BESZÁMOLÓ
AZ INTÉZMÉNY 2015. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL
A Lamberg-kastély Kulturális Központ a hagyományos, már megszokott feladatok
mellett a 2015-ös évben is aktív szerepet vállalt új rendezvények szervezésében és
lebonyolításában.
SZAKMAI TEVÉKENYSÉG

KÖNYVTÁR
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma elrendelte a nyilvános könyvtárak jegyzékén
szereplő intézmények szakértői ellenőrzését. Az erről szóló értesítést január elején
kaptuk kézhez, és továbbítottuk az önkormányzathoz is. Mórra 2015. január 22-én
érkezett a szakfelügyelő, aki helyszíni szemle keretében vizsgálta a törvényi
előírások teljesítését: az alapdokumentumokat, a szükséges tárgyi és személyi
feltételek meglétét, a gyűjteményt, szolgáltatásokat, a munkafolyamatok minőségügyi
szempontjait.
A tapasztaltakról a szakértő jegyzőkönyvet készített, amelyet
továbbított a minisztériumnak.
Minőségirányítás
A jogszabályi előírásoknak megfelelően a Könyvtári Közös Értékelési
Keretrendszerben meghatározott kritériumok alapján felülvizsgáltuk és szükség
esetén módosítottuk a már meglévő belső szabályzatainkat. Ezekre az alapokra
építve minőségirányítási csoport alakult, amelynek feladata a könyvtár
szolgáltatásainak, folyamatainak minőségirányítási szempontok szerinti tudatos
szervezése és az ezt alátámasztó dokumentumok elkészítése. Ezzel elkezdtük azt a
több évig tartó munkát, amelynek végén benyújtható a Minősített Könyvtár cím
pályázata.
Könyvbeszerzés
Az elmúlt évben is a könyvtár gyűjtőköri szabályzatát és az olvasói igényeket
figyelembe véve bővítettük az állományt. A felnőtt és az ifjúsági szépirodalom mellett
nagy hangsúlyt kapott a friss szakirodalom beszerzése. Jó döntésnek bizonyult az a
néhány éve bevezetett változtatás, hogy személyesen, a könyveket kézbe véve
döntünk a vásárlásról, hiszen így 2015-ben is ki tudtuk szűrni a könyvtári használatra
nem alkalmas példányokat.

