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Szomorú évforduló
Városunk történetének talán egyik legmegrázóbb, legfájdal-
masabb eseménye volt a móri németség kitelepítése. Idén 
hatvanadik éve annak, hogy a móri svábok – az ország sok 
más német nyelvű lakosával együtt – „egy batyuval” voltak 
kénytelenek elhagyni a hazájukat. � –�2.�oldal

Szent Flórián, a tűzoltók védőszentje
A móri tűzoltók május 3-án emlékeztek meg Szent Flóriánról a 
tűzoltók és a tüzes mesterségek védőszentjéről. Szent Flórián 
alakja és legendája mintázza mindazt, amit a tűzoltó hivatás 
magában hordoz: állhatatosságot, bátorságot, bajtársiasságot 
és az önzetlen segíteni akarást.� –�2.�oldal

Bográcsban az igazság
Tíz évvel ezelőtt hagyományt teremtett városunk, amikor 
először rendezte meg a Szent György-heti vigasságokat. 
Azóta évről évre gazdagodik, színesedik a program.�
� –�5.�oldal
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Városunk történetének talán egyik legmegrázóbb, legfáj-
dalmasabb eseménye volt a móri németség kitelepítése. 
Idén hatvanadik éve annak, hogy a móri svábok- az ország 
sok más német nyelvű lakosával együtt- „egy batyuval” 
kénytelenek voltak elhagyni, itthagyni mindenüket, a 
hazájukat. Igen, a hazájukat, hiszen ők mindig is annak 
tekintették Magyarországot. Itt születtek, éltek, haltak- 
miért is gondoltak volna rá másként?

Mór Város Önkormányzata, a Magyarországi Németek 
Országos Önkormányzata és a Móri Német Kisebbségi 
Önkormányzat április 26-án emlékezett meg a 
móri németség elűzéséről. Az eseménysort nyitó 
német nyelvű szentmisét a Millenáris parkban 
lévő Kitelepítési emlékműnél megemlékezés 
követte, ahol Tóth Ágnes, az MTA történésze 
tartott előadást, és ünnepi beszédet mondott 
többek közt Fenyves Péter polgármester és egy 
egykori elűzött, Krausz Károly.  A Szent erzsébet 
Római Katolikus Általános Iskolában fotókiállítást 
tekinthettek meg az érdeklődők.

A nap záróeseménye Polgár Péter Antal leg-
újabb, Perbefogott múlt című könyvének be-
mutatója volt a házasságkötő teremben. A könyv 
bemutatása előtt könyvajánlót tartott erdei 
Ferenc, a Móri Német Kisebbségi Önkormányzat 
elnöke, majd pedig Schwartz Alajos, lojzi bácsi, 
móri helytörténész és nem mellesleg a könyv 
lektora. Tőle a könyv méltatásán kívül több ér-
dekes és megdöbbentő történetet is hallhattak 
a résztvevők- nem is csoda. Hiszen szinte „végi-
gélte” a huszadik századot. Természetesen a 
szerző, a móri História klub vezetője is mondott 
néhány szót a kötetről, elkészültéről és tartalmá-
ról egyaránt. Az érdeklődők a helyszínen meg 
is vásárolhatták a könyvet, mely Mór múltjának 
egy eddig alig kutatott darabját tárja fel.

Szomorú évforduló 
– méltó emlékezés
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„Milliomosok” 
az iskolában

Az elmúlt időszakban városunk több iskolája is 
névadóját ünnepelte: a Táncsics Mihály Gimná-
zium mellett a Radnóti Miklós Általános Iskola 
is mostanában tartotta „hagyományos napját”. 
Az intézményben a költő születése napjára, má-
jus ötödikére szervezik a Radnóti-napot már sok 
éve. ebből az alkalomból kérdeztük Kajos Péterné 
igazgatónőt.
– Mennyiben tért el a Radnóti-hét egy átlagos taní-
tási héttől?

– évek óta hagyomány már az iskolánkban, 
hogy névadónkhoz kötődően számtalan 
programot szervezünk a Radnóti-hét ke-
retein belül. Megszerveztük a megyei, kör-
zeti, iskolai szintű tanulmányi versenyeket 
német, matematika, irodalom, ének-zene 
tantárgyakból. Nagy örömünkre számtalan 
intézmény elfogadta meghívásunkat, amit 
köszönünk nekik! 
– Milyen eseményekkel, programokkal várta 
tanárt és diákot a Radnóti-nap?
Május 5-én tartottuk hagyományos ren-
dezvényünket, a Radnóti-napot. A nap 
folyamán az iskola közössége ünnepi mű-
sor keretein belül emlékezett meg név-
adónkról. Az ünnepség végén adtuk át az 
idei Radnóti-gyűrűket. A nevelőtestületből 
2008-ban ezt az elismerést Zsilvölgyi An-
géla vehette át. A diákok közül kimagasló 
tanulmányi munkájáért Krausz Dóra 8.c osz-
tályos tanulónk, kiváló sport és tanulmányi 
munkájáért Krausz Gergely a 8.c osztályból 
kapta a Radnóti – gyűrűt.

A Radnóti-naphoz kapcsolódóan reggel 
virágkötészeti kiállítást, kollegáink munkái-
ból művészeti tárlatot, tanulmányi, sport-
versenyeket szerveztünk, diákjaink emellett 
egy izgalmas akadályversenyen vehettek 

részt. Nagy örömünkre ebben az évben is nálunk 
maradt a Radnóti - kupa a gyerekek teljesítménye 
alapján. említésre méltó, hogy 28 diákunk ugyan-
ezen a napon elutazhatott Grossbottwarba, a 
testvériskolánkba, ahol egy hetet tölthetnek el 
vendéglátóikkal. Az esemény zárásaként szponzori 
találkozón láttuk vendégül támogatóinkat, azokat 
a partnereket, akik nagymértékben hozzájárultak 
iskolai sikereinkhez, melyet ezúton is köszönünk. 
– Úgy tudom, egy különlegesnek mondható vetélke-
dőre is sor került a közelmúltban az iskolában.
– Így igaz. Idén, április 29-én első ízben valósí-
tottuk meg a legyen Ön is a Radnóti Milliomosa! 
elnevezésű műveltségi vetélkedőt, ahol végzős 
nyolcadikasaink közül a legjobbak mérhették ösz-
sze tudásukat. Színes, változatos, olykor nem is 
egyszerű kérdéssor tette próbára őket. ezúton is 
köszönjük Fenesi Andrásnak, a Móri Városi Televízió 
főszerkesztőjének a műsorvezetést és Piringer Zol-
tánnak, kollegánknak  a vetélkedő megszervezését 
és lebonyolítását. A gyerekek szponzorok által 
felajánlott értékes ajándékokkal térhettek haza, 
amelyeket szintén köszönünk. 

