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Napjainkban is egyre többen keresik 
fel irodánkat, akik a kommunista dikta-
túra 1945-1989 év közötti időszakában 
nemzetünkért helytálltak. Ők azok, akik 
szembe szálltak a hatalommal későbbi 
szabadságunk elérése reményében. Hama-
rosan 20 éve lesz annak, amikor szabadon 
elkezdhettük szervezetünket létrehozni. 
Az 1956-os forradalom és szabadságharc 
előtti korszakban szabadságot követelők, 
majd a forradalmárok résztvevői alkották 
a Magyar Politikai Foglyok Szövetségé-
nek jelentős táborát. A forradalom utáni 
megtorlás időszakában is voltak követői 
az 1956-os eszméknek. Az akkori fiatalok 
a közel múltban mentek nyugdíjba. Do-
kumentumokkal igazolják hazafias csele-
kedetüket, amiért lesújtott rá a hatalom. 
Mit is remélhetnek még öreg   napjaikra? 
Nemzeti helytállásukért állami elismerés 

(kitüntetés) és némi nyugdíjpótlék. – Akik 
a közelmúltban mentek nyugdíjba vagy 
hamarosan elérik a korhatárt, ne félje-
nek megkeresni szervezetünket, igazoló 
dokumentumaikkal! Bátran jelentkezhet-
nek azok is, akik jóval később mennek 
nyugdíjba, de rendelkeznek a diktatúrával 
szembeni cselekményt igazoló iratokkal. 
Levélcím: Magyar Politikai Foglyok Szö-
vetsége 8000 Székesfehérvár Sziget u. 
21/2. Üzenetrögzítős telefonunk fogadja a 
bejelentkezést a 22/502-754 számon. Pon-
tos név és telefonszám megadása esetén 
visszahívjuk. 

Tisztelettel a Magyar Politikai Foglyok 
Szövetsége, Fejér megyei Szervezete

         Sinka Jenő
                   elnök

A nyári gyermekétkeztetéshez nyújtott 
állami támogatás kötött felhasználású 
támogatásként illeti meg a települési 
önkormányzatokat.

Azok az önkormányzatok igényelhetik az 
állami támogatást, amelyek vállalják, hogy 
2008.06.16-tól-08.31-e közötti időszakban 
legalább 30 munkanapig folyamatosan, 
napi egyszeri melegétkeztetést biztosí-
tanak a rászoruló gyermekek számára.

Az állami normatívából az önkormány-
zatoknak a rendszeres gyermekvédelmi 
kedvezményben részesülő gyermek ét-
keztetését kell megoldaniuk.

A feladat ellátása az 5/2008(IV.22) SZMM 
rendeletben foglaltak szerint történik.

Vizsgálhatjuk akár az étkeztetés társa-
dalmi hatását is.

Az étkeztetést az önkormányzatok nagy 
része, tanítási időben biztosítja, a nyári 
időszakban ez a szolgáltatás megoldat-
lan. Sok gyermek ebben az időszakban „ 
ellátatlan” marad.

Az esetek többségében nem a gyermek 
éhezését jelenti, hanem a közétkeztetés 
nyári szüneteltetése miatt, a napi egyszeri 
meleg étel hiányát.

A Szociális Alapszolgáltatási Központ 
tevékenységének célja, a társult önkor-
mányzatok törvényben meghatározott 
szociális, gyermekvédelmi feladatainak 
ellátása, feladatai közé tartozik az egyéb 
humán szolgáltatás, menthálhigiénés 
szolgálat és egyéb szociális szolgáltatás. 
Az intézmény dolgozóinak összehangolt 
munkája, lehetővé teszi a rászorulók szo-
ciális helyzetének, korának és egészségi 
állapotának leginkább megfelelő ellátás 
biztosítását.

Móron, az idén is, mint az előző években 
a tanév befejezését követően elkezdő-
dött a szociálisan rászoruló gyermekek 
nyári étkeztetése az Erzsébet téri Pity-
pang Óvoda konyhájáról. Az ízletes és 
változatos ételekért a gyermekek vagy 
szüleik érkeztek, és vitték haza saját ét-
hordójukban.

A rendszeres gyermekvédelmi kedvez-
ményben részesülő családok gyermekei 
étkezhettek az idén nyáron is, 6 héten 
keresztül, összesen 53 fő.

A Családsegítő és Gyermekvédelmi 
Szolgálat koordinációs munkája segítette 
az önkormányzati feladat megvalósítását, 
Váraczki Enikő és Ruff Ferenc családgon-
dozó személyes közreműködésével.

A városban élő kb.150 szociálisan rászo-
ruló gyermek közül, csak 53 adag meleg 
étel f inanszírozására volt lehetőség.

Az étkeztetésben részesülő családoknak 
segítséget jelentett a napi egyszeri meleg 
étel biztosítása gyermekeik részére.

Reméljük, a következő években tovább 
fog bővülni az állami, önkormányzati 
támogatás, és több rászoruló gyermek 
étkezhet a nyári szünetben.

           
   

      Váraczki Enikő
    Családgondozó,
              Szociális munkás

  

A mögöttünk hagyott tanévben kiemelkedő  
eredményeket  értek el a Dr.Zimmermann 
Ágoston Általános Iskola tehetséges diák-
jai a különböző megyei és országos ver-
senyeken.  
TITOK  Országos Történelmi Tesztverseny
Szöllősi Kristóf  7.b  4.hely
Gyuris Martin 5.b  4. hely
Lukáts Mónika 5.b  4. hely
Belegrai Anett  5.a  10. hely
Téli madaraink Fejér Megyei Vetélkedő
„Madarászok” 3-4. oszt. csapat 2. hely
„Madarászok” 7-8. oszt. csapat 2. hely  
Természet-Ember-Környezet Fejér Megyei 
Vetélkedő
Kertai Lora és Marton Gergő  1. hely, 
különdíj
Megyei Német Nemzetiségi Verseny
Szőllősi Kristóf  7.b  4. hely
Csonkics Andrea  8.b  4. hely
Ruff Dorina  8.b  5. hely
Játékos Angol  Nyelvi Fejér Megyei
 Verseny
4.a osztály csapata 6. hely
Országos Mezei Futóverseny
III. korcsop. leánycsapat 9. hely
Rogenbogen” Német Levelezős Országos 
Verseny
Lukáts Mónika  5.b  8. hely
Vass Adrienn  5.b 14.hely
Weöres Sándor Megyei Gyermekszínjátszó 
Találkozó
4.b osztály színjátszói Bronz minősítés
Kenguru Nemzetközi Matematikaverseny 
Marton Gergő 3.b  1. hely a megyében
Országos Tollaslabda Bajnokság
Németh Milán 3.a  4. hely
Szemere Gyula Megyei Helyesírási 
Verseny
Bognár Tamás  4.a  5. hely
Megyei Történelem Tanulmányi Verseny
Szöllősi  Kristóf   7.b  1. hely
Korompai  István   7.b  3. hely

