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BEVEZETŐ 
 
 

Nehéz feladat egy település kiemelt fontosságú kulturális intézményének, és 

annak dolgozójának lenni, hiszen a város lakosai nagy részben ránk támaszkodnak, 

ha kultúráról, kikapcsolódásról, művelődésről, önművelésről van szó. 

Hozzánk járnak olvasni valóért, termeinkben gyakorolják a táncot, zenét, 

gyermekeik is nálunk fejlődnek egy-egy foglalkozás, klub körében. Mi szervezzük a 

kikapcsolódásra alkalmas programok egész évben, a szórakoztató, könnyed 

rendezvényektől a komolyabb, magasabb kultúrát képviselő előadásokig. A település 

turisztikai arcának is meghatározó elemei vagyunk az évente emelkedő múzeumi 

látogató számainkkal, még ha ez nem is jellemzően a móriakat jelenti. 

Mindezen feladatokat kollégáink nagy hozzáértéssel, hivatástudattal végzik, 

remélhetőleg mindenki megelégedésére. Ez így volt eddig is, és így lesz 2020-ban is. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 

4 

MUNKATERV A KÖZMŰVELŐDÉSI TEVÉKENYSÉGHEZ 
 
 

Nagyrendezvények 
 
 

XXII. Móri Szent György-heti Vigasságok 

(2020. április 21-26.) 

 

Az idei évben 22. születésnapját ünnepli a Móri Szent György-heti 

Vigasságok, a tavaszi első szabadtéri nagyrendezvényünk. Az egyik legfőbb eleme, 

a már hagyományosan megrendezésre kerülő Ezerjó Fakanálforgató főzőverseny, 

melyet a Móri Borbarát Hölgyek Egyesületével közösen szervezünk. A barátias 

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 sportversenyek is sok vidéki érdeklődőt vonzanak. Az idén is szeretnénk 

a Kapucinus téren felállított nagyszínpadra olyan előadókat hívni, akikkel a bornapit 

megközelítő nézőszámot tudunk elérni. A kibővített helyszínnek köszönhetően a 

bornapihoz hasonlóan kitelepülnek a borászok is, így ők is jelentős forgalmat tudnak 

bonyolítani.  

 

 

Múzeumok Éjszakája 

(2020. június 27.) 

 

Intézményünk már 12 éve kapcsolódik az országos rendezvénysorozathoz, 

melynek keretében az idén is színes kulturális programkínálattal várjuk az 

érdeklődőket. Az időszaki kiállítások megnyitása, illetve a szabadtéri koncertek 

mellett a legkedveltebb állandó programunk a menetleveles barangolás. Ilyenkor 

tudjuk bemutatni az állandó kiállításaink anyagát olyan mélységben, hogy az apróbb 

változtatásokat is észrevegyék a látogatók. A kastélyudvaron felállított színpadra 

neves fellépők koncertjeit tervezzük. Az este sikeres lebonyolításában évek óta 

számíthatunk a Móri Borbarát Hölgyek Egyesületére (bortotó), valamint a Móri 

Borvidék borászaira, akik egyre nagyobb érdeklődéssel várják ezt a 

rendezvényünket. 
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Public art - a köztéri művészetek hete 

(2020. július 15-18.) 

 

A Public Art rendezvényt a Képző- és Iparművészeti Szabadiskola Alapítvánnyal és a 

MIKSZ Egyesülettel közösen szervezzük, közel 10 éve.  

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. 

Szombaton délután tárlatvezetésre várjuk a látogatókat, amelynek keretében a 

művészek bemutatják alkotásaikat. Ezt követően a színpadon 2 könnyűzenei 

koncertet szervezünk az érdeklődőknek. 

 

 
MÓRIKUM Kultúr-Fröccs-Fesztivál 

(2020. augusztus 20-22.) 

 

A tizenegyedik alkalommal megrendezésre kerülő fesztivál keretében 

„MÓRIKUM” névjegy alatt a móri unikumokat szeretnénk összegyűjteni és 

megismertetni látogatóinkkal.  A rendezvényt a helyi gasztronómiai különlegességek 

teszik igazán egyedivé és izgalmassá: fröccs, bor, borleves, kvircedli, 

macskapracni… 

Az első napon augusztus 20-án délután a hagyományos ünnepi műsorra kerül 

sor. A kenyérszentelés és a koszorúzás után az állami ünnepünket színházi 

előadással zárjuk majd.  A hagyományokhoz híven móri alkotók kiállításainak 

megnyitóját is tervezzük. 2019-ben és 2020-ban ünnepli a Képző-és Iparművészeti 

Szabadiskola Alapítvány megalakulásának 30. évfordulóját, és ennek keretében az 

idén is nagyszabású bemutatkozásra készülnek több helyiségünkben. 

