásáig ad döntési jogosultságot- túlzott mértékűnek tartjuk.
A közelgő Bornapok rendezvényeihez minden mórinak és városunkba látogatónak kívánjuk, hogy idejét kedve 
szerint töltse el nálunk.

3. A Testület az Államháztartási törvénynek megfelelően 
megtárgyalta és elfogadta az önkormányzat és költségvetési 
szerveinek első félévi helyzetéről szóló beszámolót. Megálla-
pította, hogy az intézményeink gazdálkodása az előre terve-
zetteknek időarányosan történt. A bevételek túlteljesültek, a 
kiadások időarányosak. Az intézmények működési feltételei 
biztosítottak, önkormányzati szinten a működésre hitel fel-
vételt nem kellett eszközölni. Az első féléves költségvetési 
beszámolót az önkormányzat könyvvizsgálója azzal a meg-
állapítással hagyta jóvá, hogy a 2008. első féléves beszámoló 
a költségvetés teljesítéséről megbízható és valós képet ad. 
Bevételi tartalékainkat a második félévben az előre nem lát-
ható közüzemi díjemelések fedezetére biztosítjuk.
A költségvetési beszámolóval összhangban a testület módo-
sította az önkormányzat költségvetési rendeletét, a bevételi 
és kiadási főösszeget 61,9 millió forinttal megemelte. Ezen 
összeget döntően a központi költségvetési támogatások-
kal kapcsolatos intézményi ellátási feladatokra fordítottuk. 
Ezen döntéssel az önkormányzat költségvetési rendeletének 
módosított főösszege 5,829 milliárd forint. Megállapítható, 
hogy az önkormányzat eddigi gazdálkodása szabályozott és 
takarékos volt, az előre eltervezett feladataink végrehajtását 
biztosította.
4. A Testület tájékoztatót hallgatott meg a 2008. évi 
Bornapok és VIII. Nemzetközi Fúvószenekari Fesztivál szer-
vezési előkészületeinek állásáról. Örömünkre szolgál, hogy 
a Közép-Dunántúli Régió Turisztikai Pályázatán a Bornapok 
költségeihez 8 millió forint vissza nem térítendő támogatást 
nyertünk el. Ezennel lehetővé vált a korábbinál színvonalasabb 
kulturális program megvalósítása és a rendezvény helyszínek 
műszaki előkészítésének és fenntartásának biztosítása. A 
Lamberg Kastély udvarán felállítandó művészeti színpad az 
idén először kerül megvalósításra. A pályázati siker eredmé-

nyeképpen a rendezvény népszerűsítésére és meghirdetésére 
a korábbiaknál több pénzt tudunk fordítani. A Testület meg-
állapította, hogy az előkészületek jól haladnak.
5. Magyarország Nemzeti Turizmusfejlesztési Programja 
és Stratégiája rövidesen új irányokat szab meg minden részt-
vevő számára, ezért szükségessé válik egy helyi turisztikai 
szervezet létrehozása, amely Mór város koordinálásában és 
a környező települések összefogásával valósul meg. A Tes-
tület elfogadta azt a javaslatot, hogy a Nemzeti Fejlesztési 
Ügynökség regisztrációs felhívására jelentkezzünk, ami egy 
elfogadható szakmai programmal lehetséges. 2009. évtől csak 
ezen szervezeti kereteken belül lehet pályázati úton turisztikai 
fejlesztési forrásokhoz jutni.
6. A Képviselő Testület elfogadta a Mór Városi Televízió 
Kht. nonprofit gazdasági társasággá történő átalakítását 2009. 
január 1-i hatállyal, egyúttal a televízió ügyvezetői igazgatói 
munkakörének betöltésére kiírta a pályázatot.
7. A Képviselő Testület 2008. július 30-i határidővel 
hirdette meg a Panelprogrammal kapcsolatos pályázatok 
benyújtását. A lakóközösségek 8 pályázatot nyújtottak be 
határidőre. A pályázatok eredményeképpen 301 lakás energia 
megtakarítást eredményező korszerűsítése valósulhat meg. 
Önkormányzatunk a beruházások összegének 1/3-át, összesen 
106,6 millió forintot biztosított a kivitelezések végrehajtására. 
A pályázatok mindegyikét és az állami rész egyharmadának 
megítélését központilag fogják elbírálni. Bízzunk abban, hogy 
mindegyik pályázat sikeres lesz az állami megmérettetésen.
8. A Képviselő Testület ismételten meghirdeti Mór, Baj-
csy Zsilinszky Endre úti ingatlanokat eladásra, amelyeket az 
előző eladási eljárásban nem sikerült értékesíteni. Ugyanez 
vonatkozik a Deák Ferenc utca 44. szám alatti ingatlanra is.
9. A Testület örömmel állapította meg, hogy jelentős 
számú igény érkezett a fiatal házasok első lakáshoz jutásának 
pénzügyi támogatására. A 2008. évi költségvetésünkben erre 
a célra 6 millió forint áll rendelkezésünkre. A lakást vásárolni 

