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BEVEZETŐ 
 
 

Intézményünk továbbra is a város vezető kulturális intézménye és fő turisztikai 

attrakciója. Ennek megfelelően végeztük munkánkat, remélhetőleg a település 

lakóinak legnagyobb megelégedésére. 

 

Intézményünk mindhárom szakterületen, melyet végez – könyvtári, muzeális 

és közművelődési, kimagaslóan teljesített. 

Könyvtárunk 1.500 beiratkozott olvasóval rendelkezik, amely szám a település 

méretéhez viszonyítva országos átlagnak számít. A tagok közel 20.000 alkalommal 

látogatták a könyvtárat, mely során kb. 78.000 dokumentumot kölcsönöztek, 5.000 

helyben használat mellett. A kölcsönzési, olvasószolgálati feladatok mellet a kollégák 

70 könyvtári programot, képzést, foglalkozást szerveztek, melyeken mintegy 5.000 

főt fogadtunk. 

A múzeumi kiállítóhely továbbra is heti 6 napot tart nyitva, melyek alatt több, 

mint 5 ezer látogató tekintette meg tárlatainkat, és még kb. 1.500 fő az időszaki 

kiállításokat. Ezen kívül az elindított múzeumpedagógiai projekt heteink látogatói – 

óvodások és kisiskolások – is több, mint 1.600-an voltak. A múzeumi bolt forgalmával 

együtt csak ezen a szakfeladaton hozott az intézmény másfél millió forintos bevételt. 

 A közművelődési szakfeladaton továbbra is egyik fő területünk a városi 

csoportok, civil szervezetek, oktatási-nevelési intézmények munkájának segítése, ha 

máshogy nem is, de termek biztosításával. Ez tavaly kb. 2.500 órát vett igénybe. 

Ezen kívül a szervezésünkben valósult meg a legtöbb városi rendezvény. 2 fesztivál 

(Mórikum és Móri Bornapok), 2 többnapos rendezvény (Szent György-heti 

Vigasságok, Public art), 2 koncertsorozat (Nyári Zenei Estek 10, és KisUdvar 

Koncertek 6 alkalommal), 1 havi programsorozat összefogása (Márton havi 

programok), de ezeken kívül közel 10 egyéb városi rendezvény, 3 hét táboroztatás, 

állami ünnepek, koszorúzások. 

 

 Mindezek fényében kijelenthető, hogy kollégáink maximálisan teljesítettek, 

kiszolgálva ezzel a településen élőket, a kimondottan rendezvényekre érkezőket, 

minden korosztályban. 
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BESZÁMOLÓ A KÖZMŰVELŐDÉSI TEVÉKENYSÉGRŐL 

 

A rendezvények szervezése és lebonyolítása a tavalyi évben is összehangolt munkát 

igényelt, hiszen az év minden részében biztosítottunk kikapcsolódási, szórakozási, 

vagy kulturális lehetőséget. Lehetőségeinkhez mérten kiszolgáltunk minden 

korosztályt és 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 Móri Bornapok 2018. novemberében 

„Minősített fesztivál” értékelést kapott a Magyar Fesztivál Szövetségtől.  

 

 

Nagyrendezvények 

XXI. Móri Szent György-heti Vigasságok 

(2019. április 23-30.) 

 

A hagyományos tavaszi rendezvényünk a helyi érdeklődés mellett az évek során 

egyre vonzóbb turisztikai eseménnyé is vált, és egyre több látogatót vonz 

megyehatárainkon innen és túl egyaránt.  

2019-ben a Móri Szent György-heti Vigasságok Tálai Valéria- Momentumok c. fotó- 

valamint Popovics Tamás, Oszter Alexandra, Rózsakerti Anita és Bozsánovics 

Bianka- Asszonyi regék c. kiállításával nyílt meg. 

A Móri Borvidék hegyközsége az idén is megszervezte a hagyományos móri 

borvidéki borversenyt, melyre közel 180 tételt nevezett 45 móri és térségi borászat.  

Az Ezerjó Fakanálforgató Főzőverseny szombaton került megrendezésre a móri 

Borbarát Hölgyek Egyesülete szervezésében, az önkormányzat és az intézményünk 

segítségével. 35 csapat nevezett a borral készült ételek főzőversenyére.  

Ezen program mellett számos más műsor közül válogathattak látogatóink: vásár és 

kézműves bemutató, játszóház; a színpadon fúvószenekari koncert, karate 

bemutató, művészeti csoportok bemutatója és lovagi torna zajlott le.  

Intézményünk az idén is csatlakozott a Tájházak Napjához, mely keretében 

hagyományos sváb ételt főztek kollégáink, és a nyugdíjasklub tagjai bemutatót 

tartottak a sváb tájházban a főzőverseny ideje alatt.  

