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Augusztus hónap az államalapítás és 
a pihenés hónapja. Augusztus 20-án 
Szt. István és a kenyér ünnepén több 
mindenért adunk hálát. A Nemzet 
megmaradásáért és az új kenyérért 

leginkább. Jól van ez így, hiszen a 
fa gyökerek és levelek nélkül nem 
tudna termést hozni és egy idő után 
elhalna.
A pihenés pedíg az év közben elvég-

zett munka jutalma. Jár a dolgozó 
embereknek, a nyugdíjas néniknek 
és bácsiknak és természetesen jár - az 
ilyenkor felszabadult- gyerekeknek. 
Irány a strand, irány a pihenés!

NB II-ben
a lányok

A Kapucinusok

Folytatás a 6. oldalon

Olimpia

Peking,
2008
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Kell egy hét együttlét

NB-II-ben a móri lányok

Mit jelent a víz?

Pekingi olimpia



Ez történt – Ez van
Szövetség Mór Városáért 
egyesület listás jelöltje-
ként választottak meg. 
Hivatali dolgozóként, 
képviselőként tizenöt 
éve dolgozom a város-
ban a városért.
erdőmérnöki és építő-
mérnöki végzettségem 
mellett mérnök-köz-
gazdász diplomám van. 
Településfej lesz tési , 
műszaki, pénzügyi is-
mereteim elsősorban a 
nagyobb fejlesztések, 

beruházások területén volnának hasznosíthatóak. Az ettől 
eltérő bizottsági munka során megismertem a családsegítés, 
a szociális gondoskodás, továbbá az egészségügyi ellátás 
nyújtásának nehézségeit. Az előterjesztések és a döntések 
során következetesen az emberek érdekét figyelembe vevő 
megoldásokat javasoltam, mellettük foglaltam állást. 
A képviselők többsége a választókörzetben kap bizalmat, 
de képviselőként mindenkinek az egész településért kell 
felelősséget vállalnia. Az alapvető törvényesség mellett az 
ellentmondást az ésszerűség és a célszerűség oldhatja fel, 
ehhez azonban az ellentéteken felülemelkedő képviselői 
szemléletmód kell. 
A felelősség kérdése mindezen túlmutat. A hatalom gyakorlá-
sának a város és az emberek szolgálatát kell jelentenie. Mindig 
a közösség érdekében, a közvagyon, a közpénz jogszerű, cél-
szerű és hatékony felhasználása mellett emelem fel szavamat. 
Rendszeres felkészüléssel, szakmai elhivatottsággal végzem 
képviselői munkámat.
Az önkormányzati munka bonyolult, sokrétű és a közösség 
mindennapi életét jelentősen meghatározó tevékenység, 
amelyből a külső feltételrendszer és a kölcsönhatások sem 
hagyhatók figyelmen kívül. Az előnyt ki kell használni, a 
hátrányt csökkenteni kell. Mindezt vádaskodás helyett ösz-
szefogással! 
ekkor  - és döntően a kialakult helyzetben - felmerül az ellen-
zék, az ellenzékiség kérdése. A demokrácia elengedhetetlen 
feltétele az ellenzék jelenléte országosan és helyben is. Fel-
adata -döntően a nyilvánosság segítségével - a köz érdekében 
a tisztességen, és a törvényességen őrködni. 

Milyen a jó ellenzék? - kérdem. 
Sok szempontnak kell megfelelnie. Az átlagosnál szélesebb 
látókör, élénk közéleti érdeklődés, gyors felismerő és reagáló 
képesség kell hozzá. Nélkülözhetetlen eleme a szoros kapcso-
lat a véleményt alkotó és formáló emberekkel.

Dr. Dévai Péter 
képviselő
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Tudtad, hogy az UV sugarak többsége a vízen is áthalad? ez tény! ezért 
tehát az első számú és legfőbb szabály, hogy vízzel való érintkezés 
után újra és újra ismételjük meg a fényvédőszerek használatát. 
Ne feledkezzünk meg arról, hogy e fényvédőket nem csak a napozás 
alkalmával kell használnunk! A sugarak akkor is elérnek bennünket, 
ha nem kifejezetten “süttetjük” magunkat, ha arcunkat, karunkat 
fedetlenül hagyjuk.
Mindenképpen figyeljünk oda, hogy milyen felirattal van ellátva az 
adott készítmény, mert amelyek arra utalnak, hogy a napolaj 100 
százalékos védelmet nyújt a káros sugárzások ellen az mindössze 
egy téveszme, ugyanis egyetlen napvédő készítmény sem nyújt 
teljes biztonságot a nap ártalmas sugarai ellen.
A fényvédő faktort jelző számok a védelem mértékére utalnak: 

• 6–10-es faktorú termékeket „alacsony védelem”, 
• a 15–25-ös faktorúakat „közepes védelem”, 
• a 30–50-eseket „erős védelem”, 
• az e felettieket „nagyon erős védelem” felirattal vannak ellátva.

Süss fel nap……! Vagy mégse?
(A napsugarak és a napozás pozitív és negatív hatásai)
Ma már szerencsére egyre többen gondolnak arra, hogy a tûző 
napon szerzett barnaságnak ára van, amit esetleg idős korban kell 
megfizetni. A napozásnak ugyanis a szervezetre kifejtett pozitív 
(hangulatjavító, D-vitamin-szintézist elősegítő, vérkeringést, immun-
rendszert serkentő stb.) hatásán kívül káros következményeivel is 
számolnunk kell.
 

Bőrünk szerkezete
A bőr alapvetően két rétegből, a hámból és az irhából tevődik össze. 
Az irha nagyrészt kötőszövetekből áll, ennek állapotától függ a bőr 
rugalmassága, feszessége. A benne futó erek látják el a hámot oxi-
génnel és tápanyagokkal. A bőr öregedésének fő oka a természetes 
öregedés mellett, hogy különböző károsító tényezők hatására a 
kötőszöveti rostok elveszítik rugalmasságukat.

Testünk legkülső takarójának, a hámnak alsó részében találhatók 
a hámsejtek, melyek folyamatosan oszlanak, s a felső rétegekbe 
érve elszarusodnak. ezek képezik a hámnak az igen ellenálló, leg-
felső részét. A megvastagodott szaruréteg felel a fényvédelem kb. 
feléért. A hám festéktermelő sejtjei biztosítják a bőr barnás színét 
adó festékanyagot, a melanint. Napozáskor megnő ezeknek a sej-
teknek a száma, így a melanin is nagyobb mennyiségben képződik. 
A bőr öregedésének egyik jele a foltosodás, a festékanyag eloszlása 
ugyanis már nem egyenletes.

