BESZÁMOLÓ
AZ INTÉZMÉNY 2014. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL
A Lamberg-kastély Kulturális Központ a hagyományos, már megszokott feladatok
mellett a 2014-as évben is aktív szerepet vállalt új rendezvények szervezésében és
lebonyolításában.
SZAKMAI TEVÉKENYSÉG

KÖNYVTÁR
A könyvtár állományának számítógépes feltárása 2014-ben is folyamatosan történt.
Weboldalunkon lehetőség van keresni a könyvtár katalógusában különböző összetett
és egyszerű szempontok szerint, illetve az olvasók saját kölcsönzési adataikat is
megtekinthetik olvasószámuk és jelszavuk megadásával. Ezt a szolgáltatást az előző
évhez képest több könyvtárhasználó vette igénybe.
A gyermek- és szépirodalom mellett törekedtünk a szakirodalom minél szélesebb
körű gyűjtésére. Figyelemmel kísértük az olvasói igényeket, s a könyvek és
folyóiratok beszerzését ennek alapján végeztük.
Könyvtárunk aktívan részt vett a könyvtárközi kölcsönzés rendszerében, melynek
segítségével biztosítani tudtuk az olvasóinknak a könyvtár állományából hiányzó
dokumentumokhoz való hozzáférést.
Rendszeresen tájékoztattuk az érdeklődőket a honlapunkon, rendezvényeinkről, új
könyvek érkezéséről, a folyamatosan bővülő könyv, CD és DVD állományunkról.
2014-ben használói elégedettségi vizsgálatot is végeztünk kérdőíves formában,
amelynek kitöltésére a felnőtt részlegünk rendszeres könyvtárhasználói közül 137-en
vállalkoztak. Néhány - hosszas előkészítést nem igénylő - változtatást/javaslatot a
válaszok összegzése után már végre is hajtottunk.
A folyamatosan bővülő helyismereti gyűjteményünk, hasznos segítséget nyújtott a
településről többet tudni akaró érdeklődőknek.
A rendelkezésünkre álló dokumentumokból állítottuk össze azt a kiállítási anyagot,
mely Mór várossá avatásának 30. évfordulójára rendezett ünnepségen került
bemutatásra. Válogattunk archív újságcikkek, fotók, plakátok, meghívók,
kisnyomtatványok és könyvek közül, melyek az elmúlt 30 évben jelentek meg.
Folyamatosan bővítettük azt az adatbázist, mely neves móri személyek életéről,
munkásságáról szóló összefoglalókat tartalmazza.

Továbbra is él az a felhívás, amelyben a lakosságot arra kérjük, hogy a
tulajdonukban levő Mórhoz kötődő dokumentumokat, képeslapokat, fényképeket
hozzák el a könyvtárunkba digitalizálás céljából – örömünkre szolgál, hogy
rendszeresen érkeztek archiválásra szánt anyagok.
Egy nyertes NKA-s pályázatnak köszönhetően (581.000,- Ft + 64.578,- Ft önrész) új
helyre költözött a könyvtár helyismereti gyűjteménye, amely egyben kutatószoba is
lett.
Az eddigi körülmények nem voltak ideálisak a dokumentumok tárolására, a helyben
használatra, az elmélyült kutatómunkára, mert a gyűjtemény a könyvtár egyik belső
raktárában került elhelyezésre. Az egyre bővülő állomány egyrészt kinőtte a helyét,
másrészt olyan dokumentumokkal gyarapodott, amelynek szakszerű és biztonságos
megőrzéséhez nem volt megfelelő bútor. Megnehezítette továbbá a gyors
információ- és dokumentum-szolgáltatást, hogy a raktárból a könyvtár távolabbi
részén lévő olvasótermében tudtuk hozzáférhetővé tenni a kért anyagot.
Régi álmunk volt, hogy létrehozzunk egy helyismereti kutatószobát, melyben
nagyobb alapterületen, több forráshoz férnek hozzá az olvasók, kutatók. Erre
lehetőség nyílt a könyvtár egyik helyiségét elfoglaló Wekerle emlékszoba
megszüntetésével, hiszen a földszinten augusztusban megnyílt az új Wekerle
kiállítás.
Ez a terem alkalmas e célra, mivel mérete, elhelyezkedése minden szempontból
megfelel. A pályázat segítségével megrendelt egyedi tervezésű bútorok biztosítják a
megfelelő tárolást, a kényelmes székek, az íróasztalok és a helyi megvilágítás pedig
- mind a könyvtáros mind a szolgáltatást igénybe vevő részére - az időigényes
kutatómunkához az ideális környezetet. A nagyobb tároló helynek köszönhetően már
nem jelent gondot az egyre bővülő állomány elhelyezése sem.
A helyiség közvetlenül az olvasói szolgáltató térből nyílik, így megközelítése is
egyszerű. Itt a nyomtatott források (könyvek, folyóiratcikkek, egyéb papír alapú
dokumentumok) mellett a modern technika is rendelkezésre áll. A már meglévő
számítógép az internet hozzáférést, illetve a belső hálózatról elérhető digitalizált
dokumentumok használatát teszi lehetővé.
Mivel a helyismereti gyűjtemény fokozottan védett állomány, ezért csak helyben
használható. A nyitva tartás ideje alatt folyamatos tájékoztatással és ügyelettel
segítjük a látogatókat.
A kutatószoba megvalósulásával helyismereti dokumentumaink minden érdeklődő
számára, - a könyvtár állományvédelmi és szakmai szempontjait figyelembe véve –
könnyebben elérhetővé, kutathatóvá és használhatóvá váltak. Könyvtárunk a
pályázatnak köszönhetően egy olyan olvasói térrel bővült, amely már megfelel a 21.
századi felhasználói igényeknek. A helyismereti anyagok gyors és szakszerű
hozzáférésével sokat javult e szolgáltatás minősége.
Folytatódott gyűjteményünk retrospektív digitális feldolgozása, könyvrészletek,
újságcikkek, fotók kerültek számítógépes adatbázisunkba.
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2014-ban is részt vettünk az országosan meghirdetett Márai-programban, továbbá az
újonnan indult NKA Könyvtámogatási programban, amelynek köszönhetően
144.193,-Ft illetve 383.359,- Ft értékben rendelhettünk könyveket olvasóink számára.
453.000,- Ft-ot fordíthattunk a könyvtári érdekeltségnövelő pályázat keretében
könyvek vásárlására, illetve - a Gyermekkönyvtárban a folyamatosan nehézséget
okozó szolgálati számítógép helyett egy új beszerzésére.
A Nemzeti Kulturális Alaptól 59 féle folyóirat előfizetést kaptunk térítésmentesen
2014-ben, ezzel is bővítve könyvtárunk kínálatát látogatóink számára.
Az elmúlt évben a Német Nemzetiségi Önkormányzat több ezer forint értékben
ajándékozott a könyvtárnak német nyelvű dokumentumokat.
A székesfehérvári Vörösmarty Mihály Könyvtártól
nyelvkönyveket és egyéb német nyelvű kiadványokat.

