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I. Vezetői összefoglaló 

A Munkácsy Mihály Művelődési Ház jelenlegi helyszínen 1952 óta működő intézmény. 2006-os 

átalakulása óta viseli jelenlegi formáját, és büszkén mondhatjuk, hogy Törökbálint városának egyik 

meghatározó közösségi színterévé vált. 

Az intézmény a törökbálinti kulturális élet szervezője, amely minőségi kultúrát szolgáltató hely 

kíván lenni, figyelembe kívánja venni az önkormányzat elvárásait, a közösségek kívánalmait, a közönség 

igényeit és a piac diktálta követelményeket. Olyan kultúrát kíván közvetíteni, amely különleges és egyedi, 

amely hiánypótló, ellenben a pesti kínálattal nem konkuráló. 

Az intézmény, mindamellett, hogy egy kulturális „szolgáltató” központ, ezen feladatain túl 

hivatott a városban élő civil, művészeti, kulturális hagyományokat, eredményeket megőrizni, támogatni, 

de cél az is, hogy járási és megyei szinten is vezető kulturális szerepet töltsön be. 

Legfőbb tevékenysége a helyi közösségek, művészeti csoportok működésének elősegítése, 

különböző igényeket kielégítő rendezvények, színházi előadások, szórakoztató műsorok, komoly- és 

könnyűzenei produkciók, gyermekműsorok, irodalmi estek, nemzeti ünnepélyek lebonyolítása. Az 

intézmény minőségi kultúra bemutatásával olyan szellemi kohéziót képes létrehozni a városban, 

amelynek erős közösségteremtő ereje van. 

Mind szakmailag, mind emberileg nagyon nehéz évek vannak mögöttünk. Az idei év elején úgy 

tűnt, hogy talán a járványhelyzetet kicsit már magunk mögött hagyva, vissza tudunk térni a szakmai 

munkánkhoz, az eredeti célkitűzéseinkhez. A látogatóink végre egyre nagyobb létszámban vettek részt a 

rendezvényeinken, újra „megbolydult” a ház, bár az első hónapokban még hordtuk a maszkot. 

Azonban hiába terveztük a tavaszi programokat, sajnos az élet megint közbeszólt. Művelődési 

házunk befogadó intézménye lett a háborús helyzet miatt Ukrajnából érkező menekülők számára. 

Közművelődésben dolgozó szakemberekként egy teljesen új élethelyzettel kerültünk szembe. Az 

újrakezdés ereje elveszett és nem várt, nagyon nehéz, olykor méltatlan helyzetekkel kellett 

szembenéznünk. Óhatatlanul eszünkbe jut Márai Sándor egyik idézete: „A háború nemcsak azért a 

legnagyobb szerencsétlenség, mert az emberi életek millióit pusztítja el - egy járvány, az időjárás 

változása is elsöpri emberéletek százezreit -, hanem sokkal inkább az emberi lélek és műveltség területén 

végzett vészes pusztításai miatt.” 
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De talán a lelki sérülések kezeletlensége és a kiszolgáltatottság érzése mellett most mégis az ebben 

az időszakban megtapasztalt pozitív tényezőket szeretnénk kiemelni, aminek az értékeit sikerült ebből a 

helyzetből „kimentenünk”, és amik által most sokkal erősebben és biztosabban állunk a szakmaiságunk 

lábán. 

Magánemberként jó érzés volt részese lenni ennek a segítségnyújtásnak, jó volt megtapasztalni a 

törökbálinti emberek és szervezetek jóságát, segítőkészségét. Jó volt megélni, hogy a tagintézmények 

közötti kapcsolat elmélyült, és hogy egy teljesen új minőségű együttműködés született meg városi szinten. 

Azt gondoljuk, hogy ennek a helyzetnek a legnagyobb eredménye ez lett, amit a hétköznapok 

folyamatosan bizonyítanak és megerősítenek.  
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II. Helyzetelemzés 

II.1. Személyi feltételrendszer és változások 

2022. december 31-én az intézmény engedélyezett állományi létszáma 16 fő. Ugyan év közben 

két munkatársunk is elhagyott bennünket, azonban Polgármester Úr engedélye alapján mindkét 

megüresedett munkakörbe sikerült fiatal és kreatív munkatársat találnunk, így jelenleg valamennyi 

engedélyezett státuszunk betöltött, a következő tagolódással: 

 

• 1 fő intézményvezető, 

• 3 fő közművelődési szakember,  

/egyikük tölti be az intézményvezető 

helyettesi pozíciót/, 

• 1 fő gazdasági szakalkalmazott, 

• 2 fő igazgatási szakalkalmazott  

/egy 20, egy pedig heti 40 órában/, 

• 4 fő ügyviteli alkalmazott, 

• 1 fő igazgatási ügyintéző, 

• 1 fő rendezvénytechnikus, 

• 3 fő üzemviteli alkalmazott, 

• 1 fő fenntartási alkalmazott  

/heti 20 órában/.  

        Ábra 1.: Személyzeti eloszlás 

2020. november 1-től alapjaiban változott meg a művelődési ház személyi állományának 

foglalkoztatási jogviszonya. A 2020. évi XXXII. törvény 1. § (2) bekezdésében foglaltak alapján a 

közalkalmazottaknak a művelődési házzal, mint munkáltatóval fennálló közalkalmazotti jogviszonya 

2020. november 1. napjával a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény hatálya alá tartozó 

munkaviszonnyá alakult át. Ennek megfelelően intézményünk az elfogadott szabályozás értelmében 

valamennyi közalkalmazottjával munkaszerződést kötött, ennek lebonyolításában elsősorban fenntartónk, 

a Törökbálinti Polgármesteri Hivatal, illetve annak személyügyi osztálya segédkezett. 

Tekintettel a 2021 második félévében elinduló, és 2022-ben felgyorsuló inflációs nyomásra, 

Magyarország Kormánya a 2021. december 6-án elfogadott 682/2021 rendeletében határozatot hozott a 

„kulturális ágazatot érintő bérfejlesztésről”.  

Közművelődés: 

4; 25%

Ügyvitel: 

6,5; 41%

Üzemeltetés:

5,5; 34%
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A rendelet 1§ (1) bekezdése értelmében: „… a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári 

ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvényben… meghatározott közfeladatot (kulturális 

közfeladat) ellátó intézményekben… foglalkoztatottak, amelyek a központi költségvetésből rendszeres 

támogatásban részesülnek… 2022. január 1-től beépülő jelleggel 20%-os béremelésben részesülnek”… 

A 2022-es évre a megítélt béremeléshez a fedezetet az Emberi Erőforrások Minisztériuma egyéni 

pályázat útján biztosította – a Munkácsy Mihály Művelődési Ház részére az EMET/1441-67/2022 

támogatói okirat – alapján 15.623.018,- Ft összegben. Intézményünk munkatársai számára a 

munkaszerződések ezen pályázati okirat alapján határozott időre, csupán 2022. január 1 és 2022. 

december 31. közötti időszakra lettek módosítva. Habár a jogszabály egyértelműen fogalmaz – csupán a 

pályázat útján biztosított finanszírozás szól egy évre – a munkaszerződések a 2022. esztendő folyamán 

nem lettek korrigálva.  

