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Megváltásra várva
Lk 1,67-79
apja pedig, zakariás, betelt szentlélekkel és így jövendölt: ,,áldott az Úr, izrael istene [zsolt 
41,14], mert meglátogatta és megváltotta az ő népét [zsolt 111,9]. az üdvösség szarvát 
támasztotta nekünk, Dávidnak, az ő szolgájának házában [zsolt 18,3; 132,17], amint meg-
mondta szentjeinek ajkával, ősidőktől fogva prófétái által. Megmentett minket ellensé-
geinktől, és mindazok kezéből, akik gyűlölnek minket [zsolt 106,10]; hogy irgalmasságot 
cselekedjék atyáinkkal, és megemlékezzék az ő szent szövetségéről, az esküről, melyet 
ábrahám atyánknak esküdött, hogy majd megadja nekünk [zsolt 105,8; 106,45; lev 26,42], 
hogy ellenségeink kezéből megszabadulva, félelem nélkül szolgáljunk neki, szentségben 
és igazságban őelőtte életünknek minden napján. téged pedig, gyermek, a Magasságbeli 
prófétájának fognak hívni: mert az Úr színe előtt fogsz járni, hogy előkészítsd az ő útját 
[Mal 3,1], és népét az üdvösség ismeretére tanítsd, bűneik bocsánatára. istenünk mélysé-
ges irgalmából, amellyel meglátogatott minket a magasságból felkelő, hogy fényt hozzon 
azoknak, akik sötétségben és a halál árnyékában ülnek [iz 9,1; 42,7], s hogy lépteinket a 
békesség útjára igazítsa’’ [iz 59,8]. 

kell egy perc, amikor elvonatkoztatunk az élet mindennapi bajaitól, problémáitól és 
egyszerűen MeGváltást várunk.  Jó volna szelíden édesanyánk kezét megsimogatni,vagy  

 
apánk barázdás tekintete mögött a bölcsességet látni, de ezt már sokan nem tehetik. 
aki tudja még, tegye.  a megváltás furcsa módját választjuk mi emberek: ajándékokkal  
fejezzük ki érzéseinket. Mielőtt abba a hibába esnék, hogy követ hajítok minden kedves 
olvasóra, megállok! nem teszem! ott vagyok az ember születésénél. ott vagyok a pász-
torok és a királyok érkezésénél. ott kell lennünk, mert így értjük meg az isten, mindenek 
feletti nagyságát. ott állok az előtt a kép előtt, amikor én is látogatókat kaptam, amikor 
hozzám is jöttek a „királyok”, tibi bácsi a szomszédból, vagy a gépkocsivezető felesége és 
nézték az isten teremtményét. igen, az voltam ott, mint a betlehemi kisded: ember. ha va-
lódi megváltó születését várjuk, túl kell lépnünk a saját képünkön – isten az Ő képmására 
teremtett minket - . túl kell lépnünk, ha csak egy percre is önmagunkon. sírni, nevetni, 
futni, mászni, úszni, vagy csak egyszerűen, lenni az istenben. ha egy percre megállunk és 
beleszippantunk a móri levegő pótolhatatlan egyediségébe, abba a soha el nem múló 
érzésbe, ami csak itt van, mert a világnak nincs még egy ilyen helye, a világon nincs még 
egy én, …a világon őrködik a rend…

Áldott Karácsonyt
  Kiss Norbert, főszerkesző

Áldott Készület,
 Boldog, Szép Karácsonyt!



•	 	A	Képviselő	Testület	a	Mór	Városi	Kórház	és	Járóbeteg	

ellátó	Szakrendelő	felújítási	pályázatával	összefüg-

gésben	módosította	a	költségvetési	rendeletet	és	a	

közbeszerzési	eljárások	eljárásrendjéről	szóló	közbe-

szerzési	szabályzatot.	Erre	az	egymással	összefüggő	

módosításokra	azért	volt	szükség,	hogy	megfeleljünk	

a	beruházás	központilag	előírt	lebonyolítási	szabá-

lyainak.	Az	Európai	Uniós	támogatásban	részesülő	

közbeszerzésekre	mind	a	támogatási	szerződés,	mind	

a	2007-2013-as	programozási	időszakban,	az	Európai	

Unió	Strukturális	Alapból	és	a	Kohéziós	Alapból	szár	

	

	
	

	

mazó	támogatások	rendjére	vonatkozó	rendeleteket	

kell	alkalmazni.	

•	 	A	Képviselő	Testület	megtárgyalta	a	Móri	Városi	

Kórház	Rendelő	Intézet	és	a	Kisbéri	Batthyány	Káz-

mér	Szakkórház	és	Rendelőintézet	között	létrejött	

szerződést.	A	Móri	Kórház	100	krónikus	ágyából	27	

db-ot	közreműködői	szerződéssel	a	Kisbéri	Kórház	

rendelkezésére	bocsátotta	üzemeltetésre.	Az	enge-

délyezett	ágyszámok	megőrzése	és	a	Móri	Kórház	

bevételeinek	növelése	érdekében	a	Képviselő	Tes-

tület	támogatta	a	szerződés	megkötését.	A	közre-

Polgármesteri tájékoztató
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A „Szomszédoló” rovat ettől a 
számtól kezdődően új szomszé-
dokat keres fel! Nem csak a köz-
ségek bemutatását tűzi ki célul, 
hanem boros szomszédaink is 
közel kerülnek hozzánk a lap 
hasábjain keresztül. Egy pilla-
natra megállunk és a levegő il-
lata is jelzi itthon vagyunk. Mór 
valóban a szorgalmas emberek 
hazája. Ha ügyes-bajos dolgain-
kon túllendülünk és belenézünk 
a hétköznapok forgatagába, bi-
zonyos, hogy összefutunk egy jó 
móri borral: otthon, az üzletben, 
barátoknál, vagy legtermészete-
sebb helyén a PINCÉBEN. Ezért is 
ugrunk át most a szomszédba.

Ahogy a kocsi begördül a takaros kis 
udvarba, az az érzésem támad, hogy 
otthon vagyok. Keresem a lehulló fa-
levelek közt a helyet, ahova állhatok 
– hiszen nem szeretném felborítani a 
harmóniát-. telefonon hívom Mónika 
asszonyt, aki szeretettel fogad az aj-
tóban. mindjárt látom is Bozóky urat, 
ahogy a vendégek fogadását készíti 
elő a szépen terített asztalnál. A min-
denségit neki, nekem egyszer el kell 
ide jönnöm…

A	beszélgetésünket	meglepő	kérdéssel	
kezdem:

-  Mikor ivott életében először bort?
-	Hú-ha?	Talán	4-es	általános	iskolás	le-

hettem,	amikor	egy	úttörő	táborban	egy	
kortyot	ihattunk,	egy	pincészet	látogatása	
közben.