Szép az élet
Talán a mindennapi problémák, talán a magánéletbeli, vagy munka-
helyi gondok sokszor nem engedik kimondatni velünk ezt a szófűzért! 
Miért? Mi enne az oka?

A nyár az esküvők és lakodalmak időszaka is egyben.  A fiatalok, 
vagy már nem egészen fiatalok is sokszor választják ezt az évszakot 
közös életük mérföldkövéül. „1 Km” kő! Nem hiába! Az idő is vonzza 
a jót! A napsütés tettre készteti a hétköznapi embert! Van aki a kertet 
szépíti, megint más a veteményes híján a kirándulás adta örömöt 
választja! De itt vannak a jövő zálogai a házasulandó felek! Igen! A 
házas közösség alapja egy férfi és egy nő és persze az ő rendíthe-
tetlen szerelmük. Igen ám, de ez még kevés! Elő a jegyzetpapírral 
és elő a pénztárcával, indulhat a szervezés. Ki jön, ki nem? Mikor és 
hol? Biztosan ez az öltöny legyen, vagy jó még a régi! Milyen legyen 
a frizura? A virágok!! Jajj, csak le ne essen az autóról! A Gizi nénit ki 
ne hagyd, mert aztán végünk! Hú! Már majd el felejtettem, hogy 
Sári családja vegetáriánus! Jaj az atya! Felkészítő! …

Nos hát ez a sok feladat és kérdés mind-mind a sava és borsa. De 
aztán jönnek a szertő hétköznapok! A gyermekáldás és a nevelés! 
Ezek is az élet elemei. Nem is olyan rossz az, mondják azok, akik 
valóban a SZÉPet keresik az életben. Ha az ember megtanulja a Jót 
tenni, levizsgázhat az életből. Minden hosszú távú egység alapja a 
jó és a szép. nemhiába tör fel a költőkből ilyenkor a szerelem és nem 

hiába érezzük sokan: tavasszal, így  nyárelőn SZÉP AZ ÉLET! 

Diplomás lakatosként dolgozom a 
FRIMO HUNGARY kft-nél. Második 
ciklusomat töltöm a képviselő-
testületben jelenleg a Település-
fejlesztési bizottság tagjaként.  

Megalakulása óta tagja vagyok az 
MSZP-nek. 

Vallom és hiszem, hogy az itt élő 
emberekért, a törvények maximális 
betartásával, ésszerű kompromisz-
szumokkal lehet és kell elősegíteni 
városunk fejlődését. Mindegy, hogy 
milyen a színünk, „piros, sárga vagy 

zöld,” a célunk egy kell, hogy legyen Mór város érdeke és fejlődésé-
nek segítése. én azon képviselők közé tartozom, akik időt és ener-
giát nem sajnálva, egyéni érdekeit mellőzve küzd a kéz kezet mos 
összefonódások ellen. Szigorúan és következetesen be kell tartani a 
közbeszerzési szabályokat, a pályázati eljárások tisztaságát és a város 
vagyonával és pénzügyeivel „ jó gazda módjára” kell bánni.

    Meggyőződésem, hogy nem protokolláris kézfogásokkal, hanem 
tevőlegesen kell támogatni az ifjúsági sportot és a tudáshoz való 
hozzájutás lehetőségét. én Önökkel együtt abban vagyok érdekelt, 
hogy városunk dinamikusan fejlődjön. Arra kérem a város lakóit és 
az elszármazottakat, segítsék munkámat szakmai tudásukkal, ötle-
teikkel, elképzeléseikkel, hiszen csak összefogással tudjuk élhetőbbé, 
szebbé, tenni városunkat.

Kérem, hogy problémáikkal, elképzeléseikkel keressenek meg 
személyesen, telefonon, vagy e-mail-en!
Telefonszámom: 06 20 2611-582
e-mail címem: molnarsandor@freemail.hu 
 Tisztelettel:
 Molnár Sándor

Molnár Sándor
képviselő

A Táncsics Mihály Gimnázium tanulóinak eredmé-
nyes szerepléséről a Fejér Megyei Diáknapokon 
már múlt havi számunkban olvashattak. (Összesen 
négy arany minősítéssel és több különdíjjal gazda-
gabban tértek haza.) egyéb sikerek is születtek az 
elmúlt hónapban.

lukáts András 12.A osztályos tanuló az Országos 
Középiskolai Tanulmányi Versenyen kémia tantárgy-
ból az országos fordulóban 4. helyezést ért el.

A 12.A-13.C osztály csapata a Székesfehérváron 
április 11-én rendezett „Költőnk és kora- Vetélkedő 
József Attila munkásságáról” elnevezésű versenyen 
28 csapatból az 5. helyezett lett.

lampert Zsanett és Benda Vivien a Kitaibel Pál 
Középiskolai Biológiai és Környezetvédelmi Tanul-
mányi Verseny megyei fordulójából bejutott az or-
szágos döntőbe. A két lány itt is szépen szerepelt, 
pedig számos ellenfél volt: határon túli csapatok is 
részt vettek az országos versenyben.

A gimnázium két csapata a körzeti katasztrófa-
védelmi versenyen 2., illetve 8. helyezést ért el.

Gimnazisták sikerei
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A móri tűzoltók május 3-án emlékeztek meg Szent Flóri-
ánról a tűzoltók és a tüzes mesterségek védőszentjéről. 
Szent Flórián alakja és legendája mintázza mindazt, amit 
a tűzoltó hivatás magában hordoz: állhatatosságot, bátor-
ságot, bajtársiasságot és az önzetlen segíteni akarást. 