Köszönhetően a kulturális ágazat nyomásának, a Kulturális és Innovációs Minisztérium honlapján 

is közzétett tájékoztatása szerint „A 2022-ben megvalósult 20%-os bérkiegészítés 2023-tól beépülő 

bérfejlesztéssé válik és állandósul”… Ehhez a pénzügyi fedezetet a minisztérium tájékoztatása szerint a 

Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény 3. számú mellékletének 

24. sora (2.3.3 pontja – Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása) 

tartalmazza. Az önkormányzatok a bérfejlesztés 12%-át támogatásként a Kincstári rend szerint, a január 

havi nettó állami finanszírozás keretében kapják meg. A fennmaradó 88% a továbbiakban havonta 

elosztva kerül átutalásra. 

Ennek köszönhetően az intézmény munkatársainak munkaszerződései módosításra, és az eredeti 

kormányrendelet értelme szerint az alapbérek 20% mértékben megemelésre kerülnek. Ezzel együtt ki kell 

hangsúlyoznunk, hogy a Központi Statisztikai Hivatal, valamint a jegybank jelentése szerint „2022 

decemberében az éves összevetésben számított infláció 24,5% volt”. Szeretnénk továbbá felhívni a 

figyelmet, hogy a művelődési ház munkavállalói – tehát valamennyi munkatársa – Törökbálint már 

elfogadásra került 2023. évi költségvetése alapján (26/2022 (XII.16) rendelet) nem részesülnek 

semmilyen mértékű illetményemelésben.  
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II.2. A gazdálkodás áttekintése, költségvetés teljesítése 

A Munkácsy Mihály Művelődési Ház 2022. évi tervezett költségvetése 280.213 ezer forint, amely 

az előző évhez képest 41,7 millió forintos, mintegy 14,9%-os emelkedést jelent. Tekintettel a KSH által 

megállapított 24,5% mértékű éves inflációs rátára, mindez még visszafogottnak mondható. Az év közbeni 

költségvetés-módosítások hatására az előirányzat 297.121 ezer forintra változott, amelyet egyrészt az 

Emberi Erőforrások Minisztériuma által megítélt 15.623 ezer forintos támogatással, valamint a képviselő 

testület által a művelődési ház munkatársainak megítélt rendkívüli jutalomkerettel indokolhatunk.  

Ábra 2.: A fenntartói támogatás alakulása 

Az intézmény számára megítélt előirányzatból végül 288.414 ezer forint lett felhasználva, amely 

97%-os kihasználásnak felel meg – habár mindenképpen meg kell említenünk, hogy a gázfelhasználás 

kapcsán kifizetett legutolsó számlánk a szeptember havi volt, tekintettel az egyelőre aláírásra nem került 

szolgáltatási szerződésre. 

Az intézmény által felhasznált 288.414 ezer forint finanszírozásának kisebbik része saját 

bevételből (41.975,- ezer forint, amiből 15,6 millió pályázati támogatás), nagyobbik része (246.439) 

fenntartói támogatásból valósult meg. A fenntartói támogatás összege az elmúlt években folyamatosan 

emelkedő tendenciát mutat, habár még így sem érte el a 2019-es, a pandémia előtti utolsó év mértékét. 

Művelődésszervezőink a korábbi évek szellemében 2022-re is számos színvonalas és nagy 

érdeklődésre számot tartó rendezvénnyel készültek – amelyet azonban a lassan három éve folyamatos 

bizonytalanság – először a pandémia, aztán az Ukrajnából érkező menekültek, majd legújabban a 

rezsiköltségek soha nem látott mértékű elszabadulása radikálisan átírt.  

 

257163

212116
227963

246439

0

50000

100000

150000

200000

250000

300000

2019 2020 2021 2022



 

8 

 

II.3. Saját bevételek alakulása 

Amint az alábbi ábrából is kitűnik, saját bevételeink továbbra sem tudják megközelíteni a válság 

előtti utolsó esztendő értékét. Ugyanakkor az éves előirányzatot sikerült majd’ 8 millió forinttal, azaz 

mintegy 43%-kal felülmúlnunk, és ebben természetesen nincs benne az EMMI-től nyert pályázati 

támogatás.  

Ábra 3.: Saját bevételeink alakulása 

Mindenképpen meg kell említenünk, hogy a március hónap teljes egészében kimaradt 

intézményünk alapító okiratában meghatározott életéből. Az Ukrajnából érkező menekülteknek a 

művelődési házban történő elhelyezése ismeretlen kihívások elé állította dolgozóinkat, mert azzal együtt, 

hogy nem tudtunk megfelelni a kulturális alapfeladatunknak, szociális munkásokként kellett az első két 

hétben akár napi 16-18 órán keresztül helytállnunk. Mindez a kihívás a végletekig igénybe vette mindenki 

erejét, empátiáját, türelmét, és nem utolsó sorban néhányunk egészségét is. Ennek a hónapnak csak a 

legutolsó hozadéka volt, hogy nem tudtuk gyarapítani saját, és így az önkormányzat bevételeit.  

Jelentős mértékben vetette vissza bevételeinket a Munkácsy Kávézó folyamatos zárva tartása, 

amelynek üzemeltetője így fel is mondta a bérleti szerződést. A kávézó üzemeltetésére kiírt pályázatunk 

csak sokadik nekifutásra hozott eredményt, és az üzemeltető így is jóval kevesebb bérleti díjat tudott 

vállalni, mint a korábbi partnereink. Az élet aztán ezt a forgatókönyvet is felülírta, mert ő sem tudta a 

kialkudott bérleti díjat kitermelni, így a nyár folyamán megint bérlő nélkül maradtunk. Miután pedig a 

rezsiköltségek elviselhetetlen mértékben emelkedtek, a hagyományos értelemben vett bérletet senki sem 

tudta vállalni. Jelenleg egyszeri alkalmakkor üzemel a kávézó, csak arra az időtartamra kinyitva, amikor 

nagyobb rendezvény van az épületben.  
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Azért vannak pozitív tapasztalatok is, főleg a melegebb időszak sok évvel ezelőtti gyengébb 

látogatottságához képest: a nyári táboraink a 2020-as és 2021-es évekhez hasonlóan kiemelt sikerrel 

zajlottak, sok gyerekkel, mintegy 2,3 milliós bevétellel, ebből is kiemelkedik a két turnusban zajlott 

„Kisecset tábor”, amely maga 1,7 millió forintot, azaz a teljes bevétel háromnegyedét hozta. Ugyancsak 

nagy sikerrel zajlottak színházi előadásaink, amelyek majd’ négymillió forinttal vették ki részüket éves 

bevételeink közül.  

 

Ábra 4.: A bevételeink megoszlása 

Továbbra is sokan tartják nálunk a lakodalmukat, ezek 2022-ben már ötmillió forint bevételt 

hoztak, majdnem egymillióval többet, mint az előző évben.  

