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Erzsi néni szigora és mosolya
Már előző számunkban is utaltunk arra, hogy a nyugdíjasok 
mindennapjaival foglalkozó rovat indítását tervezi a szerkesztő-
ség. Ennek az ígéretnek eleget téve ebben a hónapban Balogh 
Béláné Erzsi nénivel, gimnáziumunk korábbi tanárával folytattunk 
le egy kedélyes beszélgetést.� –�2.�oldal

Anyagi segítség az első lakáshoz jutóknak
Egy fiatal pár számára talán a legnehezebb feladatot az első kö-
zös, saját lakás megvásárlása jelenti- különösen a mai ingatlanárak 
mellett. Bár a feladatot átvállalni nem tudja, a gondot enyhíteni 
próbálja Mór Város Önkormányzata.� –�2.�oldal

Oltásprogram
Tudjuk: minden betegség esetén jobb a megelőzés, mint a 
későbbi kezelés. Ebben a szellemben döntött úgy a móri Vá-
rosi Önkormányzat, hogy városunk részt vesz a méhnyakrák 
elleni oltásprogramban.�
� –�5.�oldal
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A Táncsics Mihály Gimnázium nemrégiben érdekes 
és szép kőzetekkel, ásványokkal, valamint kövületekkel 
gyarapodott. Követendő példát nyújtott ugyanis az is-
kola volt diákja, Dr. Bogáthy Béla, aki a Közép-Dunántúli 
Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság jogásza. A 
környezettudatos nevelés, a szemléletformálás min-
denki ügye, szerencsére a jogász úr is ennek tudatá-
ban osztotta meg gyűjteményének egyes darabjait a 
gimnáziummal. 

A körülbelül ötven darabos gyűjtemény Bogáthy úr 
több éves gyűjtése, elsősorban a Dunántúli-közép-
hegység és az északi-középhegység területéről. 
Amint Bogáthy úr elmondta, Mór környéke is bővel-
kedik ásványokban – és főleg kövületekben, fosszíli-
ákban. A meddőhányók területe, a külfejtések szinte 
kiapadhatatlan források, számos kincset rejtenek az 
arra kíváncsiaknak. 

A kapott kőzetek közül az egyik igazi kuriózum, 
ugyanis még nem sikerült pontosan meghatározni 
több szakértőnek sem a Kincsesbánya területéről 
származó, márgához hasonló, csíkos kőzetet. A 
gyűjtemény éke a Börzsönyből származó gránát-
sorozat.

Mindenkinek kell egy hobbi, amely kikapcsolódást 
nyújt a hétköznapok feszített tempójából. Bogáthy 
úrnak ezt az ásványgyűjtés jelenti, és a vele járó ki-
rándulások, szakirodalmazás, a határozás izgalma. 
Remélhetően a gimnáziumba kerülő darabok fel-
nyitják a diákok szemét a természet eme csodáira, s 
ösztönzik őket arra, hogy kisebb kirándulásokat téve 
alaposabban megismerjék szűkebb hazájukat. 

Kőzetgyűjteménnyel 
gyarapodott a gimnázium
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Erzsi néni szigora 
és mosolya

A�nyugdíjasok�mindennapjai
Már előző számunkban is utaltunk arra, hogy 
a nyugdíjasok mindennapjaival foglalkozó 
rovat indítását tervezi a szerkesztőség. Ennek 
az ígéretnek eleget téve ebben a hónapban 
Balogh Béláné Erzsi nénivel, gimnáziumunk 
korábbi tanárával folytattunk le egy kedélyes 
beszélgetést.

–�Mennyi�ideig,�mit�tanított?
– 1955 és 1988 között tanítottam történelmet, vé-

gig a Táncsics Gimnáziumban. Egész 
idő alatt osztályfőnök is voltam, ami 
persze sok teherrel járt, hiszen pél-
dául intézkedni kellett, ha valame-
lyik diákom kellemetlen helyzetbe 
keveredett – nevetett Erzsi néni -, 
de persze nem ez volt a jellemző, 
általában nagyon rendes gyerekek 
jártak hozzám.
–�Milyen�volt�a�viszonya�a�tanítvá-
nyaival?
– A móri gimnázium sosem volt 
egy túl nagy intézmény, nem volt 
versenyistálló-hangulatú. Három-
négyszáz diáknál nem járt ide több, 
és így nagyon személyes kapcsolat 
alakulhatott ki tanár és diák között, 
a diákok is egyfajta „személyre sza-
bott” oktatásban részesülhettek. Ez 
a személyesség adta a varázsát az 
iskolának és az itteni munkámnak. 
Később a legjobb barátaim is az egy-
kori tanítványaim közül kerültek ki. 
Örülök, hogy ilyen sokáig egy helyen 
taníthattam, leginkább a kialakult 
emberi kapcsolatok miatt. érdekes 
dolog, hogy így a móri emberek 3 

generációját ismerem: a nagymamákkal még én 
jártam egy iskolába, fiaikat és unokáikat pedig 
tanítottam. Szigorú tanár hírében álltam, amit ak-
koriban a diákjaim olykor nehezen viseltek, de úgy 
vélem sikerült megtalálni a velük való kapcsolatom 
szakmai és emberi oldalának egyensúlyát, ezért 
utólag a legtöbben jó szívvel gondolnak rám, és 
a velük való kapcsolatom – például az érettségi 
találkozók formájában – megímaradt.
–�Foglalkozik�még�a�tanítással,�vannak�magán-
tanítványai?
– Korábban készítettem fel diákokat egyetemi 
felvételire, de már nem foglalkozom ezzel, mióta 
megváltozott a felsőoktatás rendszere. Barátaim, 
volt tanítványaim gyermekeivel foglalkozom, ha 
megkérnek erre.
–�Tanári�pályája�végén�várta�már�a�nyugdíjat?
– A tanár munkája fárasztóbb dolog, mint ahogy 
azt az emberek általában gondolják, folyamatosan 
koncentrálni kell, az órák folyamatosan követik egy-
mást, nincs lazítás. Így aztán a nyugdíjat bizonyos 
szinten vártam már, el voltam fáradva. De később 
sem lettem otthonülős nyugdíjas, igyekeztem részt 
venni a móri közösség életében.
–�Milyen�formában�teszi�ezt?
– Tagja vagyok a városvédő egyesületnek, koráb-
ban a Virágos Mórért mozgalomban és a mára fel-
virágzott katolikus általános iskola alapításában is 
részt vettem. Az ilyen polgári összefogások egyik 
szép eredménye lett a Boldog Gizella-szobor is. 
Mostanában a Nyugdíjaskör az a közösségi fórum, 
ahol leginkább jelen vagyok, a kör tagjaival össze-
jövünk, beszélgetünk az aktuális eseményekről, 
kirándulásokat is teszünk. legutóbb például Er-
délyben fordult meg a társaság, bár ezen az úton 
sajnos nem tudtam részt venni.