Napégés
A fájdalmas bőrpír, gyulladás a napozás után kb. 1 órával kezdő-
dik, és 24 órán át erősödik. Súlyos esetben másodfokú égéshez 
hasonló hólyagok képződnek, általános tünetek, fejfájás, láz hideg-
rázás, hányinger kíséretében. A felégett bőrfelület pár nap múlva 
lehámlik.
A helyi kezelés szinte azonnal nyugtatja a bőrt és csillapítja a fáj-
dalmat. Többféle végy nélkül kapható készítmény közül válogat-
hatunk. enyhítik a tüneteket és elősegítik a sejtek regenerálódását 
pl. a kamilla, Aloe vera, levendula, vagy körömvirág kivonatát, és a 
panthenolt, vagy allantoint tartalmazó készítmények.
Még ha nem égett is le a bőr, akkor is szükséges a nyugtató napozás 
utáni készítmények használata. A leghatásosabb, ha kellemesen lan-
gyos vízzel mosakszunk meg, ezután nyugtatóhidratáló (napozás 
utáni) krémmel “ajándékozzuk meg” megviselt bőrünket.
A napégést is inkább megelőznünk kell, nem csak a fájdalom miatt, 
hanem mert a bőr idő előtti öregedését okozza, és növeli a bőrrák 
későbbi kialakulásának kockázatát. ezért mindig még akkor is, ha már 
barnák vagyunk, használjunk napozókrémeket, a gyermekeket 25 
faktoros krémmel kenjük be. Vigyázat, a káros sugarak az árnyékban 
ülőket sem kímélik, a krémek használata ekkor is elengedhetetlen! 
Semmi nem gyorsítja jobban a bőr öregedésének folyamatát, mint 
a nap ultraibolya sugárzása. Minél több időt tölt valaki a napon, 
annál gyorsabban következik be a bőr öregedése. 

napolajak, naptejek, a nap elleni krémes védelmek
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A móri Akai úton, a „gyár-
központban” folyamatos 
a fejlődés, szinte mindig 
történik valami; július 7-én 
a Benteler Autótechnika 
Kft. avatott új csarnokot. 
A beruházásról a cég lo-
gisztikai vezetője, Bartus 
László beszélt lapunknak. 

Az építkezés idén márciusban indult el, eredménye pedig a mintegy 
2500 négyzetmétert kitevő új csarnok. A bővítésre több okból is 
szükség volt: egyrészt a cég új projektek megvalósításába is be-
lefog, másrészt a már meglévőket is szeretnék gazdaságosabbá, 
átláthatóbbá tenni.
Lean-management: ennek az angol kifejezésnek a magyar meg-
felelője talán „karcsúsított gyártás” lehetne. A módszer lényege, 
hogy átgondolt gazdasági alapokra helyezi a gyártás folyamatát, 
egyszerű, szinte elronthatatlan lépésekre bontja a termelést, és 

igyekszik azt minél gazdaságosabbá tenni. A Benteler új csarnoka 
részben azt a célt szolgálja, hogy a gyár a fenti elv szerint folytat-
hassa tevékenységét; centralizált és átlátható legyen a gyártás. 
Az új épület másik fő feladata, hogy megoldja a cég raktározási 
gondjait. Jelenleg két raktáruk van, egy a telephelyen, egy pedig 
külső vállalkozónál, ez a megosztottság azonban sok kényelmet-
lenséggel jár. ezért az új csarnokban kialakítanak egy nagyjából 
800 négyzetméter alapterületű raktárat, később pedig igénybe 
veszik majd a megépülő logisztikai központ szolgáltatásait is. A 
nemrégiben elkészült épület új projekteknek, gyártósoroknak is 
helyet fog biztosítani, a csarnokbővítéssel párhuzamosan pedig 
új szociális helyiségek kialakítását is tervezik.
A Benteler Autótechnika Kft. új csarnokának elkészültét dolgo-
zóival ünnepelte: családi nap keretében egész nap tárt kapukkal 
várták azokat, akik szerettek volna körülnézni a gyárban. A meg-
nyitó ünnepséget, ahol Fenyves Péter polgármester is részt vett, 
kulturális programok követték, az enni, illetve táncolni vágyókat 
pedig büfé, illetve jó zene várta  

Csarnokavató új tervekkel

Régi igazság: szinte sehol nem lehet 
olyan jól kikapcsolódni és mégis ak-
tívan pihenni, kellemesen elpilledni, 
mint a természetben. Akik szeretik az 
ilyen jellegű időtöltést, azoknak bizo-
nyára jó hír, hogy már Mór közelében 
is több lehetőség kínálkozik erre; a 
legújabb a július 18-án megnyitott 
Malomerdő Panzió és Üdülőház, Öko-
turisztikai Központ Pusztavámon. 
Lapunknak Uttó Katalin turisztikai 
előadó beszélt a panzió szolgáltatásairól, programjairól.
– Mit jelent a panzió nevében az „ökoturisztikai kifejezés”?
– A Vértesi erdészeti és Faipari Zrt. tulajdonában levő, egy-
kori vadászházból kialakított létesítmény az ökoturizmus 
jegyében működik, így célja, hogy a fenntartható turizmus 
szempontjait szem előtt tartva ismertessük meg vendé-
geinkkel a Vértes természeti értékeit, növény és állatvilágát, 
történelmi emlékeit, valamint az erdő- és vadgazdálko-
dáshoz kapcsolódó szakmákat. Szolgáltatásainkat ennek 
megfelelően alakítottuk ki. 
– Milyen programokat kínálnak?
– Számos gyalogos, lovas és kerékpáros programban vehet 
részt, aki szállásként a Malomerdőt választja. A tájékoztató 
táblákkal ellátott, témakörök szerint kialakított tanösvényen 
vezetővel is végigmehetnek vendégeink, ahogy a túraútvo-
nalakon is, melyekhez térképet adunk. A panzió 18 kilométer 
hosszú lovaglóúttal is rendelkezik, mely útvonal szervesen 
kapcsolódik a Vértesi Natúrpark területén kialakításra ke-

rülő lovaglóútvonalhoz. Ősztől nagy 
valószínűséggel minősített erdei is-
kolaként is működhetünk, ami azt 
jelenti, hogy egész hetes, különféle 
témák alapján felépített program-
sorozattal várhatjuk a gyerekeket, 
iskolás csoportokat.
– Kiket várnak még a gyerekeken kívül 
a panzióba, illetve az üdülőházba?
– A diákcsoportok mellett bárkit 
szívesen látunk, hiszen a panzió 

sokféle igényt ki tud elégíteni. Van egy nagy, több cél-
ra használható konferenciatermünk, ahová akár céges 
rendezvényeket vagy esküvőket is lehet szervezni. Saját 
konyhával rendelkezünk, így az ellátás nem jelent gondot. 
és természetesen az egyénileg érkező vendégeink is teljes 
kényelmet találnak itt.
– Hány férőhellyel, milyen árakkal működik a panzió, illetve 
az üdülőház?
A Malomerdő főépületében, a panzióban 20 vendéget 
tudunk fogadni 2-3 ágyas szobákban, melyek mindegyike 
fürdőszobás, televízióval, telefonnal felszerelt szoba. Itt 4200 
forintba kerül egy éjszakai szállás egy főnek, de öt éjszakától 
ez az összeg már csak 3500 forint. Az üdülőház szintén saját 
fürdőszobákkal rendelkezik, itt 22 férőhely van, emeletes 
ágyakban, egy éjszaka pedig 2500 forintba kerül.
Aki tehát kedvet érez ahhoz, hogy a természetben töltsön 
egy kis időt, ne habozzon: itt sokféle programmal, ízes 
konyhával várják!

 Gyalog vagy lovon: irány a vértes! 

