
A Móri árok mentén a Vértes délnyugati és a Bakony ke le ti pe re
mén kialakult települések a fejlõdés során sok válto zá  son mentek 
keresztül. Az elsõ emberi települések e tájon i.e. hatezer évvel ke let
kez tek, amikor kialakultak a földmûvelés és az állat tenyésztés korai 
for mái. A jobb élelemellátás miatt a né pesség nõtt,  a magaslatok és 
er dõvidékek is benépesültek. Ebbõl a korszakból való az vonaldíszes 
ke rámiáiról ismert lelet, mely Móron ke rült elõ.   A bronzkor elején 
a fém még csak ékszerként je lent meg, de késõbb már fegy ve re ket és 
szerszámokat készítettek belõle. A hódítások és a zsákmány kö vet
keztében a társadalomban egy új vezetõ réteg alakult ki, amely föld
várakat épített, s ezekbõl ellenõrizte a környéket. Ilyen a Csó ka kõn 
ismert földvár, melynek keletkezése pontos idõponthoz nem 
köthetõ. 

A Vértes és a Bakony vidékére a vas ismeretét SvájcAusztria 
fe lõl a Hallstadtkultúra népe hozta el. Településeinek nyo mai Fehér
vár csurgó környékén fedezhetõk fel. Az elsõ kelta telepesek az i.e. 
IV. században érkeztek hazánkba. A Vértesben Móron, Vajal pusz tán 
ismerünk kelta falut. Pusztavámon Diana barbár jellegû kõszo  b ra,  a 
kelta õslakosság rit ka hagya téka került elõ. A római kor ban a törzsi 
területek fokozatosan szûkültek, Pannónia népei a Ró mai Birodalom 
népévé váltak. A városok mellett nagyobb falvak, gaz dag villagaz
daságok épültek. Az elsõ század végére kiépültek az utak is. Az 
Aquincumból Savariába ve ze tõ fõ út a mai Csákberény fe lé ha lad, 
ahol Orondpusztán több alka lommal épületeket tártak föl. Az út 
Söréden át vezetett tovább, ahol az I. századi császárok pén zeit ta lál
ták meg. A Móri vízfolyás mellett, a Kõhalomnál nagy ki ter je désû 
település nyomai látszanak, a savariai  utat itt keresztezte a Gorsium
Arrabona útvonal. Magyaralmáson a Silvanus istennek szen  telt kis 
fogadalmi kõoltárra bukkantak. A VI. századtól az ava rok lak ják a 
területet. A korai avarság nomád pásztorkodó gaz dál ko dást fo lyta
tott, néhány generáció után azonban már kialakultak az ál lan   dó fal
vak. Az avar korszak nagy temetõje CsákberényOrond pusztán 
került elõ. 

A 900as évek elején a honfoglaló magyarság a környék stratégi a
i lag fontos pontjait szállta meg. Móron kerültek elõ X. századi 
te me tõk, melyekben nyugati denárokat ta láltak. Ez arra mutat, hogy 
a kör nyék fegyveresei is részt vettek a „kalandozó hadjáratokban. Az 
1000ik év karácsonyán megkoronázott István király hozzákez dett a 
feu dális állam  és egyházi szervezetek kiépítéséhez. Vár megyei szer
ve zeteket hozott létre, székhelyén egy várral és a vár ispánnal. Ezt a 
vi déket Árpád unokaöccse, Szabolcs birtokolta, majd halála után a 
Csákok kezén maradt. Az 1242es tatárjárást a környék falvai át vé
szel ték, a sík vidé kek rõl számosan menekültek ide a vad lovasok elõl. 
A tatárjárás utáni újjáépítést a hadi tapasztalatok alapján vár épí tés is 
követte. A Csákok dudari ága felépíttette Csókakõ vá rát. Az 1320as 
években a Vértes várai királyi birtokba kerültek Károly Róbert 
politikája következményeként. A késõbbiekben a vidék ked  velt 
vadászterülete lett nagy királyainknak, gyakran idõzött itt Nagy 
Lajos, Zsigmond és Mátyás is. 

A másfél évszázados török ura  lom alatt a térség a magyar és török 
se regek állandó had fel  vonulási területe volt. Lakossága megti zede lõ
  dött, és inkább a bé késebb nyugati és északi megyékbe menekült.  A 
csó kakõi uradalom a XVIXVII. században a Nádasdy csa lád tu laj
doná   ba került. A Wesselényi féle összeesküvés kitudódása után az 
ab ban résztvevõ Nádasdy fõ és jószágvesztésre ítéltetett, a csó ka kõi 
ura dalom pedig a kincstár tulajdona lett egészen 1691ig, ekkor 
Hochburg János udvari tanácsos vette meg. Bár a falvak kö rül a leg
ki sebb népességû ekkoriban Mór volt, a Hochburgcsa lád mégis a 
nagy kiterjedésû birtok központjává tette. 1704 ja nuár jában a kör
nyék sokat szenvedett népe is nagy lelkesedéssel csat lakozott 
Rákóczi kuruc seregeihez. Mór földrajzi fekvésénél fog va többször 
ke rült a harcok középpontjába. 1710re megszûntek a harci ese mé
nyek, de annál nagyobb erõvel tombolt a pestis jár vány. A földesurak 
eb ben az idõszakban hol megtartották elhanyagolt birtokaikat, hol új 
tulajdonosoknak adták el. A 18. század kezdetén a térség rit kán 
lakott, kis népességû. Az ura dal mak, falvak, puszták be te le pítését 
elsõsorban a hiányzó munkaerõ tet te szükségessé. A Hochburg 
uradalom a németek be te le pítését már 1698ban el kezd te. Ebben a 
nagybirtokosoknak segítsé gé re vol tak az 16941696 között Móron 
megtelepült kapucinus szer ze tesek. Mária Terézia 1758ban kiadott 
menlevele kimondja: „A jö võ ben Mór köz ség nemcsak a mezõváros 
névnek örvend, hanem megtart hatja az évi négy szabad vásárt is." 