- Mi történt ezután a bor és az Ön kapcso-
latában?
-	Következett	a	budafoki	technikum,	a	
Kertészeti	Egyetem	borász	szaka,	majd	a	
gyakorlati	év	a	Móri	Állami	Gazdaságban	
és	a	létra	megmászása.	A	borászati	főágazat	
vezetéssel	záruló	munkám	a	családi	gaz-
daságban	folytatódott.	Mára	én	már	csak	
a	szőlészettel	és	vendéglátással	foglalko-
zom,	a	bor	készítése	és	értékesítése	fiam	
feladata.	Országosan	is	jól	látható,	hogy	jól	
dolgoznak	a	„borcsemeték”
- Miben változott a helyzet az elmúlt év-
tizedekben?
-	Nagyon	sok	minden	változott.	Talán	kár	
is	lenne	hosszasan	ecsetelni.	Egy	bizonyos:	

az	étkezési	szokásokkal	együtt	a	bor	igény	
is	megváltozott.	Ma	már	ráébredtek	a	fo-
gyasztók,	hogy	nem	csak	száraz	bor	létezik.	
Igaz,	a	szakma	a	száraz	borok	alapján	ítéli	
meg	a	minőséget,	de	a	fogyasztó	sokszor	
mást	akar.	Nekünk	pedig	ezt	nem	lehet	
figyelmen	kívül	hagyni.	Ezért	is	örülnénk,	
ha	minél	több	móri,	vagy	környékbéli	lá-
togatná	a	móri	pincéket!

Beszélgethetnénk	napokig.	Talán	hetekig	
is.	De	nincs	most	erre	idő!	Egy	gyors	pince-
járás	és	egy-két	„vendéglátó	fortély”	még	
belefér…	Hiába	az	újságírón	kívül	még	a	
borász	is	sokszor	siet!

Egészségükre, szomszéd!

Mór íze
Bozóky	Pincészet	–	a	család	egy	célért	dolgozik

Szomszédoló

 – Folytatás a 4. oldalon

Mór	Város	Önkormányzat	Képviselő	Testülete	
2008.	október	29-én	az	alábbi	döntéseket	hozta.
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A politikai pártok és szervezetek álláspontjai saját véleményüket tükrözik.

Fidesz
Mi	mindig	a	lakosság	nagy	többségét	érintő	ügyek	mellett	állunk	ki,	
és	képviseljük	azokat.	Igaz,	nem	bírunk	a	többség	erejével	,	mert		3	
tagunk	kilépésével	szavazataink	a	felére	csökkentek.	Markánsabban	
tudtuk	volna	képviselni	velük	együtt	a	lakóság	számára	rendkívül	
fontos	ügyeket,	de	nélkülük	is	azon	voltunk	eddig	is,	hogy	kiálljunk	
a	lakosságot	érintő	fontos	ügyek	mellett,	s	elmondtuk	eddig	is	ag-
gályainkat,	véleményeinket,	kritikánkat.	Tesszük	ezt	abban	a	hitben,	
hogy		az	emberek	érzékelik		is.	A	visszajelzések	ezt	bizonyítják!	Látta	
a	lakosság,	hogy	nekünk	a	Mór	Város	Jövőjéért	Egyesület	képviselői-
nek	és	tagjainak	attól	a	perctől	kezdve,	hogy	fenn	forgott	a	kórház	
bezárása	az	első	dolgunk	az	volt,	hogy	demonstrációt	szervezzünk	
a	megmentése	érdekében.	Igaz,	nem	egészen	így	képzeltük	el!	
Kisebb	réteget	érint	ugyan	a	távfűtéses	lakásban	élőket	érintő	pa-
nel-	program	és	a	távfűtési	díj	mértéke,	de	szívügyünknek	tekintjük	
ezt	a	kérdést	is.	Kelemen	Levente	képviselő	társunk	hosszú	idő	óta	
és	fáradhatatlanul	tesz	lépéseket	a	távfűtött	lakásban	élők	képvise-
letében.	Szép	számmal	vettek	részt	a	fenti	téma	megtárgyalásakor	
lakossági	fórumán.	Ha	nem	a	politikai	hova	tartozás	és	egyéb	érdekek	
vezérelnék	a	képviselőket,	akkor	a	többségében		panelban	lakók	
által	bejuttatott	képviselők	/	Arany	Tamás,	Bogyó	Viktor,		Czachesz	
Gábor,Kállai	László,	/		e	témában	minden	képen	közösen	gondol-
kodhatnának	Kelemen	Leventével.	Arany	Tamás	különösen,	hisz	
abban,	hogy	ő	képviselővé	váljék	a	Mór	Város	Jövőjéért	Egyesület	
tagjai,-	az	ő	segítői-	igen	sokat	tettek!	Hajrá	Tomi,	most	a	4-	es	körzet	
lakóiért	fújd	a	sípot!

Mszp

Mindig	nagy	megnyugvást	jelent,	amikor	kiderül,	hogy	ebben	a	városban	szinte	rendszeresen	
történik	valami	nagyszerű	dolog.	Az	ember	sokszor	érzi,	hogy	már	túl	sok	volt	a	kritikákból,	
melyekkel	mindig	azt	akarják	elhitetni,	hogy	a	városvezetés,	vagy	a	különböző	intézmények	
mindent	rosszul	csinálnak.	Legtöbbször	ezek	a	leghangosabb	vélemények,	aztán	ezektől	az	
emberektől	hangoznak	el	a	leghangosabb	öndicsérgetések	is.	Csak	javasolni	tudjuk	a	kedves	
olvasónak,	hogy	sétáljon	végig	a	városon,	vagy	tekintsen	végig	az	intézményeken,	aztán	
gondolkodjunk	el	közösen,	hogy	tényleg	olyan	rosszul	végezzük-e	a	munkánkat.	Majdnem	
minden,	ami	történik	körülöttünk,	az	csapatmunka	eredménye.	Kellenek	éles	szemű,	és	éles	
eszű	vezetők	hozzá,	de	feltétlenül	kell	egy	összhangban	lévő	csapat.	Ami	pedig	a	legfonto-
sabb,	kell	a	történések,	tevékenységek	mögé	egy	olyan	szellemiség,	melynek	erősen	építő	
és	összetartó	ereje	van,	mondhatni,	mindennek	az	alapja.	Mielőtt	bárki	azt	mondaná,	hogy	
ezek	csak	ömlengő	szép	szavak,	figyelmükbe	ajánljuk	például	a	Radnóti	Miklós	Általános	
Iskola	legutóbbi	sikerét,	mely	méltó	koronája	az	eddigi	pályázati	sikereknek.	Történt	ugyanis,	
hogy	ez	az	„egyszerű	kis	vidéki	iskola”	az	oktatási	intézmények	között	2008-ban	elnyerte	a	
legjobb	munkahely	díjat.	Mindezt	fokozva,	a	kis-	és	középvállalkozásokat	összevonva	a	2.	
helyet	szerezték	meg,	országosan	ismert	komoly	termelő	és	szolgáltató	cégek	között.	Hoz-
zátennénk	azt	is,	hogy	az	összes	nyertes	között	nem	volt	még	egy	magyar	hátterű	cég.	Ha	
ekkora	nyomás	alatt,	ami	most	az	oktatásban	van,	ilyen	hangulatot	és	szellemiséget	lehet	
kialakítani,	akkor	ez	kivetíthető	az	egész	városra.	Csak	szándék	kell	hozzá.	Ha	a	magas	szín-
vonalú	eredményekre	nem	irigykedve	és	bosszankodva,	hanem	példaként	tekintünk,	ha	
megkeressük	a	jót	is	minden	egyes	dologban,	és	mögé	tudunk	állni,	akkor	már	érdemes	volt	
megmozdulnunk.	A	mindig	hiányolt	összefogáshoz	csupán	ez	az	egészséges	szellemiség	
kell.	Szerintünk	ez	ilyen	egyszerű.	Önök	hogy	érzik?