A kolléganők idén is megtartják a kvircedlisütés bemutatót, és kóstolásra is 

lehetőség lesz. Természetesen bemutatkozási lehetőséget adunk a „mórikumoknak”- 

a móri tánccsoportoknak, kórusoknak, fúvószenekarnak. A gyermekes családoknak 

is szeretnénk programot kínálni gyermekkoncerttel játékparkkal. Az esték során 

élőzenei koncertekkel várjuk az közönséget, melyeket évről évre nagyobb 

érdeklődés kísér.   

 

 
Móri Bornapok és XIII. Nemzetközi Fúvószenekari Fesztivál 

(2020. október 1-4.) 

 

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 
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hagyományőrző, kulturális, sport és szórakoztató lehetőséget, emellett az idelátogató 

hazai és külföldi vendégek megismerkedhetnek a város egyre gazdagodó kulturális 

értékeivel. Az idei fesztivál a fúvószene jegyében zajlik 

Városunk hazai és külföldi turisták által leglátogatottabb 

rendezvénysorozatának előkészítése az előző évi Bornap lezárásakor már 

megkezdődik. Az idei évben Nemzetközi Fúvószenekari Fesztivál kapcsolódik a 

rendezvényhez, melynek fellépőit a Móri Ifjúsági Fúvószenei egyesület szakmai 

segítségével hívjuk meg. A kirakodóvásárt a Móri Borvidék TDM iroda tartja kézben, 

a Borutcát pedig a Móri Borvidék Hegyközsége. A 4 naphoz kapcsolódó 

infrastrukturális hátteret az önkormányzat koordinálja. A helyi civilek, csoportok, 

intézmények aktív közreműködésével intézményünk szervezi a nagyszínpadon, a 

Lamberg-kastélyban és a régi Mozi épületében zajló programokat, valamint a mi 

feladatunk a városba érkező fúvószenekarok ellátásának, szálláshelyének 

leszervezése is, és az egyszerre közel 1000 résztvevővel zajló Szüreti felvonulás 

lebonyolítása is. Ezekből is látszik, hogy mennyire összehangolt, nagyszerű 

csapatmunkára van szükség munkatársaink között, és a többi közreműködővel 

egyaránt. 

A több évtizedes múltra visszatekintő fesztivál sikerességének és 

népszerűségének fenntartása érdekében igyekszünk népszerű fellépőkkel megtölteni 

a nagyszínpadot, ami egy ilyen kvalitású rendezvénynél elengedhetetlen.  

 
 

Rendezvénysorozatok 
 
 

Nyári Zenei Estek 

(2020. június 21. - augusztus 31-ig vasárnaponként) 

 

Az idei évben 26. alkalommal szervezzük meg a Nyári Zenei Esteket. A nyár 

folyamán, vasárnaponként 18 órától élvezetes koraesti koncerttel várjuk a 

közönséget a Zenepavilonban. A 10 alkalmas programsorozat keretében szinte 

minden műfajban (fúvószene, jazz, magyar és külföldi népzene, kórusművek, 

musical stb.) élvezhetünk egy-egy produkciót és alkalmanként fellépési lehetőséget 

kapnak a helyi műkedvelő csoportok is.  A programot leginkább a közép- és idősebb 

korosztály látogatja, de kedvelik a kisgyerekes családok is, tehát a fellépők sora 

elsősorban az ő igényüket tükrözi.  

 

 
KisUdvar koncertek 

(2020. június 19. - augusztus 28-ig kéthetente) 

 

2020-ban negyedik alkalommal szervezzük meg koncertsorozatunkat, 

KisUdvar Koncertek elnevezéssel, a Lamberg-kastély kerthelyiségében. Az immáron 



 

7 

közkedvelt nyáresti program az idei évben is kéthetente kerül majd megrendezésre, 

péntek este 21 órai kezdettel, egészen augusztus végéig. Ez a programsorozat 

főként a fiatalabb és középkorosztályt célozza meg, akik könnyű, mégis színvonalas 

kulturális kikapcsolódásra vágynak. A zenekarokat az idén is úgy válogatjuk össze, 

hogy több zenei műfaj képviselve legyen, de alapvetően inkább alternatív és „kultúr-

pop” fellépők lesznek. Az idén is jelképes összegű belépődíjat fogunk szedni, az 

udvar korlátozott befogadóképessége miatt. Rengeteg pozitív visszajelzést kaptunk 

az előző koncertsorozat kapcsán, és nagy érdeklődés övezi az idei fellépők sorát is, 

így bízunk benne, hogy az idén is teltházzal bonyolítjuk le a rendezvényt.   

 

 
Egyéb rendezvények, tanfolyamok, szakkörök 

 
 

Környezetvédelmi és madárbarát nap 

(2020. március 20.) 