A délután folyamán a Kapucinus téri színpadon kezdődtek el a programok, Mórocz 

Adri gyermekkoncertjével. Ezt követően Dánielfy Gergő és az Utazók, majd az Anna 

and the Barbies zenekar adott koncertet a nagyszínpadon. A Tutti zenekar utcabálja 

igazán hangulatos lezárása volt estének.                                                                                                                                                                                                                                                                                       

A rendezvénysorozathoz sportesemények is kapcsolódnak: a Móri Íjászegylet 

szervezésében Íjászversenyt rendeztek a Vértesben, a VI. Ezerjó Félmaraton 

futóversenyre és a Játékok Napjára vasárnap került sor. 
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Április 30-án állítottak Májusfát a Fogadó az Öreg Préshez parkolójában, ahol 

közreműködtek a móri néptánccsoportok. 

 

Nyári Zenei Estek 

(2019. június 16. - augusztus 25.) 

 

A több mint huszonöt 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, jazz és 

könnyűzene 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: Kákics Együttes, Móri Ifjúsági 

Fúvószenekar és a Móri Mazsorett és Moderntánc Csoport, Ezerjó Nyugdíjas Klub, 

Móri Vegyeskar, Liederkreis Német Nemzetiségi Kamarakórus, M.É.Z., Rocket 

Rollers, Pécsi Corazon Flamenco Duó, Die Lausbuben, The MOJO, Gáspár Szilvia 

Jazz Band 

Múzeumok Éjszakája 

(2019. június 23.) 

 

Intézményünk évek óta folyamatos résztvevője a Múzeumok éjszakája országos 

eseménysorozatnak. Ezen a rendezvényen a kastély munkatársai hagyományosan 

barokk ruhába öltözve várták a közönséget. Idén immár 2. éve Pintér Balázs és 

tanítványai (Hang-Szín-Tér Művészeti Iskola) munkáiból rendeztünk kiállítást, ezzel 

lehetőséget biztosítunk az iskola tehetséges tanulóinak bemutatkozására.  

Minden évben egy-egy tematika köré fűzzük fel az éjszaka programját, ami az idei 

évben visszatérően, a sokak által kedvelt barokk témakör volt.  

Sajnos az időjárás nem volt kegyes hozzánk, és egész éjjel nagy mennyiségű eső 

esett, erős szél kíséretében. Így a kinti, színpadi programokat az esőhelyszínre- az 

Erzsébet téri Művelődési Házba kellett áthelyeznünk. A kellemetlen időjárás ellenére 

a menetleveles kastélybarangoláson viszonylag sok érdeklődő részt vett, de a 

művelődési házban lévő Intermezzo Latin Club és Kamarás Iván koncertjét sajnos 

csak kevesen hallgatták. A hagyományos Szent Iván éji tűzgyújtásra ezúttal nem is 

került sor.  

 

Mórikum Kultúr-Fröccs-Fesztivál 

(2019. augusztus 15-20.) 

 

2019-ben a 10. Mórikum Kultúr-Fröccs-Fesztivál első napján a 30 éves a Képző-és 

Iparművészeti Szabadiskola Alapítvány, Fókuszban a bronzöntés című jubileumi 

kiállítást nyitottuk meg.  
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Szombaton és vasárnap számos program közül választhattak az érdeklődők. A 

szombati délután folyamán felléptek a „mórikumok”- a móri tánccsoportok és a 

fúvószenekar. Az esti koncertek fellépői között szerepelt Király Viktor, a Strikers, 

Falusi Mariann, a Spencer Hill Magic Band. Természetesen a rendezvény móri 

gasztronómiai elemei sem hiányozhattak: fröccs, bor, borleves, kvircedlisütés-

bemutató, valamint kuponokat is adtunk, amelyeket kvircedlire és borlevesre lehetett 

beváltani.  

Vasárnap népi játékparkkal készültünk a családosoknak, valamint Kovácsovics 

Fruzsina gyermekkoncertjével.  

Nemzeti ünnepünk kapcsán a hagyományos kenyérszentelés és az ünnepi műsor 

várta az érdeklődőket augusztus 20-án (kedden). A rendezvény zárásaként a 

Komáromi Magyarock Dalszínház Neoton - Szép nyári nap c. előadását tűztük 

műsorra, ami nagyszámú érdeklődőt vonzott. 

Az idén, 3 év után ismét megmérettettük a fesztiválunkat a Magyar 

Fesztiválszövetség szakmai szervezeténél. A helyszínre érkező minősítő 

szakemberek újabb 3 évre megadták a Mórikum „minősített fesztivál” címét.   

 

Móri Bornapok Népzenei és Néptánc Fesztivál 

(2019. október 3-6.) 

 

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 2019-es év a 

néptánc és a népzene jegyében zajlott. Kiemelkedő programelemek: szüreti 

felvonulás, népzenei és néptánc fesztivál, borlovag-avatás, népművészeti 

kirakodóvásár, képzőművészeti kiállítások.  

A nagyszínpadon könnyűzenei koncertet adott: Ghymes, Rúzsa Magdi, Nagy Feró és 

a Beatrice, Rácz Gergő, Bagossy Brothers Company, Blahalouisiana, Eleven Hold.  

