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A Móri Körzeti Labdarúgó Szövetség Kispályás Bizottsága 
2008. február 29-én közgyűlést tartott. A Szövetség ezen 
a napon újjáalakult, és a tagok az új alapszabályzatot is 
elfogadták. 
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Ép testben…
Nem lehet eleget beszélni az egészséges életmód fontos-
ságáról. Hiába halljuk nap mint nap mindenhonnan, min-
dig újra tudatosítani kell: az egészségért bizony nekünk is 
aktívan tennünk kell, nem várhatunk csodára. 
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Móri győzelem
Két régió összesen hat megyéjének (Zala, Vas, Fejér, 
Komárom-Esztergom, Győr-Moson-Sopron, Veszprém 
megyének) galambászai vehették át a tavalyi eredmé-
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2002 őszén választottak a 10-es 
számú választókerület képvise-
lőjévé. Feladatom megosztott, 
mert ehhez a kerülethez tarto-
zik Felsődobos is. E területről 
majd bővebben is szeretnék ír-
ni egy későbbi időben. Mórtól 
egész eltérő problémák várnak 
megoldásra.
Móri kerületem egésze családi 
házas övezet, és a fészekrakók-
tól, az idős egyedül élőkig a 
népesség valamennyi rétege 

megtalálható, természetes napi gondjaikkal együtt.
Előző testületben több bizottságban is dolgoztam.
2006. októberétől az új ciklus kezdetétől a szociális, és egész-
ségügyi bizottságot vezettem.
2007. decemberétől pedig, mint alpolgármester a szociális, és 
egészségügyért vagyok felelős. Ma ez egy igen nehéz feladat. A 
lakosság elszegényedése közismert, és gyors változás nem is vár-
ható. Számomra a városi intézményeinek zavartalan működése 
mellett, a szociális biztonság megőrzése a legnagyobb feladat. 
Ehhez kérem választóim, és a lakosság támogatását.

 Tisztelettel:
 Langmáhr István

Langmáhr István
alpolgármester
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Hirdetés

Február 23-24-én immár másodszor szurkolhattak a 
focirajongók a Móri Vállalkozói Kupán. Ahogy Jakab 
Gézától, a rendezvény ötletgazdájától megtudtuk, a 
Wekerle Sándor Szabadidőközpontban tizennégy csa-
pat versengett a kupáért. és nem csak vállalkozók! Négy 
szervezet lelkes focistái is beszálltak a „rugdosásba”: a 
rendőrök, a tűzoltók, a városi önkormányzat dolgozói és 
az egészségügyi dolgozók is indultak a tornán. A kupát 
végül az Autószerelők csapata vihette haza, bár igen 
szoros volt a döntő: hetesek rúgásával dőlt el közöttük 
és az FHL Björn csapata között. A torna gördülékenyen 
folyt; ezért mindenképp köszönet illeti a Pódium 2000 
Bt. lelkes szervezőjét, Jakab Zsuzsát, és Arany Tamást, 
aki a játékvezetők delegálásában működött közre. 
Remények szerint a rendezvény lassan hagyománnyá 
válik majd; idén is hárommal több csapat jelentkezett, 
mint az elmúlt évben.
Nem mellékesen a vállalkozók kupájának jótékony célja 
is volt. Csapatonként húszezer forint volt a nevezési díj, 
ám ebből egy nagyobb összeget nyújtanak át a szer-
vezők a Móri Tűzoltóságnak.
A Jakab Géza által felajánlott összeget a Tűzoltóság 
fejlesztésére fordítjuk. Lehetőség szerint az amortizáló-
dott műszaki mentő eszközök illetve személyi védőfel-
szerelések cseréjére, továbbá a tűzoltóság informatikai 
hátterének fejlesztésére fordítanánk. – nyilatkozta Hor-
váth Péter tű. őrnagy és egyúttal megköszöni a móri 
tűzoltóság teljes személyi állományának nevében a 
tornán való részvétel lehetőségét és a támogatást.

Vállalkozókhoz gurult 
a labda

A víznek minden cseppje számít, mint ahogy számít minden egyes 
ember véleménye, magatartása is. Amikor ezt kijelentjük, a vízre 
gondolunk, mint legsérülékenyebb természeti kincsünkre.

 Mindennapjaink során – mi itt Fejér megyében – alig érzékel-
jük, és talán nem is értjük igazán, miért kell erről beszélni. Igen, 
mert viszonylag szerencsés helyzetben vagyunk. A két nagy baj, 
- ha nincs víz, és ha pusztítóan sok van belőle – alig érzékelhe-
tő számunkra. Valami távoli dologra gondolunk ilyenkor. Pedig 
nincs igazunk.

Nálunk is érzékelhető, hogy kevesebb a csapadék, mely a 
mezőgazdaság, és azon keresztül mindenki helyzetét rontja. De 
a csapadék biztosítja mélységi vizeink utánpótlását is, melynek 
csökkenése hosszú távú gondjainkat szaporítja. 

Emellett egyre többe kerül vízbázisaink megóvása, üzemel-

tetése, és a szigorodó egészségügyi előírások betartása. Lassan 
tudomásul kell venni, hogy a víz nem sorolható a hagyományos 
kereskedelmi árúk közé. Valami egészen másról szól a történet, 
mint a piaci termékeknél. Miért? Mert vízkészleteink nem csak 
hogy végesek, de a helyzet ennél rosszabb, hiszen a vízbázisok 
többsége igen sérülékeny.

A földi méretekben igaz krónikus vízhiány, a víz terjesztette 
járványok, a Magyarországot is visszatérően fenyegető árvizek, 
belvizek mind azt jelzik, hogy megváltozott körülöttünk a világ 
a víz szempontjából is. Ezért nem kerülhetjük meg: a víz éppen 
problémáival válik egyre inkább meghatározóvá életünkben. és a 
problémák mögött mindig ott lappang valami környezetkárosító 
ok. A víz több figyelmet érdemel! 
 FEJéRVÍZ ZRt.
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Akikre büszkék vagyunk 
– a Radnótiban

Február 9-én a megyei német nyelvű vers-és pró-
zamondó versenyen Krausz Béla 2.B osztályos és 
Meinzer Kim 4.C osztályos tanuló első helyezést 
értek el.

Február 12-én a körzeti alsós szépkiejtési verse-
nyen Ákl Ágnes 4. B osztályos tanuló 2. helyezett 
lett.

Február 19-én a Simonyi Zsigmond területi he-
lyesírási versenyen Krausz Dóra (8.C) első, Szakonyi 
Péter (7.B) pedig második helyezést ért el.

