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Tűzoltó-
verseny

SzomszédolóGyereknap

Katonai titkok a mélyben
Nemrégiben megkezdték a volt szovjet emlékmű környéké-
nek feltárását, mint ahogy a mellékelt fényképek is mutatják. 
Ez nem csupán a betonkoszorú és a betontest eltávolítását 
jelenti, hanem a környék területének feltárását is. A körül-
kerített terület sok mindent rejt. � –�2.�oldal

Magyarországi borrendek III. főzőversenye
Június 14-én Mór adott otthont a Magyarországi borrendek III. 
főzőversenyének. A helyszín Szent István téri park csakúgy „ illa-
tozott” a sok bogácsból, grill rácsról, fazékból és cserépedényből 
felszabaduló ízvilágtól. A feladat nem volt más, minthogy borral 
készült ételeket főzzenek szabad tűzön.� –�2.�oldal

„Itt a strandidő végre…!”
Mire lapunkat kézbe fogják, már gyerekzsivaj és zene száll 
a strand felől- persze csak akkor, ha az időjárás is kegyes 
lesz. A móri Városi Strand  június 13-án nyitott az idén. �
�
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MÓR VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZélETI HAVIlAPJA

2008. június

35 millióból 
korszerű csomópont

Balinka
bemutatkozik

Fenyves Péter polgármester:  „Azért pályáztunk, hogy az itt 
élő és dolgozó emberek ne legyenek veszélynek kitéve, 

ha ebbe a csomópontba érnek. Nyertünk! Most az a feladat, 
hogy minél előbb korszerűsödjön a kereszteződés!”

 Folytatás az 5. oldalon
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A tanévzárás 
időszaka min-
dig nagy öröm 
a nebulóknak, 
hiszen rögtön 
itt van a várva 
várt nyári szü-
net. Ám már az 
azt megelőző 

napok is kellemesebben telnek az átlagosnál: játéko-
san, a szigorú menetrendhez már nem annyira igazodva 
zajlanak az órák. Idén nagyszabású rendezvény színesí-
tette a tanév végének programsorát: a Radnóti Miklós 
Általános Iskola főszervezésében kistérségi gyerek-
napra került sor június 11-én, szerdán 8-14 óra között 
a Wekerle Sándor Szabadidőközpontban. 

Reggel 8 és 9 óra között a kistérségi iskolatársulás 
tagjai (Radnóti Miklós Általános Iskola, Pusztavám, 
Csókakő, Kincsesbánya, Bakonycsernye, Bodajk, 
Csákberény, Fehérvárcsurgó általános iskolái). mutat-
koztak be néhány percben a Wekerle-csarnokban. A 
bemutatók után az alsós tanulókat Pap Rita „sulidisz-
kója” várta, a felsősök pedig közösen kivonultak az 
udvarra,  és kezdetét vette a „lufi-ceremónia”, amikor 
is jelképesen égnek eresztették a kistérség intézmé-
nyeit jelképező lufikat. 9 és 10 óra között különféle 
bemutatókat láthattak a diákok: mentéstechnikai 
(mentők, tűzoltóság, rendőrség), fogathajtó és kom-
mandós bemutatót is.

Tíz órától a nap zárásáig 34 állomás és szolgáltatás 
várta a gyerekcsoportokat, a portánál pedig infor-
mációs központ működött. Számtalan szórakozási 
lehetőség közül válogathattak a résztvevő diákok: 
gumikerekű kisvonattal bejárhatták Mór városát, 
volt ugrálóvár, egészségház, arcfestő műhely, kerék-
páros akadálypálya, karaokeszínpad, „vizes” verse-
nyek, darts, gokart, élő óriáscsocsó, lovaskocsizás 
és sokféle sportolási lehetőség is. A rendezvényhez 
az időjárás is kegyes volt, így a gyerkőcök kedvükre 
szórakozhattak. Biztosan nem bánnák, ha minden 
évben megismétlődne ez a rendezvény!

A kistérség „nagy” 
gyereknapja

Katonai titkok a mélyben

Nemrégiben megkezdték a volt szov-
jet emlékmű környékének feltárását, 
mint ahogy a mellékelt fényképek is 
mutatják. Ez nem csupán a beton-
koszorú és a betontest eltávolítását 
jelenti, hanem a környék területének 
feltárását is. A körülkerített terület 
sok mindent rejt. A vállalkozó mi-
helyt elkezdte a munkát „tanács-
adókkal”találkozott. A jó szándékú 
idősebb móriak a térrel kapcsolatban 
más és más információkat adtak. 
Ez természetesen nem jelenti azt, 
hogy nincs mindenkinek igaza. Ami 
biztos, hogy a pár napi munka után, 
ott jártunkkor 11 vélhetően máso-
dik világháborús katona földi ma-
radványait találták meg. A katonák 
egyes elmondásokkal ellentétesen 
nem tömegsírban feküdtek, hanem 
a háborús minimummal ellentétben 
(60 cm) , hanem kb. 170 cm mélyen 
voltak végső nyughelyükre temetve. 
érdekesség még, hogy az azonosí-
táshoz jól látható és „jó állapotban” 
lévő bakancs is előkerült a mélyből. 
Fém azonosító táblácskát nem talál-
tak, de sok jel arra utal, hogy az itt 
megtalált katonák a szovjet hadsereg 

állományába harcoltak.
   Mi lesz a maradványok sorsa kérdésre a polgár-
mesteri hivatal dolgozói adták meg a választ, hiszen 
egy jól előkészített terv alapján, a méltó végtisztes-
séget természetesen a katonák megkapják. Végső 
nyughelyük az erre kijelölt parcellában lesz.
Mi lesz a terület sorsa? Reméljük, hogy itt hamaro-
san Wekerle Sándor köztéri szobra lesz megtalál-
ható egy impozáns park közepén.