Mór Város Önkormányzata Oktatási, Kulturális és Sport Bizott-
ságnak elnökeként kérem Önöket, amennyiben módjukban áll 
támogassák Polgár Péter Antal „Sorsom ezt így rótta ki” című 
könyvének a 2007. évi Móri Bornapokra történő megjelentetését. 
A könyv az 1945-1956. közötti móri és Mór környéki eseményeket 
dolgozza fel. A városi könyvtárban az író által tartott, a témáról 
szóló előadások alapján, a megjelenő könyv nagy érdeklődésre 
tarthat számot. Sokan számítanak rá.
e nemes célt támogatni a Városi Közművelődési Közalapítványon 
keresztül lehet, mely Alapítvány kiemelten közhasznú, így a tá-
mogatás összege az adóalapból leírható. 
A Városi Közművelődési Közalapítvány számlaszáma: 11736044-
20008134.  Alapítványi csekkhez hozzájuthatnak a Polgármesteri 
Hivatal Humánügyi Irodájában és a Radó Antal Könyvtár és Mű-
velődési Központban.

Támogatásukat, Mórért hozott áldozatukat előre is köszönöm.

Kállai László
Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság elnöke

Közlemény
értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy Móron a Vértes utcában a 
Káposzta-ér mentén fakadó forrás kiépítése az ez évi Móri Bor-
napokra a Kivitelező sajnálatos betegsége miatt nem készül el. 
Az új határidő, 2008. március 15.
Köszönjük a Tisztelt Lakosság megértését.

Mór Városi Önkormányzat
Városfejlesztési- és üzemeltetési Iroda

Tisztelt Móriak, Kedves Olvasók!



A Zárt ülésen tárgyalt javaslat határozat-ter-
vezetére, amely az ombudsmani ajánlásról 
és a hivatal álláspontjáról szólt, két módosító 
indítvány is érkezett. A képviselő-testület az 
eredetileg kiküldött határozat-tervezetet fo-
gadta el.  

A képviselő-testület az Erzsébet téri Műve-
lődési Ház felújítására hosszú évek után 20 
millió Ft-ot biztosított az intézmény-felújítási 
keretből. A szép, új Művelődési Ház 2007. szep-
tember végére elkészül, és már a 2007. évi Bor-
napi díjátadások is itt kerülnek megrendezésre. 
Ennek folytatásaként a későbbiek folyamán is 

méltó környezetet biztosítunk a lakosság, civil szervezetek részére a kü-
lönböző ünnepségekhez, megemlékezésekhez, bálokhoz. Bízom benne, 
hogy a későbbiekben a külső homlokzatot és a környezetet is fel tudjuk 
újítani a város lakóinak megelégedésére. Ez az épület – régi rangját és 
szépségét visszanyerve – lehet a későbbiekben a város egy kulturális 
centruma. Természetesen úgy, hogy az ott élők nyugalmát tiszteletben 
tartsuk. Ezáltal is megvalósulhat az a – közösen dédelgetett álmunk -, 
hogy a város gazdasági lehetőségeinek esetleges bővülése a kultúrára 
szánt pénz és akarat növekedését is eredményezze.

A képviselő-testület figyelembe vette a Hegyközség kérését, miszerint 
a külterületi földutak felújításra szorulnak. Külterületi utak felújítására 
pályázatot az idei évben nem írnak ki, így a képviselő-testület 1 millió 
Ft-ot biztosított az utak felújítására, hogy a korábban elkezdett szürethez 
a biztonságosabb közlekedés megoldott legyen.

Polgármesteri 
tájékoztató
Mór Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 
július 18-ai üléséről

Kapucinusok
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Kapucinus templom - Mór

A Kapucinus tér magasabb, keleti oldalának 
széles, lépcsõzetesen megközelíthetõ ma-
gaslatán rendházzal egybeépítve.
Homlokzatából félig kilépõ gúlasisakos 
torony: mellette jobbról Szt. Günther re-
mete, balról Assisi Szt. Ferenc fülkében 
álló szobrával, a szobrok lábazatán kettõs 
családi címer. A templom részei hosszház, 
keskenyebb, nyújtott szentély, egyenes 
záródással.

A templom kétszakaszos hajója tükörbolto-
zatos és dongaboltozatos. A szentély bal ol-
dalán van a régi sekrestye. A mai sekrestye 
a jobb oldalon a rendház felõl található. A 
hajó alatt kripta, használatban volt 1807-
ig. A szentély boltozatán medalionokban 
Mária életébõl vett jelenetek, Hudacsek 
székesfehérvári festõtõl.
Oszlopos, oromzatos fõoltár a tatai asztalos 
műhelybõl, kétoldalt angyalok szobrával, 
oltárképe Szentháromság a feltámadt Krisz-
tus elõtt térdelõ Szűz Máriával, a földön 
Assisi Szent Ferenc és Evangélista Szt János 
alakjában, 1765. Tabernákulum.
Mindhárom oltárkép Johann Norbert Baum-
gartner bécsi kapucinus festõtõl származik. 
Az oltár mellette az 1848-ban meggyilkolt 

Lamberg Fülöp Ferenc vörösmárvány em-
léktáblája áll.
A szent Mária kápolnában barokk oltár-
építmény által keretelt, festett üvegablak 
látható. A hajóban konzolokra állítva As-
sisi Szt Ferenc és Avillai Szt Teréz faszob-
ra, feltámadt Krisztus faszobra, kálvária 
olajkép.
A Keresztelõ kút fedelén “Jézus megkeresz-
telése” szoborjelenettel.

A kapucinusok a ferencesekkel és a minori-
tákkal együtt Assisi Szent Ferenc első rendjét 
alkotják. A kapucinusok (Capucini ordinis 
fratrum minorum) a ferencesek egy ága, 
akiket Matteo di Bassi alapított 1525-ben 
Itáliában. Ezt a rendet megerősítette VIII. 
Kelemen pápa is 1528-ban. Eredetük azok-
ra a viszályokra vezethető vissza, amikor a 
ferences rendben a fegyelem szigora miatt 
kitört az elégedetlenség. Csak külsőségek-
ben különböztetik meg magukat a többiek-
től, mégpedig úgy, hogy csúcsos csuklyát és 
szakállt viselnek, egyebekben ugyanazokat 
a szigorú szabályokat tartják meg.
A teremtett világ szeretete, evangéliumi 
világszemlélet, mindenre kész szolgáló 
szeretet, feltétlen engedelmesség jellemzi 
szerzetescsaládjukat. A csuklyától (capu-
tium) kapták a nevüket: kapucinusok.