Február 19-én a körzeti Kazinczy szépkiejtési 
versenyen Krausz Dóra (8. C) második, Góbi Luca 
(6.C) pedig harmadik helyezett lett.

Február 29-én a Fejér megyei népdaléneklési ver-
seny megyei döntőjéről az iskola minden résztvevő 
tanulója arany minősítéssel térhetett haza: Török 
Beatrix (3.A), Müller Szabina (5. B), Török Anita (7.B) 
és Bodri Andrea (7.B).

Krausz Gergely 8.C osztályos tanuló március 1-jén 
a Tollaslabda Országos Bajnokságon egyéniben és 
párosban is országos bajnok lett.

Gratulálunk a szép eredményekhez és a tanárok 
sikeres felkészítő munkájához!

Ép testben…
Nem lehet eleget beszélni az egészséges élet-
mód fontosságáról. Hiába halljuk nap mint nap 
mindenhonnan, mindig újra tudatosítani kell: az 
egészségért bizony nekünk is aktívan tennünk kell, 
nem várhatunk csodára. Különösen fontos, hogy 
a felnövekvő gyerekek már ezzel a szemlélettel 
azonosuljanak – minden lehetőséget meg kell hát 
ragadnunk, hogy egészségre neveljük őket!
Így tett a móri Zimmermann Ágoston Általános 
Iskola is, ahol március 7-én egészségnapot tartot-
tak az iskolában. Az eseményről Kovács Jánosné 
igazgatónővel beszélgettünk.

– Az ünnepek, a gyermeknap megtartásának minden 
iskolában hagyományai vannak. De honnan jött az 
ötlet egészségnap szervezésére?
– Már ötödik éve rendezünk hasonló program-
sorozatot, mivel fontosnak tartjuk az egészséges 
életmódra nevelést. Az idei azonban némileg 
eltér az eddigiektől: most először felnőtteket is 
bevontunk.
– Milyen lehetőségeket kínál egy felnőttnek egy is-
kolai rendezvény?
– Az érdeklődő szülők, látogatók, „betévedők” 
különféle szűrővizsgálatokon vehettek részt: test-
súlyukat, testzsír-százalékukat, testük víz-és izom-
tömegét, vérnyomásukat, vércukorszintjüket egy-
aránt ellenőriztethették egészen késő délutánig. 
Emellett ki kóstolóval is vártuk őket: egészséges 
üdítőitalt, teljes kiőrlésű lisztből készült házi ke-
nyeret ízlelhettek meg.
– Milyen programokat kínált az iskola a diákok-
nak?
– Ebben az esztendőben is más-más szórakozást 
szerveztünk az alsós, illetve a felsős évfolyamoknak. 
Minden évfolyam külön foglalkozáson vehetett 
részt, a témák igen sokszínűek voltak. Csak néhány 
ízelítő: hajápolás, bőrápolás, AIDS- előadás, elsőse-
gélynyújtás, gyümölcssaláta készítése, egészséges 
táplálkozás, kullancsveszély és védekezés, stb. A 
kínálatot mindig úgy állítjuk össze, hogy a mozgás 
se maradjon ki: játékos sorversenyek, vetélkedők 
színesítik a palettát.
– Kértek, kaptak-e segítséget a sokrétű rendezvény 
lebonyolításához?
– Persze, anyagi és szakmai segítséget egyaránt. 
A védőnők, az iskolaorvos és a Móri Vöröskereszt 
egyaránt készségesek, ha ilyesmiről van szó, és a 
volt tanítványok közül is többen felajánlották, hogy 
részt vennének a szervezésben. Pályázat útján 
anyagi forrásokhoz is jutottunk. Egy reklámcégtől 
pezsgőtablettákat, vitaminokat, fogkrémet, külön-
féle szóróanyagokat, termékmintákat kaptunk, 
sőt ajándékba még a testsúly-testzsír mérleget 
is. Segítségükkel nyereményjátékot is hirdethet-
tünk, melyen totó kitöltésével lehetett indulni. 
Úgy gondolom, hogy tartalmas, eseményekben 
és lehetőségekben gazdag napot szerveztünk az 
iskola diákjai számára.

(Át)alakulóban

A Móri Körzeti Labdarúgó Szövetség Kispályás Bizottsága 2008. febru-
ár 29-én közgyűlést tartott. A Szövetség ezen a napon újjáalakult, és a 
tagok az új alapszabályzatot is elfogadták. Névváltoztatás is történt: a 
szervezet ezentúl a Mór Városi Labdarúgó Szövetség (MOVLSZ) nevet 
viseli.

A közgyűlés legfontosabb eseménye mégis az volt, hogy az eddigi 
elnök, Kalincsák László lemondott, és megalakult az új elnökség. Ahogy 
Forgács Zsolttól, az új alelnöktől lapunk megtudta, a szervezet azt a 
célt tűzte ki maga elé, hogy fellendíti Mór város labdarúgósportját. A 
sportolók lelkesedése szerencsére nem hiányzott eddig sem, az viszont 
igen, hogy változatos és folyamatos versenylehetőségekkel szolgáljon 
a szövetség. Új ötletként merült fel például a nyári „Mezítlábas Kupa” 
a városi strandon, vagy éppen a sportbál. A tervek közt szerepel az is, 
hogy a salakos pályák környezetét szebbé, igényesebbé tegyék: pado-
kat, öltözőt, mosdót szeretnének a kispályán futballozóknak.

Aki kedvet érez a kispályás labdarúgáshoz, bátran jelentkezzen a szövet-
ségnél, hiszen a bajnokságban még van hely! Fontos tudnivaló azonban 
a régi és az új csapatoknak egyaránt, hogy a nevezési határidő március 
21., a nevezési díj befizetésének határideje pedig március 31. A befizetési 
határidőt túllépő csapatok nem indulhatnak az idei szezonban!

Jelentkezni lehet Csizmadia Csabánál (06 20 543 7679) vagy az info@
forgacs.hu email-címen.



Mór Városi Önkormányzat Képviselő-Testületének 2008. 
február 14-i ülésén a következő legfontosabb pontokban 
döntött.  

„Az Év Tűzoltója” címet Huszár Tamás tűzoltó rajpa-
rancsnok részére adományozta a 2007. évben teljesített 
munkavégzéséért és az életmentés során tanúsított 
önfeláldozó magatartásáért. Az „Év Rendőre” címet 
Pongrácz Gábor rendőr törzsszászlósnak adományozza, 
a közterületi szolgálatot ellátó állomány irányítása során 
végzett kíváló munkája elismeréséül. Mindkettőjüknek 
további munkavégzésük során sok sikert kívánok.

