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Kelemen levente vagyok, az 1.számú választókörzet egyéni 
képviselője. A Mór Város Jövőjéért egyesület színeiben jutot-
tam a testületbe. Jelenleg már harmadszor választottak meg. 
Pártoktól független az egyesületünk és jómagam is. 
Hiszem, hogy a város érdekeit, napi gondjait, problémáit pártirá-
nyítás és kötelező gombnyomások nélkül lehet és kell képviselni. 
Munkám során megismerhették, hogy nem saját önös érdek 
vagy pártpolitika vezérel, hanem azok a gondok tükröződnek 
vissza tevékenységemben, ami az Önök problémája is. Gondolok 
itt a Kórház, Posta, UPC, Távfűtés, közvilágítás és sorolhatnám 
még az egyéni problémákat is. egyedüliként tetettem a mobil-
számomat a telefonkönyvbe, hogy a nap bármely időpontjában 
a problémáikkal elérhessenek. 
Rengeteg megkeresést kapok körzetemen kívül is, és örülök, ha 
segíteni tudtam. Továbbra is állok az önök szolgálatában.
Hiszem, hogy én vagyok önökért és nem fordítva, ami sajnos 
a mai politikától sem mentes önkormányzatra jellemző. Kérem 
önöket továbbra is keressenek problémáikkal, gondjaikkal. Kö-
zös az érdekünk!
 Tisztelettel:
 Kelemen Levente

Kelemen Levente
képviselő
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„Barátságos” serleg

Hirdetés

A móri Képző- és Iparművészeti Szabadiskola Alapít-
vány 1990-ben, elsősorban magánszemélyek, művészek 
és mesteremberek által alapított nonprofit, közhasznú 
civil szervezet. Az Alapítvány fenntartásához és mű-
ködéséhez a helyet a Móri Önkormányzat adja. A hely 
infrastrukturális fejlesztését, az Alapítvány működését 
és fenntartását saját erőből fedezi. 
Tevékenységének célja a magas művészetben és a népi 
mesterségekben meglévő technikai ismeretanyag átörö-
kítése, tanítása a kortárs hazai és nemzetközi művészeti 
élet szereplői számára, tudatos környezetformálás. 
Céljai megvalósítása érdekében folyamatosan iskolát, 
és szakemberek, mesteremberek közreműködésével 
műhelyeket tart fenn és működtet (szobrászat-viasz-
veszejtéses és precíziós bronzöntés; egyedi kézműves 
kovácsolás – pl. cégérek, kapuk; nemez-textil használati 
tárgyak és falikárpitok készítése; papírművészet-művész-
könyv; bőrművesség, egyedi használati tárgyak, öltö-
zet-kiegészítők; kerámiaszobrászat, egyedi-kisszériás 
használati edények, cserépkályhák, és épületkerámia; 
valamint fotó a camera obscurától a digitális fotóig, 
grafika). Szolgáltatásunk a gyermekek számára nyújtott 
művészeti alapképzéstől a professzionális művészek 
számára nyújtott kivitelezésekig terjed jelenleg, mint 
a reneszánsz műhelyekben. 
Az egyes műhelyek önfenntartóak, év közben művészi 
kivitelezési munkákban működnek közre (pl. cégérek, 
köztéri szobrok, utcabútorok, játszóterek, egyedi gra-
fikai munkák)
Az alapítvány 1994 óta nyaranta másfél-két hónapon át 
hazai és nemzetközi művésztelepet szervez több műfaj-
ban, alkalmanként 15-20 hivatásos képző- és iparművész 
közreműködésével. A szakmai segítséget a szabadiskola 
szakemberei biztosítják. A művésztelepeken készült al-
kotások képezik gyűjteményének alapját. 
Az Alapítvány “könyvelői” szemmel:
Az Alapítvány állandó pénzügyi támogatásban sem a 
Móri Önkormányzattól, sem más állami vagy önkor-
mányzati szervezettől nem részesül. Állandó fizetett 
munkatársa nincs. 
Önkéntesen vállalt feladataink:

•  művészeti alapoktatás 90 fő részére 
•   lamberg-kastély parkjának fenntartása és fej-

lesztése 
•  Művésztelepek működtetése 
•   Volt Uránia mozi fenntartása, Művészetek Háza-

projekt elindítása 
ezeket külön pályázati forrásokból finanszírozzuk, 
melyhez az Alapítvány tagjai éves szinten több millió 
forint ingyenes munkával járulnak hozzá (pályázatírás, 
munkavezetés, szaktanácsadás, stb.). Az önkéntes, in-
gyenes munka révén, éves szinten kb. 12 millió forinttal 
gyarapítja az Alapítvány Mór város közvagyonát. 
Az Alapítvány közhasznú, éves kiadásai és bevételei a 
honlapon (www.moriszabadiskola.hu) hozzáférhetőek 
a “közhasznúsági jelentés” címszó alatt.
 Nagy Benedek

Az Alapítvány

A Fejér megyei általános iskolák tanulói számára a Víz Világnapja 
(március 22.) alkalmából rajz- és irodalmi pályázatot, az általános 
és középiskolások számára pedig környezetvédelmi pályázatot 
hirdetünk. 
Olyan műveket várunk, amelyek közvetlenül vagy közvetve a vízzel, a 
vízkincs értékével, felhasználásával, fontosságával, szépségével, vagy 
életünkben betöltött szerepével, egészségügyi vonatkozásaival hoz-
hatók összefüggésbe. 
A rajzpályázaton technikai megkötést nem teszünk, de legfeljebb 
A3 - as méretű, rajzokat, vagy max. 20x20 cm-es alapterületű kisplasz-
tikákat várunk. 
Az irodalmi pályázatra olyan versek, mesék, rövid kis írások küldhe-
tők, melyek terjedelme legfeljebb egy, másfél oldal. 
A környezetvédelmi pályázaton szakmai jellegű dolgozatokat sze-
retnénk látni, a terjedelem képekkel együtt sem haladja meg az öt 
gépelt oldalt. 

Minden tanuló kategóriánként egy pályamunkával szerepelhet, 
melyet

2008. március 4 - ig a FEJÉRVÍZ ZRt. -hez 
(8000 Székesfehérvár Királysor 3-15)

kell eljuttatni. A legjobbak, szakmai zsűrizés alapján, 8 kategóriában 
értékes könyvjutalmat kapnak. 
A kiírók várják a pályamunkákat!
FEJÉRVÍZ ZRt., 
Fejér Megyei Önkormányzat; Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkor-
mányzata; Fejér Megyei Pedagógiai Szolgáltató Intézet; Magyar Hidrológiai 
Társaság Közép-dunántúli Szervezete; Közép-dunántúli Környezetvédelmi 
és Vízügyi Igazgatóság; Közép - dunántúli Környezetvédelmi, Természet-
védelmi és Vízügyi Felügyelőség; Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi 
Szolgálat kistérségi Intézete

A részletes pályázati kiírás 
a www. Fejerviz.hu honlapon található.
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Hírcsokor a „Radnótiból”