I. évfolyam, 5. szám
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A kezdet

Magyarországra nem véletlenszerűen ér-
keztek az első testvérek. Már az 1217-es 
nagykáptalan elhatározta, hogy testvéreket 
küldenek az Itálián kívüli országokba is, 
köztük Magyarországra is. A testvérek An-
conából indultak, és egy magyar püspök se-
gítségével eljutottak Zárába, vagy Zengbe, 
de Magyarországra már nem, mert útjukat 
állták a hegyekben a horvát pásztorok, akik 
kutyáikat rájuk uszítva és ruhájukat elvéve 
lehetetlenné tették továbbhaladásukat. Bár 
volt olyan testvér aki tizenötször is próbál-
kozott, ez az út járhatatlannak bizonyult.
Az első magyar ember, aki a rendbe belé-
pett, Magyar Ábrahám volt, aki valószínűleg 
valamelyik egyetemen, feltehetőleg a bolo-
gnain, ismerkedett meg a mozgalommal, 
és 1221-ben, még mint fiatal ember, Speieri 
Cézárral Németországban részt vett az ot-
tani ferences közösség megalapításában. 
Valószínűnek tarthatjuk, hogy a hazai meg-
telepedéskor ő is Magyarországra jött, mert 
az, a sikertelen déli kísérlet után, éppen 
Német birodalom felől történik meg.
 Hogy a kisebb testvérek Esztergomban 
telepedtek meg először, arra abból követ-
keztethetünk, hogy a magyarországi rend-
házakat kezdetben esztergomi őrségként, 
ill. rendtartományként emlegették. Ami 
az év megállapítását illeti, abban segítsé-
günkre van az, hogy Ausztriába 1224- ben 
érkeztek ferencesek. A rendkívül gyors 
magyarországi fejlődés miatt azonban fel 
kell tételeznünk, hogy még ebben az évben 
megjelentek Magyarországon is. (Tehát 

még Szent Ferenc életében!) Későbbi idő-
pont esetén elképzelhetetlen lenne, hogy 
Cortonai Illés, a rend miniszter generáli-
sa már 1232-ben önálló rendtartományt 
hozzon létre a magyarországi házakból 
Provincia Strigoniensis néven. Márpedig 
ez akkor megtörtént. Igaz, hogy 1233-ban, 
a beregi egyezményben, még nem teljes 
szabatossággal említik az esztergomi fe-
rences elöljárót, mert annyira szokatlan 
volt még az elnevezése, de IX. Gergely pápa 
1234 már teljesen szabályosan miniszter-
nek nevezi.
A tatárjárást leszámítva töretlen gyarapo-
dásról beszélhetünk. 1270-ben 25, 1290-
ben 30, 1300- ban 40, 1334-ben pedig 45 
kolostorról tudósítanak az összeírások. A 
számbeli gyarapodáson túl elmondhatjuk 
azt is, hogy a magyar provincia kiváló ta-
gokkal is büszkélkedhetett ebben az idő-
ben. Úgy, mint első provinciálisa, a szent 
életű János testvér, az esztergomi misztikus 
laikus, Egyed, és a szintén Esztergomban 
élő szent életű, magiszteri fokozattal ren-
delkező Gallus testvér, akinek személyéhez 
köthetjük a rend esztergomi főiskolájának 
(studium generale) meglétét. Ugyancsak 
jellemző a XIII. századra, hogy nagyon 
szoros kapcsolat alakult ki a rend és az Ár-
pád-ház között. Valószínűnek tarthatjuk, 
hogy Szent Erzsébetnek is volt szerepe a 
testvérek magyarországi letelepítésében, 
de főleg testvére IV. Béla király pártolta a 
rendet. Ő is és felesége is Mária királyné is 
a világi rend tagjai lettek, és a rend eszter-
gomi templomában temetkeztek el, fiukkal 
Béla herceggel.

Barátok Magyarországon
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Rendkívüli testületi ülés 2007. július 18.

Fenyves Pé-
ter    pm

Arany 
Tamás

Bogyó Vik-
tor

Brichter 
Józsefné

Czachesz 
Gábor

dr. Dévai 
Péter

Dömötör 
János apm

Gintner 
András

Horváth 
Lajos Iván János Kállai 

László
Kelemen 
Levente

Langmáhr 
István

Molnár 
Sándor

Schwarcz 
Ferenc

Stolczen-
berger 
Róbert

Takács 
János

Törő Gá-
bor

igen igen távol igen igen igen  igen  igen igen igen igen igen igen távol igen igen igen távol

1. igen igen távol igen igen igen igen igen igen igen igen igen igen távol igen igen igen távol

2. igen igen távol igen nem tartózk. igen tartózk. igen nem nem igen igen távol nem nem igen távol

3. igen igen távol igen igen tartózk. igen igen igen igen igen igen igen távol igen igen igen távol

4. igen igen távol igen igen tartózk. igen igen igen igen igen igen igen távol igen igen igen távol

5. igen igen távol igen igen igen igen igen igen igen igen igen igen távol igen igen igen távol

6. igen igen távol igen tartózk. tartózk. igen igen igen tartózk. tartózk. igen igen távol igen tartózk. igen távol

 Napirend elfogadása
1. Előterjesztés a Mór - Csákberény - Nagyveleg - Söréd Közoktatási Intézményi Társulás társulási megállapodásának jóváhagyására
2. Szavazás módosító indítványról (Kelemen Levente tanácsnok módosító indítványáról az Intézményi Gondnokság álláshelyeinek bővítése tárgyában
3. Javaslat a diák- és szociális étkeztetés átszervezésére, Intézményi Gondnokság alapító okiratának módosítására
4. Javaslat a Szt. István téri járda és parkoló térburkolás fedezetének biztosítására
5. Előterjesztés a fogászati ügyeleti ellátás működtetésére az Emergency Service Kft. megbízására
6. Sürgősségi indítvány (Kelemen Levente sürgősségi indítványa)

Rendkívüli testületi ülés 2007. augusztus 07.

Fenyves 
Péter    pm

Arany 
Tamás

Bogyó Vik-
tor

Brichter 
Józsefné

Czachesz 
Gábor

dr. Dévai 
Péter

Dömötör 
János apm

Gintner 
András

Horváth 
Lajos Iván János Kállai 

László
Kelemen 
Levente

Langmáhr 
István

Molnár 
Sándor

Schwarcz 
Ferenc

Stolczenberg-
er Róbert

Takács 
János

Törő Gá-
bor

igen távol igen igen igen igen  igen távol igen igen igen igen igen igen igen igen igen igen

1. igen távol igen igen igen tartózk. igen távol igen igen igen igen igen igen igen igen igen igen

2. nem távol nem nem távol igen nem távol nem igen nem nem nem igen nem nem nem nem

3. igen távol igen igen távol nem igen távol igen tartózk. igen igen igen tartózk. igen igen igen igen

4. igen távol igen igen igen igen igen távol igen igen igen igen igen igen igen igen igen igen

 Napirend elfogadása
1. Javaslat a Művelődési Ház felújítási munkái fedezetének biztosítására
2. Képviselői módosító indítvány (elvetve)
3. Javaslat a Mór Városi Önkormányzat Képviselő-testületének a móri 0586/341 hrsz-ú ingatlan értékesítésére vonatkozó 153/2007. (V.30.) sz. határozatának visszavonására
4. Javaslat a külterületi utak fenntartására biztosított pályázati önerő átcsoportosítására tárgyában

SzövetSég 
Mór vároSáért

Tisztelt Koalíció ! 
Megkérdeznénk: a társadalmi kapcsolatokért és 
a közszolgáltatásért felelős, némi olvasási nehéz-
séggel küszködő tanácsnokuk miként képes akár 
az egészségügy, akár a közoktatás, akár a vagyon-
eladás területén elemző és értékelő módon önálló 
és felelősségteljes véleményt formálni, ha láthatóan 
az értő olvasásnak híján van.
Ama nyilatkozattal, miszerint kérjük a megalapo-
zatlan és zavarkeltő megnyilvánulás mellőzését, 
egyetértünk! Reményünk szerint teljesíthető elvá-
rás, hogy a testület a törvényesség alapján hozzon 
döntést.
Eljött az ideje, hogy - alaptalan felháborodását fél-
retéve - mindenki kérjen bocsánatot azoktól, akik a 
jogszabályt ért sérelmekre felhívták a figyelmet!   
Végezetül: az ellenzéki véleménytől, a nyilvános-
ságtól - sem országosan, sem helyben - nem kell 
félni! Nem ártalmas!

