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Sokszínű élet
Aki március 31-től április 4-ig betévedt a Radnóti Miklós 
Általános Iskolába, saját szemével láthatta, hogy az isko-
lai munka, a tanulás nem unalmas, fárasztó tevékenység,  
lehet izgalmas , változatos, építő,  szinte azonnali ered-
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Szép siker Tokajban
2008 február 15-17.-e között Tokaj adott otthont az I. Ma-
gyarországi Borvidékek Női Labdarúgó Teremtornájának, 
ahova a móri csapatot is meghívták. Együttesünk kitett 
magáért, veretlenül a második helyen végzett, megelőzve 
a házigazda Tokaj és Eger gárdáját is.� –�3.�oldal

Petőfi 35 évesen
A móri Petőfi Sándor Általános Iskola 1973. március 14-én vet-
te fel Petőfi Sándor nevét, így ebben az évben ünnepeltük a 
névfelvétel 35. évfordulóját.�
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Aki március 31-től április 4-ig betévedt a Radnóti Mik-
lós Általános Iskolába, saját szemével láthatta, hogy 
az iskolai munka, a tanulás nem unalmas, fárasztó 
tevékenység, legalábbis nem kell annak lennie- lehet 
izgalmas , változatos, építő,  szinte azonnali eredmé-
nyeket mutató feladat is.
A fent említett időben a radnótis tanulók ugyanis 
projekthéten vettek részt: ez annyit jelent, hogy a 
diákok egy-egy őket is érdeklő témát járnak körül, 
dolgoznak fel, természetesen tanári és egyéb külső 
segítséggel. Kajos Péterné, az iskola igazgatónője 
elmesélte, az előzetes szervezésbe a tanári kar már a 
gyerekeket is bevonta, hiszen ők maguk javasolhatták 
azokat a témákat, melyekkel szívesen foglalkoztak vol-
na, majd később ezen ötletek mentén alakultak meg 
az egy hétig együtt dolgozó csoportok. Csak ízelítőül: 
horgászat, autó-és motorsport, agyagozás, újságké-
szítés, makettezés, kerékpáros túrák, szépségápolás, 
tánc-zene-színház, lakodalmas főzőcske, honfoglalás… 
Sokan kimaradtak a felsorolásból, de már ennyiből 
is látható, milyen sokszínű volt a paletta. és bár úgy 
tűnhet, hogy egyszerűbb, könnyebb gobelinképeket 
vagy madáretetőt készíteni, mint a Pitagorasz-tételt 
mormolni, ez korántsem biztos! A tanárok, a diákok és 
a külső segítők, szakmai vezetők részéről is sok- sok 
munka volt ezekben a csoportokban, ráadásul min-
den csoportnak bemutatót is kellett tartania a heti 
tevékenységről a program zárásaként: így például 
táncos-énekes bemutatót, kész makett-épületet, me-
seelőadást nézhettek meg az odalátogató szülők, de 
láthattak nemeztáskákat, „honfoglalás-kori” felépített 
jurtát, kóstolhattak borlevest kvircedlivel…
Idén második alkalommal rendezték meg az iskolában 
a projekthetet, és a tervek szerint ebből hagyomány 
lesz. Hiszen mi is lehet annál hasznosabb, mint ha a 
gyerek a saját bőrén tapasztalva, a maga élményei-
ből tanul, egy kicsit kiszakadva a könyvek nyújtotta 
tudásanyag világából? 

Ismét hírünket vitték a móri diákok!
Több évtizedes hagyomány, hogy áprilisban össze-
gyűlnek Székesfehérváron vagy Dunaújvárosban 
megyénk középiskolásai, hogy megmutassák magukat 
és tudásukat másoknak, egymásnak. Nem tanulmányi 
versenyről van azonban szó: a Fejér Megyei Diákna-
pokon különféle művészeti kategóriákban vetélked-
hetnek egymással a diákok: szólóének-kamarakórus, 
vers-és prózamondás, diákszínpad, rock- jazz- mai 
dal, népzene-néptánc, szólóhangszer-kamarazenekar, 
modern tánc-jazzbalett, képző-és iparművészet te-
rén mérhették össze magukat idén is április 12-13-án 
Dunaújvárosban.
A móri középiskolák közül a Táncsics Mihály Gimná-
zium képviseltette magát a megmérettetésen, és szép 
eredményeket mondhat magáénak: az összes tanuló, 
aki indult a többkategóriás versenyen, valamilyen díjjal 
tért haza. Czipperer Diána és Katona Ágnes szavalatát, 
Kapási Zsófia csellójátékát, Katona Ágnes és Klemm 
Lilla („külsős” társ) rap-produkcióját arany minősí-
téssel, Czipperer Diána, Kabai Dóra, Katona Ágnes, 
Lampert Zsanett és Moller Barbara közös szavalatát 
pedig különdíjjal jutalmazta a zsűri. A diáknapokon 
szereplő legeredményesebb móri diákok számára Mór 
város önkormányzata külön díjat adott: Kapási Zsó-
fia,  Czipperer Diána, Katona Ágnes és Németh Réka, 
a székesfehérvári Teleki Blanka Gimnázium tanulója 
vehették át ezt. A győzteseknek gratulálunk!

Sokszínű élet
– sokszínű iskola

A móri Petőfi Sándor Általános Iskola 1973. március 14-én vette 
fel Petőfi Sándor nevét, így ebben az évben ünnepeltük a név-
felvétel 35. évfordulóját.

Már hagyomány iskolánkban, hogy a március 15-i ünnephez 
kapcsolódóan megszervezzük a Petőfi-hét rendezvénysoroza-
tát.

Az évforduló méltó megünneplése érdekében számos rendez-
vénnyel, kulturális programmal, különféle vetélkedőkkel (iskolai, 
városi, körzeti szintű) tettük színesebbé az ünnepi hetünket.

Ezeken a versenyeken és az egyéb területi vetélkedőkön is  
kiváló eredményeket értünk el.

A Petőfi szavalóversenyen Staudinger Szandra  6. osztályos 
tanulónk 2. helyezett lett.

A Petőfi Kupa összesített versenyében 3. helyezést ért el is-
kolánk.

Részeredményeink:
Íjászat:   3. helyezés
Fiú kosárlabda:  2. helyezés
Lány foci:  3. helyezés 
Megyei német szépkiejtési verseny
Pratsler Benjamin 3. osztályos 1. helyezett
Ivanics Diána        4. osztályos 2. helyezett
A IX. Kárpát-medencei Rovásírásverseny területi döntőjének 
eredményei alapján az országos döntőbe jutottak: 
Balázsik László, Parajdi Bence, Petracsek Virág, Varga László, Klujber 
Bence, Fekets György
Körzeti helyesírási verseny
Balázsik László     3. osztályos 1. helyezett
Ivanics Diána         2. osztályos 2. helyezett
A regionális német vers- és prózamondó versenyen  Koller Botond 
és Varró Karolina bejutottak az országos döntőbe.

Petőfi 35 évesen… 
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Móri sikerek a tollaslabda Magyar 
Bajnokságokon és a Diákolimpián.

A március és április hónapok a legfontosabbak a hazai 
tollaslabda életben, mivel ilyenkor rendezik meg az 
utánpótlás korosztályokban a Magyar Bajnokságokat 
és a Diákolimpia Országos Döntőt. Az U-11 és U17-es 
korosztálynak Debrecen adott otthont, ahol a Ezerjó 
SE a következő eredményeket érte el: Winkler Kata és 
Krausz Gergely egyéniben 3. helyet szereztek, páro-
sokban pedig a Krausz Gergely - Bökényi Bernadett és 
a Winkler Kata - Bökényi Bernadett összeállítások bronz 
érmesek lettek. Az egyesület legnagyobb sikereit 
az U-15-ös O.B.-n szerezte Seregélyesen. Itt ugyan-
is a négy versenyszám közül hármat megnyertünk, 
melyek a következők voltak: Winkler Kata és Krausz 
Gergely egyéniben, és Krausz Gergely fiú párosban is a 
dobogó legmagasabb fokára állhatott. Az utolsó O.B. 
Pécsen volt, amelyen az U-13 és U-19-es korosztály 
vett részt. Mindkét korosztályban sikerült érmeket 
szereznünk, amelyek a következők: Ertl Katalin egyé-
niben 3., lány párosban 2. helyet szerzett Bökényi 
Klaudiával. Toloczkó Máté is csak a döntőben kapott 
ki a fiú páros versenyszámban, igy Ő is ezüst éremmel 
vigasztalódhatott. Az U-19-esek mezőnyében Toloczkó 
Péter egyéniben , Krausz Gergely pedig fiú párosban 
szereztek bronz érmet.

