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BEVEZETŐ 

 

Intézményünknek központi szerepe van Mór kulturális életében. Folyamatosan frissülő 
könyvállományunk minden korosztály számára biztosítja az olvasnivalót, mi szervezzük a 
kikapcsolódásra alkalmas programok nagy részét az év folyamán, a szórakoztató, 
könnyed rendezvényektől a komolyabb, magasabb kultúrát képviselő előadásokig. 
Őrizzük, gyűjtjük kulturális hagyományainkat, értékeinket. A település turisztikai arcának is 
meghatározó elemei vagyunk. Mindezen feladatokat kollégáink nagy hozzáértéssel, 
hivatástudattal végzik, remélhetőleg mindenki megelégedésére. 

Bízunk abban, hogy az idei évben járványügyi korlátozások, nehezítő körülmények már 
nem akadályozzák az intézmény folyamatos működését, és az áprilisi visszaköltözést  
követően feladatainkat zavartalanul tudjuk végrehajtani.  A könyvtári, múzeumi 
szolgáltatások, valamint a rendezvényszervezés területén is készen állunk az idei év 
kihívásaira. 

 

MUNKATERV A KÖZMŰVELŐDÉSI TEVÉKENYSÉGHEZ 

 

Intézményünk felkészült a 2023. évben tervezett programok megvalósítására. Célunk az, 
hogy minden tervezett rendezvényt meg tudjunk valósítani, ezzel hozzájárulva az emberek 
szabadidejének kulturált eltöltéséhez.  

 

Nagyrendezvények 

 
XXIII. Móri Szent György-heti Vigasságok 

(2023. április 29.) 
 

A Móri Szent György-heti Vigasságok, a tavasz első szabadtéri nagyrendezvénye. Kiemelt 
eleme a már hagyományosan megrendezésre kerülő Ezerjó Fakanálforgató főzőverseny, 
melyet a Móri Borbarát Hölgyek Egyesületével közösen szervezünk. A baráti hangulatú 
program sikerét mutatja, hogy a helyi intézmények és civil csoportok csapatai mellett az 
ország különböző pontjairól érkezve egyre többen vesznek részt az eseményen. Sokan 
érdeklődnek az elkészített finomságok iránt, hamar elfogynak a kínálásra szánt ételek. 



 
 

 

A rendezvénysorozat összeállításakor igyekszünk minden korosztály és érdeklődési kör 
számára megfelelő szórakozási lehetőséget kínálni: koncertek, kiállítások, lovagi torna, 
irodalmi műsor, íjászverseny, futóverseny. A programok elsőszámú célközönsége a móri 
lakosság, de a kiemelt napon (főzőverseny) törekszünk idegenforgalmat is generáló 
kínálatot felvonultatni. A rendezvényhez kapcsolódó futóverseny is sok vidéki érdeklődőt 
vonz. A költségek csökkentése érdekében idén valószínűleg a Kapucinus téren a 
nagyszínpad nem kerül felállításra, azonban a kastély parkjában tervezünk népi játékokat, 
kisebb koncerteket és a helyi csoportok fellépését, valamint ide települhetnek ki a 
borászatok is.  

 
 

Múzeumok Éjszakája 
(2023. június 24.) 

 
Intézményünk már 14 éve kapcsolódik az országos rendezvénysorozathoz, melynek 
keretében az idén is színes kulturális tartalommal várjuk az érdeklődőket. Az időszaki 
kiállítások megnyitása, illetve a kastély udvarán tartott programok mellett a legkedveltebb 
a menetleveles barangolás. Ilyenkor tudjuk bemutatni az állandó kiállításaink anyagát 
olyan mélységben, hogy az apróbb változtatásokat is megtalálják a látogatók. Idén is 
érdekes témával várjuk az érdeklődőket. Tervezünk egy kisebb koncertet, valamint 
látványos tűzzsonglőr bemutatót is. Az este sikeres lebonyolításában évek óta 
számíthatunk a Móri Borbarát Hölgyek Egyesületére (bortotó), valamint a Móri Borvidék 
borászataira, akik szívesen csatlakoznak e rendezvényünkhöz. 