 

A Lamberg-kastély parkja már 8. 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 mindegyik 

általános iskolájából 1-1 osztály vehet részt, akik játékos feladatok és interaktív 

vetélkedők segítségével tanulhatnak a környezetvédelemről.  

 

 

Városi Gyermeknap 

(2020. május 30.) 

 

A Szent István Parkban egésznapos programmal készülünk minden évben a 

Gyermeknapra. Népi játszóparkkal, arcfestéssel és koncerttel várjuk a családokat. A 

gyerekek számára ingyenes körhintákat és ugrálóvárakat a Móri Borvidék TDM Iroda 

finanszírozza. Programelemmel sok éve közreműködik a Móri SE Sakk Szakosztálya 

és a Móri Díszmadarasok Egyesülete is.  

 

 

Bányásznap 

(2020. szeptember 5.) 

 

A Bányásznapot a Mór-Pusztavám Bányász Nyugdíjas Szakszervezet segítségével 

rendezzük meg. A protokoll programok (koszorúzások, jutalmak átadása) a 

bányászok irányításával zajlanak. Intézményünk a Szent István Parkban lévő 

színpadot, és a rajta zajló kulturális programokat szervezi és koordinálja 
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Márton-havi programok 

(2020. november) 

 

A Márton-napok eredetileg a móri Német Nemzetiségi Önkormányzat által 

szervezett és finanszírozott rendezvény volt, melyen az óvodák és iskolák német 

nyelvű kulturális és hagyományőrző, nemzetiségi programokat mutattak be saját 

intézményükben. A Márton-napi lampionos felvonulás és a Márton-bál volt a 

nagyközönség által látogatható rendezvény. 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. Ezáltal már nem csak a móri közönséget, hanem a városunkba látogató 

turistákat és a közeli települések lakosait is vendégeink között tudhatjuk. 

Intézményünk a Márton-bálon való segítségnyújtás mellett a lampionkészítő 

játszóházat bonyolítja le, illetve a kastély udvaráról indul a lampionos felvonulás is, 

ami a Wekerle Sándor Szabadidőközponthoz érkezik. Ott kollégáink sült tökkel, forró 

teával és forralt borral várják a felvonulókat. A szabadidőközpontban lévő ezt követő 

esetleges többi program pontosításához még a német önkormányzattal és a civil 

csoportokkal való egyeztetés szükséges.  

 

 
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.  
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Nyári táborok 

 

A nyári szünidő első felében idén is megtartjuk napközis táborainkat, 

melyeken alkalmanként 25 gyereket tudunk fogadni. A szülők részéről nagy az igény, 

előszeretettel keresik ezt a lehetőséget, hiszen áraink csupán a tábor bekerülési 

költségeit tartalmazzák. A napi háromszori étkezés mellett remélhetőleg sikerül egy-

egy buszos kirándulást is becsempésznünk a programok közé. A gyerekek, akik 

évről évre nagy örömmel jönnek hozzánk, a szórakozáson kívül hasznosan tölthetik 

el idejüket, bővíthetik ismereteiket.  

 

Időszaki kiállítások 

 

 

A kiállítások tematikáját próbáljuk úgy összeállítani, hogy lehetőség szerint 

minden korosztálynak és minél több érdeklődő látogatónak nyújtson feledhetetlen 

esztétikai élményt. A termünk viszonylag kis mérete sajnos erősen behatárolja a 

kiállítók körét és a befogadható alkotások mennyiségét.  

Az elmúlt években a kastély folyosóján rendszeresen szerveztünk 

fotókiállításokat, melyek nagy népszerűségnek örvendenek mind a kiállítók, mind a 

látogatók között, így az idei évben is több alkalommal fogunk ilyen típusú tárlatot 

szervezni. 

 
Tervezett időszaki kiállításaink a 12-es teremben: 
 

• Móri Írók, Képzőművészek Szövetsége Egyesület alkotói 

„Suttogó pillanatok”     

2019. december 1. – 2020. január 26. 

• Dobrovitz Klára és Kovácsai Gabriella üvegműves és üvegfestő 

kiállításmárcius 05 - április 19.    

március 21. – április 14. 

• Ágh Gyula Mihály festőművész     

április 23. – május 24. 

• Gyereknapi kiállítás 

május 28. – június 21. 

• Múzeumok Éjszakája – Hang-Szín-Tér Művészeti Iskola tanulóinak kiállítása 

június 27. – augusztus 9. 

• Mórikum – 30 éves a Móri Szabadiskola      

augusztus 19. – szeptember 20. 

• Bornapi kiállítás 

október 1. – november 15. 

• Adventi kiállítás - "Paripám csodaszép" , hintaló kiállítás  

november 29 - január 24. 