Folyóiratbeszerzés
A folyóiratok megrendelésénél a látogatók érdeklődésének megfelelően változtattuk
meg a beszerzett lapok körét.
Állományapasztás
A könyvtári állomány gondozásához ugyanúgy hozzátartozik az apasztás, mint
ahogy a gyarapítás. Az olvasók nem szívesen veszik kezükbe a rongált, elavult
könyveket, és az új beszerzéseknek is könnyebb helyet biztosítani. 2015 nyarán
ezért olyan dokumentumok kerültek leválogatásra a tervszerű apasztás során,
amelyek állapota nem felelt meg a könyvtárszakmai szempontoknak és az olvasói
igényeknek.
Könyvtári állomány
A könyvtár állományába bekerülő új könyvek nyilvántartásba vétele és számítógépes
feltárása, feldolgozása folyamatosan megtörtént. Ugyanígy a gyűjteményből kivont
dokumentumokhoz kapcsolódó adminisztrációt is elvégeztük. Az állományapasztás
során felszabadult polcoknak köszönhetően néhány helyen meg tudtuk szüntetni a
túlzsúfoltságot.
Kölcsönzés, könyvtárközi kölcsönzés, előjegyzés
Könyvtárunk egyik legfontosabb szolgáltatása a kölcsönzés. Az olvasók közel 70.000
dokumentum közül választhatnak. Használóink leginkább az újonnan megjelent
könyveket keresik, ezért még inkább törekedtünk arra, hogy minél előbb
hozzájussanak az újdonságokhoz.
Nagyon népszerűvé vált az előjegyzés a könyvtári tagok körében. A számítógépes
kölcsönzésnek köszönhetően egyszerűbb és nyomon követhetőbb ez a szolgáltatás.
Könyvtárunk aktívan részt vett a könyvtárközi kölcsönzés rendszerében, melynek
segítségével biztosítani tudtuk az olvasóinknak a könyvtár állományába nem tartozó
dokumentumokhoz való hozzáférést.
Az előjegyzés és a könyvtárközi kölcsönzés nem csak személyesen, hanem
telefonon és elektronikus módon is kérhető. Ezeket a lehetőségeket az előző
évekhez képest többen vették igénybe.
Tájékoztatás, tájékoztató eszközök
A könyvtár szolgáltatásairól, a könyvtári rendszerről, az állományról, a használat
feltételeiről az intézmény programjairól nem csak személyesen, hanem telefonon és
elektronikus módon is nyújtottunk információkat. Rendezvényeinkről rendszeresen
tájékoztattuk az érdeklődőket a honlapunkon, facebook-oldalunkon, hírlevélben,
plakátokon és meghívók kiküldésével.
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Elégedettségvizsgálat
2015 végén használói elégedettségi vizsgálatot végeztünk – az előző évhez
hasonlóan – kérdőíves formában, amelyet a könyvtárban papír alapon, a
honlapunkon online módon lehetett kitölteni. A válaszok feldolgozása jelenleg is
zajlik.
Helyismereti gyűjtemény
A 2014-ben egy NKA-pályázat segítségével kialakított helyismereti kutatószobát
egyre többen vették igénybe adatgyűjtési- és szakdolgozat-írási céllal. A
folyamatosan bővülő helyismereti gyűjteményünk, hasznos segítséget nyújtott a
településről többet tudni akaró érdeklődőknek.
Elkezdődött a móri vonatkozású folyóiratcikkek számítógépes feldolgozása, így azok
adatai kereshetővé váltak a könyvtár elektronikus katalógusában. Folytatódott
továbbá gyűjteményünk retrospektív digitális feldolgozása, könyvrészletek,
újságcikkek, fotók kerültek számítógépes adatbázisunkba.
Használóképzés
Az élethosszig tartó tanulás lehetőségének biztosításához a könyvtári szolgáltatások
között hozzátartozik a használóképzés. Ennek keretében rendszeresen tartottunk
könyvtárhasználati órát a középiskolások részére, ahol megismerkedtek a könyvtár
szabadpolcos állományának elrendezésével, az elektronikus katalógusban való
keresés különböző módjaival, az igénybe vehető szolgáltatásokkal és az igénybe
vétel feltételeivel.
Gyermekkönyvtári használóképzés
Az oktatási-nevelési intézményekből – ahogy hosszú évek óta – előzetes egyeztetés
után rendszeresen érkeztek csoportok illetve osztályok hozzánk azzal a céllal, hogy
a gyerekek megismerjék a könyvtárat, a könyvek világát. Az óvodások és az
általános iskolások a saját életkoruknak megfelelő tájékoztatást kaptak
gyermekkönyvtáros kolleganőnktől és természetesen egy-egy mese, történet is
elhangzott a könyvtárbemutató foglalkozásokon.
Táborok
Az intézmény négy napközis gyermektábora közül kettőt két könyvtáros kolléganő
szervezett és bonyolított le. Mindkét tábor 24-24 fő gyermek részvételével zajlott.
Nagy volt az érdeklődés a nyári szünetben megszervezett „Mátyás udvarában”
olvasó és kézműves, valamint „Mese-báb-színház” című táborok iránt. A kolléganők
vezetésével sok gyermek bővítette ismereteit és szerzett új élményeket. Az első
turnusban megismerték Mátyás életét, udvartartását, a reneszánsz kor szokásait,
ehhez kapcsolódóan készítettek ruhát, díszeket, használati eszközöket. A másik
héten magyar népmesét dolgoztak fel, bábokat készítettek hozzá és előadták a
történetet.
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A nyári táboraink nemcsak a gyermekek felügyeletét biztosították, hanem tartalmas
elfoglaltságot nyújtottak nekik.
Gyermekszínházi előadások
Könyvtáros kolleganőnk által szervezett bérletes gyermekszínházi előadássorozat
2014/15-ös évadának tavaszi részében hat előadás zajlott le, 2-2 az óvodásoknak,
az 1-2. valamint a 3-4. osztályosoknak. A kiskakas gyémánt félkrajcárja, az Ágacska,
a Pán Péter, a Varázslóiskola, a Maugli, a dzsungel fia és az Emil és a detektívek
című darabot mutatta be a gyerekeknek a Görbetükör Színház, a Körúti Színház és a
Fogi Színház.
A színházi előadások iránti igényt jelzi, hogy a 2015/16-os évadra 281 fő 1-2.
osztályos és 233 fő 3-4. osztályos diák kért bérletet, az óvodások közül pedig 141-en
jelentkeztek illetve 15 nagyvelegi kisgyermek váltott jegyet. Az első előadást
mindhárom korosztály, október végén láthatta, így 670 gyermeknek nyújtottak
nagyszerű élményt a színészek.
Felnőtt bérletes előadások
A felnőttek számára szervezett bérletes előadássorozatban a 2014-15-ös évad
tavaszi szakaszában A doktor úr és a Spanyolul tudni kell című darabot mutatta be a
Körúti Színház.
Várakozásokon felüli igény mutatkozott az új, 2015-16-os évadra tervezett előadások
iránt. Nagyon sokan jelentkeztek, így a teltházas bérletsorozat mellett elindítottunk
egy pótbérletet is. Az első előadás a Maude és Harold című darab volt Esztergályos
Cecília főszereplésével.
Együttműködés
A jó kapcsolatunk a helyi oktatási-nevelési intézményekkel a nálunk tartott könyvtári
órákon és az általunk szervezett gyermekeknek szóló előadásokon túl abban is
megnyilvánult, hogy bekapcsolódtunk az általános iskolák projekt heteibe, illetve több
kolléganő részt vett a tanulmányi versenyek zsűrijében.
Pályázatok, egyéb források
2015-ben is részt vettünk az országosan meghirdetett Márai-programban, továbbá az
NKA Könyvtámogatási programban, amelynek köszönhetően 297.552,- Ft illetve
170.697,- Ft értékben rendelhettünk könyveket olvasóink számára.
770.934,- Ft-ot fordíthattunk a könyvtári érdekeltségnövelő pályázat keretében
könyvek vásárlására, illetve a helyismereti gyűjtemény dokumentumainak
digitalizálásához szükséges szkenner, raktári katalóguscédula nyomtatására
alkalmas nyomtató, valamint 2 új monitor beszerzésére.
A Nemzeti Kulturális Alaptól 59 féle folyóirat előfizetést kaptunk térítésmentesen
2015-ben, ezzel is bővítve könyvtárunk kínálatát látogatóink számára.
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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 egy
gyermekszínházi előadás szervezésére, illetve ajándékkönyvekre fordítottunk.
50 órás közösségi szolgálat
Könyvtárunk továbbra is helyet és feladatokat biztosított a középiskolások kötelező
50 órás közösségi szolgálatának elvégzésére. 2015-ben 5 diák szerzett
munkatapasztalatokat nálunk.
Szakmai gyakorlat
A könyvtár szakmai gyakorlatok helyszíne is. Ebben az évben egy fő
segédkönyvtárosi képzésben részt vevő töltötte itt 100 órában könyvtári gyakornoki
idejét.
Rendezvények
Ebben az évben is megrendezésre kerültek hagyományos rendezvényeink:
-