A telepesek beilleszkedése gyorsan ment végbe. Jelentõs szerepük 
volt az ellenreformáció sikeres végre hajtásában, ugyanakkor a gazda
sá gi élet újjászervezésében is, mivel munkaeszközeik, lakóházaik, 
gaz dasági épületeik tökéletesebbek vol  tak a magyar jobbágyokénál. 
Erre az idõre esik a  helyi szõlõ kul túra felvirágzása. Az 1810es föld
ren géssorozat szinte valamennyi te le pülésen komoly károkat oko
zott, az 1830as években pe dig a kole ra  járvány tizedelte a lakosságot. 
Az 1848as pesti for ra  dalmi ese mé nyek hírére Mór földesurai jobbá
gya ikat a feudális ter hek alól fel men  tették, a környék falvainak 
jobbágyai pedig meg tagadták a feudális szolgáltatások teljesítését. 
Jellasics fõserege ezév október 1jén Mórra ér ke zett és Perczel Mór 
had testével december 30án megütközött. A szabadságharc szem
pont  jából vesztes móri csatában összesen 32 ka to na esett el, akiket 
Móron közös sírba temettek el. Tragikus eseménye e kor szak  nak két 
csákberényi pap, Szikszai János  református lelkész és Manszbarth 
Antal katolikus plébános kivégzése.

Az 1867es kiegyezést követõ gazdasági fellendülés, a kapitalista 
vi szo nyok meg jelenésének kézzelfogható bizonyítéka a pénzinté ze
tek létre jötte volt. Móron 1872ben kettõ is alakult, elsõként a 
Mórvidéki Takarékpénztár, másodikként az Önsegélyezõ Népbank. 
1871ben ki mond ták a Móri Ipartársulat megalakulását. 1855ben a 
Vér tesben mész égetõ mûködött és még ebben az évben tég lagyár és 
két szeszgyár kezdett termelni, községi vágóhíd létesült. Új birto ko
sok jelentek meg, a XIX. sz. második felében kia lakult a móri bor
vidék mai képe. A nagy és kisbirtokokon egyaránt nagyarányú szõ
lõtelepítés folyt. A szõlõsgazdák ér de keit a hatóság is védte. Meg
akadályozta, hogy a köz ségbe idegen bort szállítsanak be a ke res
kedõk, és azt késõbb móri bor néven hoz zák forgalomba. Mór nagy 
községben a mezõ vá rosi jogállás a polgári közigazgatás be ve ze té sével 
1870ben meg szûnt. Az I. világ háborúig a településen 27 kü lön bözõ 
egyesület, egylet, társulat, kör ala kult.  Jelentõs részük a köz
mûvelõdést szolgálta. Az iskolák után 1885ben ipartanonc, 1894ben 
polgári iskola kezdte meg mûködését. 18921918 között Wekerle 
Sándor, Mór szülötte  há rom alkalommal is volt magyar mi nisz ter
el nök, meghatározó szerepet betöltve  az ország fejlõdésében.

Az I. világháborúban a legkisebb falvakból is bevonultatták a harc
 ké pes férfiakat és közülük sokan többé nem tértek vissza lakó he 
lyük re. A gazdasági helyzet egyre romlott, a megélhetés pedig 
ne he zebb lett. Móron a 20. század elején néhány nagyobb ipari üzem 
lé te sült. A húszas években mûködött kõszénbánya, községi vil lany
telep, 2 tégla gyár, 2 gõzmalom, 1 cementárugyár, 1 faárugyár, 2 szik
víz gyár. A gazdasági válság után mindössze kettõ maradt közülük. A 
leg több gondot ekkor az egész mezõgazdasági termelés válságával 
össze függésben kialakult borkrízis okozta.

A II. világháború idején a hadi érdekek határozták meg a bá nyá
szat, az ipar, a mezõgazdaság termelését, a társadalom irányítását. A 
1850 év közötti férfiaknak kötelezõen be kellett vonulniuk és sokan 
vesz  tet ték a hazától távol életüket. A szovjet csapatok 1944. decem
ber 24én éjszakai támadást indítottak a Móriárok mentén kiépített 
né  met állások ellen, majd három hónapra állófront alakult ki. A II. 
vi lágháború befejezõdésével a remélt béke helyett újabb ember pró  bá
ló évek következtek. Az 1945. decemberében megjelent rendelet 
szerint Né metországba telepítették ki azokat a német nemzeti sé gû
eket,  akik a Volksbundnak vagy valamely fegyveres német alakulat
nak tagjai vol tak. Mórról 19461948 között ez a rendelet 417 német 
családot érintett. A né met kitelepítés után sikerült csak  véglegesen 
rendezni a földkérdést is. 