FideSz
Júniusban terítékre került az oktatási 
rendszer struktúraátalakítás kérdése 
is. A mostani kormányzati szándékot, 
óvatosan szólva, nem fogadták kitörő 
örömmel, sem Móron sem a kistér-
ség településein. Ennek ellenére és az 
adott helyzetet mérlegelve Mór testü-
lete az intézmények tanulói-oktatói 
létszámának és a jól szervezett oktatás 
jövőbeli megtartásának érdekében a 
Radnóti Miklós Általános Iskolát integ-
rálta a Móri Többcélú Kistérségi Társu-
lásba, mint székhelyintézményt. Fon-
tos, hogy a bizonytalan, a közoktatást 
is normatív alapon súlytó helyzetben, 
Mór a saját érdekét is szem előtt tartva, 
össze tudott fogni a kistérséggel.
Nem csoda, ha az ellenzék egy része 
- mely egyébként kormánypárti iden-
titású -, zavarban van, hogy miként is 
álljon a kérdésekhez. Legyen az kórház 
vagy közoktatási kérdés, időnként 
szereptévesztésben van.
A nyár, mely egyébként töretlen erővel 
ontja melegét, nem jelent akadályt, 
hogy a Fidesz a programjában meg-
hirdetett járda-felújítási és útfelújítási 
feladatait elvégezze.
Végezetül, de nem utolsó sorban, arra 
kérjük a móriakat, hogy a szeszélyes 
és nehezen kibírható időjárás ellené-
re is vigyázzanak egymásra, hogy újra 
együtt örülhessünk az idén korábban 
kezdődő szüretnek és a remélhetően 
jó minőségű bornak. 

Mór vároS JövőJéért

Nyári szünet !?
Így köszöntünk el egymástól a júniusi testületi ülés végén, 
de a valóság más lett.
A sok feladatra és azok fontosságára való tekintettel a nyári 
szünetben kettő alkalommal is ülésezett a testület. Leg-
utóbb augusztus 7-én, mikor is zárt ülésen megerősítettük 
döntésünket a Radó Antal Könyvtár és Művelődési Központ 
igazgatójának kinevezése ügyében, és visszautasítottuk 
a kisebbségi jogok országgyűlési biztosának azon meg-
állapítását, mi szerint hátrányos megkülönböztetés és 
diszkrimináció történt volna közalkalmazotti jogviszony 
felmentéssel történő megszüntetésekor. Továbbá a kö-
zelgő szüretre tekintettel külterületi utak karbantartására 
biztosítottunk fedezetet.
A „nyár leple alatt” azért történtek mások is, hiszen befe-
jeződtek a járda- és útépítések, sok száz méter térköves 
járdával szépült városunk, és a lakók megelégedésére 
elkészült az Érmellék utca teljes aszfaltozása, és térköves 
járda kiépítése.
A „nyár leple alatt” ingatlan értékesítések nem történtek 
annak ellenére, hogy egyesek rosszindulatú gondolato-
kat próbáltak sugallni a lakosságnak. Munka viszont folyt 
annak érdekében, hogy egyes önkormányzati tulajdonú 
bérleményeket piaci alapú értékesítését előkészítsük. A 
polgármesteri és koalíciós programnak megfelelően a 
belvárosban levő ingatlanok felújítása elengedhetetlen. 
Láthatóan leromlott állapotot a bérleti díjakból nem tud-
juk helyreállítani. Ezért piaci alapokon történő értékesítést 
követően 2 éves felújítási kötelezettséggel támogatjuk az 
értékesítést.
A megújuló belvároson kívül így olyan bevételekre teszünk 
szert, mely rendeletünk szerint fejlesztési célokra fordítha-
tók, és pályázati önerőként kezelhetők. Ezáltal a bevételeket 
akár megháromszorozhatjuk, és továbbfejleszthetjük váro-
sunkat a „nyár leple alatt”.

MSzp
Mint azt az előző lapszámban megjelent 
Polgármesteri tájékoztatóban olvashattuk 
“ A 2007. júniusi soros ülés lezárása volt a 
2006. évi önkormányzati választások óta el-
telt időszak rendkívül intenzív munkájának.” 
Valóban sokat üléseztünk, számos napirendet 
tárgyaltunk, többször soron kívüli ülésen 
is. Elgondolkodtató azonban, hogy kellően 
átgondoltan és előkészítetten történik e 
mindez? Megfelelő e a hivatal irányítása, ve-
zetése, amikor olyan napirendek miatt kell 
soron kívüli üléseket tartani, amelyek körül-
tekintő előkészítés mellett a soros ülésre is 
beterjeszthetők. Ez a korábbi években jól 
működött és e gyakorlat folytatásával ta-
lán a hivatal leterheltsége is csökkenthető 
lenne, vélhetően több idő és energia jutna 
a képviselő-testület által kitűzött feladatok 
megoldására, mint pl. a bölcsőde teljes körű 
felújítási munkáinak felmérésére. “ Az egy in-
tézmény teljes felújítási program” rendkívül 
hangzatos, de jó és hiteles csak abban az 
esetben lehet, ha az ténylegesen a teljes körű 
felújítást jelenti, nem pedig a pillanatnyilag 
legfontosabb munkák elvégzését.
A másik téma, amit fontosnak tartunk meg-
említeni, a politikai pártok, szervezetek véle-
ményének megjelenése. Felettébb érdekes, 
hogy az általunk megfogalmazott vélemény-
re a FIDESZ frakció rendszeresen, már ugyan 
abban a lapszámban reagál.
Nem azonos a leadási határidő minden szer-
vezet tekintetében, vagy Mór város önkor-
mányzatának közéleti havi lapja valójában 
a helyi FIDESZ  szócsöve ? 

A politikai pártok és szervezetek állás-
pontjai saját véleményüket tükrözik.

Hogyan telik a nyár? Milyen feladatok, mennyi pihenés várja a közélet szereplőit?
Gombaszöginé dr. Balogh Ibolya: 
Idén nyáron még nem voltam szabadságon, de nem is tervezem, hogy megyek a közeljövőben. A jelenlegi politikai és gazdasági helyzet ugyanis olyan ne-
hézségek, küzdelmek elé állít, hogy ezek mellé egy nyaralás nem fér bele. Most van a különböző projektek elbírálásának időszaka; megyénket számos döntés 
érinti negatívan, ezért rengeteg energiát fektetek abba, hogy új elképzeléseket, gondolatokat mutassak be és próbáljak sikerre vinni. Kézbe vettük a szociálisan 
rászorulók gondjainak intézését is, ez újabb erőfeszítéseket igényel. Sok munka adódik a nyári falunapok és az augusztus 20-ai rendezvények tető alá hozásával 
is. Szabadságra ezért majd csak akkor megyek, ha jó érzéssel, nyugodtan tehetem meg. 
Hogy mégis tudjak pihenni, kikapcsolódni is, igyekszem úgy szervezni napjaimat, hogy minél többféle, változatos tevékenységre jusson időm. Szakítok időt 
testmozgásra, és olvasok, mert az épít és egyben kikapcsol.



