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BEVEZETŐ 
 
 

Minden településen sokat számít, hogy olyan intézmények működnek ott, 

amelyekre mind a városvezetés, mind az ott élők teljes körűen számíthatnak.  

A Lamberg-kastély Kulturális Központ egy ilyen intézmény. Az itt dolgozók 

küldetéstudata, szakmai tudása, hozzáállása teszi azzá, hiszen mindannyian 

fontosnak érezzük, hogy amit csinálunk, azt nem mindegy, hogy hogyan csináljuk, 

mert mindezt a móriakért, a városért tesszük. 

 

Az előző évek mintájára 2017-ben is több tízezer embert értünk el, akár 

rendezvényeken egy koncerttel vagy előadással, akár egy kiállítás vagy a múzeumi 

tárlatok megtekintésével, vagy akár egy vagy több könyv kikölcsönzésével a 

könyvtárból. Továbbra is fő feladatunk a városban működő öntevékeny, önműködő 

csoportok, egyesületek munkájának segítése, infrastrukturális (terem biztosítása 

próbához, közgyűlésekhez, rendezvényekhez eszközök biztosítása) vagy adott 

esetben adminisztratív (pályázatok, elszámolások) feladatokban. Az évi több száz 

óra, amit a csoportoknak biztosítunk, nagy összehangolási szükséget jelent más 

rendezvényekkel, külső terembérleti igényekkel, városi ünnepekkel. 

Az évente szervezett rendezvények (közel 70 naptári napon) mellett nyáron 4 

héten át táboroztatunk, állami ünnepek, megemlékezések lebonyolításában is részt 

veszünk. Mindezt annak fényében kell figyelembe venni, hogy egy adott rendezvény 

előkészítése sokszor hónapokkal korábban kezdődik, tehát a mindennapi munka 

végzésekor sokszor fejben, papíron hetekkel, hónapokkal előbbre járunk. 

Mindezek mellett biztosítjuk a zavartalan könyvtári (heti 5 nap) és múzeumi 

(heti 6 nap) nyitva tartást az olvasók és turisták számára, koordináljuk a 

terembérleteket, a termek helyreállítását, pályázatokat írunk, múzeumpedagógiai 

foglalkozásokat és könyvtári órákat tartunk, helytörténeti ismeretekkel segítünk a 

tőlünk segítséget kérőknek, és új rendezvények megvalósítása is sikerült (élő Tájház, 

KisUdvar Koncertek). 

A 2017-es évben is a tőlünk telhető legjobb tudással, hozzáállással 

dolgoztunk, reméljük mindenki legnagyobb megelégedettségére. 
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BESZÁMOLÓ A KÖZMŰVELŐDÉSI TEVÉKENYSÉGRŐL 
 

 A tavalyi év is meglehetősen zsúfolt volt a rendezvények szervezését, 

lebonyolítását illetően, az előzőekhez hasonlóan. Az év minden részében 

biztosítottunk kikapcsolódási, 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.  

 
Nagyrendezvények 

 
 

XIX. Móri Szent György-heti Vigasságok 

(2017. április 25-30.) 

 

A hagyományos tavaszi rendezvényünk a helyi érdeklődés mellet az évek 

során egyre vonzóbb turisztikai eseménnyé is vált. 

2017-ben a Móri Szent György-heti Vigasságok rendezvénysorozatát Zelovits 

Gábor „ANNO – 1597” fotókiállításával nyitottuk meg csütörtökön a Lamberg-

kastélyban. A gondosan válogatott gyűjtemény darabjai a Tata Várának Seymenjei – 

történelmi oszmán hagyományőrző csapat fegyvereiből és ruházatából állt. A 

másnapi program a hagyományos móri borvidéki borverseny volt, melyre 45 termelő 

több mint 165 tételt nevezett.  

Szombaton került megrendezésre a Borbarát Hölgyek Egyesülete által 

szervezett Ezerjó Fakanálforgató főzőverseny, ahol 48 csapat kezdte meg a főzést. 

A borral készült ételek zsűrizésére a délután folyamán került sor. Ezen program 

mellett számos más műsor közül válogathattak látogatóink: vásár és kézműves 

bemutató, játszóház, fúvószenekari koncert, művészeti csoportok bemutatója és 

lovagi torna.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

A Kapucinus téri színpadon az Apacuka Zenekar gyermekkoncertje nyitotta az 

esti programsorozatot. Ezt követően Mészáros Árpád Zsolt, a New Level Empire és a 

Kowalsky meg a Vega adott koncertet a nagyszínpadon. A Viking Zenekar utcabálja 

méltó lezárása volt estének.  

A Móri Szent György-heti Vigasságok rendezvénysorozathoz sportesemények 

is kapcsolódnak: szombati nap folyamán a Vértesben a Móri Íjászegylet 

szervezésében íjászversenyt rendeztek, és vasárnap került megrendezésre a IV. 

Ezerjó Félmaraton futóverseny. Vasárnaphoz kapcsoltuk a Játékok Napját, melynek 

keretében tudományos játékparkkal készültünk és egy koncerttel vártuk a kicsiket és 

nagyokat is egyaránt. Az utolsó nap a humor jegyében zárult, hiszen a régi Mozi 

épületében előadást tartott Benk Dénes és Csenki Attila a Dumaszínház keretében. 
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KisUdvar Koncertek 

(2017. június 6. – augusztus 25.) 

  
2017 júniusában elindult újonnan debütáló koncertsorozatunk, a KisUdvar 

Koncertek, a Lamberg-kastély kerthelyiségében. Az új nyáresti program kéthetente 

került megrendezésre, péntek este 22:00 órai kezdettel egészen augusztus végéig. 

Ez a programsorozat főként a fiatalabb és középkorosztályt célozta meg, akik 

könnyű, mégis színvonalas kulturális kikapcsolódásra vágytak. A zenekarokat úgy 

válogattuk össze, hogy több zenei műfaj képviselve legyen, de alapvetően inkább 

alternatív és „kultúr-pop” fellépők voltak. Az udvar befogadó képessége 150 fő, amit 

már a 3. koncert során el is ért a látogatószám. Rengeteg pozitív visszajelzést 

kaptunk, így céljaink között szerepel KisUdvar Koncertek évről-évre való 

megrendezése. A hat este során a következő zenekarok léptek fel: Lóci játszik, 

Einstand, Eleven Hold, Rupert, Szeder, Pálmai Anna és Kardos Dániel. 

 

Nyári Zenei Estek 

(2017. június 25. - augusztus 27.) 

 

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, magyar és külföldi népzene, sanzonok, komolyzene 

stb.) találhattak 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, a Móri Mazsorett és a Moderntánc Csoport, Pyrgos Görög Zenekar 

Néptánc Együttes Görög show & Táncszínház, Ezerjó Nyugdíjasklub Énekkara, 

Ezerjó Harmónika Együttes és a Móri Vegyeskar; Szeder Sanzon, Horváth Elemér 

„Emi” és Horváth Péter, Vodku fiai „Cseh Tamás”, Folk on 45, Orfeum 

Vándoszínpad, Kákics együttes, Brassdance – Brass Show.  