szándékozók közül 8 családot részesített támogatásban 500-
700 ezer forint kamatmentes kölcsön formájában. A lakást 
építők sorában 3 család kapott hasonló támogatás 450-500 
ezer forint érték között. Az elnyert kamatmentes kölcsönt 5 
év alatt, havi egyenlő részletben kell az érdekelteknek vissza-
fizetni.

A Képviselő Testület 2008. szeptember 9.-én 
soron kívüli ülést tartott, tárgyalás során a 
következő döntéseket hozta:
• Önkormányzatunk pályázatot nyújt be az Államreform Ope-
ratív Program keretében a polgármesteri hivatal szervezetfej-
lesztési címmel. A pályázat megvalósításának a célja a hivatal 
ügyintézésének és döntéshozatali képességének javítása. A 
munkaszervezés és az ügyintézés korszerűsítése a hivatal által 
nyújtott lakossági szolgáltatások modernizálása. Szervezeti 
megoldásokat kell korszerűsíteni a lakosság naprakész és 
folyamatos tájékoztatására. A pályázat lehetőséget nyújt a 
költségvetési gazdálkodás eredményességének javítására. 
A pályázat benyújtásához szükséges 1,7 millió forint önrészt 
a Képviselő Testület biztosította.  
• A Képviselő Testület a kórház pályázaton elnyert 690,6 mil-
lió forint összegű vissza nem térítendő támogatáshoz bizto-
sította az önkormányzati pénzbeli önerőt, 76,6 millió forint 
összegben. Erre a döntésre a benyújtott pályázatban szereplő 
összegek módosulása miatt volt szükség.  
• Elkészült a Szabadság téri Meseház Óvoda első ütemének 
építési beruházása. A felújítás során keletkezett pótmunkák 
elvégzéséhez a képviselő testület 6,6 millió forintot szavazott 
meg.  
• A Nefelejcs Bölcsőde intézményvezetője Pisch Jánosné 
jelezte nyugdíjba vonulási szándékát 2008. december 14-i 
határidővel, ezért a megüresedett intézményvezetői hely 
betöltésére a képviselő testület pályázatot írt ki. 

–�Folytatás a 3. oldalról

Polgármesteri tájékoztató
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keresve sem találhattunk volna jobb 
alanyt arra, hogy egy ismert és köztiszte-
letben álló embert mutassunk be ebben 
a hónapban.
Halász jános 1933. október 10-én szüle-
tett egy pedagógus családba. édesanyja 
tanítását alapul véve – miszerint „bármi 
lehetsz fiam, csak legyen egy végzettséged 
– lett tanár. nem is akár hogy! 

Mitől lett tényleg pedagógus?
Mert nem lettem orvos,- vágta rá viccesen a 
tanár úr! én valóban orvosnak készültem, de 
az élet közbeszólt! Minden alkalommal, mikor 
a boncterembe csak benéztem, azonnal egy 
ülőalkalmatosságot kellett, hogy keressek. 
rájöttem az a terület nem az enyém. édes-
anyám tanácsára nem is lehettem más, mint 
pedagógus.
Mikor lépett először katedrára?
had gondolkodjak csak… ha jól emlékszem 
1960 szeptemberében Pusztavámon, ahol az 
igazgató azt mondta, hogy itt mindent kell 
tanítani. hát nem volt könnyű! 1963 szeptem-
ber 1-én aztán a móri Petőfiben kötöttem 
ki, majd több évtizedes gimnáziumi tanítást 
követően nyugdíjba vonultam.
Milyenek voltak a gyerekek?
Mindenfélék. Volt aki nagyon jó tanuló volt, 
de nem maradt meg bennem. Volt aki rosz-
szabb gyerek volt, de még a mai napig emlék-
szem rá. érdekes világ volt a hatvanas évek és 
érdekes világ lett a XXI. század is. A pályám 
kezdetén még jól lehetett érezni a családok 
szerepét, ami mostanra már a közösség szere-