A lakások és helyiségek bérletéről szóló 10/2006. (III.31.) 
Ök. rendeletének felülvizsgálata során döntött a képvise-
lő-testület, hogy a lakbéreket terhelő ÁFA-kötelezettsé-
gekből eredő emelésekkel nem terheli a bérlőket, hanem 
az önkormányzat átvállalta az ÁFA befizetést. A testület a 
fentieken túl infláció alatti 5%-os emelést határozott el. A 
díjemelés mértéke 2008. április 1-jétől érvényes.

A központi kormányzati intézkedések 5%-os bér-
fejlesztést javasolnak a közalkalmazottak részére. A 
normatívában megjelenő pénz azonban a béremelés 
csak 60%-át fedezi. A kormány és a fennmaradó 40%-ot 
az önkormányzat állja. A Városi Érdekegyeztető Tanács 
kérésének megfelelően a Képviselő-Testület a 2008-as 

évben adómentesen adható melegétel-utalvány összegét 
havi 6000 Ft-ról 8000 Ft-ra emelte. Ezek az intézkedések 
együttesen 24,1 millió Ft költségvetési forrást igényeltek, 
amit a Képviselő-Testület biztosított.

Mór Városi Önkormányzat Képviselő-Testülete továbbra 
is folytatja a fenntartásában működő általános iskolák és 
óvodákba járó tanulók/gyermekek, valamint a kistérségi 
fenntartásban működő Radnóti Miklós Általános Iskola 
tanulói részére – 2008-ban – ingyenes iskolatej ellátás 
biztosítását.

Elfogadta a képviselő-testület a 2008. évi Bornapok 
program tervezetét. A tavalyi évhez hasonlóan idén is a 
rendezés a civil szervezetek és vállalkozók bevonásával 
történik.

A törvényben biztosított lehetőség ellenére a testület 
nem emelte az alpolgármesteri, képviselő, bizottsági 
tiszteletdíjakat, figyelembe véve a takarékos gazdálko-
dás elveit.

A Petőfi Horgász Egyesület kérésének megfelelően a 
Látóhegyi tavak bérleti díját bruttó 50 ezer Ft-ban álla-
pította meg a Képviselő-Testület, elismerve az Egyesület 
komoly erőfeszítéseit, minek következtében a tavak mű-
ködését és a környezetének rendezését biztosítja. 

A Képviselő-Testület a Városi Kórház Rendelőintézet 

struktúra átalakítása 
érdekében csatlako-
zik az Európai Unió 
által az egészség-
ügyi infrastruktúra 
fejlesztése című 
pályázathoz. A pá-
lyázat sikere érde-
kében szükséges 
Képviselő-Testületi hozzájárulást megadta.

A Képviselő-Testület megtárgyalta a 2008. évi költség-
vetés tervezetére vonatkozó javaslatot. A költségvetési 
koncepcióban meghatározott takarékos gazdálkodási 
irányelveket megtartva biztosította a városi tulajdonú 
intézmények működését. A városi újság februári szá-
mában megfogalmazott kiemelt fejlesztési célokhoz 
meghatározta a fedezetet. Az Európai Uniós és a régiós 
pályázatok meghirdetett céljaihoz a pályázati önerőt 
kötvénykibocsátás formájában oldotta meg. A költség-
vetési rendelet 5,489 milliárd Ft bevételi és kiadási összege 
takarékos gazdálkodás mellett megfelelő fedezetet  nyújt 
a működési és városfejlesztési feladatok végrehajtásához. 
A költségvetés előre elhatározott gazdálkodási irányai 
végrehajthatók lesznek a 2008-as évben.

Polgármesteri tájékoztató
Mór Városi Önkormányzat Képviselő-Testületének 2008. február 14-i ülése

Egy elmaradt beköszöntő helyett…
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Kiss Norbert va-
gyok. A közgyűlés 
jóvoltából a „Mór” 
c í m ű  h a v o n t a 
megjelenő folyó-
irat főszerkesztője. 
A megtisztelteté-
sen túl rajongásig 
szeretem a várost. 
Nem csak a hangu-

lata miatt hanem az itt élő emberek szorgalma, 
elhivatottsága és embersége végett is.  Jó látni 
és tapasztalni, hogy reggelenként mindenki 
igyekszik dolgozni (van munka bőven) és igen 
jó látni, hogy kismamák sétáltatják a családjuk 
és a város „jövőit”. A gyerekek iskolába men-
nek, a szép kort megélt móri polgárok felada-
taik elvégzése után akár klubokban, akár csak 
az utcán összejőve egy jóízűt beszélgetnek. 
Az ízről jut eszembe! Borban az íz-igazság! Ezt 
talán nem kell magyaráznom. Ha a szorgalom 
és szőlő egyesül az nem is lehet más egy finom 
Móri Leányka.  Mint főszerkesztő, fontosnak 
tartom, hogy minél színesebb legyen a város 
közéleti  havilapja. Az események tudósításain 
túl a képi megjelenést elengedhetetlennek 
érzem. A mai – vizuális – világ szeret látni! 
Egy átadott mentőautó, egy felújított járda, 
egy kitüntetés és sorolhatnám mindazt, ami 
hozzá tartozik egy közösség életéhez fontos, 
hogy képileg is megjelenjen a lapban. Talán 
egyeseknek túl sok, másoknak viszont ép-
penséggel lehet, hogy kevés. Egyesek az írást 
tartják soknak, megint mások a közérdekű in-

formációkat olvasnák nyomtatva. Hát igen… 
Ez a valódi sokszínűség. Sokszínűség Móron 
a sokszínű városban.  Talán ez az a mondat, 
ami miatt jó itt dolgozni. Mindig történik 
valami, mindig van okunk és azt követően 
okozatunk. Ami mégis a legfontosabb: Mór 
A VÁROS és idén ide is megérkezett március 
elejétől a tavasz!