Amikor az emberi teljesítőképesség és a technika nyúj-
totta lehetőségek határán mozgunk, kell, hogy legyen vala-
mi természetfeletti erő, Isteni segítség melynek sorsfordító 
hatása van és a végveszélyben tehetetlenné váló embert 
az égi segítségbe vetett bizalommal emeli fel. ez a hit, és a 
hagyományaikhoz ragaszkodó tűzoltó generáció táplálja és 
viszi tovább Flórián kultuszát. Ma már korszerű eszközök-
kel veszik fel a harcot a tűzzel, de a tűzoltók védőszentje 
iránti tisztelet mind a mai napig fennmaradt, hogy aztán 
évről-évre a tűzoltó társadalom megemlékezzen a társai-
ért mártírhalált halt katonáról, a Szentről, a bajtársakról, 
akikkel már nem ünnepelhetnek együtt.

A Mór Városi Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság, a 
Móri Önkéntes Tűzoltóság és a Móri Önkéntes Tűzoltó 
egyesület közösen tartott megemlékezésén az ünnepi 
köszöntők elhangzása után került sor az „év tűzoltója” díj 
átadására, melyet Huszár Tamás rajparancsnok vehetett 
át Fenyves Pétertől, Mór város polgármesterétől. ezt kö-
vetően Pál Csaba egyesületi elnök a tűzoltó szolgálatban 
végzett 30 éves eredményes munkássága elismeréséül 
járó „Szolgálati érmet” adta át Polovitzer János tűzoltónak. 
Az ünnepi műsor zárásaként Wilhelm Barbara, Mergl Jen-
nifer és Rieder Alexandra diákok szavaltak verset, majd 
a tűzoltó szervezetek képviselői helyeztek el koszorút 
Szent Flórián szobránál.

 Horváth Péter tű. őrgy.
 tűzoltóparancsnok

Szent Flórián, 
a tűzoltók védőszentje



Mór Városi Önkormányzat Képviselő Testülete 2008. április. 
30-i soros ülésén az alábbi fontos döntéseket hozta.

Zárt ülés keretében döntött a Képviselő Testület Mór Város 
Kiváló Pedagógusa elismerő cím adományozásáról. 2008. 
évben, a korábbiakban kialakult rend szerint most az óvoda-
pedagógusok közül választhatott a testület. A gyermeknevelés 
és oktatás területén végzett kiváló munkája elismeréséül Mór 
Város Kiváló Pedagógusa címet Jaksics Istvánné, a Pitypang 
Óvoda pedagógusának ítélte oda. Gratulálok az elismeréshez 
és további sikeres munkát kívánok.

A törvényi szabályozásnak megfelelően megtárgyalta a 
testület az önkormányzat 2007. évi költségvetésének végre-
hajtásáról, zárszámadásáról szóló rendeletet. A napirend hű 
tükörképet adott a 2007. évi önkormányzati gazdálkodásról. 
A testület megállapította, hogy a 2007. évi költségvetési kon-
cepcióban megfogalmazottak szerint folyt a gazdálkodás. Az 
önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó intézmények és 
hivatalok sikeresen végrehajtották a testület által meghatá-
rozott takarékossági intézkedéseket. Az intézmények felelős 
gazdálkodása következtében költségvetési pénzmaradvány 
is keletkezett, aminek egy részét az intézmények kötelezettsé-
geik teljesítésére felhasználhatták. A 2008. évi költségvetés a 
megtakarításokból huszonkilenc millió Ft áthúzódó bevételre 
tett szert. Az önkormányzat bevételei közül, az iparűzési adó 
túlteljesítése jelentősen növelte  a gazdaság mozgásterünket. 
A vagyonhasznosítási bevételeink terven felüli túlteljesítése 
a gazdálkodás biztonságát és a városfejlesztési lehetőségek 
bővülését eredményezte. A 2007. évi eredeti előirányzathoz 
képest 520 millió Ft módosított bevétellel zártuk az évet. Az 
önkormányzatnak a takarékos gazdálkodás eredményekép-
pen nem volt szüksége működési hitel felvételére, így meg-
állapítható, hogy a gazdálkodás stabil alapokon nyugszik és 

a fejlesztésekre arányos pénzeszközök fordíthatók. 
A zárszámadás elfogadása egyben meghatározta a 2008. 

évi költségvetésről szóló önkormányzati rendelet módosítá-
sának tartalmi elemeit. A pénzmaradványok átvezetése és a 
kiadási kötelezettségek rendezése következtében a 2008. évi 
költségvetés bevétel és kiadási összege egyaránt 270.996 e 
Ft-tal növekedett. Így a bevételi és kiadási főösszeg 5 .760.123 
e Ft. A 2008. évi költségvetés tekintetében továbbra is a ta-
karékos gazdálkodás elveit megtartva az ez évre tervezett 
fejlesztések előkészítésén dolgozunk. 

A Képviselő Testület tájékoztatót hallgatott meg Jakab 
Róbert Mór Város Rendőrkapitányának előadásában a város 
közbiztonsági helyzetéről és a kapitányság 2007. évben vég-
zett munkájáról. A Képviselő Testület a kapitányság szakmai 
munkáját jóra értékelte, és figyelembe véve a rendőrség álta-
lános gazdasági helyzetét, a közterületi jelenlét fokozásának 
érdekében anyagi támogatást nyújt a szervezet számára.