A magyar egészségügy-
ben hagyomány, hogy 
évente megemlékeznek 
Semmelweis Ignác szü-
letésnapjáról. Ország-
szerte megrendezésre 
kerül a Semmelweis 
Nap. Móron 2007. július 
6-án tartották meg a 
Nővérszállón az ünnep-

séget, melynek keretében ismertetésre kerültek a kórház mun-
kavállalói részére jóváhagyott erkölcsi és anyagi elismerések.
A meghívottak közt szerepeltek: Fenyves Péter Mór Város Pol-
gármestere, Dömötör János alpolgármester, Langmáhr István 
az egészségügyi Bizottság elnöke, a Szociális Alapszolgáltatási 
Központ vezetője, a Védőnői Szolgálat vezetője és a Bölcsőde 
vezetője.
Az idei ünnepség egy kicsit eltérően zajlott az eddigiektől, 
a kórház nehéz helyzete és a létszámleépítések miatt. A Mó-
ri Kórház-Rendelőintézet vezetősége előzetesen megkérte 
az intézményvezetőket, hogy a jutalmakat, kitüntetések az 
ünnepséget megelőzően saját dolgozóiknak adják át, ez így 

sokkal meghittebb és a kórházi rendezvény is visszafogottabb 
lehet. A vezetőség három főt terjesztett elő minisztériumi ki-
tüntetésre. A három főből mindössze egy személynek ítélték 
meg a Minisztériumi Oklevelet, amely a legmagasabb erkölcsi 
elismerést jelenti, dr. Kutér Lászlóné vezető anaesthesiológiai 
asszisztens kapta. 
Mór Város Önkormányzata emlékplakettek készíttetett és ado-
mányozott, a 25 éves törzsgárda jutalmazottaknak, kitartó mun-
kájuk elismeréseként az alábbi személyeknek: Bitter Ferencné, 
Denke László, Holczinger erika, Kovács Józsefné, Nagy Ferencné, 
Szabó Mária és Tóth Mária.
Az ünnepséget megelőző napokban az igazgatói irodában kisebb 
ünnepség keretében kiosztásra kerültek a jubileumi és törzsgárda 
jutalmak, valamint egyes munkavállalók a kiemelkedő munkájuk 
elismeréseként pénzbeli jutalomban részesültek, akik nevét is-
mertették az ünnepségen is.  Mór Városi Kórház-Rendelőintézet 
felső vezetése követve a főigazgató példáját, úgy határozott, 
hogy dolgozóik javára lemondanak saját jutalmukról. 
Az ünnepségen összességében 56 fő részesült jutalomban. Re-
méljük a jövő évben, kellemesebb hangulatban - látva a kórház 
biztos jövőjét - méltóbb módon ünnepelhetünk a Semmelweis 
napi rendezvényen.

Egészséget
A csapvíz a legtisztább, legfrissítőbb üdítő, 
és több ásványi anyagot tartalmaz, mint jó 
néhány palackozott víz. A csapvízben lévő 
oldott kalcium- és magnéziumionok a szer-
vezetünk számára nélkülözhetetlenek, és se-
gítenek egészségünk megőrzésében. A víz 14 
0C hőmérsékleten a legjobb. Ha melegebb, 
eressze ki a csapot, vagy hűtse le a vizet.

Biztonságot
A vezetékes ivóvíz az egyik legalaposabban 
ellenőrzött élelmiszer. A vízmintákat 40 féle 
összetevőre kiterjedően rendszeresen vizs-
gáljuk, méréseinket az ÁNTSZ kontrollvizsgá-
latokkal ellenőrzi. (A vízvizsgálati eredmények 
honlapunkon (www.fejerviz.hu) településen-
ként megtekinthetők.)

Víziközmű-szolgáltatásunkat az ISO minőség, 
illetve környezetirányítási szabványainak 
megfelelően végezzük, laboratóriumunk 
akkreditált. 

Kényelmet
A friss tiszta ivóvíz a nap 24 órájában folya-
matosan rendelkezésére áll mind a 275 ezer 
fogyasztónknak. Nem kell érte elmenni a 
boltba, hazacipelni, és szavatossága sem 
jár le soha. 

Környezetvédelmet
Aki csapvizet iszik, nem szaporítja az éven-
te kidobott 1,3 milliárd pillepalack szá-
mát.
Vízbázisaink körül a felszínen védterülete-
ket alakítottunk ki, és ellenőrizzük, hogy 

ott a vízbázist, illetve környezetet károsító 
tevékenység ne folyhasson. 
Az elhasznált vizet elvezetjük és megtisztít-
juk, mely – a hulladékgazdálkodás mellett 
– a legjelentősebb a környezetvédelmi 
tevékenységek sorában.

Takarékosságot
Móron 1 liter ivóvíz – a csatornaszolgálta-
tással együtt – 45 fillérbe kerül. egy négyta-
gú család napi 1 l/fő mennyiségű, mondjuk 
31 forintos (nagyon olcsó) ásványvize egy 
évben 45 ezer forintba. ez utóbbi pontosan 
megegyezik előbbi családunk egész évi víz 
és csatornadíjával, havi 10 m3-es átlagos 
fogyasztást figyelembe véve.

 FEJérvÍz zrt.
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Semmelweis nap Móron

Mit jelent egy pohár csapvíz?

egy egészséges, ám ál-
landóan izgő-mozgó, 
nyüzsgő gyerek is sok-
szor próbára teszi szü-
lei tűrőképességét. Aki 
azonban sérült gyerme-
ket nevel, annak még az 
átlagosnál is több türe-
lemre és energiára van 
szüksége a mindenna-
pokban. A sörédi Teljes 

élet Szociális Alapítvány elsődleges küldetésének azt tekinti, hogy 
sérült gyermeket nevelő családok válláról levegyen némi terhet 
azzal, hogy időlegesen, egy nyári tábor erejéig átvállalják a gyer-
mekek gondozását, hogy addig a családtagok pihenhessenek egy 
kicsit. Nem mellékesen persze a táborozók is rengeteg élménnyel 
gazdagodhatnak az egy, Söréden töltött hét alatt- így például a 
móri Bicebóca Klub tagjai is, akik minden évben, így idén is részt 
vesznek a keresztény szellemiségű programban augusztus 19-25 
között. Az alapítvány idén ünnepli 25. születésnapját. A táborról, 
feladataikról, nehézségeikről a táborvezetővel, Temesvári Bélával 
beszélgettünk.
– Honnan eredt a tábor ötlete annak idején?
– Legelső alkalommal csupán néhány sérült embert vittek le a sörédi 
plébániára nyaralni, tíz napra. Később egyre többen jöttek, tavaly 
például már kilenc turnus volt, jórészt Fejér megyei, de budapesti 
résztvevőkkel is. Idén hat turnust szerveztünk, mindegyikben 18-20 
sérülttel és nagyjából 25 segítővel.
– Mi a feladatuk a segítőknek? Vannak-e elegen?
A segítő nem csupán gondoskodik  a sérültről az egy hét alatt, de 