Anyagi segítség az első lakáshoz jutóknak
Egy fiatal pár számára talán a legnehezebb feladatot az első közös, 
saját lakás megvásárlása jelenti- különösen a mai ingatlanárak mel-
lett. Bár a feladatot átvállalni nem tudja, a gondot enyhíteni próbálja 
Mór Város Önkormányzata. Ahogy Wurczingerné Rézmann Zsuzsa, 
az önkormányzat Szociális Irodájának munkatársa lapunknak el-
mondta, a 2008-as évben 6.800.000 forintot különítettek el erre a 
célra a város költségvetéséből.

Ahhoz, hogy valaki részesülhessen a fenti összegből, pályázatot 
kell benyújtani. A pályázók csak állandó móri lakhellyel rendelkező 
házastársak lehetnek, ha a férj és feleség közül legalább az egyik 
fél 40 év alatti. Fontos, hogy a felek még ne rendelkezzenek saját 
ingatlannal, hiszen az intézkedés az első lakáshoz jutást szolgálja. 
A pályázaton elnyert összeget használt lakás vásárlásához és épít-
kezéshez egyaránt fel lehet használni.

Aki pályázni kíván, a Szociális Irodában szerezheti be az ehhez 
szükséges adatlapot, és ott kap felvilágosítást a szükséges mellék-
letekről is (annak függvényében, hogy vásárolna vagy újat építene).
Az azonban mindkét esetben biztos, hogy jövedelemigazolásra és 
a házasságot igazoló anyakönyvi kivonatra szükség van a pályázat-
hoz. A benyújtás határideje július 31.

Az önkormányzat Szociális Bizottsága véleményezi elsőként a 
beérkezett anyagokat, majd az augusztusi testületi ülésen történik 
az elbírálás. Ebben természetesen elsődleges szempont a pályázók 
anyagi helyzete, rászorultsága lesz.

A pályázati pénzből részesedők öt évre kapják meg az elnyert 
összeget; a pénzt öt éven belül, az elnyerést követő hónaptól, ha-
vonta egyenlő részletekben kell visszafizetni. Ami nagy segítséget 
jelenthet, hogy az összeg „kamatmentes”, tehát legalább ez a teher 
is lekerül a fiatalok válláról.

Közel két év képviselői tapasztalat után nehéz naiv idealis-
taként szemlélni a körülöttem zajló dolgokat. építész vagyok, 
ennél fogva építeni, alkotni szeretek, a rombolás és a káosz 
nem az én asztalom. Általában nagyon elkeserít, ha azt látom, 
hogy a tudatlanság és a rosszindulat le akarja győzni a tudást 
és az akarást. Nehezen viselem a „mi hogyan nem megy” 
megnyilvánulásokat és a felesleges okoskodást, mert csak az 
érdekel, mi hogyan működhet a tisztesség határain belül. Bí-
zom benne, hogy a józan ész és a tisztesség hosszú távon felül 
tud kerekedni a pillanatnyi politikai vagy magánérdekeken. 
Nagyon szeretném, ha igazi lokálpatriótaként közelítené meg 
mindenki az aktuális témákat, mert messze nem lenne ennyi 
sárdobálás, ennyi őrület. Ebben a testületben kell, hogy legyen 
annyi tehetség, hogy egy stílus- és szemléletváltással teljesen új 
alapokra helyezze a város gazdasági hátterét, és olyan környe-
zetet, struktúrát alakítson ki, amely hosszú távon megalapozza 
a bevételeinket és vonzóbbá fogja tenni Mórt az itt élők és 
az ide települni szándékozók számára. Ennek érdekében sok 
mindenen felül kell kerekedni. Nem irreális csodákat kell köve-
telnünk egymástól, hanem kiszámíthatóságot. Szeretném, ha 
végre egyszer nem csak négy évben gondolkodnánk, hanem 
kiszámítható, hosszú távú folyamatokban, amit mindenki tá-
mogat.  Eszemben sincs ahhoz igazodni, hogy mindenkinek 
megfeleljek, csak hogy újra válasszanak, a lényeget abban lá-
tom, hogy sok évre előre lássunk és megalapozzuk a későbbi 
eredményeket. Olyan eredményeket, amelyek széles körben 
érintenek bennünket, nem csak szűk csoportokat. Kevés a bi-
zalom az emberek között, annál több az irigység és a bizalmat-
lanság. Tegyük túl magunkat ezeken, legyünk befogadóbbak 
és engedjünk utat az értelemnek, az értékeinket pedig védjük 
meg a rosszat akaróktól. 

Schwarcz Ferenc
képviselő
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8 utca, 4 kérdés, 4 válasz
A címlapon ismét egy sikeres pályázat megnyeréséről tájékoztatjuk 
a tisztelt olvasókat. A témával kapcsolatban kerestük meg Mór Város 
Polgármesterét, Fenyves Pétert
– A nyáron a polgármesteri hivatalban nem áll meg az élet? – kérdeztük a 
polgármestert.
– Egy hivatal soha nem állhat le. Az itt dolgozó munkatársak, természetesen 
a szabadságok miatt kevesebben vannak nyáron, de ahogy a mi irodáink sem, 
úgy más irodák sem zárnak be a nyár idejére.
– Olyannyira nem, hogy az eddigi sikeres pályázati csoport, tovább folytatja 
„áldásos” tevékenységét…
– Igen, itt is mindenki komolyan veszi a feladatát! Az önkormányzat testü-
lete fejlesztési irányelveket fogadott el, melyeknek következménye, hogy 

 
olyan pályázati pénzek megszerzésére teszünk kísérletet, melyek a város 
fejlődését szolgálják.
– Akkor a feltüntetett nyolc utca lakói fellélegezhetnek?
– A pályázat sikeressége (31 millió Forint elnyerése) és az önkormányzati 
önrész (szintén 31 millió Forint) hozzáadása lehetővé teszi, hogy fejlesszük 
a város ezen nyolc utcájának úthálozatát. A munkák végeztével bizonyára, 
mindannyian egy kicsit fellélegezhetünk. De sok időnk nem lesz hátradőlni, 
hiszen sok még a teendő, sok még a felújításra váró utca Móron.
– A testületben, mintha sokan támogatnák a fejlesztést?
– Úgy gondolom egy példás összefogás eredménye ez a sikeres pályázat is. 
A FIDESZ-MPSZ a KDNP és a civil képviselők mellett az MSZP frakció is igent 
mondott a fejlesztésre. Talán ez is azt bizonyítja, hogy a város érdekében 
dolgozunk.