 

Múzeumok Éjszakája 

(2017. június 24.) 

 

Intézményünk évek óta folyamatos résztvevője a Múzeumok éjszakája 

országos rendezvénysorozatnak. Ezen a rendezvényen a kastély munkatársai 

hagyományosan barokk ruhába öltözve várták a közönséget. Minden évben egy-egy 

tematika köré fűzzük fel az éjszaka programját, ami az idei évben a kísértetek és 

szellemek világa volt: „Kísértetjáték – Éjszakai barangolás a kastélyban”. Az éjszaka 

folyamán megnyitottuk az egyébként lezárt csigalépcsőket, padlásfeljárókat, így a 

több száz fős közönség idén is nagy izgalommal várta a menetleveles 

kastélybarangolást. Mindeközben a kastély belső udvarában további kulturális 

programokat kínáltunk: a Móri Borbarát Hölgyek Egyesülete minden évben bortotóval 
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várja az érdeklődőket, a színpadon Gubás Gabi és az Éjszakai Nesz Zenekar lépett 

fel, továbbá tűzzsonglőr bemutatóval vártuk a látogatókat, ami kiemelten látványos 

és népszerű volt. Sajnos, a Room Service – Bryan Adams Tribute Band koncert előtt 

eleredt eső, így a koncertet nem tudták megtartani, illetve a tervezett Szent Iván éji 

tűzgyújtás is elmaradt. 

 

Mórikum Kultúr-Fröccs-Fesztivál 

(2017. augusztus 17-20.) 

 

2017-ban a 8. Mórikum Kultúr-Fröccs-Fesztivál nyitónapján két kiállítás is 

megnyitásra került: egy fotókiállítás „Fotósok szemével a Móri Borvidéken” címmel, 

és két szobrászművész, Nagy Edit és Pintér Balázs alkotásai „Közterek” címmel. A 

hagyományokhoz híven itt is ügyeltünk arra, hogy móri alkotók mutatkozhassanak 

be. 

A három nap során szépszámú közönség előtt könnyűzenei koncertet adott 

többek között Freddie, a Blackbirds, és Odett. Természetesen a gyermekeknek is 

készültünk programokkal, kalandvárral, arcfestéssel, múzeumpedagógiai 

foglalkozásokkal, valamint Farkasházi Réka és a Tintanyúl zenekar koncertjével.  

Nemzeti ünnepünk kapcsán a hagyományos kenyérszentelés és az ünnepi 

műsor várta az érdeklődőket augusztus 20-án.  

A fesztivál alatt a látogatók bepillantást kaphattak az igazi „mórikumok” 

világába: pénteken a móri, sváb sütemények (kvircedli, macskapracli) elkészítését 

láthatták, tanulmányozhatták a móri németek lakhelyét az élő, sváb tájházban 

továbbá a móri tánccsoportok, művészek és a Móri Ifjúsági Fúvószenekar fellépését 

láthatták a színpadon.  

A rendezvény zárásaként egy zenés, színházi darabot tűztünk műsorra, ami 

nagyszámú érdeklődőt vonzott. 

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 

(2017. október 4-8.) 

 

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 2017-es év a 

népzene és néptánc jegyében zajlott. Kiemelkedő programok: szüreti felvonulás, 

Népzenei és Néptánc Fesztivál, borlovag-avatás, népművészeti kirakodóvásár, 

képzőművészeti kiállítások. A nagyszínpadon könnyűzenei koncertet adott az 

Esszencia Produkció, a Budapest Bár, a Góbé Zenekar, a Margaret Island, a Folk on 
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45, a Wellhello, az Eleven Hold és a Punnany Massif. A mozi épületében 

gyermekprogramok színesítették a rendezvényt. 

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 fesztivál saját facebook oldalán 

folyamatosan növekedett a rajongók száma, mára már közel 6500 fő követi az 

oldalunkat. 

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 2017-ben ismételten sikeresen 

megtörtént. 

 

Városközpont rehabilitációs pályázat rendezvényei 

 

Környezetvédelmi és Madárbarát Nap 

(2017. március 24.) 

 

Az 5. 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 

(2017. április 30.) 

 

Az idei évben a Játékok Napja a Szent György-heti Vigasságok keretében 

került megrendezésre. Az egész napos program során a kicsik és nagyok is 

kipróbálhatták a tudományos játékpark eszközeit és logikai játékokban vehettek 

részt. A nap zárásaként Bíró Krisztina és Hujber Ferenc gyermekkoncertje 

szórakoztatta a nézőket. 

 

Fogyatékkal élők napja 

(2017. május 20.) 

 

A rendezvényt az előző évhez hasonlóan az idei évben is a Bice-bóca 

Egyesület szervezte és koordinálta, az anyagi és infrastrukturális hátteret az 
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intézményünk biztosította. A különféle programok segítségével betekintést 

nyerhettek az érdeklődők a sérült emberek mindennapjaiba. Mindenkinek lehetősége 

volt kipróbálni az ability pályát és különféle ügyességi és logikai játékokban részt 

venni. 

A kulturális programokat Krutzler Gergő, Krizbai Teca és a Bohóc Brigád 

fellépése színesítette. A szervezésben nagy részt vállaltak: Bice-bóca Egyesület, 

Gárdonyi Géza Ált. Iskola és Spec. Szakiskola és EGYMI, Szociális Alapszolgáltatási 

Központ és a Lamberg-kastély Kulturális Központ munkatársai.  

 

Múltidéző Móri Vásári forgatag 

(2017. június 24.) 

 

A régi piactér területén az akkori vásári hangulatot megidézve szerveztük meg 

ötödik alkalommal a móri, a térségi, valamint távolabbról érkező termelők, 

kereskedők bevonásával e Péter Pál-napi rendezvényt. A nap folyamán sor került 

egy gólyalábas kalózműsor előadására, illetve a Bakonyi népi fajátékos játékai 

szórakoztatták a gyerekeket. 

 

Public Art 

(2017. július 12-15.) 

 

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 művészek (Kelemen Marián 

Éva, Kereszty Soma, Láposi Gabriella, Manner Zsuzsa, Mosberger Róbert, Rohonczi 

István, Pintér Balázs) kitelepültek a Szent István parkba, hogy az érdeklődő 

közönség, vagy az éppen csak arra járók szeme előtt alkossanak. A rendezvény 

keretében számos mű készült el, amely méltó dísze a parknak a nyári időszakban.  A 

MIKSZ - Móri Írók, Képzőművészek Szövetsége a Helyfoglaló című installációival 

bővítette az alkotások sorát. A szombat délutáni közös tárlatvezetés, mely keretében 

a művészek beszéltek alkotásaikról, nagy sikert aratott a közönség körében.  

A rendezvényt koncertek is színesítették: pénteken Belau és a Maszkura és a 

Tücsökraj lépett fel, szombaton Spencer Hill Magic Band és Mrs. Columbo koncert 

volt a Szent István Parkban. 

 

Márton-heti Lúdnap 

(2017. november 10.) 

