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Újabb közös siker 
690 millió Ft a móri kórház fejlesztésére

Az utóbbi évek egészségügyi útkeresése közelről 
érintette a móri kórházat is, ami Magyarország egyik 
legkisebb ilyen intézménye. Bár a kórházban 2007-ben 
közel 150 ezer esetben láttak el járóbetegeket, és több 
mint 3000 sebészeti beavatkozást hajtottak végre, a 
kórház fennmaradása volt a tét. Az önkormányzat a 
kórház vezetése által kidolgozott merész, egészségügyi 
szakmai körökben komoly elismerést kiváltó fejlesztési 

elképzelések mögé állt, és pályázott a megvalósítás 
támogatására. Az eddigi erőfeszítések eredményeként 
november 11.-én Fenyves péter polgármester úr alá-
írta a fejlesztés anyagi hátterét biztosító támogatási 
szerződést.
A 2010 őszéig tartó projekt keretében megújul a 
mostani rendelőintézet épülete, kialakításra kerül egy 
egynapos sebészeti műtőblokk, és a kórház területén 

felépülő új épületbe költözik a városi mentőállomás. 
A gyógyítást végzők munkáját mintegy ötven féle új 
orvosi eszköz, köztük a legkorszerűbb digitális rönt-
gendiagnosztikai berendezés segíti majd. A kórházban 
új közforgalmú gyógyszertár is megnyílik, a betegek 
tájékoztatását és a kórház dolgozóinak munkáját új 
informatikai eszközök segítik majd. lehetőség nyílik 
más intézményekkel adatcserére, távdiagnosztikai 
szolgáltatások nyújtására.
A munkálatok elvégzése alatt az intézmény szolgálta-
tásainak folyamatos és zavartalan fenntartása alapvető 
követelmény, ezért a munkálatok az érintettek szá-
mára komoly terheket is jelentenek majd. A fejlesztés 
eredményei azonban biztosan kárpótolnak mindenkit, 
amikor birtokba veszik korszerű, emelt szintű járóbe-
teg-szakellátó intézményüket.

Mór Város Önkormányzata az Európai Unió által társfinanszírozott Társadalmi Infrastruk-
túra Operatív Program keretében 690 millió forint támogatást nyert el „Aktív kórházi 
ellátásokat kiváltó járóbeteg szolgáltatások fejlesztése” című pályázata alapján. A 
megvalósuló fejlesztések hosszútávon megalapozzák a móri kórház jövőjét,  korszerű 
egészségügyi intézmény áll majd a mintegy 35 ezer móri és környékbeli polgár ren-
delkezésére. 
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December 6-án a szent erzsébet iskola ta-
nulói adtak műsort székesfehérváron, a 
püspöki palota udvarán felállított színpadon. 
Már hagyomány, hogy a második adven-
ti gyertyagyújtást megelőző szombaton 
délelőtt a móri diákoknak tapsolhatnak a 
megyeszékhelyen. Másodikos tanulóink 
színdarabot adtak elő, énekeltek és furulyáz-
tak. A fellépés után a püspökség dolgozói 
pogácsával, meleg teával és csokoládéval 
vendégelték meg a gyerekeket. köszönjük 
a felkészítő kollégák: Földi zoltánné és ko-
vács Béláné munkáját, valamint Mátrai Julika 
tanárnőnek a hangszeresek felkészítését. 
Ugyancsak köszönet illeti azokat a kedves 
szülőket, akik a díszletek elkészítésében, 
valamint a helyszínre vitelében segítséget 
nyújtottak.

Meghívó
értesítjük a leendő első osztályos tanulók 
szüleit, hogy számukra a 
szent erzsébet római katolikus Általános 
iskolában január 22-én (csütörtökön) 16.30 
órakor   tájékoztatót tartunk.

A találkozón:
•  tájékoztatást adunk az iskolánkban történő 

nevelő-oktató munkáról
•  Bemutatkoznak leendő elsős tanítóink: 

Földi zoltánné és ertlné Vessző kornélia
•  Megismerhetik az iskolaotthonos oktatás 

előnyeit
•  Bemutatjuk az első osztályban használatos 

tankönyveket
•  Megismerhetik az iskola épületét, felsze-

reltségét
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

Adventi szereplés 
A székesfehérvári püspöki pAlotábAn

Van abban valami megrendítő, ahogy 
decemberben évről évre újból kezdünk 
mindent . épp akkor, amikor legsötétebb 
minden körülöttünk. Oly annyira, hogy 
világítás nélkül délután 5-kor már  csak a 
feketét „látjuk”.

Advent egén  ilyenkor ragyognak legéle-
sebben a csillagok. Jeleznek valami nagy tit-
kot. A legkisebb bolygók egyikén, a Földön 
ilyenkor arra gondolnak az emberek, hogy  
ebben a nagy reménytelen sötétségben 
mégis kezdődik valami új! „Meghasadt az 
ég, és az isten földre. lép” énekeljük. és épp 
azért, mert isten, senki nem veszi észre, 
oly csendben, lábujjhegyen lép közénk. 
”stiele nacht, heilige nacht” …senki sem 
hallja, csak a názáreti szűz, akinek méhé-
ben kezdte életét. A szíve alatt indult első 
útjára: vállalta az emberi létezést mindjárt 
a kezdettel, a magzat életével.

újból kezdeni mindent! óh de bátor a 
mi hitünk, keresztény magyaroké. Minél 
sötétebb körülöttünk a mindennapi élet, 

hazánk élete, annál nagyobb szükség van 
erre a hitre, és azokra, akik ebben az év-
ben is vállalják az újrakezdés misztériumát. 
nem nagy hangerővel, hanem  a kis Jézus 
stílusában: csendben, két kitárt kézzel a 
jászolban.