Városunk iskoláiban mindig történik valami, nem 
telik el hónap versenyek, sikerek, és persze tenni-
valók nélkül. Ahogy mindenhol, úgy a Radnóti Miklós 
Általános Iskolában is az egyik legfontosabb feladat 
most a beiskolázásra való készülődés – mesélte la-
punknak Kajos Péterné igazgatónő. 
– Milyen programok várják a leendő elsősöket- iskolai 
kedvcsinálóként?
– Január 23-án jó hangulatú táncházi foglalkozá-
son rophatták az ovisok és szüleik a majdani tanító 
nénikkel, Molnár Ágnessel, Klock lászlónéval és 
Róth Ilonával. Február utolsó hetében nyílt napokat 
tartunk, ahol a szülők, de akár a nagycsoportosok 
is beülhetnek egy-egy tanórára, március 1-jén, 
szombaton pedig egész délelőttöt átfogó program-
mal készülünk: az ovisok az anyukákkal, apukákkal 
bejárhatják az iskolát, és minden helyszínen más 
foglalkozás várja majd őket. Kipróbálhatnak például 
egy-egy játékos angol és német nyelvű „órát”, a mű-
helyben barkácsolhatnak, a tornateremben például 
akadálypálya, a könyvtárban verses-zenés bemutat-
kozó várja őket –és még sok egyéb más is! 
– Milyen egyéb események zajlottak, zajlanak mos-
tanság az iskolában?
– Mire a cikk megjelenik, már kimulattuk magun-
kat az alsós és felsős farsangon is. Jó hangulatú 
sítáboron vehettek részt diákjaink lachtalban- ez 
már hagyománnyá vált nálunk; szerencsére baleset 
egyáltalán nem történt. Részt vettünk a szabad-
időközpontban előadott Franziskus című musical 
színpadra állításában is. és javában készülünk az 
esedékes megyei népdaléneklési és matematika-
versenyre, no meg a márciusban tartandó projekt-
hetünkre.
– Milyen sikerekről számolhatunk be az elmúlt idő-
szakból?
–Kóber Gergő, hetedik osztályos tanulónk a Nemzeti 
Tankönyvkiadó irodalmi pályázatán, a drogpreven-
ció témakörében különdíjat kapott. és tollasozóink 
is „hozták a megszokott formájukat”: a január 26-27. 
között Seregélyesen megrendezett Tollaslabda Diák-
olimpia megyei döntőjén Hircze levente, Toloczkó 
Máté, ertl Katalin, Kornseé Fanni, Dimovics Zoltán és 
Krausz Gergely mind dobogós helyen végzett.
– Gratulálunk a sikerekhez, és további eredményes 
munkát kívánunk!

Korábbi lapszámunkban már beszámoltunk arról, 
hogy egyre erősödik városunk kapcsolata a német-
országi eichstätt településsel. Több szakmai és ba-
ráti látogatás, tapasztalatcsere, egymás kölcsönös 
segítése: mind hozzájárulnak az egyre mélyülő kap-
csolatokhoz. A Magyar Vöröskereszt Móri Szervezete 
legutóbbi, karácsony körüli eichstätti látogatásakor 
kisebb „küldetést” teljesíthetett: az ottani tűzoltók 
egy díszes, tekintélyes méretű serleget küldtek móri 
kollégáiknak, és ezt a Vöröskereszt kis csapatával 
szerették volna Mórra juttatni. Kiszely István, a 
Magyar Vöröskereszt Fejér Megyei Szervezetének 
igazgatója, egyben a móriak vezetője adta át az 
ajándékot Horváth Péter tűzoltóparancsnoknak 
január 10-én a móri Vöröskereszt irodájában. A 
jelképes ajándék a kedvességen túl azt is sugallja: 
erősödnek a civil kapcsolatok a két város között, ami 
számos pozitívummal járhat. Szép baráti kapcsolat 
alakulhat ki a tűzoltók között is, amelynek egyik jele, 
hogy Alchen mellett idén már eichstätt is meghívást 
kap a már hagyományos tűzoltóversenyre.

Farsangi bál a Pitypang Óvodában!

Hagyományainkhoz híven óvodánkban minden évben rendezünk far-
sangi mulatságot. A gyerekek már hetek óta készülnek, tervezgetik, 
hogy milyen jelmezbe öltözzenek. A feldíszített csoportokban már 
a délelőtt folyamán megkezdődött a vígasság, ahol a gyerekek és az 
óvonénik jelmezbe öltözve ropták a táncot.
A süti evés, üdítő ivás még fokozta az ünnep hangulatát. A nagycsopor-
tosoknak délután a Művelődési Házban egy igazi nagy bál kerekedett. 
Az óvonénik nyitótánca kedvet csinált a táncoláshoz. A talpalávalóról 
a TUTTI zenekar gondoskodott. Nagy izgalmat jelentett a gyerekeknek 
a tombolahúzás, ahol sok-sok nyeremény várt sorsolásra.
Nagyon örültünk annak, hogy a gyerekeket elkísérő felnőttek is jól 
érezték magukat, táncoltak a jelmezesekkel együtt.
A belépőjegyek és a tombola árából befolyt összeget, a nagycso-
portosok tavaszi kirándulására kívánjuk fordítani, ami eddig minden 
évben nagyon jól sikerült, és nagy élményt jelentett gyermekeink 
számára.
Köszönjük mindazok segítségét, akik támogatták rendezvényün-
ket.
 A Pitypang Óvoda nevelőtestülete



Az idei esztendőben továbbra is az egyik legfon-
tosabb feladatunknak tartjuk a móri közutak, járdák 
rendbetételét, a közterületek fejlesztését, játszóterek 
kialakítását. Lényeges kiemelni, hogy a város minden 
területét, választókerületét érintik ezek a beruházások. 
Ezek közül is a legjelentősebb lesz a Wekerle Sándor 

utca és a Szabadság 
tér rehabilitációja, 
mely célra Mór vá-
rosa 93 940 000 Ft 
összeget nyert pá-
lyázaton. A hiányzó 
járdák építése, pót-
lása és a meglévők 
felújítása, átépítése 
folyamatosan zajlik 
majd városszerte az 
év folyamán. A Ko-
dály Zoltán utcában 
és a Bartók Béla utca 
elején a panelházas 
övezetek mentén új 
parkolókat létesí-

tünk. A kiépítetlen buszmegállókban több helyen öb-
löt, peronokat alakítunk ki. Timárpusztán a korábban 
elkészült buszöböl mellé buszváró épül. Meg kell még 
oldanunk városszerte több utcában az árokburkolást, 
illetve a csapadékvíz elvezetését. Idén is folytatódik 
a játszóterek felújítása, és újabbak kialakítása: játszó-
teret építünk a Vámos közben és az Árpád utcában, 
a Zrínyi utcait pedig bővítjük. 

Mindezek több százmillió forintos beruházásokat 
jelentenek ebben az évben.

Nagyobb összegű infrastrukturális fejlesztésben 
részesülhet idén a Petőfi Sándor Általános Iskola és 
a Radnóti Miklós Általános Iskola, és a Városi Kórház 
fejlesztésére is elkülönítünk pályázati önerőként egy 
jelentősebb összeget. Fontos feladat a panelprogram 
további működtetése, kivitelezése, melyhez szintén 
szükséges önerő biztosítása az önkormányzat részé-
ről is. Az Észak-nyugati Ipari Park bővítése, a bővítés 
feltételeinek kidolgozása, megteremtése, valamint a 
különféle intézményi felújítások szintén a lényegesebb 
feladatok közé tartoznak. 

Természetesen ezek tervek, az idei évre vonatkozó 
költségvetés elfogadása után valósulhatnak meg.