A régi Mozi épületében gyermekprogramok színesítették a rendezvényt: Bolba Éva 

és a Jazzterlánc, Rutkai Bori Banda. 

A fesztivál saját, 3 nyelvű honlapján (www.moribornapok.hu), modern, 

felhasználóbarát funkciók találhatók, ahol minden információt első kézből kaphatott 

meg az érdeklődő. Ezen kívül a város (www.mor.hu) és Lamberg-kastély Művelődési 

Központ, Könyvtár és Muzeális Kiállítóhely (www.lambergkastely.hu) webcímén is 

elérhetőek voltak az információk és a letölthető műsorfüzet. A fesztivál saját 

facebook oldalán folyamatosan növekedett a rajongók száma, mára már több, mint 

8500 fő követi az oldalunkat. Az idei évben az Instagram felületén is regisztráltuk a 

fesztiválunkat, közel 500 követőt el is értünk már. 
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Városközpont rehabilitációs pályázat rendezvényei 

 

Környezetvédelmi és Madárbarát Nap 

(2019. március 22.) 

 

A 7. alkalommal megrendezett Környezetvédelmi és Madárbarát napon közel 150 

diák vett részt vetélkedőkön, állatbemutató előadásokon. Intézményünk segítségére 

voltak a szervezésben az alábbi szervezetek: Pro Vértes Természetvédelmi 

Közalapítvány, Régiók Fejlesztéséért Egyesület, Szarvas Éva és Bódy Gábor, 

Kováts Judit és a Móri-árok Természeti Öröksége Alapítvány. 

 

Fogyatékkal élők napja 

(2019. május 11.) 

 
A rendezvényt hagyományosan a Bice-bóca Egyesület szervezte és koordinálta, a 

Lamberg-kastély közreműködésével. A programok során az érdeklődők 

megismerkedhettek és betekintést nyerhettek a fogyatékkal élő emberek 

mindennapjaiba. Az idei évben is számos kézműves foglalkozás közül lehetett 

válogatni: napóra és kitűzőkészítés, logikai játékok, sakk, dekupázs technika és 

hangterápia. Külön sikere volt Dr. Krausz Dóra – Egy kutyás délután című 

előadásának. A délelőtti műsorokat móri szervezetek és intézmények, illetve a 

meghívott előadók adták, majd a napot a NEMADOMFEL Együttes koncertje zárta.  

A szervezésben részt vállalt még a Gárdonyi Géza Általános Iskola, Speciális 

Szakiskola és EGYMI, valamint a Szociális Alapszolgáltatási Központ. 

 
 

Public Art 

(2019. július 17-20.) 

 

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 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, de némelyik alkotás a mai napig látható a 

móriak nagy örömére. 

A Móri Írók, Képzőművészek Szövetsége alkotói „Állati hacuka, átváltoztatjuk a fákat” 

témában készítettek közkedvelt installációkat. Szombaton maguk az alkotók tartottak 

tárlatvezetést zenei aláfestéssel a művek között a parkban, és meséltek az 

inspirációikról, az elkészítés menetéről.  



 8 

A rendezvényt koncertek is színesítették: szombaton a Kistehén és a Konyha 

zenekar adott koncertet a Szent István Parkban. 

 

Márton-havi programok 

(2019. november 4-22.) 

 

A Márton-havi programokat a Német Nemzetiségi Önkormányzat támogatásával, és 

néhány móri civil szervezettel közösen koordináljuk. A rendezvénysorozat keretében 

november 8-án Lampionkészítő játszóházat és lampionos felvonulást szerveztünk, a 

helyi és a megyei német önkormányzat anyagi támogatásával. A felvonulás a 

Wekerle Sándor Szabadidőközponthoz érkezett be, ahol forró teával, sült tökkel és 

forralt borral vártuk a résztvevőket. Ezt követően kulturális programokkal várták az 

érdeklődőket, az EFOP 1.5.2-16-2017-00013 pályázati támogatásnak köszönhetően.  

November 9-én a hagyományos Márton-bálnak adott otthont a művelődési házunk, 

kollégáink ügyeletével, melyen a Platin Kapelle zenélt.  

 
 

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 6. 

- augusztus 20. 

- október 6. 

- október 23. 

- november 2. 

- november 4. 

- december 3. 

Játszóházak, kézműves foglalkozások 

 

Óvodás és iskolás csoportok részére ünnepekhez, jeles napokhoz kapcsolódóan 

(farsang, március 15., húsvét, advent, Mikulás, karácsony stb.) tartottunk kézműves, 

illetve múzeumpedagógiai foglalkozásokat.  

 



 9 

Nyári táborok 

 

A nyári táborozás 3. hetét a közművelődési munkatársak közreműködésével 

szerveztük, 25 gyermek részvételével.   

A 2019. július 01 – 05. között megrendezésre került tánctáborunk tematikája az 

ABBA musicalre épült, így a Mamma Mia nevet kapta.  