„B” kategóriás Országos Torna  
 Diákolimpia
III-IV. korcsop. fiúcsapat  5. hely
I-II. korcsop. fiúcsapat   7. hely
Megyei Kispályás Labdarúgó   

  Diákolimpia
Iskolaválogatott fiúcsapat  2. hely
Megyei Terem-labdarúgó Diákolimpia
Iskolaválogatott leánycsapat  3. hely
Iskolaválogatott fiúcsapat  3. hely
Megyei Atlétika Egyéni- és Váltóverseny
Zsipi Tamás  7.c 3. hely
Megyei Atlétikaverseny
I. korcsop. fiúcsapat 2. hely
Pisch Milán 2.a 1. hely
Megyei Diákolimpia Grundbirkózás
I-II. korcsop. fiúcsapat 1. hely
Triatlon Diákolimpia Országos Döntő
Fiúcsapat  3. hely
Megyei Duatlon Verseny 
III. korcsop. leánycsapat 1.hely
IV. korcsop. fiúcsapat  2.hely
Olrik Edina  7.c 1. hely
Korompai István  7.b 3. hely
Országos Mezei Futóbajnokság 
III. leánycsapat  megyei 1. hely és 
országos  9. hely
Szuna Tamara  6.a  megyei 2. hely

Ezekhez a kiváló eredményekhez a gyere-
keket a következő pedagógusok segítet-
ték hozzá: Bársony Vincéné, Jakab Katalin, 
Kertész Zsuzsa, dr. Mohosné  Pécsváradi 
Gyöngyi, Makk Viktória, Martonné Jáni Csilla, 
Ónodi Béla, Pisch Róbertné, Rácz Zsuzsan-
na, Rajos Zoltán, Schábelné Rigó Hajnalka, 
Skobrákné Hock Éva, Trosztmér Klára, Török 
Imre, Walcz Károlyné.
Szívből gratulálunk és további sikereket 
kívánunk valamennyi tanulónak és peda-
gógusnak !

Október hatodika nemzeti gyásznap 
hazánkban. A világosi fegyverletétel 
után 1849 -ben,  a  magyar  forrada-
lom és szabadságharc leverését kö-
vetően ezen a napon végeztette ki a 
megtorló osztrák hatalom, a császári 
haditörvényszék a tizenkét magyar tá-
bornokot és egy ezredest. A címben 
szereplő idézet Haynau, „az osztrák 
hóhér” tollából származik. A névsort 
sokszor hallottuk már, mégsem lehet 
elégszer elmondani a mártírok nevét: 
Knezich Károly,  Nagysándor József, 
Damjanich János, Aulich Lajos, Lahner 
György, Pöltenberg Ernő, gróf Leinin-
gen-Westerburg Károly, Török Ignác, 
gróf Vécsey Károly, Kiss Ernő, Schwei-
del József, Dessewffy Arisztid, Lázár 
Vilmos (honvéd ezredes). Ezek a férfiak 
hittek igazukban, abban, hogy jó ügyet 
szolgáltak, és talán bíztak benne, hogy 

a győztesek méltányosan ítélik meg 
tetteiket. Amikor pedig eljött az idő, 
emelt fővel, bátran mentek a a halál 
elé. A legfiatalabb 30, a legidősebb 
54 éves volt.

Városunk október 6-án délelőtt tizen-
egy órakor emlékezett meg az aradi 
tizenháromról a S zabadság téri em-
lékműnél. Fenyves Péter polgármester 
ünnepi beszéde után a Táncsics Mihály 
Gimnázium tanulói adtak színvonalas 
műsort: a történelmi eseménysor fel-
idézése,  szavalatok adták a „gerin-
cét”, de szerepelt az énekkar is, sőt a 
gimnázium egyik tanulója, Schnierer 
Kitti saját versét is elszavalta. A meg-
emlékező műsort Horváth Zsuzsanna 
tanárnő állította össze. Az ünnepély 
végén városunk intézményei,  szer-
vezetei helyezték el a megemlékezés 
virágait az emlékmű tövében.

Dicsőség az Aradi Vértanuknak

Avagy lufi, gumicukor és kézmosás. Ismét 
elmúlt egy bornap - sóhajtják anyáék. Juj, 
de kár – tesszük hozzá én és hugi. Mert 
nincs is annál jobb móka, mint ilyenkor 
büntetlenül tömni magunkat vattacukorral, 
kürtőskaláccsal és pattogatott kukoricá-
val! Gond csak két esetben adódik: ha 
már kikönyörögtem magamnak az újabb 
finomságot, de az előző még nem fogyott 
el. Ha mindkét kezemben van valami, mivel 
egyek??? A másik: nehéz kapaszkodni a 
körhintán, ha fogni kell közben a gumicuk-
ros zacskót. Abból is mindig baj van nálunk, 
hogy hiába magyarázom huginak: lufit 
csak a dodzsemezés után kérjünk – nem 
bírja ki, és persze végig ott röpköd a csuk-
lóján, ezért nyafog… gondolom, minden 
felnőtt el tudja képzelni, hogyan.