Polgármesteri tájékoztató
A 2008-as fejlesztések

Kulturális központ a város szívében
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A Radó Antal Könyvtár és Művelődési Központ Mór központ-
jában, a Lamberg-kastélyban található. Elhelyezkedése – a 
település „szívében” – szimbolikusnak is tekinthető, hiszen egy 
város életét, fejlődését nagyban befolyásolják a művelődési 
lehetőségek, kulturális események, a hagyományok ápolása, 
megőrzése, továbbvitele. Mindenképpen szükség van tehát 
egy olyan helyre, ahol mindez megvalósulhat. Természete-
sen ehhez a helyi intézmények és a civil szervezetek nagyban 
hozzájárulnak.
2007 ismét mozgalmas, programokkal, izgalmakkal, fordulatok-
kal teli évet hozott intézményünk életébe. Év közben történt 
vezetőváltással, további dolgozói létszámcsökkenés mellett 
próbáltunk változatos, színvonalas rendezvények keretében, 
továbbá a könyvtár bővülő szolgáltatásaival is megfelelő kul-
turális szórakoztatást nyújtani a városlakóknak illetve a Mórra 
látogatóknak.
Az önkormányzat beruházásaként 2007 nyarán felújításra ke-
rült az Erzsébet téri Művelődési Ház. A felújított színházterem 
méltó körülményt biztosít a rendezvényekhez és a bérbevevők 
számára is vonzó lehetőség.
2007 szeptemberében – együttműködve a Képző- és Ipar-
művészeti Szabadiskolával és Mór Város Önkormányzatával 
– intézményünk megnyitotta a MÓRINFORM Idegenforgalmi és 
Turisztikai Irodát. Tekintve a látogatók számát és visszajelzését, 
eredményes működéséről számolhatunk be.
2007 őszén kezdeményezésünkre alakult meg a Hagyomány-
őrző Klub. A klubéletben résztvevők szívesen ápolják és ele-
venítik fel a hagyományokat, szokásokat. Jó hangulatú össze-
jöveteleken „játsszák” újra a karácsonyi készülődés, tollfosztás, 
stb. hagyományait.

Néhány rendezvény 2008-as kínálatunk-
ból, amelyekből Önök kedvükre választ-
hatnak.
•  A Magyar Kultúra Napja alkalmából haj-

nalig tartó felolvasóestet rendeztünk a 
könyvtárban.

•  Az 1848-as forradalom kitörésének 160. 
évfordulója alkalmából a könyvtár felnőtt 
részlege irodalmi pályázatot hirdet, ame-
lyen 14 éves kortól lehet részt venni prózai 
és lírai alkotásokkal egyaránt. A beküldési 
határidő: 2008. március 10.

•  A Költészet Napján a könyvtár író-olvasó találkozóra várja a 
költészetet szerető közönséget

•  Együttműködésben a városi civil szervezetekkel, fő koor-
dinátorként veszünk részt a Szent György heti Vigasságok 
rendezvénysorozatában

•  2008 júniusában újra megszervezzük a Móri Cigány Kisebbségi 
Önkormányzattal közösen a Móri Romafesztivált. 

•  Az Ünnepi Könyvhéten szintén író-olvasó találkozó lesz a 
könyvtárban

•  Szokásunkhoz hűen nyáron 2x1 héten keresztül természet-
járó-, olvasó-, és kézműves tábort tartunk 8-12 éves gyerekek 
számára. 

•  A Nyári Zenei Estek hagyományos programsorozata változatos, 
hangulatos vasárnap estéket kínál a zenekedvelőknek.

•  Szintén évek óta megszokhatták a móriak a Nemzetközi 
Néptánc Gálát augusztusban, amelyen a székesfehérvári Ki-
rályi Napok rendezvényére érkezett csoportok közül három 
mindig fellép városunkban.

•  A Bornapok minden évben rengeteg érdeklődőt vonz a vá-
rosba, amelyen intézményünk társszervezőként vesz részt.

•  Könyvtárunk újra bekapcsolódik az országos „Olvashow” 
mozgalomba, és a pályázat keretén belül több rendezvényt 
tart. Gyermekeket, felnőtteket, fiatalokat is megszólítunk 
programjainkkal. 

•  A könyvtárban folytatódnak a História Klub keretében folyó, 
a XX. század vérzivataros időszakairól szóló történelmi elő-
adások, amelyek nagy érdeklődésre tartanak számot.

•  Ezen kívül rendszeresen tartunk játszóházat felnőttek és 
gyerekek számára egyaránt, kiállításokat szerveztünk, nagy 
részvétellel zajlottak le báljaink.

Rendezvényeinkkel és tevékenységünkkel szeretnénk bevonni 
azokat a rétegeket is a város kulturális életébe, akik eddig nem 
látogatták intézményünket.
Kiemelten próbálunk figyelni azokra, akiknek anyagi vagy más 
tényező miatt nehézséget jelent a városból elutazni azért, 
hogy színvonalas kulturális rendezvényeket, ismeretterjesztő 
fórumokat látogassanak. 
Reméljük, terveink megvalósulnak, s ezzel hozzájárulunk az 
Önök tartalmas időtöltéséhez.

A város w
w

w
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Új jegyzője van Mórnak
Városunk új jegyzőjét Dornyi Sándornak hívják. 
2007. március 19. óta dolgozik Móron: először ön-
kormányzati irodavezetőként, december 12-től pe-
dig mostani hivatalában tevékenykedik. 1981-ben 
diplomázott az Államigazgatási Főiskola igazgatás-
szervező szakán. 1983. augusztus 19-től dolgozik 
jegyzőként, így mielőtt településünkön munkába 
állt volna, már több helység jegyzői tisztségét is 
betöltötte, így például Csákvárét és egyéb, kisebb 
településekét is. A Csákváron született Dornyi úr 
jelenleg is ott él, feleségével és két gyermekével: fia 
huszonhárom, lánya tizenkilenc éves; még mind-
ketten tanulnak.

Petőfi él! – legalábbis a színpadon
Talán sokan hajlamosak arra, hogy a móri programajánlato-
kat igazából át sem futva, a hirdetőtáblák mellett elrohanva, 
a plakátokra vakon kijelentsék: Móron alig van valamire-
való program, „semmi nem történik”. Ez persze nem igaz! 
Városunk több intézménye, így a Radó Antal Könyvtár és 
Művelődési Központ is azon dolgozik, hogy színes, tartalmas 
rendezvényekkel töltse meg mindennapjainkat.
Nagy kár, hogy rengeteg szék maradt üresen az igyeke-
zet ellenére január 22-én is az Erzsébet téri Művelődési 
Házban. Akik ott voltak, tanúsíthatják: ritkán szórakoz-
hatunk olyan jót, mint Petőfi Sándor A helység kalapácsa 
című művének előadásán tehettük. A komikus eposz 
„kétszemélyes” változatban került a nézők elé: Gál Ta-
más színész és Bodonyi András népzenész (mindketten 
felvidéki művészek) szórakoztatták az egybegyűlteket. E 
sorok írójának egy percig sem volt hiányérzete a „foghíjas 
stáblista” miatt - az a frenetikus humorérzék, mókázó-
kedv, magával ragadó vidámság, melyet a két úriember 
a terembe hozott, teljesen szükségtelenné tette további 
szereplők jelenlétét. Népdalos betétekkel színesített, a 
közönséget maximálisan a játékba vonó előadásuk nagy 
élményt jelentett, többek között Gál művész úr remek 
jellemábrázoló képessége miatt is: ugyanolyan hitelesen 
alakította Szemérmetes Erzsókot, mint a „lágyszívű kán-
tort” vagy a heveskedő kovácsot, Fejenagyot. Az előadás 
gitárral, hegedűvel kísért népdalai pedig még sokáig 
motoszkáltak a fülünkben a produkció után is.
Egyszóval: „Álljunk meg egy szóra!” – legalább a hirdető-
táblák programajánlói előtt…
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A politikai pártok és szervezetek álláspontjai 
saját véleményüket tükrözik.