Sajnos az idei évben – a pandémia okán halasztódó, még folyamatban lévő pályázataink, főleg az 

ELESTIC, a fiatal amatőr zenekarokat felkaroló támogatási lehetőség, illetőleg különféle témákban 

megrendezett járási konferenciák megrendezése miatt – nyertes pályázatot nem tudtunk felmutatni.   

  

31%

41%

7%

21%

kulturális tevékenység bérbeadás egyéb bevételek ÁFA bevételek
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II.4. Rendezvényszervezés 

Az elmúlt évtizedben megfigyelhető volt, hogy szakmai kiadásaink – tekintettel bővülő 

kínálatunkra, az egyre nagyobb szabású majálisra, illetve az immár kétnaposra nőtt, fokozatosan növekvő 

presztízzsel és látogatottsággal bíró Rét Fesztiválra – évről évre emelkednek, ez a tendencia természetesen 

a harmadik éve tartó rendkívüli körülmények okán megtört. Ám miközben 2021-ben sem a Városi 

Majálist, sem a Rét Fesztivált nem tudtuk megrendezni, addig 2022-ben lehetőségünk nyílt a Rét 

Fesztiválnak egy szerényebb formában történő megszervezésére – amit azonban az időjárás teljesen és 

minden tekintetben átírt.  

Ábra 5.: Szakmai költségeink alakulása 

Elmondhatjuk tehát, hogy amikor kollégáink végre úgy érezhették, hogy az intézmény visszatérhet 

egy viszonylag normál üzemelésre, az élet mindig közbe szólt. Ennek is köszönhető, hogy 

rendezvényszervezési költségeink 2022-ben a 2017-es szintre estek vissza. És ebben nem csak az játszott 

közre, hogy a vészhelyzeti előírások miatt kevesebb rendezvényt tudtunk megtartani, vagy hogy egy teljes 

hónap kiesett a menekültek fogadása miatt, hanem az is, hogy a jövőt érintő bizonytalanság a tervezési 

folyamatainkba is beleszólt. Nem tudtunk leszerződni a partnereinkkel, mert nem láttuk biztosítva az 

események megrendezésének lehetőségét. A folyamatosan emelkedő rezsiárak miatt pedig arra is 

gondolnunk kellett, hogy milyen egyéb forrásainkat tudnánk átcsoportosítani a rezsiköltségek 

finanszírozására. Éppen ezek magyarázzák a fent látható diagram szokatlanságát. 
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II.5. Dologi jellegű kiadások 

Dologi jellegű kiadásaink legnagyobb részét, ahogy minden évben, most is épületüzemeltetési 

költségeink adták, ez idén 86.822 ezer forintot tett ki, és ugye ebben nincs benne az október havi 7.2 

millió Ft + áfa összegű egyelőre kiegyenlítetlen gázszámla. Második helyen szakmai kiadásaink állnak, 

33,8 millió forinttal, míg a következő nagyobb szelet az általános forgalmi adó kifizetéseink, 31,6 millió 

forinttal, végül az egyéb dologi kiadások 9,7 millióval.  

Épületüzemeltetési kiadásaink 2022-ben is 

tovább emelkedtek, és sajnos ez a tendencia töretlennek 

látszik. 2023. évi költségvetésünk a 2022-hez képest 

+100 millió forintos rezsiköltség-emelkedéssel számol, 

ami az eddigi szint hatszorosa – és talán még optimista 

is ez a becslés. És itt nemcsak arra gondolunk, hogy a 

2022. évi októberi gázszámla majd a 2023. évi 

pénzügyi összesítést „gazdagítja”.  

Mint tudjuk, a 2022. évi hivatalos infláció 

24,5% volt, amely a következő évben várhatóan tovább 

fog emelkedni. Partnereink ajánlataiból leszűrhető, 

mire számíthatunk.  

Ábra 6.: Dologi kiadásaink megoszlása 

 

II.6. Beruházási és felújítási kiadások 

A tavalyi évben az előző esztendőkkel ellentétben nem hajtottunk végre jelentős, állagmegóvó 

beruházást, inkább informatikai rendszerünket fejlesztettük. Az országban végbemenő trendeket követve 

elengedhetetlenné vált a wifi-hálózatnak az épület egészére történő kiterjesztése és kiépítése, amelynek 

költsége nettó ötmillió forintot tett ki. Folyamatosan – évente két-három kollégának – cseréljük ki a 

számítógépét, és gondolva a januári teljes leállásunkra, három laptopot is beszereztünk, amivel a 

legfontosabb munkatársaink otthoni munkavégzését biztosítottuk. A hat darab új számítógép összesen 1,2 

millió Ft + áfa összegű beruházásunkba került. 

A számítógépek mellett beszereztünk két darab split klímát – tekintettel arra, hogy az áram még 

mindig jóval olcsóbb, mint a gáz – az intézményvezetői és a művelődésszervezői irodákba. További 

beszerzéseink: két darab irodai szék, egy szőnyeg, nyolc darab egyéb szék, egy darab új projektor, 

valamint az elhasználódó asztalaink számára új asztallapok. 

33855

86822

9746

31639

rendezvényszervezés épületüzemeltetés

egyéb áfa
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II.7. Személyi jellegű kiadások 

Személyi jellegű kiadásaink a módosított előirányzat (116.237 ezer Ft) 99,7%-án teljesültek, 

számszerűsítve 115.924 ezer Ft-on. Ennek megoszlása az oszlopdiagramon látható. 

Ábra 7.: Személyi jellegű kiadások megoszlása 

Munkavállalóink illetménye a rendszeres és nem rendszeres kifizetéseket összevonva éves szinten 

mintegy 94,6 millió forintot jelent, amely a teljes személyi keret 81,6%-a. Ebből 80,8 millió forint a 

rendszeres, 13,8 millió forint a normatív és rendkívüli (a menekültek gondozása) jutalmak összege (hálás 

köszönet érte Polgármester Úrnak).  

Rendszeres illetményeink az előző évhez képest 18%-kal emelkedtek, köszönhetően a kormány 

által megítélt bérfejlesztésnek. Az összeg azért nem 20%, mert ebből lejönnek a betegszabadság, valamint 

a fizetés nélküli szabadság okán bennmaradó összegek, és ahogyan a beszámoló elején is említettük, két 

kollégánk elhagyott bennünket, és az ő pótlásuk némi időt vett igénybe, így a két fő másfél hónapnyi 

illetménye is levonandó a végösszegből. 

Temetési segély jogcímen 2022-ben 150 ezer forintot számoltunk el, amely a 2021. december 

hónapban három kollégánknál bekövetkezett családi tragédia okán került kifizetésre. 
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II.8. Épületgépészet 

Az MMMH területén üzemeltetett gépészeti és villamos berendezések a jogszabályi 

követelményeknek megfelelően voltak üzemeltetve a 2022. évben. 

● Kazánokon vízminta elemzés elvégezve (Összes keménység (nk), Vezetőképesség (µS/cm), pH) 

● Villamos elosztó berendezéseken a karbantartás elvégezve. 