 

Public art - a köztéri művészetek hete 
(2023. július 12-15.) 

 
A Public Art rendezvényt a Képző- és Iparművészeti Szabadiskola Alapítvánnyal és a 
MIKSZ Egyesülettel közösen szervezzük. A program keretében a Szent István Parkba 
kitelepült alkotók célja, hogy a művészetet kiszabadítsák a falak közül és kivigyék azt a 
szabad ég alá. A négynapos rendezvény során a művészek a nagyközönség szeme előtt 
készítik el a legkülönfélébb képzőművészeti alkotásaikat. 
A Szabadiskola tervei közt szerepel, hogy a 10 éves jubileumi eseményre meghívja az 
előző években e rendezvény keretében alkotó művészeket. Szombaton délután 
tárlatvezetésre várjuk a látogatókat, melynek keretében a művészek bemutatják 
alkotásaikat. Ebben az évben a Szent István parkban színpadi programokat nem 
tervezünk. 

 



 
 

 

 
MÓRIKUM Kultúr-Fröccs-Fesztivál 

(2023. augusztus 18-20.) 
 

A tizenkettedik alkalommal megrendezésre kerülő fesztivál keretében „MÓRIKUM” 
névjegy alatt a móri unikumokat szeretnénk összegyűjteni és megismertetni látogatóinkkal.   
Az első napon augusztus 18-án a hagyományokhoz híven móri alkotók kiállításainak 
megnyitóját tervezzük. 19-én a helyi csoportok, civilek közreműködésével a rendezvényre 
látogatók megkóstolhatják a helyi gasztronómiai különlegességeket: fröccs, bor, borleves, 
kvircedli, macskapracni. Természetesen bemutatkozási lehetőséget adunk a 
„mórikumoknak” – a móri tánccsoportoknak, kórusoknak, fúvószenekarnak. Délelőtt a 
gyermekes családoknak is szeretnénk programot kínálni gyermekkoncerttel. Este 
hagyományőrző zenekar mutatkozik be.  Augusztus 20-án délelőtt az ünnepkörhöz 
kapcsolódó játszóházba várjuk a kézműveskedni vágyókat, délután a hagyományos 
ünnepi műsorra kerül sor. A kenyérszentelés és a koszorúzás után állami ünnepünket 
színházi előadással zárjuk majd. 

 

Móri Bornapok Népzenei és Néptáncfesztivál 
(2023. szeptember 28 - október 1.) 

 
Mór egyik legrangosabb rendezvénye, nagy eseménye a szürethez kapcsolódó Móri 
Bornapok. A programsorozat ideje alatt a város egész területén, számos helyszínen több 
ezer látogató számára kínálunk rendkívül sokrétű hagyományőrző, kulturális, sport és 
szórakoztató lehetőséget, emellett az idelátogató hazai és külföldi vendégek 
megismerkedhetnek a város egyre gazdagodó kulturális értékeivel. Az idei fesztivál a 
népzene és a néptánc jegyében zajlik 
Városunk hazai és külföldi turisták által leglátogatottabb rendezvénysorozata. Az idei 
évben Népzenei és Néptánc Fesztivál kapcsolódik a rendezvényhez. A kirakodóvásárt a 
Móri Borvidék TDM Iroda, a Borutcát pedig a Móri Borvidék Hegyközsége szervezi és 
felügyeli. A négy naphoz kapcsolódó infrastrukturális hátteret az önkormányzat biztosítja. 
A helyi civilek, csoportok, intézmények aktív közreműködésével intézményünk feladata a 
nagyszínpadon, a Lamberg-kastélyban és a régi Mozi épületében zajló programok, 
valamint a városba érkező néptánccsoportok koordinálása, illetve a Szüreti felvonulás 
lebonyolítása is. A költségek csökkentése érdekében a nagyszínpadra naponta csak egy-
egy nagykoncertet tervezünk. A programok sokaságából is látszik, hogy mennyire 
összehangolt, nagyszerű csapatmunkára van szükség munkatársaink között, és a többi 
közreműködővel egyaránt. Továbbra is törekszünk az eddigi magas színvonal 
megtartására.  