Az 1950es években megindult gazdasági intézkedések nyomán 
bi zo  nyos társadalmi nyugalom keletkezett,  a bánya termelése, majd 
új bá n yák nyitása a környéken elégséges munkaalkalmat nyújtottak. 
Ez a kor viszonyai között gazdasági és kulturális fejlõdést ered mé
nye zett. Az ipari üze mek mellett a mezõgazdasági szerkezet is átal
akult. 1949ben gép állo más, majd állami gazdaság kezdte meg 
mû ködését Mó ron, a fal vak  ban pedig a tszek létrejötte mind több 
mun ka le he tõs éget te rem tett a lakosságnak. A borgazdaságok a me zõ
gazdasági ágazatban hú zóerõt jelentettek. Az iparvidék, amely 8 
köz séget ölelt fel, 5200 mun kavállalót foglalkoztatott. Az államo sít
ások után az 1950es évek  tõl a szén és bauxitbányászat erõteljes fej
lõdése biztosí tot ta a meg élhetést a mezõgazdasági termelés mellett. 
A kemény dik ta tú rá val szemben azonban 1956ban a térség több te 
lepülésén is  meg moz du lásokra került sor. Az 1960as évekbõl új 
i pa ri üzemeket te lepítettek (Ikarus, Csepeli Fémmû, Budalakk) a 
kör nyékre, ami a fej lõdésnek új irányt adott. Az 1990es rendszer
váltással a régióban is ki ala kul tak az önálló helyi önkormányzatok, a 
demokratikus politikai mûködés intézményrendszere és szervezetei. 

Forrás: Béni K. Viszló L.: Egy cseppnyi Magyarország         

Egy ember életéhez nem mérhetô ritka esemény  az ezredforduló. Mi akik, a XX. szá zad 
vé gén itt élünk a Vértes és Bakony szép fekvésû völgyében, abban a hely zet ben vagyunk, 
hogy évezredekre tekinthetünk vissza, de a jövôt mi is csak legfeljebb néhány évti zedre 
elô retekintve sejthetjük meg. E kiadvány Mór és kistérsége történelmi múltjának rövid 
át te kintésére, a jelen vázlatszerû bemutatására vállalkozik, közreadva néhány gondo
la tot a harmadik évezred kezdetének várható folyamatairól is. A kiadvány földrajzi 
ke re tét az adja, hogy a hivatalos kisrégiós kereteket átlépve 1999. júniusában létrejött 
a Móri Területfejlesztési Társulás, amelynek jelenleg 14 település tagja. A szervezeti 
formán túl összeköti a kistérség településeinek lakóit a közös történelmi múlt, a kul
turális ha gyományok, az emberi kapcsolatok szövevénye és nyilván az a felismerés is, 
hogy együtt mû köd ve a jövô céljai is könnyebben megvalósíthatók. A politikai szándék 
sze rint az or szág háromszintû közigazgatási rendszerén belül a jövôben hang súly a 7 
terü leti és mintegy 150 kistérségi régióra helyezôdik át. Hazánk közeljövôben várható csatlakozása az Európai 
Unióhoz új faj ta gondolkodásra serkenti mind a politika, mind a gazdaság és a civil szféra szereplôit, mivel az EU 
országaiban elsôsorban nem az egyedi igények, hanem szervesen összetartozó, céljaikat és cselekvésüket összehangol
ni tudó szervezôdések érdekei érvényesülhetnek. A kiadó és a szerkesztôk ehhez a gondolkodáshoz kívánnak e kiad
vánnyal hozzájárulni, megköszönve a kistérségi települések polgármestereinek segítségét és a felkért szakértôk szíves 
közremûködését.                                             A szerkesztõk Akik e tájon élünk...

A móri kistérségi társulás tele pülései: Bakonycsernye,          Ba 
kony kúti, Balinka, Bodajk, Csákberény, Csókakô, Fehér vár 
csurgó, Isztimér, Kincsesbánya, Magyar al más, Mór, Nagy
veleg, Pusztavám és Söréd. Közülük leg na gyobb lakosság
számú Mór  a régió természetes központja  15.085 lakossal, 
míg Bakony kútiban mindössze 108an laknak. A népsûrûség 
csaknem 100 fô/km2.
A 14 település összlakossága 35.357 fô, közöttük majdnem 
min den negyedik 18 év alatti fiatal, míg a 60 évesnél idôsebbek 
szám aránya átlag 17 %. Az elöre gedés leginkább Bakonykúti és 
Isztimér tele pülésekre jellemzô, Kincsesbányán, Móron és 
Pusztavámon fiatalabb a lakosság összetétele. A kistérségben a 
ter  mé  szetes szaporodás az ezredvégen negatív képet mu tat. A 
szü letések száma sajnos sehol nem haladja meg az elhalálozá so
 két, sôt a régió településeinek fe lén több a temetés, mint a 
ke  resztelô. Ezt a fogyást ki egyen líti a külsô bevándorlás. Mór, 
Pusztavám, Nagy ve leg, Söréd, Bodajk, Isztimér és Bakonykúti 
lakos sá gá nak mobilitása pozitív egyenlegû és  az utób bi 5 
évben csak Csákberényben volt nagyobb az el köl tözôk szá ma 
a betelepülteknél. A kistérségben a lakosság több sége magyar 
szár ma zá sú. Jelentôs létszámú nemzetiségi kiseb bség 
Pusztavám, Isztimér, Bakonykúti és Mór települé se ken él, 
akik többsé gében a német nem ze ti ség hez tar toz nak. Isztiméren 
és Bakony csernyén ta lá lunk na gyobb számban szlovák nemze
ti sé gû eket, míg a ci gány ság létszámaránya Móron a leg
nagyobb. E te le pü léseken a nemzetiségek helyi kép viseletére 
válasz tás útján megalakultak és mûködnek a kisebbségi ön kor
mány za tok.   