● Következő javítások, kiépítések lettek elvégezve 2022-es évben a Munkácsy Mihály Művelődési 

Ház területén: 

● Légkezelők szűrőinek cseréje 4 alkalommal elvégezve. 

● UPS egység karbantartása. 

● TRANE gép asztali hűtő ventilátorszabályozó egységéből 4 db hibajavítás megtörtént,.  

● Kazánok fűtésszezon előtti éves nagy karbantartása elvégezve, vegyszeres kezelése. 

● Villamosbiztonsági felülvizsgálat során feltárt hiányosságok és hibák egy részének javítása 

megtörtént, a további hibajavítást 2023-ra tervezzük. A hibák felszámolása sürgető feladat, hiszen 

a feltárt hibák teljes megszüntetéséig nem rendelkezik a ház, érvényes villamosbiztonsági 

felülvizsgálattal. 

 

Felvonó 

2022-es évben a felvonó karbantartására kötöttünk szerződést az Elevator Friends Kft-vel. 

Az alábbi feladatokat végezte el: 

● A felvonó szerződés szerinti karbantartása elvégezve. 

● A földszinti aknaajtó alsó csúszólap cseréje történt 

 

Színpadtechnika 

Radnay István EV-val kötöttünk szerződést, aki ennek értelmében, az állapotok felmérése után 

elvégezte a karbantartásokat, és kijavította a trégeren felmerülő hibákat. Továbbá, elvégezte karbantartási 

műveletként a színpadi függöny rendszer időszerű portalanítását, a zsinórpadlás nagytakarítását. 
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Színházterem térelválasztó tolófalak 

Radnay István EV tevékenységi körében szerepel a tolófalak és térelválasztó elemek javítása és 

karbantartása, így praktikusan e feladattal is őt bíztuk meg. 

A tolófal használata során fellépő kisebb hibákat megjavította, mint a zárak és pántok javítása cseréje. 

Az évek során a tolóajtó szerkezete elöregedett, természetes amortizáció miatt nagyobb felújítás, javításra 

vagy cserére szorul. Sajnos e felmerülő problémát, már évek óta görgetjük magunk előtt, azonban 

fedezethiány miatt nem állt módunkban e műveleteket eszközölni. Kollégáink szakszerű és gondos 

működtetése folytán szerencsére az ajtók élettartalma az átlagosnál sokkal tovább bírta.  

 

Tűzvédelem 

● OTSZ és TVMI előírásainak megfelelően Tűzvédelmi Üzemeltetési Napló kialakítása, vezetése 

és üzemeltetése. 

● A ház villamos biztonsági felülvizsgálata 2021-ben által feltárt hibák javítása 2022-ben 

elkezdődött, egy része fedezet hiányában 2023-ra csúszott át. 

● Tűzoltó készülékek eldőlés elleni rögzítéssel ellátva. 

Tűzeset nem történt, a riasztási központ elektronikája hiba nélkül működött, az átlagot nem 

meghaladó mértékben kellett alkatrészeket cserélni. A tűzriadó-gyakorlatot 2023 februárjában tervezzük. 

Az alkalmazottak számára a jogszabályban meghatározott oktatások megtörténtek. Az épület tűzszakasz-

határoló ajtóinak és azok jelzőrendszereinek karbantartása megtörtént. A tűzrendészeti előírások szerinti 

egyéb ellenőrzések megtörténtek. Elektronikus tűzbiztonsági rendszereinket a General Revision Kft. 

tartja karban.  

A tűzátjelző szolgáltatást a CRITERION Biztonsági Szolgáltatások Zrt. látja el (közvetlen 

átjelzéssel a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság központjába). Munka- és 

tűzbiztonsági szolgáltatónk a TecHr Invest Kft., a tűzoltó készülékek, tűzcsapok, és a tűzivíz jogszabály 

szerinti gyakoriságú ellenőrzését szintén a TecHr Invest Kft. végzi. A tűzoltó készülékek száma 

jogszabály szerinti megfelelő, illetve kettő darab tartalék porral oltó készülékkel rendelkezünk. A Tétény-

Adler Kft. látja el a napi élőerős őrzés feladatát, illetve a kamerarendszer, tűzjelző rendszer és a 

behatolásjelző rendszer napi ellenőrzését. 
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Informatikai és kommunikációs rendszer 

A saját, VOIP-alapú digitális telefonközpont továbbra is megfelelően ellátja feladatát. Továbbra 

is az Iroda Xpressz Kft. látja el az informatikai feladatokat. A 2022-es évben az informatikai gépparkunk 

folyamatos megújítása zajlott, három kolléga kapott új számítógépet, valamint felkészülve a home office-

ban történő munkavégzésre, három laptop beszerzéséről gondoskodtunk. 

Szoftver területen: a régi operációs rendszer leváltása, cseréje Windows 10-re, programok 

újratelepítése és hálózati beállítások újrakonfigurálása valósult meg. A nyilvános WIFI rendszer 

teljeskörű kiépítése megtörtént. Megbízott telefon- és internetszolgáltatónk továbbra is a PR-Telecom Zrt. 

 

Környezeti zajkibocsátás csökkentése 

2020 nyarán lakossági panaszt nyújtott be az intézménytől három ingatlannal feljebb (Munkácsy 

M. u. 89.) élő törökbálinti lakos, miszerint a művelődési ház belső udvari rendezvényeit, illetve a hétvégi 

lakodalmakat túl hangosnak tartja. A művelődési ház szakértő bevonásával vizsgálatot indított, amely 

egyértelműen kimondja, hogy a panaszosnál zajhatárértéken belüli eredményeket mértek, azonban a 

közvetlen szomszédhoz (Munkácsy M. u. 85.) átszűrődő hang mértéke meghaladja az engedélyezettet a 

Mediterrán udvarok alkalmával. (A lakodalmak zajkibocsátása határérték alatti minden esetben.) 

Az ügyben eljáró Diósdi Polgármesteri Hivatal határozatban intézkedési terv készítésére szólította fel a 

művelődési házat, amely 2020. november végén el is készült. 2022 első felében a zajfogó fal beruházása 

és a kivitelezése befejeződött udvarunkon, a Diósdi Polgármesteri Hivatalnak igazoltuk, hogy az ügyben 

az előírtak szerint jártunk el.  

 

Festés és parketta-felújítás 

2022-ben sajnos teljeskörű festésre nem került sor – csupán azokat a termeket és közösségi tereket 

festettük ki, ahol március hónapban a menekültek éltek egy hónapon át.  

A parketta csiszolása 2020-ban történt meg utoljára, azonban már akkor nyilvánvalóvá vált, hogy 

a Feleki Színházterem és a Majláth terem parkettája annyira elvékonyodott, hogy többször nem lehet 

csiszolni.  
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Költségeink csökkentése és az elszabadult gázárak kompenzálása miatt 2023-ra nem tervezünk 

felújítást, de meglátásunk szerint, a magas kihasználtság miatt legkésőbb 2024-ben elengedhetetlen lesz 

a teljes parketta cseréje.  