Idén még érdekesebb volt a bornap, 
mint általában. Az uszoda udvarán végre 
külön nekünk is szerveztek programot. 
Hugi festetett az arcára- naná, lány…A 

legjobb a lufibohóc volt. Ki akartam cse-
lezni, és házat meg autót kértem tőle lufi-
ból, de még azt is meg tudta hajtogatni! 
És végre nekünk is volt koncert: az a bácsi 
énekelt (Gryllus Vilmos), akit már a rajzolós 
meséből rég ismertünk. Volt színház is, de 
mi hugival nem bírunk egy helyben ülni, 
úgyhogy azt a nyugodtabb gyerekeknek 
hagytuk. Viszont az állatsimogató! Az volt 
a jó móka! Ránk is fért a kézmosás utána, 
ahogy anyu mondaná, mert csacsit, bocit, 
még kisbárányt is lehetett simogatni, olyat 
pedig eddig csak könyvben láttunk. Egyéb-
ként kár volt annyira sietni a kézmosással, 
mert utána a kovács bácsinál kalapáltam, 
és megint piszkos lettem!

Egy baj volt csak: nagyon fáztunk a há-
rom nap alatt, bár anya jól beöltöztetett 
minket. Ők is fáztak, de valami olyasmiről 
beszéltek, hogy majd a borocska felmele-
gít…?? Nem értettem, én ilyesmivel nem 
találkoztam.

Bornap gyerekszemmel 

NYUGDÍJAS NEMZETI HELYTÁLLÓK!

Gyerekek meleg étele, a nyári asztalon

A Dr.Zimmermann Ágoston Általános Iskola sikerei
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3

A város w
w

w
.m

or.hu

II. évfolyam, 10. szám

2008. október

Szomszédoló

A Képviselő Testület 2008. október 14-i soron kívüli 
ülésén az alábbi döntéseket hozta.
• A kórház vezetése beterjesztette az intézmény pót-
költségvetés tárgyú kérelmét, amelyben részletesen
leírta a 2008. évben bekövetkezett bevétel kieséseket, 
állami támogatás elmaradásokat, és a működéssel járó 
többlet kiadásokat.
Az eredeti költségvetéstől eltérő többletfinanszírozást 
indokolja, az egészségpénztári finanszírozás elmara-
dása, a vizitdíj
megszüntetése, a létszám leépítéssel kapcsolatos ki-
adások, és az átalakulással kapcsolatos halaszthatatlan 
fejlesztési munkák
elvégzése. A testület megvizsgálta a kórház szállítói 
állományának mértékét, és megállapította, hogy a to-
vábbi működés
biztonságának megteremtéséhez, ezen tartozás f i-

nanszírozását 30 napra kell 
csökkenteni. A Képviselő 
Testület a fenti feladatok
végrehajtására 136 millió 
Ft póttámogatást biztosí-
tott azzal, hogy a 30 napon 
túli szállítói állományból 
eredő kötelezettségét
2008. december 31-ig ki-
egyenlíti.

• A Képviselő Testület meg-
tárgyalta a MÓRHŐ Kft ál-
tal benyújtott javaslatot, 
amely a távhőszolgáltatás 
díjainak emelése tárgyá-
ban készült. A javaslatban 
szerepel, hogy 2008. ja-
nuár 01-ét követően, kor-
mányzati intézkedés kö-

vetkeztében három alkalommal került sor a földgáz 
árának díjemelésére, 31,13 % mértékben. A földgáz és 
a villamos energia hatósági árának változása következ-
tében elkerülhetetlen volt a távhőszolgáltatás díjainak 
emelése. A lakossági fogyasztók részére 2008.

Október 15-től az alapdíj változatlan marad, a fűtési hődíj 
24,2%-al emelkedik. A nem lakossági fogyasztók részére 
2008. október 15-től az alapdíj nem változik, a fűtési hődíj 
24%-al emelkedik. A Képviselő Testület a döntésnél figye-
lembe vette azt a tényt, hogy a 2008. évben végrehajtott 
hatósági gázár emelések hatását eddig ez évben a MÓRHŐ 
Kft nem hárította át a lakosságra.
• A Képviselő Testület forrást biztosított tankönyv vá-
sárlásra az állami támogatás kiegészítéseként a Petőfi 
Sándor és a Dr. Zimmermann Ágoston Általános Iskola 
részére.

• A testület 1,4 millió Ft támogatást biztosított a Mese-
ház Óvoda részére a csoportbővítéssel kapcsolatos új 
szoba berendezéseihez.
• A Képviselő Testület döntött, a Mór, Béke lakótelep III. 
ütem tömbbelső feltárásával (Virág-Kert-Deák F. utcák 
és a 81-es sz. főút) 30 db építési telek kialakításához az 
előkészítő munkálatok megindításáról. A telekalakítási 
terv és a földmérési munkák elkészítéséhez 1,5 millió 
Ft forrást biztosított. A munkarészek elkészültét köve-
tően nyílik lehetőség a terület tulajdonosokkal történő 
tárgyalásokra.

Mór Város Képviselőtestülete 2008. szeptember 
17-én tartotta soron kívüli  ülését. 

A tárgyalás során az alábbi döntéseket hozta.
 • A testület a Móri Sportegyesület Labdarúgó 
Szakosztálya és a Móri Kézilabda Sportklub póttámoga-
tása tárgyában hozott döntéseket. Az egyesületek ké-
résének megalapozottságát megvizsgálva a labdarugó 
szakosztály részére 4,5 millió Ft, a kézilabda sportklub 
részére 3,8 millió Ft, 2008. évi póttámogatást biztosí-
tott.
 • Az önkormányzat módosította az, Önkor-
mányzati tulajdonban lévő lakások és helyiségekről 
szóló 2/2007.II.5. sz. rendeletét. Az elővásárlási joggal 
érintett lakások értékesítése esetén, a lakás vétel-
árának kiegyenlítésére vonatkozó szabályok kerültek 
módosításra. A módosítás tartalmazza a részletfizetés 
kedvezményének lehetőségét. A rendelet alapján ez a 
kedvezmény, az szociális bérlakásra jogosultakat illeti 
meg. A kérelmeket a beérkezéstől számított 30 napon 
belül a Szociális és Egészségügyi Bizottság bírálja el. 
 • A Képviselő Testület kiválasztotta a Kórház 
és Rendelőintézettel kapcsolatos beruházások végre-
hajtását lebonyolító és ellenőrző projekt menedzsment 
szervezetet. A közbeszerzési pályázat alapján, Rácio-

Talán nem túlzás az elmúlt idő-
szak legkiemelkedőbb eseményé-
nek a Móri Bornapokat megjelölni. 
A vidám és érdeklődő tekintetek 
mind-mind azt igazolták, hogy 
érdemes minden évben megren-
dezni – sőt fejleszteni is – ezen 
eseménysorozatot.

