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BEVEZETŐ
Egy intézmény, és annak működése, csak akkor lehet sikeres, ha az ott
dolgozók fontosnak érzik, hogy a tőlük elvárható legmagasabb szinten végezzék
munkájukat, és teszik mindezt úgy, hogy szeretik is, amit csinálnak.
A fenti állítás a Lamberg-kastély Kulturális Központ minden dolgozójára - mind
könyvtári, múzeumi és közművelődési szakfeladaton – kiemelten igaz.
Az elmúlt 20 évben felére csökkent az intézmény kollektívája, holott már
sokkal több a rendezvény, azóta jött létre a muzeális kiállítóhely, ami 2008-tól
folyamatosan bővíti a feladatellátást. Egy év alatt 12.000 alkalom alatt közel 80.000
dokumentum kölcsönzését bonyolítja le a könyvtár, fogadunk több mint 10.000
turistát, és több mint 120.000 ember veszi igénybe közművelődési vagy könyvtári
szolgáltatásainkat, amelyből 75.000 fő érdeklődőnek biztosítunk kikapcsolódási,
szórakozási lehetőséget az általunk szervezett rendezvényeken. Ezen kívül
kiszolgáljuk a városban működő civil csoportokat, igény szerint segítjük a
munkájukat, és biztosítunk helyet számukra a városi Közművelődési rendelet
értelmében, évente közel 800 alkalommal, közel 2000 órában.
2016-ban kisebb és nagyobb, közművelődési és könyvtári eseményeket is
beleszámítva 62 naptári napon bonyolítottunk le rendezvényt, emellett 4 héten
keresztül tartottunk napközis tábort, és 10 állami, ünnepi megemlékezés
lebonyolításában vettünk részt. Ezeket összesítve elmondható, hogy a tavalyi évben
minden negyedik napon rendezvény, program zajlott intézményünk és
munkatársaink közreműködésével.
Ezen rendezvények mellett biztosítjuk a heti öt napos könyvtári-, és a heti hat napos
múzeumi nyitva tartást –, ez utóbbit 2016. májusi újranyitás óta. Közel 100
alkalommal adtunk helyet külsős rendezvényeknek, terembérleteknek, amelyeknek
közel fele zenés-táncos esemény. Ezeknek a koordinálása sem kis feladat, hiszen
figyelembe kell venni az állandó jelleggel nálunk próbáló együtteseket,
egyesületeket, valamint az oktatási intézmények és az önkormányzat igényeit is.
Mindezen feladatokat a tavalyi évben 12 fő látta el (kiegészülve 2 fő technikai
személyzettel), közülük hárman több szakfeladat munkájában is részt vesznek. 2016
tavaszán a belső ellenőr is rávilágított arra, amit mi az intézményben érzünk nap,
mint nap, hogy a létszám bizony kevés a rendes munkavégzéshez. Csak a
közművelődési iroda zökkenőmentes működéséhez javasol még plusz 2 főt.
Mindezek ellenére a 2016-os évet is problémamentesen, remélhetőleg
mindenki számára megelégedéssel zártuk le, ami köszönhető a csapatmunkának és
a kollégák példátlan hozzáállásának.

3

BESZÁMOLÓ A KÖZMŰVELŐDÉSI TEVÉKENYSÉGRŐL
A tavalyi év sem volt könnyebb, vagy egyszerűbb a rendezvények
szervezésével, lebonyolításával kapcsolatban, mint az előzőek. Az év minden
részében biztosítottunk kikacsolódási, szórakozási, vagy kulturális lehetőséget.
Lehetőségeinkhez mérten kiszolgáltunk minden korosztályt, szociális helyzetűt. A
már megszokott rendezvényeinket évről-évre próbáljuk színesíteni, még inkább
élvezhetőbbé tenni, hogy minden érdeklődő megtalálja a számára megfelelő
programot. A tavalyi év jelentős eseménye, illetve nagy szakmai elismerése
számunkra, hogy a Mórikum Kultúr-Fröccs-Fesztivál 2016. november 22-én „Jó
minősítésű fesztivál” rangot kapott a Magyar Fesztiválszövetség szakmai
szervezetétől. Úgy gondoljuk, hogy ez a díj is mutatja, hogy az alacsony munkatársi
létszám ellenére is magas színvonalon koordináljuk programjainkat.

Nagyrendezvények
XVIII. Móri Szent György-heti Vigasságok
(2016. április 21-24.)
A hagyományos tavaszi rendezvényünk a helyi érdeklődés mellet az évek
során egyre vonzóbb turisztikai eseménnyé is vált.
2016-ban a Móri Szent György-heti Vigasságok rendezvénysorozatának első
programja a csütörtök délelőtt megrendezésre került hagyományos móri borvidéki
borverseny volt, melyre 60 termelő több mint 195 tételt nevezett. Délután Király
Zoltán „Lenyűgöző természet” című fotókiállítását nyitottuk meg a Lambergkastélyban, nagyszámú érdeklődő előtt. Pénteken az Országos Ezerjó Borversenyen
45 termelő 80 mintával vett részt. Ezt követően délután az V. Városi Kórustalálkozó
keretében közel 400 lelkes gyermek és felnőtt kórustagot hallhatott 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 és
lovagi torna. Az eredményhirdetést követően az idei évben új helyszínen folytatódtak
a programok. A Kapucinus téri színpadon Rutkai Bori Banda gyerekkoncertje várta a
közönséget, ezt követően az Ocho Macho zenekar lépett fel, de sajnos közben
eleredt az eső, így félbe kellett szakítani a koncertet a rossz időjárási körülmények
miatt. Szerencsére az eső később elállt, így Demjén Ferenc nagykoncertje már
zavartalanul lezajlott. Az estet a sokak által kedvelt Tutti zenekar bulija zárta.
Az idén kettő sportesemény kapcsolódott a Móri Szent György-heti
Vigasságok rendezvénysorozathoz: szombaton a Vértesben a Móri Íjászegylet
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szervezésében Íjászversenyt rendeztek, és vasárnap került megrendezésre a nagy
sikerű III. Ezerjó Félmaraton futóverseny. A futóversenyhez az idei évben először
gyerekprogrammal kapcsolódtunk, sorversenyekkel, kézműves foglalkozással,
előadással vártuk az érdeklődőket. Az utolsó nap a humor jegyében zárult, hiszen az
Erzsébet téri Művelődési Házban teltházas előadást tartott Aranyosi Péter a
Dumaszínház keretében.