 
A Diákolimpia Országos döntőjét idén is Pápán ren-
dezték, ahova az egyesületből 16 versenyző jutott a 
megyei döntőből. A három napos versenyen mindenki 
tisztességesen helyt állt és többek erőfeszítését is 
érmes siker koronázta, Ők a következők: 2. kcs. “B” 
kategória Hircze Levente 3.hely, 3. kcs. “B” kategória 
Kornseé Fanni 1.hely, 3. kcs. “A” kategória Ertl Katalin 
3.hely, 4. kcs. “A” kategória Krausz Gergely 3.hely. ( Ők 
minden a Radnóti Iskola tanuló). A középiskolások 
közül a Táncsics Gimnázium tanulói voltak sikeresek. 
Winkler Kata a 4. kcs. “A” kategóriájában ismét bajnok 
lett, míg Haász Eszter a “B” kategóriában 2. Bitter Dóra 
ugyanebben 3. helyet szerzett. A fiúk közül Toloczkó 
Péter, végzős diák szerzett iskolájának dicsőséget az 
“A” kategóriás bronz érmével.

Az iskolák közötti pontversenyben is szépen tel-
jesített két móri intézmény, mivel a Táncsics Mihály 
Gimnázium az 1-4 kcs. “A” kategóriában első, a 5-6. 
kcs. “B” kaetegóriában második lett. A Radnóti Miklós 
Általános iskola az 1-4 kcs. “B” kategóriájában második, 
míg az “A” kategóriájában 4. helyet ért el.

Prohászka Ottokár pünkösdi imája
,,Maradjatok a városban, mígnem felruháztattok erővel 

a magasságból’’ (Luk. 24,49).
 Kell imádkoznom; ez lelkem növekvésének szabálya, ez kelléke és ösz-
töne. Mert gondolatot kelt, érzést s indulatot ébreszt s azután e meleg, 
lelki világban erősödnek meg a gondolatok mély meggyőződésekké 
s épülnek föl világnézetekké; e meleg bensőségben mélyednek ki az 
érzések szenvedélyekké s válnak győzhetetlen energiákká; az imád-
ság a lelkek zónája, ott nőnek naggyá. Aki pedig nem imádkozik, az 
gyönge lesz, mert Istenhez nem közeledik; azután meg nem fejtheti 
ki azt az erőt, amit kapott. Azért mondják oly mély értelműen, hogy 
a lélek emelkedése, fejlődése az imával tart lépést. Úgy kell imádkoz-
nom, hogy a lelkem lélegezzék s töltekezzék Istennel!

A Móri Úszó Egyesület megkezdte 2008 verseny-
szezonját a januári kemény alapozás, meghozta az 
eredményt! Az egyesületet 3 versenyző név szerint 
Rusvai Tamás, Ertl Ferenc, Szatxker Xénia képviselte 
a Hajdúszoboszlón megrendezésre került Országos 
Úszó Diákolimpián, ahol nem vallottak szégyent a 
móriak és a nagyon erős mezőnyben jó eredmény-
nyel végeztek.

A február és a március eleji székesfehérvári 8.-11éve-
sek országos utánpótlás versenyén a 2001 születé-
sűeknél Turpinszky Réka hozta az érmeket: összesen 
2 ezüstöt. A hétvégén, Kaposváron szerepeltek az 
egyesület versenyzői, ahol a Víz Világnapja elneve-
zésű országos versenyen szerepeltek és 5 éremmel 
tértek haza!

A 1993 születésűeknél Stumpf Fanni 200m háton 
és 200m pillangón lett 3., a 1996-ban született ver-
senyzőknél Szabó Virág 100m pillangón 3. 100m 
mellen 2. helyezést ért el. A legfiatalabbaknál, a 2000 
születésűeknél Brumbauer Franciska ért el 3. helye-
zést 50m mellen.

Az egyesület versenyzői a jó év eleji kezdést szeretné 
folytatni, és óriási lendülettel készülnek a következő 
megmérettetésre, amely egy nemzetközi verseny lesz 
Zalaegerszegen.
 Molnár Mihály
 vezetőedző

Úszunk a boldogságban

Fenyves Péter polgármester 2007 április 9-én Székesfehérváron 
írta alá azt az európai uniós pályázat Támogatási szerződését, 
melynek eredményeként Mór Város Önkormányzata 130 M Ft-os 
fejlesztési pénzzel rendelkezik a tavaszi időszakban az érintett 
területen megvalósuló beruházásra.
Móri  újság: Polgármester úr mit jelent ez a város lakóinak?
Fenyves Péter: Mielőtt bármilyen részleteket közölnék, szeretném hang-
súlyozni, hogy ezek a fejlesztések is elsősorban a Móri emberek érdekeit, 
és céljait szolgálják. Ez a pályázat egyfajta „tavaszi megújulást„ eredmé-
nyez. A vasút utcától a Rókus Kápolnáig „frissül” meg a város.
– Milyen Eu-s forrásra számítottunk?
– A regionális fejlesztési tanács írta ki ezt a pályázatot, mely az első unios 
forrás alapjából hívott le pénzösszeget. A régióban 17 település nyert, 
ebből Fejér megyében Sárosd, Mezőfalva és Mór.
– Mi valósulhat meg ebből a pénzből?
– A megítélt 100 M Ft-os összeg önmagában nem elegendő a célok eléré-
sére és a pályázat is tartalmazott egyfajta önrészt. Az így  felhasználható 
130 M Ft elegendő lesz arra, hogy a már említett területen a járdafelújí-
tás, a közművek áthelyezése, zöldterület kialakítása- egy kertészeti terv 
alapján – minőségben megújuljon. A Wekerle utcai oktatási intézmény 
forgalombiztonsági intézkedése, és ezáltal az ott közlekedő gyermekek 
biztonsága szintén megoldásra kerül.
– Milyen plusz beruházás várható még ezen felül?
Fenyves Péter: Nem ritka, hogy Magyarországon a közbiztonság érdeké-
ben térfigyelő kamerákat helyeznek el bizonyos körzetekben. Így kerülnek 
majd a pályázat keretein belül, a bornapi felvonulási útvonalra térfigyelő 
kamerák kihelyezésre. A közbiztonságon túl a közlekedés biztonságát 
is segítik a későbbiekben, a rendőrségre bekötött technikai eszközök. A 
48-as emlékmű környezete is új „habitust” kap. Az emlékmű környéke 
szintén megújul, virágok, cserjék zöld területek fogják díszíteni.
– Az önkormányzat saját forrásból mire készül, milyen tervei vannak?
– Aki nyitott szemmel jár jól láthatja, hogy a Szent István tér parkoló, 
járda  díszburkolattal lesz ellátva. A tér sajátossága lesz továbbá, hogy 
korhű kandeláberek fogják a közvilágítást biztosítani. A Táncsics Mihály 
úti járda, valamint a Széchenyi úti lakó út vízelvezetése és burkolata is 
megszépül, megújul. Nem mehetek el szó nélkül amellett, hogy a tava-
szi virágok kiültetése is megkezdődik. Folytatjuk az ”egy család egy fa” 
akciót, évente 200-250 fát ültetünk Móron, így a ciklus végére 1000 fa 
elültetésével környezetünket szebbé, élhetőbbé varázsoljuk.
Komment: a tavasz így nemcsak a szerelmeseknek, hanem a móriaknak is 
egyfajta megújulást eredményez.

Móri tavasz 
130 M Ft fejlesztésre



Mór Város Önkormányzat Képviselő-Testülete március hó-
napban az aktuális feladatok megoldása érdekében két soron 
kívüli testületi ülést tartott. A március 19-i ülésen az alábbi 
ügyekben hozott fontos döntést a testület.

A HPV fertőzés elleni védőoltási program megvalósítására 
vonatkozó javaslat került a Testület elé. A védőoltás a vírus 
négy leggyakoribb típusa ellen ad védettséget. Legismertebb 
ezek közül a méhnyakrák megbetegedés. A kutatások ered-
ményeképpen a SILGARD oltóanyag bizonyos időpontban 
beadva 100%-os védettséget nyújt e súlyos megbetegedés 
ellen. A képviselő-testület úgy döntött, hogy szinte a 100%-os 
védettséget biztosító védőoltást, az 1995. évben született lá-
nyok számára biztosítja. A programban állandó móri lakhellyel 
rendelkező személyek vehetnek részt. A Polgármesteri Hivatal 
minden érdekeltnek, családnak személyes értesítést küld. A 
Testület úgy döntött, hogy ezt a védőoltási programot minden 
évben folytatni kívánja.

