
Mór város életében már a 20. század elejétől fontos 
szerepet töltött be a sport, a szervezett testmozgás. 
A nagyközség polgárosodása idejében 1896-ban 
elsőként a Moóri Korcsolya és Tenisz Egylet jött létre, 
majd 1919-ben megalakult Móri Torna Club néven 
az első labdarúgó egyesület. Ezt követte több nagy-
községi sportszervezet létrehozása, amelyek első-
sorban az ifjúság honvédelmi felkészítését szolgál-
ták. A 2. világháború utáni időszakban az általános 
és középiskolai sporttevékenységre helyeződött a 
nagyobb hangsúly, a verseny- és tömegsportot 
elsősorban a nagyüzemek támogatták. A rendszer-
váltást követően élénkült meg és vált sokszínűvé a 
város sportélete, helyet adva az önszerveződésnek, 
az egyéni kezdeményezéseknek. Széles palettán 
számos sportszervezet jött létre, amelyek eredmé-
nyes működésének köszönhetően 2014-ben szer-
vezett formában az alábbi sportágak vannak jelen 
a város életében: asztalitenisz, fogathajtás, futás, 
horgászat, íjászat, karate, kerékpározás, kézilabda, 
kis- és nagypályás labdarúgás, lovaglás, öttusa, pos-
tagalamb versenysport, rally autósport, rock and roll 
versenytánc, sakk, sportlövészet, tenisz, tollaslabda, 
úszás és vízilabda. 

Fenyves Péter polgármester úr – maga is aktív 
sportemberként – kiemelten fontosnak tartja a 
város lakosságának sportolását lehetőleg minden 
korosztályban. A sportnak ugyanis számos más 
pozitívuma mellett komoly közösségformáló hatása 
van és természetesen a város versenysportolóinak 
kiemelkedő eredményei Mór ismertségét, hírnevét 
is öregbítik. Nagyon fontos a diákok, a fiatalabb 
korosztályok rendszeres sporttevékenysége testi 
és szellemi fejlődésük érdekében, ezért az iskolai 
sportéletet, a létesítmények fenntartását a város 
kiemelt feladatának tekinti. A tudatos gondolkodás-
nak köszönhetően Móron az elmúlt években első-
sorban a lakosság szélesebb rétegeit megmozgató 
városi sportrendezvények számában, minőségi szín-
vonalában és a sportlétesítmények fejlesztése terén 
születtek jelentős eredmények. Az önkormányzat 
vezetése nyitott minden olyan új kezdeményezésre, 
amely a közösségi sportéletet előremozdítja. A ver-
senysportot a város lehetősége szerint támogatja, 
önállóságukat tiszteletben tartva jó és kölcsönös 
partneri viszonyra törekedve az egyes sportszerve-
zetekkel.  

A városi önkormányzat által közvetlenül támoga-
tott kiemelt sportrendezvények száma 2014-ben 
immár 9 rendezvényre terjedt ki. Márciusban a leg-
kisebbek részvételével a Városi Óvodás Sportnap 
nyitja meg a sort a Wekerle Szabadidőközpontban, 
amelyet a Meseház Óvoda rendez meg a többi 
óvodák közreműködésével. Áprilisban a Játékok 
Napja keretében városi sport, ügyességi és szellemi 
versenyre kerül sor a Szent István Parkban. Nagy 
sikert aratott a sportszeretők körében az Ezerjó 
Félmaraton futás, amelyet 2014-ben először ren-
deztek az áprilisi Szent György-heti Vígasságok 
keretében. Ezen a sporteseményen több mint 400 
fő vett részt 5, 10 és 21 km-es távokon indulva. 
Befogadó és támogató városunk azokban a kez-
deményezésekben is, amelyek a sportéletet kari-
tatív célokkal kötötték össze. 2014. májusban már 
nyolcadik alkalommal indult útjára több mint 400 
nevezővel az országos hírű Móri Karika kerékpáros 
körtúra mezőnye, amelyet Dr. Orosz Zsolt Mórról 