Ahogyan élünk...

A kistérség összesített lakásállománya 12.708 családi ház és 
lakás, egy lakóingatlanban átlagban csak nem 3 fô él.  Ezek dön
tô többsége magántu laj donban van és nagyobb ré szük a XX. 
század utolsó har madában épült. A legtöbb tele pü lé si ön kor
mány zat nak van szolgálati és szociális bérlakása is. Ezek ará  nya 
azonban az összes lakáson belül  csak 0,5  3 % közötti, leg 
magasabb (5 %)  Fehérvárcsurgón. A legutóbbi 5 év ben  a leg 
több településen nôtt a lakosság építési ked ve és a tér ség ben 
csak Bodajkon csökkent a lakásállo mány. Az alap vetõ infra
struk túra kiépítésben a kis tér ség nagyot lé pett elôre az elmúlt 
tíz évben. A veze té kes vízellátás a települések nagyobb részén 
szin te teljeskörûen biz to  sított, és az évtized legnagyobb 
kö zös   ségi fej lesz té sé nek köszönhetôen a  lakások csaknem 
két har  ma dá ban van vezetékes gáz. Nem ennyire ró zsás a 
helyzet a csa tornázottság terén, mivel több tele pü lésen ez 
teljes mértékben hiányzik, illetve a csator na hálózat vi szony lag 
alacsony ki épí tettségû. A  tele kom mu ni ká ciós rendszerek 
fejlôdésében az utób bi évek ben mi nô sé gi ugrás volt tapasztal
ható, mivel a ve ze tékes tele fon hálózat nagymértékben kiépült, 
Söréden pél dául a bekapcsolt lakások aránya 100%. A legtöbb 
te le pü lé sen a lakossági összefogásnak köszönhetôen helyi 
ká bel  tele ví ziós rend szer is létrejött, Móron a ma gán kéz be 
adást követôen már a következô évezrednek meg fe lelô tech
nikai váltást is megvalósította az új üze meltetô. 

Amibôl élünk...

A kistérség munkaképes korú lakosságának foglalkozta tott
sága a hazai átlagnál lényegesen jobb, közülük a keresôk aránya 
a legtöbb településen eléri a 8090 %ot. Csak a legkisebb létszá
mú településeken alacsonyabb ennél a dol gozók számaránya, de 
Bakonykúti kivé te lé vel sehol sem ke vesebb 70 %nál. A mun ka
nél  kü li ség mértéke átlagosan 4 5 %, de kie mel kedôen ala csony 
Pusztavámon, Bodajkon és Nagyve le gen. A bauxit termelés 
befejezõdésével átmenetileg 10%ra nôtt a munkanélküliségi 
szint Kin csesbányán.  Mun kát a régióban élô emberek elsôsor
ban az ipar  ban és a szol gáltató ága zatokban találnak. Az utolsó 
évti zed ben a me zô gazdaság rová sára szinte minden tele pü lésen 
nôtt az ipar ban dolgozók ará nya, ami fõként a székesfehérvári 
és móri ipar  vi dék zöld me  zôs  beru há zásai munkaerô felvevô 
igé nyé nek volt köszö  n hetô. A kistérségben az évezred végén 
242 tár  sas és 1099 egyéni vállalkozás mûködik. Ennek több, 
mint fele móri székhelyû. Az elmúlt években az egyé
ni vállakozások száma a legtöbb 

településen folyama to san nôtt, míg a társas vállalkozások szá
ma a évtized ele jét követô fejlôdés után szinten maradt. A 
gaz dál  ko dók nagyobb része az iparban tevékenykedik és a 
mezô gaz dasági termelés egyértelmûen visszaszorulóban van a 
tér ség ben, Kincsebányán és Magyaralmáson például nincs 
mezô gaz dasági vállalkozás, Pusztavámon és Csóka kôn 30 
%os a mezô gazdaságban mûködô  gaz dál kodók aránya, amely 
a tér ség ben a legmagasabb. Munka mellett azonban saját 
szükség le te ik kielé gí té sé re sokan foglalkoznak állattartással 
és ker tész ke déssel, illetve szôlômûveléssel. Az állami gaz
daságok és ter me lôszövetkezetek leépülésével együtt járt a 
szôlô ter mesztés és a bortermelés átmeneti hanyatlása. 
Az újon nan létrejött hegy községeknek és a jógazda szem léletû 
kis termelôknek kö szön hetôen azonban a móri borvidék 
remélhetôleg hamarosan vissza nyeri régi hírnevét. Az iparon 
belül a hagyományos szén és  bauxitbányászat megszûnõben 
van és mára a jármûal kat rész gyártás vette át a vezetô szerepet. 
A kisebb köz ségekben  Csó   kak ô, Magyaralmás, Pusztavám és 
Kincsesbánya kivételével   a helyi vállakozások nagyobb 
része a lakossági igényeket ki e lé gítô keres ke de lemben és szol
gál   tatásban tevékenykedik, míg Móron ez a szektor csak a 
vál lal  kozások 14 %át fog lal ja ma gában. A kistérségben az 
elmúlt évtizedben 6 olyan külföldi  elsôsorban német  
tôkébôl finanszí ro zott beruházás és fej lesz tés valósult meg, 
amelynek nagy ságrendje több százmilllió fo rintos, illetve 
milli ár dos összegû volt. A tôkebefektetésre azon ban ki zá ró
lag Móron került sor, így ennek eredmé nye ként a kis térségi 
községek dolgozóinak zöme eljár dolgozni lakó helyérõl.