és hogy ebben a stílusban mekkora erő 
van, minden évben lelkem legmélyéig meg-
rendülve figyelem: ez a kicsi Jézus olyat tesz, 
amire egyetlen király, egyetlen nagyhata-
lom sem képes: karácsony késő délutánjától 
leállítja még a világvárosok forgalmát is az 
egész földön. nemcsak itt európában, de 
Amerikában, az orosz birodalomban, min-
denütt, ahol keresztények élnek.. Angliában 
még a vonatok sem közlekednek…Buda-
pesten, a „bűnös városban” nincs metro, 
villamos, busz járat….

Csitt! ez valóban világtörténelmi ese-
mény: a kicsi Jézus megérkezett….”egy-
szerű pásztor térdeden állj, mert ez az égi 
és földi király”….

Barlay Ö. Szabolcs
katolikus atya

Az  isten  elsŐ lépései 
A földön

Az AlOcA AlAPíTVány

December 11-én délelőtt a móri Polgár-
mesteri Hivatalban szociális kerekasz-
tal-ülésre került sor. 
A megbeszélésen részt vettek a móri 
civil szervezetek, az önkormányzat szo-
ciális irodájának munkatársai, a szociális 
és egészségügyi Bizottság tagjai, vala-
mint a témában érintett móri intézmé-
nyek és a munkaügyi központ képviselői. 
Ahogy stolczenberger róbert, a szociális 
és egészségügyi Bizottság alelnöke la-
punknak elmondta: a jelenlevők megál-
lapították, hogy a legutóbbi kerekasztal-
rendezvény óta sok kitűzött célt sikerült 
megvalósítani és az adott lehetőségeket 
maximálisan kihasználni. Van azonban 
néhány olyan feladat, mely még meg-
oldásra, kidolgozásra vár. Az egyik ilyen 
a móri bentlakásos otthoni ellátás meg-
szervezése, amire forráshiány miatt az 
utóbbi időszakban sem került sor, pedig 
városunk létszámából adódóan egy ilyen 
intézmény létrehozása már több éve köte-
lező lenne. A megoldást még keresik, de 
lehetséges alternatíva, hogy a környező 
településeken (Bodajk, Csókakő) létrejött 
ápolási otthonok üres helyeit vehetnék 
igénybe a móriak. Az is elképzelhető, hogy 
a kórházunk átalakítása, az ágyszámok 
csökkenése miatt üressé vált épületekben 
alakítanának ki bentlakásos otthont- eh-

hez szükség lenne felújítási, korszerűsítési 
pályázatok nyújtotta forrásokra is. Bizo-
nyára sokan tapasztalják saját bőrükön, 
hogy a móri, főleg autóiparban érdekelt 
vállalatok jelentős mértékben csökkentik 
dolgozói létszámukat az utóbbi hónapok 
gazdasági eseményeinek hatására. ez 
csak megerősítette az egyébként már 
régóta felmerült igényt, hogy Móron lét-
rejöjjön egy szociális foglalkoztató jel-
legű intézmény, ahol a helyi igényekre 
szabott átképzéseken, tanfolyamokon 
vehetnének részt az érintettek. egy ilyen 
képzési központ a civil szervezetekkel 
együttműködve megoldást jelenthetne 
például a csökkent munkaképességűek 
munkába állási gondjaira is. nagy és egye-
lőre megoldhatatlannak tűnő problémát 
jelent a városnak az önkormányzati bérla-
kások kezelése. A lakások 20-30 százalékát 
ugyanis olyan családok lakják, akik nem 
rendelkeznek saját jövedelemmel, vagy 
szociálisan, mentálisan sérültek, és kép-
telenek a közösségi együttélés szabályait 
betartani. Ők gyakran nem tudják fizetni a 
lakbért, a rezsit, és mivel jelenleg már nem 
örökös a lakhatási engedély, előfordulhat, 
hogy az utcára kerülnek. segélyezésükre, 
foglalkoztatásukra nehéz módot találni. 
reméljük, a jövőben enyhülnek, illetve 
meg is oldódnak a fenti problémák.

Szociális kerekasztal 

napjainkban egyre gyakrabban fordul 
elő, hogy a szomszédos országok magyar 
nemzetiségű, magyarországi tartózkodási 
vagy letelepedési engedéllyel rendelkező 
állampolgárai Magyarországon létesítenek 
lakóhelyet. ezek a külföldi- többnyire ro-
mán, szerb, ukrán, szlovák- állampolgárok 
általában magyar származásúak: ők vagy 
felmenőik az egykori Magyarország terü-
letén születtek, éltek. Ahogy tóth Józsefné 
anyakönyvvezető lapunknak beszélt róla, 
közülük sokan szeretnének honosítással 
vagy visszahonosítással magyar állam-
polgárrá válni. (ezen lehetőség mellett ma 
Magyarországon csak születés útján szerez-
hető állampolgárság, ha a gyermek anyja, 
apja vagy mindkettő magyar állampolgár.) 
A honosítási és visszahonosítási kérelmet 
személyesen, a lakóhely szerint illetékes 
polgármesteri hivatal anyakönyvvezetőjé-

nél kell benyújtani. Az anyakönyvvezető a 
külföldi okiratokat és a kérelmet a beván-
dorlási és Állampolgársági Hivatalhoz küldi, 
ahonnan ezek a köztársasági elnökhöz ke-
rülnek. Ő bírálja el a kérelmeket és írja alá 
a honosítási okiratokat. A 2008-as évben 
Móron 35 honosított és visszahonosított, 
új állampolgár „született”, tette le az állam-
polgári esküt. Magyar állampolgár ugyanis 
csak attól a naptól válik valaki, hogy ezt az 
esküt a lakóhelye szerinti polgármester 
előtt letette. A folyamat maga egyébként 
általában másfél évig is eltart, és a nem 
magyar nemzetiségű, származású kérel-
mezők esetében még további feltétele is 
van a kedvező elbírálásnak: aki nem tudja 
bizonyítani, hogy magyar tannyelvű okta-
tási intézményben szerzett végzettséget, 
annak alkotmányos alapismeretekből vizs-
gáznia is kell.