elszármazott orvos jótékonysági céllal kezdeménye-
zett. A Móri Karika Egyesület a rendezvény bevéte-
léből fele-fele részben az agysérültek gyógyulását 
segítő Cortex Alapítványt és a Városi Közművelődési 
Közalapítványt támogatja. Ugyancsak májusban a 
Fogyatékkal élők napja keretében akadály- és 
más versenyekre kerül sor a Szent István Parkban. 
Szeptemberben évente más-más általános iskola 
rendezi meg a Városi Diák Sportnap és KRESZ 
versenyt, amely a móri iskolák legnagyobb közös 
sporteseménye. Hagyományosan kiemelkedő jelen-
tősége van októberben a Móri Bornapok sport-
rendezvényeinek, ahol szinte minden móri „siker-
sportágban” rendeznek versenyeket és ezek közül 
az úszó- és a sakkversenyek nemzetközi megméret-
tetésre is lehetőséget adnak. Mikuláskor kerül sor a 
Jótékonysági foci gálára, ahol szórakoztató formá-
ban neves sportolók részvételével egy-egy fontos 
cél melletti kiállásra, adománygyűjtésre van lehető-
sége a város lakosságának. A Mozogjon Mór csa-
ládi sportnapot a Wekerle Szabadidőközpontban 
2007-től egyre nagyobb érdeklődés mellett szervezi 
meg a Körzeti Diáksport Bizottság hagyományosan 
december 29-én. A családok számára ezen az évbú-
csúztató rendezvényen ingyenes a sportcsarnok és 
az uszoda használata és örömmel elmondhatjuk, 
hogy évente kb. 600 fő ismerkedhet meg 7 sportág-
ban a móri sportolási lehetőségekkel. 

A városi önkormányzat a sportlétesítmények fenn-
tartásával, használatba adásával, infrastrukturális 
fejlesztésekkel és közvetlen pénzügyi támogatással 
is segíti a sportszervezetek működését. 2006-tól 
2014-ig évről-évre folyamatosan, évi 45 millió Ft-ról 
közel 80 millió Ft-ra nőtt a városi költségvetés-
ből erre a célra előirányzott összeg. Éves átlagban 
a móri sportszervezetek közvetlen támogatására 
ebben az időszakban a város 26 millió Ft-ot, míg 
a Wekerle Szabadidőközpont működési támoga-
tására évenként átlagosan 46 millió Ft-ot fordított.  
A szabadidőközpont fejlesztésére 2013-ban közel 
14 millió Ft támogatást nyújtott az önkormányzat, 
míg 2014-ben az új műfüves pálya megvalósítását 
37,5 milliós Ft-os önrésszel támogatta. 

Büszkék lehetünk az intézményi háttérre, amely-
lyel városunk rendelkezik. A város sportéletének 
egyik legfontosabb bázisa a Wekerle Sándor 
Szabadidőközpont, amely a városi kiemelt rendez-
vények mellett a versenyszerű teremsportoknak és 
az úszósportoknak ad állandó otthont. Edzőtáborát 
rendszeresen itt tartja a magyar futsal válogatott, 
amelynek köszönhetően több nemzetközi futsal 
mérkőzést is megtekinthettünk városunkban. 
A móri és körzeti sportesemények mellett rangos 
hazai és nemzetközi kézilabda mérkőzésekre, orszá-
gos légfegyveres bajnokságra, sporttáncversenyek-
re, öttusa és úszóversenyekre is sor került már a 
többfunkciós létesítményben. 
2014-ben kötött megállapodás keretében az önkor-
mányzat a Móri Öttusa SE számára a Kodály utcá-
ban térítésmentesen használatba adta egy régi 
garázs épületét, amelyet az egyesület az Emberi 
Erőforrások Minisztériumától elnyert 40 millió Ft-os 
támogatással átalakított, alkalmassá téve ezzel 
sportcélú hasznosításra. 