Ahol tanulunk... 

A kistérségi települések többsége rendelkezik óvodával és 
általános iskolával. Bakonykúti és Balinka a leg ki seb bek óvo
dai ellátását, továbbá  Söréd az alapfokú isko láz tatást a 
szomszédos településekkel közösen oldja meg. Nagyvelegen 
csak alsó iskolai tagozatot mûködtetnek. A kistérség összesen 
16 óvodájában 1619 gyermek játszhat, míg az általános iskolák 
167 tanulócsoport já ban összesen 3651 diák sajátíthatja el az 
alap vetô mû velt séget. Középiskola a térségben csak Móron 
ta lál ható, a Táncsics Mihály Gimnázium és a Perczel Mór 
Szak kö zépiskola összesen 20 tanulócsoportjában 800 fô szere
zhet érett ségit és a kor követelményeinek egy re inkább meg
felelô ál talános mûveltséget és szakis me retet. Móron a 
Zeneiskola 14 ta nulócsoportjában 435 tanuló sajátíthat el 
magas színvonalú ze nei és hang szeres tudást. A térségi felada
tokat is ellátó móri Gárdonyi Géza Általános Iskolában 
jelenleg 86 tanuló fel zár kóz tatását és nevelését végzik. A 
kistérség “gyöngyszeme” a bodajki HangSzínTér Mûvészeti 
Iskola, amelynek kisugárzó ha tása már a régión túl is ér 
zékelhetô. Az iskola bodajki és más településekre  ki helyezett 
tagozatain összesen 1917 diák zenei, mû vé szeti képzését látják 
el. 

Ahol mûvelôdünk és ahogy szórakozunk...

Közösségi kulturális összejövetelekre, rendezvényekre al kal mas  
mûvelôdési ház, kultúrház vagy faluház és könyvtár Bakonykúti 
kivitelével a kistérség valamennyi településén található. Már az új 
évezred kíhívására válasz a teleházak létre jöt te, amely jelenleg 
Csákberényben, Isztiméren és Balinkán van. A lakosság szórakozá
sa, kikapcsolódása a technikai fej lô dés nek köszönhetôen  ma már 
fôként az otthonuk falai között vagy a közeli nagyvárosban zaj lik. 
Mozi már csak Móron és Bodajkon van, egyre csök kenô látoga
tottsággal.   A fiatalok igényeinek az ezredvégen legin kább a dis
cok felelnek meg, de új ra divatja van a hagyo mányos báloknak is. 
A települések ön álló vá válásával megerôsödött a hagyományôrzés 
és elôtérbe ke rültek  a település egyedi arculatának megfelelô ren
dez vények. A falunap és a búcsú a községekben a leg nagyobb kö zös
ségi rendezvény, de több település ta vasszal majálist és nô na pot, 
ôsszel pedig szüreti fel vo nulást  szervez. Magyar al máson 
nemzedékek talál ko zójával, Kincsesbányán  férfinappal és öregek 
nap já val köszöntik az érintetteket.  Bornap Móron és Csák
berényben van, a móri már az országhatárokat is át lépi hír nevével és 
a hozzá kapcsolódó nemzetközi zenei kul turális ren dezvényekkel. 
Móron tavaszonként új ha gyományt kívánnak teremteni a Szent 
Györgynapi vígasságokkal.   

Ami gyógyír a bajra...

Alapszintû általános orvosi ellátás Bakonykúti ki vi te lével 
min den településen mûködik, a régióban össze sen 29 házior
vos látja el helyben a betegeket. A kistérség egyetlen térségi 
egész ségügyi feladatokat is ellátó intézménye a Móri Városi 
Kórház és Rendelôintézet, ahol fekvõ és járóbeteg szakorvosi 
el látást biztosítanak a régió la kos ságának. Az intézmény 
mû köd tetésre fordítható pénz egyre  ke vés bé elég, ezért 
néhány éve felvetôdött a kórház bezárása is. Ezt az 
intézménynek sze renc sére sikerült elkerülnie, amihez a vál
lalkozói szféra és a la kos ság anyagi támogatása is hozzájárult. 
Piaci alapon mû kö dõ or vosi vállalkozások csak egyes szak
területeken /pl. munka   eg ész   ség ügy, fogászat/ mûködnek. 
Mentõállomás csak Móron ta lálható.  A tele pü lések többségén 
mára kié pül tek a szociális ellátás szer vezetei is. Pusztavám és 
Bakony kúti jelenleg nem mû  köd tet ilyen intézményeket 
Gyermekjóléti szolgálat Bakony csernye kivételével a többi 
településen van, azonban csa  ládsegítô szolgálatot már csak a 
települések fele, öre gek nap közi otthonát pedig csak Mór és 
Bodajk mû ködtet. Hajléktalan szállót Mór városa tart fenn a 
rá szorulóknak.          