szintén

kaptunk

német

A megyei könyvtárral együttműködve sikerült az Országos könyvtári napok
rendezvénysorozatra 100.000,- Ft támogatást nyernünk, amelyet az egészséges
életmódról szóló ismeretterjesztő programra, egy gyermekszínházi előadás
szervezésére, illetve ajándékkönyvekre fordítottunk.
A könyvtár 2014. július 25-től október 28-ig a 3/1975. (VIII. 17.) KM-PM együttes
rendelet alapján kötelező leltározást hajtott végre.
A rendelet 4.§ szerint a 25.001-75.000 könyvtári egységgel rendelkező könyvtárak 5
évenként kötelesek időszaki leltározást végezni. A könyvtár 2014. január 1-jei
dokumentumszáma 65.922 volt, és az előző állományellenőrzés 2009-ben történt.
A leltározás lebonyolításának módja fordulónapi volt, azaz meghatározott nappal
kezdődően és a fennálló állapotnak megfelelően kellett végrehajtani.
A leltározás mértéke szerint részleges volt, amely a könyvtár több egységének teljes
állományára terjedt ki.
A részleges időszaki leltározás során ellenőrzésre kerülő dokumentumok száma a
250.000-nél kevesebb könyvtári egységgel rendelkező könyvtár esetében a teljes
állomány 20%-ánál kevesebb nem lehet.
Intézményünkben az előzőekben már megemlített 65.922 egység található, ennek
20%-a 13.185. A 2014-ben ellenőrzött dokumentumok száma 13.320.
Az ellenőrzés az alábbi részlegek állományára terjedt ki (a felsorolás a leltározás
időrendjét követi):
- felnőtt olvasóterem
- gyerek olvasóterem
- helyismereti gyűjtemény
- médiatári gyűjtemény
- volt letéti állomány
A leltározási munkálatokban a könyvtár minden munkatársa (6 fő) részt vett,
továbbá segített 1-1 fő közfoglalkoztatott júliusban illetve augusztusban. Egyszerre
minimum 2 fő végezte a feladatot, a létszámot és az ellenőrzés idejének hosszát
meghatározta az egyéb könyvtári munkák mennyisége és a nyári szabadságolások.
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A leltározás befejezésekor összesíteni kell a hiányt. A megengedhető hiány
mértékének megállapítását a fent említett jogszabály szabályozza, könyvtárunkban
ez határon belül volt.
A könyvtár állományának gondozásához hozzátartozik a rendszeres, tervszerű
állományapasztás, ez a munkálat is megtörtént 2014 novemberében. A folyamat
során kiselejteztük a dokumentumaink közül azokat a könyveket, amely
elhasználódtak, elavultak vagy felesleges többletpéldánnyal rendelkeztek.
Az év során rendszeresen tartottunk könyvtári órákat az óvodás korosztálytól a
középiskolásokig, nemcsak Mórról, hanem a környező településekről érkezőknek is.
Bekapcsolódtunk továbbá az általános iskolák által szervezett projekt hetekbe.
Ebben az évben is megrendezésre kerültek hagyományos rendezvényeink:
-

Bibliai esték sorozatunk szervezésében egy módosítást vezettünk be 2014ben. Egy tavaszi és egy őszi rendezvény keretében mindhárom helyi felekezet
képviselője részt vett a beszélgetésen, így igazi ökumenikus estté vált mindkét
összejövetel. A katolikus plébános személye év közben változott, ezért
tavasszal még Gerendai Sándor, ősszel már Ambrózy Tamás vett részt a
találkozón Veres Péter református és Ribárszki Ákos evangélikus lelkész
mellett.