Járda, parkoló és útépítések kivitelezése tárgyában meghir-
detett közbeszerzési eljárások nyertes ajánlattevőit választotta 
ki a Testület. A program keretében elkészül a Szent István téri 
járda, és parkoló. A Széchenyi utcai szerviz út vízelvezetése és 
aszfaltozása is kivitelezésre kerül. Ezen két munkát az UTÉP-
PARK BT végzi el. A program harmadik eleme a Táncsics utcai 
járdaépítés a Kórház szakrendelőjétől a vasúti átjáróig, valamint 
járdaépítés és csapadékvíz elvezetés a Petőfi u. 74. sz. háztól a 
Nemes utcáig. Ezt a feladatot a COLAS Zrt. végzi el. A fentiekben 
említett munkák kivitelezési költsége 19 417 000.- Ft.

A Képviselő-Testület megtárgyalta a civil és sport szerveze-
tek 2007. évi önkormányzati támogatás elszámolásáról szóló 
beszámolót, és döntött a 2008. évi támogatások odaítéléséről. 
A város életében fontos szerepet játszó szervezetek műkö-
déséhez az önkormányzat a korábbiakhoz hasonlóan tudja  
biztosítani a programok zavartalan megvalósulását.

2008. március 27-i soron kívüli ülésen a Testület 
az alábbi döntéseket hozta.

1. A Képviselő-Testület közbeszerzési pályázatot írt ki az 
önkormányzat és    intézményei számlavezető pénzintézet 
kiválasztására. Hosszas tárgyalás sorozat eredményeképpen 
a RAIFFEISEN BANK Zrt-t nyilvánította nyertes pályázónak. A 
pályázat során a korábbi időszakhoz képest kedvezőbb fel-
tételekkel köthetünk szerződést.

2.  A 2008.március 1-én és 2-án bekövetkezett nagy erejű 
szélvihar jelentős károkat okozott az önkormányzati tulajdonú 
építményekben. Lehetőségünk volt a kárenyhítésre, ezért a 
Közép-Dunántúli Regionális Tanácshoz kérelmet nyújtottunk 
be támogatás elnyerésére. 

3.  Mór Város Önkormányzata döntést hozott a „Turiszti-
kai Település és Térségfejlesztés fejlesztése” című pályázaton 
történő részvételről. A pályázati kiírás a kulturális turizmus a 
borturizmus és a vendéglátás fejlesztését támogatja. A pályá-
zat négy területen történő fejlesztést tartalmaz: 

•  A Lamberg kastély központi szerepet kap a projekt meg-
valósítása során, egy látogató központtal kibővített iroda 
működtetésével. A látogatók a móri borvidék borterme-
lőiről és borairól kaphatnak teljes körű tájékoztatást. A 
borosgazdáknak külön bemutatóterem áll rendelkezésre 
majd, rendezvényeik szervezéséhez.

•  Az Erzsébet tér teljes átépítése, a Móri Bornapok rendez-
vényeihez igazodóan. 

•  A Kapucinus pince bemutató pincévé alakítása
•  A Lamberg pince felújítása, vendégek fogadására alkal-

massá tétele.
A fentiekben megjelölt négy támogatott cél megvalósítása az 
előzetes becslések szerint 345 millió forintba kerül. A program 
megvalósításához az önkormányzat 44.2 millió Ft. önrészt biz-

tosított. A Lamberg pince 
felújításához pedig az ÁRT  
OF WINE kft 27.5 millió Ft 
saját erőt vállalt. A pályázat 
benyújtásra került, bízunk a pozitív elbírálásban.

4. A Képviselő-Testület pályázatot nyújtott be a 81-es sz. 
főút, a Nemes utca és az Észak –nyugati iparterület baleset-
veszélyes csomópontjának átépítésére. A pályázat tartalmazza 
a jelzőlámpás csomópont programjának átépítését, a burko-
latok teljes felújítását. A program megvalósulása esetén meg-
szüntethető a jelenlegi bonyolult, balesetveszélyes állapot. A 
csomópont korszerűsítésének költsége 35.8 millió Ft. amelyből 
az önkormányzat 10,7 millió Ft önrészt biztosított

5. Mór Város közterület tisztántartási feladat ellátására 
vonatkozó közbeszerzési eljárás tárgyában kiválasztotta a 
nyertes ajánlattevőt. Az elkövetkező években a közterületeink 
tisztaságáért és téli útüzemeltetés működtetéséért a móri 
székhelyű Koller és Varga Kft felel majd.

Polgármesteri tájékoztató

A térség kádára 
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Mór nemcsak az itt élő emberek szorgal-
máról a valamikor bánya eredményeiről 
híres, hanem amire leginkább büszkék a 
móriak az a szép és finom móri leányka. 
Talán nem is kell hangsúlyozni, hogy a szép 
móri lányok mellett a finom borról van szó. 
De ahhoz, hogy a bor jó hordóban kerüljön 
jó kádárra van szükség. Móron ha kádár 
akkor a válasz: Kertész. Igen Kertész jól ol-
vassák, hiszen Kertész László kádármester 
generációk óta űzi ezt a szép mesterséget. 
Édesapja, Kádár Pál a 60-as években került 
Mórra, birtokában azzal az ősi tudással, ami 

az itt élő emberek munkáját 
és mindennapjait segítette. 
Mára nemcsak a mesterség 
maradt vagy a kisipar, hanem 
egy szép és igazán impozáns 
műhely. Kertész László kádár 
mester irodájában fogadott, 
ahová behallatszott az üzem 
mindennapi zaja. Rövid be-
szélgetés után azonnal az 
üzemben kötöttünk ki, ahol 
szorgalmas emberek készí-
tették a 21 század kádármes-
terének termékeit. A mester 
elmondta, hogy az ötven év-
vel ezelőtti kádár feladata 

nagyban megváltozott. Ma javarészt olyan 
termékeket gyártanak, amelyeket a Wellnes 
szolgáltatás használ fel, - így pl. szauna ká-
dakat, egyéb más fürdőkádakat gyártanak, 
első sorban külföldi felhasználók részére. 
Arra a kérdésemre miszerint eltűnőfélben 
van-e a kádár mesterség? – Kertész úr egy-
értelmű nemmel válaszolt, csupán átalakult 
- mondta, de régi álma, hogy édesapja 
nyomdokain sokkal több energiát mozgó-
sítson a pincék hordóinak karbantartására. 
A hordó minősége a gazda szorgalma és 
tudása eredményezi a jó móri bort.

A város w
w

w
.m

or.hu
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Szép siker Tokajban!

Kedves Móri Polgárok!
Az Önkormányzat a Közép Pannon Regionális Fejlesztési Zrt. és az EX ANTE Tanácsadó 
Iroda közreműködésével pályázatot kíván benyújtani, hogy európai uniós pénzből 
megújulhasson városunk központi magja.
A pályázati anyag alátámasztásához szükséges, hogy az Önkormányzat által rég-
óta tervezett fejlesztési elképzelések pontosítása helyi, lakossági véleményekre 
tudjon támaszkodni, ezért városunk honlapján, a www.mor.hu oldalon lakossági 
kérdőívet helyeztünk el.
Városunk, ezzel mindannyiunk jövőjét meghatározó célok, fejlesztési elképzelések 
kialakítását móri lakosként tehát Önnek is módjában most áll befolyásolni, ameny-
nyiben a honlapon található kérdőívet kitölti.
Közreműködését előre is köszönjük!
Tisztelettel:
� Fenyves�Péter,�polgármester

2008 február 15-17.-e között To-
kaj adott otthont az I. Magyaror-
szági Borvidékek Női Labdarúgó 
Teremtornájának, ahova a móri 
csapatot is meghívták. Együt-
tesünk kitett magáért, remekül 
szerepelt, veretlenül igaz, de a 
második helyen végzett, meg-
előzve a házigazda Tokaj és Eger 
gárdáját is.

 A szép eredmény mellett a leg-
jobb játékosnak járó különdijat is 
móri sportoló kapta, Dinó Regina 
személyében. 

A rendezvény remek alkalom 
volt arra, hogy barátkozzanak, is-

merkedjenek történelmi borvidé-
keink csapatai, lányaink ebben is 
az élen jártak, öregbítve városunk 
és a móri bor hírnevét.

 Valamennyi együttes ajándék-
ba megkapta a Mór története 
című könyvet és természetesen 
a díszes csomagolású móri borok 
átadására is sor került.   A csa-
pat hozzáállásával, szereplésével 
népszerűsítette városunkat, bor-
vidékünket, elnyerve valamennyi 
résztvevő szimpátiáját. 