A vakáció olykor veszélyes!
Vékás Klaudia tanácsaival talán sok minden megelőzhető!

Eljött végre a nyár és a jó idő, véget ért az iskolai tanév. Ez 
alapvetően kellemes dolog, mégis fontos megemlékeznünk 
arról, hogy gyermekeinket – és minket is – több veszély fenye-
get, mint az év más időszakaiban. A csemetéinket is fenyegető 
balesetekről, kisebb bűncselekményekről Vékás Klaudiával, 
a város bűnmegelőzési előadójával beszélgettünk.

Aki esetleg nem ismerné őt, kísérje figyelemmel a móri 
kábeltelevízió adását hétfő esténként, amikor az aktuális 
rendőrségi hírekről számol be.

Mindenekelőtt nagyon fontos, hogy gyermekeinkben 
tudatosítsuk a lehetséges veszélyforrásokat. Az iskolai szün-
időben például sokszor maradnak a gyerekek egyedül, szülői 
felügyelet nélkül otthon. Ilyenkor mindenképpen meg kell 
értetnünk velük, hogy semmiképpen ne nyissák ki az ajtót 
idegeneknek, hiszen ez a szituáció magában rejti a trükkös 
lopások veszélyét.

Meleg időben a gyermekek sok időt töltenek a strandon, 
ilyenkor semmiképp ne hagyjanak a vízparton felügyelet nél-
kül értéktárgyakat, pl. a fiatalok körében különösen népszerű 
MP3-lejátszót, mobiltelefont. Feltétlenül hívjuk fel gyermekeink 
figyelmét arra, hogy felhevült testtel ne ugorjanak a vízbe, 
ez ugyanis nagyon veszélyes! Na engedjük gyermekeinket 
bányatavakban fürdeni, hiszen az ilyen szórakozás könnyen 
tragédiába torkollhat. Ilyen jellegű baleset a környéken sze-
rencsére még nem fordult elő, törekedjünk arra, hogy ez a 
jövőben se történjen meg!

Ellenőrizzük rendszeresen, hogy a gyerekek kerékpárjai 
kifogástalan állapotban legyenek, és tanítsuk meg őket a sza-
bályos közlekedésre a városban, hogy elkerüljük a kerékpáros 
baleseteket. Ha pedig leszállunk a bicikliről, ne hagyjuk lerög-

zítés nélkül, ill. ne a keréknél fogva láncoljuk le azt.
Tanítsuk meg gyermekeinknek a rendőrség segélyhívó-tele-

fonszámait, a 107-es és 112-es számot, és tudatosítsuk bennük, 
hogy veszély esetén bátran tárcsázhatják ezeket a számokat! 

!



Mór Város Önkormányzat Képviselő testülete 2008. június 12-
én,-25-én és július 10-én ülésezett.
Az alábbiakban adok tájékoztatást a Képviselő Testület dön-
téseiről.
2008. június 12-i soron kívüli ülés döntései:

• A Helyi Választási Bizottság Alelnöke Suralik András, is-
mertette a 2008. május 28-án megtartott ülésükön hozott 
határozatot. A Szövetség Mór Városáért Egyesület Elnöke a 
törvényi határidőn belül, írásban bejelentette, hogy Dr. Dévai 
Péter megüresedett képviselői helyére, a Szövetség Mór Váro-
sáért Egyesület, Baranyainé Magyar Ildikót jelöli a szervezet 
megüresedett képviselői helyére. A Helyi Választási Bizottság 
határozata jogerőre emelkedett, ezért nem volt akadálya a 
delegált képviselő eskütételének. Baranyainé Magyar Ildikó a 
Képviselő Testület előtt letette képviselői esküjét. Felelősség-
teljes munkájához sok sikert kívánok. 

• A Képviselő testület megtárgyalta a „Település központok 
értékmegőrző rehabilitációja” című pályázathoz elkészített elő-
zetes akció területi tervet. A városközpontot felölelő fejlesztési 
program alapozza meg Mór Város történelmi városközpontjának 
teljes felújítási lehetőségét. A terv tartalmazza a Luzsénszky 
kastély, Lamberg kastély, Kapucinus tér, és a Köztársaság tér 
által határolt terület önkormányzat által tulajdonolt létesít-

mények, közterületek felújításának minden elemét. A program 
keretén belül pályázunk a Polgármesteri Hivatal, Szent István 
tér 7., Lovarda u. 1., Köztársaság tér 1., épületeinek felújítására. 
A pályázat tartalmazza a Szent István tér parkjának teljes fel-
újítását, a Kapucinus tér teljes átépítését és a Bajcsy Zsilinszky 
u. egy szakaszának rendezését, valamint a Kapucinus tér és a 
Bajcsy Zsilinszky utcát összekötő útszakasz megújítását. A Re-
gionális Operatív Program keretében tervezett felújításának 
teljes összege 975 millió Ft. Az elnyerhető támogatás összege 
650 millió Ft. 

A Képviselő Testület elfogadta Mór Város fejlesztési stratégiá-
ját és előzetes akció- területi tervét. Egyúttal döntött arról, hogy 
a program megvalósítása érdekében pályázatot nyújtunk be a 
Közép-dunántúli Fejlesztési Ügynökséghez. A testület kötele-
zettséget vállalt arra hogy a pályázathoz szükséges saját forrást 
biztosítja a 2008. évi költségvetésben a kötvénykibocsátás be-
vétele című céltartalék terhére. Reményeink szerint pályázatunk 
sikeres lesz, és rövidesen megindulhat Mór Város újkori törté-
nelmének egyik legnagyobb önkormányzati beruházása. 

• A Képviselő testület járdaépítések és útfelújítások tárgyában 
közbeszerzési eljárás megindításáról döntött. Az elvégzendő 
munkák az alábbiak: 

-  Vöröstorony előtti autóbuszöböl építése

-  járdaépítés a Dó-
zsa Gy. u. és a Ko-
dály Z. u. között

-  Kodály Z. u. 27. 
sz. előtti járda át-
építése, és korlát 
készítése a lépcsők 
mellé

-  Vénhegyi u. járdafelújítása
- Orgona u. járdaépítés
- Velegi u. Északi iparterület bekötőútjának aszfaltozása
- Felsődobos Móri u. portalanítása
A felsorolt munkák kivitelezése 22,4 millió Ft-ba kerül. Megva-

lósulásukkal indokolt lakossági igényeknek teszünk eleget.