A helyszín tavaly is az Erzsébet téri Művelődési Ház volt, a foglalkozások 07.30 és 

16.00 óra között folytak. A reggeli és uzsonna mellett meleg ebédet is kaptak a 

gyerekek. A szakmai felelős Polgár-Buza Csilla volt, aki a táncgyakorlatok, a 

tánckoreográfia és dalok betanítása mellett naponta több vidám csoportjátékot 

mutatott be és vezetett le a gyerekeknek. A kézműves foglalkozásokon a MAMMA 

MIA hangulathoz szükséges fellépő jelmezeket, a kiegészítőket - hobó nyakláncot és 

karkötőt -, kellékeket és teremdíszeket készítettünk. A csütörtöki látogatásunk a 

Wellness Hotel „vízivilágában” szintén nagyon élvezték a gyerekek.  

A tánc, a közös játék és ének öröme mellett a saját maguk alkotta teremdekoráció is 

büszkeséggel töltötte el a 30 résztvevő gyereket, nem is beszélve fellépésükről, a 

tábor utolsó napján tartott előadásról, ahol szüleiknek, vendégeiknek mutathatták be 

produkciójukat.   

 
 
 

Tanfolyam 
 

2019-ban is 10 alkalmas társastánc tanfolyamot szerveztünk február 16.-ai kezdéssel 

az Erzsébet téri Művelődési Házban. 

Saját tanfolyamainkon kívül szívesen fogadunk be mások által szervezett értéket, 

ismeretet közvetítő foglalkozásokat, mint pl. sakk-szakkör, vagy a legkisebbeknek és 

szüleiknek szóló Ringató, Baba-mama klub. 

 

Bálok 

 

Az aktuális ünnepekhez kapcsolódva tartottuk meg hagyományos báljainkat, melyek 

nagyon népszerűek voltak: Farsangi retro buli, Húsvéti locsoló bál, Márton napi bál, 

Szilveszteri bál.  

 

Időszaki tárlatok 

 

Közművelődési tevékenység keretében rendezett időszaki tárlataink: 

Kiállítóterem:  

• 2018. december 30 – 2019. február 17. Móri csata 170 - kiállítás  

• Március 21 - április 14. Koszka Attila A Vértes gombavilága  
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• Április 24 - május 19. Asszonyi regék - Popovics Tamás, író, Oszter 

Alexandra, grafikus művész, Rózsakerti Anita, kerámiaszobrász, Bozsánovics 

Bianka, kerámia ékszerkészítő közös kiállítása  

• Május 24 - június 16. Kézműves játékcsodák közös kiállítás: Lehoczkyné 

Tesinszki Rita, babakészítő és Kacsó Albert, fafaragó    

• Június 22 - augusztus 04. Csoportos kiállítás fiatal alkotók műveiből, akik a 

Hang-Szín-Tér Művészeti Iskola móri szobrászműhelyében tanultak  

• Augusztus 15 - szeptember 22. Szabadiskola 30, fókuszban a 

bronzszobrászat  

• Október 3 - november 3. Németh Orsi és Tárnok Orsi, Csigavirág 

ékszerkiállítás  

• November 09 - november 24. „Öltések közt az idő” Kiállítás Dr. Klock Judit 

keresztszemes munkáiból   

• December 01 - január 26. MIKSZ Egyesület alkotóinak „Suttogó pillanatok” 

című közös kiállítás  

 

Folyosó: 

• Január 10 - február 24. „Tűzoltók - ahogy én látom” gyermekrajz kiállítás 

• Március 08 - április 14. Róth Hajnalka Varázslatos pillanatok a természetben 

fotókiállítás   

• Április 24 - június 09. Tálai Valéria Momentumok fotókiállítás   

• Június 22 - augusztus 04. Csoportos kiállítás fiatal alkotók műveiből, akik a 

Hang-Szín-Tér Művészeti Iskola móri szobrászműhelyében tanultak  

• Augusztus 15 - szeptember 22. Szabadiskola 30 - fókuszban a 

bronzszobrászat 

• Október 04 - január 06. Kiszely Krisztián, Kompozíciók a magasból 

fotókiállítás        

 

 

Művészeti csoportok, klubok, szakkörök 

 

Intézményünknek, jellegéből adódóan, feladata az amatőr művészeti tevékenység 

támogatása. 2019-ben is folytatódott a Kézimunka Kör („Tanuljunk egymástól!” 

alcímmel), ami azt hivatott elérni, hogy az emberek átadják egymásnak ismereteiket. 