 

10 

Tervezett időszaki kiállításaink a 12-es folyosón: 
 

• Szent György-heti Vigasságok- fotókiállítás 

Április 23. – június 21. 

• Múzeumok éjszakája: Hang-Szín-Tér Művészeti Iskola tanulóinak kiállítása 

Június 27. – augusztus 9. 

• Mórikum: 30 éves a Móri Szabadiskola 

Augusztus 19. – szeptember 20. 

• Bornapi fotókiállítás- Fűrész Zsolt 

október 01 - január 24.  

Jelentősebb tárlataink propagálásához nyomdai kivitelezésű meghívót, plakátot 

készítünk, készíttetünk. 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 8.) 

• Húsvéti locsoló bál (április 12.) 

• Márton-bál (november 7.) 

• 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 

(2020. november 29- december 20-ig) 

 

Advent első hétvégéjét megelőző pénteken felnőtt kézműves foglakozást 

szervezünk, ahol adventi koszorúk és karácsonyi asztali- és ajtódíszek készíthetők a 

Tihanyi Virágüzlet munkatársainak közreműködésével. Vasárnap délután nyitjuk meg 

Adventi kiállításunkat. A gyerekeknek Mikulásváró műsort és kézműves foglalkozást 

tartunk. A karácsonyi kórushangverseny és a Városi Nyugdíjas Karácsony 

megszervezésében is közreműködünk. 
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A kastélyt karácsonyi díszbe öltöztetjük, az udvaron kerül felállításra a 

Betlehem. 

A tavalyi évhez hasonlóan idén is szeretnénk egy színvonalasan kivitelezett 

programfüzet és plakát közreadásával segíteni a programválasztást az adventi és 

karácsonyi időszakban. 

 

Kézműves műhelyfoglalkozások 

 

Jeles napokhoz (farsang, húsvét, karácsony stb.) kapcsolódóan projekt hetek 

keretében múzeumpedagógiai foglalkozásokat tartanak a múzeumi szakfeladaton 

dolgozó kollégák, melyek igen nagy népszerűségnek örvendenek. A foglalkozások 

keretében az óvodás és iskolás csoportok előadást hallhatnak az adott jeles naphoz 

kapcsolódó hagyományokról, majd kézműves foglalkozáson vehetnek részt, ez 

utóbbiban nyújtanak segítséget igény esetén a közművelődési kollégák.  

A saját lebonyolítású játszóházaik Mikulás, illetve Márton napjához 

kapcsolódnak.  

 

Tervezett tanfolyamaink 

 

Az év elején kezdő társastánc tanfolyamot indítunk február közepétől. Saját 

szervezéseinken kívül továbbra is szívesen fogadunk be mások által tartott, értéket, 

ismeretet közvetítő foglalkozásokat, mint pl. a sakk-szakkör, nyelvtanfolyam stb. 

 
 

Művészeti csoportok, klubok, szakkörök 

 

A 2016-ban létrehozott Kézimunka-kör egy olyan önképző csoport, ahol a 

résztvevők időről-időre megismerkedhetnek különböző kézműves tevékenységekkel 

és kézimunka fajtákkal. Elsősorban egymástól tanulnak a tagok, de ha olyan 

technikát szeretnének elsajátítani, amihez egyikőjük sem ért, természetesen 

keresünk megfelelő előadót.  

A 2019. októberében kezdődött Kerekítem - gombolyítom gyermek kézműves 

foglalkozások látogatottsága egyre nő. Az állandó tagok mellett alkalmanként újabb 

lelkes gyerekek csatlakoznak a csoporthoz. A célkorosztály a 8 - 14 éves gyerekek, 

akiknek a különböző anyagok - fonal, fa, termések, papír, gyöngy és liszt - 

használata közben fejlődik a kézügyességük, finommotorikus képességük miközben 

jó hangulatban kiélhetik kreativitásukat. 

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. 
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Szakmai kapcsolatok 
 

Évek óta tagja vagyunk a Magyar Fesztivál Szövetségnek és rendszeresen 

járunk a szakmai konferenciáikra, melyeken sok hasznos információval gazdagodunk 

a fesztiválok szervezése terén. 

Ezen kívül aktív kapcsolatot ápolunk a Fejér Megyei Népművelők 

Egyesületével, a Fejér Megyei Művelődési Központtal, akikkel kölcsönös szakmai 

segítséget nyújtunk egymásnak, de a Magyar Népművelők Egyesületének 

tevékenységét is folyamatosan nyomon követjük. Jelentős szakmai segítséget 

kapunk a statisztikai és jogszabályi változások nyomon követéséhez a Nemzeti 

Művelődési Intézet kollégáitól, szakmai fórumok útján.  
 
 

 

 

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. A települési könyvtárak részére a 2019. évi szakmai beszámoló és a 
2020. évi munkaterv elkészítéséhez szükséges sablonjait ezúton küldöm meg 
Önnek.” 