kdnp
A	legutóbbi	testületi	ülésen	nagy	polemizálás	folyt,	hogy	a	köt-
vénykibocsátás	mit	hozott	a	„konyhára”	eddig.	A	legfontosabb	
szempontnak	azt	lehet	tartani,	hogy	addig,	amíg	a	fejlesztése-
ket	nem	tudjuk	elkezdeni	és	befejezni,	addig	ez	a	pénz	tőke-és	
hozamgarancia	betétekben	legyen,	természetesen	törekedve	
arra,	hogy	azokban	viszont	a	legjobb	helyen	legyen,	a	legtöbbet	
kamatozzon.	Véleményünk	szerint	a	város	számára,	pedig	az	a	
legjobb	befektetés,	ha	a	forrásra	biztosított	pénzből,	majd	meg	
tudjuk	valósítani	azt	a	fejlesztési	programot	a	pályázatok	segít-
ségével,	amit	a	testület	elhatározott.		Meggyőződésünk,	hogy	
a	város	számára	majd	ez	lesz	a	legjobb	befektetés.
A	lombtalanítási	akció	sikere	megmutatta,	hogy	mennyire	szük-
ség	lenne	a	komposztáló	megépítésére,	ahova	a	lakosság	is	a	
fanyesedéket	és	a	lehullott	lombokat	el	tudja	helyezni.		Így	nem	
kell	azokat	elégetni	a	város	úgyis	nem	a	legtisztább	levegőjét	
tovább	szennyezni.	Viszont	fontos	lenne,	hogy	a	közterületeken	
is	a	lehullott	levelek	összegyűjtésre	és	elszállításra	kerüljön.	Erre	
oda	kell	figyelni	a	pályázaton	nyert	vállalkozónak	is.
De	nem	csak	a	vállalkozó	feladata,	hogy	a	környezetünket	rend-
be,	tisztán	tartsuk,	hanem	ez	közös	feladat,	mert	hiába	minden	
jó	szándék	például	egy	játszótér	megépítésével,	ha	egyesek	
törve-zúzva	randalíroznak		és	szemetelnek,	másokat	és	játszó	
gyerekeket	és	az	ott	lakókat	zavarva.	Pedig	fontos	az	a	szabály,	
hogy	úgy	viselkedj,	ahogy	Te	is	elvárod	másoktól,	azt,	hogy	veled	
szemben	is	viselkedjenek.

Mór Város JöVőJéért egyesület

Mór	város	Település	szabályozási	tervének	készítésével	egyidejűleg	igényként	merült	fel	a	„Csend	ren-
delet”	megalkotása,	amire	a	mai	napig	nem	került	sor.	Úgy	gondoljuk,	hogy	a	lakosság	jogos	igénye	
az	éjszakai	pihenés	a	hétvégék,	és	az	ünnepnapok	nyugalma.	Az	egységes	és	az	érintettek	számára	
megnyugtató	rendelet	mielőbbi	megalkotása	jogos	elvárás.
2002	óta	nem	történt	lakótelek	kialakítás,	pedig	igény	folyamatosan	volt	és	van	is	rá.	Az	október	14-i	
ülésen	a	képviselőtestület	megszavazta	a	Béke	lakótelepen	tömbbelső	feltárásával	az	építési	telkek	
kialakítását.	Véleményünk	szerint,	olyan	az	Önkormányzat	által	értékesítendő	telkeket	kell	kialakítani,	
ahol	az	Önkormányzat	–	akár	kedvezmények	biztosításával	-	nagyban	segítené	többek	között	a	fiatalok	
építkezését,	letelepedését,	család	alapítását.	A	családot	alapítók	Móron	maradásával	növekedhetne	a	
bölcsőde,	az	óvodák,	az	iskolák	kihasználhatósága,	mely	kifejezetten	támogatandó	cél.
A	lakótelkek	kialakítását,	annak	műszaki	pénzügyi	feltételeit	kísérjük	figyelemmel.	A	vásárlás	lehető-
sége,	a	támogatási	feltételek	meghatározása	és	igénybe	vétele	legyen	egységesen,	mindenki	számára	
hozzáférhetően	meghatározva.	A	nyilvánosság	az	egyenlő	esélyek	biztosítása	indokolt	elvárás,	hiszen	
közpénzek	felhasználásával	történik	a	lakótelkek	kialakítása.	Üdvözöljük	a	döntést,	várjuk	nagyon	vár-
juk	a	megvalósítást.