-

Mórról indult… sorozatunkban vendégünk volt Dr. Lenner Miklós kutatómérnök
és megemlékeztünk a száz éve született Dr. P. Frey Ferenc Jácint kapucinus
szerzetesről is. Ez utóbbi, róla szóló előadáson Schwartz Alajos, Dr. Halabuk
József történész és Bartuc Bernát kapucinus testvér beszélt életéről és
munkásságáról. A tervbe vett további vendégek meghívása sajnos más irányú
elfoglaltságaik miatt a 2015-ös évre húzódik át.

-

A magyar kultúra napja alkalmából Cseh Tamás emlékestet hallhatott,
tekinthetett meg a közönség Vodku fiai előadásában.

-

A Mesenaphoz kapcsolódóan felnőttek részére is szerveztünk programot:
Bajzáth Mária meseterapeuta „A népmese élni tanít” címmel tartott előadást
szülőknek és pedagógusoknak.

-

Mesenap – Az aranyszőrű bárány címmel az Álomzug Társulás tartott
előadást a gyerekeknek.

-

Költészet napján a Dvorák Padka Színház pódium előadásában „Oly korban
éltem én” címmel Radnóti Miklós esttel varázsolta el a publikumot.

-

Az
Ünnepi
könyvhét
országos
programsorozathoz
közönségtalálkozót szerveztünk Fábián Janka írónővel.

-

A Móri Bornapok keretében Für Anikó volt a vendégünk, aki a Kitalált Világ
című műsorában mutatta be dalait Hrutka Róbert közreműködésével, és
mesélt az azokhoz fűződő élményeiről.

-

Országos könyvtári napokon Egyél jót – tegyél jót címmel az egészséges
táplálkozásról és életmódról szerveztünk előadást, a kisebbeket a

csatlakozva
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Szépenszóló Fütyöri című bábos mesejáték szórakoztatta. Emellett különböző
kedvezményekkel, kiállítással, játékos keresztrejtvénnyel vártuk az olvasókat.
-

Téli ünnepi könyvhét alkalmából Dvorák Gábor pantomim-művész bűvölte el
az óvodásokat Játsszunk pantomimet! című interaktív műsorával. A
visszajelzések alapján a gyerekek és a pedagógusok egyaránt élvezték.