Nyári Zenei Estek
(2016. június 21-augusztus 23.)
A több mint húsz éve megrendezésre kerülő Nyári Zenei Estek az idei évben
is az egyik legnépszerűbb programsorozat volt 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 tíz nyári vasárnapon át tartó időszak alatt felléptek: Móri Ifjúsági
Fúvószenekar és a Rédei LION Majorette Csoport, Németh Anna és a Lucky
Gentlemen, The Beat Bulls – Beatles show, Bogdán Norbert Trió, Room Service
Zenekar – Bryan Adams Tribute, Magyarock Dalszínház, Creedence Clearwater
Reborn Tribute Band, Csámborgó Zenekar, Louis Armstrong Show, Liederkreis
Német Nemzetiségi Kamarakórus és a pusztavámi Német Nemzetiségi Énekkar.

Múzeumok Éjszakája
(2016. június 25.)
Intézményünk évek óta folyamatos résztvevője a Múzeumok éjszakája
országos rendezvénysorozatnak. 2015-ben a kastély felújítási munkálatai miatt nem
tudtunk csatlakozni, de 2016-ban már a megújult kiállításainkkal vártuk a látogatókat.
Az idén ünnepeltük az épület 250 éves születésnapját, ennek apropóján igyekeztünk
nagyszabású programokkal készülni. A kastély munkatársai hagyományosan barokk
ruhába öltözve várták a közönséget. Minden évben egy-egy tematika köré fűzzük fel
az éjszaka programját, ami ezúttal a barokk világa volt. „Lásd BAROKKban a
világot!” címmel nyitottunk időszaki kiállítást, melyhez az 1-es teremben
múzeumpedagógiai foglalkozást kapcsoltunk – „Művészkedő” címmel.
Az éjszaka folyamán a megújult állandó kiállításaink ingyenesen megtekinthetőek
voltak, és a sokak által kedvelt menetlevél segítségével vezettük körbe a barokk
kastélyon a vendégeket. Ezen az éjszakán minden évben megnyitjuk az egyébként
lezárt csigalépcsőket, padlásfeljárókat, így a több száz fős közönség mindig
izgalommal várja a kastélybarangolást. A kastélyudvaron, a színpadon fellépett
Tompos Kátya és a Fugato Orchestra, valamint a Canarro zenekar is. A programok
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ideje alatt a Móri Borbarát Hölgyek Egyesülete bortotóval várta az érdeklődőket. 22
órakor szülinapi köszöntőt tartottunk a színpadon, és felszeltünk egy óriási tortát,
amiből természetesen minden látogató kapott. Éjfélkor a hagyományos Szent Iván éji
tűzgyújtással zártuk a programokat. A rendezvényen közel 500 fő látogató számára
nyújtottunk színvonalas, változatos programkínálatot.

Mórikum Kultúr-Fröccs-Fesztivál
(2016. augusztus 18-20.)
2016-ban a 7. Mórikum Kultúr-Fröccs-Fesztivál a komáromi Magyarock
Dalszínház Made in Hungária című előadásával kezdődött. A 3 nap során
könnyűzenei koncertet adott többek között a móri Eleven Hold zenekar, a Sunny
Dance Band Wolf Katival, a Fourtissimo és a Mystery Gang. Diós Tibor móri
kovácsmester kiállítását nyitottuk meg a 12-es teremben, a folyosón pedig Falusi
Roland móri fotós képeit tekinthették meg az érdeklődők.
Nemzeti ünnepünk kapcsán a hagyományos kenyérszentelés és a
székesfehérvári Királyi napokról egy horvát és egy indonéz tánccsoport fellépése
várta az érdeklődőket augusztus 20-án. Természetesen az idén sem maradtak el az
igazi „mórikumok” - a móri tánccsoportok, illetve a Móri Ifjúsági Fúvószenekar
fellépése.
Az idei évben igyekeztünk több költséget fordítani a marketing tevékenységre,
hogy minél szélesebb körben tudjanak a rendezvényünkről. Először használtuk az Ecityguide eszközt, mely segítségével a színpadi programokról élő közvetítést tudtunk
adni az internetes felületeinken, valamint ingyenes wifi elérést biztosítottunk a
fesztivál látogatóinak. A kreatív nyomtatott kiadványok, meghívók és szórólapok
terjesztése mellett igyekszünk lépést tartani a fejlődő informatikai lehetőségekkel:
online marketing-közösségi média oldalak, stb.

Móri Bornapok Népzenei és Néptánc Fesztivál
(2016. szeptember 29-október 2.)
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 2016-os év a
fúvószene jegyében zajlott. Kiemelkedő programok: szüreti felvonulás,
Fúvószenekari
Fesztivál,
borlovag-avatás,
népművészeti
kirakodóvásár,
képzőművészeti kiállítások. A nagyszínpadon könnyűzenei koncertet adott: a Szabó
Balázs Bandája, Rúzsa Magdi és zenekara, Bereczki Zoltán, Fenyő Miklós, The
Biebers és a Halott Pénz. A mozi épületében gyermekprogramok színesítették a
rendezvényt.
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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. A közel 5500 fős facebookrajongótábor is folyamatosan értesülhetett az aktualitásokról, az éppen zajló
programokat friss fotókkal illusztráltuk, ami rengeteg újabb kedvelést eredményezett.
2016-ben a Móri Bornapokon is használtuk az E-cityguide eszközt, mely
segítségével a színpadi programokról élő közvetítést tudtunk adni az internetes
felületeinken, valamint ingyenes wifi elérést biztosítottunk a fesztivál látogatóinak.
A Bornapok ideje alatt folyamatosan dokumentáltuk az eseményeket – ebben
az évben egy saját 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 2016-ban ismételten sikeresen
megtörtént.

Városközpont rehabilitációs pályázat rendezvényei

Környezetvédelmi és Madárbarát Nap
(2016. március 18.)
A 4. alkalommal megrendezett Környezetvédelmi és Madárbarát napon közel
150 diák vett részt vetélkedőkön, madárbemutatón, állatbemutató előadásokon.
Intézményünk segítségére voltak a szervezésben az alábbi szervezetek: Pro Vértes
Természetvédelmi Közalapítvány, Állati Régiók Fejlesztéséért Egyesület, Szarvas
Éva és Bódy Gábor és a Móri-árok Természeti Öröksége Alapítvány.

Játékok napja
(2016. április 16.)
A Játékok napján a Szent István Parkban kicsik és nagyok is kipróbálhatták a
népi játékpark eszközeit, és megnézhették a „Balzsamtündér meséi” c. bábelőadást.
A délután folyamán a Góbé zenekar interaktív, hangszerbemutató koncertje
szórakoztatta a nézőket.
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Fogyatékkal élők napja
(2016. május 21.)
A rendezvényt az előző évhez hasonlóan az idei évben is a Bice-bóca
Egyesület szervezte és koordinálta, az anyagi és infrastrukturális hátteret az
intézményünk biztosította. A különféle programok segítségével betekintést
nyerhettek az érdeklődők a sérült emberek mindennapjaiba. Mindenkinek lehetősége
volt kipróbálni ability pályát és különféle ügyességi és logikai játékokban részt venni.
A kulturális programokat Krutzleg Gergő, Krizbai Teca és a Nemadomfel zenekar
fellépése színesítette. A szervezésben nagy részt vállaltak: Bice-bóca Egyesület,
Gárdonyi Géza Ált. Iskola és Spec. Szakiskola és EGYMI, Szociális Alapszolgáltatási
Központ.