pévé alakult. jó gyerekek 
voltak azért akkor is és 
most is!
Mennyi ideig taní-
tott?
40 év! talán mindent 
egybevetve hosszú is 
volt, meg nem is. Na-
gyon szerettem a kul-
turális  történelmet és 
éppen ezért sokat ve-
títettem diákat, hogy a 
gyerekek ismerjék meg 
a világot, fedezzék fel 
a művészet kincseit, ha 
nem is személyesen, de 
képeken keresztül min-
denképp.
Mit csinál a hétközna-
pokban? 
Festek. A diákéveim 
alatt kivalló minősítést 
kaptam, amire büszke is 
vagyok a mai napíg. de 
iskolatársaimmal ellen-
tétben én nem lettem 
milliárdos művész, mint 
akár Gyémánt László, de 
talán nem is baj. szeretek festegetni és ha 
szeretett feleségem szervezi kiállításokra is 
viszik műveimet, műveinket.  
Nagy ünnepi sorozat kezdődik most, hiszen 
a tanár úr 75 éves lesz október 10-én. Isten 
éltesse sokáig!

A szőlő a világ egyik legnépszerűbb gyümölcse. 
Nem véletlenül, hiszen amellett, hogy rendkívül 
ízletes, teljes értékű táplálék is, olyannyira, hogy 
ha valaki csak szőlőt és gabonaféléket fogyasz-
tana, minden fontos tápanyaghoz hozzájutna. 
tartalmaz biotint, karotint, valamint C és b vita-
mint is. Vértisztító, idegerősítő, izomregeneráló 
hatása van. A legújabb kutatások sze-
rint a rák kialakulása ellen is kifejti 
kedvező hatását.

A szőlő mögött áll az egyik 
leggazdagabb kulturális és jel-
képrendszer a belőle készült bor 
miatt. Az egyiptomiak Oziriszt, a 
görögök dionüszoszt dicsőítették a 
nedűért és a bibliában is olvashatunk a borról.(-
bár a keleti népeknél a bor alatt frissen préselt 
szőlőlevet értettek)

kis-ázsiában már ötezer éve készítettek bort, 
míg európában a rómaiak uralma alatt terjedt el. 
két nagy csoportra osztjuk alapvetően a szőlőt: 
csemegeszőlőre, melyet kizárólag fogyasztásra 
termelnek, illetve borszőlőre, melyet, mint azt 
a neve is mutatja kizárólag borkészítés céljából 
termesztenek. egy másik felosztás színük szerint 
csoportosítja a szőlőt: fehér, illetve kék szőlő.

Nyers fogyasztásra a csemegeszőlő ajánlott, 
mely nagy szemű és kevesebb benne a mag 
(bár a magok ásványianyag tartalma kiemelke-
dően magas), egyéb konyhai felhasználásokhoz 
(mártások, töltelékek) az apróbb szemű, éde-

sebb, muskotályosabb szőlő a legmegfelelőbb. 
A sajtok zamatát különösen kiemeli a szőlő, ezért 
sajttálakhoz diófélékkel társítva kitűnő kísérő.

Nagy előnye, hogy jól tárolható: pincehideg-
ben, szétterítve télen is eláll. A déli édes szőlők 
aszalt formája a mazsola, mely kiváló édesítő is. A 
szőlőmag olaja értékes és drága, bár hazánkban 
még nem elterjedt, jótékony hatását leginkább 
a látás javításában fejti ki.

sokféle módon dolgozhatjuk fel a szőlőt, ilyen 
például a pekmez, vagy pegmez, másnéven 
szőlőméz, vagy mustméz. ez tulajdonképpen 
főzéssel besűrített szőlőmust. híg, lekvárszerű 
az állaga, általában kenyérrel fogyasztják.

tulajdonképpen mindegy milyen formában, 
de mindenképpen fogyasszunk annyi szőlőt, 
amennyit csak lehet. 