szöVetség Mór Városáért

Politika

A	pénzügyi	és	gazdasági	helyzet	változása	miatt	szükségesnek	tartjuk,	hogy	az	önkormányzat	újragondolja	és	
tűzze	napirendre	az	elkövetkező	időszak	városunkat	és	a	lakosságot	érintő	döntéseit.
Mindenek	előtt	felül	kell	vizsgálni	a	szociális	ellátás	rendszerét,	az	egyes	támogatások	feltételeit	annak	érdekében,	
hogy	a	nehéz	helyzetbe	került	családokon	segíthessünk.
A	közelmúltban,	illetve	már	korábban	felvett	hitelekkel,	kibocsátott	kötvényekkel	úgy	kellene	gazdálkodni,	
hogy	az	ne	vezessen	a	város	hosszú	távú	eladósodásához,	nem	feltétlenül	kell	minden	tervezett	fejlesztést	meg-
valósítani	és	a	hitel	lehetőségeket	teljes	mértékben	kimeríteni.		A	tervezett	fejlesztések,	benyújtandó	pályázatok	
közül	azokat	szükséges	előtérbe	helyezni,	amelyekkel	megtakarításokat,	esetleg	többletbevételt	lehet	elérni	(pl.	
intézmények	energiatakarékos	felújítása).	
A	város	gazdasági	helyzetének	stabilizálása	elsődleges	feladat,	melynek	alapja	a	foglalkoztatottság,	érdemes	ezért	
megfontolni	a	vállalkozások	segítését.	A	városban	működő	cégek	hasonló	profilja	miatt	indokolt	az	iparterületen	
más	profilú	vállalkozások	letelepítése.	Ez	a	jelen	helyzetben	lényegesen	nehezebb,	mint	korábban	lett	volna,	
amikor	több	befektető	kapott	elutasító	döntést.
Véleményünk	szerint	ezek	a	kérdések	lényegesen	fontosabbak,	mint	a	frakciók	és	egyes	képviselő	csoportok	
egymás	közötti	viszálykodása.

működői	szerződéssel	történő	üzemeltetés	75%-os	

ágykihasználtság	esetén	várhatóan	440.000.-Ft/hó	

összegű	bevételt	jelent	a	kórházunknak.	

•		A	Testület	megtárgyalta	az	önkormányzat	kötvényki-

bocsátásából	származó	pénzeszközök	állományának	

változásáról	szóló	tájékoztatót.	Az	önkormányzat	

2008.	február	15-én	1	milliárd	Ft	értékű	svájci	frank	

alapú	kötvényt	jegyzett.	A	kötvény	futamideje	20	

év,	a	törlesztés	5	év	türelmi	idővel	történik.	A	köt-

vény	összegének	felhasználása	kizárólag	pályázati	

önerőként	és	fejlesztési	célokra	fordítható.	2008.	

október	20-i	zárlati	adatok	szerint,	a	kötvénnyel	

kapcsolatos	pénzügyi	folyamatok	eredményekép-

pen	1.064	498	166.-	Ft	és	82	240,61	Svájci	Frank	volt	

a	számláinkon.	A	Képviselő	Testület	megállapította,	

hogy	a	pénzpiaci	műveletek	biztonságos,	tőkegaran-

tált	formában	történtek.	Figyelembe	véve	a	pénz-

piaci	folyamatok	jelentős	hullámzását	az	alkalmazott	

szakértő	bevonásával	csak	biztonságos	műveletek	

hajthatók	végre.

•		A	Testület	elfogadta	a	2008.	évi	 járda	és	parkoló	

építési	program	IV.	ütemének	forrásbiztosítását.	A	

Testület	30	millió	Ft-ot	biztosított	a	kivitelezés	biz-

tosítására.	A	program	keretében	megvalósul	a	Bar-

tók	Béla	utcai	parkoló	építés,	a	Kodály	Zoltán	utca	

16-26.szám	előtti	parkoló	építés,	a	Mór,	Martinovics	

utca	útépítés,	a	Kórház	u.	járdaépítés,	és	a	PENNY	

MARKET	csomópontjában	járdaépítés.

•		A	Testület,	forrást	biztosított	a	Petőfi	Sándor	Általá-

nos	Iskola	kerítésének	javításához,	a	megüresedett	

lakások	felújításához,	a	Kálvária	Temető	ravatalozó	

toronyépület	helyreállításához,	és	a	Mór	Vasút-

állomás	melletti	Gyár	utca	csapadékvíz	elvezetés	

kivitelezéséhez.

•		A	Testület	ismételten	meghirdette	eladásra	a	Bajcsy-

Zsilinszky.	u.	11.	szám	alatti	önkormányzati	lakásokat	

és	a	Deák	F.	u.	44.szám	alatti	házas	ingatlant.

•		Önkormányzatunk	örömmel	állapította	meg,	hogy	

az	újszülöttek	családjának	támogatására	számított	

forrás	nem	bizonyult	elegendőnek,	mert	a	tervezett-

hez	képest	25-el	több	gyermek	születése	várható	

a	városban,	fentiek	miatt,	az	eredetileg	biztosított	

forráshoz	2.9	millió	Ft	többletforrás	szükségeltetett,	

amelyet	a	Képviselő	Testület	biztosított.

– Folytatás a 3. oldalról

Polgármesteri tájékoztató

MÓR, Nyugdíjas Karácsony

Kedves Móri Nyugdíjasok!

2008. december 18-án, 16 órakor 
az Erzsébet téri Művelődési Házban 
lesz a városi nyugdíjas karácsony, 

melyre tisztelettel és szeretettel várjuk
Önöket.

... Karácsonyi rege, 
Ha valóra válna, 
Igazi boldogság 
Szállna a világra. 

Ady Endre: Karácsony

Mór	Város	Önkormányzata	
és	Fenyves	Péter	polgármester



2

Impresszum:  
Mór Város Önkormányzatának Közéleti Havilapja
Kiadó: Mór Város Önkormányzata Főszerkesztő: Kiss Norbert Munkatársak: Bendsák Márton, Kis Irma, Márki Krisztina, Karch Edit  
Fotó: Hrubos Fotó Szerkesztőség: 8060 Mór, Szent István tér 6. e-mail: morujsag@mor.hu
Nyomda: AlphaPress Grafikai Stúdió és Nyomda, 8000 Székesfehérvár, Homoksor 7. Gesztesi Béla vez.   Készült: 5000 példányban

Kö
zé

le
t

November 19-én emlékeztünk meg iskolánk 
névadójáról, Árpád-házi Szent Erzsébetről.

Az eseményt megelőző napon, meghívásunkat 
elfogadva vendégünk volt Joanna Stempinska asz-
szony, a Lengyel Köztársaság nagykövete. Kedves 
vendégünket tájékoztattuk iskolánk helyzetéről, 
az elmúlt évek fejlesztéseiről, majd tanulóinkkal 
találkozott, akik kérdéseket tehettek fel a magyarul 
kitűnően beszélő, rokonszenves diplomatának. A 
gyerekekkel folytatott beszélgetés után filmvetítés 
következett iskolánk életéről, majd a Polgármesteri 
Hivatalban köszöntötték őt Fenyves Péter polgár-
mester úr és a Móron élő lengyelek. Ezután Száraz 
László atya mutatta meg vendégünknek a Kis-
templomot. A programot a magyar és lengyel nép 
közös történelmét bemutató előadás és kiállítás 
zárta a tornateremben.