Múltidéző Móri Vásári forgatag
(2016. június 26.)
A régi piactér területén az akkori vásári hangulatot megidézve szerveztük meg
negyedik alkalommal a móri, a térségi, valamint távolabbról érkező termelők,
kereskedők bevonásával e Péter Pál-napi rendezvényt. A nap folyamán sor került a
Vagabanda gólyalábasok Óriáscirkusz c. előadására, illetve a Bakonyi népi fajátékos
játékai szórakoztatták a gyerekeket.

Public Art
(2016. július 13-16.)
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 7 művész kitelepült a Szent
István parkba, hogy az érdeklődő közönség, vagy az éppen csak arra járók szeme
előtt alkossanak. Sajnos az időjárás az idei évben nem volt kedvező, így a
rendszeres esők miatt kevés alkotás készülhetett el. A rendezvény keretében viszont
Nagy Benedek munkájával, Jákob lajtorjájával gazdagodott a park, ami nem csak
arra a néhány napra készült, hanem állandó jelleggel helyet kapott.
Szombaton az amatőrökből álló Móri Írók, Képzőművészek Szövetsége
alkotósátrában az egyesület tagjainak programját sajnos elmosta az eső, és a
szabadtéri koncerteket az Erzsébet téri Művelődési Házban tudtuk megtartani.
Pénteken a móri Elements zenekar és a Peet Project lépett fel a parkban, szombaton
Why Not és Margaret Island koncert volt a zárt helyszínen.
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Márton-heti Lúdnap
(2016. november 11.)
A Márton-napok eredetileg a Német Nemzetiségi Önkormányzat által
szervezett és finanszírozott rendezvény volt, melyen az óvodák és iskolák német
nyelvű kulturális és hagyományőrző, nemzetiségi programokat mutattak be saját
intézményükben. A Márton-napi lampionos felvonulás és a Márton-bál voltak csak a
nagyközönség által látogatható rendezvények. Az évek folyamán civil szervezetek
valamint
intézményünk
is
több
nyilvános
programot
kapcsolt
a
rendezvénysorozathoz, amely így Márton-heti, majd Márton-havi programokká nőtte
ki magát.
Ilyen a Márton-heti Lúdnap is, aminek a célja a német nemzetiség kultúrájának
és gasztronómiájának bemutatása a nagyközönségnek. A móri sváb
hagyományőrzés bemutatása kapcsán került be ez a rendezvény a városközpontos
programok sorába. Az idén szerveztük meg másodszorra ezt a napot, de sajnos az
esős idő mellett kevesebb látogatót realizáltunk az Erzsébet téri Nagysátorban.
Délután lampionkészítő kézműves foglalkozást tartottunk, majd lampionos felvonulás
következett, ami a Szent István Parkból az Erzsébet térre, a sátorba vezette a
résztvevőket. Ott forró teával, forralt borral és sült tökkel vártuk a vendégeket. Ezt
követően német nemzetiségi csoportjaink léptek fel a színpadon, majd Hevesi Tamás
és zenekara adott egy szuper koncertet. Az este a Tarjaner Spitzbuam zenekar
báljával zárult, a táncoslábú közönség nagy örömére.

Egyéb rendezvények

Civil és városi rendezvények
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, valamint aktívan közreműködünk a Nyugdíjas karácsonyi
ünnepség szervezésében és lebonyolításában is. Ezeken kívül állandó feladatunk az
állami, városi ünnepek, megemlékezések szervezése és segítése:






március 15.
március 18.
középiskolások városi ballagása
június 4.
augusztus 20.







október 6.
október 22.
november 1.
november 4.
december 3.
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Bányásznap
(2016. szeptember 2-3.)
Intézményünk évek óta aktív segítséget nyújt a Mór-Pusztavám Bányász
Szakszervezetnek a Bányásznap megszervezésében és lebonyolításában. Az idén is
mi szerveztük meg és bonyolítottuk le a szeptember 3.-ai programokat a Szent István
Parkban. A civil csoportok előadását követően Varga Miklós nagysikerű fellépése
zárta a színpadi programok sorát, melyre szépszámú közönség volt kíváncsi.
Játszóházak, kézműves foglalkozások
Gyermekek és felnőttek részére ünnepekhez, jeles napokhoz kapcsolódóan
(farsang, húsvét, advent, Mikulás, karácsony stb.) tartottunk kézműves
foglalkozásokat.
Nyári táborok
A nyári táborozás 3. és 4. hetét a közművelődési munkatársak
közreműködésével szerveztük, hetente 25 gyermek részvételével. A környezetvédő
táborban továbbra is játékos formában ismerkedhettek a gyerekek a
környezettudatos háztartással, vetélkedők és kísérletek színesítették a programokat.
Kirándulás során ellátogattak a Velencei-tóhoz, az Akváriumházba, és a délután
folyamán strandoltak is. A tánctáborban a napi rendszeres mozgás mellett a
résztvevők elsajátíthattak egy country koreográfiát. A bemutató előadáshoz
elkészítették a dekorációt és a fellépő ruhák kiegészítőit. A helyszín a régi mozi
épülete volt, amit nagyon szerettek a gyerekek.
Tanfolyam
2016-ban 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, Mártonnapi bál, Szilveszteri bál. Az idei évben először hirdettünk meg szeptemberre egy
szüreti bált, ami végül nem került megrendezésre az alacsony érdeklődés miatt, de
reméljük 2017-ben már megtartásra kerül.
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Időszaki tárlatok
Közművelődési tevékenység keretében rendezett időszaki tárlataink:








Beszedics Szilvia: Ezerarcú nők – Fotókiállítás
Király Zoltán: Lenyűgöző természet - Fotókiállítás
Lásd barokkban a világot!
Diós Tibor kovácsmester kiállítása
Falusi Roland: A fotózás sokszínűsége - Fotókiállítás
Hartmann Tamás: Alkotó kezek – Fotókiállítás
Szenczi Jánosné, Kováts Judit és Tóthné Albrecht Anikó: Harmónia
textilben agyagban c. adventi kiállítás

A 2016-os év második felére már elkészült a kastély felújítása, így a 12-es terem,
amit átmenetileg közművelődési irodának használtunk, ismét időszaki kiállítóként
funkcionálhat.