 

A Kerekítem - gombolyítom gyermek kézműves foglalkozások sora október 22-én 

kezdődött. A foglalkozásra kéthetente keddenként 16.00 és 18.00 óra között kerül 

sor, a csoporthoz folyamatosan lehet csatlakozni. A célkorosztály a 8 - 14 éves 

gyerekek, alkalmanként 12 - 15 a résztvevőszám. A különböző anyagok - fonal, fa, 

termések, papír, gyöngy és liszt - használata közben fejlődik a gyerekek 

kézügyessége, finommotorikus képessége miközben jó hangulatban kiélhetik 

kreativitásukat. 
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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: 

- 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 

- Móri Mazsorettek 

- Móri SE Sakkszakosztály 

 

 

BESZÁMOLÓ A KÖNYVTÁRI TEVÉKENYSÉGRŐL 
 

Az intézmény könyvtári tevékenységéről szóló részt a következőkre hivatkozva egy 

külön dokumentumként kerül bemutatásra: 

 

„A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről 

szóló 1997. évi CXL. törvény (továbbiakban: Kult. tv.) 66. § n) pontja a megyei 

hatókörű városi könyvtárak feladatává teszi, hogy elektronikus formában megőrizze 

és hozzáférhetővé tegye a települési könyvtárak éves szakmai beszámolóját és 

munkatervét. A települési könyvtárak részére a 2019. évi szakmai beszámoló és a 

2020. évi munkaterv elkészítéséhez szükséges sablonjait ezúton küldöm meg 

Önnek.” 

 

 
BESZÁMOLÓ A MÚZEUMI TEVÉKENYSÉGRŐL 

 
 

Múzeumi bolt 
 

A helyszínen működő múzeumi ajándékboltunkba a tárgyakat körültekintően 

választjuk ki, szem előtt tartva, hogy a minőségi elvárásoknak megfeleljenek a 

termékek. Az esztétikai követelményeken túl azonban az oktatást, a művészeti 

nevelés fontosságát is szem előtt tartjuk. 

Kínálatunk eleget kíván tenni minden művészetkedvelő ízlésének: a gazdagon 

illusztrált, népszerűsítő kiadványok ugyanúgy megtalálhatók boltunkban, mint például 

szakmai kiadványok, kiállítási sétálófüzetek, magyar- és idegen nyelvűek egyaránt. 

Tudunk ajánlani saját tervezésű matricás foglalkozató füzeteket, nemcsak 



 12 

gyerekeknek, hanem felnőtt látogatók számára is. Kézműves termékeink is nagy 

népszerűségnek örvendenek. 

Bízunk benne, hogy kínálatunkkal továbbra is inspiráljuk látogatóinkat, és tápláljuk, 

fenntartjuk a művészet iránti szenvedélyüket. 

Elvégeztük a múzeumi bolt 2019-es évi teljes leltárát, és az ajándéktárgyak kínálatát 

is tovább bővítettük.  

 

Múzeumpedagógia 
 

A múzeumok történetük kezdetétől betöltenek oktató funkciót, ami korunkra a 

működésük kiemelten hangsúlyos komponensévé vált. Különleges szerepet töltenek 

be a vizuális nevelésben. Korunkra a múzeumok az iskolán kívüli tanulás 

legjelentősebb intézményeivé váltak. 

Fontos az iskolán kívüli ismeretszerzés, ismeretközvetítés múzeumban megvalósuló 

formáival foglalkozó pedagógiai elmélet és gyakorlat.  

Közvetlen célja a múzeumi anyag (gyűjtemény, kutatómunka, kiállítás) sokoldalú és 

élményszerű megismertetése. Hosszabb távú célja a múzeumok által nyújtott 

kulturális ismeretekre és élményekre való nyitottság kialakítása, a múzeumlátogatóvá 

nevelés. A térélmény fontos részét képezi a vizuális kultúrának. A múzeumépületek 

gyakran önmagukban is jelentős művészeti alkotások – műemlék épületek, így a mi 

kastélyunk is. Ezeknek az épületeknek a körbe- és bejárása – a kiállítástól 

függetlenül is – sok tapasztalattal, ismerettel, élménnyel gazdagítja a látogatót. A 

kiállítások pedig az épületben való mozgás során válnak értelmezhetővé. 

Intézményünk igyekszik ezen az úton haladni, ezért a helyi nevelési, oktatási 

intézmények tanulói, pedagógusai továbbra is ingyenesen látogathatták 

kiállításainkat.  A tárlatvezetéshez 12 féle, gyűjteménycsoportokhoz kapcsolódó 

foglalkoztató füzet közül válogathattak, így a megszerzett tudásukat feleleveníthették 

annak kitöltése folyamán.  

 

Projekthetek 
 

Óvodások és kisiskolások számára 6 alkalommal tartottunk ünnepkörökhöz 

kapcsolódó projekheteket, kézműves órákat. 

• Farsang 

• Húsvét 

• Március 15., (Móri csata) 

• Vasarely 

• Márton heti 

• Advent 

 

Egyszerre maximum 25 fő tudott részt venni másfél órában a foglalkozásokon. 