Amit A honosításról tudni kell

Az Alcoa Alapítvány neve már sok éve cseng 
ismerősen a móri közéleti szereplők, intézmény-
vezetők fülében, hiszen évek óta kínál olyan 
pályázati lehetőségeket, melyekre lehet, sőt ér-
demes pályázni. Idén majdnem nyolcszázezer 
USD értékben juthattak támogatáshoz különféle 
kategóriákban az intézmények és szervezetek, és 
ebből az összegből – több más helyi egyesület, is-
kola mellett- a móri Táncsics Mihály Gimnázium is 
részesült. A húszezer dollárnyi összeg ünnepélyes 
átadására november 25-én került sor a székes-
fehérvári Alcoa-Köfém Klubházban. Hogy mire 
fordítja az iskola ezt a pénzt, arról Simek Valéria, 
a gimnázium angoltanára és egyben a pályázati 
projekt vezetője mesélt nekünk. 
– Milyen címen tudott pályázni a gimnázium 
az Alcoa Alapítványnál? 
– Mint azt bizonyára sokan tudják, iskolánk az 
informatikai képzés és az Utazás és turizmus 
specializáció mellett igen nagy hangsúlyt fek-
tet a nyelvoktatásra. emelt szintű nyelvi képzést 
kínálunk angol és német nyelvből, és kiemelten 
foglalkozunk a német nemzetiségi oktatással. 
Jelenleg az „Angol nyelv, amely utat nyit a 
világra és kultúrákra” projekten dolgozunk, a 
támogatást is ezzel a tervvel nyertük el. Miért 
az angol nyelv a projekt kiindulópontja?  1989 
óta működő angol nyelvi speciális osztályaink-
ban szép eredményeket tudunk felmutatni, és 
mára talán ez lett a leginkább keresett képzési 
irány az iskolában. Az angol speciális képzés 
ötéves, és intézményünk a következő tanévtől 
csoportbővítésre kapott lehetőséget. Ma már 
szinte követelmény az angol nyelv ismerete a 
munkaerőpiacon és a nagyvilágban egyaránt, 
a nyelvtudás pedig esély a jobb életminőség 

megteremtésére. ezen kívül a pályázati összeg-
ből létrejövő fejlesztések minden nyelvtanuló 
lehetőségeit bővítik majd – bár jelenleg az 
angol nyelvet helyeztük középpontba, de már 
tavaly októberben is iskolánk multikulturális 
tevékenységéről számolhattunk be hat ország 
oktatási szakemberei előtt a gimnáziumban. 
eddig már több mint 150 tanulónk jutott el 
a környező országokba pályázatok és nyelv-
tanulást segítő alapítványunk segítségével. 
tehát a nyelvtanulási kedvet és lehetősége-
ket általában véve szeretnénk előmozdítani 
függetlenül attól, hogy angol vagy német 
nyelvről van szó. 
– Mire fordítják az összeget? 
– „Angol nyelv, amely utat nyit a világra és 
kultúrákra” címmel tervezünk egy projektet. 
ez a nyelvi készségek sokoldalú fejlesztésére 
és bemutatására irányul – a nyelvórai munká-
hoz az órákon kívüli és önálló nyelvtanuláshoz 
szeretnénk inspirációt nyújtani. Várhatóan 
márciusban „nyelvek napja” projektnapot 
rendezünk, ahol nem csak az angol nyelvet, 
hanem általában a nyelvtanulást népszerűsí-
tenénk. Bővítjük könyvtári állományunkat is 
angol szaknyelvi kiadványokkal. Jelenleg az 
egyik számítástechnika terem gépparkjának 
a cseréje folyik. távlati tervünk pedig, hogy 
az iskolában egyéb pályázati lehetőségek 
útján korszerű nyelvi labort és multimédia 
szaktantermet alakítsunk ki, melyek a többi 
tantárgy oktatásában is sokoldalúan használ-
hatók lennének. 

A fentiekről mindenképpen beszámolunk 
majd lapunkban. 

Köszönjük a beszélgetést!
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 2008. év
Beruházás 
megnevezése

Jellemző 
mennyiségei Beruházás költsége Ft

Alkotmány és Május 1. 
utcában 2 db buszperon 2 db buszperon 1.900.000,-

Deák Ferenc utca 123. sz. 
előtt buszperon

1 db buszperon
32 fm járdaépítés 2.790.000,-

Deák Ferenc utca 93 sz. előtt 
buszperon

1 db buszperon
26 fm járdaépítés 1.250.000,-

Vörös Torony Fogadó előtti 
buszöböl 1 db buszöböl 2.600.000,-

Nagyvelegi bekötő úton 
buszváró építése 1 db 300.000,-

2008. év

Beruházás megnevezése Jellemző mennyiségei Beruházás 
költsége Ft

Széchenyi út, Táncsics utca, 
Petőfi utca járdafelújítás

57 fm járda a Táncsics 
utcában

95 fm járda és csapadékvíz 
elvezetés a Petőfi utcában

200 fm útburkolat felújítás 
a Széchenyi utcában

42 fm betonvápás út építése

10.900.000,-

Járdaépítés a Lakatos 
utcában 155 fm járdaépítés 6.500.000,-

Járdaépítés a Kút ér mellett 
a Dózsa György és Kodály 
Zoltán utcák között

163 fm járdaépítés és 
védőkorlát 6.700.000,-

Kodály Zoltán u. 27. szám 
előtt járdafelújítás 75 fm járdafelújítás és korlát 2.170.000,-