Magyarországi borrendek III. főzőversenye
 Június 14-én Mór adott otthont a Magyarországi bor rendek 

III. főzőversenyének. A helyszín Szent István téri park csakúgy 
„ illatozott” a sok bogácsból, grill rácsról, fazékból és cserép-
edényből felszabaduló ízvilágtól. A feladat nem volt más, 
minthogy borral készült ételeket főzzenek szabad tűzön. A 
verseny kötelező alapszabálya – miszerint minden csapat más 
ételt főzzön – sokszínűvé tette az amúgy is színes versenyt. 
Aki támogatói jegyet vásárolt, az kóstolhatott is. Mindemelet 
egy Mór felirattal gravírozott üvegpoharat kaphatott Ezerjó 
nedűvel. Már reggel 8 órától nagy volt a sürgés-forgás, hogy 
 

9 órától elkezdődhessen a sütés főzés. Egy órától négy óráig 
a zsűri értékelt. Kik versenyeztek? Móriak, fehérváriak, pécsiek 
is fakanalat ragadtak többek között. A második díjat a Pécsi 
Pezsgőrend eperrel töltött jércemelle kapta, az első helyet 
nem megosztva, hanem kiérdemelve a Budafoki Promontor 
Borlovagrend pácolt báránycsülke, valamint a felvidéki Marcell-
ház, Szent Imre Herceg Borlovagrend báránypörköltje kapták. 
Mi móriak sem szégyenkezhetünk, hiszen a móri borbarát 
hölgyek reneszánsz menüsora a Magyar Borrendek Országos 
Szövetségének különdíját kapta.

A Fejér Megyei Tűzoltó Szövetség 
szervezésében került megrende-
zésre 2008. május 24-én a Bicske 
– Mór kistérségek önkéntes tűzol-
tói részére kiírt I. fokozatú tűzoltó-
verseny. A Vértesbogláron tartott 
verseny jó hangulatban, szikrázó 
napsütésben telt.

A móri körzetből 5 település 
14 csapata, míg a bicskei körzet-

ből 6 település 28 csapata vett részt a versenyen. A csapatoknak két 
versenyszámban kellett összemérni a tudásukat. A 800-as kismotor 
fecskendő szerelésben és a váltofutásban elért összesített időered-
mény adta a végleges rangsor alapját. A értékelés korosztályonként 
és nemenként külön történt.

Az eseményen a móri tűzoltóságot 5 csapat képviselte. A csapatok 
kísérői mellett a versenyt megtekintette meghívott vendégként a 
Freudenbergi Önkéntes Tűzoltóság Alcheni Csoportjának küldöttsé-
ge, valamint Fenyves Péter polgármester úr is.

Csapataink a következőképpen szerepeltek: Ifjúsági leány kategóri-
ában a móri tűzoltóság I. számú raja az összesített 2., a II. számú raja a 
3. és a III. számú raja pedig a 4. helyezést érte el. Ifjúsági fiú csaptunk 
2. lett, felnőtt férfi csapatunk pedig szintén az előkelő 2. helyezést 
szerezte meg.

Az értékes díjak mellett a Móri Önkéntes Tűzoltó Egyesület nyerte 
el 2008. évben a Fejér Megyei Tűzoltó Szövetség álal alapított, a leg-
több eredményesen szereplő versenyrajt indító szervezetnek járó 
vándordíjat. Mór Város Polgármestere a legjobb időeredményt elért 
móri csapatnak különdíjat adományozott.

Ezúton is szeretném kifejezni köszönetemet versenycsapataink 
tagjainak a versenyen tanúsított tisztes helytállásért, eredményes 
szereplésért, felkészítőiknek a versenyre való felkészítésben vég-
zett munkájukért, a tűzoltóság 
tagjainak a verseny lebonyolí-
tásához adott segítségükért. 
Köszönetemet fejezem ki az 
ER-FA 2000 Faipari Kft-nek a 
versenyen való részvételhez 
adott támogatásért.

 
 Horváth Péter tű. őrgy.
 tűzoltóparancsnok

Tűzoltóverseny

Mire lapunkat kézbe fogják, már gyerekzsivaj és 
zene száll a strand felől- persze csak akkor, ha az idő-
járás is kegyes lesz. A móri Városi Strand  június 13-án 
nyitott az idén. Brumbauer Istvántól, az üzemeltető 
Mórhő Kft. ügyvezetőjétől megtudtuk: változott a 
strand nyitvatartása, hiszen tavaly sokszor előfordult, 
hogy a tikkasztó kánikulában nem volt elegendő, 
hogy tíztől este hétig fürdőzhettek a vendégek. 
Ezért idén minden nap 9 és 20 óra között lehet majd 
strandolni. A diákjegy 475, a csoportos diákjegy 400 
(diákigazolvánnyal rendelkező, 20 fő feletti csopor-
tok részére adható; 18 év alatti diákoknál felnőtt 
kísérő szükséges), a felnőtt belépő 575 forintba 
kerül. A vállalati, üzemi belépőkkel (megállapodás 
szerint), és a Wekerle Sándor Szabadidőközpontba 
váltott bérletekkel a strand szolgáltatásait a tavalyi-
hoz hasonló módon igénybe lehet venni. 

A strandon továbbra is lehetőség nyílik sport-
szerek bérlésére: pingpongfelszerelést, kosár-és 
focilabdát, valamint nyugágyakat is bérelhetünk, 
egységesen 420 forintért, amiért a sportszereket egy 
órára, a fekvőalkalmatosságokat viszont egész napra 
megkapjuk. Az elmúlt évben esztétikus, kényelmes 
„napvédő” faházakat is telepítettek a strandra, me-
lyek igen jó szolgálatot tettek a tűző napsütésben; 
egy ilyen házikó napi bérleti díja idén 1500 forint. 
lehetőség van arra is, hogy a nagymedence vízfe-
lületét, illetve a homokos sportpályákat bárki bérbe 
vegye rendezvény céljára; a bérleti díj megállapítása 
ilyen esetekben mindig egyénileg történik.

Most már tényleg csak a napsütés, a jó idő hi-
ányzik!

„Itt a strandidő végre…!”
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Epres jérce, bárány csülke és pörköltje…

 

A napozás káros hatásairól nap mint nap hallhatunk, de a sok rémhír elle-
nére a napozás egészséges, ha megfelelő óvintézkedések mellett süttetjük 
magunkat.

 Élettanilag a legfontosabb pozitív hatása a napfénynek a D-vitamin szin-
tézis. Ez a vitamin bizonyítottan elősegíti:  

-az immunrendszer működését, a keringést, a prosztata egész-
séges működését, a fehérvérsejtek számának növekedését, az 
egészséges bőr kialakulását, a melatonin termelődését.

Mindezek mellett a legújabb kutatások bebizonyították, hogy a D-vitamin 
felveszi a harcot a rákos daganat ellen.