A szőLő
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halász tanár úr a Cserhát utcából

A móri észak-nyugati Ipari Park vállalatai sokan 
és sokféleképpen szeretnék javítani a náluk 
dolgozók munkakörülményeit. Nem csak a 
munkafázisok és a belső rend alakítása szol-
gálhat segítségül, hanem akár az egészség 
megóvása is támogatás lehet. erre jó példa a 
Gestamp hungária kft. új, de már jól bejáratott 
rendszere, amely elsősorban a dolgozók érde-
keit szolgálja.

A cég 2008 nyarától egy 15 éve jól működő 
rendszert épít be a dolgozók szolgálatába. egy 
kiválóan felszerelt fogorvosi rendelő áll rendel-
kezésre heti 3 alkalommal 4 órán át a kórház 
egyik épületében. A dolgozók itt felkereshetik 

dr. Abkarovits józsef főorvost. A vállalat közel 300 
dolgozója, így ebben a nehéz egészségügyi hely-
zetben is fogorvoslás szempontjából is jó talaján 
állhat. A cég filozófiája, miszerint ha a munkatárs 
egészsége rendben van jobb a hangulata, biz-
tosan helytálló! A szűrés és a beavatkozás így az 
ő oldalukról ingyenes, csupán a külső munká-
kért kell fizetniük. Ami talán még érdekessége a 
kezdeményezésnek, hogy a második év után a 
dolgozók családtagjai is igénybe vehetik, ezt a 
valóban példa értékű szolgáltatást.

A rendelő főorvosa dr. Abkarovits józsef 
egy Fejér megyei többgenerációs orvos csa-
lád tagja.

Példa a hétköznapokban

VáLLALAtI GONdOskOdás

Nem árt, ha általánosságban is beszélünk a 
sok móri által jól ismert szőlőről és borról. ez itt 
természetes, szó szerint. szükség van rá, hiszen 
a bornapok közeledtével azoknak sem árt egy 
kicsit gyorstalpalón utánajárni, mitől híres még 
a város a benne élő embereken kívül.

évente a világon 70 millió tonna szőlőt 
termesztenek, valamint 300 millió hekto-
liter bort készítenek.A folyamat mindenhol 
hasonló: először leszüretelik a gyümölcsöt, 
a szüret időpontjának helyes megválasztása 
lényeges tényező a bor és a szőlő minőségé-
nek szempontjából. Majd kipréselik a levét, 
így keletkezik a must. ezután következik az 
erjedés fázisa, a cukor alkohollá alakul. A piros 

szőlőt (melyből a vörös-
bor készül) 21-29 Celsius 
fokon erjesztik két hétig, 
míg a fehér szőlőt 10-15 
Celsius fokon erjesztik 3-
6 hétig. A kiforrt mustot 
leszűrik, majd hordóban 
érlelik. Manapság már 
nem fahordókat, hanem 
rozsdamentes acélhor-
dókat használnak ehhez, 
az érlelés akár több évig 
is eltarthat. Az utolsó lé-
pése a borkészítésnek a 
palackozás.

A bor összetevői: alko-
hol, cukor, savak, csersav 
vagy tannin, glicerin és 
víz. A borok cukortartalom 
szerinti felosztása: száraz, 
melynek a cukortartalma 
kevesebb, mint 4g/l, fél-
száraz, melynek 4-12

g/l, félédes, melynek 
12-45 g/l és édes, mely-
nek 45g/l-nél magasabb 
a cukortartalma.

boroknál általában há-
rom színt különböztetünk 
meg: fehér-halványtól az 
aranyló-méz árnyalatig, 

rosé- rózsaszín, vagy rózsás árnyalatú, vö-
rös szőlőből készül, valamint a vörös, mely 
kékszőlőből készül, színe pedig a vöröstől a 
mélybordóig terjed. Azt már régen tudjuk, 
hogy a mértékletes borfogyasztás egész-
séges, főleg ha ez mozgással is párosul. egy 
kutatás szerint az absztinenseknek 30%-kal 
nagyobb az esélyük arra, hogy szívbetegség 
alakuljon ki náluk, mint aki mértékletesen iszik 
alkoholt attól függetlenül, hogy mennyi időt 
szánnak mozgásra. A bor fertőtlenítő hatá-
sának köszönhetően kedvező a különböző 
bélfertőzések ellen is.