2014-ben a városi önkormányzat a móri sportéletet 
- a spotcélú fejlesztésekhez nyújtott önerő biztosítá-
sán túl - közvetlenül 31 millió Ft-tal támogatta. Ezen 
belül a sportszervezetek működéséhez közvetlenül 
26.470 ezer Ft támogatást nyújtott, amelyet támo-
gatásban részesülő 14 sportszervezet jellemzően 
terem és pálya bérleti díjakra, versenyrendezésre 
utazási költségre, eszközbeszerzésre, sporteszkö-

zökre, nevezési, engedélyezési és szövetségi díjak-
ra fordított. A Mór Város Sportjáért Közalapítvány 
évente 800 ezer Ft támogatást kap a várostól, ame-
lyet pályázati formában szintén a móri sportélet 
támogatására használ fel. A már említett kiemelt 
városi sportrendezvények megrendezéséhez több 
mint 1,5 millió Ft közvetlen támogatást nyújtott az 
idei évben a képviselőtestület. 

Arany Tamás, az önkormányzat Oktatási, Kulturális 
és Sport Bizottságának elnöke sportszervezőként 
és sportriporterként már három évtizede vesz részt 
a város sportéletében.  Sokrétű tapasztalatának és 
labdarúgó játékvezetői múltjának köszönhetően 
széleskörű belföldi kapcsolatrendszerrel rendel-
kezik a magyar sportvezetők és élsportolók köré-
ben, amelyet a város javára igyekszik hasznosíta-
ni. Felkérésére számos olimpiai bajnok, élsportoló, 
országos hírű sportriporter vett részt Móron és kör-
nyékén a különböző iskolai és városi szintű rendez-
vényeken. Széleskörű ismereteinek köszönhetően 
áttekintést adott az egyes móri sportszervezetek 
tevékenységéről, amely e kiadvány terjedelmi kor-
látaira tekintettel csak az egyes szervezetek leg-
fontosabb jellemzőire terjedhetett ki. A bemuta-
tott sportszervezetek főbb adatai (a vezetők neve, 
elérhetőségek, saját honlap) a város honlapján -  
www.mor.hu - megtalálhatók.

Elsőként a móri Körzeti Diáksport Bizottságot 
mutatta be, amely 1986-ban történt megalakulása 
óta diákolimpiai versenyeket és egyéb sportverse-
nyeket szervez főként a 6-18 éves korosztály köré-
ben, de részt vesznek a városi kiemelt rendezvények 
rendezésében is, ahol a gyerekek és a felnőttek 
együtt sportoltak. Szervezetük 8 település 14 isko-
lájának diáksportköreit fogja össze 3000 fős lét-
számmal. A KDSB által szervezett sportversenyek a 
tanítási évhez igazodnak. Körzeti szintű diákolimpiai 
versenyeik felmenő rendszerben kötődnek a megyei 
diákolimpiai versenyekhez, így adnak lehetőséget a 
körzetben a legjobbaknak arra, hogy képességeiket 
bizonyítsák a megyei, országos szintű versenyeken. 
Saját rendezvényeik közül az évfolyambajnokságo-
kat, a futóversenyeket, az aquatlon (úszás, futás) 
versenyüket, a terematlétika, tömegtorna, a floorball 
és triatlon váltóversenyüket érdemes kiemelni.

A D-03 Postagalambsport Egyesület tagjai sze-
retettel, napi rendszerességgel gondoskodnak 
galambjaikról. Madaraikat tréningeztetik, hogy azok 
április és szeptember között részt tudjanak venni a 
postagalamb versenyeken, amelyeknek köszönhető-
en nemzetközi kapcsolatrendszerrel is rendelkeznek.

A Fogarasi Rally Team Egyesület autós versenyző-
párosa - Fogarasi Attila és Toloczkó Péter - Magyar-
ország Amatőr Rallye Bajnokságában indulnak jó 
eredménnyel. 2014-ben saját géposztályukban a  
6. helyen zártak, és a minden géposztályt magában 
foglaló országos abszolút sorrendben 85 versenyző 
közül a 10. helyen végeztek.

A FŐNIX Rock and Roll SE elsősorban formációs 
verseny rock and roll oktatásával foglalkozik, de 
emellett teret ad a hobbi szintű mozgásnak is. 
Móron 2012 novembere óta működik két csoportja 
a Radnóti és a Zimmermann Iskolákban. Móron két 
nagyobb versenyt és táncos napközit is szerveztek 
az óvodásoknak és külön az iskolás gyerekeknek.