Járdaépítés a Bányász 
utcában 765 fm járdafelújítás 12.750.000,-

Vénhegyi utcában 
járdafelújítás 220 fm járdafelújítás 3.755.000,-

Orgona utcai járdafelújítás 232 fm járdafelújítás 4.300.000,-

Gyalogos hidak építése a 
Kisbéri u., Bányász-Árki u. 
összekötő híd

2 db 223.200,-

2008. év

Beruházás 
megnevezése Jellemző mennyiségei Beruházás 

költsége Ft

Vámos közben 
Kresz-park területén 
játszótér épült

8 db játszóeszköz 5.300.000,-

Árpád utcában 
játszótér épült 9 db játszóeszköz 7.200.000,-

Kresz-park felújítás 
(folyamatban) 360 fm felújítás 4.850.000,-

2008. év
Beruházás megnevezése Jellemző mennyiségei Beruházás 

költsége Ft

Wekerle Sándor utca, Szabadság 
tér rehabilitációja

786 fm útfelújítás
810 fm járdafelújítás

542 fm csapadékcsatorna
6200 m2 zöldfelület

132 db parkoló építése

163.500.000,-

Velegi út déli oldalon elkerülőút 
építése 360 fm burkolatalap 6.325.000,-

Velegi út Északi iparterület 
bekötőútjainak felújítása 92 fm útfelújítás 1.750.000,-

Felsődobos Móri út aszfaltozása 450 fm útfelújítás 4.750.000,-
Belterületi közutak felújítása   
~50%-os támogatással:

- Kórház – Árpád utcák:
- Bethlen – Báthory – Bocskai 
utcák:
-  Martinovics – Hegyalja 

– Mátyás király utcák:

1086 fm
636 fm

870 fm

31.180.000,-
10.640.000,-

19.960.000,-

Kecske-hegy 5675/2 hrsz-ú 
külterületi úton burkolatalap 
építése

300 m 1.257.600,-

6909 hrsz-ú külterületi út vápás 
burkolattal történő ellátása 100 m 4.080.000,-

2008 évi költségvetésben forrás biztosítva

Beruházás megnevezése Jellemző mennyiségei Beruházás 
költsége Ft

Martinovics 31-37. utca előtti 
szervízút (folyamatban)

130 fm csapadékvíz elvezetés
150 fm útburkolat felújítás 9.600.000,-

2008. év

Beruházás megnevezése Jellemző mennyiségei Beruházás 
költsége Ft

Szt. István téri parkoló 
és járda felújítása 

18 db parkoló
75 fm járda 10.515.000,-

A forgalom biztonsága az utak állapotán kívül nagyban függ a jelzőtáblák, 
burkolati jelek állapotától is. 2007. évben átfogó forgalmi felülvizsgálat keretében 
összegyűjtöttük a rendezetlen forgalmi szituációkat, és a kopott, megrongált 
jelzőtáblákat. A 2008. év során 90 db jelzőtábla cseréjére került sor, mintegy 
817.000 Ft értékben. 

Az Árpád utcában épült játszótér Vörös Torony Fogadó előtti buszöböl Kút ér melletti járdaépítés 
a Dózsa és Kodály utcák között

Mátyás király utcai burkolat 
felújítása

Szt. István téri parkoló 
és járda felújítása

2008-ban történt
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A politikai pártok és szervezetek álláspontjai saját véleményüket tükrözik.

Fidesz
Szeretetteljes boldog, békés karácsonyt kívánunk, meghitt családi légkört 
mindazoknak, akiknek megadatik, hogy családjukkal tölthessék az ünnepeket. 
Akiket a sors megfosztott családjuktól, nekik kívánjuk jusson a környezetükben 
élő emberek, barátok szeretetéből.
A segítségre szorulóknak pedig jusson segítő kéz.
Év vége van, ilyenkor az elmúlt eseményeket, történéseket szoktuk értékelni 
magán emberként és önkormányzatként egyaránt. Megítélésünk szerint most 
sajnos a hangsúly nem lehet ez. Nem, mert a körülöttünk zajló események, a 
pénzügyi válsága a gazdasági helyzet hozta változások, a munkájukat elveszítő 
emberek és családjaik bizonyára másként gondolkodnak. Őket most a jövőjük 
foglalkoztatja. Ha csak annyi lenne a gondjuk, hogy nem kapják meg 13. havi 
illetményüket azzal megbékélnének. Városunkban sajnos sok ember veszíti el 
napjainkban munkahelyét, s nem lehet tudni még hányan maradnak munka 
nélkül, mi vár rájuk a jövő esztendőben. Éppen ezért a város első emberétől azt 
kérjük, hogy segítse a Móron dolgozó móri embereket abban, hogy érdekükben 
eljárjon a városunkban letelepült munkáltatóknál. A cél pedig legyen az, hogy 
minél kevesebb m ó r i család maradjon munkahely nélkül!
Teremtődjön egyensúly a városfejlesztés és a szociális érzékenység között. 
Elmondhatjuk, hogy hány méter új út, járda készült el, hogy “nincs működé-
si hiány”,hogy a belváros rekonstrukcióján belül milyen lesz a piac területe, 
stb. csakhogy a megélhetéssel küszködőket ez nem érdekli mindaddig, míg 
a család létbizonytalansága forog kockán. Naponta találkozunk ilyen embe-
rekkel, ezért is tartjuk fontosnak segítésüket azokkal az eszközökkel, melyek az 
önkormányzat rendelkezésére állnak.
A Mór Város Jövőjéért Egyesület tagjai a jövő felé tekintve búcsúznak a 2008-as 
évtől, kívánva e sorok olvasóinak boldog, békés új esztendőt!