A bor és az alapanyaga, a szőlő tehát egy-
aránt egészséges és finom is, előbbivel azon-
ban mértékletesnek kell lennünk, hiszen 
következménye az egészségre nem csak 
pozitívan hat.

szőLő és bOr

kiegyenlített erőviszonyok között versenyezte 
végig a szezont az  Nb II északi csoportjának 
férfi felnőtt móri csapata, hiszen a 12 gárdából 
nyolcan végeztek 19 és 26 pont között. A móriak 
az őszi fordulókban az előkelő 5. helyet foglalták 
el a tabellán, míg a tavasz nem várt problémá-
kat hozott. sajnálatos, műtétet igénylő sérülést 
szenvedett a kapus Prigl sándor és a támadó 
taktika meghatározó játékosa, bencze Gábor 
beállós, és hamarosan csatlakozott ehhez a 
„táborhoz” különböző okok miatt további hat 
fő. A nehézségek ellenére az ifjúsági játéko-
sok bevonásával sikerült jó szinten tartani a 
játékminőséget, ám a véghajrákban többször 
kiütközött a fáradtság, illetve a rutintalanság. 
Nagyon jó hozzáállással, a kényszerítő körül-
mények ellenére is jó eredményeket produ-
kálva teljesített a csapat, a tavaszi gondokból 
következő pontveszteségek hatására azonban 
folyamatosan csúszott vissza a táblázaton, 
és végeredményben a 10. helyezéssel kellett 
beérni.  

Az Nb II-es móri férfi ifjúsági csapat az északi 
csoport egyik legalacsonyabb átlagéletkorú, 
ebből fakadóan erőben, gyorsaságban és ta-
pasztalatban is szerényebb társaságát jelentette. 
A korosztály alapján inkább felelt meg serdülő 
csapatnak, mint ifjúságinak, de a tapasztalat-
szerzés miatt jó iskolát járt ki az év során. sajnos 
a higgadtság és a rutin helyett több esetben 
a forrófejűség dominált, és ez vezetett néhány 
szükségtelen vereséghez, illetve eltiltásokhoz. 
Az őszi eredmény az utolsó előtti helyezés 
lett, ezért tavasszal új rendszerben folytatták a 
játékot. sikerült több pontot szerezni, mint ősz-
szel, bár ez nem biztosított jobb helyezést. Az 
egész évet figyelembe véve elmondható, hogy 
a játékosok testben és lélekben megerősödve 

fejezték be a szezont. egy tehetségkutató akciót 
követően elkezdődött a serdülőkorú játékosok 
képzése is, belőlük az idősebbek már szerepet 
kaphatnak az ifik között is.

A hölgyek az első Nb II-es szezonjuknak 
vágtak neki szeptemberben az északnyugati 
csoportban. tapasztalatok hiányában az évet a 
megkapaszkodásra kellett szánni, a cél a benn-
maradás kiharcolása volt. Csonka csoportban, 
11 csapattal rajtolt a bajnokság, és az első talál-
kozón idegenben rögtön sikerült győzelemmel 
kezdeni. sajnos ezt követően szoros meccseken, 
de kétszer is vereséget szenvedett a csapat, míg 
megszületett az első hazai győzelem. Azonban 
a sikeres kezdés  - 50 %-os mérleg 4 forduló 
után- nem a várható sikeréhséget hozta, hanem 
némi megnyugvást, ami a további őszi mér-
kőzések elvesztését okozta. 9 ponttal sikerült 
befejezni a bajnokságot. ez az eredmény az 
utolsó előtti pozíciót érte. 

Móron először került sor idén önálló női 
ifjúsági csapat szervezésére. A helyi és a kör-
nyező iskolai csapatok összefogásával sikerült 
kialakítani a többségében általános iskolai, azaz 
serdülőkorú játékosokból álló keretet. A koráb-
bi és jelenlegi zimmermannos lányok mellé 
csatlakoztak a bakonycsernyeiek, bodajkiak és 
kincsesbányaiak is, így a megfelelő létszámmal 
lehetett elkezdeni a munkát. sajnálatos módon, 
dacára a jó közösségnek és az első meccsen 
aratott győzelemnek, az utazási nehézségek 
és a tömegközlekedés hiányosságai létszám-
csökkenést okoztak. A nehézségek ellenére is 
maximális odaadással edzettek és játszottak a 
lányok, és végül 5 győzelemmel fejezték be a 
bajnokságot. A kitartásuk és a kialakult közösség 
hosszútávra ígéri a móri női szakág fennmara-
dását és fejlődését. 

kézIlABdA