Ui.: politika nélkül nincs közélet. Ezt a mon-
datot újságírói munkám elején már megta-
nultam. Nem csak, mint nyelvtani egységek 
sorozatát, vagy emocionális görgetegek 
rendezését, hanem mint tényt. Az általam 
főszerkesztett lap mindig is a sajtó szabad-
ságát és a hiteles tájékoztatás útján kívánt 
és kíván járni. Éppen ezért fájó, hogy az 
időm egy részét egy rendőrségi szobában 
töltöm ( Bicskétől-Veszprémig ), hogy aztán 
különböző feljelentések szálait bogozzuk ki 
az amúgy készséges nyomozó urakkal. Hát 
kedves (politikus) veszekedő urak és hölgyek. 
Egy baráti javaslatom hadd legyen: egymás 
sárral dobálása helyett térjenek át az építő 
munkára. Szervezzenek programokat, hívja-
nak minket meg rá és higgyék el: MEGYÜNK!  
Ültessenek fát, ajándékozzanak rászoruló 
embereknek, tervezzenek, fogjanak kezet, 
ültessenek! Meglátják menni fog. Nem azt 
kell kritizálni, aki teszi, hanem tenni kell. 
Együtt a városi és környékbéli emberekért 
egyaránt. Rám számíthatnak a város jobb 
és bal „partján” élők egyaránt. Ezzel én, úgy 
tudom, nem vagyok egyedül.

A város w
w

w
.m

or.hu

II. évfolyam, 3. szám

2008. március

Móri győzelem 
– országos ünneplés

Február 23-a délelőttjén nagy volt 
a zsúfoltság a móri Fekete Gyémánt 
Étteremben. Ezúttal azonban nem 
az ízletes ebédre váró vendégek töl-
tötték meg a helyiséget: az asztalok 
egy részén díszes kupák sorakoztak, 
az egyik sarokban pedig néhány 
galamb húzta meg magát kalit-
kájában. Ezen a napon délelőtt tíz 
órakor kezdődött ugyanis a Magyar 
Postagalamb Sportszövetség 2007. 
évi Nemzeti Versenyek zóna-díjki-
osztó ünnepsége.

Két régió (Nyugat-Magyarország 
és Közép-Dunántúl) összesen hat 
megyéjének (Zala, Vas, Fejér, Ko-
márom-Esztergom, Győr-Moson-
Sopron, Veszprém megyének) 
galambászai vehették át a tavalyi 
eredményeikért megérdemelt 
díjaikat az országos szintű ren-
dezvényen. A Magyar Kupában 
az összes távon hirdettek győz-

test, de a Nemzeti Bajnokság, a 
Szuperkupa, sőt még a Jubileumi 
Kupa nyertesei is örülhettek. A 
Magyar Postagalamb Sportszö-
vetség ugyanis 2007-ben ünne-
pelte fennállásának 125. évfor-
dulóját. A szakszövetség jelenleg 
5465 fő hivatalosan bejegyzett 
taggal és 312 sportegyesület-
tel rendelkezik, és aktívan részt 
vesz a nemzetközi sportéletben 
és sportvezetésben is.

És hogy a legfontosabbat a végére 
hagyjuk: a díjkiosztót nem vélet-
lenül tartották városunkban! A 
2007-es évben a Nemzeti Bajnok-
ságot a móri Weiger János nyerte, 
emellett pedig Zónabajnok is lett. 
A kettős győzelem örömére érte a 
megtiszteltetés, hogy lakóhelyén 
vehette át a díjakat. A szép sport-
sikerekhez szívből gratulálunk!
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A politikai pártok és szervezetek álláspontjai 
saját véleményüket tükrözik.

Fidesz
Megszületett a költségvetés. Hűen jellemzi az ország állapotát. Jól mű-
ködő város vagyunk ugyan komoly adóbevételekkel, de ennek zömét 
felemészti a működtetés, fejlesztésekre a bevételekhez képest kevés 
jut. Képzeljük el azokat a városokat, falvakat, ahol nincs működő ipar 
és ebből származó plusz bevétel. A tönk szélén állnak, az adósságaikat 
sem tudják finanszírozni, nemhogy az iskoláikat. Természetesen min-
denki találhat kifogásolható részeket, de figyelni kellett az arányokra 
és a munkahelyek megtartására. Persze, hogy a közalkalmazottaknak 
több külön juttatás kellene, a panellakóknak alacsonyabb fűtési költség, 
a peremkerületek embereinek meg járható járdák és csapadékelveze-
tés. Ha időnként egymásra is gondolunk, láthatjuk, hogy egyensúlyt 
kell tartani. Úgy ítéljük meg, ebben a városban ez sikerült. Továbbra 
sem érezzük az ellenzék konstruktív együttműködési szándékát, 
leginkább a Mór Város Jövőjéért egyesülettől. A pozíciókhoz való ra-
gaszkodásnak pedig csak akkor van értelme, ha az ember együtt tud 
működni a kitűzött fejlődési irányvonal mentén a többséggel. No és 
gondoljunk csak bele, az SZDSZ hány miniszteri posztot tarthatna 
meg, ha ellenzékbe vonulna? Ennek tükrében valószínűleg túlzottan 
toleránsak vagyunk, de csak addig, amíg ez nem akadályozza a város 
kiegyensúlyozott működését. Közben átestünk egy népszavazáson is, 
melynek eredménye igen átütő volt. Kár, hogy a kormánynak eszébe 
sem jut elgondolkodni a saját munkáján, csak megtorlásban gondol-
kozik. Ahogy a régi mondás szól, hiába veszik le a nyilvános házról a 
piros lámpát és írják rá, hogy imaház, az mindaddig kupleráj marad, 
amíg ki nem cserélik a belsejét és a személyzetet.

Mszp
Úgy gondoljuk, hogy a város költségvetéséből komoly milliókba kerülő 
MÓR című újság a helyi aktuális közügyekkel, a város életével kellene, 
hogy foglalkozzon és azt senki ne használhassa kampány célokra, mint 
az előző lapszámban két frakció is tette.
 A korábbiakhoz hasonlóan a februári képviselő-testületi ülésen is szá-
mos jobbító szándékú javaslattal éltünk.
Támogattuk:
a fiatalok lakáshoz jutásának segítését, a lakótelek kialakítás felgyorsítását, 
szociális lakások építését, a panelprogram folytatását, a sport és civil 
szervezetek támogatásának – korábbi szintre történő – növelését, a köz-
alkalmazottak 2007-ben felfüggesztett juttatásainak visszaállítását.
Nem támogattuk:
a MÓR című helyi lap 7 millió forintos bekerülési költségének bizto-
sítását, a polgármester illetményének törvény szerinti legmagasabb 
összegű megállapítását, a polgármester költségtérítésének emelését, 
az alpolgármesterek tiszteletdíjának, költségtérítésének emelésére vo-
natkozó javaslatot, a képviselői tiszteletdíjak emelésére beterjesztett 
javaslatot.
Kezdeményeztük, hogy a vagyonhasznosítási pályázatok a nagyobb 
nyilvánosság, szélesebb körű megismerés érdekében a helyi médián 
túl a megyei sajtóban  is megjelenjenek.
Továbbra is hiányoljuk az 1 milliárd forintos kötvény kibocsátás felhaszná-
lására vonatkozó konkrét célmegjelölést. Véleményünk szerint a 2025-ig 
tartó elkötelezettséggel járó pénzeszköz   kizárólag jelentős, hoszabb 
távra szóló, a város arculatát meghatározó feladatokra fordítható.