Már hónapokkal a nagy napokat 
megelőzően nem lehetett szállást 
foglalni a városban. Barátaim, akik 
a leányka ízéért messzi földről 
is akár szerettek volna ide utaz-
ni, szomorúan vették tudomásul, 
hogy a 2008-as bornapokat sem 
tudják „szállásilag” megoldani. Ma-
radt a sofőr és a más települési 
szállás. Hiába, korán kell kelni!

A „0”. nap sikere valószínűleg 
hosszútávon megmarad. Sikeres 
rendezvények, elégedett tekinte-
tek. Aztán a nagy menetelés: fúvó-
sok, lovas kocsik, királynő és ud-
varhölgyek, kultúra, vásárosok és 
háziállat bemutatók, mind-mind 
egy helyen a város szívében. A sok 

ember sok igénnyel rendelkezik. 
Mi sem bizonyítja ezt jobban, mint 
a gyomor megtöltését célba vevő 
ételárusok száma. Jelentem ez is 
gyarapodott! Persze a hatalmas 
sátor mindenkit befogadott, de 
bizony az árakat jól meg kellett 
nézni. De hát ez az élet más terü-
letén is így van.

Az ember mulat, az asszony siet-
tet. Persze nem mindenkit! A jó 
ember ilyenkor már jó időben el-
kezdi szoktatni az asszonyt ahhoz, 
hogy bizony jobban teszi, ha ő is 
elkezd keresgélni az ízletesebb-
nél ízletesebb móri és környéki 
borokból, mert az a pár nap az 
bizonyosan ennek a jegyében fog 
zajlani. Hát ahogy szétnéztem, so-
kaknak sikerült.

 Sikerült, mint egy igazi móri 
csúcsesemény! Köszönet minden-
kinek, aki a legkisebbet is hozzá-
tette ezekhez a szép napokhoz.  
Jövőre, ugyanitt…

Minden móri bornapjai. Minden bornap mosolya.

folytatás a 4-ik oldalon

A Mor és Székesfehérvár közt fekvő Magyaralmást 
már a 12. század végén is említi ok levél – bár akkor 
még csak Almás néven. Valószínűleg sok almafájának 
köszönhetően kapta ezt a nevet, a „magyar ” előtagot 
pedig csak később ragasztották hozzá, feltehetőleg 
az ország többi „almás” településétől való megkülön-
böztetésként (gondoljunk csak Rácalmásra vagy Duna-
almásra). A település azonban első említésénél jóval 
régebbi:  a Móri-árokban futó római kori útvonalnak 
köszönhetően még ókori leleteket is találtak itt (fo-
gadalmi oltárt).

A mai  község a 14-15.  században a székesfehér-
vári egyház bir toka volt, később pedig a Nyáry család 
kapta meg adomány-
ként.  „Határja jó ter-
mékenységű, réttye, 
legelője  e lég,  s  kö-
zépszerű vagyonnyai-
hoz képest,  második 
Osztálybéli .”- írja róla 
majd egy 18. századi 
okirat. A török korban 
több a lk a lommal  i s 
szerephez jutott Al-
más.  Így például  az 
1593-as ütközet, me-
lyet  sok áig pákozdi 
csata néven emleget-
tek , valójában az Al-
más és Zámoly közöt-
ti területen zajlott.

Mivel a Nyáry és Esterházy családok egy házasság 
révén kapcsolatba kerültek , a település hamar az Es-
terház yak bir toka lett ,  és az is  maradt igen sokáig 
– egészen a huszadik század közepéig! Almás a ma is 
pákozdi csataként ismert, 1848-as ütközetben is szere-
pet játszott: az itt lakók hősiesen k ivették részüket az 
ellenség elűzéséből. Ahogy hazánk legtöbb települését, 
úgy Magyaralmást sem kerülték el a huszadik század 
pusztításai;  a második világháborúban számos kár és 
veszteség érte. A községben ma körülbelül 1500-an 
laknak, fő nevezetességei a barokk római katolikus és 
a református templom, valamint bronzkori leletek .

Magyaralmás

Fenyves Péter polgármester az Idősek világnapján találko-
zott a móri szép koruakkal. Elmondta: mindenkor fontos, 
hogy odafigyeljünk azokra, akik a múlt tapasztalataival 
a jövöt segítik.
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A politikai pártok és szervezetek álláspontjai saját véleményüket tükrözik.

Fidesz
Az első szó a gratulációké. A gratulá-
cióké, amely annak az elismerések-
nek szól, amelyek a Móri Bornapok 
alkalmával kerültek átadásra azok-
nak a személyeknek, közösségnek, 
aki-akik Mór városáért annak jó hír-
nevéért sokat tettek. Így gratulálunk 
az Erzsébet téri Pitypang Óvoda régi 
és jelenlegi kollektívájának, Grell 
Józsefnek, a Móri Ifjúsági Fúvós-
zenekar elnökének, akik a Pro Ur-
be díjat vehették át. Továbbá Tálas 
Áronnak, aki a móri labdarúgás fejlő-

désében, hírnevének 
megszerzésében elvi-
tathatatlan érdemeket 
szerzett és kapta meg 
az ünnepi ülésen Mór 
Város Sportjáért kitün-
tetést.
A tisztelet megkívánja, 
hogy itt említsük meg, 
hogy ezen az ülésen 
kapta meg a Magyar 
Orvos Kamara által 
alapított Romhányi-
díjat dr. Pozsgai László 
belgyógyász-főorvos, 
aki több évtizeden át 
dolgozott a betege-

kért a Móri Kórházban.
A Móri Bornapok programsorozatá-
ban soha nem látott gazdag prog-
ram várta az érdeklődőket. A gazdag 
kínálatot tekintve, a lakosság min-
den rétege választhatott magának 
megfelelő programot a már négy 
naposra bővült Bornapokra.
A Wekerle utca korszerűsítése elké-
szült és elismerően szólt a kivitele-
zésről a támogatást odaítélő 
KD-i Regionális Fejlesztési Tanács 
elnöke is, aki ünnepélyesen adta át 
a felújított útszakaszt. Talán csak a 
körzet önkormányzati képviselője 
nem örült az elkészült szakasznak, 
mert mindent megmozgatott an-
nak érdekében, mindenhol be-
jelentést tett a munkával kapcso-
latosan a körzete és városa ellen, 
hogy ne tudjunk örülni a felújított 
utcának.
De a szépítési, felújítási munkák 
nem állnak meg, mert tapasztalha-
tó, hogy a járdaépítések és útfel-
újítások, a játszóterek megújulása 
egy-egy körzetben folyamatosan 
történik. A munkákkal járó kényel-
metlenségekért kérjük a lakosság 
további türelmét és megértését.