Erzsébet-napon szentmisén vettünk részt di-
ákjainkkal, melynek során megtörtént a 27 elsős 
tanulónk avatása, és a közösségi munkáért adható 

jutalomkönyvek és Erzsébet-díjak átadása. Ezt köve-
tően alsósainknak játékos vetélkedőt, felsőseinknek 
a Bibliáról szóló vetélkedőt rendeztek tanáraik. Fel-
vidéki testvériskolánkból, Gútáról érkezett vendé-
geink a Lamberg Kastély helytörténeti kiállításán 
szerezhettek ismereteket településünk múltjáról. 
Délben a Forró Cappuccinó együttes énekeltette 
és táncoltatta meg a diákokat és a pedagógusokat 
a tornateremben, majd 2 órakor móri és egyház-
megyei iskolákból érkezett versenyzők részvételé-
vel tanulmányi versenyek kezdődtek. Az alsósok 
mesemondásban, a felsősök a környezetvédelem 
témakörében adhattak számot tudásukról.

A már hagyományos Erzsébet-napi koncerttel 
zárult a rendezvénysorozat, ebben az esztendő-
ben Tóka Szabolcs orgonaművésznek, Palócz Réka 
énekművésznek, és a székesfehérvári Hermann 
László Zeneiskola vonósnégyesének tapsolhatott 
a közönség.

Kovács Béla igazgató

A SZEnT ERZSéBET ISKoLA ünnEPEtalán kevesen vannak, akik nem ismerik a 
tours-i szent Márton legalább valamelyik 
legendáját. a szombathelyen született, 
katonacsaládból származó Márton jósá-
gáról már életében történetek keringtek. 
ilyen volt, amikor egy nélkülöző koldussal 
találkozott, akinek odaadta fél köpönye-
gét- álmában pedig Jézus jelent meg neki 
a fél köpenyben. De külön „meséje” van a 
ma már hagyományos Márton-napi lúdnak 
is: a püspökké választása ellen tiltakozó 
Márton egy libaólban próbált elbújni, ám a 
szárnyasok hangos gágogásukkal elárulták 
őt. ennek emlékére kerül asztalunkra ma a 
finom pecsenye…

a gimnázium nemzetiségi tagozatának 
diákjai minden évben próbálják színesen, 
több irányból közelítve bemutatni és élet-
ben tartani a Márton-napi hagyományokat. 
nemzetiségi táncokkal, szavalatokkal és 
rövid történetekkel, humoros jelenetek 
előadásával készültek ebben az évben a 

tanulók. színvonalas, igényesen összeállított 
programot tekinthettek meg az ünnepsé-
gen  részt vevő látogatók.

egy elvesztett háború, majd sztálin és 
rendszere. Megszállás, megtorlások, megal-
kuvások- szavakkal meg nem fogalmazható 
légkör. tiltás, fojtás, szorítás.

és egyszer csak : robbanás. 1956. október 
23-án. Mert már nem lehetett tovább… re-
mények, lelkesedés, hitek az egyik oldalon 
– sortűz, fegyverek és tankok a másikon. 
és ismét egyedül maradunk itt, európa 
szívében, a süket nagyhatalmak között. no-
vember 10-ig tarthattuk. több ezer halott és 
sebesült. „tárgyalások”, ítéletek, akasztófák 
és börtönök. Bukás, de nem elbukás – ha-
nem felemelkedés…

rájuk, „felemelkedett” honfitársainkra 
emlékeztünk ismét, október 23-án. az akkor 
ellenforradalmárnak hívott hősökre, akik 
ezt a kicsi országot néhány napra megint 
naggyá tették.

Szent Márton
- hagyományosan és újszerűen

A hagyományokat őrizni kell, hogy 
továbbéljenek – és néha megújítani 
sem árt, hogy az újabb generációkhoz 
is közel hozzuk őket. Ebben a szellem-
ben tartotta Márton-napi ünnepségét 
a Táncsics Mihály Gimnázium novem-
ber 13-án. A programra nem csak a 
gimnázium oktatói és diákjai, de az 
érdeklődő általános iskolai tanárok és 
nebulók is hivatalosak voltak.

NyílT lEvél

2008. szeptember 16-án a Móri Önkén-
tes tűzoltóság épületében és udvarán 
18 személyből álló csoport gyülekezett 
kisgépkezelői vizsgára jelentkezve. ha-
bár az idő nem volt túlságosan kedvező, 
bíztunk benne, hogy a nap végére majd 
mindenki eredményesen gondolhat visz-
sza a nap eseményeire. De ne szaladjunk 
ennyire előre, szenteljünk néhány szót az 
előzményeknek is.
2008. július 28 és 31 között a fejér Megyei 
katasztrófavédelmi igazgatóság közremű-
ködésével és támogatásával kisgépkezelői 
tanfolyamot szervezett a Móri Önkéntes 
tűzoltóság. a tanfolyam célja az volt, hogy 
a gyakorlati beavatkozásokon dolgozó, de 
a kisgépek kezeléséhez még megfelelő 
képesítéssel nem rendelkező köztestületi 
vagy egyesületi tagsággal rendelkező 
tűzoltók elsajátíthassák a szükséges is-
mereteket. képesítést szerezzenek a mo-
toros roncsvágó, a motoros láncfűrész, a 
hidraulikus feszítővágó, a pneumatikus 
emelőpárna és a belsőégésű motorral haj-
tott folyadék szivattyú üzemeltetéséhez. a 
jó együttműködést mutatja, hogy a Móri 

Önkéntes tűzoltóság tíz jelentkezője mel-
lé a Mór városi hivatásos Önkormányzati 
tűzoltóság kettő, a Móri Önkéntes tűzoltó 
egyesület egy és a csókakői Önkéntes 
tűzoltó egyesület öt tagja is csatlakozott. 
a júliusi négy napos elméleti és gyakor-
lati felkészítést követően mintegy másfél 
hónapjuk maradt arra, hogy elsajátítsák 
a sikeres vizsgához szükséges ismeret-
anyagot. ez idő alatt folyamatosan a ren-
delkezésükre álltak a már képesítéssel 
rendelkező szakemberek és a gyakorláshoz 
szükséges technikai feltételek.
az elméleti és gyakorlati felkészülésnek 
meglett az eredménye. a 18 vizsgára 
jelentkező tűzoltó közül 18-nak sikerült 
eredményes vizsgát tennie a katasztrófa-
védelmi oktatási központról és a Megyei 
katasztrófavédelmi igazgatóságról érkező 
négytagú vizsgabizottság előtt.
ezúton is szeretnénk gratulálni a résztve-
vőknek és köszönetet mondani a szerve-
zőknek, a támogatóknak, és mindenki-
nek, aki hozzájárult a tanfolyam sikeres 
lebonyolításához.

hartl róbert tű. hdgy.