Bibliai esték sorozatunkban egy tavaszi és egy őszi rendezvény keretében
mindhárom helyi felekezet képviselője részt vett a beszélgetésen, így igazi
ökumenikus estté vált mindkét összejövetel Ambrózy Tamás katolikus
plébános, Veres Péter református és Ribárszki Ákos evangélikus lelkész illetve
a jelenlévők jóvoltából.

-

Mórról indult… sorozatunkban vendégünk volt Viehmann Eleonóra (Éli Nóra)
színésznő, aki a „Menedék” című monodrámát is előadta és Dr. Sinkovics
Balázs, a Szegedi Tudományegyetem Magyar Nyelvészeti Tanszékének
adjunktusa. A tervbe vett további vendégek meghívása sajnos más irányú
elfoglaltságaik miatt a 2016-os évre húzódik át.

-

A magyar kultúra napja alkalmából Udvaros Dorottya zenés önálló estjét
hallhatta, tekinthette meg a közönség. "Mi az, amit egy férfi soha nem mondana
el egy nőnek?" kérdezte Udvaros Dorottya és az est rendezője Vörös Róbert
kortárs magyar íróktól és zeneszerzőktől – a válaszokból született meg a
műsor.

-

Mesenap – Az Álomzug Társulás „Süssünk, süssünk valamit! - Anekdotamesék
egy sváb konyhából gyerekeknek” címmel tartott érdekes és informatív
előadást.

-

Költészet napján a Dvorák Padka Színház „Feleségek felesége” című pódium
előadását láthatta a nagyérdemű, amelyet Petőfiné Szendrey Júlia naplója,
levelezése és Kerényi Ferenc Júlia című monodrámája alapján írt Patka
Heléna.
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-

Az
Ünnepi
könyvhét
országos
programsorozathoz
csatlakozva
közönségtalálkozót szerveztünk Kocsis Noémi írónővel, újságírónővel, akivel „A
dajka” című könyvéről, az írásról és az újságírásról beszélgetett Sohonyai Edit.