Mszp

Advent időszaka van. Mintha elcsendesedtek volna a hét-
köznapok, ezt a pár hetet automatikusan békésnek éljük 
meg. Pedig bizonyára most is garmadával érkeznek a „köz-
érdekű kérdések” a különböző hatóságokhoz a „jóhiszemű” 
politikai ellenfelektől, de ez ilyenkor már nem tud senkit 
felbosszantani. Hiszen ha belegondolunk, ezek a reményte-
lenül szánalmas próbálkozások már csak ócska porszemek 
egy normális kerékvágásban, ebben az időszakban ezeket 
az egyébként durva bugyutaságokat is megbocsájtjuk. 
Mert advent idején talán egy kis rend lesz ismét a lelkünk-
ben. Meggyújtjuk a gyertyákat és a szeretteinknek élünk. 
Várakozunk. Mindenki másra, de talán mindenki egy újabb 
megváltásra. Az igazi megváltás talán az lenne, ha minden 
így maradhatna egész évben. Ha mindenkiben megmaradna 
ez a fontossági sorrend, ha rend maradna hosszú távon a fe-
jekben, ha mindenki szem előtt tartaná, mi a fontos, mi visz 
előre, és mi a haszontalan, ami csak rombol és zűrzavart okoz. 
A tisztán látás elengedhetetlenné vált az életünkben, és ezt 
a tisztán látást csak belülről, ösztönösen fogjuk érezni, a jó-
zan eszünkkel. Csak figyelnünk kell. Nem a hangos szavakra, 
hanem a tényekre és az ösztöneinkre. Az üres szavak helyett 
becsüljük meg azokat, akiktől tényleg kapunk, akiknek nem 
csak a szavaira, hanem a tetteire és támaszára is számítha-
tunk. Kívánunk minden kedves mórinak Boldog Karácsonyt 
és békés, lehetőleg válságoktól mentes Új Esztendőt!

kdnp
Év vége közeledtével mindenki számvetést készít az óesztendőről, az elkészült,- 
el nem készült feladatairól, a jó és rossz dolgokról, a sikerekről, kudarcokról. 
Szinte lehetetlen feladat mindenre kiterjedően értékelést adni, amelyben 
felsorolás szinten közölnénk a pozitív illetve negatív dolgokat. Lehetetlen 
vállalkozás ezt egy rövid, újságban megjelenő évértékelés formájában meg-
tenni, ezért ezzel a feladattal nem is igen próbálkoznánk. Akkor, amikor egy 
újságcikk megírásába belekezd az ember, akkor megpróbál tárgyilagosan 
közölni tényeket és tárgyilagosan értékelni az eseményeket. Igaz, néha azt sem 
sikerül elhitetni a képviselő-társaival, amit nap, mint nap megtapasztalhatnak, 
mert már eleve negatív hozzáállással viszonyulnak a dolgokhoz. Pedig az 
Önkormányzat képviselőtestülete igyekezett minden új és előremutató kez-
deményezéseket is felkarolni legyen az képviselői vagy civil kezdeményezés. 
Lehetőségeihez képest megpróbálta azokat az esélyeket kiaknázni, amelyekkel 
a beruházásainkat meg tudtuk valósítani és feltárni azokat a kilátásokat, ahol az 
intézményrendszer működésében rejlő tartalékok mutatkoztak. Ezen az úton 
pedig tovább kell menni és folytatni kell ezt a munkát. Biztos vannak olyan 
dolgok, amelyeket utólag már nem ugyanúgy csinálna, mint ahogy most, de 
akkor azt a döntést látta helyesnek. 
Az évvége nem csak a számvetés ideje, hanem a köszönetnyilvánításé is. Ezért 
az alkalmat megkívánjuk, ragadni, hogy megköszönjük a lakosságnak azt a sok 
segítséget, támogatást, amely az eredményes munkához nélkülözhetetlen. A 
pozitív és kritikai észrevételeket, a tanácsokat, amelyekkel segítették a képviselő-
csoport munkáját, hogy a döntéseinkkel a város épüljön és szebbé váljon.
Köszönjük a képviselőtársaimnak, a hivatali és intézményi dolgozóknak az 
összességében eredményes 2008. évi munkát. 
Végezetül kívánunk Mór Város valamennyi lakójának:
„ÁLDOTT, BÉKÉS, BOLDOG KARÁCSONYT!
JÓ EGÉSZSÉGET és SIKEREKBEN GAZDAG 2009. ESZTENDŐT!”