A 2013-as évben első alkalommal nagysikerű nyári színházi előadást szerveztünk,
amely 2014-ben is megrendezésre került a Lamberg-kastély udvarán. Egy igazi
könnyű, szórakoztató darabot láthatott a közönség az Én és a kisöcsém címmel a
Körúti Színház előadásában.
Nagy volt az érdeklődés a nyári szünetben megszervezett „Kleopátra népe” olvasó
és kézműves, valamint „Ügyes kezek” című táborok iránt. A könyvtáros kolléganők
vezetésével sok gyermek bővítette ismereteit és szerzett új élményeket. A nyári
táboraink nemcsak a gyermekek felügyeletét biztosították, hanem tartalmas
elfoglaltságot nyújtottak nekik.
2013/2014-es évadban a bérletes színházi előadásokból hatot 2014 tavaszán még
az NKA-s pályázat támogatásával tudtunk finanszírozni az óvodások és alsó
tagozatosok számára. A 2014/2015-ös évadra meghirdetett bérleteket már teljes
áron vásárolták meg a diákok. A létszámok nem csökkentek, továbbra is nagy az
érdeklődés az előadások iránt. Novemberben a felső tagozatos tanulók a Légy jó
mindhalálig című darabot tekinthették meg.
2014 ősszel a felnőtt közönség számára is szerveztünk színházi előadásokat,
bérletes formában. Az elsőt, a „Mezítláb a parkban” című darabot 2014. októberében
játszotta a Körúti Színház társulata.
Az intézmény honlapján található galériában a már lezajlott könyvtári rendezvények
fotói is megtekinthetők. A rendszeresen küldött elektronikus hírlevél útján
tájékoztattuk az aktuális programokról mindazokat, akik ezt kérték.
Az intézmény által szervezett illetve koordinált nagyrendezvényeken (Szent György
heti Vigasságok, Múzeumok Éjszakája, Mórikum, Móri Bornapok) a könyvtáros
munkatársak is aktívan részt vettek. Közreműködtünk továbbá a Bice-Bóca
Egyesület mikulás játszóházán is, valamint részt vettünk az adventi jótékonysági
vásáron, melynek bevételét nekik ajánlottuk fel.
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KÖZMŰVELŐDÉSI IRODA
Nagyrendezvények
Móri Szent György Heti Vigasságok
A hagyományos tavaszi rendezvényünk a helyi érdeklődés mellet az évek során
egyre vonzóbb turisztikai eseménnyé is vált. Mivel ebben az évben pályázati forrás
nem állt rendelkezésünkre a programsorozat költségvetésének kiegészítésére, így a
fellépők számát az előző évhez képest nem tudtuk tovább bővíteni.
2014-ben a Móri Szent György-heti Vigasságok rendezvénysorozatának első
programja Hullan Bea móri alkotó festménykiállításának megnyitója volt. A péntek
délelőtt megrendezésre került borversenyre 61 termelő több mint 180 tételt nevezett.
A borverseny eredményhirdetésére az esti borász bálon került sor.
A III. Városi Kórustalálkozó keretében pénteken közel 400 lelkes gyermek és felnőtt
kórustagot hallhatott a közönség.
A szombati kedvezőtlen időjárás ellenére az Ezerjó Fakanálforgató főzőversenyen 31
csapat kezdte meg a főzést, emellett párhuzamosan zajlottak az események: vásár
és kézműves bemutató, játszóház, fúvószenekari koncert, művészeti csoportok
bemutatója, kvircedlisütés, lovagi torna és gyermekműsor. Az eredményhirdetést
követően fellépett a Reverb zenekar és a Magashegyi Underground a
kastélyparkban. Az estet a sokak által kedvelt Viking zenekar bulija zárta.
Az idén három sportesemény is kapcsolódott a Móri Szent György-heti Vigasságok
rendezvénysorozathoz: szombaton az Ezerjó 20/10 Teljesítménytúra a Kalandozók
Klubjával és Íjászverseny a Móri Íjászegylet szervezésében, valamint vasárnap került
megrendezésre a nagy sikerű Ezerjó Félmaraton futóverseny.
Az utolsó nap a humor jegyében zárult, hiszen az Erzsébet téri Művelődési Házban
teltházas előadást tartott Hadházi László és Bruti a Dumaszínház keretében. Április
28-án hétfőn Dr. Lenner Miklós kutatómérnök tartott előadást a „Mórról indult…”
rendezvénysorozat kapcsán.
Múzeumok Éjszakája
Intézményünk évek óta folyamatos résztvevője a Múzeumok éjszakája országos
rendezvénysorozatnak. A kastély munkatársai barokk ruhába öltözve várták a
közönséget. Minden évben egy-egy tematika köré fűztük fel az éjszaka programját,
ami a tavalyi évben a régi fényképezőgépek-filmek világa volt. Régi gépek, új képek
címmel nyitottuk meg Mosberger Róbert camera obscura fotók és fényképezők
kiállítását. Ezt követően az állandó kiállításaink ingyenesen megtekinthetőek voltak,
és egy menetlevél segítségével vezettük körbe a barokk kastélyon a vendégeket.
Ezen az éjszakán megnyitottuk az egyébként lezárt csigalépcsőket, padlásfeljárókat,
így a több száz fős közönség mindig izgalommal várja a kastélybarangolást. A
kastélyudvaron, a színpadon az NKA támogatásának köszönhetően felléphetett a
Group’N’Swing és a Butterfly Effect zenekar is. A programok ideje alatt a Móri
Borbarát Hölgyek Egyesülete bortotóval várta az érdeklődőket. Éjfélkor a
hagyományos Szent Iván éji tűzgyújtással zártuk a programokat. A nyertes
pályázatnak köszönhetően a közel 700 fő látogató számára színvonalas, változatos
programkínálatot tudtunk nyújtani.
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Nyári Zenei Estek
A Nyári Zenei Estek már több mint húsz éve megrendezésre kerülő népszerű
programsorozat városunkban. A koncerteken szinte minden műfajban (fúvószene,
jazz, magyar és külföldi népzene, kamarazene, stb.) találhatnak kedvükre való zenét
a hallgatók. A rendezvény célközönsége elsősorban helyi lakosokból állt, de
szívesen látogatták a Mórra érkező turisták is. A június 29-től augusztus 31-ig tartó
időszak alatt felléptek: Móri énekkarok, Móri Ifjúsági Fúvószenekar és a Rédei LION
Mazsorett Csoport, FG-4 Illés Emlékzenekar, Fonográf Emlékzenekar, Lucky Fellas,
BA-ROCK Bakonyszombathelyi Rockszínpad, Steve Taylor Szabó, Szatmári Juli és
zenekara, Live Guitar Project, The Black Birds zenekar, Brassdance
Városközpont rehabilitációs pályázat rendezvényei
Környezetvédelmi és Madárbarát Nap
A 2. alkalommal megrendezett Környezetvédelmi és Madárbarát napon közel 300
diák vett részt vetélkedőkön, vadmadár bemutatón, előadásokon.
Intézményünk segítségére voltak a szervezésben az alábbi szervezetek: Móri Árok
Természeti Öröksége Alapítvány, Vadmadárkórház Székesfehérvár, Régiók
Fejlesztéséért Egyesület, Szarvas Éva és Bódy Gábor (DRV), Pro Vértes Alapítvány
Játékok napja
A Játékok napján a Szent István Parkban kicsik és nagyok is kipróbálhatták a népi
játékteret, valamint kézműves foglalkozásainkon vehettek részt. A délután folyamán
a Kákics Együttes és a Forgatós Táncegyüttes bemutatóját láthatták, és a gyerekek
nagy lelkesedéssel csatlakoztak a táncházhoz. A rendezvény koordinálásában aktív
segítséget nyújtott a Móri Néptáncbarátok Egyesületének.
Fogyatékkal élők napja
A különféle programok segítségével betekintést nyerhettek az érdeklődők a sérült
emberek mindennapjaiba. Mindenkinek lehetősége volt kipróbálni ability, bizalom
vagy csörgőlabda pályát és különféle ügyességi játékokban részt venni. A kulturális
programokat a Pa-dö-dő együttes nagy sikerű koncertje zárta. A szervezésben nagy
részt vállaltak: Bice-bóca Egyesület, Gárdonyi Géza Ált. Iskola és Spec. Szakiskola,
Szociális Alapszolgáltatási Központ
Vásári forgatag
A régi piactér területén az akkori vásári hangulatot megidézve szerveztük meg
második alkalommal a móri, a térségi, valamint távolabbról érkező termelők,
kereskedők bevonásával e Péter Pál-napi rendezvényt. A nap folyamán sor került a
Langaléta garabonciások előadására, a gyerekeket Horagus mester cirkusza, illetve
a Bakonyi népi fajátékos játékai szórakoztatták. A vásárosok és az idelátogatók az
idén is nagy elismeréssel nyilatkoztak a nap végén.
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Public Art
A rendezvény több civil szervezet, közösség bevonásával valósult meg, hogy a
művészetek minél színesebb palettáját tudjuk megmutatni. Így a négy nap alatt
helyet kapott a képzőművészet, a zene, az irodalom, a kézművesség is. A móri
Képző- és Iparművészeti Szabadiskola által kiválasztott 6 művész kitelepült a Szent
István parkba, hogy az érdeklődő közönség, vagy éppen csak arra járók szeme előtt
alkossanak. Ugyanitt, ugyanebben az időszakban már korábban elkészült munkák is
bemutatásra kerültek egy szabadtéri kiállítás keretében.
A szombati napon az amatőrökből álló Móri Írók, Képzőművészek Szövetsége
alkotósátrában az egyesület tagjai bemutatták képzőművészeti, kézműves
kreációikat, de lehetőség nyílt irodalmi, zenei művek bemutatására is.
A köztéri alkotást színesítve két napon is zenei programok, koncertek várták az
érdeklődőket – Bélaműhely, Napra együttes, Wasabi Kht.
Móri zenei hagyományok
A hagyományápoló rendezvény Kaiser Ferenc ötlete alapján jött létre. A Móron
működött (régi Kaiser Kapelle, Varga Béla zenekara, Bársony zenekar, Jankovics
együttes, stb.) és a mai is működő zenekarok bemutatását szolgálta.
Közreműködtek: Kaiser Kapelle, Hujber Ferenc és Karacs Ildikó, Tutti zenekar,
Edelweiss Német Nemzetiségi Táncegyüttes. A helyiek és a térségből érkezők
körében nagy sikernek örvendett a rendezvény, melyet utcabállal zártunk a
Kapucinus téren.
Móri Szüret
A Móri szüret rendezvény célja a Móri Borvidék kultúrájának, hagyományainak,
borászati szervezeteinek bemutatása volt. Sajnos az egész napos esős idő miatt a
szabadtéri helyszínt a régi mozi épülete váltotta fel. A kulturális programokat - tánc,
kórusének, stb. - követően a Cimbali Band koncertje zárta az estét, az utcabált
sajnos nem tudtuk megtartani. Terveink szerint 2015-ben ismét megrendezzük ezt a
programot.
Civil és városi rendezvények
Feladatunk volt az állami, városi ünnepek megemlékezések szervezése vagy
segítése:











középiskolások városi ballagása
március 15.
március 18.
június 4.
augusztus 20.
október 6.
október 22-23.
november 2.
november 4.
december 3..

Rendszeresen közreműködtünk az önkormányzat és a civil szerveztek
rendezvényeinek lebonyolításában a program hangosításával, plakát készítésével és
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konferálással. A halottak-napi megemlékezést évek óta intézményünk munkatársai
szervezik és állítják össze.
Játszóházak, kézműves foglalkozások
Gyermekek és felnőttek részére ünnepekhez, jeles napokhoz kapcsolódóan (farsang,
húsvét, advent, Mikulás, karácsony stb.) tartottunk kézműves foglalkozásokat, nem
csak Móron, hanem Felsődoboson is.
Nyári táborok
A nyári táborozás 3. és 4. hetét a közművelődési kollégák közreműködésével
szerveztük. A környezetvédő táborban továbbra is játékos formában ismerkedhettek
a gyerekek a környezettudatos háztartással. Játékos vetélkedők és kísérletek
színesítették a programokat. Kirándulásunk során ellátogattunk Tabajdra a
Mezítlábas parkba, valamint hajókáztunk a Velencei–tavon. A tánctábort a „retro”
jegyében szerveztük. A napi rendszeres mozgás mellett elsajátíthatták a rocky, a jive
és a twist lépéseit. A bemutató előadáshoz elkészítettük a dekorációt és a fellépő
ruhák kiegészítőit.
A négy táborunkban több mint 100 gyerek vett részt.