A testület megtárgyalta az iparosított technológiával épült 
panelépületek energia megtakarítást eredményező korsze-
rűsítésének támogatásáról szóló helyi rendeletet. A rendelet 
keretén belül, az önkormányzat és a központi költségvetés a 
beruházási költség 1/3-1/3 részét biztosítja. A lakástulajdono-
soknak a költség 1/3- át kell megtéríteni. A központi szabályo-
zás eredményeképpen lakásonként legfeljebb 500 000  Ft lehet 
a bekerülési költség. Az önkormányzat 2008. évi költségveté-
sében a lakóközösségek részére önkormányzati saját erőként 
20 millió Ft-ot biztosított. A lakóközösségek pályázatukat az 
önkormányzathoz 2008. július 30-án 16 óráig kell benyújtaniuk. 
Az önkormányzatnak a központi támogatás elérése érdeké-
ben 2008. szeptember 30-ig kell továbbítania a pályázatokat. 
A lakásfelújítás kitérhet nyílászárók cseréjére, homlokzatok és 
födémek szigetelésére, meglévő fűtési rendszerek felújítására 

és korszerűsítésére. A megújuló energia felhasználás növelése 
érdekében napkollektorok (melegvíztermelésre) telepítése is 
lehetséges. Felhívom a lakóközösségek figyelmét, hogy élje-
nek ezzel a pályázati lehetőséggel.. 

A testület megtárgyalta a fiatal házasok lakáshoz jutásának 
támogatásáról szóló rendelet módosítását. A támogatási jogo-
sultság megállapításához az önkormányzat az egy családban 
az egy főre jutó jövedelem mértékét 71.250 Ft-ban állapította 
meg, a támogatás  csak ezen jövedelmi határ alatt rendelkezők-
nek nyújtható. A támogatás mértéke 1 millió Ft-ig terjedhet. 
A megítélt támogatás kamatmentes, öt év alatt havi egyenlő 
részletekben kell visszafizetni az önkormányzat részére.

A Képviselő Testület megtárgyalta és elfogadta a Wekerle 
Sándor u. és a Szabadság tér felújítására vonatkozó közbeszer-
zési eljárás megindítását. Emlékezetes hogy az önkormányzat 
a tárgyi munkához 94,3 millió Ft Európai Uniós pályázati pénzt 
nyert el. A beruházás befejezése 2008. szeptember 30. a kivi-
telezés kiterjed a járdaépítésekre zöldterület, növényzet fel-
újításra, forgalombiztonság növelésre, az útburkolat felújításra, 
a vízelvezetés átépítésre és a közművek rekonstrukciójának 
végrehajtására.

Polgármesteri tájékoztató
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Egy új rovatot indítunk , melyben Mór 
szomszédjait mutatjuk be. A telepü-
lés rövid története mellett az aktuális 
történésekről is írunk a közeljövőben. 
Fontosnak érezzük, hogy tudjunk 
egymásról, beszéljünk egymás gyö-
kereiről és tudjunk a móriakat is érin-
tő témákról. A „Szomszédoló” rovat 
első állomása Bakonycsernye.

Régészeti leletek bizonyitják,hogy a 
mai Bakonycsernye környéke az újkő-
kortól kezdve lakott volt.A középkor-
ban először 1341-ben emlitették a te-
lepülést.A török megszállás alatt a falu 
és vidéke elnéptelenedett.1724-1726.:  
a falu újjáépitési munkálatai zajlottak.
Az 1810-es móri földrengés itt is oko-
zott károkat,majd 1862-ben leégett 
a falu egy része.A környéken levő 
bányákból a szén elszállitására 1920-
ban vasút épült,igy Bakonycsernye bá-
nyászközséggé fejlődött.1945 március 
20-21-én átélt a falu egy német-szov-
jet összecsapást.1974-ben ünnepelte 
a település 250. évfordulóját.

  A Gaja-patak völgyében fekvő te-
lepülés ma 3300 embernek ad ott-
hont.A falu neve a cerny szláv szóból 
ered,melynek jelentése:fekete.1913-

ig csak Csernye 
néven emleget-
ték,ekkor kapta 
a Bakonycsernye 
nevet.1956-ban 
csatolták Fejér 
vármegyéhez.

A település jól 
felszerelt iskolá-
val rendelkezik,mely 300 fő befoga-
dására alkalmas.Óvodából kettőt is 
találhatunk,valamint van zeneisko-
la,művelődési ház és könyvtár is.A 
sportolni vágyókat várja a 800 nm-es 
tornacsarnok.

Ha itt járunk,érdemes megnézni a 
XVIII. században épült katolikus és 
evangélikus templomot,az 1848-as 
emlékművet,valamint a térségben 
egyedülálló bányászmúzeumot,mely 
2004-ben nyitott meg és bemutatja a 
bányászat tecnikai fejlődését.A falutól 
4 km-re található a XV. századi Csik-
ling vár romja.

Kialakulóban van a falusi turizmus,-
magánházaknál már találunk szállást.
Kiváló kirándulóhelyeket fedezhetünk 
fel a Bakonyban,vagy akár horgász-
hatunk is a falu tulajdonában levő 12 
ha-s tavakban.

Turi Balázs polgármester a távlati tervekről is beszélt:
- Jelenleg a „Fecskeház” kérdése a leg aktuálisabb, hiszen nemrég adtuk át az új lakóknak a otthonukat.  
A valamikor „Széchenyi-terv” alapjait felhasználó épület mostanra nyerte el végleges formáját. Fontos-
nak tartom, hogy a még meglévő lakások – szám szerint 12 – is gazdára találjon. Számunkra a fiatalok 
lakáshoz jutásán túl a település lakosainak gyarapodása is fontos. Azzal, hogy a fiatalok minket válasz-
tanak sok új feladat is jár. Az egyik ilyen feladat a bölcsőde létrehozása. Mindenki számára fontos, hogy 
az itt élő emberek a saját környezetükön túl az utcák és utak állapotával is meg legyenek elégedve. Ezért 
azok felújítását is tervezzük. Mór várossal és személyesen Fenyves Péter polgármesterrel is jó kapcsola-
tot ápolunk, hiszen sokan Móron keresik a kenyerüket és így az ő hétköznapjaiknak a térség központja a 
második otthonuk. A régió településeinek az összefogása nagy dolgokat sejtet, reményeink szerint első-
sorban látható és érezhető fejlődést!

Szomszédoló
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A politikai pártok és szervezetek álláspontjai 
saját véleményüket tükrözik.