 
 

MUNKATERV A MÚZEUMI TEVÉKENYSÉGHEZ 

Móri Emléktár és Művészeti Kiállítás 

Kubinyi Ágoston Program  

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma 2018-ban is kiírta a Kubinyi Ágoston 

Programot. Pályázni állandó kiállítások megvalósítására és megújítására, valamint 

infrastrukturális fejlesztésekre lehetett. Intézményünk is élt ezzel a lehetőséggel, 

látványraktár kialakítása végett, mely nagy örömünkre, sikeresen zárult. Ebben az 

évben elkezdődhet a pályázat megvalósítása. 

A múzeumok elsődleges feladata a műtárgyak őrzése és óvása. Ezt nem csak 

a kiállításokban kell véghez vinni, hanem a múzeumi raktárakban. A raktározás 

felelősségteljesen felállított szabályozása az egyetlen lehetőség a műtárgyak hosszú 

távú megőrzésére. 
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Mi is a raktár állományvédelem szempontból: a kulturális javak tárolására és 

kiállítására alkalmas, műtárgyakra káros anyagot nem tartalmazó levegőjű, 

szabályozott, egyenletes hőmérsékletű, páratartalmú és megvilágítottságú tér, amely 

a megelőző állományvédelem feladatainak ellátásához szükséges pára-, hő- és 

fénymérő eszközökkel ellátott, biológiai kártevőktől mentes, és lehetővé teszi a 

kulturális javak biztonságos megőrzését és mozgatását. 

A raktározás korszerű, állományvédelmi előírásoknak megfelelő kialakítását 

csak tervezéssel, jól átgondolt ütemezéssel és a pályázati lehetőségek maximális 

kihasználásával lehet megvalósítani. Az elmúlt évtizedben Magyarországon is nagy 

hangsúlyt kapott a raktározás professzionálissá tétele, elsősorban a múzeumok 

látványraktár projektjein keresztül. A mai múzeumi világ egyik divatos és egyre 

gyakrabban alkalmazott bemutatási egysége a látványraktár. Ez olyan raktár, ahová 

a látogatók is beléphetnek és megcsodálhatják a látogatók elől elzárt műtárgyakat. 

A Móri Emléktár és Művészeti Kiállítás muzeális kiállítóhely jelenleg 460 db 

néprajzi, illetve 52 db képzőművészeti műtárggyal rendelkezik, szakszerűen 

leltározva. 

A pályázatunk célja a megfelelő, állományvédelmi, klimatizált raktári 

körülmények kialakítása, egyúttal látványraktári funkció ellátására alkalmas bútorok 

beszerzése, múzeumpedagógiai, tárlatvezetési lehetőséggel bemutatásra 

kialakítandó raktárhelyiség létrehozása. 

Tematikusan a következő témákat mutatnánk be, mivel zömében néprajzi 

tárgyaink vannak: kádár és bodnár eszközök, mázas és máz nélküli kerámia 

edények, bányászeszközök, bibliák és egyéb szakrális könyvek. 

 

„Az Év Múzeumbarát Osztálya és Pedagógusa” pályázat 

 

Az idei évben először tervezzük meghirdetni az “Év Múzeumbarát Osztálya és 

Pedagógusa” pályázatot. 

Játékos versengéssel invitáljuk gyakoribb múzeumlátogatásra a móri diákokat 

és pedagógusokat a gyűjteményeinkben. A pályázat célja, hogy a helyi iskolák 

diákjai és tanárai gyakrabban és szívesebben járjanak a múzeumunkba. Az iskolai 

tanulás során hatékonyabban és kreatívabban használják a kiállítások biztosította 

ismeretszerzési lehetőségeket, ezáltal is erősödjön az oktatási intézmények és a 

múzeum kapcsolata. 

A pályázat keretében az osztályok esetében az adott tanév múzeumlátogatási 

alkalmainak – kiállítás megnyitók, rendezvények, tárlatvezetések, 

múzeumpedagógiai foglalkozások, vetélkedők– gyakorisága, a pedagógusoknál 

pedig a múzeumok oktatási célú, sokoldalú hasznosítása – iskolai (múzeumi) 

tanórák, és múzeumlátogatások gyakoriságának alapján kerül kiválasztásra a 

díjazott.  

Az Év Múzeumbarát Osztálya Díjra móri általános és középiskolai osztályok, 

pályázhatnak és az Év Múzeumbarát Pedagógusa Díjra azok tanárai.  A pályázatban 
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résztvevők az első múzeumlátogatás alkalmával regisztrálhatnak, és egy 

pecsétgyűjtő füzetet kapnak, melybe a tanév során gyűjthetik a látogatást igazoló 

pecséteket. A díjat az az osztály, illetve pedagógus kapja, amelyik a tanév során a 

legtöbb pecsétet gyűjti össze.  

