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A Tomory Lajos Múzeum a kerÜlet egyetlen történeti, képzőművészeti anyagot gyűjtő-, őrző-,

feldolgozó- és bemutatóhelye, a helytörténeti kutatás, oktatás központja, amely 2016-ban kapott
múzeumi besorolást.
2005 óta irányítom a kÜlönféle szervezeti keretek között működő kerületi muzeális közgyűjteményt.
Úgy gondolom, hogy az elmúlt 13 évben sikerült a fenntartó támogatásával a ,,helytörténetit" lépésről-
lépésre, a munkatársak és segítők lelkes és intenzív munkájával a mai szintre fejleszteni. A fejlődést a
szakma is elismerte: 20l2-ben Pulszky-kÜlöndíjjal, 2016-ban a múzeumi besorolás megadásával. 2018-

ban pedig már csak néhány lépésre vagyunk egy negyedszázados álom, az új központi épÜlet

átadásától.

Véleményem szerint a hatékonyan, o közösség szómőra hosznoson és optimólisan m(jködő múzeumhoz
o következők szükségesek:

- a fenntartó és az intézmény szakmai munkatársai által elfogadott fejlesztési koncepció, hosszú

és rövidtávú tervek
- a fenntartóval és más partnerekkel, a helyi közösséggel való intenzív egyÜttműködés
- a fenntartói, partneri, látogatói igények folyamatos figyelembevétele
- motivált és felkészült, demokratikusan irányított, a tervezett feladatokhoz elegendő létszámú

és szakértelmű munkatársí közösség, amelyet pl. önkéntesek is segítenek
_ a tervezett feladatok elvégzéshez szÜkséges pénz- és munkaerő előteremtése, lehetőleg több

forrásból (pl. pályázati források keresése és felhasználása)
_ költséghatékonyság szemmel tartása (p|. az internet adta lehetőségek kihasználása,

munkatársak továbbképzése, hogy bizonyos feladatokat ,,házon belí.il" végezhessÜnk)
- hatékony kommunikáció, minőségi, a jogszabályokat figyelembe vevő feladatvégzés
- a célnak megfelelően kialakított és folyamatosan karbantartott kiállító- és raktárterek
- a helyi közösséget szolgáló, körÍ.jltekintően fejlesztett, nyilvántartott és megfelelő módon

tárolt gyűjtemények
- a célközönséget megszólító minőségi kiállítások, kiadványok, múzeumpedagógiai és egyéb

programok

Mi a Tomory Lajos Múzeum működésének céljo, melyek ehhez kopcsolódó feladatai?

A múzeum a XVlll' kerÜlet és a Dél-pesti régió kulturális és közművelődési, hagyományőrző
feladatköréből kívánja kivenni a részét a maga eszközeivel, gyűjteményeire épÜlő szolgáltatásaival, a

látogatói kört bővítő korszerű oktató, szórakoztató, élményt nyújtó programok befogadásával,

kínálásával.
A Tomory Lajos Múzeum feladata látogatóját ráébreszteni a XVlll. kerület, Pestszentlőrinc-
Pestszentimre történelmi, kulturális és közösségi értékeire, célja, hogy az intézményt, mint ennek a

kozösségnek a múltját és identitását reprezentáló múzeumot tartsák számon. lnnovatív szerepében
fe l adata a gyűjtem é nyi a nyagá ho z v aló hozzáfé rés biztosítá sa.

Az intézmény a kerÜlet sajátos kÖrnyezeti, gazdaság- és társadalomtorténeti, kulturális és művészeti
értékeit megtestesítő tárgyak, dokumentumok és narratívák összegyűjtéséve|, a természeti és épített
környezet, az életmód változásának dokumentálásával, mindezek megőrzésével, feldolgozásával és

kozzétételéveljárul hozzá az itt lakók identitásának erősítéséhez. Most formálódik a képzőművészeti
gyűjtemény, amelynek megalapozása és fejlesztése kiemelt feladat.