Fidesz
Nagyon elgondolkodtató, hogy kinek mi a fontos ebben a város-
ban. Természetesen mindenki elmondja magáról, hogy a város 
érdekeit tartja szem előtt elsősorban. Aztán van, aki tesz ezért 
valamit, és van, aki csak a száját jártatja. Politikailag sok minden 
érthető, hiszen az ellenzék dolga az, hogy rávilágítson a hibákra, 
és javasoljon jobb megoldásokat. Vajon ez történik-e, vagy csak 
vagdalózás folyik? Aki nem ismeri közelről a folyamatokat, az köny-
nyen bedőlhet bárminek. A politikus – sajnos ez a gyakorlat – szinte 
bármit büntetlenül megtehet, mindig takarózhat azzal, hogy csak a 
kötelességét teljesítette a szavazók érdekében. Bárkit feljelenthet, 
bármit bejelenthet, napjában százszor is, zaklathat, követelőzhet, 
híresztelhet, rágalmazhat, és bosszúálló, hataloméhes elmebeteg is 
lehet, takarózhat a közszolgálati tevékenységével, ami lehet, hogy 
csak gátlástalan mellébeszélés. Hát ilyen világban élünk. Csak re-
mélni tudjuk, hogy a többség észreveszi, hogy a városban zajlik az 
élet, fejlesztések vannak, várhatóan soha nem látott mennyiségű 
pénz áramlik a városba, más hasonló léptékű városhoz képest itt 
nincs csődhelyzet, működik a kórház, az intézményekben nincse-
nek tömeges elbocsátások, stb. Tehát rend van, fejlődés van. Ak-
kor meg miről beszélünk? Javítani mindig lehet. Mindig akadhat 
jobb verzió, mindig marad fejlődési lehetőség, ez természetes. Az 
igazi alkotó munka általában láthatatlanul zajlik, az emberek csak 
az eredménnyel tudnak szembesülni. Azok pedig vannak, lássuk 
be, nem is kevés.

Mszp
Érdekesen alakulnak a dolgok az önkormányzat háza táján. Az el-
lenzék javaslatait, kezdeményezéseit támadásnak, sárdobálásnak, 
szájtépésnek vélik és leszavazzák.

Pedig sok szabálytalanság, törvénysértés elkerülhető lett volna, 
mint pl. az ominózus ingatlanügy, vagy a szervezeti és működési 
szabályzat, amiről már ki is derült, hogy törvénysértő, ezért kellett 
módosítani. Vajon mi lehet az oka annak, hogy a polgármester és a 
mögötte álló többség nem akarja, hogy napirenden kívüli témákban 
kérdést lehessen feltenni a képviselő-testület ülésén? Mi lehet az oka 
annak, hogy a polgármester nem hajlandó nyilvánosan tájékozta-
tást adni a képviselőknek és a lakosságnak a tárgyalásairól, a folya-
matban lévő ügyekről? Titkolni valója van?    Ez korábban nem így 
működött Móron! De korábban nem is hangzott el a polgármester 
részéről, hogy „ebben a városban sok a fals hang, 90%-ban az”. Ha 
szabadon lehet kérdezni és az egyes ügyek a széles nyilvánosság 
előtt intéződnek, akkor nincs mitől tartani és nem szaporodnak el 
a „fals hangok”.

A FIDESZ frakció szerint nem vagyunk elég aktívak.  Nem hisszük, 
hogy az ő dolguk lenne minősíteni a munkánkat! Mi sem minősítjük 
őket! Igyekszünk eleget tenni ellenzéki feladatunknak: javaslatokat 
tenni és a hibákra, hiányosságokra felhívni a figyelmet. Még akkor 
is, ha rendre leszavaznak minket. Teljes mértékben egyetértünk a 
KDNP frakcióval abban, hogy nyitott szemmel és füllel kell járni! 
Valóban! Mindenkinek! Akkor meglátjuk milyen állapotban vannak 
a város közterületei és meghalljuk , mi a véleménye  a lakosságnak 
a derékig érő gaztengerről…. 

kdnp
Az elmúlt havi, áprilisi soros testületi ülésen sok lényeges napi rendet 
tárgyaltunk. Beszámolót hallgattunk meg a móri Rendőrkapitányság 
2007 évi tevékenységéről. Gratulálunk a rendőrségnek, a javuló felderítési 
arányhoz és a bűnmegelőzés érdekében végzett munkájukhoz. A második 
félévtől 5 fővel növekedik az állomány, bízunk, hogy az eredményességük 
tovább fog javulni.

Sok vitát generál a testület munkarendje, sajnos a pályázati lehetőségek 
„csordogálása” miatt van erre szükség. Sok pályázaton indulunk, fő célunk, 
hogy a szűkös forrásainkat sikeres pályázatokkal bővítsük. Főbb céljainkat 
röviden megemlítve: Wekerle Sándor utca felújítás, Kórház-Szakrendelő 
átalakítás, Szabadság téri Óvoda, Túrisztikai pályázat, Nemes utcai lámpás 
kereszteződés, stb. A Hivatalra nagy nyomás nehezedik, a rövid pályázati 
határidők miatt sok az előkészítési feladat. A testületi ülések sajnos még 
többször személyeskedésbe torkollnak, kérem a gyakran aggálykodó 
képviselő társakat, hogy segítő észrevételeikkel ne várjanak az ülésig, 
a Jegyző úr bármikor rendelkezésükre áll. Talán helyben könnyebben 
megoldhatók a problémák, mint jogorvoslati utakon. Természetesen 
mindannyian a Város érekében tevékenykedünk

A Szt. György heti vigaszságok rendezvényei jó hangulatban zajlottak, 
köszönjük a szervezőknek. A korai Húsvét után már a Pünkösdi ünnepek 
is elmúltak, jó időt és kellemes májust kíván a KDNP frakció!