Mór Város JöVőJéért egyesület

Nehéz év van a hátunk mögött, de még nehezebb következik. A nehézségeket le kell győzni, de ez csak 
összefogással és kemény munkával lehetséges.
Az idei esztendőben is, - mint az elmúlt évekhez hasonlóan-folytak a járdák, közterületek rendbetéte-
le, fejlesztése.  Játszóterek felújítása, és újak kialakítása, átadása. Ezek a beruházások a város minden 
pontján érzékelhetőek voltak.
Egyik legjelentősebb beruházás a Wekerle Sándor utca és a Szabadságtér rehabilitációja, melyre Mór 
Város Önkormányzata jelentős összeget nyert pályázaton. Másik igen nagy horderejű pályázati siker, a 
Kórház pályázat, amellyel szintén komoly összeget nyert a város.  Ez lehetőséget nyújt a rendelőintézet, 
és a mentőállomás korszerűsítésére modernizálására, hiszen a 2008-as évben is jelentős Önkormányzati 
támogatásra volt szüksége az intézménynek, ahhoz, hogy működőképességét fenntarthassa.
Iskoláinkban és óvodáinkban a szülők és a nevelők kiváló együttműködésének köszönhetően sikere-
sen működtetik az alapítványaikat, melyhez az egyik jelentős forrást a helyi vállalkozók adományai 
biztosítják. A források többi része a pályázatok útján kerül az alapítványok kasszájába. Nagy öröm a 
városnak hogy 2008-ban a Radnóti Miklós Általános Iskola kistérségi pályázatot nyert,s  így  a kistérség  
vezető  intézményévé  vált.
A 2009-es év nagy megpróbáltatásokat állít mind az Önkormányzat, mind a lakosság elé. Az Önkor-
mányzat működőképességének fenntartásához hatékony költséggazdálkodást kell kidolgozni.  
Minden kedves választópolgárnak és családjának BÉKÉS BOLDOG ÜNNEPEKET, és  EREDMÉNYEKBEN  
GAZDAG  BOLDOG  ÚJ  ÉVET  Kívánunk.

szöVetség Mór Városáért

Politika

Nagy előrelépésnek könyvelhetjük el az általunk két éve szorgalmazott polgármesteri tájékoztató napirendre 
vételét, amelyet a képviselőtestület a novemberi ülésen fogadott el. 
Mi szocialisták fontosnak és szükségesnek tartjuk, hogy a képviselők és Mór város lakói is kapjanak rendsz-
eresen tájékoztatást a tervezett és a folyamatban lévő ügyekről. Ez jelentené az önkormányzat működésének 
nyílvánosságát, ezért ismét kezdeményezzük a rendes üléseken ennek napirendre vételét, munketervben való 
rögzítését.
A város 2009. évi költségvetési koncepciója – a jelenleg ismert több bizonytalan tényezőt is figyelembe véve 
– megfelelően előkészítettnek mondható. Szerintünk mindenképpen megfontolandó és ennek megfelelően 
javasoltuk is a helyi vállalkozások olyan jellegű megsegítését, amivel elérhető a munkahelyek megtartása. Java-
soltuk továbbá, hogy készüljön  - számításokkal alátámasztott – előterjesztés a képviselőtestület elé az iparűzési 
adó mértékének esetleges csökkentése hatásáról.
Kezdeményeztük a szociális háló erősítését és javasoltuk a móri állandó lakosok megsegítésére szolidaritási alap 
létrehozását.
Az általános nehéz gazdasági helyzetre való tekintettel javasoltuk a képviselői tiszteletdíjak csökkentését, ezzel 
is példát mutatva és átérezve a szolidaritás szükségességét.
A közelgő ünnepekhez szeretetteljes, békés karácsonyt és boldog 2009 – es új esztendőt kívánunk Mór város 
lakosságának!

A Mór Észak-nyugati Iparterületre a 2007 évben pályázatot 
nyújtottunk be „Ipari Park” cím elnyerésére. A pályázat sikeres 
volt, ezáltal a betelepült vállalatok nagyobb eséllyel vehetnek 
részt más pályázatokon, amelyeknek előfeltétele az Ipari Park 
cím megléte.

A 2007-es és 2008-as években is sikeres pályázatot nyújtottunk 
be a Közép-dunántúli turisztikai régióban 2007-ben illetve 2008 
és 2009. I. félévében megvalósuló turisztikai vonzerővel bíró 
regionális rendezvények támogatására. 2007. évben 2 000 000 
Ft-ot nyertünk, 2008-ban 8 000 000 Ft-ot. Az elnyert összegek-
kel még színvonalasabb, kibővült programmal lephettük meg 
a Móri Bornapokon az ideérkező vendégeket.

A 2007-es év egyik legsikeresebb pályázata a Belterületi utak 
fejlesztése – Wekerle Sándor utca, Szabadság tér rehabi-
litációja – című pályázatunk volt. A megvalósult beruházással 
európai színvonalú felújítás történt meg, amelyre 93 940 000 Ft 
támogatást nyertünk

2008-ban a Móri Kórház 
járóbeteg ellátására szolgáló 
épület átalakítására, orvo-
si eszközök és informatikai 
fejlesztésekre 690 616 800 Ft támogatást nyert, amelyhez az Ön-
kormányzat 76 735 200 Ft önrészt biztosít. Ezzel a kor igényeit 
tökéletesen kielégítő színvonalas egészségügyi szolgáltatáshoz 
jutunk.

A 81. számú főút lámpás csomópontjának korszerűsítésére 
25 057 827 Ft támogatási összeget nyertünk. Az Önkormányzat 
önrészével kiegészítve, - 10 739 068 Ft – a közlekedés biztonsá-
gosabb és áttekinthetőbb lesz.

Hazai forrásból támogatták Mór város 8 szilárd burkolatú bel-
területi közútjának burkolat felújítását, amellyel a Bethlen-
– Bocskai – Báthory utcák, a Mátyás király - Hegyalja – Martinovics 
utcák és az Árpád- Kórház utcák kerültek felújításra. 61 780 000 Ft 
értékű beruházás valósult meg, amelyhez összesen 30 908 280 
Ft támogatást nyertünk.