Kisgépkezelői vizsga

fenyves péter Úrnak
Mór város polgármesterének
és képviselő testületének

Igen tisztelt Polgármester Úr!
Tisztelt Képviselő Testület!
az idei Móri Bornapokról és a vii. nemzetközi 
fúvószenekari fesztiválról hazatérve szeretnék 
Önnek benyomásaimról néhány szót szólni:
a Móri nemzetközi fúvószenekari fesztivál ki-
tűnő hírnévnek örvend. ezt tanúsítja az is, hogy 
kétévenként mind jobb és nívósabb zenekarok 
jelentkeznek részvételre. hasonló színvonalú és 
méretű fesztiválokat általában nagyobb városok, 
vagy éppen fővárosok szoktak rendezni. arra, 
hogy egy 15000 lakosú város, mint Mór ilyen szín-
vonalas rendezvényt tud kétévenként megtartani, 
szerintem nagyon büszke lehet Ön polgármester 
Úr és városának minden képviselője, lakosa. Úgy 
a fesztivál, mint a Móri ifjúsági fúvószenekar, a 
város, az Önkormányzat és a móriak dicsőségére 
szolgál. Meg vagyok győződve arról is, hogy az 
Önkormányzat masszív anyagi és erkölcsi támo-
gatása nélkül nem lehetne ilyen magas nívójú 
zenekara a városnak és ezért minden tiszteletem 
az Öné, és az Ön által vezetett Önkormányzaté.
a Móri ifjúsági fúvószenekart immár több mint tíz 
éve ismerem személyesen, de hírneve már jóval 
ezelőtt eljutott hozzám gyakori magyarországi 
látogatásaim során. fúvószenekari szakemberek 
és karmesterek, akikkel beszéltem, mint az egyik 
legjobb magyar ifjúsági fúvószenekart tartottak 
számon. hogy mennyire igazuk volt, az időközben 
személyesen is tapasztalhattam.
az évek során szerencsém volt – ha csak kétéven-
ként is, mint zsűri tag és jóbarát – közelebbről 
követni figyelemmel a zenekart. rendkívül mu-
zikális, stílus érzékeny, a legkisebb nüánszokra is 
ügyelő együttesről van szó, amely az évek során 
mind jobb és jobb eredményeket ért el az előadó 
művészet terén, úgymint a zeneiskolai oktatás 
legmagasabb színvonalán folytatott tevékeny-
sége szempontjából.
hosszú évek óta járok gyakran különféle nem-
zetközi fesztiválokra és zenekari versenyekre eu-
rópában és az Usa-ban, mint vendégkarmester, 
zsűri tag, vagy zenekritikus, és ezért úgy gondo-
lom, megvan az alapom az összehasonlításra. 
Örömmel állíthatom, hogy Mór városa az európai 

kontinens egyik legjobb ifjúsági fúvószenekarával 
büszkélkedhet. acsai sándor karmester, az ő kiváló 
muzikalitásával, veleszületett karmesteri tehetség-
ével, választékos és kifinomult zenei ízlésével, 
valamint rendkívül pozitív személyiségével, olyan 
zenekari munkára serkenti zenészeit, melyeknek 
jóvoltából a móri zenekar lelkesen jár a próbákra 
és minden előadáson a legeslegjobbat nyújtja.
ehhez természetesen hozzájárul a tehetséges, 
és tettre kész vezetőség, Grell József egyesületi 
elnök személyében és irányításával. az Ő lelkes, 
ügyes, hozzáért és a legapróbb részletek iránt is 
körültekintő munkája teremti meg a zenekarnak 
és karmesterének a megfelelő keretet a muzsiká-
láshoz. Grell úr egyébként Mór városának kiváló 
diplomatája is.
a nemzetközi fúvószenekari fesztivál, mely min-
den alkalommal még jobban és még nívósabban 
van megszervezve és kivitelezve, e két pilléren 
– acsai sándoron és Grell Józsefen – alapszik, 
melyet a szorgos és lelkes, önfeláldozó munkára 
mindig hajlandó önkéntes gárda tetőz be. töké-
letesen tudok azonosulni azzal a kijelentéssel, 
melyet a polgármester Úrtól hallottam a külföldi 
zenekarok vezetőinek tartott fogadáson, misze-
rint a zenekar olyan ékköve a városnak, mint a 
gyémánt a szent koronán.
éppen ezért szerény véleményem szerint a Móri 
ifjúsági fúvószenekar már régen megérdemelne 
egy külön saját székházat és próbatermet, ahol 
kellő körülmények között tudná hivatalos ügyeit 
intézni, és áldásos tevékenységét folytatni.
Biztos vagyok benne, hogy a Móri Önkormányzat, 
polgármester Úrral az élén, továbbra is messze 
menően fogja támogatni a Móri ifjúsági fúvósze-
nekart, a város egyik legkiemelkedőbb létesítmé-
nyét, és a nemzetközi fúvószenekari fesztivált.
az a dicséretes szerintem, hogy a város nagyon 
szépen fejlődik. Mivel általában kétévente jö-
vök Mórra, ez nagyon szembe tűnő az utóbbi 
években.
ehhez a munkához jó erőt, egészséget és további 
sikereket kívánok Önnek, a tisztelt képviselőknek 
és a város valamennyi polgárának.
soraim városi lapjukban való közléséhez hozzá-
járulok, amennyiben Önök is egyetértenek vele.