Művészeti csoportok, klubok, szakkörök
Intézményünknek jellegéből adódóan feladata az amatőr művészeti
tevékenység támogatása. Az évek óta szervezett Társastánc klub (vezetője: Buza
Csilla) mellett 2016-ban elindítottuk a Kézimunka Kör-t („Tanuljunk egymástól!”
alcímmel), ami azt hivatott elérni, hogy az emberek átadják egymásnak ismereteiket.
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
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BESZÁMOLÓ A KÖNYVTÁRI TEVÉKENYSÉGRŐL
Intézményünk könyvtára, a Radó Antal Könyvtár továbbra is a városi kulturális
élet egyik meghatározó szereplője. A település lakosságának 10%-a regisztrált
könyvtárhasználó, valamit a kimondottan könyvtári rendezvények szervezésével is
részt vállalunk a kínálat színesítésében.
A programjaink 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 vállaltak. A
halottak napi műsort – az előző évekhez hasonlóan – munkatársunk állította össze
és közreműködött is a programon. Jelen voltunk az adventi jótékonysági vásáron is,
melynek bevételét a Bice-Bóca Egyesületnek ajánlottuk fel.

Működési feladatok

Minőségirányítás
A minőségirányítási csoport élére új vezető került, és a kollégák folytatták a
tavalyi évben megkezdett munkát. A jogszabályi előírásoknak megfelelően a
Könyvtári Közös Értékelési Keretrendszerben meghatározott kritériumok alapján
felülvizsgáltuk és szükség esetén módosítottuk a már meglévő belső
szabályzatainkat. Megtörtént az új stratégiai terv kidolgozása, hiszen az előző 2016ig volt érvényes.
A könyvtári munkafolyamatokat felülvizsgáltuk, ahol szükség volt rá,
racionalizáltuk illetve átszerveztük. Ezek leírásának egységes dokumentumba
foglalása, a folyamatábrák elkészítése szintén megvalósult.
Az olvasók körében célzottan használói igényfelmérést végeztünk, emellett
folyamatos lehetőséget biztosítottunk véleményük, javaslataik közlésére, ezt a célt
szolgálja a könyvtári térbe kihelyezett olvasói láda. A 2015-ben megvalósított
használói elégedettség mérés elemzését elkészítettük, a kapott eredményeket
lehetőségeinkhez mérten beépítettük a könyvtár szolgáltatásaiba, figyelembe vettük
a programjaink szervezésénél.
A könyvtáros munkatársak rendszeres ötletbörzéket tartottak a könyvtár
népszerűsítése és szélesebb körben való megismertetésére.
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Könyvbeszerzés
A gyarapítás a könyvtár Gyűjtőköri szabályzata alapján történik az általános
műveltség, a helyismereti, nemzetiségi szempontokra vonatkozóan. 2016-ban is
figyelembe vettük az olvasói igényeket, a kiadói ajánlatokat.
Az előző évek gyakorlatát folytatva a könyvbeszerzés személyesen történt, a
könyveket kézbe véve döntöttünk a vásárlásról. A fentiek alapján összeállított
beszerzési lista ennek köszönhetően kiegészült a könyvesbolt aktuális javaslataival.
Nagy hangsúlyt fektettünk az idegen nyelvtanulást segítő szépirodalmi
könyvek, CD-k beszerzésére, amelyek a különböző tanulási szinteknek megfelelő
tudást erősítik.
A költségvetésben meghatározott beszerzési keretet kiegészítette a Máraiprogram, az NKA Könyvtámogatási Program és a könyvtári érdekeltségnövelő
pályázat által biztosított összeg. Összesen 732 új dokumentum növelte az olvasók
számára a választékot.
Folyóiratbeszerzés
A folyóiratok közül továbbra is a legkeresettebb lapokat olvashatták a
látogatók, előzetes felmérések alapján. A Nemzeti Kulturális Alaptól 2016-ban is 59
féle sajtókiadvány érkezett, bővítve a kínálatot.

Állományapasztás
Az apasztás során szintén a Gyűjtőköri szabályzatban meghatározott elvek
alapján dolgoztunk. A 3/1975. KM-PM együttes rendelet alapján tartalmilag elavult,
fölöspéldány, megrongálódott, elveszett, valamint megtérített jogcímen töröltük az
állományból a dokumentumokat (összesen 3336 egységet). Semmilyen okból nem
selejteztük a helyismereti és a muzeális gyűjteménybe tartozó kiadványokat.
Az állomány folyamatos leválogatása a fentiek alapján történt 2016-ban is.
Teljes körűen sikerült az ifjúsági ismeretterjesztő és a felnőtt olvasótermi részleg
könyveinek apasztása. Megkezdtük a felnőtt szakirodalom átvizsgálását is.

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.
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Kölcsönzés, könyvtárközi kölcsönzés, előjegyzés
Könyvtárunkban az olvasók közel 70.000 dokumentum közül választhattak. A
kölcsönzés az egyik legfontosabb szolgáltatásunk. Használóink leginkább az
újonnan megjelent könyveket keresték, ezért még inkább törekedtünk arra, hogy
minél előbb hozzájussanak az újdonságokhoz. Évente több mint 12.000 alkalommal
kölcsönöztünk, mintegy 80.000 dokumentumot.
A kölcsönzések és kölcsönzők naprakész nyilvántartása rendszeres
feladatunk, folyamatosan bővítettük az olvasók egyedi nyilvántartását és az új
beiratkozókat is rögzítettük a számítógépes adatbázisba. A hiányzó vagy
megváltozott adatokat szintén pótoltuk.
Az előjegyzés továbbra is népszerű volt a tavalyi évben a könyvtártagok
körében. A számítógépes kölcsönzésnek köszönhetően egyszerűbb és nyomon
követhetőbb ez a szolgáltatás.
Az olvasóinknak a könyvtár állományába nem tartozó dokumentumokhoz való
hozzáférést a könyvtárközi kölcsönzés rendszerében tudtuk biztosítani. 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 könyvtári terekben folyamatosan ellenőriztük a tájékoztató feliratok és raktári
jelzetek meglétét, illetve szükség esetén pótoltuk őket. Mindennapjaink része volt
tájékoztatni olvasóinkat könyvtárunk és a könyvtári rendszer szolgáltatásaival és az
elérhető „helyi” információkkal kapcsolatban, másik fontos tájékoztatási szolgálatunk
az un. referensz kérdések megválaszolása volt, melyek alatt a hosszabb utánajárást,
kutatást igénylő feladatokat értjük.
A honlapon a könyvtárra vonatkozó fontos információk mellett megjelentettük
folyóirataink, illetve új könyveink listáját is. A könyvtár saját honlapját folyamatosan
frissítettük, tájékoztattunk híreinkről, programjainkról, újonnan beszerzett
könyveinkről, és a könyvtár katalógusa is elérhető, ill. kereshető a felületen.
Olvasóinknak lehetősége van regisztrálni az oldalra és online szolgáltatásokat
igénybe venni. Legnagyobb örömünkre - egyre többen használták ezeket a
lehetőségeket.
Igényfelmérés
2016 végén használói igényfelmérési vizsgálatot végeztünk kérdőíves
formában, amelyet a könyvtárban papír alapon, a honlapunkon online módon lehetett
kitölteni. A válaszok feldolgozása jelenleg is zajlik.
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Pályázatok, egyéb források
2016-ban is részt vettünk az országosan meghirdetett Márai-programban,
amelynek köszönhetően 149.895 Ft értékben rendelhettünk könyveket olvasóink
számára, a könyvtári érdekeltségnövelő pályázat keretében pedig 30.936 Ft-ot
fordíthattunk vásárlására.
A Nemzeti Kulturális Alaptól 59 féle folyóirat előfizetést kaptunk
térítésmentesen 2016-ban, ezzel is bővítve könyvtárunk kínálatát látogatóink
számára, valamint az elmúlt évben a Német Nemzetiségi Önkormányzat több ezer
forint értékben ajándékozott a könyvtárnak német nyelvű és a német nemzetiségre
vonatkozó dokumentumokat, és a székesfehérvári Vörösmarty Mihály Könyvtártól
szintén kaptunk német nyelvkönyveket és egyéb kiadványokat.
A megyei könyvtárral együttműködve sikerült az Országos könyvtári napok
rendezvénysorozatra 60.000 Ft támogatást nyernünk, amelyet egy gyermekszínházi
előadás szervezésére, illetve ajándékkönyvekre fordítottunk.