-

A Móri Bornapok keretében Tompos Kátya volt a vendégünk, aki a Keresztül
Európán című műsorában mutatta be dalait Hrutka Róbert és Kalmus Felicián
közreműködésével.

-

Országos könyvtári napokon a kisebbeket a „Feketefehérigennem” című bábos
mesejáték szórakoztatta. A nagyobb gyerekek és a felnőttek játékos irodalmi
nyomozáson vehettek részt illetve puzzle kirakásával, irodalmi kvíz kitöltésével
nyerhettek
ajándékkönyveket.
Emellett
különböző
kedvezményekkel,
kiállítással, verses-zenés irodalmi teadélelőttel vártuk az olvasókat.

-

Téli ünnepi könyvhét alkalmából Laki Lászlóné mesélt magyar népmeséket a
gyerekeknek. A visszajelzések alapján a gyerekek és a pedagógusok egyaránt
élvezték az interaktív délutánt.

Sor került emellett Bakonyi István „Irodalom az új évezredben” című könyvének
bemutatójára. A szerzővel Lukácsy József, a székesfehérvári Vörösmarty Társaság
alelnöke beszélgetett.
Új sorozatot is indítottunk „Irodalmi Szalon” címmel. Terveink szerint szépirodalmi
műveket feldolgozó előadások és verses-zenés estek váltogatják egymást a
repertoárban. A könyvtár olvasótermébe szervezett rendezvény tetszést arató első
eseménye az "Egy este Pilinszkyvel" című előadás volt Alexa (Alex Fender) (ének),
Hrutka Róbert (gitár, vokál), Kalmus Felicián (cselló) és Nagy Dániel Viktor (vers,
ének) közreműködésével.
Az intézmény honlapján található galériában a már lezajlott programok fotói
megtekinthetők.
A rendezvényeink iránt érdeklődők közül sokan könyvtári tagok lettek. Az
olvasóinknak időnként biztosított kedvezmények is közrejátszottak ebben, illetve
miután a bérleteket és az elővételben árusított jegyeket a könyvtárban vásárolhatták
meg, a kolleganőknek lehetősége volt arra, hogy felhívják a figyelmet a könyvtári
szolgáltatások előnyeire.
Az intézmény által szervezett illetve koordinált nagyrendezvényeken (Szent György
heti Vigasságok, Mórikum, Móri Bornapok) a könyvtárosok is aktívan részt vettek.
A tárlatvezetési feladatokban szintén rendszeresen szerepet vállaltunk.
Felsődoboson tartott játszóházi foglalkozásokat minden alkalommal a közművelődési
szakemberrel közösen tervezte és bonyolította le egyik kolleganőnk. A halottak napi
műsort – az előző évekhez hasonlóan – munkatársunk állította össze és
közreműködött is a programon.
Részt vettünk továbbá a Bice-Bóca Egyesület mikulás játszóházán is, valamint jelen
voltunk az adventi jótékonysági vásáron, melynek bevételét nekik ajánlottuk fel.
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KÖZMŰVELŐDÉSI IRODA
Nagy örömünkre 2015. január 22-én átvehettük a Minősített Közművelődési
Intézmény Címet Dr. Hoppál Péter, az Emberi Erőforrások Minisztériumának
kultúráért felelős államtitkártól. A kitüntetés azoknak a közművelődési
intézményeknek adományozható, amelyek a közművelődés minőségfejlesztésének
alkalmazásával kiemelkedő teljesítményt nyújtottak.
Ezentúl szintén nagy szakmai elismerés, hogy a Móri Bornapok 2015. november 24én Kiváló minősítésű fesztivál rangot kapott a Magyar Fesztiválszövetség szakmai
szervezetétől.
Úgy gondoljuk, hogy az elnyert szakmai díjak is mutatják, hogy magas színvonalon
koordináljuk városunk kulturális életét.
Nagyrendezvények
Móri Szent György-heti Vigasságok (2015. április 22-30.)
A hagyományos tavaszi rendezvényünk a helyi érdeklődés mellet az évek során
egyre vonzóbb turisztikai eseménnyé is vált. Sajnos ebben az évben pályázati forrás
nem állt rendelkezésünkre a programsorozat költségvetésének kiegészítésére, így a
fellépők számát az előző évhez képest nem tudtuk tovább bővíteni.
2015-ben a Móri Szent György-heti Vigasságok rendezvénysorozatának első
programja Mergl Róbert vezényletével a Tatai Helyőrségi Zenekar koncertje a
Művelődési Házban, mely nagyszámú látogatót vonzott. Csütörtökön Gál Zoltán „Ki a
szabadba” c. fotókiállításának megnyitója volt, majd a Magyarock Dalszínház
előadásában a nagysikerű Dr. Herz c. darabot láthatta a közönség.
A péntek délelőtt megrendezésre került borversenyre 51 termelő több mint 144 tételt
nevezett.