A tervek  szerint jövőre Móron 
kerül megrendezésre a Borvidé-
kek Tornájára.
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A politikai pártok és szervezetek álláspontjai 
saját véleményüket tükrözik.

Fidesz
A nagy mértékű háttérmunka időszakát éljük. Szinte minden épkézláb 
ember az aktuális pályázatokkal foglalkozik. Ez tipikusan az a munka, 
ami csak akkor válik látványossá, amikor nyer egy-egy anyag, és pénz 
áll a házhoz. Az eddig elkészült és leadott pályázatok az előrejelzések 
alapján komoly esélyt jelentenek nagyobb léptékű fejlesztésekhez. 
Sajnáljuk, hogy az ellenzék még ebben sem partner és továbbra is az 
utcai híresztelésekben, káosz teremtésben jeleskedik leginkább. A futó 
feljelentgetésekről meg perekről meg már ne is beszéljünk, ez mindig 
remek figyelemelterelés. Azt azért illik megjegyeznünk, hogy a helyi 
szocialisták – akik szerintünk nem elég aktívak, de nem is akadályozzák 
a munkát - nem csúsztak le erre a szintre. Az ellenzék problémája nyíl-
ván ott van, hogy az üléseket a pályázati határidőkhöz igazodva, rend-
kívüli időpontokban is tartjuk, és ezeken csak az aktuális feladatokról 
lehet szó, azaz nehéz mindenféle egyéb hozzászólással szétzilálni és 
érthetetlen sárdobálássá változtatni ezeket az üléseket. Vajon miért 
baj az, hogy minden pályázati lehetőséggel élni szeretnénk, és akkor, 
amikor arra lehetőség van. Ez most egy ilyen időszak, és a hivatal nem 
rendelkezik ezer pályázatíró szakemberrel, hogy mindent hónapokkal 
előre elkészíthessen. Arról nem is beszélve, hogy túl sok időt nem ad-
nak mindig a pályázatok kidolgozására. Szerintünk egyáltalán nem baj, 
ha az ülések a feladatokról szólnak és nem felesleges szájtépésekről. 
A mocskolódásra így az utca maradt, amivel sajnos élnek is egyesek. 
Pedig a pályázatok mellett sok egyéb feladatunk is van, amire nincs 
elég kapacitás vagy befektető. Inkább ezekre kellene koncentrálni és 
ezekben kellene jeleskedni. 

Mszp
Két hónapja már, hogy elfogadta a képviselő testület a város 
2008. évi költségvetését, ennek ellenére egy-egy kisebb munkát 
kivéve nem látszik, hogy megkezdődött volna a fejlesztések meg-
valósítása.Az idei évben több utcában kerülhet majd sor járda és 
útfelújításra és örvendetes, hogy közel 100 millió forintot sikerült 
pályázati úton a „ Faltól falig” pályázaton központi támogatás-
ként nyerni a Wekerle utca felújításához.   Amit hiányoltunk a 
költségvetésből, az a város életét hosszabb távon meghatározó 
intézkedések, feladatok elindítása. Olyanok, mint pl. a szociálisan 
rászoruló családok lakáshoz jutásának megoldása. A meglévő 
lakásállományból megüresedő lakások kiutalásával e problémá-
ra nem orvosolható.  A másik súlyos hiányosság, hogy évek óta 
nem történt előrelépés a telek kialakítások ügyében, pedig sok, 
az iparterületen dolgozó fiatal telepedne le városunkban és móri 
családok nem a környező településeken keresnének telket, csa-
ládi házat, ha  helyben tudnának építési telket vásárolni. A fiatal 
családok itt tartásával javulhatna a gyermek létszám alakulása, az 
intézmények kihasználtsága a bölcsődétől akár a középiskoláig és 
nem lenne szükség tanulócsoport csökkentésre és ezzel párhu-
zamosan intézményi létszám leépítésekre.   Mi szocialisták úgy 
gondoljuk, hogy ilyen kedvező feltételekkel rendelkező telepü-
lésnek, mint a miénk, a tervezett fejlesztések mellett a szociálisan 
rászoruló családok segítésére és a lakosság egyéb jogos igényeire 
is többet kellene áldoznia.

kdnp
Az üléspontok határozzák meg az álláspontot?
Megfigyelve az utóbbi idők frakcióinak véleményét néha úgy tűnik, hogy 
nehéz eligazodni a móri embereknek a különböző nyilatkozatok között. 
Mintha nem is egy városban élnénk. Mintha nem vennénk észre a körü-
löttünk végbement dolgokat. Pedig csak nyitott szemmel, nyitott füllel és 
nyitott szívvel kell végigmenni a városon. Igaz akkor is látható probléma, 
akkor is hallható harsány  negatív hang, akkor is érezhető ellenséges ér-
zés. A problémákat észre is kell venni és meg kell próbálni kijavítani is. De 
meggyőződésünk, hogy a város érdekében az előremutató építkezésé, 
a pozitív gondolatoké és nem utolsósorban a nyitott emberi érzéseké a 
jövő. A véleményünk, hogy továbbra is a város épülésével,  az emberek 
problémáival, ügyes-bajos dolgaival kell foglalkoznunk és nem csupán 
egymással. Továbbra is fontosnak tartjuk, hogy „örömöt” tudjunk szerez-
ni  és közvetíteni a móriaknak. Ehhez csupán egy kis jóindulat és pozitív 
életszemlélet kell csupán. Hiszen csak együtt kell örülnünk annak, hogy 
Jaksics Istvánné a Pitypang Óvoda óvodapedagógusa, Erdei Ferenc a 
Német Kisebbségi Önkormányzat elnöke kimagasló munkájukért kitün-
tetést vehettek át és együtt tudunk örülni Steiner Annus néninek a 100. 
születésnapjának. Gratulálunk nekik! Mert ezek az igaz hírek .
Az elmúlt hónap egyik legfontosabb eseménye, hogy az önkormányzat 
által benyújtott pályázatokat időben sikerült leadni. Várjuk a kedvező 
elbírálást, az Integrált Turisztikai pályázaton, hogy a Lamberg kastély , az 
Erzsébet tér felújítása és a 81-es főút jelzőlámpás csomópont korszerű-
sítése  megkezdődhessen mert  kell, hogy a város pályázati segítséggel 
épüljön és szépüljön.

Nem hatékony, ha két havonta ülésezik a testület. Ennek bizonysága a rendkívüli ülések sokasága. De akkor 
miért nem látja be a város első embere, hogy vissza kellene állítani az elmúlt majd 2 évtized gyakorlatát? A 
városban élők már tudták, s ha munkájuk, idejük engedte figyelemmel kísérhették az üléseket minden hónap 
utolsó szerdáján 13 órától.
Kedves olvasó! Hogy miként születnek a döntések, hogy milyen alternatívák vannak, milyen viták, érvek ellenérvek 
hangzanak el, s mitől, kiktől függ a város életét meghatározó döntés hozatal nem tudhatják. Nem tudhatják, mert 
a “többség” azzal a döntésével, hogy csak két havonta legyen soros ülés, továbbá a rendkívüli ülések sokaságával 
elvette Öntől a lehetőséget. Elvette azzal, hogy kiszámíthatatlanná vált az ülés időpontja, s nincs is  kellően pub-
likálva. Már halljuk a választ: “Minden ülést közvetít a Városi Televízió!, Tájékoztatja a polgármester a lakosságot a 
televízióban, az újságban!” IGEN. Mi pedig azt mondjuk más részesének lenni a döntéseknek, ha látják, ha hallják 
a döntések megszületését, a hozzászólásokat, más ha csak tájékoztatást kapnak. A Mór Város Jövőjéért egyesület 
képviselői alaposan felkészülnek az ülésekre, számtalan javaslattal, olyan alternatívákkal, amelyek valóban a város, 
az itt élők érdekeit veszik figyelembe. Számtalan újból vissza hozott téma bizonysága annak, hogy a mi javaslatunk 
volt a jó. Mivel nincs rendszeresség az ülések időpontját tekintve, így Ön, akit érdekelné nem tudja figyelemmel 
kísérni az üléseket. Az ellenzék jól működik Móron! Talán éppen az a cél, hogy Önök ezt ne érzékeljék? Amikor a 
VT-ben azt kérdezte a riporter a polgármestertől , hogy  miért nem ülésezik havonta, vagy két hetente rendsze-
rességgel a testület azt válaszolta: sok a feladat, főként a pályázatok miatt. Nem volt logikus a válasz! “

Mór Város JöVőJéért egyesület

Mozgalmas márciuson vagyunk túl. A helyi Keresztény Demokraták az egymás közötti kapcsolat, a viselkedés 
megváltozásában reménykednek. A helyi FIDESZ nyilvános házzal példálózik (talán kicsit túlzó), és vajon ki 
lehet a madám? Eközben a Biblia éve van.

