
2002. augusztus 20-án nyitotta meg kapuit Móron a térség 
lakossága és az idelátogató vendégek színvonalas szabadidô 
eltöltését szolgáló, a sportéletnek és kulturális rendezvényeknek 
megfelelô helyszínt biztosítani alkalmas Wekerle Sándor Szabad-
idô központ.  Az ezredfordulót megelôzôen a város sokrétû kul tu -
rális és sportéletének, nemzetközi kapcsolatrendszerének fejlô-
dése miatt egyre sürgetôbb igénnyel merült fel egy új kö zös ségi 
létesítmény létrehozása. Az építésre megbízást adó város vezetôk 
egy modern, többfunkciós létesítményt ál mod   tak meg, amelyet a 
tervezôk és kivitelezôk kiváló színvo nalon meg valósítottak. 
A Vértes lábánál, a szôlôskertek szom széd  ságában egy impo záns 
megjelenésû, környezetébe jól illesz kedô, egyedi formatervezésû 
épületegyüttes jött létre, amelyet a város lakossága hamar meg-
szeretett és elfogadott. Az építé szeti koncepció idôtállóságát 
bizo nyítja, hogy az épü let 2012-ben Fejér Megyei Építôipari 
Nívódíj kitüntetésben része sült.  
A létesítmény a várost átszelô fô útvonalról jól megközelíthetô, 
nyugodt, csendes környezetben helyezkedik el és közel 300 
jármû elhelyezésére alkalmas nagy parkolóval rendelkezik. Az 
uszoda- és a sportcsarnokok belsô tereinek és egyéb közösségi 
funkciójú területeinek harmóniáját, az építészeti adottságokat 
kiválóan kiegészíti a külsô környezet mintaszerûen gondozott, 
ápolt növényzete. A létesítmény mûködését modern technikai 
eszközök, berendezések és felszerelések biztosítják, de fontos 
szerepe van ebben annak a segítôkész, vendégközpontú hozzá-
állásnak is, amelyet a fenntartó Mórhô Kft. alkalmazásában álló 
személyzet részérôl tapasztalhatnak az igénybevevôk.  

Mindezen feltételeknek, adottságoknak és nem utolsósorban az 
alacsony szolgáltatási díjaknak köszönhetôen hamar kialakult 
és folyamatosan bôvült a lakosság részérôl a rendszeres láto-
gatók, a törzsvendégek köre. A város iskolái, sportszervezetei 
kez de tektôl rendszeresen igénybe veszik a létesítményt, de más 
környezô települések (pl. Sárkeresztes, Kincsesbánya, Kis bér, 
Bakonysárkány) intézményei és szervezetei is állandó partnereik 
közé tartoznak. Jól ismert a móri intézmény neve az élspor tolók 
körében is, hiszen az uszoda vendégei voltak a BVSC szin kron-
úszói, Kovács Ágnes úszónô, Vörös Zsuzsanna öttusázó, Gyurta 
Dániel úszó olimpiai-, világ- és Európa bajnokok. Többször 
edzô  táborozott már a létesítményben a magyar nemzeti nôi- és 
férfi futsal válogatott és a nôi kézilabda válogatott. Az elmúlt év-
tizedben a Szabadidôközpont szolgáltatásainak fejlô dése a 
sporttal összefüggô oktatások palettájának bôvü lésében jelent-
kezett a leglátványosabban, de emellett igyekeztek kiszol gálni 
a lakosság részérôl jelentkezô új igényeket is. Ennek köszön-
hetôen 2010-tôl az emeleti, – korábban irodának, tárgyalónak 
használt –  helyiségek átalakításával ma már korszerû fitness és 
közérzetjavító szolgáltatásoknak is helyet ad a léte sítmény. 

USZODA
Az uszodacsarnok két medencével rendelkezik. 

Versenymedence: 6 sávos, 25 méter hosszú, vízmélysége 
140-180 cm, a víz hôfoka: 26-27 C°, kiválóan alkalmas rövid 
pályás versenyek megrendezésére, sportúszásra.

Tanmedence: a gyermekek és kezdô úszók számára biztosít 
tanulási lehetôséget. Vízmélysége: 80 cm, a víz hôfoka: 31 C° .

Az öltözôk és zuhanyzók, valamint a tanmedence külön öltözôje 
nyugodt feltételeket biztosítanak az uszodában igénybe vehetô 
különbözô foglalkozások elôkészületeihez.