2008. június 25-én megtartott soros Képviselő 
testületi ülés döntései:

• Zárt ülésen hozott döntések: 
• A Szabadság téri Meseház Óvoda vezetői álláshelyére kiírt 

pályázatot Förhécz Sándorné óvodapedagógus nyerte el. 2008. 
augusztus 1-én lép hivatalba, további munkájához sok sikert 
kívánok.

 – Folytatás a 4. oldalon –
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A falu története egé-
szen a honfoglalás 
koráig nyúlik vissza. 
A magyar régészet 
atyja, Rómer Flóris 
kutatásai szerint a 
falu területe a X-XIII. 
században minden 
bizonnyal  lakot t 
volt. Érdekes, hogy 
a Csókakő elnevezés 
eredetileg csak a te-
lepüléshez tartozó 
várra vonatkozott. A 
stratégiai jelentőségű 

várat a XII. században építették. Jól mutatja a térség 
korabeli kulturális, ill. stratégiai fontosságát, hogy az 
első nyelvemlékünkben, a tihanyi apátság alapító-
levelében említett „hadút” valószínűleg megegyezik 
a település korabeli elődje mellett elvezető úttal; va-
lamint az is, hogy Károly Róbert is megostromolta a 
várat, 1326-an vette el a Csákoktól. A török időkben 
a vár számos alkalommal cserélt gazdát, így nem is 
meglepő, hogy maga a korban Váraljának nevezett 
település elpusztult.

A település a török idők után nagyon lassú fejlő-
désnek indult. Az itt lakók fő megélhetési forrása a 
borászat volt, így amikor a filoxéra pusztított, akkor a 
lakosság száma is csökkent. E lassú folyamat eredmé-
nyeképpen a XVIII. századi 250-300 főről a lakosság 
száma mára ezer fő fölé nőtt.

– Milyen szerepet játszik a község életében történelme, 
ill. a turizmus?
– A falu gazdag történelmi hagyománnyal rendelke-
zik, elég, ha csak a település mellett magasodó várra 
gondolunk. A vár a világháború után sajnos óriási 
károkat szenvedett, jó részét gyakorlatilag elhordták 
építkezés céljából. A végveszélybe került várromot az 
1995-ben megalakult Várbarátok Társasága igyek-
szik megmenteni, nagyon szép eredménnyel. A 
példaértékű polgári összefogás időközben remek 
vállalkozássá terebélyesedett, mára a Társaságnak 
több mint 100 tagja van, köztük jogi személyek 
is. Folyamatosan zajlanak a feltárási és felújítási 
munkák, utóbbi például jelenleg a Felsővárban. A 
mozgalom tagjai hétvégi munkák keretében is a 
vár megmentésén dolgoznak. Már így is rengeteg 
történelmi értéket mentett meg a mozgalom, de 
a munka természetesen tovább tart. 2001 óta ren-
dezzük meg a nagyszabású várjátékokat, amely a 
település életében meghatározó esemény (idén: 
aug. 30), az érdeklődőket többek között rockoperával 

várjuk, idén egyébként a szokásos István a király 
helyett a Mária Evangéliumával.

Emellett a falusi turizmus a meghatározó a tele-
pülésen, 10 család foglalkozik ezzel, mintegy 100 
ágyas kapacitással várják az idelátogatókat.

Jelentős szerepet játszik a falu életében a borászat; 
száraz, testes, ma talán kevésbé népszerű, de kiváló 
minőségű fehérbort termelnek itt.
– Hogyan alakul a település kulturális, ill. intézmé-
nyi élete?
– Az év fontos eseménye ebből a szempontból a 
tavaszköszöntő majális, de zenei eseteket, kiállítá-
sokat is gyakran szervezünk a művelődési házban. 
Országos szinten is népszerű zenekarok (pl. az EDDA) 
is megfordulnak nálunk.

Nagyon büszkék vagyunk arra, hogy mienk az 
ország egyik legkisebb általános iskolája a maga 
64 fős létszámával, és az országos tendenciákkal 
szembemenve iskolánk és óvodánk fejlesztésére 
törekszünk, amire egyébként a beköltözések miatt 
is szükség van.

Szomszédoló

Csókakő
„Büszkék vagyunk a falunkra!”

Végh Konrád polgármester úrral beszélgettünk.
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A politikai pártok és szervezetek álláspontjai saját véleményüket tükrözik.

Fidesz
Tisztelt Móriak! Az önkormányzati tevékenység során a FIDESZ képviselői (is) – továbbra is 
– messzemenőkig a város érdekét figyelembe véve végzik feladatukat. Legyen szó akár zöld-
területek karbantartásáról, személyi kinevezésekről, felújításokról, vagy akár pályázatokról meg-
hozott döntésekről. Ha nyár, akkor járdafelújítások, útfelújítások és épület-felújítások vannak a 
porondon. Nincs ez másként az idén sem. Az elnyert pályázati pénzek mellé az önkormányzati 
önrész biztosításával megindulhattak és megindulhatnak a munkák. Több körzetet érintő be-
ruházásokról van szó. Felsorolni is nehéz lenne hogy hány utcát, útszakaszt, járdaszakaszt, stb. 
érintenek a fejlesztések és a felújítások. Az idő szorít, hiszen a csapadékos és gyakorta viharos 
időjárás sem kedvez. Tegyük hozzá, hogy sem a szőlészetnek, sem más szabadtéri tevékeny-
ségnek nem tesz jót a mostani kiszámíthatatlan időjárás.
Az ellenzék hiába kifogásolja a soron kívüli testületi ülések számát. Azt nem mi, hanem a pá-
lyáztató által kiírt időpontból adódóan a rövid előkészítői, elbírálási, döntési időszakasz hatá-
roz meg. Így, ha szükséges, akkor kötelességünk akár soron kívül is testületi ülést összehívni 
a város érdekében.
A nyárra meghirdetett városi, teljes körű intézmény-felújítási program keretében az idén a Meseház 
(Szabadság téri) Óvoda kerül sorra. Az elöregedett szerkezeti elemek lecserélésére és hőtechnikai 
elemek felújítására is sor kerül. Szeptembertől egy megújult épület fogja várni gyermekeinket. 
Nemcsak az épületet érintően történik változás. Az óvodavezetői álláshelyre pályázatot írtunk ki, 
melyről a június végi soros ülésünkön döntöttünk. Az óvodához tartozó véleményező közösségek 
mellett és a bizottsági javaslat alapján Förhétz Sándorné pályázatát fogadta el a testület. Sok si-
kert és kitartást kívánunk munkájához! Mindezen pozitív változások, reményeink szerint, a magas 
színtű nevelési- és oktatási munkát fogják segíteni és biztosítani mindenki megelégedésére.
Munkánkat nagyban segíti, ha továbbra is megtisztelnek – ahogy eddig is tették – észrevé-
teleikkel, javaslataikkal, melyeket fokozatosan beépítünk a város működtetési- és fejlesztési 
elképzeléseinek sorába.
Reméljük, hogy a nyári elfoglaltságok közben mindenkinek jut egy kis idő kikapcsolódásra, 
kirándulásra vagy ellátogatni hétvégenként a Nyári Zenei Estek keretében megrendezésre 
kerülő kastélyparki koncertekre. Csak az időjárás is kegyes legyen!