A Hétkúti Lovas Klub tagjai fiatal lovasokból, 
tapasztalt fogathajtókból és a lovakat szerető 
emberekből állnak. Évente több színvonalas lovas 
és fogathajtó versenyt rendeznek meg a Hétkúti 
Lovaspark fedett lovardájában és szabadtéri ver-
senypályáján. 

A Mini Tenisz Egyesület legfontosabb célja, hogy 
minél több kisgyerekkel megismertesse a tenisz 
alapjait, továbbá az országos iskolai teniszprog-
ramba általános iskolák bevonása. Az egyesület 
nyári országos tenisz- és sporttábor szervezése 
mellett a Móri Bornapokon gyermek teniszver-
senyt is rendez.

A Móri Genkina Karate Sportegyesület felnőt-
tek és gyermekek részére biztosítja a karatesport 
gyakorlásának feltételeit és szervezeti kereteit. Az 
egyesület részt vesz az országos edzőtáborokon 
és versenyeken, számos bemutatót tart a városi 
rendezvényeken. A karate egyesület Illek István 
1. danos mester személyében egy feketeöves 
karatékát is sorai között tudhat.  

A Móri Íjászegylet amatőr sportcsapat tag-
jai a hagyományőrzés jegyében és elsősorban 
kedvtelésből tevékenykednek szabadidejükben. 
Történelmi íjaikkal felszerelve a Vértesben túrákat 
és íjászatokat szerveznek, de részt vettek már a 
Kurultáj országos rendezvényen is. 

A Móri Karika Sport, Kulturális és Szabadidő 
Egyesület elsődleges célkitűzése a Móri Karika 
jótékonysági kerékpáros körverseny évenkénti 
megszervezése 10, 25, 50 és 110 km-es távokon.

A Móri Kézilabda SC 2001-ben alakult. A móri 
sportszervezetek közül jelenleg legmagasabb osz-
tályba sorolt versenysport csapattal büszkélked-
het, mivel a felnőtt férfi csapatuk az NB II. Észak-
Nyugat szakaszában játszik jó eredménnyel. Tavaly 
a 6. helyen zárták a bajnokságot, játékosai közül 
többen a góllövőlista élén foglalnak helyet. Négele 
Tibor a bajnokságban a 2. legtöbb gólt lőtte a 
2013-14-es szezonban. Eredményes utánpótlás 
neveléssel rendelkeznek, mivel az NB II. junior 
csapatuk mellett az U-14, U-12 és az U-10 gyermek-
bajnokságban is részt vesznek összesen 70 fővel.

A Móri "Petőfi" Horgász Egyesület a horgász-
sport kedvelőinek biztosít Móron jó sportolási 
lehetőségeket. Az egyesület az önkormányzattól 
használatba kapott három Látó-hegyi tavat üze-
melteti összesen 25.800 m2 méretben. Intenzív 
horgászat az I. és II. tónál lehetséges, ezekben 
ponty, amur, csuka, keszeg, kárász, balin, busa és 
afrikai harcsa fogható. Egyesületi tagok részére a 
horgászat éjjel-nappal engedélyezett.

A Móri Öttusa Egyesület csak néhány éve alakult 
meg, de már több korosztályos magyar bajnoka 
van és országos versenyrendezést is vállalt e rövid 
idő alatt. 2012-ben Móron rendezte meg az Elit 
OB-t, az öttusa utánpótlás éves fő versenyét, ahova 
a Magyar Kupa versenysorozat eredményei alapján 
korosztályonként a legjobb 12 fő kap meghívást. 
A 2012-es móri Elit OB-n Varga Eszter, Brumbauer 
Franciska és Kaiser Luca egyéni aranyérmet értek el.  

A korosztályos országos bajnoki címet Kaiser Luca 
2013-ban és 2014-ben is megszerezte, amely nagy 
reményekre ad okot a jövőre nézve. A Wekerle 
Szabadidőközpont használata mellett a vívás és a 
lövészet terén az egyesület felújított új móri léte-
sítménye regionális szinten is edzési lehetőséget 
nyújt az öttusázó versenyzőknek.