Az uszodában tartott foglalkozások:
-  babaúszás 
-  speciális gyógyúszás beteg gyermekek részére
-  gyermek úszásoktatás kezdôknek és haladóknak 4 éves kortól
-  felnôtt úszásoktatás hölgyek és urak számára egyaránt
-  hobbi úszás: szervezett keretek között edzôvel végzett, 
   de nem versenyszerû úszás, csak a rendszeres mozgást 
   biztosítja a gyermekeknek 
-  iskolai úszásoktatás
-  egyesületi edzések, öttusa úszó edzések, úszó edzés
-  vízilabda
-  gyógytestnevelés
-  búvároktatás

Wellness és fitness szolgáltatások:
Az uszodához kapcsolódóan igénybe vehetô szolgáltatások:
-  Finn szauna – szauna felöntésekkel
-  Infrakabin, szolárium

A sportcsarnok emeleti helyiségeiben elérhetô 
egészségmegôrzô és kondíciójavító szolgáltatások:
-  Spinracing  (magas intenzitású, csoportos zenés 
 kerékpáros aerobik edzés)
-  Walkenergie (futásra, gyors gyaloglásra alkalmas 

mechanikus futópad)
-  TBT (Total body tréning) ízületkímélô, állóképességet 
 fejlesztô és erônléti edzés
-  Masszázs

SPORTCSARNOK

A Wekerle Sándor Szabadidôközpont játékcsarnoka 44 x 22 m-es 
parkettás talajborítású hitelesített kézilabda pályájával, 400 ülô-
helyes és 200 állóhelyes lelátójával, korszerû hang- és mû sza ki 
technikájával (2 eredményjelzô) méltán tartozik az ország leg-
modernebb beltéri sportlétesítményei közé.
A sportcsarnok küzdôtere nézôtérré, illetve rendezvényteremmé 
alakítható át, és így a színpaddal együtt különbözô kulturális 
események, elôadások, fesztiválok, egyéb közösségi rendez vé-
nyek helyszíneként vehetô igénybe.

Sportrendezvények:  
A létesítmény kiválóan alkalmas a különbözô teremsportok; 
nemzetközi kézilabda, kosárlabda, röplabdamérkôzések, tollas-
labda versenyek megrendezésére. Az épület külön játékos bejá-
róval rendelkezik. A játékcsarnokhoz tartozik 4 db, egyenként 20 
férôhelyes játékosok részére fenntartott öltözô, mindegyik külön 
vizes blokkal ellátva (3 db zuhanyzó, 4 db mosdó, 2 db WC), 
továbbá 2 db játékvezetôi öltözô. 

Kulturális és közösségi rendezvények:
A játékcsarnok a változtatható nagyságú színpadnak köszön-
hetôen a kulturális és közösségi programok széles skálájának 
nyújt megrendezési lehetôséget; pl. bálok, szalagavatók, konfe-
renciák, koncertek, fesztiválok, színházi elôadások, kiállítások, 
vállalati rendezvények.
Bálok, konferenciák alkalmával 800 fô kényelmes elhelyezésére 
alkalmas szék és asztal áll rendelkezésre. A vendéglátó egység 
üzemeltetôje ezt a létszámot magas színvonalon kényelmesen, 
többfogásos meleg étkeztetéssel tudja a helyszínen kiszolgálni.
A nyári idôszakban a Szabadidôközponthoz tartozó külsô terület 
lehetôségeit is kihasználva nagyobb szabadtéri rendezvényeknek 
lebonyolítására is helyet tudnak biztosítani. A térköves udvaron 
lehetôség van sátrak, mutatványos standok, „lacikonyhák” fel-
állí  tására. A labdarúgópályák igénybevételével rendeztek már 
12.000 fôs vállalati napot is a létesítmény területén.

EDZőTÁBOROK, TRÉNINGEK

A Szabadidôközpont otthont adott már profi és amatôr sport-
egyesületek, nemzeti válogatottak edzôtáborainak, felké szü lé-
sei nek, összetartásainak. A Szabadidôközponttal egy kerí  tésen 
belül található füves és salakos labdarúgópályák, vala mint a 400 
méteres salakos futókör különbözô sportágakban bizto síta nak 
lehetôséget az eredményes felkészülésre. A küzdôsport egye-
sületek szabadtéri edzéseket végezhetnek a tiszta levegôjû, fü-
ves környezetben. A Vértes hegység közelsége lehetôséget ad 
fel készítô és alapozó edzésekre tájfutók, kerékpárosok ré szére. 
A városban különbözô színvonalú, így többféle igényt kielé gítô 
szálláslehetôségek állnak rendelkezésre, így hosszabb idô tar tamú 
edzôtáborok megtartására is kiválóan alkalmas a léte sít mény. 
A személyzet a szálláskeresésben, az étkeztetésben és teljes 
körû programok megszervezésében is segíti vendégeit és várja 
vállalatok, egyesületek, iskolák, civil szervezetek jelent kezését.

ELÉRHETőSÉGEK:
Telefon:  06-22-407-161
Mobil:  06-20/511-0462
E-mail:  ruff.linda@sportcsarnokmor.hu 
Honlap:  www.sportcsarnokmor.hu

A nyitva tartásról, áraikról és a kiemelt rendezvényekrôl 
a Szabadidôközpont honlapján találhatók részletes, 
aktu ális információk.  

WEKERLE SÁNDOR 
SZABADIDôKÖZPONT
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