Mszp
A választások óta eltelt közel két év alatt – több-

szöri indítványunkra – sem történt változás a városi 
önkormányzat működését illetően. Továbbra sem 
kap a képviselő-testület és a lakosság tájékozta-
tást az előkészítés alatti és a folyamatban lévő 
ügyekről.

Nem kérik ki a helyiek véleményét még a legna-
gyobb volumenű tervekről sem. Az egyes javasla-
tok szinte maradéktalanul szakbizottsági vélemény 
nélkül kerülnek a képviselők elé.

Komoly döntések születnek így, megfelelő elő-
készítés és lakossági véleményeztetés nélkül, leg-
többször soron kívüli ülésen, amelyeket nem - a 
móriak által helyben megszokott - szerdai napra 
tűznek ki.

Úgy gondoljuk, hogy nem kellene mindent a 
székesfehérvári mintára formálni!

Ami Móron hosszú éveken át elfogadott volt és 
jól működött – az önkormányzati munka széleskö-
rű nyilvánosságát, a demokratikus helyi hatalom-
gyakorlást -  nem szabad korlátozni.

A képviselők és a helyi lakosság megfelelő tá-
jékoztatását, a döntések szakszerű előkészítését, 
a vélemények kikérését és figyelembe vételét 
mindaddig kezdeményezzük, amíg az nem az 
elvárt módon működik!

kdnp
A képviselő testület elmúlt három ülése, soron 
kívüli és soros ülések azt bizonyítják, hogy a Pol-
gármesteri Hivatal előkészítésében sűrű progra-
mot hajt végre. A mai felgyorsult világban a város 
érdekében csak úgy cselekedhetünk hasznosan, 
ha igazodunk a pályázati kiírások ütemezéséhez 
és minél több vissza nem térítendő támogatást 
hozunk a város falain belül. A móri polgárokat 
csak a valós teljesítmény érdekli, megvalósuló 
beruházások sora és az egyre több pályázaton el-
nyert forrás bizonyítja, hogy Mór Város képviselő 
testülete a polgárok érdekei szerint dolgozik. A 
közösséget bomlasztani szándékozóknak nem 
jut más osztályrészül, mint a sikertelenség, amely 
egyúttal a város sikerét jelenti.

A Mór Város Jövőjéért Egyesület véleménye lapzártánkig 
nem érkezett meg, ezért azt a következő számunkban, 

csökkentett terjedelemben fogjuk közölni.

Mór Város JöVőJéért egyesület

Felelősség és kockázat vállalás. Szakmailag megalapozott érvek és minden tényszerűséget nélkü-
löző állítások. 

Mindennek van ésszerű határa, és láthatjuk, van, ami túlmutat a józan ész határán.
A vitának, és csak is a szakmai vitának helye lenne a felelős döntések meghozatalánál. Nyilvánosan 

vitassuk meg, határozzuk meg közösen például a milliárdos nagyságú pénzeszköz kezelését, a várha-
tó hozamot, az elviselhető kockázat mértékét. Meg lehet fogalmazni a közterületek fenntartásának 
hiányosságait, javaslatot tenni a változtatásra. A belterületi utak burkolat felújításánál más fontossági 
sorrend is felállítható. Mérlegelni lehet az óvoda felújításra fordítható összeg nagyságát, a munkák 
műszaki tartalmát. A vitához bátorság és hozzáértés is kellene, meg vállalni annak a kockázatát, hogy 
mit árul el a képviselői felkészültségről.

szöVetség Mór Városáért

Politika

• A Képviselő testület döntött a 2008. évben adományozásra 
kerülő városi kitüntető címekről. A Pro Urbe kitüntető címet 
Grell József a Móri Fúvószenekari Egyesület Elnöke és a Pitypang 
Óvoda közösségének ítélte oda a Testület, Mór Város érdekében 
végzett kiemelkedő jelentőségű tevékenységük elismeréseként. 
A kitüntető címekhez gratulálok. 

• Mór Város Sportjáért elismerő címet 2008. évben, Tálas Áron 
Úr kapta, a sport területén végzett eredményes munkája elisme-
réséül. A kitüntető címhez gratulálok. A díjak átadására a 2008. 
évi Bornapok keretében kerül sor. 

• Az Év Móri Ezerjó Bora elismerő címet a Képviselő testület a 
Bozóky Családi Pincészet részére adományozza, a Szent György 
napi borversenyen legmagasabb pontszámot elért 2004. évjáratú, 
töppedt szőlőből készült ezerjó boráért. A díj átadására a 2008. 
évi Bornapok keretében kerül sor. 

• A nyílt ülésen hozott döntések:
• A Radnóti Miklós Általános Iskola igazgatói álláshelyére 

Kajos Péterné pedagógus kinevezését támogatta a Testület, 
a Móri Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa felé. Időközben 
a Tanács elfogadta Kajos Péterné pályázatát. A kinevezéshez 
gratulálunk. 

• A Képviselő testület megtárgyalta Mór Városi Önkormányzat 
2008. évi költségvetéséről szóló rendelet módosítását. A költ-
ségvetés bevételi és kiadási összege egyaránt 7,1 millió Ft-tal 
emelkedett, módosított főösszeg 5,767 milliárd Ft. A Testület, 
2 millió Ft.- többletforrást biztosított a közvilágítással kapcso-
latos lakossági igények teljesítésére. Ebből a pénzből lehet a 
közvilágítási lámpahelyek sűrítését, a közvilágítás színvonalának 
javítását. A költségvetési rendelet adatai bizonyítják, hogy a Kép-
viselő Testület az eredeti tervekben megfogalmazottak szerint 
biztonságosan, takarékosan gazdálkodik.