A IV. Városi Kórustalálkozó keretében pénteken közel 400 lelkes gyermek és felnőtt
kórustagot, valamint a Kákics és Los Andinos együttest hallhatta a közönség.
A szombati Ezerjó Fakanálforgató főzőversenyen több mint 30 csapat kezdte meg a
főzést, emellett párhuzamosan zajlottak az események: vásár és kézműves
bemutató, játszóház, fúvószenekari koncert, művészeti csoportok bemutatója, lovagi
torna és gyermekműsor. Az eredményhirdetést követően fellépett a móri Eleven Hold
zenekar és a Honeybeast a kastélyparkban. Az estet a sokak által kedvelt Tutti
zenekar bulija zárta.
Az idén három sportesemény is kapcsolódott a Móri Szent György-heti Vigasságok
rendezvénysorozathoz: szombaton a Vértesben Szent Bernát Emléktúrát rendeztek,
a Móri Íjászegylet szervezésében pedig Íjászversenyt, valamint vasárnap került
megrendezésre a nagy sikerű II. Ezerjó Félmaraton futóverseny.
Az utolsó nap a humor jegyében zárult, hiszen az Erzsébet téri Művelődési Házban
teltházas előadást tartott Dombóvári István, a Szomszédnéni Produkciós Iroda és
Felméri Péter a Dumaszínház keretében.
Az április 30-ai májusfaállítást a Móri Borvidék TDM Iroda és a Fogadó az öreg
Préshez munkatársai koordinálták.
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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 21-től augusztus 23-ig tartó
időszak alatt felléptek: Móri Ifjúsági Fúvószenekar és a Dunaföldvári LÖFAN
Mazsorett Csoport, Móri Vegyeskar és vendégei, Pápai Musical Stúdió, Szironta
Együttes, Burján Orsi és a Pálinkálom, Miki Lenner Trió és Paksi Gábor, Szolnoki
Dóra+Horváth Dávid duó, Csámborgó Zenekar, FullHD-feat. Muck Ferenc, Ezerjó
Nyugdíjas Egyesület
Mórikum Kultúr-Fröccs-Fesztivál
2015-ben a 6. Mórikum keretében fellépett többek között a Piramis zenekar, a Borravaló együttes, Kállay Saunders András és zenekara. A székesfehérvári Királyi
napokról egy maláj és egy szerb tánccsoport lépett fel nálunk. Pállfy István móri fotós
kiállítását nyitottuk meg a Lamberg-kastély folyosóján. Nemzeti ünnepünk kapcsán
kenyérszentelés és az Egy szoknya, egy nadrág c. színházi előadás várta az
érdeklődőket augusztus 20-án. Az idei évben igyekeztünk több költséget fordítani a
marketing tevékenységre, hogy minél szélesebb körben tudjanak a
rendezvényünkről. Először használtunk egy mobil alkalmazást, az IFestMap
applikációt, melynek során a látogatók letölthették az okostelefonjukra a fesztivál
részletes programját, térképét, fontosabb tudnivalókat, parkolási lehetőséget. A
kreatív nyomtatott kiadványok, meghívók és szórólapok terjesztése mellett
igyekszünk lépést tartani a fejlődő informatikai lehetőségekkel, online marketingközösségi média oldalak, stb.
Móri Bornapok Népzenei és Néptánc Fesztivál
A Móri Bornapok 1934 óta megrendezésre kerülő sokszínű kulturális és
gasztronómiai fesztivál. A programsorozatot páros években nemzetközi fúvószenei,
páratlan években néptánc és népzenei programok teszik egyedivé. A 2015-ös év a
néptánc és a népzene jegyében zajlott október 1-től 4-ig. Kiemelkedő programok:
szüreti felvonulás, Néptánc Fesztivál, borlovag-avatás, népművészeti kirakodóvásár,
képzőművészeti kiállítások, Magna Cum Laude, Edda, Csemer Boglárka, Feke Pál,
Anna And The Barbies, Cimbaliband, Vodku Zenekar, Eleven Hold,
gyermekprogramok.
Az internet segítségével a világ bármely pontjáról meg lehetett ismerni a
programokat, amelyek 3 nyelven (magyar, német, angol) jelentek meg. A külön, erre
a rendezvényre készült honlapon (www.moribornapok.hu) kívül a város
(www.mor.hu) és a Lamberg-kastély Kulturális Központ (www.lambergkastely.hu)
webcímén is elérhető volt a letölthető műsorfüzet, de a facebook-használók is
folyamatosan értesülhettek az aktualitásokról.
2015-ben először egy mobiltelefonos alkalmazásban is elérhető volt a Bornap,
részletes programmal, térképpel, parkolási, egyéb fontos információkkal, mely
ingyenesen letölthető volt bárki számára (IFestmap).
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A fesztivál ideje alatt folyamatosan dokumentáltuk az eseményeket – ebben az