 
 

 

Rendezvénysorozatok 
 
 

Nyári Zenei Estek 
(2023. június 25. - augusztus 13-ig vasárnaponként) 

 
A nyár folyamán, vasárnaponként 18 órától élvezetes koraesti koncerttel várjuk a 
közönséget a Zenepavilonnál. Az idei évben az eddigi 10 alkalmat 8 alkalomra 
csökkentettük. A programsorozat keretében szinte minden műfajban (fúvószene, jazz, 
magyar és külföldi népzene, kórusművek, musical stb.) meghívunk egy-egy produkciót és 
fellépési lehetőséget kapnak a helyi műkedvelő csoportok is.  Az eddigi tapasztalatok 
alapján a programot leginkább a közép- és idősebb korosztály látogatja, de kedvelik a 
kisgyermekes családok is. A fellépőket igyekszünk úgy összeválogatni, hogy minden 
korosztály megtalálja a neki tetszőt. 
 
 

KisUdvar koncertek 
(2023. június, július, augusztus) 

 
2023-ban hetedik alkalommal szervezzük meg koncertsorozatunkat, KisUdvar Koncertek 
elnevezéssel a Lamberg-kastély kerthelyiségében. A programsorozatot az idei évben 
havonta egy-egy alkalommal tervezzük péntek esténként 21 órai kezdettel. Ez a 
programsorozat főként a fiatalabb és középkorosztályt célozza meg, akik könnyű, mégis 
színvonalas kulturális kikapcsolódásra vágynak. A zenekarokat az idén is több zenei 
műfajból választjuk majd. 
 
 

Egyéb rendezvények, tanfolyamok, szakkörök 
 
 

Környezetvédelmi és madárbarát nap 
(2023. március 24.) 

 
Ez a rendezvény az intézmény programjai között szerepel, de ebben az évben még a 
TDM által a TOP-7..1.1-16-H-ESZA pályázatból kerül finanszírozásra. A Lamberg-kastély 
parkjában már 10. alkalommal szervezzük meg a Környezetvédelmi és madárbarát napot, 
több civil szervezet szakmai közreműködésével - Régiók Fejlesztéséért Egyesület, Móri-
árok Természeti Öröksége Alapítvány, Pro Vértes Természetvédelmi Közalapítvány. A 
kora délutáni programon a város általános iskoláiból 1-1 osztály vehet részt, akik játékos 
feladatok és interaktív vetélkedők segítségével tanulhatnak a környezetvédelemről.  



 
 

 

 
Városi Gyermeknap 

(2023. május 28.) 
 
Gyermeknapi kiállítással várjuk az érdeklődőket a Lamberg-kastélyba, illetve részt 
veszünk a programok lebonyolításában. Ez a rendezvény szintén pályázati forrásból 
(TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2020-01702) valósul meg a Móri Borvidék TDM Iroda 
szervezésében. A Szent István Parkban egésznapos programmal készülünk. Népi 
játszóparkkal, arcfestéssel és koncerttel várjuk a családokat. Több éve kitelepül a 
rendezvény helyszínére a Móri SE Sakk Szakosztálya, valamint a Móri Díszmadarasok 
Egyesülete kiállítással és kisállat- simogatóval várja az érdeklődőket.  
 
 

Bányásznap 
(2023. szeptember 2.) 

 
A Bányásznapot a Mór-Pusztavám Bányász Nyugdíjas Szakszervezettel közösen 
szervezzük meg. A protokoll programok (koszorúzások, jutalmak átadása) a bányászok 
irányításával zajlanak. Intézményünk az idei évben az Erzsébet téri Művelődési Házba 
tervezi a színpadi kulturális programokat, illetve az utána következő bált.  
 
 

Márton-napi programok 
(2023. november 6-17.) 