kdnp
Ismét remek bornapi programokat élvezhettünk. Az 
időjárás lehetett volna kegyesebb hozzánk, (a ven-
déglátók és a borászok lehettek volna kegyesebbek 
a pénztárcánkhoz), de összességében mindent felül-
múlt az idei rendezvény, gratulálunk a szervezőknek. 
Gratulálunk őszinte elismeréssel azoknak is, akik most 
vehették át díjaikat, kitüntetéseiket, és köszönjük a 
munkájukat. Ünnepélyes keretek között átadásra 
került a teljesen megújult Wekerle utca is, melynek 
felújítását minden szakember méltatta, az ott lakók 
és dolgozók pedig több mint százan írásban is meg-
köszönték a résztvevők munkáját. Borzalmas érzés, 
hogy a sok pozitív történést ismét bemocskolja a 
rosszindulat, és a jó hangulat mögött ismét folyik a 
feljelentgetés (bocsánat, bejelentgetés, bár lényegét 
nézve egyről beszélünk). Szinte hihetetlen, de miután 
a testület egyhangúlag fogadta el a Wekerle utcai 
átépítés menet közbeni módosításait, „jóindulatú” 
feljelentés ment a közlekedési felügyelethez és a fej-
lesztési ügynökséghez, ahol a pályázatokat bírálják. 
(Nesze neked Mór, legközelebb majd meggondolják 
jobban, kinek is adnak támogatást. Hogyan vélemé-
nyezzék legközelebb mondjuk a Vértes utcai panel-
felújítás pályázatokat? Vigyázzunk, mert ezzel csak 
a baj lesz?) Elképesztő azt látni, hogy valaki képes a 
saját körzete ellenségévé válni, a saját városát sározza 
be alaptalanul, megkeseríti a fejlesztésekben sikere-
sen dolgozók napi munkáját, és aljas ténykedésével 
olyan hatást érhet el, aminek következtében a jövőre 
nézve csökkenhetnek a pályázati esélyeink. Mind-

ezt természetesen az „igazság bajnoka” lepel alatt, 
a lehető legsunyibb módon? A vizsgálatok alapján 
persze várhatóan rendben lesz minden, de megint 
felesleges és mindenki számára megalázó kutako-
dásra ment el az idő újabb fejlesztési előkészületek 
helyett. Gondolkozzunk el néha azon, hogy az ilyen 
„feljelentgetős” hírű városba miért is olyan nehéz 
újabb befektetőket csalogatni. Azon nem csodál-
kozunk, hogy az ilyen lelkületű képviselőnek eszébe 
sem jut bocsánatot kérni vagy lemondani, az viszont 
már mégiscsak szégyen, hogy mindezt egyesülete 
aktív támogatásával teheti. A mondás mindig igaz 
marad: „madarat tolláról”… 

Felpezsdült az élet a Móri Borna-
pokat megelőző időszakban váro-
sunkban. Nagy volt a készülődés 
a  kulturál is  és  hagyományőrző 
rendez vényt megelőzően, hogy 
külsőségeiben is méltó módon fo-
gadja a város az ide látogatókat. A 
rendezvény helyszínei megszapo-
rodtak, a kínálat a bőség “zavarát” 
nyújtotta az ide látogatóknak és 
a városban élőknek. Sokak meg-
elégedettségére zaj lott  le  a  3/ 
mondhatjuk 4 napos/ rendezvény. 
Legalábbis reméljük senkiben sem 
maradt olyan negatívum, amely 
nem feledhető. Talán feledhető, 
vagy legalábbis tanúságos lesz, 
hogy üres gyomorral nem érdemes 
a gasztronómiai  sátor közelébe 
menni. Nem, mert” zsebbe vágó” 
volt sokak szerint, amit elkértek a 
kereskedők. Talán sikerül 1 év alatt 
,  az elkövetkezendő bornapig ezt 
is elfelejteni. Sikerül, hisz összes-
ségében nézve színvonalas volt a 
bornapi rendezvény. A háttérben 
tevékenykedők sokat tettek  azért, 
hogy így legyen. Köszönet i l leti 

azokat a dolgozókat, akik a rész-
letekre is oda figyeltek. Sikerült a 
Wekerle utca felújításával elérni, 
hogy a parkolási gondok is meg-
oldódjanak, sikerült nagyobb teret 
nyerni a szovjet emlékmű elbon-
tásával is.  Wekerle utca! Örülünk 
a megújult,  parkosított utcának, 
azonban kár, hogy a Petőfi Iskola 
tanulói számára nem adatott meg, 
hogy zebrán át közelíthessék meg 
az iskolát! Kár, hogy a városban két 
egymással párhuzamos utcában is 
csak 30 km/h sebességgel lehet 
közlekedni. Sokan örülnének, ha 
a Kossuth utcában legalább 40 
km/h sebességgel  lehetne köz-
lekedni,hiszen nem érti  a lakos-
ság mi indokolja ezt a nagyfokú  
a korlátozást.  Persze a sebesség 
korlátozásánál még fontosabb a 
posta kérdése. Várja a lakosság, kü-
lönösen minden hónap 10. napja 
környékén, hogy a posta bővüljön. 
Nem csak az ünnepnapokon, a dol-
gos hétköznapokon is szeretnék 
jól érezni magunkat az emberek 
a városban. 