évben először egy profi fotóssal is dolgoztattunk. Az elkészült jó minőségű képeket a
későbbiekben számos marketing megjelenésben fel tudjuk használni. A helyi média
audiovizuális felvételekkel rögzítette a történéseket.
A szervezés folyamata majd egy év munkát jelent, hiszen a programok
összeállításától a levezénylésen át a pénzügyi elszámolásig közel ennyi időt ölel fel a
szervezők és lebonyolítók munkája. Ezért van szükség minden együttműködésre
minden szinten, illetve a források, pályázati lehetőségek felkutatására, összefogással
történő biztosítására.
Ennek megvalósítása 2015-ben ismételten sikeresen megtörtént. A rendezvény
értékét mutatja, hogy a Móri Bornapok Népzenei és Néptánc Fesztivál 2015.
november 24-én Kiváló Minősítésű Fesztivál rangot kapott a Magyar
Fesztiválszövetségtől.
Városközpont rehabilitációs pályázat rendezvényei
Környezetvédelmi és Madárbarát Nap
A 3. alkalommal megrendezett Környezetvédelmi és Madárbarát napon közel 300
diák vett részt vetélkedőkön, madárbemutatón, állatbemutató előadásokon.
Intézményünk segítségére voltak a szervezésben az alábbi szervezetek:
Díszmadarasok Móri Egyesülete, Pro Vértes Természetvédelmi Közalapítvány, Állati
Jó Bemutató, Szarvas Éva és Bódy Gábor, Dog Plusz Egyesület, Móri-árok
Természeti Öröksége Alapítvány
Játékok napja
A Játékok napján a Szent István Parkban kicsik és nagyok is kipróbálhatták a
„Játékos tudomány – Interaktív kiállítás és játszóház” ügyességi és fejlesztő játékait.
A délután folyamán a Rutkai Bori Banda koncertje szórakoztatta a nézőket.
Fogyatékkal élők napja
A rendezvényt az idei évben a Bice-bóca Egyesület szervezte és koordinálta, az
anyagi hátteret az intézményünk biztosította. 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 Jánoki Márió fellépése
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
harmadik alkalommal a móri, a térségi, valamint távolabbról érkező termelők,
kereskedők bevonásával e Péter Pál-napi rendezvényt. A nap folyamán sor került a
Vitéz László és a csodamalom - Hagyományos paravános vásári bábjáték előadásra
a Madzag Együttessel, valamint Gólyalábas Lovagi bemutató illetve a Bakonyi népi
fajátékos játékai szórakoztatták a gyerekeket. 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 9 művész kitelepült a Szent
István parkba, hogy az érdeklődő közönség, vagy éppen csak arra járók szeme előtt
alkossanak.
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 – fellépett az Elements zenekar, a Blahalouisiana, az Eleven Hold és a
Vasárnapi Fiúk.
Régen volt, hogy is volt… az aratás
A hagyományápoló rendezvény az Ezerjó Nyugdíjas Egyesület ötlete alapján jött
létre, az anyagi hátteret az intézményünk biztosította. A program egy aratási nap
bemutatása volt zenével, tánccal, anekdotákkal színesítve. Bemutatták: Ezerjó
Nyugdíjas Egyesület, Móri Ifjúsági Fúvószenekar, Rozmaring Móri Kistérségi
Nemzetiségi Táncegyüttes.
Móri Szüret
A Móri szüret rendezvény célja a Móri Borvidék kultúrájának, hagyományainak,
borászati szervezeteinek bemutatása volt. A rendezvényt a Szent István Parkban
tartottuk, a Móri Borbarát Hölgyek Egyesülete és a Brindisi Szent Lőrinc Borrend
közreműködésével. A kulturális programokat - tánc, kórusének, stb. - követően az
Old Boys zenekar koncertje és a Happening Band utcabálja zárta az estét.
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
konferálással. A halottak-napi megemlékezést évek óta intézményünk munkatársai
szervezik és állítják össze.
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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 munkatársak 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 Fertőzug Horgász és
Szabadidőparkba és a Gárdonyi Rönkvárba. A tánctáborban a napi rendszeres
mozgás mellett elsajátíthattak egy koreográfiát a Neoton Família slágerére. A
bemutató előadáshoz elkészítettük a dekorációt és a fellépő ruhák kiegészítőit. A
helyszín a régi mozi épülete mellett a Petőfi Sándor Ált. Iskola udvara volt, amit
nagyon szerettek a gyerekek.
A négy táborunkban több mint 100 gyerek vett részt.