Oktatás, képzés
Helyismereti gyűjtemény
Folytatódott a móri vonatkozású folyóiratcikkek számítógépes feltárása, így
azok adatai kereshetővé váltak a könyvtár elektronikus katalógusában. Emellett
bővült, a könyvrészletek, újságcikkek, fotók számítógépes adatbázisa a
gyűjteményünk retrospektív digitális feldolgozásának eredményeként.
A lakosság részéről nagyon pozitív hozzáállást tapasztaltunk az értékmentés terén.
Számukra is egyre világosabbá vált a helyismereti munka fontossága a múltunk
tárgyi és szellemi örökségének megőrzésében. A folyamatosan bővülő helyismereti
gyűjteményünk, hasznos segítséget nyújtott a településről többet tudni akaró
érdeklődőknek.
A kutatószobát többen vették igénybe adatgyűjtési- és szakdolgozat-írási
céllal. Nagy segítségükre volt a helyismereti könyvtáros szakszerű tájékoztatása is.
Használóképzés
A használóképzés 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.
Ezzel hozzájárultunk az élethosszig tartó tanulás lehetőségének biztosításához,
hiszen ez a könyvtári szolgáltatás lényeges pontja.
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Gyermekkönyvtári használóképzés
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. Ez a szolgáltatás
szoros együttműködés eredménye a pedagógusok és a könyvtárosok között.
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.
50 órás közösségi szolgálat
Könyvtárunk továbbra is helyet és feladatokat biztosított a középiskolások
kötelező 50 órás közösségi szolgálatának elvégzésére. 2016-ban 7 diák szerzett
munkatapasztalatokat nálunk.
Szakmai gyakorlat
A könyvtár szakmai gyakorlat helyszíne is volt. Ebben az évben egy fő
segédkönyvtárosi képzésben részt vevő töltötte itt 100 órában könyvtári gyakornoki
idejét.
Táborok
Két könyvtáros kolléganő szervezett és bonyolított le kettőt a négy napközis
gyermektábor közül, de segítségükre volt még egy munkatárs. Mindkét tábor 25-25
fő gyermek részvételével zajlott. Nagy volt az érdeklődés a nyári szünetben
megszervezett „Rézbőrűek nyomában” olvasó és kézműves, valamint „Manóműhely” című táborok iránt. A kolléganők vezetésével sok gyermek bővítette
ismereteit és szerzett új élményeket. Az első turnusban megismerték az északamerikai indiánok életét, kultúráját, szokásait, öltözködését, ehhez kapcsolódóan
készítettek ruhát, díszeket, használati eszközöket. A másik héten hangsúlyosan a
kézműves foglalkozások kaptak teret, különböző technikákkal dolgoztak a gyerekek.
Készült manó-ház befőttes üvegből és levegőre száradó gyurmából, emellett
levendulával töltött illatzacskó, megtanultak varrni, kavicsot festettek, kollázs-képet
szerkesztettek. A nyári táboraink nemcsak a gyermekek felügyeletét biztosították,
hanem tartalmas elfoglaltságot nyújtottak nekik.
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Rendezvények
Gyermekszínházi előadások
A bérletes gyermekszínházi előadásokat továbbra is a könyvtáros kolleganőnk
szervezte, de minden alkalommal a helyszínen segítségére volt plusz egy fő
könyvtáros is. 2015/16-os évad tavaszi részében 8 előadás zajlott le, 2 az
óvodásoknak és 3-3 az 1-2. valamint a 3-4. osztályosoknak. A Mosó Masa
mosodája, a Csalavári Csalavér óvodásoknak, az 1-2. és a 3-4. osztálynak pedig A
császár új ruhája, a Minden egér szereti a sajtot című darabot mutatta be a
Görbetükör Színház, a Fogi Színház, Gergely Theater és a Mesekocsi Bábszínház.
A színházi előadások iránti igényt jelzi, hogy a 2016/17-es évadra összesen
564 kisiskolás vásárolt bérletet, az óvodások közül pedig 149-en. Az első előadást
mindhárom korosztály október végén láthatta az Ágacska és a Kisherceg c. darabot,
így 713 gyermeknek nyújtottak nagyszerű élményt a színészek. Az előző évhez
képest ez a létszám is emelkedett 43-mal.
Felnőtt bérletes előadások
A felnőttek számára szervezett bérletes előadássorozatban a 2015-16-os
évad tavaszi szakaszában a Katyi és a Mese habbal és a című darabot mutatta be a
Körúti Színház.
A 2016-17-es évadra ismét két bérletsorozatot indítottunk, mert olyan sok jelentkező
volt. Az első előadás a „Jelenetek két házasságból című darab volt Koltai Róbert és
Gubás Gabi főszereplésével.
Könyvtári rendezvények
Ebben az évben is megrendezésre kerültek hagyományos rendezvényeink:
-

A magyar kultúra napja alkalmából Örkény István Macskajáték című művéből
készült az „A Szkalla-lányok”. Ezt a darabot láthatta a közönség Béres Ilona és
Tordai Teri előadásában

-

„El Camino egy szerzetes szemével” Marco testvér kapucinus szerzetes
számolt be a Szent Jakab úton tett zarándoklatáról. A nagy érdeklődésre való
tekintettel a január 29-i előadást május 12-én megismételtük.