 
A Márton-napi programokat a móri Német Nemzetiségi Önkormányzattal közösen 
szervezzük. Az idei évben ez a program is még a TDM közreműködésével, pályázati 
forrásból (TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2020-01705) valósul meg. Hagyományosan az óvodák 
és iskolák német nyelvű kulturális és hagyományőrző, nemzetiségi programokat mutatnak 
be saját intézményükben. Mi szervezzük és bonyolítja le a Márton-bált, valamint egy hétig 
az ünnepkörhöz kapcsolódó múzeumpedagógiai foglalkozásokat is tervezünk óvodás és 
általános iskolás csoportoknak. A sokszínű programoknak köszönhetően már nemcsak a 
móri közönséget, hanem a városunkba látogató turistákat és a közeli települések lakosait 
is vendégeink között tudhatjuk. 
 
 
 
 
 



 
 

 

Ünnepek, megemlékezések 

 
Az állami ünnepek és városi rendezvények szervezésének és lebonyolításának továbbra 
is aktív részesei vagyunk: 
 
 március 15. 
 március 18. 
 középiskolások városi ballagása 
 június 4. 
 augusztus 20. 
 október 6. 
 október 23. 
 november 2. 
 november 4. 
 december 3. 

 
A rendezvényekhez tartozó marketing feladatok nagy részét intézményünk végzi, a plakát 
és szórólap készítésén kívül munkatársaink feladata az online felületeken való 
megjelenések koordinálása is. Ezen kívül rendszeresen igénylik közreműködésünket a 
civil szervezetek és oktatási intézmények is hangosítással és konferálással.  
 

 
Nyári táborok 

 
A nyári szünidő első felében idén is megtartjuk tematikus táborainkat, 3 turnusban, hetente 
20-20 gyermek részvételével. A szülők részéről nagy az igény, előszeretettel keresik ezt a 
lehetőséget, hiszen a tartalmas programok mellett áraink csupán a tábor bekerülési 
költségeit tartalmazzák. A napi háromszori étkezés mellett remélhetőleg sikerül egy-egy 
kirándulást is beilleszteni a programok közé. A gyerekek, akik évről évre nagy örömmel 
jönnek hozzánk, a szórakozáson kívül hasznosan tölthetik el idejüket, bővíthetik 
ismereteiket.  
Idén az alábbi táborokba várjuk az érdeklődőket a múzeumos és közművelődési 
kolléganőkkel együtt: 
 Nyári tábor 1. Múzeumos     Június 26-30. 
 Nyári tábor 2. Tánc      Július 3-7. 
 Nyári tábor 3. Kerekítem-gombolyítom kézműves Július 10-17. 

 

 

 



 
 

 

Időszaki kiállítások 
 

A kiállítások tematikáját évről-évre úgy próbáljuk összeállítani, hogy minden 
korosztálynak felejthetetlen esztétikai élményt nyújtson. A kiállítóterem viszonylag kis 
mérete behatárolja a kiállítók körét, a befogadható alkotások méretét és mennyiségét, 
ezért az elmúlt években a kastély folyosóján is rendszeresen szervezünk, főként 
fotókiállításokat, melyek nagy népszerűségnek örvendenek mind a kiállítók, mind a 
látogatók között. 

 
Tervezett időszaki kiállításaink a 12-es teremben: 

 
április 28 – május 14.    Nagy Lajosné Luca – festménykiállítás  
május 26 – június 11.    Bodor Klára Sarolta – festménykiállítás és könyv 
Augusztus 18 – szeptember 17.  Korompai Péter – kerámia kiállítás 
Szeptember 28 – november 19.  Simon M. Veronika – festménykiállítás 
December 3 – december 18.   Vonsik Zsuzsanna – csoportos csipkekiállítás 
 
Tervezett időszaki kiállításaink a folyosón: 
 
április 28 – május 14.    Fejesné Horváth Irma – fotókiállítás  
május 26 – június 11.    Gárdonyi Géza Általános Iskola és Speciális  

Szakiskola Mór – rajzkiállítás 
Augusztus 18 – szeptember 17.  Ezerjó Nyugdíjas Egyesület jubileumi fotókiállítása 
Szeptember 28 – november 19.  Borbarát Hölgyek – fotókiállítás 
December 3 – december 18.   Fotókiállítás 
 
Jelentősebb tárlataink propagálásához online meghívót, plakátot készítünk. Az óvodások 
és általános iskolások számára egyes időszaki kiállításokhoz kapcsolódó tematikus 
foglalkozásokat kínálunk, melyekre előzetes bejelentkezés szükséges. 
 