A Móri Városi Sportegyesület 3 szakosztállyal 
működik közel 100 éves múltra visszatekintve.

A Móri SE Labdarúgó Szakosztály a város egyik 
legrégebbi és legnagyobb sportolói létszámot fog-
lalkoztató sportszervezete, amely több mint 120 
utánpótlás korú labdarúgó mellett 18 felnőtt korú, 
26 női és 15 öregfiú játékosnak nyújt rendszeres, 
versenyszerű sportolási lehetőséget. 2003 óta az 
egyesület stabil résztvevője volt az NB III-as baj-
nokságnak, jelenleg a megyei I. osztályban játszik. 
Kiemelt célja több korosztályban az utánpótlás 
nevelés fellendítése, amelyre sikeresen pályázott a 
Bozsik-programban és erre jelenleg éves költség-
vetése több mint 60 %-át fordítja. 

A Móri SE Asztalitenisz Szakosztály sportolói a 
Fejér megyei I. osztályú bajnokságban versenyez-
nek a csapatbajnokságban, ezen kívül egyéni és 
páros versenyeken vesznek részt eredményesen. 

A Móri SE Sakk Szakosztály célja a sakk, mint 
készségfejlesztő és személyiségfejlesztő szabad-
idős sport megismertetése minden korosztállyal, 
kiemelten a tömegsportra, illetve az utánpótlás 
nevelésre összpontosítva. A felnőtt versenyeken, 
megyei szinten hagyományosan jó eredménye-
ket ér el csapatuk, közülük a legnagyobb Élő-
pontszámmal Sarok Péter rendelkezik. 2014-ben a 
46. Aranyhordó sakkversenyen 8 csapat nevezett 
55 résztvevővel, amely a Móri Bornapok egyik leg-
népesebb és legrangosabb sporteseménye volt.

A Móri Úszó Egyesület az egyik legeredménye-
sebb móri sportszervezet. A fiatal móri úszók az 
utóbbi időben sorra érik el a kiváló országos ered-
ményeket, a magyar és nemzetközi versenyekről 
tucatjával hozzák az aranyérmeket, egymás után 
döntik meg egyéni csúcsaikat. 2014-ben már a 
felnőtt mezőnyben is bizonyítottak. Leitner Zsófia 
az egyesület legeredményesebb versenyzője, a 
magyar úszóválogatott tagja, a 100 m-es mell-
úszásban országos felnőtt döntőt úszott és a 7. 
helyen ért célba.

A Mór Városi Labdarúgó Szövetség 2003 óta 
szervez Móron amatőr kispályás labdarúgó baj-
nokságokat. 2014-ben a szövetség az I. osztály-
ban 11 csapat, az Öregfiúk kategóriában 6 csapat 
részvételével szervezett tornáján több mint 200 
labdarúgó rendszeres sportolását, kikapcsolódását 
és jó hangulatát biztosította. 

A Sasszem Sportlövész Egyesület 1997-ben ala-
kult a város és vonzáskörzetében élő, a sportág 
iránt érdeklődők kezdeményezésére. Tagjainak 
aktív kikapcsolódás biztosít a hétköznapi munka 
mellett, de országos versenyeken is indulnak. Nyolc 
lõállásos, fedett lőterük a Vásártéren található. 

A Mór Fit Run alig több mint egy éves, de sikeres 
tömegsport kezdeményezés. Lényegében egy 5 km 
hosszú, ingyenes futás, amely minden hónap utol-
só vasárnapján reggel 9:00-kor, a Wekerle Sándor  
Szabadidő Központ közelében, a focipálya feletti 
kis úton kezdődik és már közel 300 regisztrált futó-
ja van. 