 

 

Múzeumpedagógiai órák  

 

A múzeumpedagógia órák segítségével a hozzánk látogató diákcsoportok 

játékos formában kerülhetnek kapcsolatba kiállításainkkal, múzeumunkkal, 

gyűjteményeinkkel. A múzeumi órák, foglalkozások célja, hogy kézzelfoghatóvá, 

élményszerűvé tegyék az iskolákban tanultakat, résztvevői kipróbálhassanak egyedi 

tevékenységeket is. Ezzel együtt elsajátítják azokat a készségeket és 

kompetenciákat, amelyek lehetővé teszik, hogy kiállításainkat akár most, vagy 

majdan felnőttként önálló an élvezzék és megértsék.  

A korábban játszóházi jellegű múzeumpedagógiai programok ma már 

következetesen kapcsolódnak az iskolai tananyaghoz, ezzel a múzeum 

élményszerű, szemléletes tanulási helyszínné vált.  

Világszerte, így hazánkban is egyre erőteljesebb az a törekvés, hogy a 

múzeumok, közgyűjtemények ne csak passzív módon tárják kulturális kincseiket a 

nyilvánosság elé, hanem minél aktívabban vonzzanak magukhoz fiatalokat. 

A 2019-es évben is több iskola pedagógusa élt azzal a lehetőséggel, hogy 

„kiváltotta” a tanintézményeik fala közt tartott óráikat azzal, hogy az adott témakörhöz 

kapcsolódóan múzeumpedagógiai órát kért. Ezt a jövőben is szeretnénk erősíteni. 

Múzeumpedagógiai óráink – a teljesség igénye nélkül – a következő témakörök köré 

csoportosulhatnak: 

• néprajz 

• hon- és népismeret 

• történelem 

• irodalomtörténet 

• helytörténet 

• régészet 

• kézművesség 

• művészet- és művészettörténet 

• időszaki kiállításainkhoz kapcsolódó témakörök 

Intézményünkben már hagyománnyá vált és elmondhatjuk, hogy nagyon 

közkedveltek a nyári táboraink. Mivel a múzeumok sokrétű feladatainak sorába jól 

illeszkednek és a múzeumi témákhoz kapcsolódhatnak, múzeumi tematikájú, 

különleges nyári tábort szeretnénk megvalósítani ebben az évben. 
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Múzeumpedagógiai foglalkozások 

Múzeumnak tovább kell mélyítenie és szélesíteni a kapcsolatot a város 

oktatási-, kulturális intézményeivel és civil szervezeteivel. Nyitottunk a legfiatalabb 

múzeumlátogatók felé is. Bővítettük az óvodásoknak szánt programcsomagunkat is. 

A múlt év tapasztalatait felhasználva folytatjuk az óvodások számára kidolgozott 

programjaink megvalósítását. 

Meglevő múzeumpedagógiai programkínálatunk frissítése, aktualizálása 

folyamatosan zajlik.  

2020-ban is folyamatosan fejlesztjük és bővítjük a múzeum iskolákkal, 

fiatalokkal és pedagógusokkal való kapcsolatát, gondolva itt a városi és vidéki 

iskolákra és a különböző korosztályra egyaránt. Továbbra is szeretnénk folytatni a 

fogyatékkal élők bevonását is. 

A múzeumpedagógiai foglalkozások keretében lehetőséget biztosítunk arra, 

hogy az óvodás, az általános és akár, középiskolás tanulók korosztályuknak 

megfelelően megismerkedjenek a népi kultúrával, ezen belül is a móri sváb 

kultúrával és annak hagyományával. A foglalkozások során a diákok találkozhatnak 

az év jeles napjaihoz kötődő szokásokkal, izgalmas kisfilmek segítségével, és a 

foglalkozások témájához kapcsolódó tárgykultúrával. Nemcsak ismereteiket 

bővíthetik a gyerekek a színes előadásokkal, hanem kézműves foglalkozáson is 

részt vesznek, ahol az „alkotások” szintén kapcsolódnak az ünnepkörhöz.  

 

Ünnepnaphoz kötött projektheteink 2020-ban: 

• Farsang 

• Március 15 (Móri csata) 

• Húsvét 

• Vasarely 

• Márton napi 

• Advent 

•  

Sváb tájház 

A tájházak vagy falumúzeumok olyan szabadtéri néprajzi gyűjtemények, 

amelyek a helyben összegyűjtött és megőrzött tárgyakkal az adott település vagy 

tájegység hagyományos tárgyi kultúráját, a népi építészet szempontjából jelentős 

(esetleg népi műemlékeknek minősített) épületekben berendezett lakásbelsőket 

mutatják be. 