 

Takarítás, tisztítás 

Az elmúlt években a takarító cég munkájára több panasz érkezett és sajnálatos módon nem sikerült 

javítani a minőségen, ami véleményünk szerint az alacsony bérezés következménye. 2023-ban egy új 

cégnek szeretnénk lehetőséget biztosítani. Az intézmény textíliáit továbbra is a Tüdőgyógyintézet 

mosodájában tisztíttatjuk.  

 

Kártevő-mentesítés 

Az évi két rendszeres kártevő-mentesítés megtörtént, szolgáltatónk továbbra is az MK Agro-

Hydro Bt. 
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Dologi kiadások részletes indoklása I. 

Intézmény megnevezése: Munkácsy Mihály Művelődési Ház 

Feladat megnevezése: közművelődési tevékenység (5127) 

K311. Szakmai anyagok beszerzése 

Megnevezés 

NETTÓ 

összeg 

(forintban) 

Keret újságra, szakkönyvekre, szakmai kiadványokra 

Folyóiratok 

0,- 

0,- 

Rovat összesen 0,- 

 

K312. Üzemeltetési anyagok beszerzése 

Megnevezés 

NETTÓ 

összeg 

(forintban) 

nyári táborok élelmezése 

egyéb, rendezvényekkel kapcsolatos anyagbeszerzés 

800.000,- 

400.000,- 

Rovat összesen 1.200.000,- 

 

K321. Informatikai szolgáltatások igénybevétele 

Megnevezés 

NETTÓ 

összeg 

(forintban) 

adatátviteli célú távközlési díjak 

színházjegy-értékesítő szoftver használati jutaléka 

120.000,- 

300.000,- 

Rovat összesen 420.000,- 

 

K322. Egyéb kommunikációs szolgáltatások 

Megnevezés 

NETTÓ 

összeg 

(forintban) 

Telefon díjak 30.000,- 

Rovat összesen 30.000,- 
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K331. Közüzemi díjak 

 Megnevezés 

NETTÓ 

összeg 

(forintban) 

Villamos-energia fogyasztás 

Gázenergia (becsült) 

Víz- és csatornadíj  

Rezsi tartalék 

0,- 

0,- 

0,- 

0,- 

Rovat összesen 0,- 

 

K332. Vásárolt élelmezés 

Megnevezés 

NETTÓ 

összeg 

(forintban) 

vásárolt közétkeztetés  0,- 

Rovat összesen 0,- 

 

K333. Bérleti díjak 

Megnevezés 

NETTÓ 

összeg 

(forintban) 

színpad bérleti díja a gyereknapon 350.000,- 

Rovat összesen 350.000,- 

 

K334. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások 

Megnevezés 

NETTÓ 

összeg 

(forintban) 

kisebb javítások, karbantartások  0,- 

Rovat összesen 0,- 
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K336. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások 

Megnevezés 

NETTÓ 

összeg 

(forintban) 

szakmai találkozók részvételi díjai 

tanácsadói díjak 

tanfolyamok, klubok szolgáltatási díjai 

nyári táborok 

rendezvénysorozatok, ficánkoló családi nap, stb. 

kiállítások 

nagyrendezvények (gyereknap, kiskarácsony, stb.) 

ismeretterjesztő programok 

fotó, videofelvétel készítés (AFK Stúdió, önk programok) + egyéb eseti 

zenés estek (mediterrán udvar, Elestic, egyéb) 

színházi előadások 

gyerekszínházi előadások 

koncertek, komolyzenei előadások 

egyéb, nem kiemelt rendezvények (pl. advent) 

150.000,- 

50.000,- 

2.500.000,- 

1.800.000,- 

1.000.000,- 

300.000,- 

5.000.000,- 

700.000,- 

3.700.000,- 

5.500.000,- 

3.500.000,- 

500.000,- 

3.000.000,- 

3.500.000,- 

Rovat összesen 31.000.000,- 

 

K337. Egyéb szolgáltatások 

Megnevezés 

NETTÓ 

összeg 

(forintban) 

anyag- és áruszállítás 

taxiköltség (éjszakai rendezvények utáni hazaszállítás) 

nyári táborok gyermekszállítása 

nagyrendezvények biztonsági szolgáltatása 

80.000,- 

150.000,- 

100.000,- 

1.000.000,- 

Rovat összesen 1.330.000,- 
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K341. Kiküldetések 

Megnevezés 

NETTÓ 

összeg 

(forintban) 

Belföldi kiküldetések kerete 

Külföldi kiküldetések kerete 

0,- 

0,- 

Rovat összesen 0,- 

 

K342. Reklám- és propaganda kiadások 

Megnevezés 

NETTÓ 

összeg 

(forintban) 

a Bálinti Műsor nyomdaköltsége 

plakátok nyomdaköltsége 

hirdetés a médiában 

egyéb marketing (grafikai tervezés, egyéb) 

2.000.000,- 

500.000,- 

150.000,- 

600.000,- 

Rovat összesen 3.250.000,- 

 

K351. Működési célú előzetesen felszámított áfa 

Megnevezés 

NETTÓ 

összeg 

(forintban) 

működési célú előzetesen felszámított áfa 

alanyi adómentes szolgáltatók miatti kedvezmény 

10.586.700,- 

-2.500.000,- 

Rovat összesen 8.086.700,- 

 

K355. Egyéb dologi kiadások 

Megnevezés 

NETTÓ 

összeg 

(forintban) 

szerzői jogdíjak 

egyéb különféle dologi kiadások 

600.000,- 

30.000,- 

Rovat összesen 630.000,- 
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Beruházási és felújítási kiadások részletes indoklása I.  

K62. Ingatlanok beszerzése, létesítése 

Megnevezés 

NETTÓ 

összeg 

(forintban) 

- - 

Rovat összesen: - 

 

K63. Informatikai eszközök beszerzése 

Megnevezés 

NETTÓ 

összeg 

(forintban) 

- - 

Rovat összesen: - 

 

K64. Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése 

Megnevezés 

NETTÓ 

összeg 

(forintban) 

Ezen a rovaton kell elszámolni az ingatlannak és informatikai eszköznek 

nem minősülő tárgyi eszközök bekerülési értékébe beszámító 

kiadásokat. 

- 

Rovat összesen - 

 

K67. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA 

Megnevezés 
összeg 

(forintban) 

K62. rovat áfa tartalma 

K63. rovat áfa tartalma  

K64. rovat áfa tartalma 

- 

Rovat összesen - 
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K71. Ingatlanok felújítása 

Megnevezés 

NETTÓ 

összeg 

(forintban) 

- - 

Rovat összesen - 

 

K74. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA 

Megnevezés 
összeg 

(forintban) 

- - 

Rovat összesen - 
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Dologi kiadások részletes indoklása II. 