mintegy társa, barátja is kell hogy legyen. Sokszor ez a kapcsolat 
megmarad, elmélyül, a tábor után is él. Aki ide jön, fizetség nélkül 
vállalja, hogy gondoskodik, programot szervez, ügyes-bajos dol-
gokat intéz egy héten át. Segítségre mindig szükség van, így bárki 
jöhet hozzánk erre az önkéntes munkára bármilyen előképzettség 
nélkül, mindig várunk magunk közé új embereket. Még az idei 
hátralevő táborokra is lehet jelentkezni segítőnek a  b.temes@
freemail.hu címen.
– Milyen programok vannak? Hogyan épül fel egy tábori nap, illetve 
hét?
– A hét mindig kap egy mottót, ami alapján aztán a programokat 
kitaláljuk, a napokat értelmes tevékenységgel töltjük meg: volt 
már többek közt „indiános”, „lovagos” táborunk, idén A kis herceg 
köré építettünk. Arra mindig figyelünk, hogy többféle igényt ki-
elégítsünk, lehessen sportolni, kézműveskedni, beszélgetni - kinek 
mihez van kedve. A turnus összetételétől is függ, hogy a csoport 
milyen foglalkozást igényel. egy-egy kirándulás, túra is belefér a 
hétbe. Pontos napirendünk van, melyből nem marad ki a programok 
mellett a délelőtti mise és a délutáni csendes pihenő sem. Minden 
héten nagy esemény a táborzáró buli zenével, tánccal.
Október tájékán utótalálkozót szervezünk a turnusoknak, de han-
gulatos Mikulás-esteket, farsangi bulikat is szoktunk rendezni, ahol 
újra találkozhatnak a táborozók.
– Hogyan finanszírozza az alapítvány a táboroztatást?
A tábor teljesen ingyenes, a táborozóktól pénzt nem fogadunk el. 
Az anyagiakról kuratórium dönt. Pályázatokból, az adók felajánlott 
1%-ából, egyéni és céges felajánlásokból gazdálkodunk. Sajnos 
ez utóbbiak évről évre fogynak. Mi minden segítséget szívesen 
fogadunk, legyen az anyagi vagy egyéb felajánlás. Apró dolgok 
is óriási örömöt szerezhetnek.

„Kell egy hét együttlét”- mindenkinek!

Járdaépítések, avagy ahol már 
biztosan nem léphetünk félre

2001, a Móri KSC megalakulása óta városunk sportéletének 
aktív résztvevői a női kézilabdacsapat tagjai, akik most 
fordulóponthoz érkeztek: feljutott ugyanis a csapat az NB 
II-es csoportba. Ahogy Kurkó György, a szakosztály egyik 
vezetőségi tagja elmondta, a lányok már a csapat megala-
kulása óta játszanak a megyei első osztályban, és mindig 
dobogós helyen végeztek, csak éppen nem a legfelső fo-
kon. A 2006/2007-es szezont azonban megnyerték, s így a 
következő évadot már az NB II-ben kezdhetik. Itt azonban 
már előírás, hogy a felnőtt mellett ifjúsági csapatot is fenn 
kell tartani, így bővül is a móri kézilabdás lányok köre. A fia-
tal, kézilabdázáshoz kedvet érző jelentkezőket most is sok 
szeretettel várják, hajrá, gyerekek, lehet jelentkezni!
Az újonnan érkezőket egyébként összeszokott csapat várja. 

A 18 és 27 év közötti női kézilabdások zöme helyi, móri lakos, 
de székesfehérvári és bakonycsernyei játékosok is vannak a 
csapatban. Ahogy Gachovetz Tibor, a lányok edzője meg-
osztotta velünk, a tizenhat lány számára nagy kihívás lesz 
a következő szezon: nagy igénybevételnek és komoly küz-
delmeknek lesznek kitéve. ezért a bajnokság kezdete előtt 
heti négy edzésük van, két labdás és két fizikális, de az évad 
kezdete után is heti hárommal számolnak. emellett számos 
edzőmeccs is trenírozza majd a lányokat, köztük egy négy-
csapatos torna. Ahogy az edző elmondta, minden posztra van 
legalább két hasonló képességű játékosuk, a csapatot pedig 
a Cornexivel kötött egyezség nyomán négy ottani kézilabdás 
is erősíti. A létszám tehát megvan, most már csak kemény 
munkára és összetartásra van szükség, hogy a kézis lányok 
megszilárdítsák helyüket, és további sikereket érjenek el. Az 
eredményhez mi is gratulálunk, és várjuk a győzelmeket!

nB II-ben a móri lányok

Fenyves Péter Polgármester Úr programjában szerepelt a 
városi járdák felújítása, korszerűsítése. ennek keretében 
nagy munkálatok vették kezdetüket kora tavasszal. 
2007. márciusában Közbeszerzési Pályázatot írt ki Mór 
Város Önkormányzata, három fő témakörben:

1. Járdaépítések az Álmos Vezér, Árpád, Táncsics Mihály, 
Cserhát, Kölcsey és Rózsa utcákban.
2. Nemes utca, Győri út és Mónus Illés utca útcsatlakozás 
átépítése és járdaépítés
3. Parkoló és járda építése a Wekerle Sándor utcában

Az első és a harmadik témakörben kiírt pályázatot a Vegy-
épszer Zrt., a második témában Swietelsky építő Kft. nyerte 
el. A Közbeszerzési Pályázat három témakörében május 
elején megkezdődtek a kivitelezési munkálatok.
Lássuk adatokban a felújított, átépített terüle-
tek mértékét:

• Wekerle úti parkoló 507 m2-es térkő burkolatú par-
koló,
• Wekerle Sándor utca két oldalán 1000 m2-es új tér-
kő járda,
• Álmos vezér és Árpád utcában majd 1200 m2,
• Táncsics Mihály utcában és a Vámos közben 870 
m2,
• Kölcsey és Rózsa utcában 125 m2,
•  Cserhát utcában 600 m2, ahol a járdaépítésen kívül 

további munkálatok is folytak. ez miatt a munkála-
tok elhúzódtak. A régi víz-nyomóvezeték cseréjének 
végrehajtását a Fejérvíz Zrt. végezte. 

•  Nemes utca átépítése fontos feladat volt, hiszen ez a 
város egyik fő gyűjtőútjának legbalesetveszélyesebb 
szakasza. ennek keretében növelték a Nemes utca bur-
kolatszélességét, áthelyezték a villamoshálózat több 
tartóoszlopát. Átépítésre került a Győri úti csomópont 
és majd 400 m2 térkő járda készült el.

További járdaszakaszok műszaki előkészítése folyik, ezekre 
a pályázat még az idei év során kiírásra kerül. Reméljük, 
hogy a város esztétikai jellegét figyelembe véve pozitívan 
fejlődik és a munkálatok jövőre is folytatódnak.

– hirdetés –



 ... A kínai dal a jövő évi 
pekingi olimpiai játékok 
előtt egy esztendővel 
rendezett nagyszabású 
parádé után, a pazar tü-
zijátkot követően hang-
zott fel a Tiananmen 
téren. 
Készen vagyunk!... zeng-
te a kínai, hongkongi és 
tajvani énekesekből álló 

kórus. És Peking valóban készen van a XXIX: 
Nyári Olimpiai Játékok megrendezésére. 
Hat éve, 2001. júliusában a NOB moszkvai 
ülésén kapták meg a rendezés jogát, s azóta, 
ahogyan azt Jacques Rogge a NOB elnöke 
értékelte, fantasztikus munkát végeztek. A 
zavartalanul lebonyolított versenyek mellett a 
sikeres olimpia alkalmat nyújt arra, hogy Kína 
kultúráját, hagyományait, és az embereket 
megismerve új, kedvezőbb kép alakuljon ki a 
világban erről a hatalmas országról. 
Készen vagyunk – zengte a kórus, de nézzük 
a részleteket. 