Az önvizsgálat, a kezdeményezés, a személyes példamutatás talán hatásosabb lehet.
Főszerkesztő úr fájlalja, hogy ideje egy részét rendőrségi szobában tölti. Célszerűbb lenne a sárdobálás 
helyett az oknyomozó újságírás.
Mi más utat, más megoldást javasolunk:
Az új többségnek egyezséget kell kötnie arról, hogy milyen önkormányzata legyen Mór városának, de nem 
a pártösszetételt, hanem a minőséget tekintve, hogy a mindenkori önkormányzat pártatlan, fedhetetlen és 
tisztelhető legyen. Tisztelt frakciók ezen kéne elgondolkodni, erről írni, és mi több tenni érte.

szöVetség Mór Városáért

Politika

Április 24.  (csütörtök)
17 óra A 2007. évi Móri Művésztelep
 kiállításának megnyitója
 Helyszín: Lamberg-kastély, Kisgaléria
18 óra A „Park” állatvilága - Kováts Judit
 fotókiállításának  megnyitója
 Helyszín: Park-Galéria 

Április 25. (péntek)
10 óra Borverseny – a móri borvidék  gazdáinak boraiból
 (zárt szakmai program)
 Helye: Erzsébet téri Művelődési Ház
15.30 óra Móri bortermelők termékkiállításának megnyitója
 Új állandó kiállítás
 Helyszín: Lamberg-kastély, Pincegaléria

Április 26. (szombat)
8 órától Virágvásár
 A Móri Városvédő és Szépítő Egyesület  
 szervezésében
 Helyszín: Postahivatal előtti tér
17  óra A borverseny eredményhirdetése
 (zárt szakmai program)
 Helyszín: Erzsébet téri Művelődési Ház         
18 óra Könyvbemutató
 Polgár Péter Antal: Perbe fogott múlt
 Helyszín: Házasságkötő terem
19 óra MEDIAWAVE-filmek vetítése           
 Helyszín: Zenepavilon, rossz idő esetén
 Lamberg-kastély

Április 27. (vasárnap)
9 órától “Ezerjó fakanálforgató” - borral készülő
 ételek országos főzőversenye
 Díszvendég: Kurtatsch város – Olaszország.
   Helyszín: a városi park (rossz idő esetén a városi  

piac-udvar)
 Eredményhirdetés 16 órakor
 Kísérőprogramok:
  A gyerekeknek délelőtt: játszóház  
 – sárkánykészítés
 Sétakocsikázás pónifogaton/ csacsifogaton
 Kirakodóvásár
11-13 óráig Kívánságműsor az Ezerjó Rádióval
10 órától Nyitott műhelyek kézműves bemutató és vásár
  Helyszín: a Képző és Iparművészeti Szabadiskola 

udvara

10 órától Labdarúgókupa városunk vendégeinek részvételével 
 Helyszín: a sportpályák
15 óra  Térzene a Móri Ifjúsági Fúvószenekar közreműködésével
  Helyszín: Szabadtéri színpad, Polgármesteri  

Hivatal előtt
16 óra Kórustalálkozó és hangverseny -
 Vendéglátó a 35 éves Móri Vegyeskar
 Helyszín: Erzsébet téri Művelődési Ház
19 óra Karacs Ildikó és zenekarának koncertje
  Helyszín: Szabadtéri színpad, Polgármesteri  

Hivatal előtt

Április 28. (hétfő)
15 óra Szent György-vetélkedő
 Helyszín: Lamberg-kastély, Olvasóterem           
19 óra MEDIAWAVE-filmek vetítése
 Helyszín: Zenepavilon, rossz idő esetén
 Lamberg-kastély

Április 29. (kedd)
18 óra  Ökumenikus kerekasztal beszélgetés a Bibliáról - a 

Biblia évében
 Helyszín: Lamberg-kastély, Olvasóterem
19 óra MEDIAWAVE-filmek vetítése
Helyszín:  Zenepavilon, rossz idő esetén
 Lamberg-kastély

Április 30. (szerda)
9-16 óráig Móri Ökumenikus Könyvvásár
 Helyszín: Lamberg-kastély udvara
16 órától Májusfaállítás – a városi parkban
  Fenyves Péter Mór város polgármesterének  

köszöntője
19 óra Takáts Eszter koncert
  Helyszín: Szabadtéri színpad, Polgármesteri  

Hivatal előtt

Május 1. (csütörtök) Majális
10 órától  Játszóház, népművészek bemutatója, kirakodóvására, 

hennafestés   
 Tréfás vetélkedők és játékok
 Helye: a városi park és a szabadtéri színpad
10 órától Móri amatőr művészeti csoportok műsora
 Helye: a szabadtéri színpad
19 óra  Sarikamis autentikus kurd népzene és táncegyüttes 

koncertje
20 óra Utcabál - játszik a Happening Band
 Helye: a szabadtéri színpad

❋ ❋ ❋ 
A rendezvény ideje alatt állandóan nyitva tartó pincék:
Bozóky Pincészet Pince u. 22.                      
22/407-797; 30/9695789
Frey Pince Ezerjó u. 11.                      
30/3179197

Előzetes bejelentkezés alapján látogatható pincék:
Friedl Károly pincéje Pincesor 39.                      
30/4905383
Geszler Családi Pincészet Zrínyi u. 25.                      
30/4819248
Gruber Pince Hársfa u. 4.                       
20/3374050
Jakab Róbert pincéje Hársfa u. 13.      
30/9793760
Lincz Pince Zrínyi u. 21.                      
30/9564435
Miklós Pince Ezerjó u. 3.                       
20/9787404
Molnár József pincéje Pince u. 42.                      
20/9185294
Móri Borok Háza Ezerjó u. 27.                      
30/2272832
Szabó Pincészet Vénhegyi u. 2. 
20/9787983
Vécsei Pincészet Major u. 3.                       
30/4915520

Általános információ:
Radó Antal Könyvtár és Művelődési Központ
Tel/fax: 36 22/407-255; 407-138
E-mail: lambergkastely@lambergkastely.hu
www.mor.hu

A rendezvénnyel kapcsolatos egyéb információk:
Eső esetén a szabadtéri színpadra tervezett programokat 
az Erzsébet téri Művelődési Házban tartjuk meg.
A szabadtéri színpadi programok időtartama alatt a Móri Ezerjó 
Borút Egyesület tagjai a termékeikből borkimérést és palackos 
borárusítást tartanak.
A szabadtéri programok ideje alatt a Szent István téren büfésátor 
üzemel.

A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk!

MÓRI SZENT GYÖRGY HETI VIGASSÁGOK
2008. április 24-május 1.
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Balczó András

F  E  L  H  Í  V  Á  S
A Móri Borbarát Hölgyek Egyesülete a Radó Antal Könyvtár és Művelődési Központ 
támogatásával meghirdeti hagyományos Szent György-napi főzőversenyét.

Jöjjön el Ön is családjával, barátaival e vidám, hangulatos tavaszi kiruccanásra, az or-
szág bármely tájáról. Itt a nagy alkalom, hogy bemutassák az Önökben rejlő tehetséget, 
leleményességet és gasztronómiai jártasságot. Természetesen amatőröket várunk!
FELADAT:  

BORRAL KÉSZÜLT ÉTELEK FŐZÉSE SZABADTŰZÖN
minimálisan 10 adag, de az ajánlott mennyiség inkább 20-30 adag!
(történhet ez bográcsban, grillrácson, lábasban, fazékban, cserépedényben, állványon, 
téglán... Figyelem!�Gázzal�való�főzés�kizárva!)
•  Az ételkészítéshez szükséges alapanyagokról, főzőedényekről, kellékekről valamint 

a kóstoltatáshoz szükséges evőeszközökről, tányérokról, poharakról minden csapat 
maga köteles gondoskodni.

• Az elkészült ételekhez a megfelelő borokat Önöknek kell jól kiválasztaniuk és kínálniuk.
• Fontos az ételek látványos tálalása.   (Fotózzuk, majd szakácskönyvet szerkesztünk!)
• Tűzifát valamint l db sörasztal garnitúrát a rendezők biztosítják!
•  Kóstolni vágyó vendégeink műanyag tányért és evőeszközt, poharat a kóstoltató csa-

pattól kapnak.  A kóstolásért közvetlenül a főző csapatokat illeti a támogatás.