 Mivel az életünk során testünket ért sugárzás összeadódik, idős korban en-
nek az összegzett hatásnak betudhatóan láthatunk a leginkább fénynek kitett 

 területeken a mély ráncokon kívül (melyeket a szövetek kiszáradása okoz) 
világos vagy sötétbarna foltokat, körülírt területeken halványvörös vagy 
sárgás, a bőr felszínéből alig kiemelkedő, vaskosabb szaruréteggel fedett 
elváltozásokat. A szaruréteg néha megvastagszik, és kis szarvhoz hasonlóan 
előemelkedik. Ezek közül az elváltozások közül néhány csak kozmetikaki 
probléma, a többi viszont rákelőző állapot, melyeknek eltávolítása a rossz-
indulatú elfajulás megelőzése miatt fontos.                                                     

 Fontos, hogy olyan fényvédőt használjunk, mely egyaránt rendelkezik UVA 
és UVB sugarak elleni védelemmel. Utóbbiak nagy energiájukkal közvetlenül a 
DNS spirálban okoznak károkat, megváltoztathatják a bőr sejtjeinek genetikai 
állományát, ami a későbbiekben daganatos elváltozáshoz vezetnek.

 Napozás után elengedhetetlen a megszokottnál gazdagabb hidratálót 
használni, mely revitalizálja és regenerálja, valamint nyugtatja a bőrt.

A napozásról



Mór Városi Önkormányzat Képviselő Testülete május hó-
napban két alkalommal ülésezett, igazodva a megjelent 
pályázatok beadási határidejéhez.

2008. május 14-i soron kívüli ülés döntései:

1.  A Közép-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács pályá-
zatot írt ki a Települési Önkormányzati tulajdonú szilárd 
burkolatú belterületi utak felújítására.

A Képviselő Testület Mór Város útjai közül az alábbi felújítási 
javaslatokat fogadta el:

a.  Bethlen Gábor - Báthory István - Bocskay István utcák 
felújítási összköltsége 10.6 millió Ft. Az önkormányzat 
által fizetendő önrész 5.3 millió Ft.

b.  Mátyás király utca - Martinovics utca- Hegyalja utca 
felújítási költség 20.6 millió Ft, az önkormányzat által 
fizetendő költség 10.3 millió Ft.

c.  Árpád utca - Kórház utca felújítása, amelynek összkölt-
sége 30.6 millió Ft. Az önkormányzatot terhelő önrész 
15.3 millió Ft.

A Képviselő Testület jóváhagyta a fent említett utcák burkolat 
felújítási pályázaton történő részvételét.

2.  A Képviselő Testület, 2006 - 2010 évi gazdasági program-
jába foglaltak szerint, 2008. évben is folytatjuk az „Egy 
intézmény teljes felújítását”. Ez évben a Szabadság téri 
óvoda teljes körű felújítása fog megtörténni. Felújítás 
során szükségessé válik a nyílászárók cseréje és az épü-
let külső homlokzatának hőszigetelése, valamint a belső 
tér állmennyezettel és szigeteléssel való ellátása. Ezen 
munkák elvégzésével felel meg az épület az előírások 
szerinti korszerű hő technikai előírásoknak. Ezen cél el-
érése érdekében, pályázatot nyújtottunk be „Energetikai 
hatékonyság fokozása” pályázati konstrukció keretében 
elnyerhető támogatásra. A kivitelezés várható költsége 
várhatóan 36 millió Ft, melyet a pályázat maximum 50%-

ban támogat. A Képviselő Testület a 18 millió Ft pályázati 
önerőt biztosította.

3.  A Képviselő Testület elfogadta a Pitypang Óvoda által a 
Fejér megyei Közoktatásért Közalapítványhoz benyújtan-
dó pályázatát. Az óvoda a nevelési oktatási intézmények 
fejlesztő eszköz beszerzés támogatására pályázik. A Kép-
viselő Testület biztosította a pályázati önerőt.

Polgármesteri tájékoztató
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A település ne-
ve 1193-tól foko-
zatosan alakult ki 
(Boyanka - Boyen-
ka - Bayonka - Bay- 
sonka - Bayinka - 
Balinkay) és 1755-
től nyerte el mai 
nevét.

Balinka, mint 
helység és birtok 
az Árpád-házi ki-

rályok korából származik. A ránk maradt 
legrégebbi oklevél szerint 1193-ban III. Béla 
király a székesfehérvári keresztes lovagok-
nak ajándékozta „Boinca” néven. A  XVII. 
században német lakosokkal települt újra, 
az elpusztított település helyétől kissé ke-
letebbre. 1876-ban a fél falu elpusztult egy 
tűzvészben, 1880-ban három alkalommal 
is pusztított a „vörös kakas”, csak a cserép-
tetős épületek maradtak meg. A tőkés fej-
lődés első évtizedeiben bebizonyosodott, 
hogy a szaporodó lakosság Balinkán nem 
tud megélni. Belső elvándorlás kezdődött, 
majd Európa, sőt a tengerentúl következett. 
Amerikába 1913-ig több száz balinkai ment 
el. A fejlődést az 1920-ban megnyitott kis-
gyóni bánya indította el, a parasztság a 
zöldségtermesztéssel tett szert nagyobb 
jövedelemre. Híres a balinkai káposzta, a 
vöröshagyma, a tök.

A szénbányá-
szat fellendülé-
sével 1955-1957-
ben bányász 
lakótelep épült 
itt, iskolával, or-
vosi rendelővel, 
klub-házzal és 
könyvtárral.

A jelenleg Balinka 
közigazgatási területéhez tartozó Kis-
gyón 1541-ben a várpalotai, 1696-ban a 
csókakői várhoz tartozott. 1720-tól a Zichy 
családé volt, akik 1851-ben két részben 
eladták, de 1913-ban az állam visszavásá-
rolta katonai célra és a Honvéd Kincstár 
kezelésébe adta át. 1922-ben kezdődött itt 
a szénbányászat és 1972-ig termelt. Ebben 
az időben közel száz bányász család lakott 
Kisgyónban, de sok bejáró bányász is járt 
ide dolgozni. 1972-től a szénvagyon kime-
rülése után megszűnt a bányászat, a közeli 
Balinkára szerelték át a berendezéseket és 
a bányászok is elhagyták Kisgyónt.

Szerencsére a gyönyörű környezetben 
lévő házak egy részét sikerült turiszti-
kai célra megmenteni, a fejér megyei 
természetbarátok 1980-ban 11 kulcsosház 
kialakításával létrehoztak egy turisztikai 
központot, amely azóta is fejlődik és igen 
kedveltté vált a természetbarátok, turis-
ták körében.

A jelenről  Wéninger László 
polgármester urat faggattuk:
– Milyen állapotban van most a falu?
– Ha pár szóval szeretném kifejezni magam, ak-
kor a jó is meg nem is. Az eredmények magukért 
beszélnek:

•  Az elmúlt évtizedekben kiépült a falu ivóvíz rend-
szere, elkészült a szennyvíz, a vezetékes gáz, a 
telefon, a kábeltévé hálózat.