kdnp
Akikre büszkék vagyunk, és amivel nem dicsekedhetünk: Gratulálunk 
Huszár Tamás rajparancsnoknak az Év Tűzoltója cím odaítéléséért, és 
Pongrácz Gábor rendőr törzszászlósnak az Év Rendőre kitüntetésért, 
akik a hivatásukban kiváló munkát végeztek és kiérdemelték e kitüntető 
címeket. Erre büszkék lehetünk. Mire nem? Arra, hogy sajnos továbbra is 
tapasztalhatók a képviselők között azok a jelenségek, amikre az ember azt 
hitte, hogy tovább nem fokozódik, amely mételyezi a közhangulatot, az 
építő munkát. Nem gondoltuk volna, hogy ez a verbális agresszivitás már 
nem kíméli a családtagokat sem. Reménykedünk benne, hogy a nagyböjt 
csendje, a húsvéti lelkiismeretvizsgálat jobbá tesz mindnyájunkat.  A szí-
vekben feltámad a Remény és talán megváltoztatja a viselkedésünket, az 
egymás közötti kapcsolatot is beleértve. Remény hal meg utoljára- mondja 
a magyar közmondás, vagy a latin megfelelője: Dum  spiro, spero; Amíg 
élek, remélek. De ezt a küzdelmet nem szabad feladni.  Az elmúlt hónap 
egyik legfontosabb eseménye a költségvetés elfogadása. Az egyik fontos 
része a járda-felújítási program folytatása. Mindegyik körzetben folytatódik 
a járdaépítés, amivel az ott lakók életkörülményei javulnak. A költség-
vetésben fontos szerep jut az intézmények finanszírozásának, amely az 
intézményekben folyó szakmai munkák feltételeit biztosítja. Az elfogadott 
fejlesztésekhez szükséges önerő a kötvény kibocsátással biztosítva van és 
remélhetőleg a pályázatokon sikeresen tudunk szerepelni. Fontos, hogy 
sikeresek legyünk a kórházfejlesztési pályázaton is, hiszen csak így tudjuk 
elvégezni a szükséges technikai fejlesztéseket, és stabillá tenni az intéz-
mény működését. Kívánunk Mór város minden lakójának a Feltámadás 
örömének meghitt megélését, és békés Húsvéti Ünnepeket!

Kinek jó, hogy a testületi ülések olyan rendszertelenné váltak, mint az utóbbi időben? Most két havonta van 
soros ülés, a soron kívüli ülések száma pedig megszaporodott. .Ez csak azt jelentheti, hogy igen is havonta kell 
ülésezni, mert a feladatok ezt diktálják! Persze tudjuk, a soros ülés időpontjának kitűzését a Fideszes képviselők 
egyéb programjai is befolyásolhatják!  De csak az övéké! A legutóbbi, februári soros ülés váratlanul már nem 
is szerdán, ha nem csütörtökön volt. Érthető, Orbán Viktort kellett meghallgatniuk Budapesten! Hát nem a 
helyi közügyek a legfontosabbak a helyben választott képviselőknek? Van parlamenti képviselőnk, bízzuk rá 
az országos ügyeket, a képviseletünket! Az már csak hab a tortán, hogy csütörtökön adásismétlés volt a Városi 
Televízióban, amiről sajnos “ megfeledkezett” VALAKI. Pedig nem akármiről tárgyalt a testület: költségvetés, 
polgár- mesteri fizetésemelés, képviselői juttatások, közalkalmazottak / kórházi, bölcsődei, óvodai dolgozók, 
pedagógusok juttatásai/ ! Érdekes és jó politika, nem magyarázkodás, hanem a jól bevált emberi tévedésre 
való hivatkozás a válasz: “megfeledkeztünk” róla. Persze ez azt is jelentette, hogy nem tudják közvetíteni a 
testületi ülést, amíg le nem megy a műsor. Bizony SZMSZ- t sértett volna a polgármester vezénylésével a kép-
viselőtestület, ha nem így tesz.  Majdnem így is történt, hisz az idő sürgetett és túl sok napirend volt még hátra. 
Arra minden esetre “jó” volt a több mint 1 órás kényszer szünet, hogy a nézők álomra hajtsák fejüket. Ezzel 
nem számolt senki?  Akkor miért is döntött úgy a testület, hogy az üléseket minden alkalommal közvetíti? Az 
ülések közvetítése,- kiszámítható időben a legalkalmasabb a lakosság tájékoztatására. Igaz, polgármesterünk  
azt mondta, a hozzá érkező  visszajelzés szerint még a “Barátok közt” c. sorozatot is többen nézik. Szomorú!

Mór Város JöVőJéért egyesület

Az adott szót országosan eredményesen számon kérhettük. Reményeink szerint az adott szót, a döntést 
és annak betartását helyben is komolyan vehetjük. Az újabb milliárdos hitelfelvétel hosszú távú, jelentős 
adósságszolgálatot rótt a városra, a fejlesztéseket belátható időre meghatározza. 
A módosításokkal, a garanciális elemek beépítésével meghatároztuk a hitel felhasználását. Jogos elvárás, 
hogy a közösen meghozott döntés minden betűjének betartásáról elszámoljunk, az általánosságban meg-
fogalmazott fejlesztéseket konkrét, feladatok formájába öntsük. 
A pályázati pénzekkel kiegészülő, mintegy hárommilliárdos költségből a város jelentős fejlesztéseit kell 
megvalósítani a belvárosban és kertvárosi részeken egyaránt. Az ütemezett tételes összeállítást joggal el-
várjuk. Közösen következetesen kérjük is számon!

szöVetség Mór Városáért

Húsvéti hit – húsvéti tagadás
Mt. 28, 9-15. 
„És íme, Jézus szembejött velük, és ezt mondta: “Legyetek 
üdvözölve!” Ők pedig odamentek hozzá, megragadták a 
lábát, és leborultak előtte. Ekkor Jézus így szólt hozzájuk: 
“Ne féljetek: menjetek el, adjátok hírül atyámfiainak, hogy 
menjenek Galileába, és ott meglátnak engem.” Amikor 
az asszonyok eltávoztak, íme, néhányan az őrségből be-
mentek a városba, és jelentették a főpapoknak mindazt, 
ami történt. Azok pedig összegyűltek a vénekkel, és miután 
határozatot hoztak, sok ezüstpénzt adtak a katonáknak, 
és így szóltak: “Ezt mondjátok: Tanítványai éjjel odajöttek, 
és ellopták őt amíg mi aludtunk. És ha a helytartó meg-
hallja ezt, majd mi meggyőzzük, és kimentünk benneteket 
a bajból.” Azok elfogadták a pénzt, és úgy tettek, ahogyan 
kioktatták őket. El is terjedt ez a szóbeszéd a zsidók között 
mind a mai napig.” 