HELYSZÍN:    
MÓR, SZENT ISTVÁN TÉRI PARK 

(Polgármesteri Hivatallal szemben)

ZSŰRI ELNÖKE: 
Dr. Simon László rendőrfőkapitány, Fejér Megyei Rendőrfőkapitányság
DÍSZVENDÉGÜNK:   
Kurtatsch város (Olaszország) és a Sarikamis autentikus kurd népzene és -táncegyüttes
NEVEZÉSI DÍJ: 5.000,- Ft /csapat
JELENTKEZÉSI HATÁRIDŐ:  2007. április 17. (csütörtök)
(Amennyiben a határidő után olvassák ne szabja kedvüket! JELENTKEZZENEK! )

Jelentkezni a mellékelt Jelentkezési lapon, csak a receptek egyidejű megküldésével, 
valamint a nevezési díj befizetésével lehet!
Levélcím: 

BorBarát Hölgyek egyesülete 
(8060 Mór, Pince u. 22.)
Bozóky Mónika elnök

 E-mail: bozoky.pinceszet@chello.hu;  info@bozoky-pinceszet.hu
Tel.: (22)407797;  30/9695789, fax: (22)562069

A főzőverseny valamennyi résztvevője EMLéKLAPOT kap, s értékes nyereményekből 
részesülhet a Borbarát Hölgyek és a rendezvényünket támogató vállalkozások, intéz-
mények jóvoltából.
JÓKEDVÜKET feltétlenül hozzák magukkal, melynek megőrzéséről zenészek, táncosok, 
énekesek, népművészek közreműködésével gondoskodunk! (Tekintsék meg a Szent 
György heti vigasságok részletes programját a www.mor.hu honlapon.)

Sok szeretettel várja Önöket Móron a
BORBARÁT HÖLGYEK EGYESÜLETE és MÓR VÁROSA

„EZERJÓ FAKANÁLFORGATÓ”
BORRAL KÉSZÜLŐ ÉTELEK ORSZÁGOS FŐZŐVERSENYE

MÓR, 2008. április 27. (vasárnap)

BAJNOKAINK

Minden idők legjobb 
öttusázója, augusz-
tus 16-án ünnepli a 
születésnapját.
Húsz évesen Alders-
hotban mutatkozott 
be a világbajnoksá-
gon, majd két esz-
tendővel később, 
Rómában indult elő-

ször olimpián. Kivételes tehetsége, fantasz-
tikus elhivatottsággal és akaraterővel páro-
sulva segítette győzelemről-győzelemre. A 
csapatban kétszer, Rómában és Mexikóban 
lett olimpiai bajnok, Münchenben az egyéni 
győzelemmel koronázta meg pályafutását.
Tokióban mint ismeretes nem állhatrott 
rajthoz. A világbajnokságok során tizenkilnc 
érmet nyert, tíz arannyal. Az 1969-ben nyert 
világbajnoksága különösen emlékezetes 
marad, amikor az befejező napon ezrek fu-
tottak mellette és ünnepelték a Hármasha-
tárhegyen. Visszavonulását követően sajnos 
nem részesült sikeres pályafutása nyomán 

személyét megillető támogatásban.Hosszú 
éveken át „belovagló” volt a Tattersaalban. 
Joggal érezheti magát sértett embernek. 
Kósa Ferenc Küldetés címmel készített óriási 
sikert aratott filmet egyedülálló pályafufátá-
sáról. Itthon és külföldön egyaránt gyakran 
tart előadásokat, melynek során mély vallá-
sososságáról győzödhetnek meg hallgatói. 
A Nemzet Sportolója lett, de a dijat nem 
vette át személyesen. A közelmultban két 
olimpiai bajnok öttusázó születésnapi ün-
nepségén jelent meg, amikor a hetvenéves 
Németh Ferencet és a nyolcvanéves Bene-
dek Gábort köszöntötték., s egyedülálló 
közös fénykép is készült a tizenkét magyar 
öttusázó olimpiai bajnokról. Feleségével, 
Császár Mónikával, a müncheni tornász 
olimpikonnal és tizenkét gyerekükkel bol-
dogan élnek budakeszi házukban, amit a 
bajnok maga épített. 

Olimpiai bajnok:  Róma, csapat, 1960
  Mexikó, csapat, 1968
  München, egyéni, 1972

A kispesti grundon 
kezdte kergetni a 
rongylabdát minden 
idők legjobb magyar 
labdarúgója,a világ-
szerte legnépsze-
rűbb, legismertebb 
magyar sportember.
Edző édesapja Pur-
czeld Ferenc a koráb-
bi profi labdarúgó 

már tizenöt évesen beállította saját fiát az 
első csapatba. A magyar sport erőszakolt át-
szervezése idején Kispesti Atlétikai Clubból 
Bp. Honvéd, Puskás Öcsiből “Száguldó Őrnagy” 
lett, aki ötletes játékával és pompás góljaival öt 
bajnoki címhez segítette a katonacsapatot.
Hazai pályafutása során 349 bajnoki mérkő-
zésen 358 gólt szerzett. Tizennyolc évesen 
mutatkozott be a nemzeti tizenegyben, s 84 
válogatott mérkőzésen 83 gólt lőtt, amivel 
világrekorder.
Az aranycsapat felejthetetlen kapitányaként 
részese volt Helsinkiben az olimpiai győze-
lemnek, Londonban az angolok elleni 6 : 3 
- as diadalnak, és egyik szenvedője a világ-
bajnokság berni döntőjében elszenvedett 
vereségnek.
Ötvenhat október végén BEK-mérkőzésre 
indult a csapattal. Majd a hivatalos engedély 
lejártával a dél-amerikai túrán is részt vett. Ezt 
követően részben a szövetség egyes vezetői 

által ellene indított kampány miatt nem tért 
haza. A világhírű Real Madrid csapatában 
folytatta, ahol hat bajnokság, három BEK-győ-
zelem főszereplője lett. A királyi klub mezében 
játszott 372 mérkőzésen 324 gólt szerzett.
A chilei világbajnokságon a spanyol válo-
gatottban játszott, később a világ-, majd 
az Európa-válogatottba is meghívták. Az 
1967-ben kezdett edzői pályafutása során 
tucatnyi országban tevékenykedett és vég-
leges hazatelepülése után 1993-ban, négy 
mérkőzésen, a magyar válogatottat is irányí-
totta. A labdát ugyancsak ballal bűvölte és 
fejjátéka sem volt kiemelkedő, de rendkívül 
gyors, robbanékony csatár, a helyzeteket 
kiválóan felismerő és kihasználó gól gyáros, 
világklasszis hadvezér volt. Szókimondó, tár-
sait segítő, jó barátként ismerjük.
Nemzetközi megbecsülésére jellemző, hogy 
hetvenedik születésnapján Juan Antonio 
Samaranch a NOB elnöke személyesen kö-
szöntötte és tüntette ki az Olimpiai érdem-
renddel.
Sajnálatos, súlyos betegsége miatt hosszú 
évekig a Kútvölgyi Kórház lakója volt - végül 
2006 őszén érte a halál. Temetésére december-
ben a sportvilág jeles képviselői is Budapestre 
jöttek, a Nemzet búcsúja keretében pedig 
honfitársai tízezrei vehettek méltó búcsút 
mindenki Öcsijétől.

Olimpiai bajnok:  Helsinki, csapat, 1952

Puskás Ferenc

A ZENE is naggyá tesz!

JELENTKEZZ!

A panel lakásban élőknek: fontos, figyeljünk
Tájékoztatom, hogy az Önkormányzati és Terü-
letfejlesztési Miniszternek az iparosított tech-
nológiával épült lakóépületek energiatakarékos 
korszerűsítésének, felújításának támogatására 
kiírt pályázata (továbbiakban: Panelprogram) 
2008. február 4.-én kihirdetésre került. A Pa-
nelprogramban rögzítették a tűzvédelmet 
érintő pályázati kritériumok hatósági norma-
kontrollját is.

Az ÖTM által kiemelt projektként kezelt Pa-
nelprogram széles sajtónyilvánosságot kap, 
így kiemelten fontos a pályázatban szereplő 
tűzvédelmi követelmények országosan egy-
séges értelmezése.

A pályázat keretében támogatás az iparosított 
technológiával épített lakóépületek felújítására, 
a felújítási koncepcióban indokolt, kimutatható 
energia-megtakarítást eredményező munkála-
tokra igényelhető. A pályázatnak tartalmaznia 
kell a vonatkozó tűzvédelmi követelmények 
kielégítésére tervezett megoldásokat is, így kü-
lönösen, a lépcsőházi nyílászárók felújítása vagy 
cseréje, a lépcsőházak hő- és füstelvezetésének 

korszerűsítése, a homlokzatok és födémek hő-
szigetelésével kapcsolatos munkák végzése, a 
szellőzőrendszerek korszerűsítése, aknák szin-
tenkénti szakaszolása, a meglévő fűtési rend-
szerek felújítása, felvonók korszerűsítése.