• A Képviselő testület, jelentést hallgatott meg a városban 2008. 
évre betervezett fejlesztések és felújítások jelenlegi és várható 
helyzetéről. A költségvetésben meghatározott járda felújítási 
program az előzetes tervek szerint halad. Kiemelt beruházásként 
2008. augusztus hónapban kerül megvalósításra a Wekerle u. 
teljes felújítása. A 2008. június 12- i ülés keretében elfogadott 
építési program várható befejezése 2008. augusztus 12. A nyár 
folyamán elkészül a Vámos közben és az Árpád utcában terve-
zett játszóterek kivitelezése. A város tíz önkormányzati válasz-
tási körzetében tervezett 120 millió Ft összértékű beruházások 
előkészítése, megfelelő ütemben halad, megvalósításuk 2008. 

október végére várható.  A Képviselő Testület a felújítások és 
beruházásokról szóló jelentést tudomásul vette. 

• A Képviselő testület elfogadta a Radó Antal Könyvtár Úttörő 
utcai  fiókkönyvtárának megszüntetésére szóló javaslatot. A Fejér 
megyei Önkormányzattal kötött megállapodásnak megfelelően 
a továbbiakban a Perczel Mór Szakképző Iskola intézményének 
tanműhelyeként működik tovább. A korszerű gépekkel felszerelt 
tanműhely elsősorban a móri székhelyű vállalatok részére képez 
felkészült szakembereket. A létesítmény a továbbiakban a Fejér 
megyei Önkormányzat költségvetéséből működik. A létesítmény 
felújításához önkormányzatunk 3 millió Ft-ot biztosított. 

• A Képviselő testület az önkormányzat által fenntartott intéz-
mények korszerű működéséhez, különböző eszközök beszerzésére 
3 millió Ft-ot biztosított. 

• A Képviselő testület szakember elhelyezés céljára, kérelmükre, 
három lakást biztosított. Mindhárom szakember elhelyezését a 
foglalkoztató intézményük munkavégzésük fontosságára való 
tekintettel támogatta. Önkormányzatunk továbbiakban kiemelt 
feladatként kezeli a jó szakemberek munkakörülményeinek, lak-
hatásuknak biztosítását. 

• A Képviselő testület döntött a Mór, Bajcsy Zsilinszky 11. sz. 
alatti önkormányzati tulajdonban lévő társasházi önkormány-
zati lakások pályázat útján történő értékesítéséről. Egyben a 
testület kijelölte eladásra az önkormányzati tulajdonban lévő 
Deák F. u. 44. sz. alatti lakóház és udvar megnevezésű 653 m2 
területű belterületi ingatlant és az ezen elhelyezkedő 89,2 m2 
lakóépületet.

2008. július 10-i ülés döntései: 
• A Képviselő testület elfogadta Mór Város Önkormányzatának 

pénzeszköz kezelési szabályzatát. Erre az intézkedésre azért volt 
szükség, hogy az önkormányzat számláján keletkező szabad pénz-
eszközöket a pénzpiaci helyzetnek megfelelően, gazdaságosan 
lehessen kezelni. Különösen fontos, hogy az önkormányzat által 
kötvénykibocsátásból származó 1 milliárd Ft, jó kamatozású fel-
tételekkel kerüljön elhelyezésre. Természetesen, ezen műveletek 
végrehajtására addig van szükség, amíg a pályázatokon elnyert 
fejlesztések önrészének kifizetésére nem kerül sor. A pénzügyi 
műveletek megtételére az önkormányzat pénzügyi szakértőt 
alkalmaz.

• A Képviselő testület meghallgatta a Településfejlesztési Bi-
zottság előterjesztését a Városi parkok és zöldterületek fenntar-

tási feladatainak helyzetéről. A bizottság javaslatára a Képviselő 
Testület a város minden zöldterületét érintően a kaszálások és 
fűnyírások számát kettő alkalommal megnövelte, figyelembe 
véve a sajátos időjárási helyzetet. Egyben felhívta a figyelmet a 
gyakori ellenőrzésekre, és a fellelhető hibák kijavítására. 

• A Képviselő testület elrendelte a Budai Nagy Antal tér-Er-
zsébet tér-Martinovics utca-Jókai utca által azonosítható terü-
letre a településrendezési eszközök részleges felülvizsgálatát. 
A körzetben élő lakók a kertvárosias lakóterület megőrzését 
tartják fontosnak, ezért a tervező feladata, részletes szabályok 
kidolgozása. A hivatal feladata a lakossági fórum összehívása és 
a munka koordinálása. A Képviselő testület a felülvizsgálathoz 
szükséges költséget biztosította. 

• A Képviselő testület döntött a Szabadság téri Meseház Óvoda 
épületének felújítása tárgyában, indított közbeszerzési eljárás 
lezárásáról. Az épület teljes felújítása lesz a kivitelező feladata. 
A kivitelezés végrehatásához a Képviselő testület a 69,5 millió 
Ft-os kivitelezési ajánlatot tévő, legolcsóbb ECHOTECH 97 Kft-t 
nyilvánította nyertes kivitelezőnek. 

• A testület elfogadta az önkormányzat tulajdonában lévő lakás 
és nem lakáscélú helységek felújítására vonatkozó javaslatot. A 
felújítási munkák az alábbi létesítményeket érintik: 

• Mór, Dózsa Gy. u. 6. üres lakás
• Budai Nagy A. u. 3. lakás
• Árkipusztai lakások vízellátása
• Dózsa Gy. u. 6. Piringer lakás felújítása
• Kapucinus tér-Szent István tér 3. felújítása
• Kossuth u. 10. lakások felújítása
• Lakatos u. 8/a. lakásfelújítás
• Lovarda u. Ikarus klub felújítása
• Szent István tér 7.sz. alatti tároló és füstölő bontása
• Velegi u. 18.,22. pince és lépcsőház felújítása

6. A Képviselő testület értékesítette Mór, Velegi u. déli ipar-
területen lévő önkormányzati tulajdoni területet iparfejlesztés 
céljára, 14,3 millió Ft értékben. Az értékesítéssel egyben újabb 
jelentős 2600 m2-es termelő és raktárcsarnok készül el. 

7. A Képviselő testület döntött az önkormányzati tulajdonú 
intézmények kisösszegű felújításai tárgyában. A Szabadság téri 
Meseház Óvoda teljes felújításán túlmenően kilenc intézmé-
nyünkben összesen 18,6 millió Ft értékű kivitelezést végezte-
tünk el 2008. évben a korszerű működési feltételek biztosítása 
érdekében. 
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Táborok a javából

A nyár derekán is tombol a vakáció! A gyerekek a nagyszülőknél töltik a “meg-
érdemelt” pihenést, vagy táborokban új és újabb tudást magukba szipkázva, 
vidáman élik meg a szünidő örömeit. A képek a hagyományok megörzése és a 
környezet ismerete éss védelme köré csoportosított táborokban készültek. Hajrá 
VAKÁCIÓ! 