Törő Gábor országgyűlési képviselő úr a Móri SE 
elnöki tisztségét betöltve közvetlen vezetői felada-
tot is vállal a város sportéletében, így országos rálá-
tása mellett gyakorlati tapasztalatokkal is rendel-
kezik. A magyar sport helyzetéről elmondta, hogy 
egy 2010-ben készült felmérés alapján akkor az 
ország lakossága 7 %-a sportolt valamilyen formá-
ban, ezt az arányt az elmúlt években megvalósult 
kormányzati programoknak köszönhetően több 
mint 10 %-ra sikerült növelni. A közösségi sport és 
a szabadidős sportolási tevékenység a személyes és 
közösségi önmegvalósítás és a közösségépítés esz-
köze. Ha sportolnak az emberek, egészségesebbek 
lesznek, így kisebb teher hárul az egészségügyre, 
a társadalombiztosításra. Kimutatható az is, hogy a 
sportnak köszönhetően a gazdaság teljesítménye is 
nagyobb. A szabadidősport munkahelyeket teremt, 
költést, adóbevételeket generál és a turisztikának 
is egyre fontosabb részét képezi. Mindez összessé-
gében évente százmilliárd forintos nagyságrendű 
többletet eredményezhet az országnak és ebből 
városunk is részesülhet. Mór az országos átlagnál 
kedvezőbb helyzetben van a sportszervezetek rela-
tíve nagy számának és eredményes működésének, 
a kiváló szakember gárdának, a sikeres utánpótlás 
programoknak és a rendelkezésre álló színvona-
las létesítményi háttérnek köszönhetően. Örömmel 
tapasztaljuk azt is, hogy számos lakossági sportszol-
gáltatást nyújtó vállalkozás is eredményesen műkö-
dik városunkban elsősorban a fitnesz, a testépítés és 
rekreáció területén.  

Fontos célkitűzésünk, hogy Mór városa a jövőben 
központi szerepet töltsön be a térség sportéletében, 
minél több olyan versenynek és sportrendezvénynek 
adjon helyet, amelybe a járás településeit is bevonja. 
Ezen belül főleg a diáksport rendezvényeknek van 
kiemelt szerepe. A versenysport terén nagy jelen-
tősége van az utánpótlás nevelésnek, amelyhez a 
kiemelt látvány-csapatsportok tekintetében az állam 
pénzügyi támogatást biztosít, ilyen például a Bozsik-
program. A Móri SE pályázatának köszönhetően az 
MLSZ-től elnyert 24 millió Ft-os pályázati forrásból a 
móri járási utánpótlás labdarúgás tárgyi és személyi 
feltételeit is sikerült jelentősen javítani.

A város sporttörténelmében jelentős mérföld-
kő volt 2014 márciusában a műfüves sportpálya 
átadása, amely szintén hozzájárul az utánpótlás kor-
szerű ne veléséhez. Az MLSZ Országos Pályaépítési 
Programján elnyert pályázati támogatással a Móri 
SE sporttelepén 136 milliós beruházással egy nagy-
méretű, 111 x 72 méteres műfüves pályát tudtunk 
megvalósítani. A fejlődés nem áll meg, hiszen a TAO-
támogatásnak köszönhetően a jövőben fedett lelátó-
val és új öltözőkkel bővülhet a sportlétesítmény.

Városunk vezetői egyöntetűen hangsúlyozták, hogy 
az anyagi támogatáson túl fontos a sportéletben 
résztvevők erkölcsi megbecsülése is, hiszen nélkülük 
nem lennének ilyen szép eredményeink. Az önkor-
mányzat 2003-ban Mór város sportjáért kitüntető 
címet alapított, amelyet 2012-től 3 évente ítél oda 
a képviselőtestület. Az eddig díjazottak: Négele 
Tibor, Bartus László, Gombás Szabolcs, Flatsker 
Szamanta (posztumusz), Nagy István (posztu-
musz), Tálas Áron, Molnár István, Udvardy Béla, 
Ónodi Béla és Pongrácz Márton voltak. Köszönet 
illeti őket és minden önkéntesen dolgozó sportve-
zetőt, edzőt és szervezőt munkájáért!

MÓR VÁROS SPORTÉLETE
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Egy település élete több, egymással összefüggô, gyakran összefonódó részterületbôl áll, amelyek mind meghatározzák az itt élôk mindennapjait, jó közérzetét. E területek 
közül jelen különszámunk Mór város sportéletét mutatja be a város vezetôivel készített interjúk alapján, törekedve arra is, hogy a sportszervezetek legfontosabb jellemzôit, a 
kiemelkedô sportolókat is megismertessük az olvasókkal.