Fidesz
Népszavazás előtt állunk. Gyakorlatilag nincs ember az országban, 
aki ne tudna róla. Hogy a kormányzat milyen kampányt fog folytatni 
az adóinkból finanszírozott hirdetéseken keresztül, azt már kezdjük 
megtapasztalni. A legfontosabb céljuk nyílván az lesz, hogy az egész 
népszavazást értelmetlen idő- és pénzpocsékolásnak állítsák be. Min-
denkit arra kérünk, ne higgyen az elriasztó propagandának. Igenis van 
értelme a népszavazásnak. Rajtunk, embereken múlik, megteszünk-e 
mindent, hogy megállítsuk a kormányzat tehetségtelen ámokfutását, 
az ország teljes tönkretételét. Rajtunk, embereken múlik, hogy meg-
tesszük –e ezt a meghatározó lépést a kormányváltás érdekében. 
Mindenki gondolkodjon el, milyen veszélyeket rejteget esetleges 
távolmaradásunk. Gyakorlatilag zöld utat adunk a további ország 
romboláshoz, nemzetünk teljes és végleges kifosztásához. Gondoljuk 
végig, jelenleg olyan szolgáltatásokért fizetünk, amiket már korábban 
kifizettünk a végeláthatatlan adókon keresztül. Nem szabad újra és 
újra beletörődnünk abba, hogy balliberális kormányunk minden bal-
lépéséből (szinte csak az van) és alkalmatlanságából adódó kárt ismét, 
sokadszorra is velünk fizettessék meg. Nem szabad megengednünk, 
hogy sokadszorra is következmények nélkül becsaphassanak bennün-
ket. Alig fél óra alatt elintézhetjük a szavazást, és ennek sikeressége 
esetén a vizitdíjon, kórházi napidíjon, tandíjon keresztül igen komoly 
terhektől kímélhetjük meg családjainkat. Éljünk demokratikus lehe-
tőségünkkel!

Mszp
A képviselő-testület az elfogadott munkaterve szerint ez évtől kétha-
vonta tart soros ülést. Ennek eredményeként januárban már nem ülé-
sezett a testület. Remélhetőleg – az ígérethez híven – jól előkészített, a 
bizottságok szakmai véleményét is tartalmazó előterjesztéseket kapunk 
kézhez és tárgyalhatunk majd. A jobb előkészítés követelményével in-
dokolta ugyanis a polgármester az új ülésezési rend bevezetését. Véle-
ményünk szerint a ritkább ülésezés jelentősen korlátozza a képviselők 
és a választópolgárok információhoz jutását, a folyamatban lévő ügyek 
figyelemmel kísérését. Az egyes üléseken megtárgyalásra kerülő témák 
számának emelkedésével kevesebb idő jut a fontos, a város és a lakos-
ság érdekeit alapvetően érintő ügyekben a megfontolt, körültekintő 
megvitatásra és ez által a legjobb döntés meghozatalára. A kéthavonta 
megtartásra kerülő soros ülések miatt bizonyára gyakran szükségessé 
válik majd soron kívüli ülések összehívása. Az erre vonatkozó  eltérő 
szabályok miatt a képviselőknek lényegesen kevesebb idejük marad a 
felkészülésre, továbbá az előre nem tervezett ülésen való részvételük  is 
további  problémákat okozhat munkahelyükön. A hatályos szabályozás 
szerint a napirenden nem szereplő témákban kérdés feltevése, vagy 
interpelláció benyújtása kizárólag soros ülés alkalmával lehetséges, 
így a képviselőknek e vonatkozásban is csorbulnak az információhoz 
jutási, illetve a véleménynyilvánítási lehetőségeik. Frakciónk sem a 
hatályos működési szabályzat, sem a munkaterv ezen rendjével nem 
tud azonosulni.

kdnp
Az idei első ülés előtt állunk, folynak az egyeztetések a költségvetésről. 
Döbbenetes, hogy milyen mértékű adóelvonások vannak. Ahhoz ké-
pest, hogy milyen magas szintű helyi adóbevételekkel rendelkezünk, 
szinte alig marad a működési költségek mellett pénz a szükséges 
fejlesztésekre. Vajon mi lehet a szegényebb önkormányzatoknál? 
Inkább ne is gondoljunk bele. Hogy mit tehetünk mindezek ellen? 
A következő lépés a brutális kormányzati elvonásokkal szemben az 
eredményes népszavazás lehet a vizitdíj, kórházi napidíj és tandíj 
kérdéskörökben. Javasoljuk minden szavazati joggal rendelkező 
polgárunknak, véleményétől, irányultságától függetlenül vegyen 
részt a népszavazáson, éljen véleménynyilvánítási lehetőségével. Ez 
a kormány minden felhatalmazás nélkül olyan intézkedéseket hozott 
és hoz folyamatosan, melyek hihetetlen mélységekbe lökik a családo-
kat, sokan a teljesen elszegényesedett, nyomorúságos állapotban az 
utolsó fillérjeiket is kénytelenek vizitdíjra, vagy éppen kórházi napi-
díjra fordítani. A gyermekeink továbbtanulási lehetőségeiről ilyen 
mértékű tandíjak mellett pedig csak álmodozhatunk többnyire. Hogy 
meddig fizettetik meg velünk a saját tehetségtelenségük árát, csak 
azon múlik, meddig hagyjuk magunkat félrevezetni, meddig hagyjuk 
magunkat az érdektelenségbe sodorni. Gondoljunk idős szüleinkre, 
gyermekeink nem éppen bizalomgerjesztő jövőképére, jelenlegi ki-
látástalan nyomorúságunkra, és véletlenül se mulasszuk el csekély 
lehetőségünket a változtatás megindítására.

Jó lenne tudni!
 Jó  lenne tudni, hogy hányan olvassák Mór város közéleti havi lapjának sorait. Jó lenne tudni a lap eljut-e 
minden lakásba. Jó lenne tudni az olvasó megítélése szerint tartalmas információkat tartalmaz- e. Jó lenne 
tudni, hogy a pártok, egyesületek részére biztosított hasábok sorait miként értékeli az olvasó. Jó lenne tudni 
mennyire értékelhető az olvasó szemével pl. a szavazati arányok megjelenítése. Vajon mit mond az olvasónak, 
hogy pl. egy ügyrendi kérdésben a képviselő igennel, nemmel szavazott, vagy éppen tartózkodott. Jó lenne 
tudni van-e igény arra, hogy a helyi lapban magazin jellegű témák jelenjenek meg? Vajon az, hogy a lap kül-
sőségében emlékeztet az áruház láncok újságaira, -s mivel azokkal együtt találjuk a levélszekrényben, nem 
jut-e arra a sorsra? Jó lenne tudni milyen a lap olvasottsága. Mindezekre választ kapva tudjuk, tudnánk csak 
megítélni, hogy jó gombot nyomunk-e meg akkor, amikor a költségvetésben közel 7 millió Ft-ot fordítunk 
a lap kiadására.  Jó lenne tudni érdemes volt- e váltani! Jó lenne tudni, hogy a pártok, egyesületek részére 
biztosított hasábok sorait miként értékeli a pártatlan olvasó. És azt is jó lenne tudni, miként lehetséges, hogy 
a leadott cikkeinkre azonnal van módja reagálni a helyi Fidesznek. Fordítva nem lehetne?