Intézmény megnevezése: Munkácsy Mihály Művelődési Ház 

Feladat megnevezése: közművelődési intézmények működtetése (5128) 

K311. Szakmai anyagok beszerzése 

Megnevezés 

NETTÓ 

összeg 

(forintban) 

Gyógyszerbeszerzés 

Egyéb információhordozó beszerzés 

60.000,- 

20.000,- 

Rovat összesen 80.000,- 

 

K312. Üzemeltetési anyagok beszerzése 

Megnevezés 

NETTÓ 

összeg 

(forintban) 

Irodaszerek, nyomtatványok 

Munkaruha, védőruha pótlása (3 fő) 

Karbantartási anyagok 

Épületgépészeti javítások anyagköltsége 

COVID-19 védekezésével kapcsolatos védő és fertőtlenítő eszközök 

Egyéb készletbeszerzés (virágok, szaniterek, higiénia, stb.) 

400.000,- 

450.000,- 

100.000,- 

1.850.000,- 

300.000,- 

600.000,- 

Rovat összesen 3.700.000,- 
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K321. Informatikai szolgáltatások igénybevétele 

Megnevezés 

NETTÓ 

összeg 

(forintban) 

Rendszergazda szolgáltatás 

Honlap frissítése, karbantartása 

Adatátviteli célú távközlési díjak 

Grafikai szoftver éves bérleti díja 

Elektronikus számlaprogram éves díja (számlázz.hu) 

2.400.000,- 

650.000,- 

120.000,- 

320.000,- 

22.000,- 

Rovat összesen 3.512.000,- 

 

K322. Egyéb kommunikációs szolgáltatások 

Megnevezés 

NETTÓ 

összeg 

(forintban) 

Telefon díjak 30.000,- 

Rovat összesen 30.000,- 

 

K331. Közüzemi díjak 

 Megnevezés 

NETTÓ 

összeg 

(forintban) 

Villamos-energia fogyasztás 

Gázenergia (becsült) 

Víz- és csatornadíj  

Rezsi tartalék 

8.000.000,- 

6.500.000,- 

500.000,- 

0,- 

Rovat összesen 15.000.000,- 

 

K332. Vásárolt élelmezés 

Megnevezés 

NETTÓ 

összeg 

(forintban) 

Vásárolt közétkeztetés  0,- 

Rovat összesen 0,- 
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K333. Bérleti díjak 

Megnevezés 

NETTÓ 

összeg 

(forintban) 

Ivóvíz automaták éves bérlete 

Belépő szőnyegek éves bérlete 

103.000,- 

297.000,- 

Rovat összesen 400.000,- 

 

K334. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások 

Megnevezés 

NETTÓ 

összeg 

(forintban) 

Az ingatlanon végzett javítás, karbantartás (tisztasági festés, törött járólapok 

cseréje, mosdókban törött csempék cseréje, lift burkolat javítása, nyílászárók 

festése, korlátok, rácsok lefestése, viacolor térkövek újrarakása, stb) 

Az épületgépészeti eszközök karbantartása  

ivóvíz vízvezeték hálózat (emelet) részleges cseréje, vegyszeres tisztítása, 

vízkezelése 

hűtési-fűtési hálózat vegyszeres tisztítása, vegyszer beintegrálása, 

korrózióvéd. 

A színpadtechnika karbantartása és felülvizsgálata 

A füst- és hőelvezető rendszerek karbantartása 

A lift üzemeltetése és karbantartása 

légkezelő berendezések szivattyúinak és elzáró szerelvényeinek időszakos 

cseréje 

Az épületfelügyeleti rendszer karbantartása 

A hidraulikus emelő éves karbantartása 

A tűzgátló ajtók karbantartása 

A színházterem tolóajtajainak karbantartása 

A függönyök lángmentesítése 

A fény- és hangtechnika karbantartása 

A tűzvédelmi rendszer karbantartása 

Zongorahangolás 

Egyéb gépek, berendezések karbantartása 

 

 

6.000.000,- 

 

11.760.000,- 

 

5.000.000,- 

2.000.000,- 

1.035.000,- 

150.000,- 

1.460.000,- 

5.000.000,- 

300.000,- 

280.000,- 

996.000,- 

440.000,- 

250.000,- 

1.500.000,- 

540.000,- 

100.000,- 

300.000,- 
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Rovat összesen 37.111.000,- 

 

K335. Közvetített szolgáltatások 

Megnevezés 

NETTÓ 

összeg 

(forintban) 

A könyvtár továbbszámlázott közüzemi díjai 

TELENOR flotta továbbszámlázott díjai 

1.630.000,- 

70.000.- 

Rovat összesen 1.700.000,- 

 

K336. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások 

Megnevezés 

NETTÓ 

összeg 

(forintban) 

Ügyvédi, közjegyzői díjak 50.000,- 

Rovat összesen 50.000,- 

 

K337. Egyéb szolgáltatások 

Megnevezés 

NETTÓ 

összeg 

(forintban) 

Bankköltség 

Anyag-, áru- és személyszállítás 

Postaköltség 

Üzemorvosi szolgáltatás 

Az épület takarítása 

Mosatás és vegytisztítás 

Kéményseprés 

Rágcsáló és rovarirtás 

Szemétszállítás díja 

Tűzvédelmi távfelügyelet 

Az objektum teljes körű élőerős őrzés-védelme 

Karantén zárlat esetére extra (napközbeni) őrzés-védelem 

A lift karbantartásának ellenőrzése 

600.000,- 

120.000,- 

40.000,- 

300.000,- 

10.000.000,- 

150.000,- 

80.000,- 

160.000,- 

410.000,- 

430.000,- 

11.760.000,- 

3.000.000,- 

14.000,- 
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A lift hatósági fővizsgálata 

Tűz- és munkavédelmi szolgáltatás 

A tűzoltó készülékek és a tűzcsap időszakos ellenőrzései 

A dolgozók részére vásárolt oktatás, tanfolyam 

Egyéb (zajszintmérés, fertőtlenítés, antitest vizsgálatok, stb.) 

36.000,- 

4.800.000,- 

350.000,- 

200.000,- 

2.500.000,- 

Rovat összesen 34.230.000,- 

 

K341. Kiküldetések 

Megnevezés 

NETTÓ 

összeg 

(forintban) 

Belföldi kiküldetések kerete 

Külföldi kiküldetések kerete 

100.000,- 

0,- 

Rovat összesen 100.000,- 

 

K352. Fizetendő ÁFA 

Megnevezés 

NETTÓ 

összeg 

(forintban) 

Fizetendő általános forgalmi adó 4.500.000,- 

Rovat összesen 4.500.000,- 

 

K355. Egyéb dologi kiadások 

Megnevezés 

NETTÓ 

összeg 

(forintban) 

Kerekítési eltérések, késedelmi kamat, óvadék, kötbér, kötelező jellegű díjak 

(útdíj, közbeszerzési díj, pótdíj) 

0,- 

Rovat összesen 0,- 
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Beruházási és felújítási kiadások részletes indoklása II. 