Amennyiben a csoportot bontani kellett, azt a megoldást választhatták, hogy a 

csoport egyik fele kézműveskedett, a másik az ünnepkörhöz kapcsolódó, izgalmas 

előadáson vett részt. 
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Többek közt készíthettek busómaszkot, sógyurmából kvircedlit, csákót, pártát, filc- 

vagy gyöngykokárdát, Márton babát sütiből, vagy éppen mézeskalácsot. 

A múzeumpedagógiai kiajánlót bővítettük, színesebbé, izgalmasabbá tettük, s ezt 

nem csak a helyi intézmények körében terjesztettük, hanem a kistérség 

településeinek ovisai, iskolásai is részt vehettek ezeken az órákon.  

A foglalkozások időtartama és tartalmi elemei rugalmasan illeszthetőek a 

tananyaghoz és az ünnepkörökhöz, valamint a pedagógus és a csoport igényeihez 

attól függően, hogy mennyi a rendelkezésre álló idő (45 perces foglalkozástól 

projektnapig terjedően). Elsősorban a néprajzi ismeretek átadását tartottuk szem 

előtt, ezért a tájházhoz kapcsolódóan érdekes kisfilmekkel és látványos vetítésekkel 

gazdagítottuk a gyermekek élményszerű tudásszerzését.  

 

Tájház 
 

A Móri Emléktár és Művészeti Kiállítás sváb tájháza 2019-ben is csatlakozott a 

„Tájházak Napja” országos eseményhez. Elmondható, hogy már hagyományt 

teremtettünk ezzel. 

Az első sikeres bemutatkozások megmutatták, hogy nem csak a gasztronómia iránt 

nagy az érdeklődés, hanem van igény a népi kultúra ily módon történő 

felelevenítésére is. 

Idén ez a nap egybeesett a Móri Szent György-heti Vigasságok fő napjával, az 

Ezerjó Fakanálforgató borral készülő ételek országos főzőversenyével. A finom nedű 

természetesen nem hiányozhatott, hiszen a méltán híres ezerjó „hazájában” 

vagyunk.  

Ehhez a rendezvényhez csatlakozott a sváb tájházunk, mely bepillantást enged az 

idetelepített sváb lakosság mindennapjaiba. 

Bár az időjárási előrejelzés nem kecsegtetett bennünket semmi jóval, a várva várt 

napon az égiek kegyesek voltak hozzánk, mert napsütésre ébredhettünk. Talán 

ennek is köszönhettük, hogy rengeteg főzőcsapat, érdeklődő, látogató jelent meg 

rendezvényünkön. 

A tájház konyhájában a kastély dolgozói rég elfeledett helyi sváb ételeket készítettek 

és kínálták az érdeklődők számára. Sonkás hagymamártást és krumplis pogácsát 

(schinken mit ramcvivetunk, krumpienpogatschl), mely mellé fröccsel és 

bodzavirágszörppel kedveskedtek a vendégeknek. 

Nem csak finom ételekkel, hanem változatos kulturális programokkal is vártuk a 

hozzánk látogatókat. 

Német nemzetiségi egyesületek szórakoztatták a jelenlévőket: a Liederkreis Német 

Nemzetiségi Kamarakórus és a Móri Ezerjó Nyugdíjas Klub énekkel, míg az 

Edelweiss Német Nemzetiségi Táncegyüttes és a Rozmaring Táncegyüttes 

táncokkal. 

Hagyományőrző, illetve diákművészeti csoportok egy-egy produkcióval színesítették 

a rendezvényt, valamint lovagi tornát is végig izgulhattak a látogatók. A móri 

fúvószenekar a mazsorettcsoporttal együtt lépett fel. 
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A rendezvényük nem ért véget a finom ételek kóstolásának befejezésével, 

díjazásával. Délután a nagyszínpadi fellépők, többek közt az Anna end the Barbies 

zenekar mutatkozott be. A napot az utcabál zárta, ahol, aki napközben nem perdült 

táncra, ott megtehette. 

A Lamberg-kastély állandó tárlatait, időszaki kiállításait és a tájház néprajzi 

gyűjteményét egész nap ingyen tekinthették meg az érdeklődők. 

A Magyarországi Tájházak Szövetsége által kiadott Tájházi Hírlevél kiskönyvében is 

minden évben megjelenik a Szent György-heti vigasságok beszámolója. 

A rendezvényünk lebonyolításához segített a „Humán közszolgáltatások fejlesztése 

Móron és térségben” című projekt. 

 

 

Látogató “csalogató” 
 

Néhány kiemelt rendezvénysorozathoz kötődően ingyenessé tettük a Móri Emléktár 

és Művészeti Kiállítás látogatását, nem csak a helyi lakosoknak, hanem városunk 

falain kívül is. Elmondhatjuk, hogy évről évre nagyobb népszerűségnek örvendenek 

ezek a rendezvények és nő a látogatói létszám. 