Mór Város JöVőJéért egyesület

Következetes, szakértelemmel végzett munkával a privatizáció újragondolását, a milliárdos hitelfelvétel 
jelentős módosítását, a szigorító feltételek beépítését eredményként értük el. 
Az ésszerű, indokolt, gazdaságilag megalapozott fejlesztéseket, támogatjuk. 
A beruházásokhoz a kivitelező kiválasztása, a valós költség kialakítása közbeszerzések útján történhet. A 
kirívó esetek, a joggal bírált országos példák elkerülése közös érdekünk. 
A pályázatok kiírása, elbírálása, a kivitelező kiválasztása során a gyanú árnyéka sem vetődhet a verseny tisz-
taságára. A szerződést, pedig következetesen be kell tartatni!
Az ellenőrzés, a közpénzek felhasználásának nyilvánossága az önkormányzat kiemelt feladata. Kezdjük 
közösen – ahogyan ez kötelező is – a korábbi közbeszerzésekkel. A múlt feltárható hibáit ki kell javítani, de 
okulni is kell belőle. 

szöVetség Mór Városáért

Tisztelt Választópolgár!
2008. március 9-én ügydöntő országos népszavazásra 
kerül sor a következő kérdésekben:
„Egyetért-e Ön azzal, hogy a fekvőbeteg-gyógyintézeti 
ellátásért a jelen kérdésben megtartott népszavazást 
követő év január 1-jétől ne kelljen kórházi napidíjat fi-
zetni?”
„Egyetért-e Ön azzal, hogy a háziorvosi ellátásért, fo-
gászati ellátásért és a járóbeteg-szakellátásért a jelen 
kérdésben megtartott népszavazást követő év január 
1-jétől ne kelljen vizitdíjat fizetni?”
„Egyetért-e Ön azzal, hogy az államilag támogatott fel-
sőfokú tanulmányokat folytató hallgatóknak ne kelljen 
képzési hozzájárulást fizetniük?”

Értesítő
2008. február 22-ig névre szóló „Értesítő”-ben kap tájékoz-
tatást a névjegyzékbe vételéről. Ha nem kap „Értesítőt”, a 
helyi választási irodában érdeklődhet annak okáról. Ha a 
névjegyzékből kimaradt, minél előbb kezdeményezze a 
névjegyzékbe vételét, mert a szavazás napján erre már 
nem lesz lehetősége! (Ha valaki nem a lakóhelyén szavaz, 
abban az esetben az igazolás alapján a kijelölt szavazó-
körben a szavazatszámláló bizottság a szavazás napján 
névjegyzékbe felveszi.)

A szavazás helye
Az „Értesítő”-ben tájékoztatjuk annak a szavazóhelyisé-
geknek a címéről, ahol leadhatja szavazatát.
Ha a szavazás napján Ön külföldön tartózkodik, a Ma-
gyar Köztársaság nagykövetségén vagy főkonzultusán 
szavazhat. Ennek érdekében a külképviseleti névjegy-
zékbe vételét 2008. február 22-ig kérheti személyesen 
vagy meghatalmazottja útján a helyi választási iroda 
vezetőjétől. Ajánlott levélben is benyújthatja kérelmét 
úgy, hogy az 2008. február 22-ig megérkezzen a helyi 
választási irodába. 

Ha a szavazás napján Ön Magyarországon, de nem a 
lakóhelyén tartózkodik, igazolással szavazhat. Igazolást 
személyesen vagy meghatalmazott útján 2008. március 
7-ig kérhet a helyi választási iroda vezetőjétől. Ajánlott 
levélben úgy kérhet igazolást, hogy a kérelem 2008.  
március 4-ig megérkezzen a lakóhelye szerinti helyi vá-
lasztási irodába. A nyomtatvány mintáját az Internetről 
(www.valasztas.hu) letöltheti.
Ha Ön mozgásában gátolt, kérésére – Magyarországon 
– mozgóurnával szavazhat.
FIGYELEM: mozgóurna csak írásban kérhető! Mozgóurnát 
a szavazás napja előtt a helyi választási irodától, a szavazás 
napján a szavazatszámláló bizottságtól lehet kérni.

A szavazás módja
Szavazni csak személyesen lehet. A népszavazásra kér-
désenként külön szavazólap készül. Érvényesen szavazni 
csak az egyik válaszra lehet, az alatta elhelyezett körbe 
tollal írt X vagy + jellel! Egyéb megjelölés érvényes sza-
vazatként nem vehető figyelembe.

A népszavazás eredményessége
Az ügydöntő országos népszavazás eredményes, ha az 
adott kérdésre az ország összes választópolgárának több 
mint egynegyede azonos választ ad.
A választópolgárok döntése az Országgyűlés számára 3 
évig kötelező. Ha a népszavazás eredménytelen, a döntés 
joga visszaszáll az Országgyűlésre.

Ha további információra van szüksége…
A népszavazással kapcsolatos információkat a www.
valasztas.hu internetes oldalon találhat, illetve tájékoz-
tatásért a helyi választási irodához fordulhat az alábbi 
címen és telefonszámon:
Helyi választási iroda: 8060 Mór, Szent István tér 6.
Telefon: 22/560-823.
� Helyi�Választási�Iroda

A Helyi Választási Iroda tájékoztatója

- Ön szerint mit kell mérlegelnie a választópolgárnak, amikor a szavazásra készül?
- Az elmúlt másfél év alatt annyi szempont merült fel és a kampány is annyi mérlegelendőt kínál, 
hogy mindenki az ízlése szerint kiválaszthatja és eldöntheti, hogy szimbolikus szavazatot ad-e le, 
vagy a 300 forintról akar-e szavazni.

Bár azt nyilván nem mondom meg, hogyan szavazok majd, azt azonban elárulhatom, hogy részt 
veszek a népszavazáson. 48 éves koromban szavaztam először, a Kádár-rendszerben nem voltam 
hajlandó egyszer sem részt venni a választásokon, viszont 1990 óta élek a szavazati jogommal.
� Sólyom�László�Köztársasági�Elnök�interjúja�az�Info�Rádiónak,�2008.�február�7.�(részlet)

Hamarosan megnyílik  a bakonycsernyei önkormányzat tulajdonában lévő 
24 lakásos garzonház, amely szeretettel várja azoknak a pároknak a jelent-
kezését, ahol legalább az egyik fél még nem töltötte be a 35. életévét, és 
lakhatásuk átmenetileg nem megoldott.

Az újonnan épült kétszintes ingatlan 24 db egyszobás, studiókonyhás, 
fürdőszobás apartmanból áll, az újonnan nyílott Fenyő utcában. Elhelyez-
kedése igen kedvező, iskola-óvoda 100 m-en belül, orvosi rendelő 300 m-en 
belül megtalálható, a központban, de mégsem a főút mellett.
A pályázók 5 évre vehetik igénybe a fecskeházat. A bérlőknek vállalniuk kell 
a bérleti jogviszony alatt:

- bármely pénzintézettel kötött lakás-előtakarékosság fizetését
- közös költségek és a közüzemi díjak megfizetését

Albérleti díjat nem kell fizetni, vagyis nincs az utcára kidobott pénz, hiszen 
a lakás-előtakarékosság lejártával az otthonteremtéshez szükséges induló 
tőke a párok rendelkezésére fog állni, vagyis mindenki magának fizet átvitt 
értelemben bérleti díjat.
A bérleti jogviszony lejárta után a pároknak lehetőségük nyílik a Fecskeház 
szomszédságában található önkormányzati telkek kedvezményes meg-
vásárlására, és saját családi házuk felépítésére, vagy egyéb lakóingatlan 
vásárlására. 
A pályázatokat folyamatosan, de legkésőbb 2008. március 31-ig lehet 
személyesen benyújtani a Polgármesteri Hivatalban. Pályázati adatlap az 
önkormányzatnál, és a www.bakonycsernye.hu honlapról beszerezhető.
A lakásokba szerződéskötés után legkorábban 2008. május 1-jétől lehet 
beköltözni.
Amennyiben nem sikerül a pályázatnak megfelelő személyekkel feltölteni 
az ingatlant, úgy lehetőség nyílik a fennmaradó lakások bérbevételére, akár 
egyedülálló, idősebb házaspárok/élettársak részére is, más feltételekkel, 
bérleti díj megfizetése mellett.
A lakások megtekintésére előre egyeztetett időpontban lehetőség van, a Pol-
gármesteri Hivatal készséggel áll az érdeklődők rendelkezésére személyesen 
Bakonycsernye, Rákóczi u. 83. sz. alatt, vagy a 22/413-001-es telefonon.