A tűzvédelmi követelmények érvényre jut-
tatását, az épület azon területein kell érvé-
nyesíteni, melyek a munkálatokkal érintettek. 
Amennyiben a pályázat műszaki tartalma a 
felsorolt munkálatok valamelyikének elvégzé-
sére vonatkozik, abban az esetben a pályázat 
benyújtásához a területileg illetékes hivatásos 
önkormányzati tűzoltóság véleményének be-
szerzése szükséges, továbbá a munkák elvég-
zésének megfelelőségét az illetékes hivatásos 
önkormányzati tűzoltósággal véleményeztetni 
kell. A beadott kérelem illetékmentes. A pályá-
zathoz, illetve a véleményeztetésre benyújtott 
kérelemhez kiviteli tervdokumentációt kell 
csatolni.

Bővebb információ: Mór Városi Hivatásos 
Önkormányzati Tűzoltóság

 Horváth Péter tű. őrgy.

PROGRAM: 
– 9 órától regisztráció, előkészületek
– 10-13 óráig főzés
– 13 órakor ételminta leadása zsűrizésre
–  Az ételek ezen időpont után kóstoltat-

hatók!!!

–  13-16 óráig zsűrizés:   
1 adag étel zsűrizésre 
 1 adag terítés zsűrizésre (bemutató min-
ta – terítékkel – a helyszínen marad!)

– 16 órakor eredmény hirdetés

Pászti Miklós Alapfokú  
Művészetoktatási Intézmény
8060 Mór, Szabadság tér 7.,

Tel./fax: 22/407-149, 562-028, 
E-mail: morzene@mor.hu

Felhívjuk a Tisztelt Szülők és a Kedves Gyerekek 
figyelmét, hogy a Pászti Miklós Alapfokú Művé-
szetoktatási Intézmény a 2008/2009-es tanévre 
a következő szakokra hirdet felvételt:

•  zeneművészeti ágon: 
zongora, hegedű, gordonka, gitár, harmo-
nika, furulya, klarinét, fagott, fuvola, trom-
bita, harsona, kürt, ütő, népi ének, szolfézs 
előképző és zeneóvoda
• egyéb művészeti ágakon: 
modern-kortárs tánc és színjáték

A beiratkozás és felvételi időpontja: 
2008. június 9-13. 

(hétfő-péntek) 1200-1700 óráig

A beiratkozás helye: 
Pászti Miklós Alapfokú 

Művészetoktatási Intézmény
8060 Mór, szabadság tér 7.

A tanév térítési díját (min. 50%) a beiratko-
záskor kérjük befizetni!
Előzetesen érdeklődni lehet a 22/562-028 
vagy a 22/407-149-es telefonszámokon.

Számlázási cím:        
Mór Városi Önkormányzat 
Intézményi Gondnokság

Pászti Miklós Alapfokú 
Művészetoktatási Intézmény
8060 Mór, Szabadság tér 7.
Adószám: 15362285-2-07

 Basalné Rézman Ágnes
 igazgató



Anna néni 100 éves!

I. évfolyam, 1. szám

Olasz pezsgő, móri leányka

Állok, nézek, fizetek

A város gazdasági programja

A Szabadság téri óvoda 35 éves

A TARTALOMBÓL:

Folytatás a 2. oldalon Folytatás a 3. oldalon

Egészség legyen!
„Minden móri polgár érdeme, hogy újraélesztettük a város kórházát.”  Fenyves Péter polgármester

Folytatás a 3. oldalon

MÓR VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZéLeTI HAVILAPJA

2007. április w
w

w
.m

or.hu

Napsugár óvodaArany Tamás

A Kormány által meghirdetett,  „egész-
ségügyi reformnak” elkeresztelt törek-
vése egy újabb fontos szakaszához 
érkezett. Hivatalosan – közigazgatási 
határozat formájában – közzé tette Mol-

nár Lajos egészségügyi miniszter a móri 
kórháznak jutó aktív ágyak számát. A 
határozat magában foglalja a 20 bel-
gyógyászati, 15 sebészeti és 15 szülészet 
és nőgyógyászati ágyakat. A kórházat 

fenntartó önkormányzatunknak és az in-
tézmény vezetésének kellett lefolytatni 
a tárgyalásokat az Országos egészség-
biztosítási Pénztárral a kórház finanszí-
rozási szerződés megkötését.

Újraélesztve...?

I. évfolyam, 2. szám

81-es út – a tettek mezején

Ha végre itt a nyár

Érettségiző diákok

Anyák napja

A TARTALOMBÓL:

Folytatás a 2. oldalon Folytatás a 3. oldalon

Tűz van, babám…!
Minden percünkre vigyáznak, értünk vannak, népszerű férfiak.

Folytatás a 3. oldalon

MÓR VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZÉLeTI HAVILAPJA

2007. május w
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FőztekCsillag 
János

Több olyan intézménnyel, szerve-
zettel találkozhatunk városunkban, 
melyről mindenki tudni véli, hogy 
hogyan működik, de valójában csak 

kevesen tudják. Az egyik ilyen a tűz-
oltóság; mostani számunkban őket 
mutatjuk be.
Schmidt Ferencet, városunk volt pol-

gármesterét, a Móri Önkéntes Tűzoltó-
ság elnökét a tűzoltóság felépítéséről, 
szervezetéről kérdeztük.

Az  „Év tűzoltója” Finom illatok

Folytatás a 3. oldalon

Mór

Ballagás
2007

I. évfolyam, 3. szám A TARTALOMBÓL:

Folytatás az 5. oldalon Folytatás a 5. oldalon

Ott a játék...

Folytatás a 6. oldalon

MÓR VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZéLeTI HAVILAPJA

2007. június w
w

w
.m

or.hu

BicikliKönyvtár

Kétéves fejlesztés eredménye, hogy a 
móri játszóterek többsége mára már 
biztonságos és az eU szabványoknak 

is megfelel. Miért is fontos ez? Kik tet-
tek érte, hogy így legyen? Miért volt 
erre szükség? ezekről a kérdésekről 

beszélgettünk Fenyves Péter polgár-
mesterrel és Törő Gábor képviselővel, 
bizottsági elnökkel.

120 év 
a móriakért

Nyeregbe,
móriak

Folytatás a 2. oldalon

Mór

Gyereknap
2007

...itt a nyár!

Játék és biztonság

Nyeregbe, móriak

A Szent Iván-éji tűzgyújtás

Nyári programok

Játék és biztonság

I. évfolyam, 4. szám A TARTALOMBÓL:

Folytatás az 6. oldalon Folytatás a 6. oldalon

Folytatás a 5. oldalon

MÓR VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZéLeTI HAVILAPJA

2007. július w
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MotorokStrand

Nem kell „nagyító” ahhoz, hogy Mór 
városában körülnézve, az ember egy 
jelentős beruházást találjon. Ahhoz sem 
kell tágra nyílt szemekkel keresgélnünk, 

hogy folyamatos fejlődést lássunk. De 
azt igen is jól körül kell járnunk, hogy 
miként valósulnak meg ezek a fejlesz-
tések. Ha közös sikerről kell beszélnünk, 

akkor az „év sikere” mindenképpen a 
Bányásztelep fejlesztése volt. A meg-
valósult tervekről tájékoztatta a „Mór” 
olvasóit Fenyves Péter polgármester.

Hűsítő víz 10. éve együtt

Folytatás a 6. oldalon

Sport

egészségért

Együtt sikerült!

együtt sikerült

Fürdőruhát divatosan 2007

Móri rendőrség

Nemzetiségi nap
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I. évfolyam, 5. szám A TARTALOMBÓL:

Folytatás az 5. oldalon Folytatás a 3. oldalon

MÓR VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZéLeTI HAVILAPJA

2007. augusztus w
w
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MórKézilabda

Augusztus hónap az államalapítás és 
a pihenés hónapja. Augusztus 20-án 
Szt. István és a kenyér ünnepén több 
mindenért adunk hálát. A Nemzet 
megmaradásáért és az új kenyérért 

leginkább. Jól van ez így, hiszen a 
fa gyökerek és levelek nélkül nem 
tudna termést hozni és egy idő után 
elhalna.
A pihenés pedíg az év közben elvég-

zett munka jutalma. Jár a dolgozó 
embereknek, a nyugdíjas néniknek 
és bácsiknak és természetesen jár - az 
ilyenkor felszabadult- gyerekeknek. 
Irány a strand, irány a pihenés!