Oltásprogram a méhnyakrák ellen
Tudjuk: minden betegség esetén jobb a meg-
előzés, mint a későbbi kezelés, hiszen számos 
bajt elkerülhetünk, ha már a probléma „gyö-
kerét kitépjük”. Ebben a szellemben döntött 
úgy a móri Városi Önkormányzat a márciusi 
testületi ülésen, hogy városunk részt vesz 
a méhnyakrák elleni oltásprogramban. A 
2008-as költségvetésből általános céltartalék 
formájában 6,6 millió forintot különítettek el 
erre az oltásprogramra.

A gyógyszergyártók- illetve forgalmazók 
mérései szerint a méhnyakrák elleni védő-
oltás akkor a leghatékonyabb, ha 13 éves 
éves korban adják be. Ennek megfelelően 
gyűjtötték névsorba az 1995. január 1. és 
december 31. között született móri lako-
sok közül a lányokat- tudtuk meg Molnár-
né Varsányi Borbála aljegyző asszonytól. 
Összesen 87 lány szülei kaptak meghívót 
a kultúrházban tartott tájékoztatóra, ahol 
szakemberek, védőnők, a gyógyszertárak 
képviselői beszéltek az oltás fontosságáról, 
hatékonyságáról, válaszoltak a felmerülő 
kérdésekre. Az oltáshoz mindenkor írásos 

szülői beleegyezés szükséges; ezt végül 76 
gyermek szülője adta meg.

A védőoltást mind a 76 lány megkapta: 
az első injekciót április 22-én, a másodikat 
június 10-én kapták a bölcsőde épületében, 
a harmadikra október folyamán kerül majd 
sor. Egy védőoltás költsége 27487 forint, így 
a három injekcióból álló oltássorozat 82461 
forintot tesz ki egy gyermek esetén. A móri 
önkormányzat mondhatni egyik úttörője az 
oltásprogramnak: bár idén szervezték meg 
először az injekciózást, ezzel az elsők kö-
zött vagyunk, hiszen városunkon kívül csak 
Százhalombattán és Bonyhádon működik a 
program, országosan nem elterjedt.

Az oltás megközelítőleg 100%-os védelmet 
nyújt a későbbi méhnyakrák-megbetegedé-
sek ellen. lehetőség van arra is, hogy a nem 
1995-ben született lányok is megkapják a vak-
cinát, ekkor azonban nem az önkormányzat, 
hanem a szülő finanszírozza a költségeket, ha 
szeretné, hogy gyermeke védettséget élvez-
zen: a Zsálya Patikában kedvezményes áron 
még most is rendelhető az oltóanyag. 

N
A

G
YV

IL
Á

G
M

ó
r 

és
 a

m
i k

ö
rü

lö
tt

e 
va

n

Azok az emeberek, akik megenged-
hetik maguknak, hogy nyaraljanak 
több célpontot keresnek fel szerte a 
világban.  A nyaralás, mint ahogyan 
a nevéből is ered nem csupán az uta-
zás szó szinonímája, hanem a nyár 
eltöltésére irányuló foglalatosság. 
Jó lehet a nagymamánál, jó lehet a 
Bakonyban, vagy a Vértesben és jó 
lehet itthon Móron is. Mi most mégis 
egy-két népszerű célpontról írunk, 
hogy közelebb kerüljünk a népszerű 
üdülőhelyekhez.

Görögország 
A mediterrán éghajlati övbe tartozó or-
szágban a nyarak hosszúak és szárazak, a 
telek pedig rövidek és nedvesek és hűvö-
sek. Három évszakot különböztetnek meg: 
a virágzás és érés idejét (március-június), 
a száraz időszakot (június-október), és az 
esős időszakot(október-március).

Természetes erdőségeket már csak 
az ország északi és középső részén lévő 
hegységekben találhatunk. A déli része-
ken a perzselő forróság miatt szinte nincs 
is számottevő növényzet, a többi tájon pe-
dig a mezőgazdaságilag fontos szőlővel, 
olajfákkal és fügefákkal találkozhatunk.

Az országhoz tartozó több mint 1400szi-
get közül csupán 169lakott. Csoportosítá-
suk tengeri elhelyezkedésük szerint törté-
nik: a keleten fekvők az égei-szigetek (pl.: 
Kréta, Evia, Rodosz, Számosz), a nyugatiak 
pedig a Jón-szigetek (pl.: Korfu, Ithaka, 
Zakinthosz). Szervezett kirándulások kere-
tében meglátogathatjuk a kisebb, lakatlan 
szigeteket is.

Július és augusztus között a tenger 
hőmérséklete szinte mindenhol 24-27 
Celsiusfok között van, a napközbeni hő-
mérséklet pedig 25-35 Celsiusfok között. 
Télen nem túl barátságosak ezek az ér-
tékek, a tenger vize 10-15 Celsiusfokos, a 
hőmérséklet pedig 9-15Celsiusfokos.

Ha Görögországot választjuk nyara-
lásunk úti céljául, megközelíthetjük re-
pülővel, autóval, vagy akár vonattal is. 
Athénből indulnak belföldi menetrend-
szerinti repülőjáratok a kisebb szigetekre 
is, de választhatjuk a tengeri hajókázást 
is, ahol szintén igazodnunk kell a menet-
rendhez.

Számtalan szálláslehetőség közül válo-
gathatunk, de érdemes időben lefoglalni 
a nekünk tetszőt, hiszen a főszezonban 
óriási a tumultus. 

A hihetetlen mennyiségű történelmi 
emlék mindegyikére biztos, hogy nem 
lesz időnk, azonban érdemes 1-2 napot 
rászánni a környékbeli nevezetességek 
megtekintésére.

Horvátország
Aki Horvátországot választja nyári úti 
célul, nem panaszkodhat, hiszen az or-
szág mindenfajta érdeklődésű embernek 
maradéktalanul kielégíti az igényeit. Egye-
dülálló történelmi emlékhelyek, nyüzsgő 
városok és csodálatos tengerpart áll ren-
delkezésünkre.

Porec környékén találjuk a 6. században 
épült Eufráziusz bazilikát, mely monumen-
talizmusa  örökre emlékeinkbe vésődik.