 • Szent György-heti Vigasságok 

 • Múzeumok Éjszakája 

 • Mórikum Kultúr-Fröccs-Fesztivál 

 • Kulturális Örökség Napja 

 • Móri Bornapok  

 

A sok kedvezmény közül egyre többen veszik igénybe a szállás.hu oldalhoz 

kötődően az 50 %-os belépői kedvezményünket az idelátogatók vagy a Móron és 

környékén megszálló vendégek. 

 

A múzeumunk és a tájházunk bemutatására és népszerűsítésére lehetőségünk nyílt 

megjelenni a székesfehérvári Utazás és Szabadidő Kiállításon, valamint a budapesti 

Hungexpo Vásárközpontban tartott kiállításon is, ahol kollégáink igyekeztek mindezt 

megvalósítani. 

 

Különféle internetes oldalakon, illetve rádióban, televízióban való szereplésekkel, 

valamint több országos médium honlapján tudott az intézményünk bemutatkozni. 

 

Az utazási irodákon keresztül szervezett kirándulások kedvelt úticéljává váltunk. 

 

Büszkén elmondhatjuk, hogy évről évre egyre kedveltebb és népszerűbb lett az 

intézményünk és városunk. Közel 10 ezer fő látogatott el hozzánk. Sok visszatérő 

vendéggel, csoporttal találkozunk, ami bizonyítja, hogy vannak értékeink. 
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Rágcsálóirtás 
 

Fontos a fertőző betegségeket terjesztő, egészségügyi szempontból káros rágcsálók 

megtelepedésének és elszaporodásának megakadályozása. A rágcsálók elleni 

védekezés kettős feladat, részben az ártalom megelőzése, részben a kártevők 

elpusztítása. 

Az egerek és patkányok nemcsak fertőzéseket terjesztenek, hanem rágcsálásukkal 

egyéb károkat is okoznak a kiállításban lévő tárgyakban, így a rágcsálóirtás 

elengedhetetlen, ha szeretnénk felszámolni a problémát.  

Kiemelten fontos számunkra a védekezés, így 2019-ben is megtörtént az éves, 

teljeskörű rágcsálóirtás. 

 

 

BESZÁMOLÓ AZ INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉS EGYÉB TERÜLETEIRŐL 

 

Pályázati rendezvények 

 

A tavalyi évben több kollégánk is az Önkormányzat elnyert pályázatokban is végzett 

munkát. Számos rendezvény ezért nem szerepel a beszámolóban, mert 2019-ben az 

EFOP-1.5.2-16-2017-00013 kódszámú pályázat keretében valósult meg. Ezen kívül 

három másik rendezvény (Ezerjó Borünnep, Táncszínházi előadás, Wekerle-napok) 

a TOP-5.3.1-16-FE1-2017-00008 kódszámú pályázat keretében került 

megszervezésre, melyeken szintén aktívan vetek részt kollégáink. 

 

Kapcsolat a civil szférával 

 

2019-ben 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 Liederkreis Német 

Nemzetiségi Kamarakórus, a Forgatós Táncegyüttes, a Móri Fúvószenei Egyesület, 

az Edelweiss táncegyüttes több csoporttal, a Móri SE Sakk Szakosztálya és 

Mazsorett csoportja az egész év folyamán használta az Erzsébet téri Művelődési 

Házat és a régi Mozi épületét, illetve a Lovarda utcai korábbi iskolaépületet. A 

helyiségeink számát figyelembe véve igen hasznos lenne, ha az említett ki nem 

használt iskolaépület intézményünk hasznosításában maradhatna. 

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.  
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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 

 

2019-ben is igyekeztünk költséghatékony megoldásokat alkalmazni, ezért a 

rendezvényeink plakátjainak 80%-át saját magunk készítettük, és olcsóbb nyomdai 

lehetőséget keresve állíttattuk elő. Grafikus közreműködésével a nagyobb 

eseményekhez kapcsolódó nyomdai anyagokat készíttettük. A plakátokat 

rendszeresen kitetettük a városi hirdetőtáblákra a Mór-Holding Kft. munkatársainak 

segítségével, és több mint 100 címre postáztuk a nyomtatott meghívóinkat, 

szóróanyagainkat 1-1 program kapcsán. Összesen 126 fajta plakátot, 14 különböző 

meghívót és 11 szórólapot készítettünk, készíttettünk. 

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 300 címre küldtünk ki heti rendszerességgel hírlevelet. A 

hírlevél küldő szolgáltatásunkra folyamatos a feliratkozási lehetőség. 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.  

A kastély muzeális kiállításait számos internetes felületen hirdetjük, és 

biztosítunk kedvezményt- pl. szallas.hu, hungarycard, stb. Ezek az online 

megjelenések nagyban hozzájárulnak a hozzánk látogatók számának 

növekedéséhez. 

Évek óta készíttetünk kártyanaptárt, melynek szerepe intézményünk 

népszerűsítése, szélesebb körben való megismertetése. 2019-ben egy drónos 

kastélyról készült fotó szerepelt rajta. 