• Korszerűsítve lett a közvilágítási hálózat.
•  Új utcanyitással újabb házhelyek kialakítására 

került sor.
•  Egy kivételével az összes települési utca aszfalt 

burkolatú.
•  Megvalósult a községi szintű, szervezett szemét-

szállítás.
• Mindkét temető új ravatalozót kapott.
• Tájba illő, új autóbuszvárók épültek.
•  2008. elején fejeződött be a szélessávú internet 

kiépítése és beüzemelése.
• A község nagy része járdával ellátott.
•  Két orvosi rendelőt, két művelődési házat üzemel-

tetünk és tartunk karban.
•  Óvodánk és iskolánk sajnos nincs, de nagyon 

humánusan megoldott a gyerekek elhelyezése 
oktatási intézményekben. Autóbusszal tudnak el-
járni a bodajki, a bakonycsernyei, a móri óvodákba, 
iskolákba, ráadásul ingyen, mert az önkormányzat 
téríti az utazási költségeket. Ezen kívül a tanköny-
vek árának felét is fedezi a hivatal.

•  A felsőfokú intéz-
ményekbe járó 
balinkai hallgatók 
félévenként 10 000 
Ft-os ösztöndíj tá-
mogatásban része-
sülnek.

•  Hag yomány a z 
évenkénti megrendezendő „Idősek napja”, ahol 
a 60 év feletti lakótársaink szerény vendéglátás 
és műsor mellett 3 000 - 3 000 Ft anyagi támo-
gatásban is részesülnek.

•  Minden évben megtartjuk a falunapokat, mindkét 
településrészen, külön-külön időpontban.

•  A Német Kisebbségi Önkormányzattal közösen 
rendezzük meg a hagyományos télapó ünnepsé-
get, ahol minden 14 év alatti gyermeket tartalmas 
mikulás csomaggal ajándékozunk meg.

•  Tagjai vagyunk a Móri Többcélú Kistérségi Társu-
lásnak, melynek reméljük végre már az előnyeit 
is érezni fogjuk.

– Mik a tervek a közeljövőben?
– A játszóterek építése és a településfejlesztési 
terv átalakítása kiemelt feladataink között van, 
minta ahogy az is, hogy az útburkolatok minőségét 
is javítsuk!
– Hol lehet bővebb tájékoztatást kapni a falu éle-
téről?
– Én mindig elérhető vagyok! Állandó „fogadóórám” 
van, hiszen igyekszem a nap minden órájában az itt 
élő emberek szolgálatára lenni.

Szomszédoló

Bolincaból, Balinka!
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A politikai pártok és szervezetek álláspontjai saját véleményüket tükrözik.

Fidesz
Sok vád ér bennünket. Minél több az eredmény, annál több a vád. A 
munkában persze nem tapasztalunk túljelentkezést, a kritikákban an-
nál inkább. (Talán az a gond, hogy szerencsére nem hagytunk annak 
idején mindenkit „kiteljesedni”.) Van, aki annyira pontosan lát mindent, 
hogy már előre el tudja küldeni az ügyészségnek a feljelentését a 
„gazságainkról”, mielőtt még egy ügy egyáltalán napirendre kerül-
ne. Azért az ostobaságnak is lehetne már határa. A volt kormányzati 
jósda elbújhat egy ilyen teljesítmény mellett. A tény tehát ennek 
következtében az, hogy a móri fideszes képviselők, családtagjaik, 
vállalkozásaik képviselői heti rendszerességgel bíróságon ülnek, 
rendőrségi kihallgatáson esnek át, hatósági ellenőrzéseket tartanak 
náluk a rendszeres feljelentgetések következtében. Hihetetlenül 
bosszantó lehet a feljelentgetőknek, hogy egyetlen ügyben sem 
történik elmarasztalás, a hatóságok csak bosszankodnak a sok feles-
leges feladat miatt. Sebaj, az igazi simlisek és gazemberek addig is 
szabadon garázdálkodhatnak, amíg a hatóságok a dolgozó embereket 
kell, hogy vizsgálgassák. Az is bosszantó lehet, hogy mindemellett 
nagyon aktív munka folyik nálunk, néhány hiba ellenére soha nem 
látott fejlődés bontakozik ki a városban, és nem tudják igazán elte-
relni erről a figyelmet. A legtöbb feladat a pályázatok körül forog, 
képviselőink is ez ügyben rohangálnak és konzultálnak a legtöbbet 
a hivatal dolgozóival együtt. Nyílván senki nem tökéletes, mehetne 
gyorsabban és szélesebb körben is, de sokak időnkénti passzivitása 
vagy késői ébredése miatt talán ne nekünk kelljen bűnhődni. Aki 
figyelemmel kíséri tevékenységünket, nem hiszem, hogy elégedet-
len lenne velünk, aki meg csak rúgni szeretne rajtunk, annak úgyis 
mindegy, mi a valóság. A helyzet néha lehangoló, de nem tud letörni 
bennünket. A fejlődés nem fog leállni. 

Mszp
Már megint soron kívüli ülés! A téma fontossága és a pályázati határidő 

miatt ugyan jogos és indokolt, mégis azt a meggyőződésünket igazolja, 
hogy nincs olyan előzetes, átgondolt elképzeléseken alapuló koncepció, 
amire ilyen esetben építeni lehetne.

Elfogadta ugyanis a képviselő-testület a legutóbbi - nem tervezett 
- ülésen a Belváros rehabilitáció címet viselő Előzetes Akcióterületi Ter-
vet, amely alapja komoly uniós források elnyerésének és megvalósítása 
hosszú távon meghatározza a belváros későbbi fejlesztési irányát. Úgy 
gondoljuk, hogy a város lakosságának jelentős része nem is tudja, miről 
született döntés, hiszen nem sokukhoz jutott el a honlapon megjelenített 
kérdőív, vagy az iskolásokhoz eljuttatott véleménykérő lap. Ez nem me-
ríti ki a szükséges előzetes egyeztetés követelményeit! Azzal bizonyára 
egyetért a többség, hogy meg kell őriznünk az évszázadokra visszanyúló, 
sajátosan Mórra jellemző és egyben városi rangot sugárzó tradicionális, 
építészeti és kisvárosi hangulatú egyediséget, hogy szükséges a felújítás, 
az önkormányzati és magán tőke összevonásával a pályázati források 
megszerzése. Ám sikeres pályázat esetén az értékmegőrzés mellett olyan 
új funkciók ellátása is lehetővé válik, amelyek komoly várospolitikai 
kérdések. Ezért az ilyen – távlati - fejlődést meghatározó döntések előtt 
alapvető elvárás lenne az itt lakók javaslatainak, véleményének kikérése 
és figyelembe vétele. Nos, ez újfent elmaradt! Pedig hasonló eset már 
előfordult (azt is szóvá tettük), a tervezett autóbusz pályaudvar helyé-
nek kijelölésekor.