-

Adam Müller-Guttenbrunn A svábok bejövetele c. könyvének ismertetése is
szerepelt rendezvényeink sorában, amely alapmű a magyarországi német
hagyományokkal, ezzel együtt a magyar történelemmel kapcsolatban is. A
könyvet Lóczy István, az Imedias Kiadó vezetője mutatta be.
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-

Bibliai esték sorozatunkban egy tavaszi 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.
Az előadás címe és egyben témája: Nehéz kérdések az élet kezdetén és végén
(abortusz, eutanázia)

-

Laki Lászlóné Marika mesemondó volt a könyvtár vendége a Mesenap
alkalmából. „Az aranyszőrű bárány” történetét játszotta el a kisiskolások
közreműködésével.

-

Irodalmi Szalon a Költészet napja jegyében Szávai Viktória „Sárkány lehelet” c
Weöres Sándor estjével örvendeztette meg a közönséget, a zenei aláfestést G.
Szabó Hunor szolgáltatta.

-

Közönségtalálkozót
szerveztünk
az
Ünnepi
könyvhét
országos
programsorozathoz csatlakozva. „Ketten és külön” címmel Szabó T. Anna és
Dragomán György író, műfordító beszéltek életükről, műveikről.

-

A Móri Bornapok keretében Grecsó Krisztián és Kollár-Klemencz László
mutatta be greCSÓKOLlár című estjét.

-

Országos könyvtári napokon a kisebbeket „A kesztyű” című bábos mesejátékkal
örvendeztette meg az Álomzug Társulás. A nagyobb gyerekek és a felnőttek
játékos irodalmi nyomozáson vehettek részt, illetve irodalmi kvíz kitöltésével
nyerhettek ajándékkönyveket. Emellett különböző kedvezményekkel és a
„Kreatív könyvtárosok” c. kiállítással vártuk az olvasókat.

-

Találkozzunk a könyvtárban! A Téli ünnepi gyermekkönyvhét alkalmából a
Holdfű színház ”Mi van a ládikóban” c. bábelőadásán nézhették meg a
gyerekek. Hagyomány teremtő szándékkal szombat délelőttre szerveztük az
előadást, hogy minél több család el tudjon jönni az előadásra.

-

Az Irodalmi Szalon decemberi előadásán „Különbéke” címmel Szabó Lőrinc
verseit tolmácsolta Adorjáni Bálint a Radnóti Színház színésze sok dallal és
zenével, a Vodku fiai zenekar kíséretében.

Az intézmény honlapján található galériában a már lezajlott programokon
készült fotók a lehető legrövidebb idő alatt felkerültek, és megtekinthetőek.
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Könyvtári rendezvényeink látogatói:

Könyvtári rendezvény típusa

Összlétszám

Felnőtt rendezvények (14)

1230

Gyerekrendezvények (6)

213

Könyvtári órák középiskolásoknak
(12 alkalom)

294

Könyvtári órák óvodásoknak és
általános iskolásoknak (16 alkalom)

392

Felnőtt bérletes előadások (6 előadás)

1382

Gyerekbérletes előadások (11
előadás)

2053

Táborok (10 nap*25 fő)

250

Mindösszesen

5814
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BESZÁMOLÓ A MÚZEUMI TEVÉKENYSÉGRŐL
2016. május 17-én befejeződött „A móri Lamberg-kastély turisztikai attrakció
fejlesztése” című projekt, mely keretében megújultak a kastély kiállítóterei, bővültek a
gyűjtemények, illetve sváb tájház is létesült.
A múzeum számos interaktív eszközzel gazdagodott: digitális képkeretek,
digitális tábla, vetítőrendszer információs pulttal, audio-guide készülékek, állítható
magasságú többnyelvű információs terminál, projektorok, kvíz-rendszer.
Sor került egy szakszerű múzeumi raktár létestésére is, amelyben lehetőség
van a múzeumi tárgyak tematikus elrendezésére. Új helyre költözött a múzeumi bolt,
amely bővített kínálattal, tágas teremben várja a látogatókat. Újdonságnak számít az
a kastélymakett, amely az épület 1766-os állapotát mutatja be.
A korábbi falkutatások során már bebizonyosodott, hogy a kastély főépületét
egykor gazdagon díszítették falfestések (szekkók). A felújítások keretében sikerült
egy helyiség – Barokk szoba - teljes falfestését restaurálni, és barokk enteriőrt
kialakítani. A grófi család történetét üvegparavánokon mutatjuk be. A látogatók igény
szerint a korszakra jellemző ruhába is beöltözhettek a tárlatvezetés keretében.
A helytörténeti gyűjtemény régészeti kiállítással is gazdagodott a székesfehérvári
Szent István király Múzeumtól kölcsönzött leleteknek köszönhetően, így Mór és
környékének feltárt emlékeit is meg tudjuk mutatni a látogatóknak. A kiállítótér
részeként „Akkor és most” címmel fotómontázsokon láthatók Mór nevezetes épületei
és utcarészletei, valamint továbbra is látogatható a Dr. Zimmermann Ágoston
emlékszoba, illetve a Wekerle Sándor emlékkiállítás is. A felújítás keretén belül a
Vasarely-szoba vetítőrendszerrel és információs pulttal egészült ki.
A gyűjteményben emellett helyet kapott a Mór város történelmét meghatározó
1810. január 14-i nagy földrengés térképének másolata is, és sor került az 1848.
december 30-i móri csatát bemutató terepasztal felújítására, amelyet ezt követően
külön helyiségbe helyeztünk, kiegészítve a szabadságharcot megidéző
huszárviseletekkel. A Mór és környékének egykori bányászatát a kiállításban
bemutatott dioráma és a vitrinben látható bányászathoz kötődő eszközök idézik meg.
A pályázatnak köszönhetően kialakításra került a felújítás legnagyobb
attrakciójának számító sváb tájház. Az egykori sváb szobából és kamrából az új
épületbe áthelyezett tárgyak bepillantást nyújtanak az idetelepített német nemzetiség
múltjába.
A pályázat lehetőséget adott különféle kiadványok, foglalkoztató füzetek és
játékok megtervezésére és elkészítésére, amelyek segítségével interaktív
foglalkozásokat tarthattunk: kétféle matricás foglalkoztató füzet; kastély barangoló;
kastélyt és tájházat bemutató leporelló; nyolcféle, a kiállítások témájához kapcsolódó
múzeumpedagógiai foglalkoztató lap; barokk álarc; kastélymakett; a kastélyhoz és a
tájházhoz kapcsolódó activity-szerű társasjáték.
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A helyi nevelési, oktatási intézmény tanulói, pedagógusai továbbra is
ingyenesen látogathatták kiállításainkat, illetve szép számmal képviselték magukat a
környékbeli iskolák is. A múzeum a különféle óvodai és iskolai csoportok számára
tárlatvezetést is biztosított, így segítve a helyi történeti múlt és a hagyományok
megismerését. A tárlatvezetéshez igény szerint múzeumpedagógiai foglalkozás is
kérhető volt, így óvodások és kisiskolások számára több ízben tartottunk kézműves,
kreatív órákat - pl. a sváb tájházhoz kapcsolódóan rongybabát vagy csuhébabát
készíthettek a gyerekek.
A múzeumi tevékenységet végző kollegák részt vettek A Magyarországi
Tájházak Szövetsége XIV. Országos Szakmai Konferenciáján és Találkozóján, ahol
lehetőség nyílt a megújult kiállítások, illetve a tájház bemutatására és
népszerűsítésére is.
2016. március 19-20-án részt vettünk a megújult kiadványainkkal,
arculatunkkal a 4. Fehérvári Utazás Kiállításon. Az intézmény standját nagy
érdeklődés fogadta, a 2 nap alatt hozzávetőlegesen 3000 vendéget regisztráltak a
szervezők.
Amint az alábbi statisztika is mutatja, a 2015-ös évhez képest, a megnyitást
követően ugrásszerűen megnőtt a látogatók száma. Ez nagyrészben köszönhető a
különféle internetes oldalakon, illetve rádióban, televízióban való szerepléseknek
úgy, mint a Kossuth rádió, Origó online hírforrás, illetve több országos médium
honlapja. Egészoldalas cikk jelent meg rólunk a Mi otthonunk című magazin
Országjáró rovatában. Májusban forgatott nálunk az ATV Hazahúzó című turisztikai
műsorának stábja, az elkészült adásnak nagyon jó visszhangja volt, és sok látogatót
generált. A nyár folyamán szintén nálunk forgatott egy turisztikai magazinműsort a
Borsod-Abaúj-Zemplén megyei D1 TV is.
Úgy gondoljuk, hogy a 2016-os év nagy előrelépés volt a múzeumi
tevékenységünk tekintetében, és a megújult kiállításainknak és múzeumpedagógiai
foglalkozásainknak köszönhetően nagyon eredményes évet zártunk. A statisztika
szerint több mint 10.000 fő látogatója volt az állandó kiállításainknak május közepe
óta, ami az előző évek arányaihoz képest szép eredmény. Bízunk benne, hogy ezt a
látogatottságot megőrizzük és tovább növeljük a 2017-es évben is.