A húsvéti történet, mai történet. Kicsinyes emberi ügyes-
kedés, vádaskodás, hazugság és rágalmazás áll szemben a 
fenséges Isten legcsodálatosabb tettével: Fia feltámasztá-
sával. Jézus nyitott sírja válaszvonal. Hit vagy hitetlenség 
felé fordíthat: híveinek gyásza örömre változik, a katonák 
bátorsága pedig félelemmé. Az asszonyok a húsvéti hit, a 
katonák a húsvéti tagadás képviselői.

I. Húsvéti hit jellemzői: 1/ Megbízást kapnak a Feltámadott 
üzenetéből. Ezt örömmel teljesítik. 2/ Jutalmuk, hogy meg-
láthatják a Feltámadott Urat. 3/ A húsvéti hit boldoggá tesz. 
Örömmel borulnak le az asszonyok, hogy imádják Jézust. 
Öröm támad a hitre jutott Péter szívében is. Örömmel 
imádja Jézust, a kételkedő Tamás is. 4/ A húsvéti hit győze-
delmes erő. Olyan, mint a Nap. Sugárzását, életadó fényét, 
erejét nem tudod megakadályozni. Életet táplál, különösen 
most, tavasszal. A hívő emberek bizonyságtétele is új élet 
forrásává lesz. A húsvéti hitet prédikálták a tanítványok ez-
után országról-országra. Boldogan kiáltották a világba Pál 
apostollal együtt: „Hála az Istennek, aki diadalt ad nekünk 
a mi Urunk Jézus Krisztus által!” 1 Kor. 15, 57.
 Kapi Zoltán 
 ev. lelkész

Politika

Húsvéti üzenet
Nagyböjt elején hangzik el katolikus liturgi-
ánkban a figyelmeztető szó: „Ember, emlé-
kezzél, hogy por vagy és porrá leszel!” Nem 
túl barátságos gondolat ez. Egész földi pálya-
futásunkra igaz: a porból indulunk, és a porba 
érkezünk. Bármilyen magasra is ível a gerely, 
vagy a diszkosz röppályája, bármilyen hosszú 
távolságot fut is be, elérve a csúcspontot le-
felé görbül és lendületébe „belehalva” földet 
ér. Ha csak ennyi az emberi sors, ez nem túl 
vigasztaló.

  A Bibliában azonban – az előző tükör-
képeként – egy másik mondat is elhangzik, 
melyet Jézus vall saját magáról: „Az Atyától 
jöttem, és az Atyához megyek…”. Jézusban 
maga Isten vállalta emberi kicsinységünket 
és mélységeinket, alászállva egészen a halálig 
menő szeretet mélypontjáig. Húsvét hajna-
lán, a halál mélységeit megjárva emelkedik 
föl Jézus sorsának íve, a föltámadáson, a 
mennybemenetelen keresztül az Atyához, 
– de nem egymagában.

  Jézus sorsa ugyanis találkozik a mi halálba 
hajló emberi sorsunkkal, s megfordítja annak 
ívelését. Az Ő halála és föltámadása „átkódol-
ja” sorsunk röppályáját, megváltva bennünket 
a halálos gravitáció meghatározó hatalmából, 
megszerezve számunkra a reményteli távla-
tot, mely a Végtelen Szeretetre nyílik, s melyre 
mindig is vágyakoztunk.

  Húsvét eseménye mindnyájunkban meg-
történhet, ha szabadon döntünk a Jézushoz 
való tartozás mellett, mely számunkra is az 
embertársaink iránti, halálig menő szeretet 
vállalását jelenti… Aki így szeret, az már föl-
támadt a halálból. Ennek örömteli ünneplését 
kívánom kedves móri embertársaimnak.
 Száraz László
 plébános

Kedves Testvérek!
Húsvét közelsége ismét koncentrációt és figyelmet kíván! 

Nem követel, nem erőszakoskodik, csupán kér arra, hogy 
vegyük észre, mi is történt ott a távoli múltban, és mi készül 
újra el nem múló aktualitással elénk jönni.

Nem látom már szükségét a hamis húsvétok körülírásának, 
az idétlen nyuszis reklámok hiábavalóságáról sem ejtek 
szót. Pusztán keresztyénségünk létkérdését, a Krisztusban 
való életet emelem ki, amely minden egyebet átértékel, ha 
tudunk rá időt szakítani.

Az isteni küldött, egy angyal hangját hallhatjuk a fent 
írott igében. Angyal érkezik Jézus születése előtt anyjának, 
Máriának meghozni a hírt, ugyanúgy, mint most. Születés 
és újjászületés: érthetetlen és meglepő üzenetek! Akkor a 
nem várt gyermek, most a „nincs itt” reménytelenséget su-
galló félmondat. És e két furcsa, alig érthető, döbbenetes 
isteni jelzés lesz mindannyiunk öröme.

De nézzük meg közelebbről, mit is mond a húsvéti angyal! 
Rádöbbenti az ott állókat és minket is újra meg újra, hogy 
rossz helyen keressük az élőt, mégpedig a halottak között. 
Akármennyire kézenfekvő és logikus okoskodásunk és ku-
tatásunk, mégiscsak emberi, valódi emberi marad, földhöz, 
hitetlenséghez és kételkedéshez kötött. Nem akar sem 
többet, sem kevesebbet a húsvéti evangélium, mint hogy 
győzessék le természetünk, és nyerjen új életet lényünk! 
Nem magunktól, hanem Ő általa, hiszen Jézus megmondta! 
Nem önerőből győzzük le magunkat és nyerünk hervad-
hatatlan koszorút, érdemeket szerezve, hanem mert Jézus 
köztünk van és eljuttat a magasságokig. Ezért keressük Őt, 
most már ne a halottak között, hanem egymás között, ott, 
ahová küldetett, és ahol most is él és szolgál!