   Úgy gondoljuk, hogy a terv készítője alapos munkát végzett, de ennek 
ellenére nem mellőzhető annak az érintett lakossági, társadalmi környe-
zetnek a véleménye, amelynek szorgos munkája eredményeként jutha-
tott városunk erre a szintre, és akik támogatása nélkül semmilyen tovább 
lépésre nem számíthatunk.

kdnp
Az elmúlt időszak történései közül az alábbiakat kívánjuk ki-

emelni.  Mögöttünk van a pedagógus nap ünneplése, az iskolai és 
óvodai ballagások sokasága és ezzel kapcsolatos kitüntetések és 
elismerő oklevelek átadása. Gratulálunk mindenkinek, akik valami-
lyen kitüntetésben és dicséretben részesültek, öregbítve ez által az 
oktatási intézmények hírnevét, és köszönetet mondunk minden-
kinek az odaadó egész évi oktatási és nevelési munkákért. 

Továbbra is fontosnak ítéljük meg a pályázatokon való részvé-
telt. Döntöttünk a belterületi utak burkolat felújítási pályázatáról, 
amely a Futár –Hegyalja-Mátyás király u., a Bethlen-Báthori-Bocs-
kai u., és az Árpád-Kórház u. valósulna meg az útfelújítás.

Nagy fontosságú döntést hozott a testület, mely a településköz-
pontok kialakítására szóló KDOP pályázat  benyújtására irányult. 
Ez a kétfordulós pályázat a városkép kialakításához jelentős lépés 
lehet. A városközpont struktúrája, és kialakítása kihat a gazdasági, 
turisztikai kulturális és közlekedési lehetőségek bővítésére. Ez által 
megújulhat az önkormányzati tulajdonú épületek és középületek, 
közterületek a Szt. István tértől a Kapucinus térig, a Lovarda ut-
cától a Bajcsy utca egy részéig. Bízunk továbbra is abban, hogy a 
pályázat sikeresen veszi az első fordulót és a második fordulóra 
a szakemberek pontosítva elkészítik a pályázat további részét . 
Ehhez a nyáron továbbra is sok érdemi utánajárásra és egyezte-
tésre van szükség. Igaz ez nem látványos munka, de a háttérben 
igenis sok egyeztetés és munka van minden kétkedés ellenére. 
A nyáron a terep a járdaépítéseké és az útfelújításoké lesz, mivel 
a közbeszerzési eljárás megindult  és a kivitelezők kiválasztását 
a testület a következő testületi ülésen dönti el.
A nyári vakációra a lakosságnak jó pihenést és feltöltődést  kívánunk.  

Tisztelt Olvasó!
Korábban már írtuk polgármesterünk egy alkalommal valami olyasmit nyilatkozott, hogy ez az újság, főként 
ez a kis hely ahol leírhatjuk véleményeinket- nem alkalmas az olvasó vélemény formálására. Akkor csak 
kérdezzük a lakosságtól, e sorok olvasójától: mennyire elégedettek az új szolgáltatóval, a székesfehérvári 
SZÉKOM Rt. munkájával? Valóban olyan változást hozott a város közterületeinek esztétikusabb kinézetében, 
mint ahogyan azt ígérte a polgármester? Azt ígérte a lakosságnak, hogy minőségi, színvonalas változást 
tapasztalhat a tevékenységet eddig ellátó móri vállalkozóval szemben!
Hát kérdezzük: volt már arra példa, hogy a várost, hogy a játszótereket ekkora gaz lepje el? És mit tesznek 
az arra illetékesek? És mivel jár a szerződés megszegése és annak be nem tartatása? Függhet a szankció 
attól, hogy ki nem tartja be és ki nem tartatja be a szerződésben vállaltakat? A tény, tény. Az ígértekből 
semmi sem valósult meg. Bízunk benne, hogy a többi ígéret, ami a város fejlődésével kapcsolatosan el-
hangzott nem így valósul meg!

Mór Város JöVőJéért egyesület

A város fejlődése, fejlesztése valamennyi felelősen gondolkodó ember érdeke. A fejlesztések elő-
készítése, a háttérmunka alapos szakmai felkészültséget, felelős gondolkodást igényel. A fejlesztések, 
a pályázatok előkészítése és a nyilvánosság is összeegyeztethető, ha a vélemények ütköztetése, a vita 
a célszerűséget, a várható legjobb eredményt szolgálja.

Az öncélú, az előterjesztést, a „hivatali” változatot, és csupán az eljárás oldaláról bíráló hozzászólások 
helyett más, versenyképes változatok felvetése, bemutatása jelentheti a megoldást.

Igen, felelősen hozzáértéssel részleteiben más pályázatok is összeállíthatóak, melyet a választók 
joggal elvárnak. A reményeink szerint a pártatlan és fedhetetlen önkormányzat ekkor - a minden 
szempontból megalapozott „versenyképes változatok” közül - a város érdekeit leginkább szolgáló 
megoldás mellett dönthet. 

szöVetség Mór Városáért

Politika

Az aktuális helyi és kistérségi feladatokról, problé-
mákról kérdeztük Jakab Róbertet, a tavaly augusz-
tusban kinevezett móri rendőrkapitányt. Aki esetleg 
még nem ismerné: Jakab Róbert Móron született és 
jelenleg is itt él. 1986-87 között sorkatonaként tel-
jesített szolgálatot a Győr és Hegyeshalom között 
közlekedő nemzetközi vonatokon. Az úgynevezett 
mélységi csoport tagja volt, akiknek feladata a 
határsértők megállítása és a határsértések felderí-
tése. A határőrségi tevékenységet követően a móri 
városgazdálkodási vállalatnál, majd 1988-tól a móri 
rendőrkapitányság igazgatásrendészeti osztályán 
dolgozott. Később a közrendvédelmi és közlekedési 
csoport előadója; 1997-től 2007 augusztusáig ve-
zette a közlekedésrendészeti osztályt, azóta pedig 
ő a kinevezett móri rendőrkapitány.
– Milyen feladatok voltak, lesznek a közeljövőben?
Június 11-én a kistérségi gyereknapon nyújtottunk se-
gítséget, 14-én az általános iskolák ballagásait, 14-15-én 
pedig a pusztavámi falunapok nyugalmát kell bizto-
sítanunk. Június végén öt új rendőr kerül állományba 
nálunk: négy móri és egy magyaralmási végzett rend-
őr-szakközépiskolást fogadunk és állítunk munkába. 
Július elején a bodajki motoros találkozón, a „Nagy Bulin” 
veszünk részt, és Móron ebből az alkalomból motoros 
felvonulás is lesz.