 

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 
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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 idei Lúdnap szintén lampionkészítő kézműves foglalkozással 

indult, majd az elkészült lampionokkal felvonulás következett, ami a Lamberg-kastély 

udvarából indult és a Wekerle Sándor Szabadidőközponthoz vezetett. Ott forró 

teával, forralt borral és sült tökkel vártuk a vendégeket. Ezt követően móri német 

nemzetiségi csoportok léptek fel a színpadon, majd sor került a Room Service – 

Bryan Adams Tribute Band koncertre is. Az este a Tarjaner Spitzbuam zenekar sváb 

báljával zárult. 

 

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 17. 

 középiskolások városi ballagása 

 június 6. 

 augusztus 20. 

 

 október 6. 

 október 23. 

 november 1. 

 november 3. 

 november 14. 

 december 4. 

 
Bányásznap 

(2017. szeptember 1-2.) 

 

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 2-ai programokat, de sajnos a 

rossz időre való tekintettel a Régi mozi épületében került sor ezekre. A civil 

csoportok előadását követően Kerényi Miklós Máté és Szendy Szilvia nagysikerű 
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operett 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 játékos formában ismerkedhettek a gyerekek a környezettudatos 

háztartással, vetélkedők és kísérletek színesítették a programokat. Kirándulás során 

ellátogattak a Velencei tóhoz és a Velencei-tavi Vízi Sportiskola saját, játszóterekkel, 

étteremmel, remek infrastrukturális lehetőségekkel felszerelt strandján töltöttek el egy 

remek napot.  A tánctáborban a napi rendszeres mozgás mellett a résztvevők 

elsajátíthattak egy indián tánc koreográfiát. A bemutató előadáshoz elkészítették a 

dekorációt és a fellépő ruhák kiegészítőit. A helyszín a régi mozi épülete volt, amit 

nagyon szerettek a gyerekek. A táboraink évről-évre népszerűbbek, a 2017-es év 

folyamán több mint 100 gyermek tanult játszva a táborainkban.  

 

Tanfolyam 

 

2017-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, Márton-

bál, Szilveszteri bál. 

 

Időszaki tárlatok 

 

Közművelődési tevékenység keretében rendezett időszaki tárlataink: 
 

 Teodóra Both: Angyali üdvözlet – Festménykiállítás  

 Szirtes Sára: Az élet szép – Fotókiállítás  

 Zelovits Gábor: ANNO – 1597 – Fotókiállítás  
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 Lamberg-kastély képzőművészeti gyűjteményének anyagából összeállított 

kiállítás 

 Közép-dunántúli régió kézművesei: Vásár nélkül is elkel a portéka – 

Népművészeti kiállítás 

 Fotósok szemével a Móri borvidéken - Fotókiállítás 

 Nagy Edit és Pintér Balázs: Közterek – Szoborkiállítás  

 Máhr Ferenc: ÉN-„M” és Máhr Ferencné (Cicus): Virágok – Képzőművészeti 

kiállítás  

 Halászné Tuman Ilona, Linczné Ruff Ágnes és Nagy F. Luca: Hárman – 

Képzőművészeti kiállítás  

 Keserű Gergő: A Bodajki Szűz Mária Kegyhely képekben – Fotókiállítás 

 Bodáné Fenyves Zsuzsa: Lombhullástól karácsonyig – Foltvarró kiállítás 

 
Művészeti csoportok, klubok, szakkörök 

 

Intézményünknek jellegéből adódóan feladata az amatőr művészeti 

tevékenység támogatása. 2017-ben folytatódott a Kézimunka-kör („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 

 MONA Egyesület 

 

 

 

 

 

 



 

12 

BESZÁMOLÓ A KÖNYVTÁRI TEVÉKENYSÉGRŐL 

 

A Radó Antal Városi Könyvtár 2017. évi munkája során szem előtt tartotta, 

hogy az egyik nagyon fontos feladata a partnerközpontú könyvtár továbbfejlesztése. 

Az a könyvtár hasznos ugyanis az olvasók körében, ahol jól érzik magukat, látják, 

hogy mindent megtesznek azért, hogy az ő olvasói igényeik maximálisan teljesülnek.  

A városban működő intézményekkel, civilszervezetekkel is jó kapcsolatot 

ápoltunk. Ahhoz, hogy így működjünk, több éves munkára volt szükség.  

Az elmúlt évben is igyekeztünk személyesen és különböző fórumok igénybe 

vételével megszólítani a használót, megismertük a könyvtárral kapcsolatos igényeit. 

A fejlesztésekről, változtatásokról is tájékoztattuk őket. 

A gimnáziummal, illetve annak egyik pedagógusával hosszú ideje tartó 

kapcsolatnak köszönhetően több könyvtárhasználati órát is tartottunk, s az ezen 

résztvevő diákok többsége könyvtártaggá vált.  

Az olvasóinknak időnként kedvezményeket biztosítottunk egyes 

rendezvényeink árából, amellyel ösztönöztük a könyvtári beiratkozást.  

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 csoportban a kollégák folytatták a megkezdett munkát. A 

Könyvtári Közös Értékelési Keretrendszerben meghatározott kritériumok alapján a 

könyvtári munkafolyamatokat felülvizsgáltuk, ahol szükség volt rá, racionalizáltuk 

illetve átszerveztük. Ezek leírásának egységes dokumentumba foglalása, a 

folyamatábrák elkészítése szintén megvalósult. 

Minden dolgozó számára biztosítva lett a minőségirányítással kapcsolatos 

dokumentumokhoz való hozzáférés az erre kialakított mappában, átlátható 

struktúrában csoportosítva a keletkező dokumentumokat. 

Az olvasók körében folyamatos lehetőséget biztosítottunk véleményük, 

javaslataik közlésére, ezt a célt szolgálja 2016 óta a könyvtári térbe kihelyezett 

olvasói láda.  

A tavalyi használói igényfelmérés elemzését elkészítettük, a kapott 

eredményeket lehetőségeinkhez mérten beépítettük a könyvtár szolgáltatásaiba, 

figyelembe vétele a programjaink szervezésénél. 



 

13 

A könyvtáros munkatársak rendszeres ötletbörzéket tartottak a könyvtár 

népszerűsítése és szélesebb körben való megismertetésére. 

Könyvbeszerzés 
 

Ez évben is törekedtünk arra, hogy költségvetésben meghatározott beszerzési 

keretet a lehető legkedvezőbb módon használjuk fel. A dokumentumok beszerzése a 

könyvtár Gyűjtőköri szabályzatot figyelembe véve történt. Ügyeltünk rá, hogy az 

olvasó igényei – amennyiben az beleillett az állományunk sorába - 2017-ben is 

megjelenjenek a vásárolt dokumentumok között, de rendszeresen nyomon követtük 

a kiadói ajánlatokat illetve a különböző eladási sikerlistákat is. 

A már bevált gyakorlatot folytatva a könyvbeszerzés személyesen történt, a 

könyveket kézbe véve döntöttünk a vásárlásról az előzetesen összeállított lista 

szerint.   

Szem előtt tartottuk az idegen nyelvtanulást segítő szépirodalmi könyvek, CD-

k mennyiségének növelését, amelyek a különböző tanulási szinteknek megfelelő 

tudást erősítik.  