 „Panelprogram” keretén belül 2007. évben 2 társasház, 2008. 
évben pedig 8 társasház pályázatához biztosította az Önkormány-
zat a szükséges önrészt. A pályázatok összköltségvetésének ön-
kormányzati támogatási igénye 2007. évben 42 424 000 Ft, 2008. 
évben összesen 112.502.000 Ft.

Környezetvédelem terén is beszámolhatunk egy sikeres pályázatról. 
A móri hulladéklerakó rekultivációjára is nyertünk támoga-
tást. A Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati 
Társulás összefogásával a Társulás több településének hulladék-
lerakó rekultivációjára összes 7 706 833 886 Ft támogatást nyert. 
A város egyik legnagyobb környezetvédelmi beruházása, amely 
100%-os pályázati támogatást nyert 175 millió Ft értékben a móri 
hulladéklerakó rekultivációjára.

Befogadott, de szakmailag még el nem bírált 
pályázatok:
Turisztika témában még egy nagyon fontos pályázatot nyújtot-
tunk be, Sikeres pályázat esetén a Lamberg-kastély két szárnya, az 
Erzsébet tér, Kapucinus pince és Lamberg-pince kerül felújításra. A 
pályázatot befogadták és sikeres pályázat esetén egy 345 000 000 
Ft összköltségvetésű beruházás valósulhat meg.

Mór városának központjára egy a „Települési (al)központok 
kialakítása és értékmegőrző rehabilitációja” című pályá-
zatot nyújtottunk be. A pályázatot befogadták és sikeres pályá-
zat esetén egy közel 1 milliárdos beruházás valósulhat meg. A 
pályázat tárgyát a Luzsénszky-kastély – Polgármesteri Hivatal 
épülete, a Köztársaság téren található épület, a Szent István téri 
üzlethelyiségek, a Szent István tér parkja és a Kapucinus tér, a 
Bajcsy-Zsilinszky utca kerül felújításra.

Pályázatok

Ilyen volt ...

... ilyen lett.

Ilyen volt ...

... ilyen lett.

A 2008-as év egyéb más közös eredményt is hozott, 
amikről a város lakóit hamarosan informáljuk.

A szerkesztőség ezúton is köszöni a Hivatal azon dolgozóinak áldozatos 
munkáját, akik az anyagok elkészítésében oroszlánrészt vállaltak.



55

OrSzágOS rÖVIDPályáS VIDék MAgyAr BAjnOkSág

Fejér Megyét a Móri úszó egyesület 
úszói képviselték a hódmezővásárhelyi 
Országos Vidék Bajnokságon, hétvégén 
(2008.12.05-07). A móriak közül stumpf 
Fanni, Brumbauer kata, lascsik Hanna, 
szabó Virág, Varga nóra állt rajhoz. 
Versenyzőink egyéni csúcsokat úszva 
szépen helyt álltak az elég erős mezőnyt 
felsorakoztató egyesületek között. 

külön szeretnék kiemelni az ifjúsági 
korosztályba tartozó stumpf Fannit, aki 
a felnőttek között versenyzett és nagyon 
szépen megállta a helyét. 50m gyorson 
is és 50m háton is az előkelő 6. helyet 

úszta meg, 100m háton pedig 7. helyen 
ért célba. ezenkívül, lascsik Hanna 200m 
mellen úszott ideje kimagasló, amellyel 
a 7. helyen ért célba. 

Gratulálunk a versenyzőknek és a to-
vábbiakra sok sikert kívánunk.
 Molnár Mihály
   vezetőedző

iskolánkban 2008. december 5-én 14 óra-
kor egy ünnepség keretében felavattuk és 
használatba vettük a játszóudvarunkban 
újonnan telepített eszközöket.

A rendezvényt megtisztelték Fenyves pé-
ter, Mór város polgármestere, erdei Ferenc, 
a móri német kisebbségi önkormányzat 
elnöke, lomniczy Dezsőné iskolai védőnő, 
tálosné Ferencz krisztina, a szülői szerve-
zet elnöke, iskolánk egykori és jelenlegi 
pedagógusai, szülők és természetesen a 
gyerekek.

A résztvevők az iskola tornatermében 
gyülekeztek, ahol a köszöntő szavak után 
megtekintettük tanulóink rövid sportbe-
mutatóját.

Átadtuk a rajzpályázat díjait azoknak a 
gyerekeknek, akik az egészséges életmód 
témakörben a legügyesebb rajzokat ké-
szítették.

ezt követően a legnagyobb udvari játék-
hoz vonultunk, ahol Fenyves péter polgár-
mester úr a nemzetiszínű szalag átvágásával 
felavatta a játszóudvart.

A gyerekeknek ünnepélyesen átvették a 
„Birtoklevelet”, mely a használatba vételt 
jelképezte. tanítványaink örömujjongással 
foglalták el a játszóteret, s azonnal kipróbál-
ták az eszközöket.

iskolánk életében nem mindennapi volt 
ez az esemény. kitartó munka és nagy ösz-
szefogás eredményeként új létesítménnyel 
gazdagodhattunk és büszkélkedhetünk. 
immár 8 éve, hogy iskolánk tágas zöld-
udvarán szabadtéri játékokat helyeztünk 
el tanulóink, különösen a kicsik nagy-nagy 
örömére. ezek az eszközök a tartós igénybe-
vétel miatt meglehetősen elhasználódtak, 
így elhatároztuk, hogy helyettük újakat 
telepítünk. A pénzeszközök biztosítása 
érdekében minden lehetséges forrást fel-
kutattunk. Így nyújtottuk be pályázatunkat 
az Alcoa Alapítványhoz az egészségvédelem 
témakörben. Mindannyiunk örömünkre 
nyertesek lettük, s 20000 UsA dollár tá-
mogatásban részesültünk. A pályázatban 
a szabadtéri játékok igénylése mellett egy 
olyan szabadidős programot terveztünk és 
vállaltunk fel, mely biztosítja tanítványaink 
egészségnevelését.