Amiben helyben szervezkedünk...

A kistérség településein összesen 109 bejegyzett civil szer
ve zet mûködik, amelyek többsége az 1990es rendszerváltás 
után ala kult. Többségük a szabadidôs tevé keny sé gek, a sport, 
a kul túra és a hagyományôrzés terü le tén tevékenykedik. A 
klu bok, e gye sületek sikereiket elsô sorban a tagjaik lelke se dé
sé nek és ve  zetôik hozzá ér tésének köszönhetik. Mûködésük 
a nya  gi bá zisát elsô sorban saját erôbôl, támogatoktól és pályá
za  tok út ján teremtik meg és nagy mozgató erôt jelentenek a 
te  le  pülések közéletében. Közülük az országhatárokon túl is 
is mert a Móri Mûvészeti Szabadiskola és a Móri Ifjúsági 
Fúvós ze nekar tevékenysége.  Külföldi partner kap csolattal a 
kisrégióban csak öt te lepülés rendelkezik. Pusztavámnak 
három, Mórnak, Bodajknak, Csókakônek és Isztimérnek egy
egy kül ho ni testvértelepülése van, jellemzõen  német nyelv
terü leten. Velük a hivatalos szintû és a lakossági együtt mûkö
dés a kul tu rá lis rendez vé nye ken túl az egészségügyre, az 
okta tás ra, a sportra és a vallásra is kiterjed.              

Akik a példát jelentik...

A móri kistérség neves szülöttei életútjának, mun kás sá gá
nak bemutatására e kiadvány keretei nem ele gen  dôk. Számos 
te rületen tevékenykedtek ugyanis azok, akik a ma itt élôknek 
és a jövô nemzedékeknek a példát jelentik. 
Mór városa elsõsorban Wekerle Sándor elsô magyar polgári  
miniszterelnökre, Dr. Zimmermann Ágoston állatorvosaka
dé mikusra, Radó Antal mûfordítóra, Bakony cser nye Hegyi 
Imre néprajzkutatóra, Isztimér Dr. Angeli Lambert biológus
ra, Fehérvárcsurgó gróf Károlyi József földbirtokosra, 
Amerigo Tot szobrászmûvészre és Dr. Kétly József orvosra, 
Bodajk Perke Géza festômûvészre és a közelmúltban elhunyt 
Fellegi Imre hely történészre a legbüszkébb. 

Ami a közeljövôben a legfontosabb...

A kistérség önkormányzati vezetôi településük következô öt évi 
fejlôdésében a következôkre helyezték a hangsúlyt:
Szinte mindehol elsôszámú megoldásra váró feladat a csator na
hálózatok és a belsô vízelvezetõ rendszerek teljes kiépítése, kar
bantartása. A települések nagyobb részén tervezik a járdák és 
úthálózatok javítását. Pusztavámon a fejlesztési lehetôségek a 
szénbányászat még bizonytalan jövôjével is összefüggenek. Mór, 
Magyaralmás, Bakonykúti, Fehérvárcsurgó, Söréd és 
Bakonycsernye az intézményrendszer fejlesztését is tervezi. Csák
berényben, Fehérvárcsurgón, Kincsesbányán, Söréden és Bodajkon 
az idegenforgalom növelése is kiemelt célok közé tar tozik. Söréd 
és Csákberény a jövõben új lakótelkek ki ala kí tásával kívánja 
bôvíteni lakásállományát. Nagyveleg és Magyaralmás  teleházat 
szeretne létrehozni, míg Csókakô korszerûsítené kábel TV hálóza
tát. Isztimér, Balinka és Nagyveleg kiemelten fontosnak tartja a 
településrendezést, parkosítást. Mindezek megvalósításához a 
közösségi akarat már megvan és csak az anyagiak hiányoznak.

Üdvözlet az Olvasónak!
Gazdaság

Mi várható a kistérség gazda sá
gában 2010ig? A következõ tíz év elé 
mind a magyar gazdaság egésze, mind 
Mór és vonzáskörzete alap ve tõ en 
derûlátó várakozással nézhet. Az 
el múlt években már döntõen létrejött 
Fejér megye ezen részén az a modern, 
exportorientált ipari termelõi bázis 
amire a jövõben is bátran alapozha