 

Bálok 
 

Ünnepekhez, nagyrendezvényekhez kapcsolódóan szervezünk az év folyamán táncos 
rendezvényeket:  
 Farsangi bál (február 11.) 
 Húsvéti locsoló bál (április 9.) 
 Márton-bál (november 11.) 
 Szilveszteri bál (december 31.) 



 
 

 

   
Az általunk szervezett bálok sok vendéget vonzanak, gyorsan elfogynak a helyek. Ezeket 
a teltházas rendezvényeinket vegyes korosztály látogatja, és érkeznek vendégek a 
környező településekről is (Székesfehérvár, Környe, Tata, Oroszlány).   
 
 

Adventi rendezvények 
(2023. december 3 - december 17-ig) 

 
Advent első hétvégéjét megelőző pénteken kézműves foglakozást szervezünk felnőttek 
részére, ahol adventi koszorúk és karácsonyi asztali- és ajtódíszek készíthetők egyik 
móri virágüzlet közreműködéséve. Advent első vasárnapján nyitjuk meg az ünnepkörhöz 
kapcsolódó kiállításunkat. A gyerekeknek szóló Mikulásváró délután az idei évben is a 
városi pályázat (TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2020-01702) keretében valósul majd meg, 
melynek szervezésben intézményünk dolgozói segítenek. Aktívan részt veszünk a Városi 
Nyugdíjas karácsonyi ünnepség előkészületeiben és lebonyolításában, valamint mi 
szervezzük a karácsonyi kórushangversenyt. 

 
 

Tervezett tanfolyamaink 

Az év folyamán Kezdő társastánc tanfolyam indítását tervezzük. Valamint saját 
szervezéseinken kívül továbbra is szívesen fogadunk be mások által tartott, értéket, 
ismeretet közvetítő foglalkozásokat. 

 

Művészeti csoportok, klubok, szakkörök 

 
Az egyesületi formában működő klubok, csoportok rendezvényeihez, próbáikhoz helyet 
biztosítunk, lehetőségeinkhez képest szakmai segítséget is nyújtunk, és a korábbi 
évekhez hasonlóan számítunk aktív közreműködésükre rendezvényeinken. 
 

Szakmai kapcsolatok 
 
Évek óta tagja vagyunk a Magyar Fesztivál Szövetségnek és ha lehetőség lesz rá, részt 
veszünk szakmai konferenciákon, melyeken sok hasznos információval gazdagodhatunk 
a fesztiválok szervezése terén. 
Ezen kívül a Nemzeti Művelődési Intézettel állunk szorosabb kapcsolatban, tőlük 
kérhetünk szakmai segítséget különböző témákban. 



 
 

 

 

MUNKATERV A KÖNYVTÁRI TEVÉKENYSÉGHEZ  

 

Az intézmény könyvtári munkatervéről 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”.  

Ehhez a sablont és a terjedelmi megkötést az Emberi Erőforrások Minisztériuma 
határozza meg. 

 
 
 

MUNKATERV A MÚZEUMI TEVÉKENYSÉGHEZ 
 

Az előző évek járvánnyal összefüggő eseményei egyértelművé tették, hogy a múzeum 
szakmai stratégiájában az alkalmazkodó és szolgáltató múzeumi szemléletet kell előtérbe 
helyezni. Ennek a koncepciónak a jegyében 2023 évben több olyan kiemelkedő eseményt 
tervezünk, amelyek jelzik azt a törekvést, hogy a múzeum igyekszik fenntartani a már 
kialakult látogatói figyelmet.  