Teljes tisztelettel, Joseph Hartmann – Izrael
A VII. Nemzetközi Fúvószenekari Fesztivál 

zsűrijének elnöke

Az iskola vendége volt a Lengyel  Nagykövetassziony
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NyuGdíjASoK MINdENNAPjAI

A móri Szociális Alapszolgáltatási Központ 
Idősek klubjának vezetője és dolgozói az 
idén is köszöntötték a klub gondozottait, 
október 16-án egy szerény házünnepség 
keretében.
az ebédlőben gyülekező időseket városunk 
polgármestere is meglátogatta, és szeretettel 
szólt a jelenlévőkhöz. óriási ajándékkosarat 
adott át hartl Jánosnénak, a mindenki által 
szeretett és tisztelt Marianna nemcsak az 
ajándékot köszönte meg polgármester Úrnak, 
hanem, hogy rengeteg munkája mellett még 
az idősek köszöntésére is szakított időt.
az ebédlőben az intézmény dolgozói a maguk 
készítette süteményekkel, itallal és bőséges 
tízóraival lepték meg gondozottaikat. egyikük, 
schwartz alajos bácsi óbecsey istván „szeres-
sétek az öregeket” c. megható versét olvasta 
fel. a szép nap a nappaliban folytatódott, 

ahol hornich ferenc nyugalmazott zenész 
a klub régi támogatója szolgáltatott vidám 
zenét. csupa olyan régi slágert, nótát ját-
szott, amelyek azokban a „régi szép időkben” 
voltak divatban, amikor az itteni, munkában 
megfáradt, megrokkant nők és férfiak még 
fiatalok voltak. aki még bírta erővel, táncra 
is perdült. pihenésképpen elfogyasztottuk a 
finom ebédet. az ünneplés hangulatát talán 
a fent említett vers utolsó szakaszának be-
mutatásával tudjuk érzékeltetni:
„Ha majd az örök szeretet elhívja őket 
közületek,
Ti foglaljátok el a helyüket, 
mert Ti lesztek az öregek,
S mindazt, amit nekik tettetek, 
azt adják nektek a gyerekek.
Azért előre intelek titeket: 
szeressétek az öregeket!”

Öregek napja

A többféle, különböző szervezésben zajló futball-
és kézilabdakupák mellett, melyek folyamatosan 
zajlanak a csarnokban, december 2-án este hat 
órától Magyarország-Hollandia férfi futsal mér-
kőzés lesz.

Decemberben elmaradhatatlan szereplő a 
Mikulás: december 5-én, pénteken este hat 
órától a Fővárosi nagycirkusz és Varieté műsorát 
tekinthetik meg az érdeklődők. Az előadás végére 
bizonyára az is kiderül, hogy „mi van a Télapó put-
tonyában”! A programokra a szabadidőközpont 
pénztárában lehet jegyet váltani.

Aki úszni, szaunázni vágyik, természetesen 
továbbra is teheti, de decemberben egy kis 

„kihagyással” is számolnia kell. Karácsony előtt 
ugyanis a medencék teljes vízcseréjére és tisz-
títására sor kerül, emiatt egész nap zárva tart az 
uszoda december 22-26-ig.

(December 21-én, vasárnap pedig már rövidí-
tett nyitva tartás lesz: 17.00-ig lehet a tanmeden-
cében, 19.00-ig az úszómedencében, szaunában 
és a pezsgőfürdőben maradni, a pénztár pedig 
este hatkor zár.) 2008. december 27-30. között 
ismét a normál nyitva tartás szerint látogatható 
az uszoda. December 31-én azonban csak fél 
kettőig úszkálhatunk, 2009. január 1-jén pedig 
a szabadidőközpont zárva tart.

ProGrAMAjáNló

A WEKERLéBőL

A pálya szélén a fehérvári legendák, nagyon 
régről Fister Ferenc, Fejes Gábor, Tiber László, 
az UEFA ezüstérmes csapatból Csongrádi 
Ferenc, Szabó József, Vadász Imre, Horváth 
Gábor, a nézőtéren Disztl László. Gólszerző 
Csongrádi Márk, mondja Knézy Jenő, a szak-
kommentátor. Zajlanak a Sóstói Stadionban a 
VUK, a VIDI Utánpótlás Kupa gálamérkőzései. 
Márk az U-11-ben szerzett gólt. A  lelátón több 
száz szülő, tesó, nagyi és barát sikongat, szur-
kol, éljenez a 7, 9 és 11 évesek remekbeszabott 
mozdulatainak, cseleinek, góljainak. A hangulat 
parázs és varázslatos. A fehérvári válogatott a 
csapat hazai csíkos, Fejér megye legjobbjai az 
idegenben használatos fehér nike szerelésben. 

Garancsi István többségi tulajdonos ajándé-
ka volt ez, ahogy az egész VUK szervezése. 
Az ötlet és a szakmai háttér pedig Dr. Mezey 
Györgynek, a szervezés két  legendás fehérvári 
utánpótlás edzőnek, Kiss Imrének és németh 
Jánosnak köszönhető. Közel ezer gyereknek 
szervezték meg ősszel a viadalokat, városi és 
megyei iskolai, valamint egyesületi szinten. En-
nek a két szintű felmérésnek a legügyesebbjei 
ölthettek mezt a gálamérkőzésen. Közben a 
felnőtt csapatnál a meccsre készül Horváth 
Gábor, a Kispera, Disztl Dávid a keret tagja, a 
kis Vadász és a kis Fejes Puskás Akadémisták. 
Fehérváron valami készül. Már csak rókaug-
rásnyira van a siker?

MARTInSTAG In UnSERER 
SCHULE 

SánDoR PETőFI

Am Freitag, den 7. november 2008, feierten 
die Schulkinder der Sándor Petőfi Grundschule 
mit ihren Lehrern, Eltern und Grobeltern den 
Martinstag.

Die Kinder haben dem Moorer Publikum ge-
zeigt, was sie auf dem Gebiet der Traditionspfle-
ge und Bewahrung der Kultur geleistet haben. 
Unsere Kinder hatten in den vorangehenden 
Wochen sehr viel Arbeit. Wir haben kleine 
Theatergruppen auf die Beine gestellt und dem 
(Moorer) Publikum nun unsere Stücke gespielt. 
Die Kinder mögen das, sie proben gerne. Das 
erleichtert unsere Arbeit und macht allen Spab. 
Durch Musik, Theaterspiele, Rollenspiele und 
Volkstänze wurde eine schöne Atmosphäre 
gezaubert. nach der Feier waren alle Betei-
ligten sehr zufrieden, wir bekamen zahlreiche 
Gratulationen.
nach der Meinung der Eltern und Lehrer lohnt 
es sich, jedes Jahr das Martinsprogramm zu 
organisieren.

Deutschlehrer der Petőfi Schule
Robits-Jéhn Tímea

Deutschlehrer

MáRTon-nAP 
A PETőFI 
SánDoR

áLTALánoS 
ISKoLáBAn

Hagyományaink szerint idén is megrendeztük 
iskolánkban a gyerekek és a szülők segítségével 
a Márton- napot.

Az elmúlt hetek szorgalmas gyakorlással teltek 
a pedagógusok irányításával. Tanítványaink 
újból megmutathatták, hogy mennyire tehet-
ségesek, sokoldalúak, s hogy szívesen ápolják 
és őrzik a nemzetiségi hagyományokat. Lelki-
ismeretes munkájuk eredményeként kicsik és 
nagyok egyaránt valódi színházat varázsoltak 
a színpadra. A sok zene, színdarab, néptánc és 
szavalat csodálatos légkört teremtett.