Tisztelt Olvasó!
Amikor a legutóbbi testületi ülésen Iván frakcióvezető az önkormányzati havi lapot több tekintetben is kri-
tikával illette / 7.000.000.-Ft, nem elég tartalmas, a Hordó újság kevesebbe került stb./,akkor polgármester 
úr ígérte a változtatást. E mellett lényegében arra is utalt, hogy egy havi lap nem alkalmas véleményfor-
málásra. Érthettük ezt úgy is, hogy  hiába is erőlködünk az olvasót nem tudjuk befolyásolni azzal a néhány 
sorral, amit itt írhatunk. IGEN: Hát ez talán igaz. Egyébként számunkra jó ideje úgy tűnik, hogy csak leve-
lezgetnek egymással a frakciók. Pontosabban: mi írunk valamiről, és azonnal választ kapunk rá! Pedig egy 
időben adjuk le a cikkeket! De miért is van ez így? Azért, mert nincs normális párbeszéd egymás között 
az üléseken. A hatalom nagy ÚR! De” egyszer fenn, egyszer lenn, mondja a mondás! Mi azonban hisszük 
lehetsz fenn, lehetsz lenn, ha elöljáró vagy csak egy dolog vezérelhet. Kizárólag közös célok vezérelhet-
nek: a város fejlődése / lehetőségek keretein belül/, a lakosság megelégedettsége, a rászorulók segítése, 
nyugalmas lakókörnyezet biztosítása. Sorolhatnánk tovább,  mik azok az alapvető emberi normák, melyek 
össze kellene, hogy tartsanak minket. És miért nincs így? Miért? IGEN. Igen igaza van a polgármester úr-
nak. Nem annak alapján alkotnak véleményt az emberek, hogy melyik frakció mit ír ebben az újságban. A 
vélemények a tényeken  alapszanak.  És TÉNY...AZ VAN!

Mór Város JöVőJéért egyesület

A város jelentős fejlesztési lehetőségek előtt áll. A fejlesztési forrás nem uniós ajándék, az azokról való 
lemaradás a hiba. Ennek elkerülésére az alapvető kérdésekben egyetértésre van szükség. Az egyet-
értéshez konszenzus, kompromisszum kell. 

Továbbra is állítjuk: nem csupán az a lényeg, hogy milyen a város önkormányzatának politikai össze-
tétele. A háttérmunka és a nyilvánosság is összeegyeztethető, ha az önkormányzat pártatlan és fed-
hetetlen. A tiszteletet a szakértelemmel, az elköltött pénzzel arányos fejlesztésekkel kell kiérdemelni. 
Legyen az ellenőrzésnek kiemelt szerepe. A várhatóan látványos eredmények mellett szólni kell arról 
is, mibe kerül ez a városnak. A pályázati lehetőségekkel nem időszakosan kell élni. Előre hosszú távra 
megalapozott stratégiai terv szerint kell a pályázatokat előkészíteni, és a kiíráshoz igazodva benyújtani. 
Ne a pályázatok írják felül a fejlesztési stratégiát. 

szöVetség Mór Városáért

Politika














               










              
  

          
       
   
            
   
          
      
 
  



Pongrácz Gábor 
törzszászlós 

lett Móron az 
ÉV Rendőre

A tavasz és nyár egyik 
fontos kelléke a kerék-

pár. A képen látható ke-
rékpáros zarándoklatról 

júniusban bővebben 
közlünk információkat.
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Kulcsár Győző

BAJNOKAINK

Kulcsár Győző párbaj-
tőrvívó olimpiai bajnok, 
a Nemzet Sportolója 
október 18-án ünnepli 
születésnapját.

A legsikeresebb ma-
gyar párbajtőrvívó, aki 
három egymást követő 
olimpián (Tokió, Mexi-

kó, München) erősítette a győztes csapatot. 
Mexikóban duplázott, az egyéni versenyt is 
megnyerte. Négyszeres olimpiai bajnok, há-
romszoros világbajnok, csaknem két évtize-
den át legjobbja volt az akkori idők világelső 
magyar párbajtőr csapatának. Az OSC-ben 
bontakozott ki tehetsége. A klasszikus párbaj-
tőrvívást képviselte, kifinomult pengevezetés, 
kiváló védekezés és eredményes riposztkész-
ség jellemezte vívását. A bohém, víg kedélyű 
sportember csak rövid ideig hasznosította 
mérnöki diplomáját.

Visszavonulását követően a szövetség fő-
titkára, majd a válogatott kapitánya lett. A 
nyolcvanas évek végén csupán anyagi okok 

miatt szerződött Olaszországba. Vercelliből, 
ebből a kis városkából több tanítványa került 
az olasz válogatottba. A sydneyi olimpia után 
hazatért, s jelenleg a Bp. Honvéd- Human 
Rent szakosztályának edzője, Athén előtt 
Nagy Tímea edzéseit is irányította, aki mint 
ismert sikerrel védte meg olimpiai bajnoki 
címét, majd 2006-ban a világbajnokságot 
is megnyerte. Kulcsár Győző 2007 elejétől 
szövetségi kapitányként vezeti a párbajtőr 
gárdát. A férfi csapat előbb európa-bajnok 
lett, majd a világbajnokságon harmadik 
helyen végzett, s unokaöccse Kulcsár Krisz-
tián, aki már 1992-ben tagja volt az olimpiai 
ezüstérmes csapatnak megnyerte a világbaj-
nokságot. Kulcsár Győző a Nemzet Sportolója, 
a MOB elnökségének tagja. A fiatalokkal is 
törődik, Olympici néven rendkívül sikeres 
utánpótlás körversenyt hozott létre.

Olimpiai bajnok:  Tokió, pb.tőr csapat, 1964
  Mexikó, pb.tőr egyéni, 1968
  Mexikó, pb.tőr csapat, 1968
  München, pb.tőr csapat, 1972

Gyarmati Dezső

Bográcsban az igazság…
Tíz évvel ezelőtt hagyo-
mányt teremtett városunk, 
amikor először rendezte 
meg a Szent György-heti 
vigasságokat. Azóta évről 
évre gazdagodik, színese-
dik a program. Idén április 
24. és május 1. között került 
sor a rendezvényre, illet-
ve rendezvénysorozatra. 
Többek között borverseny, 
virágvásár, filmvetítés, kó-
rustalálkozó és labdarúgó-
kupa, koncertek és zenés 
bemutatók közül válogat-
hatott az az érdeklődő, aki elfoglaltságot ke-
resett magának az említett hét folyamán.