– Gondolom, az aktualitások mellett az állandó feladatok 
sem szorulhatnak háttérbe.
Így van. A nyári időszakban a 81-es főút forgalma jelentő-
sen megnövekszik a turisták és a hazautazó vendégmun-
kások miatt, ezért ekkor még nagyobb hangsúlyt fektetünk 
a sebességellenőrzésre és ittasságellenőrzésre, hiszen 

ezen okokból történik a legtöbb baleset. Bűnmegelőzési 
előadásaink, bemutatóink is folyamatosak. Bár ennek a 
tanévnek már vége, nem árt tudni, hogy az iskolák rendel-
kezésére állunk bűnmegelőzési témákban: az általános 
iskolákban a DADA (Dohányzás, Alkohol, Drog, AIDS), a 
szakközépiskolában és gimnáziumban az ELLENSZER 
program keretén belül tartunk előadásokat. Bemuta-
tókkal is igyekszünk tájékoztatást adni munkánkról, 
ilyen volt például a kistérségi gyereknapon egy baleseti 
szituáció imitálása a tűzoltókkal és mentősökkel együtt, 
ahol a rendőrség „helyszínelt”.

A fent említetteken túl természetesen mindenképpen 
azon munkálkodunk, hogy azok a bűncselekmények 
amelyek az állampolgárok, a lakosság szubjektív biz-
tonságérzetét jelentősen befolyásolják, -mint például 
a rablás, betöréses lopás, erőszakos garázda jellegű, 
közterületen elkövetett bűncselekmények- felderítése 
megtörténjen.

– Köszönjük a beszélgetést, és lehetőleg „munkamentes” 
nyarat kívánunk!

Rend őreinek hírei

A móri nyugdíjasokat érdekli, hogy…

A következő lapszámunk már foglakozni kíván a móri idős emberek hétköz-
napjaival. Nem csak a mindennapos problémákkal, hanem az örömökkel is. Nem 
lehet senki számára közömbös, hogy mi történik szüleinkkel, nagyszüleinkkel? 
Ezért hát ezen rovatunkat nem csak a szép korú olvasóknak, hanem a fiatalabb 
generációnak is szánjuk.
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Varga Zoltán

BAJNOKAINK

Va rg a  Zo l t á n 
olimpiai bajnok  
labdarúgó janu-
ár 1-én ünnepli 
születésnapját.

Üstökösként 
tünt fel a ma-
gyar labdarúgás 
horizontján. A 
rendkívül tech-

nikás labdazsonglőr 17 évesen került a Fradi 
híres, később négyszer bajnokságot nyert 
a Vásárvárosok Kupájában döntőig jutott 
együttesébe. Két évvel később a dánok el-
leni Eb bronzmérkőzésen a válogatottban 
is szóhoz jutott.

Tizenkét alkalommal játszott a nagyválo-
gatottban. Tokióban tagja volt az olimpiai 
bajnokságot nyert csapatnak. Afféle nehéz 
emberként társaival is gyakran került el-
lentétbe.

Az angliai vb-n nem került az utazók 
közé. A mexikói olimpián így szerepel-
hetett volna, ám a játékok megkezdése 
előtt cserben hagyta a csapatot.

Ezzel az addig felfelé ívelő pályafutása 
is csaknem megtört. Kivételes tehetsé-
gét nem tudta kibontakoztatni. Kétéves 
eltiltás után a berlini Hertha együttesé-
nél bundabotrányba keveredett, majd 
skót, holland és belga élcsapatokban 
játszott.

Később Bajorországban játékosedző 
lett, és a biztosítási szakmában dolgozott. 
Huszonnyolc év után, 1996-ban a Fradi 
váratlanul edzőnek hívta haza, majd több 
élvonalbeli csapatnál próbálkozott, de 
sehol sem talált igazán megértésre.

Olimpiai bajnok:  
Tokió, labdarúgás , csapat, 1964

Storcz Botond

A fagylalt

 A fagylalt legkorábbi ősét a 3000 évvel 
ezelőtti Kínában találjuk meg, ahol a jeget 
gyümölcsökkel és tejjel ízesítve fogyasztották. 
Az ókori Rómában is igen kedvelt csemege 
volt a fagyi, bár csak a legmódosabbak en-
gedhették meg maguknak (pl.: Heliogabadus 
császár), ugyanis nagyon drága volt a jeget 
illetve a havat elég gyorsan leszállíttatni a vi-
szonylag közeli hegytetőkről. A szegényebb 
rétegeknek egészen a mesterséges jég fel-
találásáig (XVII. század) elérhetetlen maradt 
a fagylalt. A XVIII. században tört be igazán a 
köztudatba, főleg Olaszországban, mely ma is 
a fagylaltkészítés fellegvára. Magyarországon 
az 1800-as évek elején terjedt el. Akkor még 
csak elegáns cukrászdákban lehetett kapni, 
a tölcsér pedig teljesen ismeretlen volt, kb. 
100 év elteltével találták ki.

A fagylalt főbb fajtái:
 Parfé: Elkészítése nem túl bonyolult, csupán 
cukrot, tejszínhabot és az általunk kiválasztott 
ízt (csokoládé, vanília, valamilyen gyümölcs, 
stb.) összekeverünk, formába ötjük, majd 
5-6 órán át a mélyhűtőben hadjuk. Sokáig 
kemény marad és szeletelhető.
Szörbet: Fagylalt és különböző italok (gyü-
mölcslé, szóda, citromlé, kávé) keveréke jég-
kockával.
Jeges joghurt: Friss gyümölcsökkel össze-
darált fagyasztott joghurt.
Jégdara: Tejes turmix fagylalttal, gyümölcs-
darabokkal és jégdarával.
Sült fagylalt: Habbá vert tojásfehérjével kell 
beborítani a gombócokat, majd pár percre a 
sütőbe tenni. 
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Móron, a Mikes Kelemen út – Nemes utca kereszteződésében a 2000 
óta működő jelzőlámpás csomópont forgalomirányítása forgalomfüggő 
üzemmódban mind a főirány, mind a mellékirány esetében „telezöldes” 
irányítással történik.