tunk. Ezek a vállalkozások sikeresek, nyereségesek, termelésük 
bõvülése várható. Sikerük újabb befektetõk számára jelent jó példát, 
vonzerõt. Egyre növekvõ számú magyar kis– és középvállalkozás 
válik majd alkalmassá arra, hogy beszállítója legyen ezeknek a jel
lemzõen külföldi tulajdonú vállalatoknak. Gazdasági szerkezetváltás 
során régiónkban tovább romlik a bá nya ipar és néhány mezõgazdasá
gi vállalkozás helyzete, ugyan ak kor minden jel arra mutat, hogy 
jelentõs növekedés lesz az építõipa ri, szolgáltató, kereskedelmi és 
vendéglátóipari területen. Jelentõs     “mozgás“ várható az egyéni és 
kisvállalkozásoknál: nagyon sok fog meg szûnni, többen új vál
lalkozást indítanak, néhány esetben tõkekoncentrációval jön létre az 
új profilú vállalkozás. A reál jö ve del mek érzé kel hetõ nö vekedése, az 
infláció további mérséklõdése, a kamatszintek erõteljes csökkenése 
mind a magánfogyasztás  akár már hitelbõl is finanszírozott  gyors 
növekedését jelzi elõre. A ter me lés növe ke dés hatóereje változatlan
ul az export marad, de egyre fon tosabb szerep hez jut a belsõ fel
használás és a beruházások bõ vü lé se is. Háromöt éven belüli 
felvételünk az Európai Unióba újabb lökést ad a magyar gazdaságnak.

Elmer Imre
FMKIK Móri Területi elnöke

Nemzetiség és hagyományõrzés

1994. januárban alakult meg az elsõ 5 német önkormányzat.  Szá muk 
1998ban 15re bõvült és felöleli a Vértes hegység összes német nem
zetiségi falvait, valamint Székesfehérvárt, Adonyt és Me zõ  fal vát. Az 
önkormányzatok 1994ben létrehozták szövetsé gü ket, így a ‘98ban 
csatlakozó önkormányzatokkal egy régió jöhetett lét re, mely nek 
központja Mór és egyben az itt lévõ regionális iroda fog ja össze a 
települések önkormányzatait. A helyi önkor mány za tok  nak elsõ sor
ban helyi érdekképviselet biztosítása a fõ feladat, de nem mellõzhetõ 
a kisebbségi kulturális autonómia felé való tö rek vés sem. Ez azt is 
jelenti, hogy az oktatás és a kultúra mellett más te rü  le teken is együtt
mûködnek a régióval, így például a falusi turizmus elõsegí té sé ben. 
Az egyik legfontosabb feladat az információk gyors és pontos 
átadása. Ebben még további fejlesztések szükségesek, mert a tele fon
hálózat biztosítása és mûködtetése nem elégséges. Az információk 
birtoklásához nagyon fontos, hogy közösen mun kál kodva a saját 
településünket bekapcsoljuk a hazai és nemzetközi kul turális ren
dezvényekbe. Egymásnak csoportokat ajánljunk, fellé pé si le he tõ sé
get biztosítsunk. Ezáltal a település is gyarapszik és az ál lampolgá rok 
megélhetési gondjai csökkennek. Nagyon jelentõs az egyes tele pü
lések nemzetközi kapcsolata, mely elsõsorban a test vér vá rosi kap cso
latrendszerben nyilvánul meg. Itt azonban még nem ak náz tunk ki 
minden lehetõséget. Nagyon fon tos nak tartjuk, hogy a helyi  kul
turális értékeket „eladhatóvá„ és hozzá fér hetõvé tegyük a kül földiek 
számára. Csoportjaink már nem csak a hazai feszti vá lo kon ismertek, 
hanem külföldre is rendszeresen meg hívják õket. Mûvé szeti terü le
ten azonban vannak még lehe tõ sé gek. Nagy gondként jelentkezik az 
anyanyelv teljes körû isme re té nek hiánya, illetve a tárgyalóképes 
ismeret. Éppen ezért átfogó nyelv tanfolyamokat szük séges tartani, 
melyek fontos részei lehetnek az iskolán kívüli oktatásnak.

Erdei Ferenc 
Móri Német Kisebbségi Önkormányzat elnöke

Egészségügyi ellátás

A magyar egészségügy alulfinanszírozottsága mármár közhelynek 
számít. 1994. évben még a GDP 7,6%át fordítottuk egészségügyi 
el lá tásra, ma kb. 56 %ot. Egyértelmû tehát, hogy az egészségügy 
tel je  sít ményét, minõségét tovább növelni csak az egészségügyre 
fordí tan dó összeg növelésével lehetséges. Hiába mûködnek a lego
lcsóbban és a leggazdaságosabban a világ más tá jain a kis gyógy
intézetek (Japán, Dánia, Hollandia), nálunk vár ha tó an csak a megyei 
szintû in téz mények megsegítésére lehet számítani. Mivel az 
egészségügy finan szírozása az elmúlt 10 év tapasztalatai alapján csak 
az elosztási ará nyokban módosulhat, de végösszegében nem, ezért a 
Móri Városi KórházRendelõintézethez hasonló kis kórházak prob
lémái a jö võ ben csak szaporodhatnak, ha valamilyen megelõzõ kon
cepciót nem vá zolunk fel. A jövõben a következõ lépések meg té tele 
szükséges:  A kórház épületének külsõ és belsõ korszerûsítése, az 
ágyszám csökkentése, az ügyeleti ellátás átszervezése, az önkéntes és 
rend szeres támogatók létszámának növelése, az egészségügyi privati
zá ciós elképzelések megvalósítása. Fenti elképzelések valóra vál tá sá
hoz elengedhetetlen a helyi és a kistérségi önkormányzatok fokozott 
támogatása, az emberek megértése, az anyagi erõforrások meg te
remtése és a kollégák együttmûködése. Reméljük a III. évezredben 
mindez együtt lesz és akkor elmondhatjuk, hogy Mór város és kör
nyé ke lakosságát egy kicsi, de magas színvonalon, hatékonyan mû kö
dõ egészségügyi szolgálat fogja ellátni.