Tanfolyam
2015-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, Baba-mama klub.
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:






Móri Borvidék – Fotókiállítás
Kiszely István fotókiállítása
Dr. Pálffy István fotókiállítása
Gaál Zoltán fotókiállítása
Női szemmel színesen- fotókiállítás

A 2015-ös évben a kastély felújítása miatt a közművelődési iroda a 12-es terembe
költözött. Ebből kifolyólag kiállításokat csak a folyosón tudtunk rendezni, ami
leginkább fotókiállításra alkalmas a mérete miatt.
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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)



Móri Vegyeskar

Még folyik az statisztikai adatok feldolgozása, így a 2015-ös 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

2014

89.992

123.960
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MÚZEUMI TEVÉKENYSÉG
2015-ben elkezdődtek a Lamberg-kastély felújítási munkálatok. Az év elejétől egyre
kevesebb tárlatunk volt látogatható, július 6-án pedig teljesen be kellett zárnunk a
muzeális kiállítóhelyeinket, így év elejétől csak korlátozott számban, félévtől pedig
egyáltalán nem tudtunk turistákat fogadni. Folyamatosan keresték intézményünket az
egész ország területéről, és bízunk benne, hogy az érdeklődés megmarad a
kiállítások megnyitását követően is, sőt többszörös lesz.
Amint az alábbi statisztika mutatja, a kastélyt látogatók létszáma a felújítás miatt
jelentősen csökkent.

Múzeumot és kastélyt látogatók statisztikája
2011

9175

2012

10500

2013

11344

2014

11830

2015

2130

KAPCSOLAT A CIVILSZFÉRÁVAL
A civilek működését 2015-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. A Móri Fúvószenei Egyesület
a nyár folyamán önálló irodahelyiséget kapott a mozihoz tartozó épületben, a
próbáikat ez időtől a mozi színháztermében tartják.
A Lamberg-kastélyban heti, illetve havi rendszerességgel helyet adtunk a Vakok és
Gyengénlátók Egyesületének móri csoportja és Látássérültek Regionális Egyesülete,
illetve a Móri SE Sakk Szakosztálya, a Díszmadarasok Móri Egyesülete, a D-3
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Postagalamb Egyesület, az Ikarus Horgász Egyesület, a Balinkai Szénbányász
Horgász Egyesület, a Wekerle Egyesület számára. A Móri Városvédő és Szépítő
Egyesület számára is önálló irodát tudtunk biztosítani az önkormányzat segítségével
a mozihoz tartozó épületben.
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.
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
2015-ben közel 100 féle plakátot és meghívót készítettünk saját kezűleg a
rendezvényeinkhez, és kb. 20 féle nyomdai anyagot csináltattunk grafikus
közreműködésével. A plakátokat rendszeresen kitetetjük a városi hirdetőtáblákon, és
több mint 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 Programturizmus honlapokon.
Évek óta készíttetünk kártyanaptárt, melyen - sorozatot teremtve - évente felváltva az
állandó kiállításainkról készült fotót láthatják. 2015-ben a móri csatát bemutató
terepasztal egy részlete szerepelt a naptáron.
A weblap látogatottsági adataink is folyamatos fejlődést mutatnak. 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.
PÉNZÜGYI ADATOK
A 2015. évi költségvetésünk és az alábbi egyéb források segítettek a működési
feltételek biztosításában:
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Pályázatokból és egyéb támogatásból közel 2,5 millió forinttal egészítettük ki az
önkormányzati finanszírozást.
Támogató
Magyar Államkincstár
Magyar Államkincstár
NKA Igazgatósága
NKA Könyvtármogatási
program
KELLO
Vörösmarty Mihály Könyvtár
Összesen:

Elnyert
Felhasználás célja
támogatás
140.000 Közművelődési Érdekeltségnövelő
770.934 Könyvtári Érdekeltségnövelő
1.000.000 Mórikum Kultúr-Fröccs-Fesztivál
170.697 NKA Könyvtámogatási program
297.552 Márai könyvtámogatási program
100.000 Országos könyvtári napok rendezvényei
2.479.183

Intézményünk ezeken a pályázatokon nyert támogatást, de aktív közreműködői
voltunk az Önkormányzat által az NKA Igazgatósághoz benyújtott nyertes
pályázatnak.(5000e a Móri Bornapokra).