 
 

Digitalizálás/Pályázat 
 
Az Európai Unió tagállamainak képviselői és szakemberei már 2001-ben megalkották a 
Lundi alapelveket, amelyek megalapozták az európai kulturális örökség digitalizálásának 
az alapelveit. Az alapelv a hozzáférhetőség és fenntarthatóság, a kulturális sokszínűség 
és az oktatás támogatása. Célja a kulturális közvagyon hozzáférhetővé tétele, az online 
megjelenés, reprodukciók készítése, publikáció, műtárgyvédelem, állagmegóvás.  
Fontosnak tartjuk, hogy a Móri Emléktár és Művészeti Kiállítás gyűjteményeit digitálisan is 
fel tudjuk dolgozni. 2022-ben a Miniszterelnökség Egyházi és Nemzetiségi Kapcsolatokért 
Felelős Államtitkársága megbízásából a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. pályázatot hirdetett 
nemzetiségek kulturális kezdeményezéseinek 2023. évi költségvetési támogatására, 
melyre intézményünk pályázatot nyújtott be. Bízunk a sikeres elbírálásban. 



 
 

 

Rendezvények 
 
A múzeum elsődleges feladata a kulturális örökség közvetítése. Emberközpontú 
múzeumban élő, „működő” kiállításokat, rendezvényeket, eseményeket kell megvalósítani, 
ahol a múzeum élményforrás, szórakozási és kikapcsolódási tér. Ismeretszerzés, tanulás 
folyik, ahol megvalósul az iskolán kívüli és az élethosszig tartó tanulás lehetősége minden 
korosztály számára.  
Intézményünk saját rendezvényei mellett 2023-ban is csatlakozik több országos 
rendezvényhez: 
 
Saját rendezvények: 
 Szent György-heti Vigasságok 
 Mórikum Kultúr-Fröccs-Fesztivál 
 Móri Bornapok 
 
Országos rendezvények: 
 Tájházak Napja 
 Múzeumi Világnap 
 Rendez-vous aux jardins 
 Kulturális Örökség Napjai 
 Múzeumok Éjszakája  
 
Rendezvényeinken kívül nagy hangsúlyt szeretnénk fektetni az állandó és az időszakos 
kiállításokhoz kapcsolódó tárlatvezetésekre, az adott életkorhoz és tantervi anyaghoz 
kapcsolódó múzeumpedagógiai foglalkozásokra, illetve a digitalizált gyűjteményekhez való 
hozzáférés biztosítására. 

 
 

A múzeum, mint a tanulás színtere 
 
„Kihelyezett” tanóra a kiállításokban 

 
A tantermen kívüli iskolai oktatásnak a múzeumok a tanulói aktivitásra épülő tanulási 
módszerekhez alkalmas helyszínként szolgálnak. Nagyon népszerűek a múzeumi 
tanóráink. Több kiállításunk szorosan kötődik az iskolai tananyaghoz, ahol múzeumi 
feladatlapot is kitölthetnek a diákok. A célzatos vezetés mintegy „rákényszeríti” a 
gyermeket arra, hogy figyelmesen járja végig a tárlatot, felhívja a figyelmet a fontosabb 



 
 

 

pontokra, a feladatok elvégzése pedig arra készteti, hogy ő maga is a látogatás aktív 
résztvevőjévé váljon. Ebben az évben is kiemelt feladatnak tekintjük ezt a fajta „oktatást”. 
 

 
Fogyatékkal élők tárlatvezetése 

 
A különböző fogyatékkal élő emberek/csoportok is részt tudnak venni – részlegesen – a 
tárlatvezetéseken. A földszinti kiállítótereket és a Tájházat az akadálymentesítésnek 
köszönhetően a kerekesszékkel érkezők is meg tudják tekinteni. A tárlatvezető kollégák 
nagy odafigyeléssel, az egyéni igényeknek megfelelően mutatják be tárlatainkat. 

 
Múzeumpedagógia 

 

Múzeumpedagógiai foglalkozások 

2023 első múzeumpedagógiai foglalkozását, a farsangit, rendhagyó módon nem 
intézményünkben tartjuk, hanem kivisszük az iskolákba. Két negyvenötperces foglalkozás 
közül választhatnak a pedagógusok. A múzeumi órán megismertetjük a farsanghoz kötődő 
hagyományokat egy vetítéssel egybekötött előadáson, játékos feladatlapot tölthetnek ki, 
és végül különböző maszkokat, maskarákat próbálhatnak fel. A múzeumi óra önállóan is 
igényelhető vagy kombinálva a kézműves foglalkozással. A bejelentkezés telefonos 
egyeztetés alapján történik majd, az iskolák csengetési rendjéhez igazodva.   