LÉTESÍTMÉNYEK, VERSENYSZÍNHELYEK. 
Az olimpiai játékok 28 sportágban, 302 számban 
folyó versenyeit 37 színhelyen rendezik meg, 
és 56 edzőpályát bocsátanak a 205 ország, 
10.500 olimpikonja számára. A vitorlás, valamint 

a lovas versenyeket és a labdarúgó-torna négy 
csoportbeli selejtező  mérkőzéseit a fővárostól 
távola rendezik meg. 
Pekingben 12 új létesítményt építenek, ame-
lyek közül a jövő áprilisban elkészülő „Madár-
fészek” néven emlegetett 91 000 nézőt be-
fogadó Nemzeti Olimpiai-stadion kivételével 
valamennyi még ebben az évben elkészül. 
Köztük a „Vizeskocka”, az uszodai sportok 
otthona, valamint a húszezres Nemzeti Fedett 
Csarnok, a tornaversenyek és a kézilabda-
döntők színhelye. További 11 létesítmény 
átalakítása, korszerűsítése folyamatban van. 
Akárcsak a 8 ideiglenes létesítmény kialakí-
tása. Befejezéshez közeledik az olimpiai falu, 
valamint a sajtó-főközpont és a rádiós, televí-
ziós központ építése. Az olimpiai falu egyes 
házai már elkészültek, a többiben a szerelési 
munkálatokat végzik. A   lakózónát 22 hat, és 
20 kilenc emeletes épület alkotja. Az egy és 
két szobás lakrészekben egy-egy versenyző 
számára huszonkét négyzetméter jut, a NOB 
előírásaiban szereplő tizenhat négyzetméterrel 
szemben. Minden lakást telefonvonallal, in-
ternetes kapcsolattal látnak el és a zártláncú 
olimpiai televíziós közvetítések is élvezhetők 
lesznek. Könnyebbséget, kényelmet jelent az 
olimpikonoknak, hogy az olimpiai falu az Olym-
pic Green közvetlen szomszédságában épült, 
ahol egyébként tíz létesítmény is található. 

Készen vagyunk!

VERSENYEK. 
Az olimpiai játékok létesítményeit úgynevezett 
tesztversenyeken próbálják ki. Ez a versenyek 
rendezői, szervezői   számára jelent  próbát, 
tapasztalatszerzést, de a külföldi résztvevők 
is megismerkedhetnek a körülményekkel. Ez 
év augusztusától kezdve jövő év áprilisáig 
összesen 42 tesztversenyt rendeznek. Au-
gusztus folyamán a magyar színek képviselői 
az ifjúsági evezős világbajnokságon, a junior 
birkózó világbajnokságon, továbbá augusztus 
végén a kajak-kenu nemzetközi bajnokságon 
szerepelnek.

OLIMPIAI VÁLTÓFUTÁS.
Az olimpiai lángot a hagyományoknak meg-
felelően az ókori játékok színhelyén, Olympi-
ában lobbantják fel, jövő április végén. Majd 
130 nap múlva, 130 ezer kilométeres út után, 
az ünnepélyes megnyitóra érkezik a  pekingi 
Nemzeti Olimpiai Stadionba. A váltófutás min-
den eddiginél hosszabb útvonal során, mind 
az öt földrészt érinti, és a világ legmagasabb 
pontjára a Mount Everestre is feljut. A váltó-
futást ”Harmonikus utazás … Gyújtsd meg a 
szenvedélyt, osztozz az álomban” – mottóval 
rendezik.

ÖNKÉNTESEK.
Az olimpiai játékok során mintegy hetvenezer 
önkéntes közreműködését látják szükséges-
nek. Az önkéntesek munkájára az olimpiai 
család és a résztvevő csapatok mellett az olim-
piai faluban, az egészségügyi és  biztonsági 
szolgálatnál, fordítóként, valamint a verseny-
színhelyek közelében felállított információs 
pultoknál számítanak. A felhívásra többszörös 
túljelentkezés történt, hiszen 560.000, legalább 
egy idegen nyelven beszélő önkéntes jelent-
kezett, akiknek kiválogatása és felkészítése 
folyamatos. 

JEGYÁRUSÍTÁS.
Összesen hét millió belépőt hoznak forgalomba. 
A korábbi olimpiáknál lényegesen alacsonyabb 
áron. A legdrágábbak a megnyitó és a záró 
ünnepélyre szóló belépők, amelyek 120 ezer 
forintba kerülnek, de már 720 forintért is árulnak 
belépőket. A kínai ifjúság számára meghirdetett 
nevelési program keretében a fiatalok jelentős 
kedvezménnyel juthatnak belépőhöz, s az összes 
jegy mintegy 15 százalékát nekik tartják fent, 56 
százalékát vásárolhatják   meg a külfödiek.  A 
jegyárusítást az egyes nemzeti olimpiai bizott-
ságok által felkért és megbízott utazási irodák 
intézik. A Magyar Olimpiai Bizottság a korábbi 
olimpiákhoz hasonlóan a Pegazus Tours utazási 
irodát bízta meg a belépők árusításával. 

KÖZLEKEDÉS.
A fővárosban nagyszabású fejlesztési prog-
ram keretében a nemzetközi repülőtéren új 
terminál épült. A városban 42 utat korszerű-
sítettek, szélesítettek. A tömegközlekedést 
naponta mintegy 13 millió ember veszi igénybe. 
Jelentősen bővítették a metró-vonalakat, a je-
lenlegi 114 kilométerrel szemben az olimpia 
idejére már 198 kilométer hosszúságú lesz a 
metróhálózat. A közlekedés gyorsítása és a 
levegő szennyezettségének csökkentése ér-
dekében a naponta közlekedő mintegy három 
millió gépkocsi közül a rendőrségi felhívással  
naponta  egy milliót készülnek kivonni a for-
galomból, hogy ezzel is hozzájáruljanak a 
környezet védelméhez. 

KÖRNYEZETVÉDELEM.
A BOCOG néven alakult szervező bizottság 
egyik fő célkitűzése a zöld olimpia, ami Peking-
ben nemcsak jelszó marad, hanem megvaló-
sítása érdekében is sokat tesznek. Az elmúlt 
néhány esztendőben összesen 15.3 milliárd 
dollárt fordítottak a légszennyezettség csök-
kentésére, az ivóvíz minőségének javítására, 
az életminőség színvonalának emelésére. 
Mindezt több mint ötven millió fa ültetésével, 
parkok, zöldövezetek létesítésével kívánják 
elérni. S nem utolsó sorban több, a levegőt 
szennyező üzem kitelepítéséről is döntött a 
kormányzat.

Kína államfője a közelmúltban 
felhívással fordult az ország la-

kosságához, felszólítva mindenkit 
arra, hogy tegyen meg mindent az 

olimpiai játékok sikeréért.

A Takács pékség a Deák és Petőfi utca sarkán
 –hirdetés–

Vad Dezső
Magyar Olimpiai Bizottság