KEDVES FIATALOK!!
ÉLJETEK EGY KÖZÖS ÉLETKEZDÉSI LEHETŐSÉGGEL 

BAKONYCSERNYÉN!!!
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A Biblia éve számunkra 
olyan, mintha a „levegővétel-
éve” kerülne meghirdetésre. 
először talán fölöslegesnek 
tűnik, hiszen folyamatosan 
olvassuk a Bibliát a szent-
misében, kisebb nagyobb 
közösségekben, igyekszünk 
élni, erőt meríteni a Szent-
írásból. 

Ha azonban jobban belegondolunk, a le-
vegővétel sem olyan magától értődő mos-
tanában. 
S ami a Bibliát még fontosabbá teszi, hogy 
ahol Isten szava elhangzik, ott közösséget is 
teremt. A család, ahol elkezdik együtt olvasni 
a Bibliát, új esélyt kap arra, hogy közösséggé 
legyen. Ugyanígy az egyházközség, vagy a 
társadalom.
Az elmúlt vasárnaptól templomainkból 
kis papírszeletekre írt szentírási idézeteket 
vihet magával minden haza induló. S azt 
kérjük tőle, hogy hozzon, és tegyen a közös 
kosárba legközelebbi alkalommal ő is egy 
bibliai mondatot. ez nem szerencsejáték, 
vagy amolyan horoszkópféle, hanem játékos 
impulzus a közösségtől, egy elmélkedő és 
életszerű biblia-olvasásra, a biblia egy-egy 
mondatán való elgondolkodás-
ra, és annak életre-váltására.
ezt fogja szolgálni a húsvéti 
időben útnak indított „vándor 
Biblia” is. Hétről hétre egy-egy 
családnál fog szállást venni, akik 
a családi bibliaolvasás során, a 
nekik sokat jelentő részleteket 
egy közös emlékkönyvbe másol-
hatják be, melyben az összegyűlt 
idézetek színes világa jelzi majd 
– dokumentumként is megőriz-
hető módon – a Biblia sokszínű 
üzenetét.
Az ősz folyamán tervezzük 
– szintén közösségi műként 
– létrehozni a „kreatív Bibliát”. 

ez egy kiállítást jelent, mely együtt mutatja 
fel azokat az alkotásokat – festményeket, 
rajzokat, stb. – melyek a Biblia ihletésére 
közösségeinkben, vagy éppen gyerme-
keink körében jöttek létre. Gondolkodunk 
azon, hogy a „kreatív Bibliát” városi szinten 
is kezdeményezzük. S tervezzük a Biblia 
sokféle formátumban történő árusítását is 
a plébánián.
A Biblia sok vita és szakadás tárgya, vagy 
inkább áldozata volt egyházunk múltjában. 
A jelenkori egyház nagy élménye, hogy egy-
más felé vezető út is lehet. ennek jegyében 
indult el országosan is a Biblia-év ötlete. Itt, 
Móron is keressük a lehetőségét a Biblia 
közös újra-felfedezésének, ennek formája 
majd még kialakul.
Jézus Isten szavát egyik példázatában a 
maghoz hasonlítja. A Biblia – ha Jézus szavát 
vesszük alapul – olyan magok sokasága, me-
lyeket termékeny földként kell befogadnunk 
ahhoz, hogy életünk búzakalász, és kenyér 
legyen. A Biblia éve erre hív meg minden jó 
szándékú, nyitott szívű embert… Kívánom, 
hogy sok örömünk teljék benne, és igaz sze-
retetünk fakadjon belőle.

 Száraz László plébános

Az egyik reformátori alapelv, amely a címben 
olvasható, lehet a Bibliáról szóló ismertető 
legjobb felirata.
Mit jelent eme felismerés és mit segített 
közel ötszáz évvel ezelőtt az emberi meg-
értésnek? A reformáció célja nem volt más, 
mint lehántani a középkor és megelőző idők 
félreértés – leplét arról, amit Isten és ember 
kapcsolatának nevezünk, azaz Keresztyén-
ségnek, Krisztus követésének.
ehhez szükséges és elengedhetetlen a Biblia 
újra felfedezése. Mi a Biblia? A Norma Nor-
mans az alapkő, a mérőrúd, etalon, amit nem 
egy párizsi állandó páratartalmú szigorúan 
őrzött páncélterem rejt, hanem kezünkbe 
vehetünk és olvashatunk, érthetünk és él-
hetünk vele és belőle.
Miért ilyen fontos a Biblia? Mert az nem 
más, mint Isten Igéje a legtisztább médium, 
ahonnan Isten szól hozzánk. Már korán meg-
tanuljuk, hogy az ÚR többféleképpen is 
megszólít: a természet szépségeivel; a törté-
nelem eseményeivel; szól a lelkiismeretben, 
de legtisztábban a „különös” kijelentésben, 
ami testet öltött alakban Jézus Krisztus, írott 
formában a Szent Írás, a Biblia. Istent a Biblián 
keresztül ismerhetjük meg, mégpedig úgy, 
hogy Szentlelkével lehetővé teszi, hogy a 
leírt ihletett szöveg élő üzenetté legyen az 
olvasó számára.
Sokan kételkednek a Szentírás eredetiségé-
ben és ihletettségében; érvként hozzák fel, 

hogy oly sok év elteltével 
nem maradhatott meg ferdí-
tés nélkül az eredeti szöveg, 
sőt nem is azok a könyvek 
találhatók a gyűjteményben 
(biblia= görög szó, jelentése 
könyvek, könyvek gyűjtemé-
nye) amiknek benne kellene 
lenniük, hiszen emberek vá-
logatták össze a Szentírás 
tartalmát; nem beszélve arról, hogy ahány 
ember, annyiféleképpen magyarázza a bib-
liai szövegeket. Csupán néhány érv a Biblia 
eredetiségével és egyértelmű tiszta üzene-
tével szemben.
A Biblia valóban könyvek gyűjteménye: két 
részből, Ó és Újszövetségből és 66 könyvből 
áll. évszázadok alatt íródott és maradt ránk. 
eredeti nyelve héber, arám, és görög. Az 
Ószövetség íródott a ma már nem használt 
óhéber nyelven, néhol pl.: Dániel könyvé-
ben arám szövegrészekkel. Az Újszövetség 
nyelve szintén holt nyelv, az ógörög egyik 
egyszerű, az akkori hitköznapokban használt 
változata, a kojné.
A Bibliát olvasó ember találkozik az irodalmi 
formák váltakozó és színes csokrával, évszá-
zadok távlatából zengő és tisztán hangzó 
üzenettel, amely tegnap, ma és mindörökké 
ugyanaz. Nem az ellenvetések demagóg, 
dogmatikus rövidre zárása kíván lenni az 
előbb leírt mondat, hanem hitvallás, amiben 
megfogalmazódik a Szentírás önmagát ma-
gyarázó igazsága, azé a kérügmáé (üzeneté), 
amit a világ különböző pontjain ugyanúgy 
ért meg a lélektől vezetett ember, olvassa 
bármilyen nyelven: „Mert úgy szerette Isten 
a világot, hogy egyszülött Fiát adta, hogy 
aki hisz őbenne, el ne vesszen, hanem örök 
élete legyen!” (Jn 3,16).
2008 a Biblia éve Magyarországon, jó lehető-
ség a Szentírás értékének újra felfedezésére, 
amit a: „Vedd és olvasd!” felszólítás komolyan 
vételével tehetünk meg.
  Veres Péter, ref. lp.