 Pula, a nyolc dombra épült város na-
gyobb amfiteátrummal rendelkezik, mint 
Róma.
 Műkedvelők számára a legjobb válasz-

tás Split, mely környékén 300 palota 
található, amik részletekben megőrizték 
eredeti mivoltukat. Például a Diakleciá-
nus palota, mely fehér mészkőből épült. 
Számtalan hangulatos pince is csalogat 
minket egy kis pihenésre.

 Trogir óvárosa megőrizte középkori 

jellegét(mintha a XIII. században járnánk), 
a UNESCO a világörökség részévé nyilvá-
nította. 

 Losinjba csak komppal juthatunk 
el, megnézhetjük a hajógyárat, illetve kis 
szerencsével bejuthatunk a delfinkutató 
központba is.

 Brac híres a borairól és a mészkövéről, 
utóbbiból épült a Fehér-ház.

 A Plitvicei tavak igen vadregényes 
helyen fekszenek, együtt találunk itt fo-
lyókat, vízeséseket és tavakat.

 Dubrovnik óvárosa a védőfaláról 
nevezetes, néhol 25m magas és akár 6m 
széles. Ha a tetején sétálunk, egyszerre 
csodálhatjuk a várost és a tengert.
 Szállást még főszezonban is könnyedén 
találunk a helyszínen, természetesen aki 
biztosra akar menni, élhet a lefoglalás-
sal.
 A sportolni vágyók sem maradnak hop-
pon, komplett tanfolyamokat kínálnak 
mindenhol. Meg lehet tanulni búvárkodni, 
hegyet mászni, stb. Ezekért a szolgálta-
tásokért azonban mélyen a zsebünkbe 
kell nyúlni.
 A végeláthatatlan nevezetességeket nem 
lehet összegyűjteni, érdemes egy nyaralás 
alatt egy kis területre koncentrálni, amit 
alaposan tanulmányozhatunk, így nem 
marad hiányérzetünk.
 

Balaton: édes és a MIÉNK
Még mindig töretlen népszerűségnek 
örvend a magyar tenger, ami nem csoda, 
hiszen a strandolás mellett számtalan szó-
rakozást kínál a Balaton és környéke. 
Ha kizárólag a fürdésre koncentrálunk, 
számtalan, általában ingyenes strand 
között válogathatunk. Az északi parton 
a nagyon gyorsan mélyülő vízre figyelni 
kell, azonban a déli part ideális a kisgyer-
mekeknek és az úszni nem tudóknak, 
hiszen akár 800m-ig is be lehet sétálni. 
Mindkét parton megszámlálhatatlan büfé 
áll rendelkezésünkre, az árak viszont elég 
borsosak.
Aki kíváncsi a környék nevezetességeire, 
készüljön fel arra, hogy több nap sem 
lesz elég az összes meglátogatására. A 
legközkedveltebbek:    

• Keszthely, ahol sok érdekességet 
találunk, legkiemelkedőbb a kastély

• Szigliget, mely egy kis falu, de a 
bormúzeum és a vár kihagyhatatlan

• Sümegen található Nyugat-Magyar-
ország legjobb állapotban megmaradt 
vára

• Tapolcán hajókázhatunk a város 
alatt

• Tihanyban találjuk Magyarország 
egyik legszebb templomát

• Balatonfűzfőn bobozhatunk

• Hévíz világhírű fürdőváros, télen is 
látogatható

• Veszprém óvárosa és állatkertje is 
gyönyörű

• Fonyódról indul a Balatont átszelő 
sétahajózás.
Tihany és Szántód között közlekedik a 
komp, főszezonban félóránként, elő-és 
utószezonban pedig óránként.

Mindenki talál pénztárcájának meg-
felelő szállást, azonban érdemes jó 
előre lefoglalni. Kedvünkre válogat-
hatunk a kempingek, apartmanok, 
szállodák és kiadó házak között.

Akár csak egy napra is érdemes a 
Balatonhoz utazni, a felejthetetlen 
élmény mindenképp garantált!

Itt szoktunk nyaralni



Mivel töltjük a nyarat?
Mór utcáin kérdezgettük az embereket.

A Velencei-tó, Fejér Megye kedvelt üdülőhelye.Nem csak a 
megyéből, de az országból és Európából is sokan keresik fel 
nyaralás céljából Következő számunkban részletesen bemu-

tatjuk. Addig is egy pillanatkép a partról. Gábor (20): A vizsgaidőszak vé-
ge óta egyelőre fáradalmaim 
kipihenésével foglalkozom. 
Megfordultam családommal 
a Velencei-tónál, barátaimmal 
pedig 4 napot töltöttünk a Ba-
latonon fürdéssel, csónakázás-
sal, napozással és egyéb üdí-
tő tevékenységekkel. További 
terveim között szerepel egy 

néhány napos sátorozás a Börzsönyben, és valószínűleg 
Székelyudvarhely környékére is elutazunk. A tengert ha-
nyagolom, úgy vélem hazai tájakon is nagyszerűen el lehet 
tölteni a szünidőt. Augusztustól viszont szakmai gyakorlat 
vár Pesten, a Gyermekklinikán.

Károly (és gyer-
mekei – ifjabb 
Károly és Anna): 
A nyár nagy ré-
sze munkával 
megy el, hogy el 
tudjam tartani a 
családomat; ezen 
kívül fiammal sok 
időt töltünk a Vér-
tesben, ilyenkor a fiam a Hétpróbás tábor 
programjain vesz részt, és nagyon jól érezzük 
magunkat. Ha nem oda, akkor pl. a móri 
strandra megyünk el kikapcsolódni. Úgy gon-
dolom, nagy kár lenne bezárni a strandot.

Mária: 
Főállású nagymama vagyok, sokat 
vigyázok az unokáimra. Üdülésre a 
nyugdíjból most sajnos nem futja, 
jobb időtöltést a „nagymamaságnál” 
úgyse tudnék elképzelni.

Bea (16): 
A nyarat eddig pl. strandra járással 
töltöttem, Bodajkon voltunk a csalá-
dommal. Voltunk Komáromban is, de 
az igazi nyaralás csak ezután jön, 10 
napra Görögországba megyünk.

A kultúra ereje
Móron�sem�áll�meg�az�élet�a�nyár�beköszöntével.�A�kultúrális�élet�pezsgése�mind-mind�
azt�támasztja�alá,�hogy�színes�világban�élünk.�Az�alábbi�képek�-�melyek�a�„Múzeumok�
éjszakáján”�a�Nyári�Zenei�Estéken�és�a�kórusok�találkozóin�,�vagy�a�fúvósok�előadásán�

készültek-�vidámmá�és�értékessé�teszik�napjainkat�itt�Móron,�Fejér�megyében.