Rendeltetésszerű működés esetén jelenleg a csomópont mellékirányai és 
gyalogosai az érzékelőkön való bejelentkezést követően kaphatnak szabad 
jelzést. A felvázolt működés csak az érzékelők hibátlan működése esetén 
igaz. érzékelő hiba esetén állandó periódusidejű programok vezérlik a cso-
mópontot. 2008. január 22-én a hurokdetektorok sokadszori meghibásodása 
miatt a Magyar Közút Kht. állandó periódusidejű programra kapcsolta a 
csomópont jelzőberendezését. A meghibásodás okaként a burkolat nem 
megfelelő teherbírása miatt bekövetkező hurokdetektor-szakadást jelölte 
meg a kezelő. A Magyar Közút Kht. álláspontja szerint a burkolat megerő-
sítése nélkül nincs értelme a hurokdetektorok újbóli javításának.

Az elmúlt években több sajnálatos baleset - köztük 1 halálos kimenetelű 
is - bekövetkezett a csomópontban. Ezen balesetek okai, hogy a 81. szá-
mú főúton közlekedők jelentős hányada nem tartja be az útra érvényes 
áthaladási sebességeket. Tovább növeli a kockázatot, hogy a főútról balra 
kanyarodó irányok a főúttal egy időben haladhatnak át a csomóponton. A 
terv célja, hogy a sebesség túllépése megszűnjön és a főútról balra kanya-
rodó irányok védett irányítás mellett, haladhassanak át a csomóponton. 

A 81. számú főútról balra kanyarodó irányok forgalombiztonságának 
növelését önálló balra kanyarodó fázis bevezetésével kívánjuk elérni. A 
sebesség túllépés megakadályozására az eddigi gyakorlattal szemben a 
csomópont általános piros jelzésen áll. A 81. számú főút a mértékadó for-
galom és a sebesség szempontjából a meghatározó irány, ezért a csomó-
ponttól 100-100 méterre a főúton érzékelőket építenénk a burkolatba. Ezek 
az érzékelők távoli bejelentkezésként szolgálnak a forgalomirányító beren-
dezéshez. Hasonló távolságra a csomóponttól a 81. számú főút mindkét 
ágára sebességjelző táblákat helyeznénk, melyek vizuális úton tájékoztatják 
a járművezetőt, ha túllépi a megengedett 60 km/h-s sebességet. Ameny-
nyiben a jármű nem lassít le az előírt sebességre, úgy a csomópontba érve 
még piros jelzés fogadja. 

A tervező figyelemmel volt a műszakváltások idején jelentős mértékben 
megnövekedő keresztirányú forgalomra, így reggel 5 és 7 óra között, vala-
mint délután 13 és 15 óra között külön program működik, amely csaknem 
dupla (24 sec) szabad jelzést biztosít a mellékirányoknak.

A beruházás legköltségesebb eleme a csomópont teljes hosszában 
szükséges burkolat-megerősítés, mely két réteg aszfalttal történik. Ez nél-
külözhetetlen a hurokdetektorok újbóli tönkremenetelének megelőzése 
érdekében.  

A beruházásra Mór Város Önkormányzata sikeres pályázatot nyújtott 
be. Az elnyert összeg a csomópont korszerűsítésére 25 057 827 Ft, az ön-
kormányzat által vállalat önrész 10 739 068 Ft, így a teljes költségvetés 
35 796 895 Ft.

A Szent István tér évekkel ezelőtt megkezdett rehabilitációjának újabb 
lépcsőfokához érkeztünk, mikor a képviselőtestület döntött a városházával 
szemközti parkoló és járda felújításáról. A döntés nyomán közbeszerzési 
eljárás lefolytatásával kiválasztott kivitelező állhatott munkába 2008. már-
cius 31-én. A munkával kapcsolatosan elvárás volt, hogy a város talán leg-
kihasználtabb parkolója a lehető legrövidebb ideig maradjon csak üzemen 
kívül. Ennek az építést végző Útéppark Bt. eleget is tett, így április 16-án már 
újra birtokba vehették az autósok az immár megszépült belvárosi parkolót. 
A műemléki jellegű térkővel burkolt parkolósor mindkét végén nagyobb 
szélességet biztosító mozgáskorlátozott beálló és hozzá kapcsolódó rámpa 
került kialakításra. A tér közvilágításához igazodóan új, díszes kandeláberek 
is kerültek a régi vasbeton oszlopok helyére. A gyalogosok akadálymentes, 
biztonságos közlekedése is biztosított ezután, mivel a felfagyott kőburko-
latú járda is megújult. A beruházást az önkormányzat önerőből végezte, 
melynek teljes bekerülési költsége 10.304.885 Ft volt.  

A Szent István téri munkálatokkal egyidőben a város más részein is folytak 
a munkák. Szintén közbeszerzési eljárás során kiválasztott kivitelezőként 
építhetetett járdákat a városban a Colas-Eger Zrt. A Táncsics utcában a 2007. 
évben megkezdett térkő járda folytatása, a Petőfi utcában pedig a helyen-
ként járhatatlanná vált betonlap járda cseréje és a vízelvezetés megoldása 
volt napirenden. A munkaterület átadása ebben az esetben is március 31-
én történt, de a tényleges kivitelezés májusban zajlott. Itt sem volt sokáig 
felfordulás, május 19-re elkészültek a térkő burkolatú járdaburkolatok. A 
fejlesztések 3.260.652 Ft-os ellenértékét szintén az önkormányzat saját 
forrásból biztosította.    

Storcz Botond, 
h á r o m s z o r o s 
olimpiai bajnok  
kajakos január 
30-án ünnepli 
születésnapját.

S y d n e y b e n 
duplázott. Ket-

tesben Kammerer Zoltán társaként, 
négyesben Horváth Gáborral és 
Vereckei Ákossal kiegészült hajó-
ban nyert olimpiai bajnokságot. A 
négyszeres világbajnok különben 
nem tartozik a szerencsés verseny-
zők közé.

Már Atlanta előtt is egyik első 
számú esélyes volt, de eperlevestől 
mérgezést kapott, és ki sem utaz-
hatott az olimpiára. A következő 
éven pedig három világbajnoksá-
got is nyert Darthmouthban. Ami 
kellő önbizalmat adott számára az 
ujabb  olimpiai felkészüléshez. 

Sydney sikerei  utáni pályafutása 
sem volt töretlen.  

A világbajnokságon gyengéb-
ben szerepelt. A vb után azonban 
újra összeült a bajnok négyes, és 

Athénben sikerült megvédeniük 
bajnoki cimüket.