Sola Scriptura (Egyedül az Írás) Biblia éve a Móri Katolikus Egyházközségben

1. „Sokszor és sokféleképpen szólt Isten az ősatyákhoz a prófé-
ták által, most a végső időkben pedig Fia által szólt hozzánk” 
(Zsid 1,1). Amint a Betlehemben született gyermekben Isten 
megtestesült Fiát imádjuk, úgy a Szentírásban mi, keresztények 
Isten Szavát, Isten Igéjét tiszteljük. Hisszük és valljuk, hogy az 
ószövetségi jövendölések Isten ígéretei voltak, amelyek Jézus 
Krisztusban teljesedtek be: Ő a Szentírás megértésének a kul-
csa. Az ember sok mindent megtudhat a világról, fölismerheti 
még Isten létét is, azonban Isten üdvözítő tervét csak az Ő 
kinyilatkoztató szavából ismerhetjük meg.
Hosszú évszázadokon keresztül készítette elő az ószövetségi 
kinyilatkoztatás az Üdvözítő útját, kirajzolódott a Megváltó alak-
ja, a Megváltóé, aki megszabadítja népét, aki végül is az egész 
emberiségnek békét és boldogságot szerez: kiengesztelődést 
Istennel és kiengesztelődést egymással. ennek a Messiásnak 
az alakja Izaiás prófétánál mint szenvedő szolga jelenik meg, 
amit később maga Jézus is vállal. Jézus élete, csodái, működé-
se, majd megváltó kereszthalála és feltámadása meggyőzték 
a tanítványokat arról, hogy benne teljesedtek az ószövetségi 
ígéretek. A feltámadás után maga az Üdvözítő világítja meg 
az emmauszi tanítványoknak az Írások értelmét. Ők pedig 
úgy emlékeztek erre vissza, hogy lángolt a szívük, amikor ezt 
hallották. Ilyen öröm töltötte el az első keresztény közösséget, 
amikor a föltámadás fényében megértették, hogy Isten ígéretei 
Jézusban teljesedtek be. A keresztények azután Krisztus életét, 
tanítását, csodáit, halálát és feltámadását örömhírként adták 
tovább. Hittek abban, hogy Jézus a Megváltó és az Úr. ezt az 
örömhírt pedig hamarosan írásban is feljegyezték. Az első ke-
resztény közösségek lassan kialakították azt a szokást, hogy 
az Ószövetség szent iratai mellett felolvastak olyan írásokat is, 
amelyek Jézus evangéliumát tartalmazták, köztük az aposto-
lok leveleit is. ezeknek az írásoknak a gyűjteményét nevezzük 
Újszövetségi Szentírásnak, amely az Ószövetség könyveivel 
együtt alkotja a Bibliát.

2. Számunkra a Biblia Isten üzenete az emberiséghez, és az 
egyház könyve, ezért nem csupán irodalmi alkotásként olvas-
suk. Az egyház élő hite fogalmazódik meg a Szentlélek által 
sugalmazott szerzők írásaiban, ezért az egyház a Biblia őrzője 
és hiteles magyarázója. A két szövetség egyetlen és szerves 
egységet alkot. Az Ószövetség az Újszövetségben bontakozik 
ki, az Újszövetség pedig benne rejlik az Ószövetségben. Nem 
választhatjuk el őket egymástól. Összetartoznak, mint ígéret 
és beteljesedés. A Szentírásról írja a II. Vatikáni Zsinat: „Az egy-
ház mindenkor tisztelte a Szentírást, mint magát az Úr testét 
is, hiszen főleg a szent liturgiában szüntelenül veszi és nyújtja 
a híveknek az élet kenyerét… Az isteni írásokat a Szent Hagyo-
mánnyal együtt mindig hite legfőbb szabályának tartotta és 
tartja, mert Isten sugalmazására egyszer s mindenkorra vannak 
írásba foglalva, és így változatlanul közvetítik magának Istennek 
igéjét.” (Dei Verbum 21).

3. Idén a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia protestáns 
testvéreinkkel együtt a Biblia évét hirdeti meg, mivel közös 
örökségünk, közös kincsünk a Biblia. Mindenkor tanulmá-
nyoznunk és követnünk kell, de ebben az évben különösen is 
gondoljunk arra, hogy ez az alapja keresztény életünknek, és 
mekkora nagy érték az egész emberiség számára. A Szentírás az 
egész európai kultúra bőséges és el nem apadó forrása. A Biblia 
a legtöbbször és a legtöbb példányban kinyomtatott könyv, a 
könyvek könyve. Valamennyi európai kultúra gyökerénél ott a 
bibliai hagyomány. Manapság tehát európában olyan nemzeti 
kultúrák találhatók, amelyek a maguk módján dolgozták föl 
ezt az értékes örökséget, sajátos zsenialitásukkal jelenítették 
meg szóban, írásban, zenében, képben és szoborban mindazt, 
amit számukra a Biblia közvetít. Örömmel fedezzük fel, hogy 
régi magyar irodalmunk, könyvnyomtatásunk, művészetünk 
emlékeit éppúgy megihlette a Biblia, mint ahogy ma is jelen 
van szólásainkban, szokásainkban, közösségi életünkben. 

4. A Szentírás életformáló útmutatást ad az igaz életre va-
ló nevelésre (vö. 2Tim 3,16). Nélküle Jézus Krisztust nem 
ismerhetjük meg, mert „aki nem ismeri a Szentírást, nem is-
meri Krisztust” – mondja Szent Jeromos. Ha másért nem, hát 
ezért is érdemes elolvasnunk a Szentírás könyveit. Nagyon 
fontos, hogy ha még nem volna, szerezzünk be mai magyar 
nyelven olvasható Bibliát az egyház hiteles magyarázataival. 
Rendszeresen olvassuk, merítsünk ebből a bővizű forrásból, 
elmélkedjünk róla nap mint nap, és elmélkedéseink eredmé-
nyeként tűzzünk magunk elé kisebb-nagyobb feladatokat. 
Válaszoljunk arra az isteni hívásra, amely a Szentíráson ke-
resztül mindnyájunkhoz szól. Olvassuk a Szentírást közös-
ségben is, vegyünk részt bibliaórákon, hiszen a Szentírás 
közösségalkotó erő is. 

5. 2008-ra XVI. Benedek pápa meghirdette Szent Pál apostol 
jubileumi évét. Ő nemcsak az Újszövetség számos könyvé-
nek szerzője, hanem az az ember is, akinek életében Krisztus 
gyökeres fordulatot hozott. A kereszténység meggyőződéses 
elutasítója megrázó élmény hatására Krisztus tanítványa lesz. 
De nemcsak tanítványa, hanem apostola, küldötte, hirdetője 
is. Róla kell példát vennünk, amikor a Szentírásban található 
örömhírt nemcsak elfogadjuk és a magunkénak valljuk, ha-
nem igyekszünk továbbadni a mai kor embere számára. ezt az 
örömünket és igyekezetünket fejezi ki az idei magyarországi 
Biblia éve számos programja. egyházmegyénként külön-külön 
és evangélikus, valamint református testvéreinkkel együtt is 
tervezünk közös programokat erre az esztendőre. 

Az Új esztendő első napján is keresztény reménységünk 
alapja Jézus ígérete: „én veletek vagyok minden nap a világ 
végéig” (Mt 28,20). Adja Isten, hogy a Biblia mindannyiunk 
számára ma is eleven örökség, egyéni és közösségi életünk 
megtartója, erőforrása legyen. Ámen.