A Szent György-hétnek mindig kiemelt je-
lentőségű eseménye a borral készülő ételek 
országos főzőversenye, amely a hangzatos 
„ezerjó Fakanálforgató” nevet kapta. Április 
27-én délelőtt elég volt az orrát követnie an-
nak, aki finom ételeket akart kóstolni: a Pol-
gármesteri Hivatal előtti parkban rotyogtak 
a különféle pörköltek, egyéb mártásos hú-
sok, ragulevesek és társaik. Közös vonásuk: 
mindegyikben volt bor. ezen túl már csak 
a fantázia szabhatott határt az alkotásnak, 
hiszen a versenyt kiíró móri Borbarát Höl-
gyek egyesülete és a Radó Antal Könyvtár 
és Művelődési Központ nem határozott meg 
különleges feltételeket. Bár igaz: javasolták, 
hogy minden ételből legalább 20-30 adag 
készüljön a méretes bográcsokban, hiszen 

akit odacsaltak a finom illatok, biztosan 
nem állta meg kóstolás nélkül! Az ételhez 
illő és használatos borok kiválasztása, az 
ízléses tálalás és az ételek kínálása persze 
a csapatok feladata volt, de hát nem ettől 
vendéglátás a vendéglátás? A résztvevők 
köre egyébként igen széles volt, magán-
személyek, cégek, intézmények, borrendek 
egyaránt versenybe szálltak a dicsőségért. 
A főzőverseny első díját végül a Brindisi 
Szent lőrinc Borrend vihette haza, második 
helyezett lett a FRIMO, harmadik pedig a 
Radó Antal Könyvtár és Művelődési Központ 
csapata. De mindenki nyert, aki részt vett 
– jó hangulatot és ízeket mindeképp!

„Sűrű” április a TMG-ben
Bár a tanév vége felé közeledve egy kö-

zépiskolában talán az érettségi vizsgák sora 
jelenti a legnagyobb „eseményt”, a Táncsics 
Mihály Gimnázium tanulói és tanárai április-
ban sem unatkoztak, sőt! Számos program, 
verseny színesítette a mindennapokat, ahogy 
arról Schnierer Judit igazgatónő beszámolt 
lapunknak.

A Táncsics-napot hagyományosan Táncsics 
Mihály születése napjának (április 21.) környé-
kén rendezik meg az iskolában. Idén április 
16-17-én került sor erre az eseményre, az alka-
lomhoz kötött tanulmányi versenyeket pedig 
már a megelőző két hétben lebonyolították. 
Április 16-án délután osztályok közötti ve-
télkedő zajlott a gimnázium tornatermében, 
ahol minden csapatnak egy táncos-zenés 
bemutatót kellett tartania- a ’70-es, ’80-as 
vagy ’90-es évek valamely nagy slágerét fel-
dolgozva. Aki még ezek után is táncolni vá-
gyott, az az esti bálban folytathatta. Április 
17-én a reggeli rövid Táncsics-megemlékezést 
és koszorúzást követően a „Tor-túra” nevezetű 
vetélkedőn vettek részt az egyes osztályok 
csapatai, ahol különféle játékos feladatokat 
kellett megoldaniuk. A rossz idő ugyan be-
szorította a tanulókat az iskola falai közé, de 

a hangulat így is jó volt. A diákok mellett a 
tanári kar vállalkozó kedvű tagjai is verseny-
be szálltak itt és a táncbemutatón is- persze 
általános derültséget keltve!

Április 10-15. között került sor a Tempus Köz-
alapítvány Comenius-programjának (melyben 
az iskola több éve részt vett) záró rendez-
vényére a németországi Ilmenauban. „Az 
iskola összeköti európát” szlogen jegyében öt 
ország hat gimnáziuma vett részt az esemé-
nyen. „Comenius-osztály” alakult az ottlévő 
tanárokból és diákokból, akik más-más órát 
tartottak a többieknek. A diákok egyébként 
családoknál szálltak meg; számos érdekes 
programon, kiránduláson, sportdélutánon 
vehettek részt. A programot minden részt-
vevő ország hasznosnak, sikeresnek érezte. 
Remélhetőleg a kialakult kapcsolatok sem 
szakadnak meg.

A két fő eseményen kívül számos egyéb 
program is zajlott az iskolában: az Utazás és 
turizmus specializáción tanuló diákok Fejér 
megyei kastélytúrán vettek részt, nyolcvan 
diák angol nyelvű színházi bemutatón járt, és 
az utazó, a gimnáziumban helyet kapott, Ve-
respatakról szóló kiállítást is  megtekinthették 
a gyerekek -és persze a kíváncsi móriak is!
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Környezetünk 
védelme a jövőnk
 A Magyar Közút szervezésében Móron is sok 
aktív környezetvédő gyűjtötte a szemetet a 
Föld Napján. Talán a zöld mellény és a sok jó 
szándékú ember másokat is arra indított, hogy 
a szemetet a szemetesbe helyezzük, valamint 
védjük, óvjuk környezetünket. Megérdemli, 
megérdemeljük. Köszönjük!

Májusfa
Melyik lány ne álmodna arról, hogy egy szép 

májusi reggelen, kinézve az ablakán ott áll a 
MÁJUSFA! erős móri legények ebben az évben 
is felállították a móri lányok májusfáját!

Építők kiállítása
Idén is nagy sikerrel zárult az 
V. Móri építőipari Szakkiállítás. 
Mindannyian építünk valamit, 
vagy valakit. A szülő és a tanár 
a gyermeket, a dolgozó ember a 
gazdaságot, az építő ember padig 
a „keretet” a tetőt! A jó minősé-
gű és széles választékú termékek 
bemutatója jó keretté válhat az 
építeni vágyóknak. 

Ballagás
Ha május, akkor bizony a ballagás. 
„Hát ezen is túl vagyunk!” monda 
egy diák és azonnal sietett haza, 
mert az érettségi vizsgák izgalma 
már-már éretté tette, de messze 
még a vége! A sikeres érettségi 
után jöhetnek majd a felsőfokú 
nehézségek, de azt már egy másik 
városban. Mór mindenkit vissza-
vár! Ne felejtsünk sok sikert kí-
vánni a szakmai iskolában végzett 
tanulóknak sem!