Tanfolyam
2014-ben is 10 alkalmas társastánc tanfolyamot szerveztünk az Erzsébet téri
Művelődési Házban.
Saját tanfolyamainkon kívül szívesen fogadunk be mások által szervezett értéket,
ismeretet közvetítő foglalkozásokat, mint pl. sakk-szakkör, vagy a legkisebbeknek és
szüleiknek szóló Ringató, valamint a Lakberendező tanfolyam.
Bálok
Az aktuális ünnepekhez kapcsolódva tartottuk meg hagyományos báljainkat, melyek
nagyon népszerűek voltak: Farsangi retro buli, Húsvéti locsoló bál, Márton-napi bál,
Szilveszteri bál. Az általunk szervezett bálok népszerűségét mutatja, hogy szinte
mindegyik teltházas rendezvény volt.
Időszaki tárlatok
Közművelődési tevékenység keretében rendezett időszaki tárlataink:







Vörös Valéria – Harmóniák című textilkollázs kiállítása
Hullan Bea – Utak és perspektívák című festménykiállítása
Mosberger Róbert – Régi gépek, új képek Camera obscura fotók és
fényképezőgépek című kiállítása
Gyereknap; Mentőjárművek kicsiben – mentőautó modell kiállítás
Skobrák András – Ablak a múltba című régi móri képeslapokból és új fotókból
rendezett kiállítás
Bányászkorsó kiállítás
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Borospalack és boroscímke kiállítás
Tátrai Zsolt „Szőlőhegyen jártam…” című fotókiállítása
NemMellékes fotókiállítás
Sturcz Tímea festmény kiállítás
Radetzky Jenőné bútorfestő adventi kiállítása

A 12-es teremben rendezett kiállításaink sajnos kevesebb látogatót vonzanak, mivel
a helyiség távol helyezkedik el a bejárattól.
Művészeti csoportok, klubok, szakkörök
Intézményünknek jellegéből adódóan feladata az amatőr művészeti tevékenység
támogatása. Alkotócsoportjaink közül egyedül a társastánc klub maradt
gondozásunkban. Vezetője Buza Csilla.
A művészeti körök és egyéb közösségek élénk színfoltjai a város életének, így
intézményünk továbbra is támogatást nyújtott tevékenységükhöz: termeket
biztosítottunk, s igény szerint segítettünk ügyes-bajos dolgaikban.
Az alkotó közösségek közül rendszeres foglalkozásokat tartottak nálunk:


Rozmaring Móri Kistérségi Nemzetiségi Táncegyüttes Egyesület



Leiderkreis Német Nemzetiségi Kamarakórus Egyesület



Ezerjó Nyugdíjas Egyesület



Edelweiss Német Nemzetiségi Táncegyesület (több csoport)



Móri Fúvószenei Egyesület



Móri Néptáncbarátok Egyesülete (Forgatós Táncegyüttes több csoportja)

Még folyik az statisztikai adatgyűjtés, így a 2014-es pontos látogatói számok a
későbbiekben állnak rendelkezésünkre.

Közművelődési szolgáltatások látogatottsága
év

Az intézmény
Összes közművelődési
rendezvényeinek látogatói szolgáltatást igénybe vevő

2011

139.686

176.038

2012

142.560

173.187

2013

119.467

159.758
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MÚZEUMI TEVÉKENYSÉG
Folyamatosan keresték intézményünket az egész ország területéről, ami annak is
köszönhető, hogy hétfő kivételével a hét összes napján fogadunk látogatókat az
egész év folyamán.
A helyi nevelési, oktatási intézmény tanulói, pedagógusai is folyamatosan érkeztek
hozzánk, akik ingyenesen látogathatták kiállításainkat.
2014 augusztusában egy új állandó tárlattal, a Wekerle Sándor kiállítással
gazdagodtunk, melyhez egy vetítőszoba is tartozik, kizárólag a nálunk látható
kiállításhoz kapcsolódóan. Ennek megvalósítása az Önkormányzat és a TDM Iroda
segítségével jött létre.
Amint az alábbi statisztika mutatja, a kastélyt látogatók létszáma 2014-ben tovább
növekedett a felkészült tárlatvezetőinknek és a folyamatos fejlesztéseinknek
köszönhetően.