Magyar Katolikus Püspöki Konferencia körlevele a Biblia évével kapcsolatosan

Krisztusban Kedves Testvérek!



Wekerle Sándor Szabadidőközpont

„Ugyan miért is kellene bemutatkoznia 
a Wekerlének, hiszen mindenki ismeri!” 
- gondolhatnánk. De vajon azt is tudjuk, 
hogy mi mindennel tölthetjük el itt az 
időt? Hogy milyen programokkal járul 
hozzá a szabadidőközpont testi-lelki 
jólétünkhöz? Valószínűleg nem min-
denki. A lehetőségekről Ruff Linda, a 
létesítmény programszervezője beszélt 
nekünk.
– Hogy az uszodában úszhatunk, az 
tiszta sor. De mi mindent csinálhatunk 
még?

– A 6 sávos, 25 m hosszú, 140-180 cm 
vízmélységű, fűtött vizű versenymeden-
ce mellett a tanmedence gyermekek és 
kezdő úszók számára biztosít tanulási 
lehetőséget, így a legkisebbektől a 
legnagyobbakig bárki elkezdheti, illet-
ve folytathatja a vizes sportok űzését. 
Vízilabdaedzésen, gyógyúszáson is 
részt vehetnek az érdeklődők, de az 
öttusa úszóedzései is itt kapnak helyet, 
ahová mindig várják az utánpótlást. A 
pezsgőfürdő, finn szauna, szolárium és 
az infrakabin további kikapcsolódási, 
felüdülési lehetőséget jelent.
– Mivel vár minket a létesítmény sport-
csarnok része?
A parkettás, 400 székes lelátóval, korsze-
rű műszaki és hangtechnikával rendel-
kező csarnokban rendszeresen szerve-
zünk nívós sporteseményeket: jelenleg 
is zajlanak a téli teremlabdarúgó-kupa 
mérkőzései, február 22-én pedig a ma-

gyar és a belga futsal-válogatott össze-
csapására kerül sor. Szívesen biztosítunk 
helyet bármilyen edzésnek, mérkőzés-
nek, iskolai, céges vagy családi sport-
napnak, de magánszemélyek is bérbe 
vehetik a csarnokot. A változtatható 
nagyságú színpad lehetővé teszi, hogy 
kulturális előadásokat, fesztiválokat, 
koncerteket is rendezzünk a Wekerlé-
ben, a küzdőtéren pedig kiállításoknak, 
báloknak, konferenciáknak tudunk teret 
adni. Közelebbi programjaink közül ki-
emelném a győri Vaskakas Bábszínház 
A brémai muzsikusok című előadását 
február 27-én, illetve a március 4-i nő-
napi operettgálát a Pesti Operettszínház 
művészeinek részvételével.
Az épületben sportruházati bolt, büfé 
is várja vendégeinket. Nem csupán az 
úszni, de a pihenni, kikapcsolódni, vagy 
akár a sport által felfrissülni vágyókat 
is sok szeretettel várjuk!

Bemutatkozik a Wekerle Sándor Szabadidőközpont

Február 10. Teremlabdarúgó bajnokság – téli kupa 5. forduló

Február 15. 
17.00  Perczel Mór Szakképző Iskola és Kollégium    
  szalagavató bálja

Február 16-17. Teremlabdarúgó bajnokság – téli kupa 5. forduló

Február 22. 
16.00-18.00   Magyarország-Belgium válogatott futsal mérkőzés

Február 23. Vállalkozók labdarúgó kupája

Február 23. 
18.00  Móri KSC-Gyöngyös NB II. férfi kézilabda mérkőzés

Február 24.
16.00 és 18.00   Móri KSC-Celldömölk NB II. női kézilabda mérkőzés

Február 27. 
10.00   Brémai muzsikusok – Győri Vaskakas Bábszínház elő-

adásában

Február 28. 
14.00  V. Diákművészeti Fesztivál – döntő

Március 4. 
19.00   Nőnapi operett gála a Pesti Operett Színház előadásá-

ban

Március 8. 
12.00 és 14.00 Móri KSC-Győrújbarát NB II. női kézilabda mérkőzés
16.00 és18.00 Móri KSC-Mogyoród NB II. férfi kézilabda mérkőzés

Március 15.
16.00  V. Diákművészeti Fesztivál – gála műsor
Március 22. 
21.00  DISCO őrület

Március 22-23. Megyei kézilabda diákolimpia döntő 3-4. korcsoport

Április 5.   12.00 és 14.00Móri KSC-SZeSe Győr NB II.  
női kézilabda mérkőzés

16.00és18.00 Móri KSC-Pénzügyőr NB II. férfi kézilabda mérkőzés

Április 16. 
09.00  Megyei kézilabda diákolimpia döntő 5-6. korcsoport

Április 18-20. Móri építőipari Kiállítás és Autósbörze

Április 27. 
12.00 és14.00 Móri KSC-Sárvár NB II. női kézilabda mérkőzés
16.00és18.00 Móri KSC-Dorog NB II. férfi kézilabda mérkőzés

Május 5.  Radnóti nap

Május 9-10. 
10.00   Országos Kézilabda Diákolimpia elődöntő  

3-4. korcsoport 

Május 17.  12.00és14.00 Móri KSC-MOGAAC NB II.  
női kézilabda mérkőzés

16.00 és 18.00 Móri KSC-Solymár NB II. férfi kézilabda mérkőzés

Május 23. 
20.00  Kárpátia koncert

Május 24-25.  
10.00    Országos Kézilabda Diákolimpia elődöntő  

5-6. korcsoport

Június 11. Kistérségi nap
Június 23-27. Napközis úszótábor

Radó Antal Könyvtár és Mveldési Központ 
8060 Mór, Szent István tér 5. Tel: 22/407-255, 562-114, 407-138.e-mail: lambergkastely@lambergkastely.hu 
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A MÓRI RADÓ ANTAL KÖNYVTÁR ÉS MVELDÉSI KÖZPONT 
AKTUÁLIS PROGRAMJAI

Február 8-29. Gobelin kiállítás       
   Megnyitó: 2008. február 8-án 17 órakor   
   Helyszín: Lamberg-kastély Kisgaléria   
   Információ: 407-255

Február 9. 10 óra Valentin-napi játszóház     
   Meglepetések, apró ajándékok készítése   
   Helyszín: Lamberg-kastély     
   Információ: 407-255

Február 24. 10 óra „Nagy szökés”       
   Szöknapon szökjünk ki a városból!     
   Vidám túra a Csókaki várhoz és vissza.   
   Gyülekezés a Lamberg-kastélyban    
   Információ: 407-255 

Március 7. 17 óra „Wie war es früher” Hagyományrz Klub összejövetele
   Húsvéti szokások felelevenítése    
   Hagyományos böjti ételek készítése    
   Helyszín: Lamberg-kastély 1-es terem   
   Információ: 407-255 

Március 8.10 óra Játszóház        
   Ajándék, kokárda és csákó készítése    
   Helyszín: Lamberg-kastély Kisgaléria   
   Információ: 407-255 

Március 14. 17 óra  Húsvéti készüldés – felntt játszóház   
   Helyszín: Lambergkastély Kisgaléria    
   Információ: 407-255 

Március 15 10 óra Megemlékezés és koszorúzás a Szabadság téri   

   Emlékmnél       
   Információ: 407-255 

Március 15 16 óra V. Diák Mvészeti Fesztivál Gálamsor   
   Helyszín: Wekerle Sándor Szabadidközpont  
   Információ: 560-839; 407-255 