Az elfogadott költségvetés összegét kiegészítette a könyvtári 

érdekeltségnövelő pályázat által biztosított pénzkeret. Ezen felül néhány kötet 

ajándékozás útján került állományunkba. Összesen 816 új dokumentum növelte a 

választékot. 

 

Folyóirat beszerzés 

 

Az 50 féle általunk megrendelt folyóirat mellett a Nemzeti Kulturális Alaptól 

2017-ben is 59 féle sajtókiadvány érkezett ajándékba, bővítve a kínálatot. Itt is 

figyeltünk rá, hogy a megvásárlásra kerülő lapok a lehető leginkább látogatóink 

igényeihez igazodjanak, amelyet előzetes felmérések alapján határoztunk meg. 

 
Állományapasztás 

 

A 3/1975. KM-PM együttes rendelet alapján tartalmilag elavult, fölöspéldány, 

megrongálódott, elveszett, valamint megtérített jogcímen töröltük az állományból a 

dokumentumokat (3819 könyv, 419 audiovizuális dokumentum, összesen 4238 

egységet). Nem selejteztünk helyismereti és a muzeális gyűjteménybe tartozó 

kiadványokat. 

Teljes körűen sikerült az ifjúsági szépirodalom raktári állományának és a 

felnőtt szakirodalmi részleg könyveinek apasztása, emellett a médiatári 

dokumentumok nem megfelelő állapotú példányait is kiselejteztük. 

 

Könyvtári állomány 

  

Az új könyvek nyilvántartásba vétele és számítógépes feltárása, feldolgozása 
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folyamatosan megtörtént, s ez után kerültek be ténylegesen a könyvtár állományába. 

A gyűjteményből kivont dokumentumokhoz kapcsolódó adminisztrációt is elvégeztük, 

mind papíralapon, mind az adatbázisunkban. Az állományapasztás során 

felszabadult polcoknak köszönhetően néhány helyen meg tudtuk szüntetni a 

túlzsúfoltságot.  

Emellett az integrált könyvtári rendszerben karbantartására is folyamatosan 

odafigyeltünk, további tárgyszavakkal és ETO-jelzetekkel egészítettük ki a 

dokumentumok leírását.  

 

Kölcsönzés, könyvtárközi kölcsönzés, előjegyzés 

 

A kölcsönzések és kölcsönzők naprakész nyilvántartása rendszeres 

feladatunk. Az új beiratkozók adatait rögzítettük a számítógépes adatbázisba, illetve 

a régebbi tagok esetében a hiányzókat pótoltuk, az esetleges változásokat 

bejegyeztük. 

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. Több mint 11.000 alkalommal 

kölcsönöztünk, mintegy 75.000 dokumentumot. 

A több olvasót érdeklő könyvek esetén az előjegyzés továbbra is népszerű 

volt a tavalyi évben. Ezt a szolgáltatásunkat fiatalok és idősebbek is ugyanolyan 

kedvvel veszik igénybe. Az online katalógusunkban is nyomon követhető a 

dokumentumok státusza, így sokan már önállóan tájékozódtak ez ügyben. 

A könyvtárközi kölcsönzés lehetőségének köszönhetően az olvasóink 

hozzáférhetnek a könyvtár állományába nem tartozó dokumentumokhoz. Ami nem 

található meg a megyei könyvtárban, azt az ODR segítségével az ország különböző 

pontjairól is beszerezhető, használóink éltek ennek igénybevételével.  

 

Tájékoztatás, tájékoztató eszközök 

 

Az olvasók tájékoztatása mindennapi feladataink között szerepelt. A könyvtári 

terekben folyamatosan ellenőriztük az elirányító feliratok meglétét, illetve szükség 

esetén újat készítettünk. A könyvek gerincéről az évek során levált, lekopott 

jelzeteket szisztematikusan pótoltuk, könnyebbé téve ezzel az eligazodást. 

A könyvtárunkról és a könyvtári rendszer szolgáltatásairól az új látogatók, 

beiratkozók részletes felvilágosítást kaptak, és mindenki értesülhetett a 

változásokról, újdonságokról. Az elérhető „helyi” információk, valamint az un. 

referensz kérdések is napirenden szerepeltek, amelyek hosszabb utánajárást, 

kutatást igényeltek. 

A honlapon a könyvtárra vonatkozó fontos információk mellett megjelentettük 

folyóirataink listáját, illetve újonnan beszerzett könyveinkből válogatva is kínáltunk 
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ajánlókat. Elérhetőségünkön folyamatosan frissítettük a tudnivalókat, tájékoztattunk 

híreinkről, programjainkról, és természetesen az online katalógus is hozzáférhető, ill. 

kereshető a felületen. Olvasóinknak lehetősége van regisztrálni az oldalra és a távoli 

gépről igénybe venni a szolgáltatásokat. Egyre többen használták ezeket a 

lehetőségeket.  

 

Elégedettségmérés 

 

Fontos számunkra, hogy megtudjuk olvasóink rólunk alkotott véleményét. 

2017 végén használói elégedettségi vizsgálatot végeztünk kérdőíves formában, 

amelyet a könyvtárban papír alapon lehetett kitölteni. A válaszok feldolgozása 

jelenleg is zajlik.   

  

Pályázatok, egyéb források 

 

2017-ben a könyvtári érdekeltségnövelő pályázat keretében 848.544 Ft-ot 

fordíthattunk dokumentum- illetve műszaki eszköz vásárlására. Ennek köszönhetően 

kb. 650.000,-Ft értékben szereztünk be könyveket, valamint lecseréltünk két nagyon 

régi, elavult nyomtatót és a könyvtári térben hozzáférhetővé tettük a Wifi használatot.   

A Nemzeti Kulturális Alaptól 59 féle folyóirat előfizetést kaptunk 

térítésmentesen 2017-ben, 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 55.000 Ft támogatást nyernünk, amelyet egy bábszínházi 

gyermekelőadás szervezésére fordítottunk. 

 

 

Oktatás, képzés 

 

Helyismereti gyűjtemény 

 

Kiemelt figyelmet fordítottunk a helyismereti állományrész fejlesztésére. A 

gyűjtemény dokumentumainak több szempontú visszakereshetősége érdekében 

kolleganőnk folytatta a részletes helyismereti tárgyszavazást és készítette a 

helyismereti szempontból kiemelt cikkek analitikus leírásait.  

Egy-egy helytörténeti irodalomkutatás kapcsán összegyűjtött tematikus 

anyagok szkennelése és digitális tárolásra, hozzáférésre alkalmassá tétele is 

megtörtént.  
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Fontos, hogy bekerüljenek a gyűjteménybe a helyi képviselő-testületi ülések 

jegyzőkönyvei, mert később ezek képezik majd a helytörténeti kutatások anyagát. 

Ezek jelenleg digitális formában érhetők el.  

Emellett bővült, a könyvrészletek, újságcikkek, fotók számítógépes adatbázisa 

a gyűjteményünk retrospektív digitális feldolgozásának eredményeként. 