MŰSZAKI, MŰKÖDÉSI FELTÉTELEK
Lamberg-kastély
Intézményünk karbantartási munkálatait a 2015-ös év nagy részében Ellátó Központ
munkatársai végezték, az utolsó harmadévben pedig a Mór Holding Kft.
2015-ben az Önkormányzat által nyertes turisztikai pályázat munkálatai teljes
mértékben lefedték az évet. Ennek hozadékát reményeink szerint a 2016-os év fogja
meghozni számunkra. A munkálatok miatt a Közművelődési iroda, a Múzeumi bolt
átköltözött egy ideiglenes helyre, valamint az épület 2015 júliusától muzeális
kiállítóhelyként nem üzemelt.
Mivel az átalakítás, illetve az átköltözések folyamán nem maradt üres terem a kastély
épületében, ezért a múzeumpedagógiai foglalkozások elmaradtak, és a szabad
kapacitás terhére tervezett terembérletek is kiestek.
Beruházásként a közművelődési érdekeltségnövelő pályázatból sikerült vásárolnunk
több, működésünkhöz elengedhetetlen elektronikai eszközt.
Erzsébet téri Művelődési Ház
A régi mozi épületének használatba vételével nagyrészt tehermentesítettük a
művelődési házat, ezért az ott elvégzett munkálatok (szigetelés, parketta felújítás,
festés) hatása tovább fenntartható.
A tehermentesítés következtében néhány helyiség felszabadult, amelyek
helyreállítása várhatóan 2016. első negyedévében megtörténik, valamint több
karbantartási probléma (székek javítása, beázás utáni helyreállítás) megoldásáról is
egyeztetés zajlik.
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Rengeteg karbantartási munkálat sokat javított már az állagán, de még mindig akad
tennivaló. Legfőbb probléma az épület fűtésének rendbetétele, korszerűsítése,
hiszen jelenleg nem lehetséges a szakaszolható fűtés. Ennek kivitelezése a
költséghatékonyság miatt lenne fontos, keressük rá a megoldást.
2015 januárjától megnövekedett a mozi épületének kihasználtsága (az Erzsébet téri
Művelődési Ház tehermentesítésével párhuzamban), ezért a problémák
folyamatosan jöttek elő. Az év végére – több beruházási munka elkészültével
(színpad mennyezetvilágítás, reflektorok felhelyezése) – nyilvánvalóvá vált, hogy az
épület villamoshálózatának teljes felújítása elengedhetetlen.
Felsődobosi Művelődési Ház
Továbbra is kevésbé használt épületben 2014 év végén megoldódott a fűtési
probléma. A tavalyi évben kicserélésre került a kültéri WC két ajtaja, a hátsó bejárati
ajtó és küszöb, valamint az épület egy nagy tatarozáson is átesett. A tűzifa tárolása
és a tetőszerkezet javítása (beázás) továbbra sem megoldott.
SZEMÉLYI FELTÉTELEK
Berta Mária 2015. december 24-én nyugdíjba ment, helyette, a felmentési ideje
kezdetétől Kovács Gergő közművelődési igazgatóhelyettest vettük fel határozatlan
időtartamra. Így Beke Ildikó igazgató álláshelye szabadult fel, aki várhatóan 2016.
szeptember 17-én jön vissza fizetés nélküli szabadságáról (GYES).
A 7 éves továbbképzési tervnek megfelelően Pető-Budai Edit és Péter Andrea vett
részt továbbképzésen.
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.)
2015. február 28-ig 2 főt foglalkoztattunk a Kulturális Közfoglakoztatási Program
keretében, majd 2015. március 1-től sikerült újra 1 főt bevonnunk. Ennek
köszönhetően az elvégzendő feladatokat jobban el tudtuk osztani.
Mór, 2016. január 27.

Fazekas Judit
igazgatóhelyettes

Kovács Gergő
igazgatóhelyettes
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