A 2005-ös világbajnokság kudar-
ca után, hiszen a kétszeres olim-
piai bajnok négyes nem jutott a 
döntőbe, a visszavonulás mellett 
döntött.

Magánéletére koncentrált. Is-
mét megnösült, Dorka (2001) lánya 
után Katica (2007) is megérkezett. 
A Testnevelési Főiskolán szakedzői 
diplomát szerzett, a Közgazdasá-
gi Egyetemen tanult. Feleségével 
vendéglőt nyitott, Ürömön önkor-
mányzati képviselő lett. Majd előbb 
barátaival  kezdett ismét kajakozni 
és végül 2007 késő őszén első-
sorban Vereckei Ákos  unszolására 
visszatért. Tiz kilós súlyfeleslegével 
ugyan nem ment könnyen,.de Bakó 
Zoltán vezetésével bekapcsolódott 
a válogatott felkészülésébe, s Pe-
kingben is szeretne ott lenni!

Olimpiai bajnok:   
Sydney, kajak-kenu, K2-500 m, 2000
Sydney, kajak-kenu, K4-1000 m, 2000
Athén, kajak-kenu, K4-1000 m, 2004
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Gyereknek lenni jó

Amikor a „sporik” rúgják a bőrt
Június 6-7-én Vágner lászló, az MlSZ Játékvezetői 

Bizottsága elnökének vezetésével Móron találkoztak 
az NB I-es labdarúgó-játékvezetők és az ország megyei 
játékvezető bizottságának elnökei. A játékvezetők min-
den bajnokság befejezése után értékelik az elmúlt félév 
történéseit, a szezonzáró esemény megszervezésére 
pedig ezúttal Arany Tamást kérték fel. Ő számolt be la-
punknak arról, hogyan is sikerült a programsorozat.

A találkozó szakmai része 6-án a Hétkúti Wellness 
Hotelben zajlott, majd Fenyves Péter polgármester úr 

egy ebédre hívta meg a résztvevőket. Délután tovább 
folytak a szakmai megbeszélések, persze a pihenésre is 
jutott idő. Pénteken a móri öregfiúk gárdájával játszott 
az NB I-es bírók csapata, ahol- Kassai Viktor kivételével, 
aki már a labdarúgó Európa Bajnokságon volt ekkor-, 
valamennyi élvonalbeli “spori” pályára lépett. A közel 
300 néző előtt lejátszott találkozón a móri csapatban 
mezt húzott Fenyves Péter is, a játékvezetőknél pedig 
a „mi bírónk”, Arany Tamás is. A jó hangulatú találkozón 
szerencsére nem az eredmény volt a fontos: a móriak 
jó házigazdának bizonyultak, bár a győzelem nem a 
miénk lett...

A mérkőzés szünetében Csima Pongrác labdazsonglőr 
szórakoztatta a közönséget Ekkor és a meccs végén 
a tombolát vásárolók között értékes sportereklyéket 
sorsoltak ki: a móri önkormányzat Oktatási, Kulturális 
és Sportbizottságának és a Fejér Megyei labdarúgó 
Szövetségnek felajánlásait, az EB-n résztvevő csapatok 
labdáit, melyeket a játékvezetők dedikáltak. A tombolá-
ból befolyt összeget a mérkőzésen segédkező móri női 

csapatnak ajánlották fel. A mérkőzés után lófogatos vá-
rosnézés szerepelt a programban, közben a résztvevők 
megismerhették városunk nevezetességeit és persze 
a kihagyhatatlan pincéket is! A vacsora elfogyasztása 
előtt a Fantom tánccsoport tartott nagy sikerű be-
mutatót, majd ifj.Förhécz Sándor zenéjére nótaesttel 
zárult a nap. Szombaton még folytatódott a szakmai 
program, majd mindenki élményekkel feltöltődve, re-
mek hangulatban indult haza azzal a köszönéssel: “Ide 
máskor is eljövünk!!!” Reméljük, így is lesz!

Sokszor és sokféleképpen  ünneplik a környező települések a 
gyereknapot. Nem csupán azért, hogy egy kötelező feladatot ki-
pipáljanak, hanem azért is mert ők is jól tudják, hogy egy település 
jövőjét a gyermekek adják. Ahhoz, hogy a régió - jobban mondva 
a kistérség is előre tekintsen - szükségünk van arra, hogy ezek a 
gyerekek ne csak a saját településeiken, hanem egy központi he-
lyen is összejöjjenek. Mi más is lehetne erre alkalmasabb, mint egy 
kistérségi gyermeknap.

   Fenyves Péter polgármester úr köszöntőjét követően a Fejér 
Megyei Közgyűlés elnöke dr. Balogh Ibolya szólt az egybegyűl-
tekhez és  a pedagógusokhoz és természetesen a gyerekek-
hez. “ bizonyára Ti is éreztétek már, hogy adni jó, egy fárasztó 
tanév végén úgy gondolom, hogy amit a pedagógusok 
Nektek adtak és adnak az is jó”. A köszöntőket követően a 
több mint ezer diák figyelemmel követhette azokat a műsor-
számokat melyeket a kistérség gyermekei egymásnak adtak 
elő. A gyors előadásokat követően elérkezett az izgalmak 
ideje. A tűzoltó, mentő és rendőrségi bemutató mellett a 
gyerekekre érdekes feladatok és fejtörő rejtvények vár-
tak. A tizedik kistérségi gyermeknap mindenki számára 
sok érdekességet és tanúságot hozott. Nem fejezhetem be 
írásomat anélkül, hogy a többször és mindenki szájából 
megfogalmazott köszönetet papírra ne vessem: köszönet és 
hála a Radnóti Miklós Általános Iskola pedagógusainak és 
vezetőinek, kiváló és színvonalas rendezvényükért. Ezúton 
kell, hogy megköszönjük a résztvevő tűzoltók, mentősök és 
rendőröknek, valamint minden lelkes munkatársnak közre-

működését. Jövőre reményeink szerint újra mindenki együtt 
örülhet a gyereknap adta örömöknek.

A 2007-2008-as tanév 
végesztével a pedagógu-

sok jól megérdemelt 
pihenésüket tölthetik, 

a diákok pedig 
VAKÁCIÓZHATNAK! 
Vigyázzunk rájuk!

Szép nyarat!

Fejér Megye szakrális 
kisemlékeiről a Lam-
berg kastélyban nyitot-
tak meg képes kiállítást 
2008. június 10-én. Az 
eseményen részt vett 
Balsay István a Közgyűlés Alelnöke, Száraz László plébános 
atya és Fenyves Péter polgármester.