2017-ben is sikerült újabb információkat és dokumentumokat beszereznünk a 

helyi lakosoknak köszönhetően. Szerencsére mindig vannak olyan lokálpatrióták, 

akik szívükön viselik a múltunk tárgyi és szellemi örökségének megőrzését. 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 könyvtárhasználati órák tartása a használóképzés elengedhetetlen része.  A 

középiskolás fiatalok, akik ezeken az általunk múlt évben tartott alkalmakon 

megismerkedtek a könyvtár szabadpolcos állományának elrendezésével, az 

elektronikus katalógusban való keresés különböző módjaival, az igénybe vehető 

szolgáltatásokkal és az igénybe vétel feltételeivel rendszeres olvasókká válhatnak. 

Az első lépés az, hogy legalább ismerje meg a kínálatot.  

A szervezett, csoportos foglalkozások mellett természetesen biztosítottunk 

lehetőséget egyének számára is bővebb tájékoztatásra.    

 

Gyermekkönyvtári használóképzés 

 

A használóképzést nem lehet elég korán kezdeni, hiszen minden korosztály 

számára más-más módon ugyan, de át lehet adni a könyvtárral kapcsolatos 

ismereteket. 2017-ben is rendszeresen érkeztek a nevelési-oktatási intézményekből 

csoportok, illetve osztályok hozzánk előzetes egyeztetés után 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. Ehhez a 

szolgáltatáshoz nagy szükség van a szoros együttműködésre 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 
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abban is megnyilvánult, hogy bekapcsolódtunk az általános iskolák projekt heteibe, 

illetve több kolléganő részt vett a tanulmányi versenyek zsűrijében. 

 
50 órás közösségi szolgálat 

 

Tevékenységünk egyes szegmenseinek alaposabb megismerésére néhány 

diáknak is lehetősége volt. Könyvtárunk továbbra is helyet és feladatokat biztosított a 

középiskolások kötelező 50 órás közösségi szolgálatának elvégzésére. Mindkét helyi 

tanintézménnyel és több székesfehérvári iskolával is van szerződésünk. 2017-ban 5 

diák szerzett munkatapasztalatokat nálunk, elsősorban az adminisztrációs 

munkában, illetve a raktári rend fenntartásában. 

 

Szakmai gyakorlat 

 

Az elmúlt évekhez hasonlóan a könyvtár szakmai gyakorlat helyszíne is volt. 

Ebben az évben egy fő segédkönyvtárosi képzésben részt vevő töltötte itt 100 

órában könyvtári gyakornoki idejét, minden munkafolyamatban szerzett tapasztalatot. 

 

Táborok 

 

Nagy volt az érdeklődés a nyári szünetben megszervezett négy napközis 

gyermektábor iránt. Két könyvtáros kolléganő szervezett és bonyolított le közülük 

kettőt, de segítségükre volt még egy munkatárs. Mindkét tábor 25-25 fő gyermek 

részvételével zajlott. 2017-ben az „Árpád szekerén” olvasó és kézműves, valamint 

„Mese-mese-meskete” című táborok zajlottak az ő irányításukkal. A kolléganők 

vezetésével sok gyermek bővítette ismereteit és szerzett új élményeket.  

Az első turnusban megismerték a honfoglalók életét, kultúráját, szokásait, 

öltözködését. Ehhez kapcsolódóan megvarrták a ruhájukat, tarsolyt, nyílvesszőt, 

tegezt, sámándobot, gyöngyékszert készítettek valamint övet fontak. A másik héten a 

mesék és a hozzájuk kapcsolódó kézműves foglalkozások kaptak teret. Különböző 

technikákkal dolgoztak a gyerekek. Bábokat varrtak és ragasztottak, amelyekkel a 

meséket el is játszották. Emellett készült tűtartó, tésztakoszorú, ajtódísz is. 

A nyári táboraink nemcsak a gyermekek felügyeletét biztosították, hanem 

tartalmas elfoglaltságot nyújtottak nekik. 

 

 

Rendezvények 

 

Gyermekszínházi előadások 

 

2016/17-es évad tavaszi részében a gyerekszínházi bérletes előadások közül 

6 zajlott le, 2-2 az óvodásoknak, az 1-2. valamint a 3-4. osztályosoknak. Újításként 
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az egyik alkalom a székesfehérvári Alba Regia Szimfonikusok koncertje volt, amely 

kiegészült a neves Soma bűvész attrakcióival. A zene és a látvány együttese nagy 

hatást gyakorolt a gyerekekre, mindhárom korosztályban. A másik előadás a 

Csengő-bongó királyság a Fogi Színháztól az óvodások és a kisiskolások részére 

illetve az Emil és a detektívek a Körúti Színháztól a 3-4 osztályosok számára volt.  

A bérletes gyermekszínházi előadásokat továbbra is a könyvtáros kolleganőnk 

szervezte, de minden alkalommal a helyszínen segítségére volt plusz egy fő 

könyvtáros is. 

A színházi előadások iránti igény a gyerekek körében mára állandósult, az 

iskolások létszáma akkora, hogy a helyszín (a régi mozi) befogadóképessége nem 

minden esetben elegendő.  

A 2017/18-as évadra összesen 715-en vásároltak bérletet. Az első előadást 

mindhárom korosztály október közepén láthatta. A Bánfalvy Stúdió adta elő a 

Micimackó c. darabot, a Körúti Színház pedig a Makrancos Kata, lézershow-val 

színesített zenés színdarabot mutatta be. Ez utóbbi esetén szükség volt egy plusz 

előadás beiktatására a férőhelyek szűkössége miatt.  

 

Felnőtt bérletes előadások 

 

Színházi előadást nemcsak a gyerekek számára biztosítottunk helyben. A 

felnőtteknek szervezett bérletes előadássorozatban a 2016-17-es évad tavaszi 

szakaszában a Napsugár fiúk és a Minden lében három kanál című darabot mutatta 

be a Körúti Színház.  

A 2017-18-as évadra is elindítottunk egy sorozatot, melyre a bérletek több, mint 

90%-át sikerült értékesíteni. Az első előadáson az „Elvis, oltár, Miami” című darabot 

játszotta a Bánfalvy Stúdió.  

 
Könyvtári rendezvények 

 

Ebben az évben is megrendezésre kerültek hagyományos rendezvényeink: 

- A magyar kultúra napja alkalmából Szávai Viktória és Adorjáni Bálint „Kié 

vagy, mondd” - zenés „seveledsenélküled” a 30-as évekből – című 

előadással örvendeztette meg a közönséget. Zongorán közreműködött: Nagy 

Szabolcs (2017. január 24.) 

- Új rendezvénysorozatot szerveztünk a gyerekek számára Mesedélelőtt a 

könyvtárban címmel. A Nefelejcs Bábszínház „Kippkopp a hóban” 

előadásán valódi bábmusical elevenedett meg a gyerekek előtt. (2017. 

február 4.) 

- Az előző évben indított Irodalmi Szalon rendezvénysorozat előadására Nyáry 

Krisztián írót hívtuk meg közönségtalálkozóra, aki mesélt írói és kiadói 

munkásságáról és bemutatta legújabb, „Festői szerelmek” című könyvét. A 

vendéggel Czinki Ferenc író beszélgetett.(2017. február 16.) 
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- A Mesedélelőtt a könyvtárban sorozat következő előadását a Mesenap 

alkalmából szerveztük. Vendégünk az Álomzug Társulás volt. A Rosszcsont 

felhő verses, dalos, bábos mesét láthatták a gyerekek. (2017. 04. 01.)  