A múlt értékeinek feltárása, megőrzése mellett cél a jelenkor társadalmi folyamatainak és kulturális
jelenségeinek dokumentálása, aktív részvétel a környezet és a kulturális orökség védelmében. Cél,

hogy az itt gondozott tudásbázis az egyéni és közösségi identitás ápolásának, kulturális önismeretének
és megújulásának forrása legyen. Fontos, hogy hiteles képet nyújtson a kerÜlet múltjáról, jelenéről

minden érdeklődőknek.

A Tomory Lajos Múzeum főépÜletében, három kiállítóhelyén és online felÜletein mutatja be

gyűjteményeinek javát, arra törekedve, hogy azok minél nagyobb hányada váljon hozzáférhetővé. A
modern technikai eszközök, az igényes látványelemek és az interaktivitás az ismeretek átadásának
hatékony eszközei. Fontos feladat a múzeumban gondozott anyag és tudásbázis tudományos és
ismeretterjesztő igénnyel publikált hagyományos és digitális kiadványokban való közzététele.
A rendszerezett gyűjteményekkel és látogatóbarát infrastruktúrával rendelkező, a helyi kulturális
kínálathoz igényes programokkal csatlakozó múzeum fejlesztéséhez sokféle erőforrás bevonására van

szÜkség. Folyamatosan figyelni kell a pályázati lehetőségeket, de fontos a szponzorok, támogatók,
egyÜttműködő partnerek keresése is. Az eddigi fejlesztések fenntartása mellett cél a folyamatos
megújulás, a tudományos, közművelődési és oktatási szolgáltatások bővítése, újrastrukturálása.

A múzeum fontos feladata, hogy oktató, szórakoztató, élményt nyújtó programokkal segítse az itt
élőket - a helyi közösségeket és minden érdeklődőt, elsősorban a kerÜlet iskolai és óvodai hálózatának
intézményeit, pedagógusait, diákjait, a nyugdíjas korosztályt és a családokat - múltjuk komplex
megismerésében, a pedagógia mai módszereivel (múzeumpedagógia, múzeumandragógia). Cél, hogy
minőségi kulturális kikapcsolódást, nonformális keretek között történő tanulást kínáljon.

E célok megvalósításában kiemelt stratégíai partnerei: a helyi önkormányzat, a helyi intézmények,
szervezetek, cégek, média, továbbá a fővárosi közgyűjtemények, a magyar múzeumok. Fontos az

egyÜttműködés a kulturális intézményekkel, fővárosi és országos szervezetekkel, médiával.

A következő időszak kiemelt fejlesztési pontjai (a teljes, részletes tervet lósd a helyzetelemzés,

fej l esztési e l ké pze lése k cím ű doku me ntu m ban )

- Herrich-Kiss villa fejlesztésének belejezése - egyszerre új, reprezentatív múzeumi főépÜlet és

a helyi épített örökség fontos eleme (megőrzés és megújítás)

Az új főépÜlet segít megerősíteni a múzeum helyi kozösségben betöltött szerepét, láthatóvá

tenni a múzeum anyagát' Emellett a közösség így megőriz, megújít, közösségi és

identitáserősítő szerepbe emel egy, a településÜnk számára kiemelt történetijelentőségű
épÜletet. A Herrich-Kiss villában új, közönségbarát funkcióival olyan közösségi emlékezetet

őrzőtér jöhet létre, amely erősíti a lokálpatriotizmust, sokféle eszközzel mutatja be, hozza

közeltárgyi és szellemiörökségÜnket, amely így múzeumpedagógiai, turisztikaicélponttá
válhat'

- intenzívdigitalizáció,internetesközzététel
- képzőmíÍvészeti gyíÍjteményátgondoltfejlesztése
- a múzeumpeddgógiai és egyéb programokat folyamatosan a változó felhasználói

igényekhez alakítani
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