A weblapjaink és közösségi oldalaink látogatottsági adatai folyamatos fejlődést 

mutatnak. A facebook oldalainkon 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 is 

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

(pl. programokról, változásokról, elveszett-megtalált tárgyakról) osztottunk meg, és 

nagyon jó visszajelzéseket kaptunk. Újdonság, hogy az instagram oldalon is 
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megjelentünk, Lamberg-kastély és Móri Bornapok adatlapokkal, ahol szintén 

folyamatosan nő a követőink száma.  

 

Pénzügyi adatok 

 

 

Költségvetésünk stabil volt, és 2019-ben is igyekeztünk a költséghatékonyságot 

szem előtt tartva gazdálkodni. 

Intézményünk a fenntartó által biztosított költségvetését két szakági (könyvtári és 

közművelődési) érdekeltségnövelő pályázat összegével, összesen 546.000 Ft-tal 

gyarapította. Célzottan a Márton-havi programok lebonyolításához 120.000 Ft-ot 

nyertünk a települési és a megyei német nemzetiségi önkormányzatoktól. Az 

önkormányzat nevében pályázva 2 millió forintot nyertünk el a Kubinyi Ágoston 

program keretében múzeumi látványraktár kialakításának első ütemére, melynek 

munkálatai remélhetőleg hamarosan megkezdődhetnek. 

A fentieken kívül aktív szereplői voltunk az Önkormányzat pályázatainak 

megírásában, célzottan a Móri Bornapok költségeire. Ezeken a pályázatokon – egyik 

a 30 éve szabadon Emlékkoncert sorozat, a másik az Agrárminisztérium felé – 

összesen 18 millió forintot sikerült az Önkormányzatnak szerezni. 

 

Működési feltételek 

 

Lamberg-kastély 

 

Legnagyobb probléma a fűtés. A 2015-ös felújítással érintett részeken működik, ha 

éppen nem áll le a többi szárny problémája miatt. Hidegebb napokon 5 ˙C alatti 

hőmérsékletet is mértünk bizonyos helyeken, de közönségforgalmi helyeken is 

megközelítettük a 15 ˙C-t, ami alatt már bezártunk volna. A felújítás során beszerelt 

hőcserélő nem tudja felvenni a szolgáltató által biztosított hőmérsékletet, de a 

rendszer elöregedése is közrejátszik egyben. 

További probléma a nagykapu állapota. Mozgatása nehéz, félő, hogy hamarosan 

kidől. 

Ezen kívül a felújítással nem érintett épületszárny, kerítések falainak vakolata omlik, 

ezt leginkább a DM felőli oldalon lehet látni, de a most már közönség által is használt 

KisUdvarban is. A város egyik vezető turisztikai attrakciójaként erre is találni kellene 

megoldást. 

 

Erzsébet téri Művelődési Ház 

 

A legnagyobb probléma továbbra is a szellőztetés, valamint a székek, asztalok 

raktározása. A színpad szerkezetének átalakításával lehetőség lenne tároló helyet 

kialakítani. 
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A régi Mozi épülete 

 

2019 őszén befejeződtek a felújítási munkálatok, amely után a fűtés és szellőztetési 

problémák megoldódni látszanak. Felújításra került a fogadótér és a földszinti 

mellékhelyiségek. Azonban a nagyterem felújítására is hamarosan megoldást kell 

találni. 

 

Lovarda utcai kisiskola épülete 

 

Nagyon hasznos épület a móri csoportok próbái szempontjából, azonban az állapota 

kritikus. Nem tudni, hogy amikor a Radnóti iskola felújításra, átalakításra kerül sor, 

akkor mi lesz az épület sorsa (ideiglenesen újra tantermek kerülnek-e bele), de 

sajnos nagyon erős felújításra szorul. 

 

Felsődobosi Művelődési Ház 

 

Felújításra került a villámhárító rendszer, de az állapotán továbbra is sok mindent 

kellene javítani. Kevésbé használt épület, de vannak problémák, amiket ettől 

függetlenül orvosolni kellene. 

 
 

Személyi feltételek 

 

2019-ben kettő személyi változás történt az intézményben. Losonczy Ildikó nyugdíjba 

vonult a közművelődési irodából, az ő helyére sikerült felvennünk Meidlinger 

Piroskát. A muzeológus kollégától sajnos meg kellett válnunk, az ő helyére 

múzeumpedagógust vettünk fel Makk Viktória személyében. 

A szakmai gárda stabil, megfelelő tudással rendelkezik feladataink elvégzésére. 
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ZÁRÓ GONDOLATOK 
 

 

Nagyszerű hozzáállás, elvárható legjobb tudás, kiemelkedő teherbírás, és még 

sorolhatnám. Ezekkel, és ezekhez hasonló jellemzőkkel tudom leírni kollégaim 2019-

ban végzett munkáját, ami szerintem meglátszódott a rendezvényeken, 

szolgáltatásainkon. 

Így folytatjuk 2020-ban is. 

 
 
Mór, 2020. január 31.  
 

 
Kovács Gergő 

igazgató 