    MÓR VÁROs JÖVÖJÉÉRT egyesüleT

Politika

szÖVeTsÉg MÓR VÁROsÁÉRT

Net Zrt –t nyilvánította nyertes pályázónak a testület. A 
beruházás további ügyintézése, ezen gazdasági társaság 
feladata lesz. 

 • A testület, döntést hozott a járdaépítések és út-
felújítások II. ütemének közbeszerzési eljárásának lezárá-
sáról. Az alábbiakban felsorolt munkákat a Vegyépszer Zrt 
kivitelezésében készíttetjük el, 29,5 millió Ft értékben:

-járdaépítés a Velegi út déli oldalán.
-Velegi út déli oldalán elkerüló út burkolatalap építés
-Alkotmány útcában 2 db autóbusz peron építés
-Deák F. u. 93 és 123. sz. ház előtt buszmegálló építés
-Járdaépítés a Bányász u. bal oldalán

Az alábbi utcákban végezzük el a burkolat megerősítési 
munkákat a Vértes 2008 -Konzorcium kivitelezésében 61,8 
millió Ft értékben:

-Árpád-Kórház u. burkolat felújítása, 

-Bethlen-Báthory-Bocskay utca burkolat felújítása
-Mátyás király- Martinovics-Hegyalja u. burkolat
 felújítása

 • A testület forrást biztosított a 2008. évben elvég-
zendő rendkívüli felújítások és javítások elvégzésére: 

-Erzsébet tér 3. és Velegi u. 24. sz. alatti önkormányzati 
lakások nyílászáró cseréje

-A városi kórház területén található víztorony lemezfelü-
letének felújítására

-Kálvária temetőben lévő kápolna torony szerkezetének 
újjáépítésére

-Építők útja vízrendezésének kivitelezéséhez

 • A Képviselő Testület megtárgyalta NABUCCO 
Nemzetközi Gázszállító Vezeték tervezett nyomvonalá-
nak elhelyezését. A tervezett nyomvonal, a 81.sz. főúttal 
párhuzamosan, attól délkeletre lép be Mór Város köz-

igazgatási területére, a Velegi u. iparterület móri vízfolyás 
nyomvonalát követve. A testület egyetértett a tervezett 
nyomvonallal, azzal a feltétellel, hogy a város számára 
semminemű többletköltséget nem okozhat a vezeték ké-
sőbbi megépítése.

 • A Képviselő Testület forrást biztosított a Városi 
KRESZ park felújítására, 6,7 millió Ft összegben, azzal a 
kitétellel, hogy a kivitelezéssel egyidőben meg kell épí-
teni a parkot körülvevő biztonsági kerítést. A kivitelezőt 
közbeszerzési eljárás útján válasszuk ki.

Mszp
Színes, minden korosztály számára színvonalas műsorok ré-
szesei lehettünk az idei  bornapokon. Nem ilyen kedvezőek 
viszont a vélemények a gasztronómia, a vendéglátás tekin-
tetében. Számos panasz hangzott el a magas árak miatt és 
tudomásunk szerint már nem kizárólag helyi vállalkozások 
biztosították a vendéglátást, hanem némelyek továbbadták 
e jogot. A nagyobb méretű gasztronómiai sátorban jóval töb-
ben és kényelmesebben étkezhettek, szórakozhattak, mégis 
sajnálatos, hogy a hosszú évek alatt megnőtt növényzetet 
e célra kellett feláldozni! Talán a sátor más elhelyezésével 
megmaradhattak volna az eredeti helyükön a tuják és az 
örökzöldek is!
Meglepve kaptuk kézhez az október 6-i aradi vértanúk em-
lékére rendezett ünnepségre szóló meghívót és nem értjük, 
hogy miért délelőtt 11 órai kezdettel tart a város megemlé-
kezést. Bizonyára sokkal többen vehettek volna és vettek 
volna részt az ünnepségen, ha azt a délutáni órákra szerve-
zik. Javasoljuk a városvezetésnek, hogy  ezt a későbbiekben 
jobban gondolja át.
Végre – többszöri kezdeményezésünkre – eljutottunk odáig, 
hogy már napirendre kerül a telek kialakítások kérdése. Úgy 
gondoljuk, hogy az előkészítést a lehető leggyorsabban 
kell lebonyolítani, hogy az építkezni szándékozók mielőbb 
telekhez juthassanak.
Az energia áremelkedések indokolják, hogy a szociálisan rá-
szorulók terheinek csökkentését helyi szinten is figyelemmel 
kísérjük, ezért javasolni fogjuk a szociális juttatásokról szóló 
rendeletek felülvizsgálatát.

Az ünneplésre, az ünnepi hangulatra, eredmények, 
személyes s ikerek el ismerésére szükség van.  Az 
ünnepi testületi ülés ehhez megfelelő keretet biz-
tosított,  gratulálunk a kitüntetetteknek!
A bornapok vidám és színvonalas műsorai szórakoz-
tatták a város lakóit és az ide látogató vendégeket. 
A rendezvénysorozat nagyban elősegíti a turizmus 
és a borkultúra fejlődését. 
Az ünnep, az ünneplés alkalomszerű, de az alkalom-
szerűség nem követhető az önkormányzati munka 
területén. Elismerjük, indokoltnak tartjuk a pályá-
zatok benyújtásához igazodó soron kívüli testületi 
ülések tartását. 
A rendszeresség hiánya azonban a képviselői munka 
akadályozásához vezethet, ez senkinek nem lehet 
érdeke. Tekintsük át, amit lehet, tegyünk rendsze-
ressé, előre kiszámíthatóvá. Valamennyien tudjuk és 
gyakran hangoztattuk is a képviselő más területen 
is dolgozik, ezt vegyük figyelembe, különösen, ha 
felelősségteljes munkát – joggal – elvárunk tőle.
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Tüzes sikerek
Idén ismét meghívást kapott a móri tűzoltóság 
a németországi testvérvárosunk – Freudenberg 