K63. Informatikai eszközök beszerzése 

Megnevezés 

NETTÓ 

összeg 

(forintban) 

Wifi-hálózat kiépítése az alagsorban 

Wifi-hálózat kiépítése a földszinten 

Wifi-hálózat kiépítése az emeleten 

Wifi-hálózat kiépítése a tetőtérben 

A számítógépek fokozatos lecserélése (3db PC) 

3db monitor lecserélése 

5db IP telefon cseréje 

1db laptop lecserélése 

861.000,- 

1.300.000,- 

1.210.000,- 

700.000,- 

990.000,- 

160.000,- 

130.000,- 

375.000,- 

Rovat összesen: 5.726.000,- 

 

K64. Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése 

Megnevezés 

NETTÓ 

összeg 

(forintban) 

Asztallapok beszerzése 

Alagsori székek beszerzése 

Szőnyeg a Majláth terembe 

Kézszárítók beszerzése 

A recepciós pult teljes körű cseréje 

Központi projektor beszerzése 

365.000,- 

65.000,- 

60.000,- 

250.000,- 

736.000,- 

4.500.000,- 

Rovat összesen 5.976.000,-  

 

K67. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA 

Megnevezés 
összeg 

(forintban) 

K63. rovat áfa tartalma  

K64. rovat áfa tartalma 

1.546.000,- 

1.614.000,- 

Rovat összesen 3.160.000,- 
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K71. Ingatlanok felújítása 

Megnevezés 

NETTÓ 

összeg 

(forintban) 

- - 

Rovat összesen - 

 

K74. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA 

Megnevezés 
összeg 

(forintban) 

- - 

Rovat összesen - 
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Dologi kiadások részletes indoklása III. 

Intézmény megnevezése: Munkácsy Mihály Művelődési Ház 

Feladat megnevezése: kiemelt állami rendezvények, augusztus 20, Rét Fesztivál (5113) 

K123. Egyéb külső személyi juttatások 

Megnevezés 

NETTÓ 

összeg 

(forintban) 

A testvérvárosi küldöttség catering, szállás és utaztatási költségei 

A rendezvény lebonyolításában közreműködők (rendőrök, biztonsági őrök, 

fellépők, takarítók, stb. cateringje 

4.000.000,- 

 

1.200.000,- 

Rovat összesen 5.200.000,- 

 

K2. Szakmai anyagok beszerzése 

Megnevezés 

NETTÓ 

összeg 

(forintban) 

A reprezentációs kiadások közterhei 1.994.000,- 

Rovat összesen 1.994.000. 

 

K312. Üzemeltetési anyagok beszerzése 

Megnevezés 

NETTÓ 

összeg 

(forintban) 

A rendezvénnyel kapcsolatos anyagbeszerzés 600.000,- 

Rovat összesen 600.000,- 

 

K333. Bérleti díjak 

Megnevezés 

NETTÓ 

összeg 

(forintban) 

Sörgarnitúrák bérlete 

Hűtőkocsi bérlete 

Faházak bérlete 

Szaniterek bérlete 

120.000,- 

100.000,- 

250.000,- 

900.000,- 
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Rovat összesen 1.370.000,- 

 

K336. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások 

Megnevezés 

NETTÓ 

összeg 

(forintban) 

A fellépő zenekarok tiszteletdíjai (2 nap) 

Kézműves foglalkozások, gyereksarok, körhinta, stb. 

Egyéb állami rendezvények konferálása 

14.000.000,- 

1.000.000,- 

200.000,- 

Rovat összesen 15.200.000,- 

 

K337. Egyéb szolgáltatások 

Megnevezés 

NETTÓ 

összeg 

(forintban) 

Színpadtechnika, hang- és fénytechnika 

Egészségügyi biztosítás 

Elektromos felügyelet 

Komplett áramszolgáltatás 

Biztonsági szolgálat 

Takarító ügyelet 

Tüzijáték 

Egyéb szolgáltatások 

7.000.000,- 

300.000,- 

200.000,- 

2.300.000,- 

4.000.000,- 

200.000,- 

1.800.000,- 

200.000,- 

Rovat összesen 16.000.000,- 

 

K341. Kiküldetések 

Megnevezés 

NETTÓ 

összeg 

(forintban) 

Saját gépkocsi-használat  30.000,- 

Rovat összesen 30.000,- 
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K342. Reklám és propaganda kiadások 

Megnevezés 

NETTÓ 

összeg 

(forintban) 

Plakátok és molinók elkészítése, kihelyezése  1.300.000,- 

Rovat összesen 1.300.000,- 

 

K355. Egyéb dologi kiadások 

Megnevezés 

NETTÓ 

összeg 

(forintban) 

Szerzői jogdíjak 350.000,- 

Rovat összesen 350.000,- 
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Dologi kiadások részletes indoklása IV. 

Intézmény megnevezése: Munkácsy Mihály Művelődési Ház 

Feladat megnevezése: városi majális (5238) 

K123. Egyéb külső személyi juttatások 

Megnevezés 

NETTÓ 

összeg 

(forintban) 

A testvérvárosi küldöttség catering, szállás és utaztatási költségei 

A rendezvény lebonyolításában közreműködők (rendőrök, biztonsági őrök, 

fellépők, takarítók, stb. cateringje 

3.000.000,- 

 

800.000,- 

Rovat összesen 3.800.000,- 

 

K2. Szakmai anyagok beszerzése 

Megnevezés 

NETTÓ 

összeg 

(forintban) 

A reprezentációs kiadások közterhei 1.457.000,- 

Rovat összesen 1.457.000. 

 

K312. Üzemeltetési anyagok beszerzése 

Megnevezés 

NETTÓ 

összeg 

(forintban) 

A rendezvénnyel kapcsolatos anyagbeszerzés 400.000,- 

Rovat összesen 400.000,- 

 

K333. Bérleti díjak 

Megnevezés 

NETTÓ 

összeg 

(forintban) 

Sörgarnitúrák bérlete 

Hűtőkocsi bérlete 

Faházak bérlete 

Szaniterek bérlete 

150.000,- 

100.000,- 

250.000,- 

900.000,- 
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Rovat összesen 1.400.000,- 

 

K336. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások 

Megnevezés 

NETTÓ 

összeg 

(forintban) 

A fellépő zenekarok tiszteletdíjai 

Kézműves foglalkozások, gyereksarok, körhinta, stb. 