A március 15-ei múzeumpedagógiai foglalkozásokat szintén rendhagyó formában 
szeretnénk megvalósítani, ahol történelmi sétán vehetnek részt a felsős osztályok.  

Húsvétkor a foglalkozást a farsangihoz hasonló módon kivinnénk az iskolákba. Múzeumi 
óra és kézműves foglalkozás közül választhatnának, illetve kérhetnék kombinálva is.  

Idén először tervezünk egy-két alkalommal pünkösdi foglalkozást, amit már a Lamberg-
kastélyban tartanánk.  

Továbbá tervezünk május-június és szeptember-október hónapokban városnéző sétákat 
móri általános iskolák felsős tanulóknak, és középiskolásoknak, ahol a város 
nevezetességeivel és történelmével ismertetjük meg őket.  

Augusztus 20-án az államalapítás ünnepén családi foglalkozás keretében az ünnephez 
kapcsolódóan alkothatnak a gyerekek, megtudhatják a résztvevők, mit is ünneplünk ezen 
a napon, milyen hagyományok kötődnek hozzá. 



 
 

 

A Márton-napi múzeumpedagógiai foglalkozások megvalósításához idén ismét nyújtunk 
be pályázatot a móri Német Nemzetiségi Önkormányzathoz.  

2023-ban az ádventi ünnepkörhöz kapcsolódóan zárjuk a múzeumpedagógiai 
foglalkozások sorát.   

 
Nyári tábor 

 
A 2023-ra meghirdetett táborok közül az első hetet tervezzük múzeum témakörben. A 
résztvevők megismerkedhetnek a kiállításokkal, a tájházzal, felelevenítik a népi 
hagyományokat. Mellette kézműves foglalkozásokon is fejleszthetik kreativitásukat. 

 

Műtárgyvédelem 

A műtárgyak, kulturális javak védelme a fizikai állagmegóvást, megőrzést, restaurálást 
jelenti. Megfelelő műtárgykörnyezet kialakítása szükséges ahhoz, hogy a tárgyak 
öregedését, bomlását, korróziós átalakulását késleltessük. 2023-ban is tervezünk biológiai 
védekezést - rágcsálóírtást két alkalommal, valamint az évek óta elmaradt gázosítást is 
szeretnénk elvégeztetni. Naponta mérjük a hő- és páratartalmat (főként az április 15-ig 
tartó temperáló fűtés miatt), megelőzve ezzel az esetleges káros műtárgykörnyezet 
kialakulását. 

 

A Hónap műtárgya sorozat 

A „hónap műtárgya” sorozat keretében egy-egy tárgyat emelünk ki a múzeumi 
gyűjteményből, raktárból. Célunk, hogy ezeket a kivételes darabokat, emlékeket 
részletesebben be tudjuk mutatni online felületeinken, melyeket később egy személyes 
tárlatvezetés alkalmával közelebbről meg is csodálhatnak látogatóink. 

 
Kommunikáció 

 
Fontosnak tartjuk tevékenységünk népszerűsítését. Kiállításainkról, tárlatainkról 
folyamatosan hírt adunk online felületeinken. Többször van lehetőségünk országos 
portálokon bemutatkozni, egy-egy kiemelt programsorozathoz kapcsolódva helyszínként a 
mi elérhetőségünk is megjelenik. A látogatók számának emelkedése és a visszajelzések is 
azt mutatják, hogy közkedvelt turisztikai célpont vagyunk. 



 
 

 

MUNKATERV AZ INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉS EGYÉB TERÜLETEIHEZ 

 

A képviselő-testület által biztosított lehetőség alapján a móri nevelési, oktatási 
intézmények továbbra is díjmentesen vehetik igénybe termeinket.  

Rendezvényeink szervezése során figyelünk arra, hogy a város civil szervezetei 
bemutatkozási lehetőséget kapjanak, vagy aktív közreműködőként vegyenek részt 
programjainkon. 