A lap áprilisi számában Kertész Pál kádár mester neve 
rosszul jelent meg. Szíves elnézésüket kérjük.

A hagyomá-
nyos magyar 
sikersportág, 
egyetlen já-
tékosa aki öt 
olimpián sze-
repelt, Helsin-
kiben, Melbo-
urne-ben és 

Tokióban a győztes, londonban a 
második, Rómában pedig a harma-
dik helyezett csapatnak volt tagja. 
Kétszeres európa-bajnok (1954, 
1962). Münchenben már Rajki Béla 
szövetségi kapitány segítője volt, 
majd Monterálban, már szövetségi 
kapitányként olimpiai bajnokságra 
vezette a magyar csapatot. Világ-
bajnokság (1973), európa-bajnok-
ság (1974, 1977), Világ-kupa (1979) 
jelzi sikeres kapitányi működését. 
A moszkvai szerényebb szereplés, 
a harmadik helyezés után azonban 
lemondásra kényszerült. edzőként 
több klubcsapatnál dolgozott, itt-
hon és külföldön egyaránt.

lánya, Gyarmati Andrea a több-
szörös európa-bajnoknő München-

ben nagy esélyesként indult, de vé-
gül „csak” harmadik lett a 100 m-es 
hátúszásban. Unokája, Hesz Máté 
élvonalbeli vízilabdázó volt.

Számos magas kitűntetésben 
részesült, többek között 1994-ben, 
Samaranch elnöktől vette át az 
olimpiai érdemrendet. A rendszer-
váltás utáni első parlamentben az 
MDF képviselője volt. A Nemzet 
Sportolója, a vízilabda szövetség 
tiszteletbeli elnöke. Sikerekben 
gazdag, változatos életútját, az 
1996-ban megjelent “Gyarmati-
sors, avagy egy balkéz története” 
című könyvében foglalta össze. 
A könyvet záró gondolatából idé-
zünk:

“Nézzünk egymás szemébe. Ki 
vagy, mit tettél, azután ballagjunk 
békében tovább, mert testvérekké 
tett bennünket a könyörtelen kor-
szak.” 

Olimpiai bajnok:   
Helsinki, vízilabda csapat, 1952
Melbourne, vízilabda csapat, 1956
Tokió, vízilabda csapat, 1964

A zsűri munka közben



Kultúra, gasztronómia, bor és vidámság!
2008. április 24-május 1. között került megrendezésre 10 alkalommal a Szent György Heti Vigasságok

Szunomár Katalin

Tavasz lett idén is. Úgy gondolta két szerel-

mes, hogy új lendületet adnak életüknek és a 

megszokott 

hétköznapok 

helyett a ter-

mészetet vá-

lasztják. Elin-

dultak….

Két tulipán története
Móriak küldték: Gyóni Géza

Valami...

Valami édes, valami fájó
Borús merengés

Ugy elfog néha, mikor az úton
Mellettem elmész...

Ugy, ugy szeretnék visszafordulni
S nézni utánad -

Nem szabad. S könnyem, érzem elönti
Bús szempillámat.

Valami édes, valami titkos
Égi sejtés száll:

Valami súgja, hogy te is épen
Arra gondoltál.
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Sasvári Attila

A repce

Gergely Attiláné

Besárgult a határ. Mára már zöld lett, de pár hete még 
azt láttuk, hogy a tavasz csodája melengeti lelkünket: 
színessé vált a világ. Talán a nap sárgája, vagy a citrom 
láthatóan feltűnő színe ez, amely a repce képe alapján 
eszünkbe jut. egy kicsit időzzünk is el ennél a „szép” 
növénynél.

Származását illetően a mediterrán vidékről jelölhető 
meg, az Indus völgyében már időszámításunk előtt 
3000-ben termesztették. Már az ókorban eljutott Kí-
nába és Japánba; mára a mérsékelt éghajlati övben az 
egész világon termesztik. Nem hiába.

Tulajdonságai már közelebb visznek minket a mi-
érthez: Szára kerek keresztmetszetű, egyenesen feláll, 
majd bokrosan elágazik. A növény 75–125 cm magas 
lehet.

levelei kékeszöldek. Az alsó levelek nyelesek, borza-
san szőrösek, a felsők kopaszak, szárölelők.

Virágai fürtökben nőnek; az egyes virágok 15–30 
mm-esek. A csészénél kétszer hosszabb sziromlevelei 
jellegzetes élénksárgák. Virágzata felső részén nyíló 
virágbimbói a már kinyílt virágok fölé emelkednek. Az 
egyes fajták áprilistól szeptemberig nyílnak.

Termése, a becő 5–10 cm hosszú, keskeny. egy-egy 
becőben 15–40 magot találhatunk. Jó talajerőt és kel-
lő növényvédelmet igényel. Az őszi repcét augusztus 
végén vetik, június-júliusban aratják. Hazánkban hek-
táranként mintegy 1,8 tonna magot terem.

Az 1,5-2,8 mm-es magvak gömbölydedek, simák vagy 
barázdáltak. Többnyire vörösek, barnák vagy feketék, 
de egyes típusoké sárga is lehet. A sötét színű magvak 

éretlenül vörösek. Olajtartalmuk 35-48 sza. %, fehérje-
tartalmuk 23-25 sza. %, héjtartalmuk 14-19 sza. %. Bio-
lógiailag hátrányos glükozinolátokat is tartalmaznak. 
Tápanyagokkal jól ellátott talajt igényel.

Miért is lett most olyan „fontos” a repce? A egyértel-
mű válasz erre az, hogy a BIODIeSel Uniós támogatá-
sával egyre magasabban jegyzik a repcét a termény-
tőzsdéken. Veszélyes? Igen! Nem a végtermék, hanem 
a termelés. Mivel olajos növényről beszélünk eléggé 
kizsigereli a talajt, mindemellett az időjárás felére veheti 
a termést. De mégis! Szükség van rá az bizonyos. 

A gazdák belevágtak, mi pedig a szín mellett élvez-
hetjük a környezet védelmét is. Talán. Reméljük hamaro-
san lesz egy biodiesellel és akkumlátorral működtetett 
autónk! De addig is marad a látvány.