Múzeumot és kastélyt látogatók statisztikája
2011

9175

2012

10500

2013

11344

2014

11830

KAPCSOLAT A CIVILSZFÉRÁVAL
A civilek működését 2014-ben is segítettük helyiségeink rendelkezésre bocsátásával
- alkalmi és rendszeres jelleggel:
A Móri Vegyeskar, az Ezerjó Nyugdíjas Klub, a Forgatós Táncegyüttes több
csoportja, a Móri Fúvószenei Egyesület, az Edelweiss táncegyüttes több csoporttal, a
Rozmaring Tánccsoport az egész év folyamán használta az Erzsébet téri Művelődési
Házat a képviselőtestület által biztosított lehetőséggel.
Ugyanezen lehetőség kapcsán a Lamberg-kastélyban heti, illetve havi
rendszerességgel helyet adtunk a Mona Egyesület, a Vakok és Gyengénlátók
Egyesületének móri csoportja és Látássérültek Regionális Egyesülete, illetve a Móri
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SE Sakk Szakosztálya, a Díszmadarasok Móri Egyesülete, a D-3 Postagalamb
Egyesület, az Ikarus Horgász Egyesület, a Balinkai Szénbányász Horgász
Egyesület, a Móri Városvédő és Szépítő Egyesület, a Wekerle Egyesület számára.
Alkalmi jelleggel az Erzsébet téri Művelődési Házban helyet biztosítunk az Ezerjó
Nyugdíjas Klub báljainak, nagyobb rendezvényeinek, a Nyugdíjas Bányász
Szakszervezet rendezvényeinek, valamint a Móri Borvidék Hegyközsége
szervezésében létrejövő eseményeknek.
Szép példája az együttműködésnek a MONA Egyesülettel való kapcsolatunk,
melynek során velünk közreműködve (az intézmény helyszínein, kolléganőink
segítségével) színvonalas rendezvényeivel színesítette a város kulturális életét. Pl:
húsvéti programok, gyermeknap, bornapi gyermekprogramok, karácsonyi
készülődés)
A képviselőtestület által biztosított lehetőség alapján a móri nevelési, oktatási
intézmények is díjmentesen vehették igényben intézményeinket, termeinket.
Rendezvényeink szervezése során figyelünk arra, hogy a város civil szervezetei
bemutatkozási lehetőséget kapjanak aktív közreműködőként.

MARKETING
2014-ben közel 100 féle plakátot és meghívót készítettünk saját kezűleg a
rendezvényeinkhez, és kb. 15 féle nyomdai anyagot csináltattunk grafikus
közreműködésével. A plakátokat rendszeresen kitetetjük a városi hirdetőtáblákon, és
közel 100 címre postáztuk a nyomtatott meghívóinkat, szóróanyagainkat 1-1 program
kapcsán.
Önkormányzati fenntartású intézményként nagyon kevés marketingeszközt van
lehetőségünk igénybe venni. Ezt próbáltuk egyensúlyozni az ingyenesen elérhető
internetes eszközök használatával. Programjainkról több mint 500 címre küldtünk ki
heti rendszerességgel hírlevelet. A hírlevél küldő szolgáltatásunkra folyamatos a
feliratkozási lehetőség, és napról napra bővül az érdeklődők száma. Évek óta jó
kapcsolatot ápolunk az országos rendezvényportálok kezelőivel, így szinte
mindegyiken térítésmentesen szerepeltek a programjaink. Éves térítési díj ellenében
hirdettük a városi programokat a Fesztiválkalauz és a Programportál honlapokon.
Évek óta készíttetünk kártyanaptárt, melyen - sorozatot teremtve - évente felváltva az
állandó kiállításainkról készült fotót láthatják. 2014-ben a Sváb tájszoba egy részlete
szerepelt a naptáron.
A weblap látogatottsági adataink is fejlődést mutatnak. A 2013-as évi 25682 fős
látogatottság 2014-ben elérte a 26655 főt. Szintén nagy látogatottságnak örvend az
általunk kezelt Móri Bornapok hivatalos honlapja, melyen a rendezvény előtt és a
programok ideje alatt naprakész információkat találtak az érdeklődők.
A
közösségi
oldalakon
rendszeresen
hírt
adtunk
eseményeinkről,
nyereményjátékokkal hívtuk fel a figyelmet nagyobb rendezvényeinkre.
Folyamatosan nőtt az intézményünk életét követő felhasználók száma a Facebookon, köszönhetően a naprakész adatlapunknak.
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PÉNZÜGYI ADATOK
A 2014. évi költségvetésünk és az alábbi egyéb források segítettek a működési
feltételek biztosításában:


Pályázatokból és egyéb támogatásból összesen 4.944eFt-tal egészítettük ki az
önkormányzati finanszírozást.
Támogató
Magor Hagyományörző
Egyesület
NKA Igazgatósága
Magyar Államkincstár
Magyar Államkincstár
E-on
NKA Igazgatósága
NKA Könyvtármogatási
program
KELLO
Vörösmarty Mihály Könyvtár
Összesen:

Elnyert
támogatás

Felhasználás célja

154.140 Játékok Napja
3.000.000
156.000
453.000
600.000
581.000

Móri Ezerjó Nyár
Közművelődési Érdekeltségnövelő
Könyvtári Érdekeltségnövelő
Bornap
Helyismereti Kutatószoba

383.359 NKA Könyvtámogatási program
144.193 Márai könyvtámogatási program
100 000 Országos könyvtári napok rendezvényei
5 571 692

Intézményünk ezeken a pályázatokon nyert támogatást, de aktív közreműködői
voltunk az Önkormányzat által benyújtott két nyertes pályázatnak, a Hungarikum
Bizottsághoz (500e Ft a Mórikumra) és az NKA Igazgatósághoz (4000e a Bornapra).
Ezen kívül kaptunk a Városi Közművelődési Közalapítványtól 50e Ft-ot a Nyári
táborok lebonyolításához.