A húsvét közelsége kíván, de a feltámadás örömhíre, a 
húsvét maga már akar! A fentiekben megfogalmazottakat 
akarja; éljük a karácsonyi és a húsvéti üzenetet, „hihetet-
lenségével” és „embertelenségével” együtt, mert eme két 
végpont (a Testetöltés és a Feltámadás) között feszülő csoda: 
a közöttünk és értünk élő Isten! 

Áldott húsvéti ünnepet kíván:
 Veres Péter
     református lelkipásztor
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Papp László 1946-
1956 között hét 
országos bajnoki 
címet szerzett. Az 
1948-as londoni 
nyári ötkarikás 
játékokon lett 
először olimpiai 

bajnok középsúlyban. Az 1952-es olimpián 
szintén középsúlyban, míg 1956-ban már 
nagyváltósúlyban szerzett aranyat. 
A világon első öklöző volt, aki három egymást 
követő olimpián bajnokságot nyert. Az ama-
tőrök között mindent elért, amit csak lehetett, 
mégis csalódott volt. Bánatos, hogy a profi 
világbajnoki címért kiírt mérkőzésére annak 
idején nem engedték kiutazni, ezt követően a 
Kohó és Gépipari Tervező Iroda archívumában 
segéderőként volt kénytelen dolgozni.
A profik között így is Európa bajnok lett. Mér-
kőzéseit az osztrák fővárosban Bécsben vívta. 
Hamar a főváros közönsége kedvencének 
tekintette.
1957-ben profinak szerződött, ahol huszon-
kilenc alkalommal lépett szorítóba, ebből 
huszonhetet megnyert és kétszer döntetlent 
ért el. 
A hivatásosok között egészen az Európa-baj-
noki címig jutott, amelyet 1962 május 16-án 
ünnepelhetett.

Általános köztiszteletnek örvendett, aki már 
az életében legendává vált. 
Mindenki szerette, mert szerény, önzet-
len, igazi sportember volt és a számtalan 
kecsegtető külföldi ajánlat ellenére itt-
hon maradt. Hazáját soha nem hagyta 
cserben. A szorítóban fantasztikus tel-
jesítményre volt képes és életútjával, 
becsületességével igazi példakép, baj-
nokokat nevelő edző, kapitány volt. Az 
olimpiai mozgalom népszerűsítéséért is 
sokat tett. 
A Magyar Ökölvívó Szövetség örökös tisz-
teletbeli elnöke, a válogatottnak kapitány 
volt 1971-től két évtizeden át. A WBC, a 
világ legjobb amatőr és profi középsúlyú 
ökölvívója címmel tûntette ki, XIII. kerület 
díszpolgára volt, magas állami kitüntetések-
ben részesült, köztük az olimpiai érdemrend 
és a nemzetközi Fair Play díj tulajdonosa, 
a Legjobb Magyar Sportolók Egyesületé-
nek tagja.
Azon kevesek közé tartozott, akit egy ország 
csak keresztnevén szólított.
életének 78. évében 2003-ban hunyt el min-
den idők legjobb magyar ökölvívója.

Olimpiai bajnok:  London, 1948
  Helsinki, 1952
  Melbourne, 1956

E g y e d ü l á l l ó 
teljesítményé-
vel vívta ki a 
világ tisztele-
tét a magyar 
sportkedvelők 
őszinte szere-
tetét és meg-
becsülését. A 
huszonhárom 
ol impiai ,  v i -
lág- és Európa 

bajnoki érme közül tizenhatot ötvöztek 
arannyal. 87 magyar bajnoki címe fantasz-
tikus sikertörténet. Az utolérhetetlennek 
hitt ausztrál Dawn Fraser után második 
úszónőként győzött három egymást kö-
vető olimpián - Szöulban, Barcelónában 

és Atlantában - ugyanabban a számban, 
a 200 méteres hátúszásban, Öt olimpiai 
bajnoki címével utolérte Keleti Ágnest, a 
magyar sport rekordernőjét. Atlanta után 
vonult vissza.
Ma már három gyerekes családanyaként 
boldogan él, nagyon kevés közszereplésre 
vállalkozva tölti hétköznapjait Az elnöki 
tisztségről leköszönt Samaranch Olimpiai 
érdemrenddel ismerte el kivételes pálya-
futását, majd a Magyar Olimpiai Bizottság 
110 éves jubileumi ünnepségei során Rog-
ge elnök a NOB különdíjával tüntette ki, 
amit később Lausanneben vett át. 

Olimpiai bajnok:  Szöul, 1988
  Barcelona, 1992, 3 arany
  Atlanta, 1996

Egerszegi Krisztina

Papp László

Ha�a�vékony�szálú�haj�nem�kapja�meg�a�megfelelő�
ápolást,�gyengének�tűnik.�Ennél�a�hajtípusnál�a�
legfontosabb�szabály:�mindent�csak�óvatosan! 

•  Az ápoló és formázó termékekből mindig csak keveset 
használjunk, mert elnehezítik hajunkat.

•  A hajtövek épségéért fejünk fölött szárítsuk hajunkat.
•  A vékony szálú haj tartása annál jobb, minél rövidebbre 

van vágva.
•  A lépcsős fazonúra vágott haj sokkal dúsabbnak hat.
•  A pakolásokat és kondicionálókat kizárólag a hajvégeken 

szabad használni!
•  A gyönyörű haj az egészséges fejbőrnél kezdődik. A 

megfelelő vérkeringésről gondoskodhatunk naponta 
10perces fejmasszázzsal, amihez csupán az ujjbegyeinkre 
van szükség.

•  Mindenki dús hajkoronáról álmodik, azonban ez a haj-
típus sokszor kezelhetetlen és kusza.

•  Egy hajvasaló segítségével nemcsak formázhatjuk ha-
junkat, hanem csillogóbbá és puhábbá változtathatjuk 
tincseinket.

•  A dús hajat ajánlott az esti órákban mosni, így reggelre 
helyreáll a faggyútermelés, és kevésbé lesz sérülékeny 
a haj.

•  Elengedhetetlen kellék a hajkondicionáló, mely könnyen 
kezelhetővé teszi hajunkat.

•  A göndör hajnak különleges ápolásra van szüksége, hogy 
a loknik megőrizzék tartásukat és formájukat.

•  Ennek a hajtípusnak rengeteg nedvességre van szüksége, 
mivel a hullámok nagyon könnyen kiszáradnak.

•  A legjobb, ha felső tincseink rövidebbre vannak vág-
va, ugyanis ennél a fazonnál mutatnak legszebben a 
hullámok.