- melletti Alchenből az évente megrendezésre 
kerülő térségi tűzoltóversenyre, amelyhez idén 
egy nagy jelentőségű gyakorlat is társult.
Tűzoltóságunkat a megmérettetésen hat fő 
felnőtt és egy fő ifjúsági tűzoltó képviselte.
A nagy utazás 2008.augusztus 14-én  csütör-
tökön reggel 06 órakor kezdődött.
A hosszú és fárasztó út után a delegáció este 8 
óra után érkezett meg Alchenbe. Itt a megújult 
tűzoltószertárban a tűzoltóparancsnok Volker 
Nimke  – aki a város polgármestere is egyben 

- és Freudenberg polgármestere Eckhard Günt-
her fogadta szívből jövő szeretettel és meleg 
vacsorával a megfáradt csapatot.
A következő nap péntek délelőttje a felkészülés 
jegyében telt el 11 óráig. Ezután a csapat Freu-
denbergbe indult. Ott az újonnan épült polgár-
mesteri hivatalt mutatta be Eckhard Günter 
testvérvárosunk polgármestere. Ezt követően 
a polgármester meleg ebéddel vendégelte 
meg a magyar látogatókat. Ezután visszautazás 
Alchenbe ahol a csapat lelkiekben készült a 
délután 5 órakor tartandó versenyre.
A verseny lebonyolítása két napon – pénte-
ken és szombaton -  történt 180 csapat rész-
vételével. Mivel a verseny nem nemzetközi, 
ezért idén az új szabályok értelmében csak 
Alchen-Mór vegyes nemzetiségű csapatokat 
lehetett indítani, amelyből kettőt indított Al-
chen városa.
Délután 5 órakor a két csapat készen állt Sie-
gen városában a versenyre, ahol 5 különbö-
ző  feladat megoldása várt a csapatokra. A 
megmérettetés elsősegély-nyújtási feladatok 
végrehajtásával kezdődött, majd ezt követően 
következtek a szerelési feladatok. Ezt követte a 
szomszédos kisvárosban az akadályokkal tűz-
delt váltófutás. Ezt követően újabb kisváros és 
újabb két feladat következett. Először mentő-
kötéseket kellett bemutatni időre, majd leve-
zetésképpen egy írásbeli teszt kitöltése zárta a 

versenyt, amely este 9 óra körül véget ért, majd 
következhetett a jól megérdemelt és jóleső 
pihenés a takaros kis alcheni szertárban.
A következő – szombati - nap Freudenbergben 
városnézéssel és a strand meglátogatásával 
kezdődött.  Délután következhetett a gyakorlat. 
A helyszín Büschergrund egyik általános iskolá-
ja volt. A kisvárosban az ottani tűzoltóság 100 
éves fennállását is ünnepelték. 
Itt egy igazi iskolatüzet szimuláltak füstgépek 
és egyéb eszközök alkalmazásával.
A gyakorlaton több mint 100 tűzoltó vett részt. 
A gyakorlaton 3 kollega légzővel felszerelve 
személyek keresését végezte az épületben, 
míg a többiek szerelési feladatokat hajtottak 
végre  a tűz eloltásához. 
Reméljük az itt gyűjtött ismereteket és tapasz-
talatokat szükség esetén alkalmazni tudjuk.
A versenyen részt vevő tűzoltók tevékenységét 
végigkövette Fenyves Péter móri polgármester 
és a móri önkormányzat delegáltjai.
Ezúton mond köszönetet a móri tűzoltóság 
Mór Város Önkormányzatának, Fenyves Pé-
ter polgármester úrnak és a Móri Többcélú 
Kistérségi Társulásnak az utazáshoz nyújtott 
támogatásukért.
Továbbá köszönet illeti még a Vértes autós-
iskola vezetője személyében Makk Gyula is-
kolavezetőt és Kónya László szakoktatót, akik 
szabadidejüket nem kímélve vállalták a busz 
navigálását.
Köszönet illeti még tolmácsainkat Márki Kriszti-
nát és Rostásiné Tresz Máriát a szolgálatukért. 
Végül, de nem utolsó sorban megköszönjük 
az otthon maradt tűzoltóbajtársaknak, hogy 
távollétünkben a szolgálati feladatok ellátása 
során helytálltak, biztosítva ezzel a kiutazásunk 
lehetőségét.

                                                                                  
                            

          Hartl Gábor

A Mentők a Mentőkért Mór 
és térsége Alapítvány városunk 
kiemelkedően fontos szervezete. 
Fennállása óta, tehát körülbelül két 
és fél év alatt hozzávetőleg ötmil-
lió forintot gyűjtött, ezt az összeget 
pedig „ránk” fordította: mentés-
technikai eszközöket vásároltak a 
pénzből, illetve szakdolgozóikat 
képezték tovább. Amint azonban 
tudjuk: „egyedül nem megy”! A ja-
nuártól közlekedő esetkocsit (mely 
jelentős mértékben javította Mór 
és a környékbeli 12 település ellá-
tottságát) a Mentőszolgálat teljes 
támogatásával tudták hadrendbe 
állítani, az alapítvány pedig mintegy kétmillió 
forinttal segítette a megvalósítást. A móri Vá-
rosi Kórházzal is kivételesen jó, gyümölcsöző 
az alapítvány kapcsolata; jövőre pályázat segít-
ségével új mentőállomás épül majd a kórház 
területén.

Mindezt Csurgó Zsolt, az alapítvány elnöke 
mondta el lapunknak. Beszámolt arról is, hogy 
a szervezet idén ősszel hagyományteremtő 
céllal egy futball-vándorkupát hozott létre a 
társszervekkel, vagyis a rendőrséggel és a tűz-
oltósággal való együttműködés jegyében. Az 
idei mérkőzésekre a Wekerle Sándor Szabad-

időközpont udvarán levő sportpályán került 
sor szeptember 23-án délelőtt. A serleget első 
alkalommal, ebben az évben a tűzoltók vihették 
haza egy oklevél kíséretében. A tervek szerint 
a kupát minden esztendőben megrendezik, 
a jövőre és a következő években pedig csa-
ládi nappal és nyílt nappal is összekötik, ahol 
a közös főzés, bográcsozás mellett mentés-
technikai bemutatón is részt vehetnek majd 
az érdeklődők.