- Irodalmi Szalon a Költészet napja jegyében Jordán Tamás „Széllel szembe” - 

poénok és poémák című stand up estje igazi kuriózum volt a közönség 

számára. (2017. április 10. ) 

- Bibliai esték sorozatunk tavaszi rendezvényét a reformáció 500 éves 

évfordulója alkalmából szerveztük meg.  Vendégünk Dr. Varga Gyöngyi, az 

Evangélikus Hittudományi Egyetem Ószövetségi Tanszék docense a 

„Reformáció az Ószövetségtől napjainkig” címmel tartott előadást. 

- A móri Izmindi Katalin mesekönyveit ismerhették meg a gyerekek és szüleik a 

gyereknaphoz kapcsolódva szervezett könyvbemutatón. A helyszínen 

könyvvásárlásra is volt lehetőség. (2017. május 20.) 

- Mórról indult sorozatunk neves vendége Prof. Dr. Krausz Ferenc fizikus, Mór 

város díszpolgára volt. Nagysikerű, érdekes, tartalmas előadást tartott az 

Erzsébet téri Művelődési Házban, ahol a nagyterem zsúfolásig megtelt. A 

rendezvényt Fenyves Péter polgármester úr közreműködésével szerveztük 

meg. (2017. május 24) 

- Az Irodalmi Szalon az Ünnepi Könyvhét jegyében Egy családregény mozaikjai 

címmel Grecsó Krisztián Jelmezbál című új regényét mutatta be. Adomákat, 

családi történeteket, a mában élő múlt szövevényes és felkavaró anekdotáit 

mesélte a szerző. (2017. június 6.) 

- Országos könyvtári napok az óvodásokat örvendeztette meg a Csemete 

Bábszínház az „Okoska botocska” című előadásával. (2017. október 2.) 

- A Móri Bornapok keretében Hernádi Pont címmel Hernádi Judit zenés estjét 

láthatta a közönség, zongorán közreműködött Nagy Gergely. (2017. október 

4.) 

- Ella Triebnigg: Sváb örökségünk c. könyvét ismerhették meg az érdeklődők. A 

történet az első világháborút közvetlenül megelőző időszakban, illetve annak 

kitörésekor játszódik, amely időszak komoly erkölcsi próbatételekkel jár a 

szereplők számára. A könyvet Lóczy István, az Imedias Kiadó vezetője 

mutatta be. (2017. október 27.) 

- A Márton-havi programok között nagy érdeklődés övezte az „Elődeink 

konyhája” – Magyarországi németek hétköznapi és ünnepnapi ételei című 

könyvbemutatót, amelyet a Móri Német Nemzetiség Önkormányzat tagjai 

ismertettek. Kóstolásra is volt lehetőség a kiadványban megjelent receptek 

alapján készült süteményekből. (2017. november 9.) 

- Az Irodalmi Szalon novemberi rendezvényén a "Szállj költemény" című 

verses-zenés összeállítást Kelemen Zoltán, a Weöres Sándor Színház 

színművésze és Varga Richárd dalszerző, gitáros, énekes adta elő. (2017. 

november 23.) 
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- Mesedélelőtt a könyvtárban sorozatunkra a téli ünnepi gyermekkönyvhét 

alkalmából a Csemete Bábszínház látogatott el a könyvtárba, hogy 

megörvendeztesse a gyerekeket egy bábelőadással. A Nyuszkó téli kalandjai 

című történet a kis nyusziról szólt, aki még sohasem látott telet! (2017. 

december 2.)  

- A Bibliai esték sorozatunkban decemberben újra találkozhatott az érdeklődő 

közönség a három történelmi egyház képviselőjével egy érdekes beszélgetés 

apropóján. A téma ezúttal is különleges volt: Az imádság, mint az Isten és 

ember közötti párbeszéd. Ambrózy Tamás katolikus plébános, Ribárszki 

Ákos evangélikus lelkész és Veres Péter református lelkész osztották meg 

gondolataikat, személyes, bensőséges élményeiket a jelenlévőkkel. 

Megismerhettük továbbá az imádság különböző fajtáit, hallhattunk a 

liturgiákról és Gyökössy Endre református lelkész írásaiból is kaphattunk egy 

kis ízelítőt. (2017. december 7.) 

Az intézmény honlapján található galériában a már lezajlott programokon 

készült fotók a lehető legrövidebb idő alatt felkerültek, és megtekinthetőek. 

 

Könyvtári rendezvényeink látogatói: 
 

Könyvtári rendezvény típusa Összlétszám 

Felnőtt rendezvények (11 alkalom) 1001 

Gyerekrendezvények (5 alkalom) 318 

Könyvtári órák középiskolásoknak 

(12 alkalom) 
304 

Könyvtári órák óvodásoknak és 

általános iskolásoknak (15 alkalom) 
272 

Felnőtt bérletes előadások (5 előadás) 1187 

Gyerekbérletes előadások (10 

előadás) 
2141 

Táborok (10 nap*25 fő) 250 

Mindösszesen 5473 
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BESZÁMOLÓ A MÚZEUMI TEVÉKENYSÉGRŐL 
 

 

Móri Emléktár és Művészeti Kiállítás technikai háttere 

 

 2017-ben sikerült a múzeumi raktárban elhelyezett tárgyakat megfelelő módon 

rendszerezni, bár az előírás szerinti állagvédelmükről a közeljövőben gondoskodni 

kell.  

 Befejeződött a beleltározott gyűjteményi anyag digitális megörökítése. A már 

meglévő leírások kiegészítése megtörtént, és a fotómellékleteket jobb minőségű 

felvételekre cseréltük, illetve szükség esetén pótoltuk. 

 A szakmai felügyeletünket ellátó székesfehérvári Szent István Király Múzeum 

munkatársai műtárgyvédelmi szempontból elvégezték a kiállításaink éves vizsgálatát. 

 Elvégeztük a múzeumi bolt teljes leltárát, és az ajándéktárgyak kínálatát is 

tovább bővítettük.  

  

Múzeumpedagógiai foglalkozások 

 

A 2015-ben lezárult pályázat lehetőséget adott különféle kiadványok, 

foglalkoztató füzetek és játékok megtervezésére és elkészítésére. Ezek segítségével 

interaktív foglalkozásokat tarthattunk: a kétféle matricás foglalkoztató füzet, a 12 féle, 

a kiállítások témájához kapcsolódó múzeumpedagógiai foglalkoztató lap, a kastély 

makett, valamint a kastélyhoz és a tájházhoz kapcsolódó activity társasjáték iránt 

2017-ben is nagy volt az érdeklődés.  

A múzeum a különféle óvodai és iskolai csoportok számára tárlatvezetést is 

biztosított, így segítve a helyi történeti múlt és a hagyományok megismerését. A helyi 

nevelési, oktatási intézmény tanulói, pedagógusai továbbra is ingyenesen 

látogathatták kiállításainkat.  