Múzeumot és kastélyt látogatók statisztikája
2015

2130

2016

10038
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BESZÁMOLÓ AZ INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉS EGYÉB TERÜLETEIRŐL

Kapcsolat a civil szférával
Az előző évekhez hasonlóan 2016-ban is segítettük a helyi csoportokat, civil
egyesületeket 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, a Móri SE Sakk Szakosztálya az egész év folyamán
használta az Erzsébet téri Művelődési Házat és a régi Mozi épületét, a
képviselőtestület által biztosított lehetőséggel. A Móri Fúvószenei Egyesület részére
önálló irodát és raktárt biztosítunk.
A Lamberg-kastélyban heti, illetve havi rendszerességgel helyet adtunk a
Vakok és Gyengénlátók Egyesületének móri csoportja és Látássérültek Regionális
Egyesülete, a Díszmadarasok Móri Egyesülete, a D-3 Postagalamb Egyesület, az
Ikarus Horgász Egyesület, a Balinkai Szénbányász Horgász Egyesület, a Wekerle
Egyesület számára. A Móri Városvédő és Szépítő Egyesület is önálló irodát kapott,
az önkormányzat segítségével, a mozihoz tartozó épületben.
Alkalmi jelleggel az Erzsébet téri Művelődési Házban helyet adtunk 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 igénybe termeinket.
Rendezvényeink szervezése során figyelünk arra, hogy a város civil
szervezetei bemutatkozási lehetőséget kapjanak aktív közreműködőként.

Marketing
2016-ben közel 100 féle plakátot és meghívót készítettünk saját kezűleg a
rendezvényeinkhez, és kb. 20 féle nyomdai anyagot csináltattunk grafikus
közreműködésével. A plakátokat rendszeresen kitetettük a városi hirdetőtáblákra, és
több mint 100 címre postáztuk a nyomtatott meghívóinkat, szóróanyagainkat 1-1
program kapcsán.
Önkormányzati fenntartású intézményként igyekszünk a rendelkezésünkre álló
pénzforrást minél hatékonyabb marketingeszközökre igénybe venni. Ezt próbáltuk
egyensúlyozni az ingyenesen elérhető internetes eszközök használatával.
Programjainkról több mint 500 címre küldtünk ki heti rendszerességgel hírlevelet. A
22

hírlevél küldő szolgáltatásunkra folyamatos a feliratkozási lehetőség, és napról napra
bővül az érdeklődők száma. Hosszú ideje 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 évente az állandó kiállításainkról
készült fotót láthatják. 2016-ban egy Vasarely alkotás 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. A Móri Bornapok facebook oldalán
kiemelkedő növekedés volt az idei évben. A rendezvény ideje alatt folyamatosan
fényképeket (aktuális nagyszínpadi koncertről, kézműves vásárról), fontos
információkat (pl. elveszett-megtalált tárgyak) osztottunk meg, és nagyon jó
visszajelzéseket kaptunk.
Pénzügyi adatok
A 2016. évi költségvetésünk és az alábbi egyéb források segítettek a működési
feltételek biztosításában:
Támogató
Magyar Államkincstár
Magyar Államkincstár
NKA Igazgatósága
KELLO
Vörösmarty Mihály
Könyvtár
Összesen:

Elnyert
támogatás
286.000
30.936
2.000.000
149.895

Felhasználás célja

Közművelődési Érdekeltségnövelő
Könyvtári Érdekeltségnövelő
Mórikum Kultúr-Fröccs-Fesztivál
Márai könyvtámogatási program
Országos könyvtári napok
60.000
rendezvényei
2.526.831