„SEGíTőINK” RúGTÁK A BőRT

Talán nem véletlen, hogy az ókorban Pallasz 
Athéné egyaránt védelmezte a művészeteket 
és a mesterségeket - a kettő sokszor egybeér. Ki 
tudná eldönteni egy kovácsoltvas kapuról, hogy 
annak csupán a ház védelme a funkciója, vagy 
már művészeti alkotásnak tekinthető? És biztos-e, 
hogy nincs „feladata” egy szépen megmunkált 
kerámiának a világban?

A bornapok alatt művészetekkel és mester-
ségekkel egyaránt találkozhattunk. A Park Ga-
lériában Imre Eszter keramikusművész kiállítása 
volt látható. A Lamberg-kastély kisgalériájában 
Németh János egyéni fantáziavilágú, dom-
borműves korsóiban gyönyörködhettünk. A 
programok közt helyet kapott a Biblia Évének 
jegyében Bánkuti Katalin ikonkiállítása és egy 
Biblia-kiállítás is, de megcsodálhattuk Dömötör 

László és Langmáhr István fotóit is, valamint a 
már hagyományosnak tekinthető gyermek-
rajz-kiállítást.

És a mesterségek? Aki betévedt a Lamberg-
kastély vagy a Képző-és Iparművészeti Szabad-
iskola udvarába, az látta: kíváncsi gyerekek (no 
meg felnőttek) figyelték szájtátva, mit tud a ko-
vács, a fazekas, a nemezelő, milyen csoda kerül ki 
a kezük alól… Még próbálkozni is lehetett -több 
vagy kevesebb sikerrel-, hogy válik-e belőlünk 

„gyorstalpalón” mondjuk kovács.
Az őrségi langallót árusító férfi azt mondta: 

nyugodtan kóstoljuk meg a kenyérlángost, 
biztos ízleni fog: „Mert ebben lélek van” – talán 
itt a titok nyitja…

Ezt a kérdést remélhetőleg senkinek nem 
kellett feltennie az idei bornapok alatt, hiszen 
kínálat volt bőven- mindenki megtalálhatta az 
ízlésének való muzsikát.

A Wekerle Sándor Szabadidőközpontban 
a tavalyihoz hasonló módon idén is diszkó 
várt a fiatalabb, bulira éhes korosztályt. A DJ-
k nagy sikert 
arattak; a két 
nap (péntek, 
szombat este) 
alatt több ezren fordultak meg a helyszínen. A 
klasszikusabb muzsikát kedvelőket pedig a VII. 
Nemzetközi Fúvószenekari Fesztivál gálaműsora 
csalogatta, mely szokás szerint jó hangulatban 
és persze magas színvonalon zajlott.

Idén több tekintetben is kibővült a bornapi 
kínálat- a zenei programokban az is újat jelen-
tett, hogy a Kapucinus téri nagyszínpad mellett 

a gasztronómiai sátorban és a kastélyparkban 
felállított Művészeti színpadon is zajlottak kon-
certek, „utcazenélés”. Lehetetlen volna felsorolni 
mindenkit, aki ott volt, hallhatta, láthatta őket: a 
kitartó Stugi Band-et, akik rendületlenül játszot-
tak az őket kísérő eső ellenére… a fantasztikus 
hangulatot varázsoló Kormoránt… a „bulizós”, 

vidám Bartók 
Esztert, aki 
élettel töl-
tötte meg a 

Kapucinus teret… a keveset táncoló, annál 
többet skálázó Caramelt, aki új számokkal is 
megörvendeztetett minket…a sokat késő és 
rövid, de remek műsort adó Somlót…és a töb-
bieket mind, akik muzsikájukkal hozzájárultak, 
hogy ne csak a fejünkben, a lábunkban is jó-
kedv legyen!

VíZSZINTES:
1. Formai. 5. Ond társa. 8. Állat hímje. 11. A 
megfejtés első része. 12. Rakodik. 14. Puskát 
használ. 15. Vagy, angolul. 16. Kedvelt elfog-
laltság űzése. 19. Vetített állókép. 21. Század, 
röv. 22. Erőszakkal szerez. 23. Lányunk férje. 25. 
Indíték. 27. A japán főváros. 29. Spanyol nép 
tagja. 32. A bróm vegyjele. 33. Királyi, röv. 34. 
Daloló szócska. 35. Húros fegyver. 37. Forralt, 
üdítő ital. 38. Edmond Dantes börtöne. 40. 
Nagyon száraz terület. 43. Nagy folyónk. 46. 
Paripa. 47. És, latinul. 49. Lángész. 51. Viszont. 
53. Lejjebb. 55. A megfejtés második része. 58. 
Gally. 59. Keresztül. 60. Hullám tajtékos háta. 61. 
Amiről a mű szól. 63. Szúrófegyver. 64. Gyom. 
65. Hórihorgas.

FÜGGőLEGES:
1. A másik távolabbi helyre. 2. Gyakori papa-
gájnév. 3. Az argon vegyjele. 4. Kicsi. 5. Nincs 
haja. 6. Szándékozik. 7. A kelleténél többet. 
9. Lehull (kissé költőien). 10. Van felesége. 
12. Beállás (fényképezéshez). 13. Zászló teszi 
szélben. 17. Ábécénk utolsó betűje. 18. A pa-
nasz szava! 20. Lehullott levelek halmaza. 24. 
Személyét. 26. A Dzsungel könyve kígyója. 
28. Szerkezet csuklón, 
falon. 29. Ellenértéket 
letudó. 30. ... Pacino; 
színész. 31. Elismerés, 
kitüntetés magas 
szintű alkotásért. 33. 
Mely személyt? 36. 
Igen, németül. 37. A 
vizek városa. 39. Üdvö-
zült, glóriás. 41. Iljusin 
névjele. 42. Magad. 44. 
Adósság része! 45. Ma-
téria. 48. Nagy lakót-
erű lakás jelzője. 50. A 
hal petéje. 52. Közelre 
mutató szó. 54. Dél-
amerikai teveféle. 55. 
Jó a szeme. 56. Tavasz 
párosai. 57. Porszívó 
márka. 62. Lángol.        
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MesTerség? MűvészeT? MIndkeTTő…

„ZENE NÉLKÜL MIT ÉREK ÉN?”
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