tágas játszóudvarunk kiváló lehetősége-
ket biztosít a játékhoz, sporthoz, mozgás-

hoz. irányított foglalkozásokat szervezünk 
és biztosítunk számukra egész év során, ahol 
a különböző tanulócsoportok kedvükre mo-
zoghatnak, sportolhatnak. Fő célunk, hogy 
már gyermekkorban tudatosuljon bennük  
az egészséges életmód, életvitel, a mozgás 
és a sport fontossága, a környezetünk védel-
me, óvása, mindez azért, hogy egészséges 
felnőtté, társadalmunk hasznos tagjává vál-
janak. programjaink megvalósítása a szülők 
bevonásával történik, akik gyermekeikkel 
együtt lelkesek és aktív közreműködők 
minden egyes megmozdulásban.

pályázati projektünk egy éves időtartamú, 
melynek első nagy eredménye az udvari 
játékok beszerzése és felállítása, mely a tél 
beállta előtt példaértékű összefogás ered-
ményeként meg is valósult.

A sajtó nyilvánosságát felhasználva köszö-
netet szeretnék mondani mindazoknak, akik 
támogattak, segítettek bennünket e nagy-
arányú fejlesztés megvalósításában.

 köszönjük az Alcoa Alapítvány támo-
gatását (20000 dollár), az iskolai alapítvá-
nyunk hozzájárulását (500 000 Ft), melyet 
a játszóeszközök vásárlására és telepítésére 
fordítottunk, Mór Városi önkormányzat tá-
mogatását (1 200 000 Ft), melyből az udvari 
kerítést és a labdafogó hálót fogjuk majd 
felújítani.

köszönjük továbbá koller József vállal-
kozónak és szülőnek, telegdy lászlónak, 
az ACer kft. ügyvezető igazgatójának a 
játszótér kialakításában nyújtott segítségét 
és partneri együttműködését. s köszönjük 
név nélkül mindazoknak a pedagógusok-
nak, szülőknek, technikai dolgozóknak a 
tevékenységét, akik valamilyen módon részt 
vállaltak ebben a munkában.

 kazinczy Ferenc szavai találóan fejezik ki 
az önzetlen segítségnyújtás lényegét:

     „ Ne fáradjunk el soha jót tenni,
       édes barátom; nem bánt az engem,
       hogy sok mag kősziklára esik;
       tudom, hogy az az egynéhány
       szem, amely földet kapott,
       visszaadja a munkát előbb-utóbb.”

Mór, 2008. december 10.                                
  Erdeiné Négele Erzsébet
 igazgató

jáTSzóTér AVATáS A 

petŐfi sándor áltAlános iskolábAn móri Úszók hódmezŐvásárhelYen!

Sikerekben és eredményekben 
gazdag boldog új esztendőt kívánok 

Mór Város minden lakójának!

Fenyves Péter polgármester



     Szeptember
H 7 14 21 28
K 1 8 15 22 29
Sz 2 9 16 23 30
Cs 3 10 17 24
P 4 11 18 25

Szo 5 12 19 26
V 6 13 20 27

December
H 7 14 21 28
K 1 8 15 22 29
Sz 2 9 16 23 30
Cs 3 10 17 24 31
P 4 11 18 25

Szo 5 12 19 26
V 6 13 20 27

November
H 2 9 16 23 30
K 3 10 17 24
Sz 4 11 18 25
Cs 5 12 19 26
P 6 13 20 27

Szo 7 14 21 28
V 1 8 15 22 29

Október
H 5 12 19 26
K 6 13 20 27
Sz 7 14  21 28
Cs 1 8 15 22 29
P 2 9 16 23 30

Szo 3 10 17 24 31
V 4 11 18 25

Július
H 6 13 20 27
K 7 14 21 28
Sz 1 8 15 22 29
Cs 2 9 16 23 30
P 3 10 17 24 31

Szo 4 11 18 25

V 5 12 19 26

Augusztus
H 3 10 17 24 31
K 4 11 18 25
Sz 5 12 19 26
Cs 6 13 20 27
P 7 14 21 28

Szo 1 8 15 22 29

V 2 9 16 23 30

Május
H 4 11 18 25
K 5 12 19 26
Sz 6 13 20 27
Cs 7 14 21 28
P 1 8 15 22 29

Szo 2 9 16 23 30
V 3 10 17 24 31

Június
H 1 8 15 22 29
K 2 9 16 23 30
Sz 3 10 17 24
Cs 4 11 18 25
P 5 12 19 26

Szo 6 13 20 27
V 7 14 21 28

Február
H 2 9 16 23
K 3 10 17 24
Sz 4 11 18 25
Cs 5 12 19 26
P 6 13 20 27

Szo 7 14 21 28
V 1 8 15 22

Január
H 5 12 19 26
K 6 13 20 27
Sz 7 14  21 28
Cs 1 8 15 22 29
P 2 9 16 23 30

Szo 3 10 17 24 31
V 4 11 18 25

Április
H 6 13 20 27
K 7 14 21 28
Sz 1 8 15 22 29
Cs 2 9 16 23 30
P 3 10 17 24

Szo 4 11 18 25
V 5 12 19 26

Március
H 2 9 16 23 30
K 3 10 17 24 31
Sz 4 11 18 25
Cs 5 12 19 26
P 6 13 20 27

Szo 7 14 21 28
V 1 8 15 22 29
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