NB II-ben
a lányok

A Kapucinusok

Folytatás a 6. oldalon

Olimpia

Peking,
2008

Ünnep és strandolás

Kell egy hét együttlét

NB-II-ben a móri lányok

Mit jelent a víz?

Pekingi olimpia
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I. évfolyam, 6. szám A TARTALOMBÓL:

Folytatás az 5. oldalon Folytatás a 2. oldalon

MÓR VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZéLeTI HAVILAPJA

2007. szeptember w
w

w
.m

or.hu

Bornapok

Szeptember hónap az iskolakezdés és az 
ősz kezdetének ideje. Már javában sárgul 
a természet és a nyáron még felhőtlenül 
játszadozó gyerekek ismét a tanulásnak 
szentelik napjaikat. A szülők ismét kézen 

fogják csemetéiket és a kicsikkel elindul-
nak az óvodába és az iskolába. A nagyok 
bedobják a gondosan elkészített tízórait 
és indulnak is megmérettetni magukat. 
Van akinek ez az első tanítási éve, van aki 

szakmunkás vizsgát tesz, megint mások az 
érettségi vizsgára készülnek. ez hát a hét-
köznap. De az élet a városban sem állhat 
meg. elkészültek az új járdák. erről kérdez-
tük Fenyves Péter polgármestert.

Móri
bornapok

Az első osztály

Folytatás a 3. oldalon

100

Száz gyertya
a tortán

Jobb úton járunk!

Móri bornapok, 2007

Goethe nyomában

Becsengettek Móron

Helytálltak a móri önkéntes tűzoltók

– Folyt. a 2. oldalon – 

Új tanév

I. évfolyam, 7. szám A TARTALOMBÓL:

Folytatás az 5-6. oldalon Folytatás az 5. oldalon

MÓR VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZéLeTI HAVILAPJA

2007. október w
w

w
.m

or.hu

Bornapok

„Borban az igazság”, hangzik az örök bölcses-
ség. A finom borokban gazdag Móri Borna-
pok idén sem szűkölködtek programokban. 
A szervezők minden korosztály számára 
biztosítottak kikapcsolódási lehetőséget. 

Azok sem távoztak üres „kézzel”, akik az idén 
kínált nedűk ízlelése végett látogatták meg a 
forgatagot. Magasban forgó szoknyák, han-
gos zenészek, zörgő kocsik és vidám mutat-
ványosok szórakoztatták a város lakóit és a 

több tízezer idelátogatót Mosolygó gyerekek, 
vidám felnőttek és bölcs, idős emberek sé-
táltak programról-programra. egy korty bor 
a faházaknál, egy jó koncert a színpadnál és 
egy kis vásárfia az otthoniaknak. 

Móri
Bornapok

Hazajöttem

Folytatás a 6. oldalon

A nagy
futás
Futóverseny
Móron

Boros napok! Vidám pillanatok!

Az aradi tizenhárom

Móri karate

Madárkiállítás

Bulihuligánként

– Folyt. a 2. oldalon – 

Balázs
Fecó

I. évfolyam, 8. szám A TARTALOMBÓL:

Folytatás az 5. oldalon Folytatás az 5. oldalon

MÓR VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZéLeTI HAVILAPJA

2007. november w
w

w
.m

or.hu

Úszás

V. ezerjó
Kupa

Isten éltesse!

Folytatás a 6. oldalon

Templom-
szentelés

Megígértük, teljesítettük!

Mórinform

Rozmaring tánccsoport

Nyolc kérdés, nyolc válasz

Móri sikerek a medencében

Dr.Tarics
Sándor

Köszönjük, hogy jöttél!

Püspöki áldás
2007. nov. 4.
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I. évfolyam, 9. szám A TARTALOMBÓL:

MÓR VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZéLeTI HAVILAPJA

2007. december w
w

w
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or.hu

Boldog Új Évet!

A Radnótiban történt...

Az összefogás ereje

A Grosics

Sátras karácsony

Áldott, Szép Karácsonyt

I.
Harang csendül,
ének zendül,
Messze zsong a hálaének
Az én kedves kis falumban
Karácsonykor
Magába száll minden lélek.

Minden ember
Szeretettel
Borul földre imádkozni,
Az én kedves kis falumban
A Messiás
Boldogságot szokott hozni.

A templomba
Hosszú sorba’
Indulnak el ifjak, vének,
Az én kedves kis falumban
Hálát adnak
A magasság Istenének.

Mintha itt lenn
A nagy Isten
Szent kegyelme súgna, szállna,
Az én kedves kis falumban
Minden szívben
Csak szeretet lakik máma.

II.
Bántja lelkem a nagy város
Durva zaja,
De jó volna ünnepelni
Odahaza.
De jó volna tiszta szívből
– Úgy mint régen –
Fohászkodni,
De jó volna megnyugodni.

De jó volna, mindent,
elfeledni,
De jó volna játszadozó
Gyermek lenni.

Igaz hittel, gyermek szívvel
A világgal
Kibékülni,
Szeretetben üdvözülni.

III.
Ha ez a szép rege
Igaz hitté válna,
Óh, de nagy boldogság
Szállna a világra.
ez a gyarló ember
ember lenne újra,
Talizmánja lenne

A szomorú útra.
Golgota nem volna
ez a földi élet,
egy erő hatná át
A nagy mindenséget.
Nem volna más vallás,
Nem volna csak ennyi:
Imádni az Istent
és egymást szeretni…
Karácsonyi rege
Ha valóra válna,
Igazi boldogság
Szállna a világra.

Ady Endre: Karácsony – Harang csendül...
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II. évfolyam, 2. szám

MÓR VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZéleTI HAVIlAPJA

2008. február w
w
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Hírcsokor a Radnótiból

„Barátságos” serleg

Radó Antal Könyvtár és Művelődési Központ

Népszavazás

… báloztunk, farsangoltunk...

Folytatás a 2., 6. oldalon Folytatás az 5. oldalon Folytatás a 6. oldalon

„Wekerle”A Biblia 
éve

A TARTAlOMBÓl:

Farsang,
2008

Március, oh győztes
MÁRCIUS

Folytatás a 2. oldalon Folytatás az 5. oldalon Folytatás a 4. oldalon

Kis 
művészek

Olimpiai 
bajnokaink

Foci

(Át)alakulóban
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. 

– 2. oldal

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. 

– 2. oldal

Móri győzelem
Két régió összesen hat megyéjének (Zala, Vas, Fejér, 
Komárom-Esztergom, Győr-Moson-Sopron, Veszprém 
megyének) galambászai vehették át a tavalyi eredmé-
nyeikért megérdemelt díjaikat – 3. oldal

II. Móri 
Vállalkozói 
Kupa

V. Móri Diák-
művészeti 
Fesztivál

Tartalomból:

w
w

w
.m

or.hu

II. évfolyam, 3. szám

MÓR VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZéLETI HAVILAPJA

2008. március

EGy évEs A MÓR!

Visszatértek a színek  a világunkba

A Fejér Megyei Kereskedelmi - és Iparkamara elnöke Radetzky Jenő Kóber Károly 
r.őrnagy Móri Rendőrkapitányság, Bűnügyi Osztály főnyomozójának a „Fejér megye 
gazdasága védelméért” díjat adta át.

Kedves Olvasó!
Amennyiben van fényképezőgépe vagy 
fénykép készítésére alkalmas mobiltele-
fonja, akkor Ön már a munkatársunk és a 
játékosunk lehet! LEGYEN A FOTÓSUNK egy 
kép erejéig! Ha elcsíp egy vidám pillanatot, 
vagy megérinti a tavasz szépsége ne haboz-
zon képet készíteni róla. A legjobb képeket 
a lap következő számában megjelentetjük. 
Sőt: 5 beküldőnek pezsgőt, 5 beküldőnek 
pedig értékes könyvet sorsolunk ki. Munka-
társunk Márki Krisztina már nevezett is a 
mellékelt képpel!

Küldjön képet a tavaszról!

Ady Endre

A TAVASZI VIHARBAN

Bepaskol a szemembe
Májusi fa-virágot
Ez a tavaszi vihar.
Könnyű a kacér ágnak.
Könnyű a fa-virágnak.

Ők mégis itt maradnak,
Nekik itt a hazájuk
S nyilnak az új tavaszon.
Nekem tavasz nem zsendül:
Elmentem gyökerestül.

A tavaszi viharban
Állok, mint nagy kérdőjel:
Vajjon merre-merre vet
Ez a szél s virág-osztás,
Ez a nagy, bús lemondás?