Intézményünk ezeken a pályázatokon nyert támogatást, de aktív
közreműködői voltunk az Önkormányzat által az NKA Igazgatósághoz benyújtott
nyertes pályázatnak (10 millió Ft a Móri Bornapokra).
Ezeken kívül elmondható, hogy a tavaly év elején tervezett intézményi
bevételt meghaladtuk kb. 3.000.000 Ft-tal.
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Működési feltételek
2016-ban, mint minden évben, a városban zajló rendezvények 90%-át
szervezte, vagy aktív közreműködője volt intézményünk.
A kétévenként esedékes nagyleltárt elvégeztük intézményünkben, mindent
rendben találtunk. Akadnak olyan leltárunkban lévő dolgok, amelyek már elavultak,
tönkrementek, melyeket már nem tudunk használni. ezek selejtezésére 2017-ben
javaslatot fogunk tenni.
Az esetek többségében szabadtéri színpados programot kínálunk, aminek
elengedhetetlen kelléke a színpad. A jelenleg birtokunkban lévő, állandó jelleggel
használt színpad elöregedett, sajnos a kor követelményeinek már nem felel meg. A
színpad felállításáról a Móri Polgárőrség gondoskodik, azonban a jelenlegi állapota
miatt sok gondot okoz, míg megfelelő állapotba kerül a rendezvény megtartásához.
Vásározói pavilonjaink kitűnően szolgálják céljukat, 2016-ban egyre több
rendezvénybe vontuk be őket. Szerencsére elmondható, hogy akadnak olyan
programok, amelyeken már kevésnek bizonyul a rendelkezésre álló darabszám, jó
lenne majd ezek számát is gyarapítani.
A felújítási munkák keretében több berendezési tárgy is külső raktárakba
került, amik jelenleg is az intézmény leltárában vannak. Nincs tervben, hogy ezen
bútorok, eszközök visszakerüljenek a kastélyba, viszont a jelenlegi helyükön is
sokszor akadályt képeznek. A kastély épületének padlása is rengeteg felhalmozott
tárggyal, bútorral, eszközzel van tele. Állapotuk az elhasználódástól és a
szállításoktól igen csak megromlott. Javasoljuk ezek leselejtezését. Több
nagyrendezvénynél elengedhetetlen, hogy rengeteg eszközt vigyünk magunkkal a
helyszínre, amihez autó, teherautó szükséges. Az önkormányzat biztosítja ezt
számunkra, de sokszor nincs szabad kapacitása, ami a munkánkat gátolja.
Gördülékeny munkavégzést jelentene egy intézményi gépjármű.

Lamberg-kastély
Intézményünk karbantartási munkálatait a Mór Holding Kft. végzi. A problémák
folyamatosak, előfordult, hogy több hetet is kellett várnunk egy karbantartó
megjelenéséig. Több kisebb, mindennapi feladat elvégzésében segítség lenne, ha az
előző évekhez hasonlóan az intézményben jelen lenne állandó jelleggel egy
közfoglakoztatott. Ha kiemeltebben szükségünk van ilyen jellegű segítségre, akkor
biztosítja a Mór Holding Kft., viszont sajnos van, hogy erre is várnunk kell.
2016 májusában a felújítási munkálatok befejeztével újra megnyitott a
muzeális kiállítóhely, a közművelődési irodák a – remélhetőleg – végleges helyükre
kerültek. Ezáltal újra tudtunk terembérleti igényeket kielégíteni, valamint az időszaki
kiállító is visszakapta funkcióját. A legnagyobb probléma, hogy a vezetékes telefont
nem sikerült az új irodába bekötni, így a közművelődési iroda 2016 májusa óta nem
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elérhető ilyen módon. A szolgáltatóval folyamatosan egyeztetünk, reméljük,
hamarosan helyreállítják. Ezen kívül problémát jelentenek a felújítás következtében
keletkezett károk (pl. beázás).
Beruházásként a közművelődési érdekeltségnövelő pályázatból sikerült
vásárolnunk több, működésünkhöz elengedhetetlen berendezési és elektronikai
eszközt.
Erzsébet téri Művelődési Ház
Az egész év folyamán a leginkább igénybe vett épület a közönség, a
közösség, a civil csoportok, valamint nagyobb rendezvények által. A legnagyobb
probléma a berendezési tárgyak folyamatos karbantartása a nagy igénybevétel miatt.
Sikerült új asztalokat beszereznünk, valamint 2017 januárjában várhatóan a
megrendelt új székek is megérkeznek. Május óta vezeték nélküli internetelérést is
biztosítunk a művelődési házat igénybevevőknek.
Állandó probléma a nagyobb – 150 fő feletti – létszámú rendezvényeknél a
szellőztetés. Reméljük a 2017-es évben sikerül ezt megoldani.

A régi Mozi épülete
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.
Civil csoportok próbái, színházi rendezvények miatt folyamatosan
használatban van, ezért is volt elengedhetetlen több beruházás is. Színházi
reflektorok kerültek felszerelésre a színházi produkciók miatt, valamint 2017
januárjában fejeződött be a nagyterem világításának javítása, bővítése, illetve a
színpadi függönyök motorjainak javítása. Következő lépésként a folyosó (előtér)
lezárhatóságát, illetve a színpadi függönyök cseréjét tervezzük.

Felsődobosi Művelődési Ház
A továbbra is kevésbé használt épületben legnagyobb probléma a fűtés, illetve
a vizesblokk hiánya. Az épület állapota is eléggé rossz, nagyon sok felújítási
munkálatot kellene rajta elvégezni (tető, nyílászárók, festés – külső és belső). Lassan
használhatatlan lesz.

25

Személyi feltételek

Erdei Ferenc nyugdíjba vonulása után átalakítottuk a szervezeti struktúrát, és
a helyére muzeológust vettünk fel Váli Edit személyében. 2016. augusztus 31-el
Péter Andrea könyvtáros munkaviszonya szűnt meg saját kérésére, közös
megegyezéssel. Beke Ildikó 2016 októberében lemondott vezetői megbízatásáról,
ami miatt kiírták az igazgatói pályázatot, amelynek első köre sikertelennek bizonyult.
Az igazgatói poszt várhatóan 2017. márciusától kerül betöltésre.
Egy fő kulturális közfoglalkoztatott dolgozott nálunk, aki nagy segítséget
jelentett a mindennapi munkák során. Már jelentkeztünk a következő programba is.
A 7 éves továbbképzési terv alapján 2016-ra előirányzott tanfolyamot
sajnálatos módon sem Dreska Mihályné, sem Losonczy Ildikó, sem Viola Andrea
nem tudta teljesíteni, mert a kurzus a jelentkezők alacsony létszáma miatt nem
indult. Másik továbbképzésre – amely szintén a hosszú távú tervben szerepelt – való
jelentkezés sem hozott eredményt ugyanazon okoknál fogva.
Továbbra is gond a létszámhiány, melyre a belső ellenőr is felhívta a figyelmet
az intézményben végzett ellenőrzése során. Mind a könyvtári, mind a közművelődési
területen jó lenne lehetőséget teremteni a státuszbővítésre.
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ZÁRÓ GONDOLATOK
Úgy gondoljuk intézményünk a 2016-os évben is teljesítette feladatát, és
remekül szolgálta Mór városát, annak minden lakosát, valamint az összes hozzánk
érkező vendéget. Meghatározó szerepet játszunk a település kulturális életében,
vállaljuk feladatainkat a hagyományőrzésben, közösségépítésben, nevelésben, a
kulturált szórakoztatásban.
Sokszor a rendezvények nem a legideálisabb körülmények között zajlanak, a
munkavégzéshez nem a legjobbak a feltételek, de kollégáink mindig elhivatottan és
mosolyogva állnak a feladatok elé, s tesznek így 2017-ben is.

Mór, 2017 január 19.

Fazekas Judit
igazgatóhelyettes

Kovács Gergő
igazgatóhelyettes
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