 

Marketing 

2023-ban is igyekszünk a rendelkezésünkre álló forrást minél hatékonyabban 
felhasználni. Főként az ingyenesen elérhető internetes eszközök használatát 
szorgalmazzuk. 

A rendezvényeket hirdető plakátoknak és szórólapoknak nagy részét saját magunk 
készítjük, csak a nagyrendezvényekhez kapcsolódó propagandaanyagokhoz veszünk 
igénybe grafikust, illetve nyomdai kivitelezést. 2022-től a rendezvények meghívóinak 
többségét hírlevél formájában juttatjuk el a címzettekhez a GDPR szabályait figyelembe 
véve. A hírlevélküldő szolgáltatásunkra folyamatos a feliratkozási lehetőség. 

Az országos rendezvényportálok szinte mindegyikén térítésmentesen szerepelnek 
programjaink.  

A muzeális kiállítóhely is számos ingyenes internetes felületen jelenik meg, és ennek 
kompenzálásaként mi kedvezményt nyújtunk pl. a szallas.hu, a hungarycard 
szolgáltatásait igénybe vevőknek. Ezek az online megjelenések nagyban hozzájárulnak a 
látogatószám növekedéséhez. 

Évek óta készíttetünk kártyanaptárt, mellyel szintén intézményünket népszerűsítjük.  

Folyamatosan emelkedik a látogatószám weblapjainkon és közösségi oldalainkon 
(Facebook, Instagram). A facebookon rendszeresen hírt adunk eseményeinkről, 
nyereményjátékokkal hívjuk fel a figyelmet nagyobb rendezvényeinkre. 

Az intézmény életével kapcsolatos közérdekű információkat folyamatosan frissítjük, 
igyekszünk naprakészek lenni minden téren.  

 



 
 

 

Pénzügyi adatok 

Bízunk abban, hogy az Önkormányzat által elfogadott 2023-as költségvetés lehetőséget 
biztosít arra, hogy minden tervezett programot és feladatot meg tudjunk valósítani, mely 
a város kulturális életét tovább gazdagítja. Folyamatosan figyeljük a pályázati 
lehetőségeket. 

 

Működési feltételek 

Lamberg-kastély 

Legnagyobb probléma továbbra is a fűtés. A 2015-ös felújítással érintett részeken 
hatékonyabban működik, de az épület nagy részén a hőelosztásban nagy a különbség. A 
költségek csökkentése érdekében 2022. őszétől az épületben csak temperáló fűtésre 
van lehetőség, sajnos az egyenletes hőmérsékletet így sem tudjuk tartani. A rendszer 
elöregedése mellett a nem megfelelő hőcserélő okozza a problémát.  

A felújítással nem érintett épületszárny és a kerítések falainak vakolata omlik, a terület 
nagysága évről-évre növekszik. A „B” szárnyhoz tartozó kapusház teteje az elkorhadt 
gerendák miatt megrogyott – félő, hogy hamarosan beomlik. Ennek javítása időszerű 
lenne, hogy ne károsodjon tovább a műemléki épület, másrészt esztétikai szempontból is 
kielégítőbb látványt nyújtana a város legfőbb turisztikai látványossága.  

A 2021-es NKA pályázati forrásból a Lamberg-kastély nagykapuját ki tudtuk cseréltetni, 
sajnos ekkor az oldalsó kisajtókra nem kaptunk támogatást. Ez év elején a bejáratként 
szolgáló jobb oldali kaput sikerült ideiglenesen megjavítani, de végleges megoldás a 
teljes csere lenne, mivel a fa már teljesen összeszáradt, az ajtó megvetemedett.  

Erzsébet téri Művelődési Ház 

Ebben az épületben a legfőbb gondot a szellőztetés hiánya okozza, ami nagyobb 
rendezvények alkalmával is nagyon kellemetlen. A nem megfelelő szellőzést tovább 
súlyosbítja a folyamatos felázás is. Egy korszerű szellőztető berendezéssel tudnánk 
ezen javítani. A felázott, málló vakolatot évente többször kell a nagyteremben levakarni, 
festeni. 

Reméljük, hogy a tavalyi év végén megjavított csatornarendszer ebben az évben már 
nem fog problémát okozni.  

 