A tárlatvezetéshez igény szerint múzeumpedagógiai foglalkozás is kérhető 

volt, így óvodások és kisiskolások számára több ízben tartottunk ünnepkörökhöz 

kapcsolódó kézműves, kreatív órákat - pl. a sváb tájházhoz kapcsolódóan az elméleti 

tudás megszerzése mellett rongybabát vagy csuhébabát, busómaszkot vagy éppen 

sógyurmából kvircedlit, a móri csata témakörében csákót, pártát, filc- vagy 

gyöngykokárdát készíthettek a gyerekek. 

A foglalkozások tartalmi hátteréért, szakmai megalapozottságáért az előző 

évben átszervezéssel kialakított muzeológus álláshelyet betöltő kolléga volt felelős.  

A múzeumpedagógiai kiajánlót bővítettük, színesebbé tettük, s ezt nem csak a 

helyi intézmények körében terjesztettük.  Nagyon örültünk, hogy nemcsak a kistérség 

településeinek ovisai, iskolásai vettek részt ezeken a foglalkozásokon, hanem 

távolabb élők is, mint például, az Érdi Pumukli Német Nemzetiségi Óvoda. 

A múzeumpedagógiai foglalkozásokat kiterjesztettük a Móri Emléktár és 

Művészeti Kiállítás minden gyűjteményére, amelyek - az ismeretszerzésen túl - 
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többféle készség és kompetencia kialakulását segítik, ezen túl erősítik az 

identitástudat kifejlődését is.  

Az oldott légkörű, érdekes foglalkozások időtartama és tartalmi elemei 

rugalmasan illeszthetőek a tananyaghoz és az ünnepkörhöz, valamint a pedagógus 

és a csoport igényeihez attól függően, hogy mennyi a rendelkezésre álló idő (45 

perces foglalkozástól projektnapig terjedően). 

A foglalkozásokon egyszerre minimum 10 fő, maximum 15 fő tudott részt 

venni. Amennyiben a csoportot/osztályt bontani kellett, azt a megoldás választhatták, 

hogy a csoport az egyik fele a kézműves foglalkozáson vett részt, a másik a 

tárlatbemutatón, vagy az osztály másik fele egy időben egy másik tárlattal dolgozott. 

 

Sváb tájház népszerűsítése 

 

Az újonnan épült sváb tájházunk az ide telepített német lakosság életébe 

enged bepillantani. Alapvető feladatnak tekintjük a magyarországi németek népi és 

keresztény kultúrájának, nyelvének, szokásainak felkutatását, megőrzését, 

gondozását és bemutatását. Miután szerencsére ezt nem csak mi tartjuk nagyon 

lényegesnek, hanem fokozott érdeklődés is megnyilvánult, 2017-ben nagy hangsúlyt 

fektettünk erre.  
 

A sváb tájházunkkal 2017-ben csatlakoztunk először a Tájházszövetség által 

meghirdetett Tájházak napja programhoz, amiről beszámolónk is megjelent a 

Szövetség által kiadott „tájházi hírlevél” kiadványban. A rendezvény a Móri Ezerjó 

Nyugdíjas Egyesület együttműködésével zajlott le, a tagok közreműködése is segített 

„élővé” tenni a tájházunkat. Az idelátogatók elsősorban olyan munkafolyamatokat 

követhettek nyomon, melyeket ma már csupán nagyszülők mesélnek el, vagy 

hagyományőrző csoportok elevenítenek fel. Mind a két napon sor került többek 

között kukoricafosztásra, tollfosztásra. A helyi nyugdíjasok bevonásával az 

érdeklődők sváb mondókákat, dalocskákat is tanulhattak, illetve megismerkedhettek 

a gót betűs német nyelvű imakönyvekkel.  A látogatók szeme előtt megelevenedtek 

az egykori móri mindennapok, a tárgyak pedig kis személyes történetekkel idézték 

meg a múltat.  

Sor került a helyi, hagyományos móri sváb sütemény, a kvircedli 

népszerűsítésére is, amelyet a Lamberg-kastély Kulturális Központ nyugdíjas 

munkatársa illetve jelenlegi dolgozói mutattak be.  A sütni-főzni szerető hölgyek (és 

urak) elsajátíthatták a borba mártogatható piskóta elkészítésének minden titkos 

összetevőjét és mozzanatát. Aki türelmesen végigvárta a munkafolyamatot, meg is 

kóstolhatta a helyben elkészített, majd megsütött kvircedlit. A sikeresen lezajlott 

programsorozatra a helyieken kívül vidékiek és külföldi vendégek is szép számmal 

ellátogattak. Volt olyan turistacsoport, aki kifejezetten erre a hétvégére, kivált a 

kvircedli sütés bemutató időpontjához igazítva tervezte a tájház mellett található 

Lamberg-kastély megtekintését is.  
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A Magyarországi Tájházak Központi Igazgatósága a szentendrei Skanzen 

alapításának 50. évfordulójához kapcsolódva 2017. szeptember 23-án Szentendrén, 

a Szabadtéri Néprajzi Múzeumban rendezte meg „Tájházaink vendégségben” című 

programját. A magyarországi és határon túli magyar tájházak közösségeinek 

hagyományteremtő, bemutatkozó fesztiválja első alkalommal valósult meg. Tizenöt 

közösség mutatkozott be ezen az eseményen, melyhez a múzeumi tevékenységet 

végző kollégáink és könyvtárososaink is csatlakoztak, népszerűsítve ezzel nem csak 

a tájházunkat, múzeumunkat, hanem a várost is. 

 

Látogató „csalogatás” a Móri Emléktár és Művészeti Kiállításra 

 

Néhány rendezvénysorozathoz kötődően, ingyenessé tettük a Móri Emléktár 

és Művészeti Kiállítás látogatását, nem csak a helyi lakosoknak. 

 Szent György-heti Vigasságok 

 Múzeumok Éjszakája 

 Mórikum Kultúr-Fröccs-Fesztivál 

 Móri Bornapok 

 

Lehetőséget kaptunk a megújult kiállítások, illetve tájházunk bemutatására és 

népszerűsítésére az Utazás Kiállításon a budapesti Hungexpo Vásárközpontban, 

ahol két kolléganő igyekezett mindezt megvalósítani. 

 

Amint az alábbi statisztika is mutatja, a 2016-ös évhez képest, még ha 

kevéssel is, de nőtt a látogatók száma. Ez nagy részben köszönhető a különféle 

internetes oldalakon, illetve rádióban, televízióban való szerepléseknek, illetve több 

országos médium honlapja.  

 

Múzeumot és kastélyt látogatók statisztikája 

2014 11830 

2015 2130 

2016 10038 

2017 10172 
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BESZÁMOLÓ AZ INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉS EGYÉB TERÜLETEIRŐL 

 

Kapcsolat a civil szférával 

 

A 2017-es évben is egyik fő feladatunk volt, hogy a város civil csoportjainak, 

egyesületeknek lehetőséget biztosítsunk önművelődő, közösségformáló 

tevékenységük folytatására. 