Dr. Juhász Tivadar 
orvosigazgató

Móri Városi KórházRendelõintézet

Kultúra 

Mi kell a sikerhez? Kellõ idõben jól megfogalmazott cél, pénz, tenni 
akarás. Minden adott volt a HangSzínTér Mûvészeti Iskola létre
jöttekor.
Az iskola 1955ben önkormányzati intézményként alakult Bodajkon. 
A kezdeti cél a községben már mûködõ mûvészeti cso por  tok 
mûködtetése volt. Hamarosan kiderült, hogy óriási az érdek lõ dés, és 
nem csak helyben. A folyamatosan bõvülõ oktatás ellá tására jött 
létre a Mûvészetért Közalapítvány s lett fenntartója az iskolának. Az 
alapító bodajki önkormányzat bõkezûen biztosította az induláshoz a 
feltételeket, a fejlõdés alapját. Ma a közalapítvány alapítványi bev
ételekbõl, és állami normatív támogatásból biztosítja az iskola 
költségeit. 
A mostani tanévben már 16 településen több mint 1800 fiatal tanul a 
zenetáncképzõmûvészet és színmûvészeti tanszakokon. A csopor
tok többsége Székesfehérváron és attól északra mûködik. A kis
térségi mûködés biztosítja a kellõ számú érdeklõdõt, a változatos 
sok színû képzést és a jól képzett mûvésztanárok megélhetését. A 
szín vonal mérõje a csoportok és tanítványok szereplése feszti
válokon és versenyeken, továbbtanulásuk mûvészképzõkben. 
Újabban kialakuló nemzetközi kapcsolataink is jó lehetõséget adnak 
a fiatalok tudásának összemérésére és közösségteremtõ élmények 
meg szerzésére. A hagyományossá váló nyári alkotótáborok pedig a 
mû vészeti ágak közötti kapcsolatok kialakítására kiváló alkalmak.
A HangSzínTér Mûvészeti Iskola rövid sikeres története is bi zo
nyítja, hogy a nonprofit mûvészetoktatásban is jelentõs erõket lehet 
mozgósítani, értékválságban vergõdõ világunkban is érdeklõdõ az 
ifjúság, és az állam és önkormányzatok szerepe, felelõssége meg
határozó a finanszírozásban és az oktatási, mûvészeti színvonal 
elérésében és megtartásában. 

Korompai Péter 
Mûvészetért Közalapítvány Kuratóriumának elnöke

Kommunikáció

Miközben a világ és a magyar nagyvárosok informatikai fejlõdése 
egy vér nélküli forradalomhoz hasonlít, a kistelepülések mintha 
Csipkerózsika álmukat aludnák, és tudomást sem vesznek az EU, a 
PHARE és a legújabb sláger, a SAPARD vidékfejlesztési program
jainak a kommunikációs technológiák fejlõdésére gyakorolható 
hatásáról. Pedig e programok nagyon is alkalmasak olyan források 
meg szerzésére, mely nagyban segítségére lehet a falvak és kis te
lepülések informatikai felzárkózásához. Hogy ne hibázzuk el a jövõ 
év ezred elsõ lépéseit, a településmarketing egyik kiemelkedõen 
hatékony, és olcsó eszközérõl, az Internet alkalmazásáról szólnék.
Az Internet szó hallatán, sokan bonyolult és misztikus szakmai 
leírásokat várnak, ettõl viszont  a tapasztalatok szerint a települések 
ve ze tése fejvesztve menekül. Az Internet pedig másra nem alkalmas, 
mint levelezésre, információszerzésre, valamint saját információink 
meg jelentetésére. És ezen három területen verhetetlen. Az elektroni
kus levelezés hihetetlenül olcsó és hatékony, az információszerzés 
szin tén olcsó és hatékony, az Interneten való megjelenés... nem fogják 
kitalálni! Olcsó és hatékony!
Mór és kistérsége kommunikációs fejlõdésére a jövõ technikai ki hí
vá sai ugyanolyan hatással lesznek, mint egy nagyváros, vagy egy 
nagy üzem ez irányú fejlõdésére. E témák menedzselésében igen nagy 
szerepet képesek felvállalni a teleházak, melybõl Fejér megyében is 
egy re több mûködik, és próbálja alakítani a települések informatikai 
életét (is). Megoldásnak kínálkozik a teleházak által kez de mé
nyezett informatikai társulások életre hívása, melynek keretén belül 
 az intelligens városokhoz hasonlóan  intelligens régiók jönnek 
létre. A társulások szakmai koordinációja jelentõsen felgyorsíthatja 
a települések informatikai téren való felzárkózását.
Tudni kell, hogy az Európai Út sincs arannyal kikövezve, és a 
felzárkózás elõsegítése mindenki felelõssége.
         Suhajda László
         teleház vezetõ
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