Elsődleges céljuk a reprezentálás, az értékmegőrzés és értékközvetítés. A 

magyarországi tájházak a kulturális örökségek egy kiemelt csoportját képezik, az 

ország világörökségi várományosi listáján szerepelnek. 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Szabadt%C3%A9ri_n%C3%A9prajzi_gy%C5%B1jtem%C3%A9ny
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A tájházunk az ide telepített német lakosság mindennapi életét, tárgyi 

kultúráját mutatja be, helyben összegyűjtött és megőrzött tárgyakkal az adott 

településről. 

Fontosnak tartjuk továbbra is, hogy a helyi hagyományőrző csoportokkal 

karöltve színesíthetjük a tájházi rendezvényeket, múzeumpedagógiai 

foglalkozásokat, nyári táborokat. 

A Tájházszövetség által meghirdetett Tájházak Napja program, idén is a Szent 

György-heti Vigasságok című rendezvényünk színes foltja lesz. Kollégákkal “élővé” 

varázsoljuk a házat, begyújtunk a sparheltbe és sütünk, főzünk. A látogatók nem 

csak végignézhetik mindezt, hanem megkóstolhatják a sváb jellegű ételeket. 

A múzeumpedagógiai projekthetek előadásait a tájház tisztaszobájába 

terveztük ebben az évben is. A foglalkozásokon részt vevő gyerekek így közelebb 

kerülnek a népi hagyományok felelevenítése közben a régmúlthoz. 

 

Kommunikációs tevékenység 

Célunk a múzeum látogatottságának, ezzel ismertségének és 

elismertségének, valamint bevételeinek egyenletes, folyamatos növelésére.  

A már jól bejáratott, többségében személyes kommunikációs csatornákon 

keresztül, továbbra is meg kell szólítani a múzeumot legnagyobb számban látogató 

iskolai csoportokat. 

Törekedni kell az eddig kevésbé hatékonyan elért csoportok(középiskolások) 

megszólítására, az ehhez szükséges kommunikációs csatornák felderítésére, 

használatára.  

Új célközönség hatékony megszólítására: jelen pillanatban ezeken a 

családokat értjük. 

Törekedni kell a múzeumot kedvezményesen látogató csoport, a nyugdíjasok 

még aktívabb megszólítására, bevonására. Esetükben egy folyamatosan növekvő 

számú célközönségről beszélünk, akik ugyan kisebb bevételt, de nagy létszámot, s 

vele egy nagy létszámú, a múzeumot elismerő közösséget alkothatnak. 

A fentiek megvalósulásával lépéseket tehetünk annak a célkitűzésnek az 

elérésében, hogy őrizzük és közzé is tesszük Mór és a Múzeumunk tudományos, 

kulturális és művészeti értékeit. 

Törekszünk a várost és városkörnyéket leginkább elérő, azaz leghatékonyabb 

megjelenési felületek (helyi és országos televíziók, írott sajtó, közösségi felületek, 

stb.) megfelelő mértékű és szintű használatára. 

Azért, hogy a térségből minél több lehetséges látogatót érjünk el, jelen 

leszünk a Székesfehérvári Utazás és Szabadidő Kiállításon. 
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EGYÉB TERVEK A 2020. ÉVI MUNKAVÉGZÉSHEZ 
 
 

Intézményünk külső kapcsolatai 
 

A szakmai kapcsolattartást más megyei és országon belüli szervezetekkel 

(Magyar Könyvtárosok Egyesülete, MOKKA - Magyar Országos Közös Katalógus 

Egyesület, Magyar Népművelők Egyesülete, Fejér Megyei Népművelők Egyesülete, 

Tájházszövetség), intézményekkel nagyon fontosnak tartjuk, ezért lehetőségeinkhez 

mérten megragadunk minden olyan alkalmat, ahol szakmai továbbképzéseken, 

találkozókon, vándorgyűléseken vehetünk részt. 

Iskolai, óvodai oktatást, nevelést segítő munkánk 

 

Helyet biztosítunk az iskolai ünnepeknek, vetélkedőknek, részt veszünk az 

iskolai, óvodai rendezvényeken, ahol segítséget nyújtunk a technikai feltételeink 

biztosításával is.  

A Német Nemzetiségi Önkormányzattal együttműködünk több városi 

rendezvény lebonyolításában. 

 

Kapcsolat a civilszférával 

 

A város civil szervezetei rendszeresen részt vesznek rendezvényeinken, 

némelyekkel közösen szervezünk programokat. 

A civilek működését segítjük helyiségeink rendelkezésre bocsátásával - 

alkalmi és rendszeres jelleggel.  

Továbbra is helyet adunk próbák, taggyűlések, fogadóórák, rendezvények 

megtartására intézményünk épületeiben. 