A Móri Vegyeskar, az Ezerjó Nyugdíjas Klub, a Forgatós Táncegyüttes, 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, és év közben csatlakozott 

ehhez a sorhoz a Móri SE Mazsorett csoportja is. 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 

 

2017-ben is igyekeztünk költséghatékony megoldásokra, ezért a legtöbb (kb. 

100 különböző) rendezvény plakátját saját magunk készítjük, és olcsóbb nyomdai 

lehetőséget keresve állíttatuk elő. Ezen kívül kb. 20 féle nyomdai anyagot 

csináltattunk grafikus közreműködésével, ezek javarészt a nagyobb eseményekhez 

kapcsolódnak. 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. 
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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. 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, melynek szerepe intézményünk 

népszerűsítése, szélesebb körben való megismertetése. 2017-ban egy, a kastélyról 

készült drón-felvétel 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 Facebook-

on, köszönhetően a naprakész adatlapunknak. A Móri Bornapok facebook oldalán 

kiemelkedő növekedés volt az idei évben. A rendezvény ideje alatt folyamatosan 

információkat (pl. programokról, változásokról, elveszett-megtalált tárgyakról) 

osztottunk meg, és nagyon jó visszajelzéseket kaptunk. 

 

 

Pénzügyi adatok 

 

A 2017. évi költségvetésünk és az alábbi egyéb források segítettek a működési 

feltételek biztosításában: 

 

Támogató 
Elnyert 

támogatás 
Felhasználás célja 

Magyar Államkincstár 271.000 Közművelődési Érdekeltségnövelő 

Magyar Államkincstár 848.544 Könyvtári Érdekeltségnövelő 

NKA Igazgatósága 700.000 Színházi vendégjáték (2018) 

Vörösmarty Mihály 

Könyvtár 
55.000 

Országos könyvtári napok 

rendezvényei 

Összesen: 1.874.544  

 

Intézményünk ezeken a pályázatokon nyert támogatást, de aktív 

közreműködői voltunk az Önkormányzat által az NKA Igazgatósághoz benyújtott 

nyertes pályázatnak (7 millió Ft a Móri Bornapokra). 
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Működési feltételek 

 

2017-ben, mint minden évben, a városban zajló rendezvények 90%-át 

szervezte, vagy aktív közreműködője volt intézményünk. 

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, 

reméljük 2018-ban lehetőség lesz ennek cseréjére, akár pályázat útján is. 

2017-ben sikerült növelni a vásározói pavilonok számát, hiszen nagyon sok 

rendezvényen kerülnek használatba, és korábban előfordult, hogy számuk már 

kevésnek bizonyult. 

A mindennapi munka feltételei biztosítva vannak minden munkatársunk 

számára, a feladatokat zavartalanul el tudjuk látni. 

Működésünk szempontjából a következő nagy lépés, hogy múzeumi 

részlegünk hivatalosan múzeum besorolást kapjon, hiszen így pályázati lehetőségek 

nyílnának meg előttünk. Ezzel kapcsolatban egy minden szakmai, műtárgyvédelmi 

szempontnak megfelelő raktárt kell kialakítanunk, viszont ennek sajnos nincsenek 

meg az anyagi feltételei. 

 

Lamberg-kastély 

 

Intézményünk karbantartási munkálatait a Mór Holding Kft. végzi, akik 

igyekeznek minél előbb egy-egy probléma megoldására jutni. Mindennapi 

feladatokra rendelkezésünkre áll egy közfoglalkoztatott, aki a kastély körüli apró, 

főként kertészeti munkákat végzi, de nagy segítségünkre van egy-egy rendezvény 

előkészítése során is. 

A legnagyobb problémát a 2016-ban befejezett felújítás során elmaradt, vagy 

nem megfelelően elvégzett munkák pótlása, javítása jelenti. Ezeken kívül szeretnénk 

majd minél hamarabb a kastély nagykapujának cseréjét vagy felújítását, hiszen 

igencsak megromlott állapotban van.  

2017 év végén sikerült a teljes könyvtárban szőnyeget cserélnünk, modernebb 

készülékekre cserélnünk a vezetékes telefonokat, valamint most már minden 

irodában rendelkezésre áll nyomtató. Ezek egy részét érdekeltségnövelő 

pályázatokból, és a költséghatékony gazdálkodás során keletkezett 

pénzmaradványokból sikerült beszerezni. 

 

Erzsébet téri Művelődési Ház 

 

2017-ben is a leginkább igénybevett épületünk volt. Nyár előtt sikerült a 

nagyterem parkettáját felújítani, reméljük, 2018-ban folytathatjuk a kisteremmel és a 
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színpaddal. Ezen kívül szükség lenne nyílászárócserére, villanyszerelési 

korszerűsítésre, valamint továbbra is a szellőztetés jelenti a kihívást a nagyobb 

létszámú rendezvényeknél. 

  

A régi Mozi épülete 

 

Karbantartásra, felújításra leginkább rászoruló épületünk. Tavasszal várható 

egy energetikai pályázathoz kapcsolódó felújítás. Reméljük ezzel megoldódik a fűtés 

állandó problémája, amivel nap, mint nap küzdünk, és aminek az ott próbáló 

csoportok az elszenvedői. 

 

Felsődobosi Művelődési Ház 

 

Kevésbé használt épület, ahol továbbra is a 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. 

 
 

Személyi feltételek 

 

A 2017-es év sok változást hozott a személyi állományt érintően. Június 1-től 

Kovács Gergő lett kinevezve igazgatónak, aki eddig közművelődési 

igazgatóhelyettes pozícióban volt, az ő helyét Pető-Budai Edit vette át. A könyvtári, 

valamint 2017 őszétől a múzeumi feladatok Fazekas Judit igazgatóhelyettes 

irányítása alatt zajlanak. 

Átalakítással sikerült a könyvtár részére még 2 óra státuszt adni, így az ott 

feladatot teljesítő kollégák mindegyike 8 órában dolgozik már. 

Egy korábbi pályázat eredményeként a város vezetése által a közművelődési 

iroda 2 fővel bővült, ahol az év utolsó hónapjaitól már szintén mindenki 8 órás 

státuszban van. 

A múzeumi szakfeladaton Váli Edit muzeológust Miszlai Zsolt váltotta, majd 

december közepétől még egy fő tárlatvezetővel bővült ez a terület. Így már az 

mondható, hogy a 2018-es évet egy megfelelő létszámú, letisztázott feladatkörű 

kollektíva kezdheti meg, a még jobb, még színvonalasabb eredmények érdekében. 
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ZÁRÓ GONDOLATOK 
 

 

Kollégáink a 2017-es évben is a tőlük elvárható legjobb szakmai és emberi 

hozzáállással végezték munkájukat Mór városa és az itt – és sokszor a kistérségben 

is – élők legnagyobb örömére, megelégedettségére. 

 Feladataink az idei évre is adottak, kikapcsolódást, szórakozást, 
közösségépítést, művelődést biztosítani a város lakóinak, valamint a 
rendezvényekkel, a hozzánk érkező turisták megfelelő kiszolgálásával öregbíteni 
városunk hírnevét. 
 
 
Mór, 2018. január 25.  
 

 
Kovács Gergő 

igazgató 