MŰSZAKI, MŰKÖDÉSI FELTÉTELEK
Lamberg-kastély
Intézményünk karbantartási munkálatait az Ellátó Központ munkatársai végzik,
valamint a kisebb javításokat a közcélú foglalkoztatottak.
Legnagyobb feladat az új Wekerle kiállítás munkálatai voltak, valamint az idei évben
kezdődő, a Turisztikai pályázathoz kapcsolódó, felújítások előkészítése. Ennek
folyamán a Közművelődési iroda, a Múzeumi bolt átköltözött egy ideiglenes helyre,
de a kastélyon belül, valamint átmenetileg nem látogatható a Vasarely-kiállítás, és a
Helytörténeti gyűjtemény. Ez várhatóan visszaveti majd a látogatószámot 2015-ben.
Mivel az átalakítás, illetve az átköltözések folyamán nem maradt üres terem a kastély
épületében, ezért a múzeumpedagógiai foglalkozások elmaradnak, valamint a
szabad kapacitás terhére végzett terembérletek is kiestek. Ezek hiánya valószínűleg
jelentkezik majd az éves bevételnél, de a tervezésnél figyelembe vettük.
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Beruházásként a közművelődési érdekeltségnövelő pályázatból sikerült vásárolnunk,
egy multifunkciós fénymásolót, valamint egy számítógépet. Forrás hiányában nem
tudjuk a folyamatos fejlesztést fenntartani.
Erzsébet téri Művelődési Ház
Nagy részben elkészült a Művelődési Ház szigetelése és újravakolása, várhatóan a
2015-ös évben teljesen kész lesz. Ezt a munkálatot is, és minden más karbantartási
feladatot az Ellátó Központ munkatársai és a közcélú foglalkoztatottak végezték.
Beázás utáni helyreállítás is lezajlott, valamint a túlhasználtság miatt jelentkező
feladatokat is sikerült részben orvosolni.
Decemberben már elkezdődött, 2015 januárjában pedig várhatóan befejeződik a
Művelődési Ház tehermentesítése. Ennek folyamán lehetőség nyílik olyan
munkálatok elvégzésére, amelyeket már könnyebb lesz szinten tartani a kevesebb
használat miatt (parketta felújítás, festés).
A régi Mozi épülete
Hivatalosan csak 2014. december 1-től üzemelteti intézményünk a régi Mozi
épületét, de különböző rendezvényekre már az év korábbi időszakában is
használtuk. Rengeteg javítási, karbantartási munkálat sokat javított már az állagán,
de még mindig akad tennivaló. Legfőbb probléma az épület fűtésének rendbetétele,
korszerűsítése, hiszen jelenleg nem megoldott a szakaszolható fűtés. Ennek
megoldása a költséghatékonyság miatt lenne fontos, tehát keressük erre a
lehetőséget. 2015 januárjától megnövekszik a mozi épületének kihasználtsága (az
Erzsébet téri Művelődési Ház tehermentesítésével párhuzamban), így várhatóan
újabb problémák folyamatos jelentkezésével kell számolnunk.
Felsődobosi Művelődési Ház
Továbbra is kevésbé használt épület, leginkább a fűtési problémák és az épületen
belüli mosdóhiány miatt. Év végére a fűtési problémán sikerült javítani, egy új kályha
beszerelésével, remélhetőleg ezzel hatékonyabb lesz a helyiségek hőmérsékletének
biztosítása. A tűzifa tárolása és a tetőszerkezet javítása (beázás) továbbra sem
megoldott. A legnagyobb probléma továbbra is az, hogy a WC, amire 2 új ajtót is
kellene szerelni, csak az épületen kívül található, ami nagyban csökkenti az
intézménybe érkezők komfortérzetét, netán el is veszi a kedvét, hogy látogassa a
progamokat. A hátsó bejárati ajtó és küszöb (ami teljesen szétesett) az esőtől
szétázott, mivel nincs felette féltető, így alig nyitható.
SZEMÉLYI FELTÉTELEK
2014. január 1-től Beke Ildikó helyén határozott időre Kovács Gergő
művelődésszervezőt alkalmaztuk, aki 2014. február 1-től közművelődési
igazgatóhelyettesként dolgozik a közművelődési iroda vezetőjeként.
14

Tevékenységünk, látogatottságunk jellegéből adódóan hétvégi nyitva tartást kell
biztosítanunk. Sok esetben hétvégén, ünnepnapokon is dolgoztak a kollégák, hiszen
a rendezvények nagy része ezekre a napokra esett.
2014-ben benyújtásra került a következő 7 évre vonatkozó intézményi továbbképzési
terv, és az ebben betervezett szerint a két igazgatóhelyettes elvégezte az
Államháztartási ismeretek többfunkciós kulturális intézmények vezetői számára
elnevezésű képzést.
A közcélú foglalkoztatás keretében alkalmazott dolgozók nagy segítséget jelentettek
az intézmény számára. A karbantartó feladatokon kívül is több dologban be tudtak
segíteni, amiért egyébként vállalkozónak kellene fizetni, vagy ennek híján nem tudtuk
volna ellátni (pl.: plakátragasztás, székhordás, szökőkút tisztítása és az udvar
rendezése, festés-mázolás, stb.)
2014. április 30-ig 2 főt foglalkoztattunk a Kulturális Közfoglakoztatási Program
keretében, majd 2014. szeptember 1-től újra sikerült 2 főt ilyen jellegű
foglakoztatásra bevonnunk, akik nagy segítségére voltak és vannak az intézmény
munkájában.
Mór, 2015. január 21.

Fazekas Judit
igazgatóhelyettes

Kovács Gergő
igazgatóhelyettes
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