•  Olajos hajpakolással kényeztessük száraz hajvégeinket!
•  A hajszárító nagyon sok nedvességet von el a hajtól, 

ezért inkább szabad levegőn szárítsuk.
•  Soha ne használjunk hajkefét, tönkreteszi a loknik for-

máját. 
•  Használjunk ritka fogú fésűt, vagy egyszerűen az uj-

jainkat.
•  A festett és színezett haj extra ápolást igényel, mivel 

mindkét művelet nagyon megterheli hajunkat.
•  A tartós hajszín érdekében vásároljunk UV-védelemmel 

rendelkező termékeket. 
•  Gyakran vágassunk hajvégeinkből, ugyanis a vegyszerek 

roncsoló hatása ott figyelhető meg leginkább.
•  A kíméletesebb, alkoholmentes hajformázók közül vá-

logassunk!

A “Mór” újság minden olvasója 
nevében kívánunk erőben és 

egészségben gazdag hosszú életet 
a 70 éves Kaiser Ferencnek!

HOGYAN TERVEZZÜK MEG 
OTTHONUNKAT?

KREATÍV
LAKBERENDEZÉSI KURZUS

indul Móron,
mindazok számára akik szívesen 

kalandoznak a színek, formák, stí-
lusok világában, és érdeklődnek a 
lakberendezés műhelytitkai iránt.

Kreatív ötletek,izgalmas témák
3 hónapon keresztül, 

heti 1 alkalommal.

Jelentkezés és bővebb információ:
Jakobiné Szatai Márta 

lakberendezőnél,
a 06-20-3364-605 telefonon.

A hAj szépsége…

Vízimadarak ezrei találnak otthonra a Ve-
lencei-tó nádasai, zsombékosai között. A 
nádasok rejtekében több mint 30 madárfaj 
fészkel rendszeresen. A tavaszi és az őszi 
madárvonulások idején azonban az állandó 
lakosok mellett átutazók ezrei szállnak meg a 
nádasokban. Az 1750-es években darvakat, 
hattyúkat és gödényeket is figyeltek meg a 
tónál. Ma már nem fészkelnek itt, annál inkább 
a hófehér nagykócsag.  A „madárkirálynők” 
mellett kormos szerkők, guvatok, lilefélék, 
szürke gémek, nyári ludak költenek a náda-
sokban, és nagy számban fészkelnek még a 
különféle récék, bíbicek, szárcsák, búbosvöcs-
kök, dankasirályok. A nádi énekesmadarak is 
otthonra lelnek a rejtett nádszigeteken. Itt 
él többek között a nádirigó, a barkos cine-
ge, a nádi tücsökmadár. A rendkívül gazdag 
madárvilág régóta vonzza a kutatókat. Neves 
ornitológusok, természettudósok igyekez-
tek feltérképezni a nádasok élőlényeit, pl.: 
Hermann Ottó, Fényes Elek, Chernel István, 
Radetzky Dezső, Radetzky Jenő akinek el-

vitathatatlan érdeme, hogy a legnehezebb 
időkben is szolgálta a tudományt . A Chernel 
István madárvárta, az 1928-ban létrehozott, 
majd a II. Világháborúban elpusztult madár-
megfigyelő állomás utóda már több, mint 
két évtizede működik. Az agárdi Madárvárta 
1957-59-ig épült, 1965-ben nevezték el Cher-
nel István után. Számos tudományos ered-
mény született a Madárvártán, pl.: felfedezték 
a hagymaburok egyetlen hazai lelőhelyét és 
sok egzotikus madár első hazai előfordulását 
is innen jelezték. A ritka madarak nyugalmát 
rezervátum biztosítja, 420 hektáron élhetnek, 
fészkelhetnek, költhetnek nyugodtan a mada-
rak. A tó flórájának uralkodó növénye a nád. A 
nádszigetek csaknem kör alakúak, a náderdőt 
alkotó, összefüggő nádasok, a zsombékosok 
adják meg a tó igazi karakterét. Radetzky Jenő 
a híres kutató fia kérdésünkre elmondta, hogy 
a közeljövőben szeretnék Agárd város és egy 
pályázat segítségével felújítani a Madárvártát.   
Induljunk el mi is és fedezzük fel ezt a csodá-
latos élővilágot!

Madárvárta, madarat várva!

BAjNOKAINK



160 éve példát mutattak
1848-ra emlékezett Mór is!

Ady Endre

A TŰZ MÁRCIUSA

Csámpás, konok netán ez a világ
S végbe hanyatlik, kit annyian űztek,
De élethittel én, üldözött haló,
Március kofáira és szentjeire
Hadd szórjam szitkát és dicsét a Tűznek. 

Hadd halljék végre olyan magyar szava,
Ki sohse félt, de most már nem is félhet,
De kihez bús Hunnia szíkjairól
Sírjáig eljut, lázítva, bárhova,
Gőgös grófi szó s piszkos szolgaének. 

Vesznem azért kell tán, mert magyar vagyok
S terhére e föld száz Pontiusának
S haldoklóan mégis elküldöm magam
Boldogabb testvéreimnek síromon:
Az uj, jobb márciusi ifjúságnak. 

Testvéreim, nincs nemigaz szavatok
S százszor többet merhettek, minthogy mertek.
Békésebb, szebb, jobb, vidámabb, boldogabb
életre váltott jussa nem volt soha,
Mint mai, bús, magyar, ifju embernek. 

Úgy nézzetek szét, hogy ma még semmi sincs,
Csak majmolás, ál-urság és gaz birság
S mégis, lám, ti vagytok a fiatalok
S mégis, sír-mélyről látom sikeretek:
Holnap talán könnyebb lesz a mártírság. 

Búsabb az ifjú magyarnál nem lehet,
Mert él basák és buták közepette,
Mert hiába lett acélból itt a szív,
Szép ember szívként szikrázni ha akar:
A honi rozsda megfogta, megette. 

De Tűz és Tűz, én ifjú testvéreim,
Jaj, a Tüzet ne hagyjátok kihalni,
Az élet szent okokból élni akar
S ha Magyarországra dob ki valakit,
Annak százszorta inkább kell akarni. 

életet és hitet üzen egy halott
Nektek fiatal, elhagyott testvérek,
Az olvasztó Tüzet küldi a hamu
S láng-óhaját, hogy. ne csüggedjetek el:
Március van s határtalan az élet.

Kis művészek nagy napja Móron!
V. Móri Diákművészeti Fesztivál: Siker minden szinten!