A produkciók utáni tapsvihar és a jó hangulat 
megerősített bennünket abban, hogy jövőre is 
l folytatjuk ezt a szép hagyományt.

Köszönjük!
Német tanárok 

a Petőfi Sándor Általános Iskolából

A Wekerle Sándor Szabadidőközpont a téli hónapokra is gondoskodik programokról, 
legyenek azok kulturális vagy sportrendezvények. lássunk egy kis ízelítőt a közeljövő 
eseményeiből!

november 13-án nagy megtiszteltetés érte a 
móri Radnóti Miklós általános iskolát, hiszen a 
Hewitt és a Világgazdaság által kiírt „legjobb 
munkahely” pályázaton az oktatási intézmény 
két elismerésben is részesült: az oktatás - nevelés 
területén megkapta az „Iparági győztes - legjobb 
munkahely” címet, a kis- és középvállalatok kate-
góriában pedig az előkelő II. helyen végzett. A 
már nyolcadik alkalommal elvégzett felmérésben 
idén mintegy 150, legalább ötven főt alkalmazó 
vállalat és intézmény vett részt, dolgozóik kérdő-
íven nyilatkoztak elégedettségük mértékéről. A 
mai rohanó és folyton változó világban nagy szó, 
ha egy munkahely dolgozói stabilan kötődnek 
„kenyéradójukhoz”, és ha sikerül olyan légkört 
teremteni, ahol mindenki szívesen teszi a dolgát. 
Márpedig a Radnóti éppen ezt érte el, és ezzel 
nyert. Kajos Péterné igazgatónő a következőkép-

pen értékelte az elismerést:
- Iskolánkban már régóta végzünk partneri 

elégedettségmérést, ahol rendre nyilatkoznak az 
itt dolgozó kollégák is arról, hogy mennyire elé-
gedettek az iskolai viszonyokkal, körülményekkel. 
Mivel itt szép eredményeink voltak, nyugodtan 
indulhattunk a „legjobb munkahely” pályázatán. 
A nálunk dolgozó munkatársak az emberi kapcso-
latokat, a kommunikációt, a légkört, hangulatot, 
munkakörülményeket „díjazták” leginkább, és az 
is kiderült, hogy elkötelezettek munkahelyük iránt, 
hosszú távra terveznek nálunk. érdekes, hogy 
rajtunk kívül az összes díjazott külföldi tulajdo-
nú, profitorientált cég; mi vagyunk az egyetlen 
magyar – ráadásul állami „tulajdonban”.

A megtisztelő, elismerő címet az iskola há-
rom évig viselheti. A díjhoz ezúton is szívből 
gratulálunk!

KróNIKA

Ahol A lEGjobb dolGozNI:

RADnóTI!

vuK, AzAz, MórI GyErEKfocISTáK fEhérvárI SIKErE 
A vIdI uTáNPóTláS KuPáN 

FüRGE „RóKA” LáBAK

MEzEy GyörGy:

ELSÖPRő SIKER LETT A VUK
A kezdeményezésről Dr. Mezey György 
sportigazgató ezt nyilatkozta :
- Elsöprő sikert aratott a VUK – kezdte az 
egykori szövetségi kapitány. – A résztvevők 
száma meghaladta az ötezret, továbbá 
Mórtól Lajoskomáromon át Dunaújvárosig 
sikerült mozgósítanunk a megye összes 
értékes szakemberét. Ha a jövőben már 
azt elérjük, hogy jelzik, mely tehetsége-
ket akarják eladni a klubok, azzal előrébb 
jutunk. Izgalmas, érdekes feladat volt ez a 
torna, én is rengeteget tanultam, elvégre 
egészen más lentről felfelé rátekinteni az 

utánpótlás helyzetére, mint fordítva. Be-
csülendő és tiszteletreméltó a Fehérvár 
FC tulajdonosának, Garancsi Istvánnak a 
húsz millió forintos támogatása, elvégre 
szokatlan idehaza egy utánpótlás torna 
ilyen mértékű segítése. Tavasszal egyéb-
ként folytatódik a kupasorozat, s ami igen 
lényeges, az összes gyerek adatait számító-
gépre vittük. A jövőben tehát, a szabályok 
maximális betartása mellett, bárkivel kap-
csolatba tudunk lépni. A fehérvári futball-
nak mindenképpen profitálnia kell ebből 
a tornából.

SPorTélET

felhívjuk a tisztelt véradók figyelmét, hogy december hónapban 
a következő napokon lesz véradás:  

2008. december 8.  9h-17h-ig  
2008. december 15.  12h- 17h  

A véradás a Magyar vöröskereszt körzeti szervezetének épületében lesz.  
Szeretettel várunk minden régi és új véradót!

vérAdáS














 



 






rendezvények a radó antal könyvtár és Műveldési központban
radó antal könyvtár és Mveldési központ

8060 Mór,szent istván tér 5. tel: 22-407-255; lambergkastely@lambergkastely.hu


















































KéPES KróNIKA

elkészült a temetői kápolna új tetőszerkezete. 
a  munkákra a szerződés 2008. október 17-én lett 
aláírva. Beruházási költség: 3 536 000 ft. 
2 hét alatt készült el. köszönet a döntéshozóknak és 
a kivitelezésben részt vett dolgozóknak, vezetőknek.

„Dömötör tanár úrnak jelentem…” Elismerés és hála!

A Lengyel Nagykövet Asszony Mórra látogatott

Október 23. emlékezés

JáTéK!
küldjön egy e-mailt 
nevével és címével a 
morujsag@mor.hu 

címre 
és nyerJen 2 db. 

belépőt a show-ra! 

határidő:
 2008. december 5. 

15-óra!

A Radó Antal Könyvtár és Művelődési Központ 
szeretettel meghívja Önt, családját és barátait

KARÁCSONYI  KONCERTJEIRE
2008. december 14-én (vasárnap) 15 órára

a Kapucinus templomba
Közreműködnek:

Ø a Móri Vegyeskar
Ø a  Magnificat Kórus
Ø és a Fiori Colorati Kórus

valamint
2008. december 21-én (vasárnap) 18 órára 

a Wekerle Sándor Szabadidőközpontba

Közreműködnek: 
Ø Pászti Miklós  Alapfokú Művészetoktatási Intézmény tanárai
Ø és a Móri Ifjúsági Fúvószenekar

Radó Antal Könyvtár és Művelődési Központ
8060 Mór, Szent István tér 5. Tel: 22/407-255, 562-114, 407-138