Az iskolák, óvodák, civil szervezetek élnek a képviselőtestület által biztosított 

lehetőséggel, és általában kihasználják az igénybe vehető ingyenességet. Ennek 

anyagi (önköltségi) hátterét intézményünk viseli.   

 

Intézményi marketing 
 

Intézményünk marketing tevékenysége még mindig két lábon áll. Az 

úgynevezett papír alapú, nyomtatott termékek (plakátok, szórólapok, meghívók) még 

mindig több látogatót eredményeznek, mint azt sokan gondolnák, így igyekszünk ezt 

minél magasabb minőségben, ám költséghatékonyan alkalmazni. Az évente 

ismétlődő nagyrendezvényeknek megvannak a saját arculati elemei, melyeket 

alkalmazva a járókelők már megismerik az adott eseményeket, programokat. 

Másik oldala a digitális világ, amiben nem szeretnénk lemaradni másoktól. 

Aktív honlapot és Facebook oldalakat üzemeltetünk, de jelen vagyunk az 

Instagrammon, valamint alkalmazzuk az elektronikus hírlevél-küldést is.  
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Jó kapcsolatot építettünk ki a médiával, a képújságokban rendszeresen 

tájékoztatnak programjainkról, a városi televízió visszatérő vendég 

rendezvényeinken, gyakran szerepelünk hírösszeállításaikban, ezt szeretnénk 

továbbra is fenntartani. 

Bízunk benne, hogy az előző évekhez hasonlóan a TDM ismét tud támogatást 

nyújtani rendezvényeink és szolgáltatásaink népszerűsítésében. 

 
 
 
 

Pénzügyi feltételek    
 

Munkánkhoz továbbra is a város Önkormányzata biztosítja a hátteret, melyet a 

saját bevételeinkkel egészítünk ki. Gazdaságosan, körültekintően használjuk fel a 

rendelkezésünkre álló összeget, és igyekszünk lehetőségeinkhez mérten minél több 

pályázati összeggel kiegészíteni. 

 
 

Műszaki, működési feltételek 
 

A Lamberg-kastély legnagyobb problémája a fűtés, amely a rendszer 

elöregedéséből és a 2015-ös felújítás során történt változások okozzák. Ezt jó lenne 

a következő fűtési szezonra rendbe tenni. Ezen kívül a díszes nagykapu állapota ad 

okot némi aggodalomra, remélhetőleg egy nagyobb szél nem fogja kidönteni, ha az 

esztétikai állapotáról nem is beszélünk. 

Az Erzsébet téri Művelődési Ház jelenleg is legnagyobb forgalmú épület. 

Megtörtént a Kisterem parkettájának rendbe hozatala és ablakainak cseréje, ami 

időszerű volt. A szellőzés egy-egy nagyobb létszámú rendezvénynél továbbra is 

probléma, illetve a falak felázása is megjelenik helyenként. 

A Régi mozi épületének felújítása befejeződött, lassan újra teljesen birtokba 

veszik a móriak. A felújítás után (mely leginkább energetikai munkálat volt) látszódik, 

hogy a színházterem belső felújítás lenne a következő lépés. 

A Felsődobosi Művelődési Ház továbbra is az előző évek szintjén van, 

reméljük nem válik használhatatlanná. 

A Lovarda utcai kisiskola épülete jelenleg az egyik legkihasználtabb épület, 

mely beváltotta a hozzá fűzött reményeket, nagyon szeretik az ott próbáló csoportok. 

Az épület állagát tekintve használható, de hasznos lenne egy belső felújítás. 

 

 

Személyi feltételek 

 

2019-ben egy kolléga megy nyugdíjba, egy főtől kényszerűségből váltunk 

meg, 2020 januárjában pedig személyes okokból távozott egy kolléga, ám 
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mindhárom pozíció betöltésre került már. Reményeink szerint 2020 tavaszán egy fél 

állású technikai dolgozóval bővülünk. Tudjuk, hogy van még néhány óra státusz, 

amire szükségünk lenne, de szerencsére a kollégák megfelelő hozzáállása miatt 

egyelőre ez nem ütközött ki. 

 

 
 
 
 

ZÁRÓ GONDOLATOK 
 

Az intézményünkben dolgozó kollégák idén is azon lesznek, hogy minden 

igényt kielégítve végezzék munkájukat. 

2020 is egy ugyanolyan év lesz, ahol rengeteg rendezvényt kell megszervezni, 

rengeteg látogatót, olvasót kiszolgálni. Mégis megpróbáljuk, hogy mindig valami újat, 

valami többet adjunk évről évre, reméljük ez idén is sikerül. 

 
 
 
Mór, 2020. február 6. 

 
 
 

Kovács Gergő 
igazgató 
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MELLÉKLETEK 
 

1. számú melléklet: Közművelődési alapszolgáltatási terv 