Konferálása 

7.400.000,- 

1.000.000,- 

100.000,- 

Rovat összesen 8.500.000,- 

 

K337. Egyéb szolgáltatások 

Megnevezés 

NETTÓ 

összeg 

(forintban) 

Színpadtechnika, hang- és fénytechnika 

Egészségügyi biztosítás 

Elektromos felügyelet 

Komplett áramszolgáltatás 

Biztonsági szolgálat 

Takarító ügyelet 

Tüzijáték 

Egyéb szolgáltatások 

6.000.000,- 

300.000,- 

200.000,- 

2.300.000,- 

3.000.000,- 

200.000,- 

1.800.000,- 

200.000,- 

Rovat összesen 14.000.000,- 

 

K341. Kiküldetések 

Megnevezés 

NETTÓ 

összeg 

(forintban) 

Saját gépkocsi-használat  20.000,- 

Rovat összesen 20.000,- 
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K342. Reklám és propaganda kiadások 

Megnevezés 

NETTÓ 

összeg 

(forintban) 

Plakátok és molinók elkészítése, kihelyezése  1.000.000,- 

Rovat összesen 1.000.000,- 

 

K355. Egyéb dologi kiadások 

Megnevezés 

NETTÓ 

összeg 

(forintban) 

Szerzői jogdíjak 250.000,- 

Rovat összesen 250.000, 
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III. Vezetői feladatok 

III.1. Szerződések 

Általános eljárás  

A megállapodást három fél aláírása teszi hivatalossá. Mielőtt a két szerződő fél egyáltalán aláírná 

a kontraktust, először a művelődési ház fenntartójának pénzügyi ellenjegyzése kerül a szerződésre. Ennek 

lényege, hogy a fenntartó ellenőrzi, az adott intézmény költségvetési előirányzata biztosít-e fedezetet az 

adott kötelezettségvállalásra. Amennyiben igen, a szerződés pénzügyi ellenjegyzése után lehet aláírni az 

intézmény és a szállító cégjegyzésre jogosult képviselői által. A szerződés aláírása után a 

kötelezettségvállalás rögzítésre kerül a könyvelési rendszerben. 

Folyamatos teljesítésű szolgáltatások 

Az intézmény rendelkezik néhány folyamatos teljesítésű szolgáltatással – ezek jellemzően az 

épület üzemeltetéséhez kapcsolódnak. A kötelezettségvállalások még az intézmény épületének 

indulásakor köttettek, jellemzően ilyen a rezsiköltségek, valamint a jogszabályok által kötelezően előírt 

üzemeltetési feladatok, például a lift karbantartása. Ebben az esetben a kötelezettségvállalások rögzítése 

a könyvelési rendszerben a fenntartó részéről automatikusan történik, az intézménynek nincs ezzel 

feladata. 

III.2. Számlák kifizetése 

Banki átutalás 

1. Szerződéssel, megrendeléssel kötelezően rendelkező kötelezettségvállalás 

Százezer forintot meghaladó kifizetés a képviselő testület döntése értelmében kizárólag banki átutalással 

történhet. A kifizetés folyamata a következő: első lépésként ellenőrizni, hogy a számla rendelkezik-e a 

kötelező tartalmi elemekkel. Ezután a számlát elektronikus formában el kell juttatni fenntartónk pénzügyi 

osztályára, az eszamla@torokbalint-hu címre. A számla itt rögzítésre, majd kontírozásra kerül, elkészül 

a kifizetéshez szükséges utalványrendelet. Mindezek után intézményünkben kinyomtatásra kerül a számla 

(amennyiben elektronikus), valamint az utalványrendelet, a számlán az intézményvezető igazolja a 

teljesítést, az utalványrendeleten pedig utalványozza. A számla ezután fizikailag is a polgármesteri 

hivatalba kerül, amely ezután a fenntartó által érvényesítésre kerülhet. Ha a bizonylat ezek után minden 

aláírással rendelkezik, megtörténhet a pénzügyi teljesítés. 
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2. Szerződéssel, megrendeléssel kötelezően nem rendelkező kötelezettségvállalás 

Százezer forint alatti kifizetés esetén nincs kötelezően használandó pénzügyi teljesítési előírás, 

illetőleg megrendelés és szerződés sem szükséges egy számla befogadásához. Erre a szolgáltatások nem 

vonatkoznak, szolgáltatás esetén mindig szükséges előzetes szerződéskötés, vagy megrendelés. 

Kis összegű kifizetéseket jellemzően folyamatos teljesítéssel rendelkező szolgáltatások esetén 

teljesítünk átutalással, mint a telefonszámlák, internetszolgáltatás, egyéb üzemeltetési feladatok. A 

számla útja megegyezik a fentiekben leírtakkal azzal a különbséggel, hogy a kötelezettségvállalás 

rögzítése a könyvelési rendszerben automatikusan történik a fenntartó által. 

Készpénzes kifizetés 

1. Ellátmány biztosítása 

A készpénzes kifizetést biztosító készpénzállomány forrása az intézmény bankszámlája. Miután 

leadtuk készpénzigénylésünket a polgármesteri hivatal pénztárának, a pénztáros kolléga gondoskodik az 

ellátmány kihozataláról a bankból. Az ellátmányt a gazdasági szakalkalmazott veszi fel, és kezeli 

maximum harminc napig. A felvett előleggel 30 napon belül elszámol a polgámesteri hivatal pénztárával. 

Az intézmény házipénztárát a gazdasági szakalkalmazott kezeli, aki heti elszámolást végez a 

rendezvényszolgálaton dolgozó kollégákkal. A rendezvényügyeletesek feladatuk ellátásához 

nyugtatömböt igényelnek, amelyből az egyes klubjaink résztvevői számára, illetőleg termeink, 

helyiségeink bérlése esetén nyugtát állítanak ki, a bevételekkel heti rendszerességgel számolnak el a 

gazdasági szakalkalmazottal. Természetesen, amennyiben az ügyfél számlát kér, azt a Számlázz.hu online 

számlázási rendszer segítségével állítjuk ki, amely a hatályos jogszabályoknak megfelelően azonnal 

továbbítja azt a Nemzeti Adó- és Vámhivatalba.  

Színházi előadásaink lebonyolításának egyszerűbb kezelése érdekében internetes jegyértékesítő 

rendszerrel rendelkezünk, amelyből szintén heti rendszerességgel lekérdezésre kerül az elmúlt heti 

forgalom, amely alapján egyszerűen intézhető a bevételek elszámolása. 

A készpénzes bevételek elszámolása a polgármesteri hivatal pénztárával a kifizetésekkel ellentétben 

heti szinten történik: a kiadott nyugtákról összesítő készül, szintúgy a kiállított számlákról, az összeg 

befizetésre kerül a polgármesteri hivatal pénztárába, amely gondoskodik a bankszámlánkra történő 

befizetésről. 
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2. Kötelezettségvállalás a készpénzes kifizetésekre 

Szolgáltatás esetén megrendelés vagy szerződés készül, amely a korábban már említett módon rögzítődik 

a fenntartó könyvelési rendszerében. Készletbeszerzés esetén a következő eljárást alkalmazzuk a 

kötelezettségvállalásra: az elfogadott költségvetési előirányzatok rovatonként vannak meghatározva. Az 

egyes rovatok részletezése tartalmazza azokat a jogcímeket, amelyeken készletbeszerzés, illetőleg 

szolgáltatás vásárlás történik. Ezek alapján a részletezések alapján év elején egy kötelezettségvállalási 

lista készül a várható kötelezettségekre, a fenntartó ezen lista alapján engedélyezi, ellenjegyzi az adott 

rovatra jutó kötelezettségvállalást. A könyvelési rendszerben a kötelezettségvállalás rögzítése a fenti 

ellenjegyzett lista alapján történik. 

3. A készpénzes számlák kifizetése 

A készpénzes számlákat jellemzően az intézmény házipénztárából a gazdasági szakalkalmazott fizeti ki. 

A kifizetés előtt meggyőződik arról, hogy a kifizetés jogos, azt az intézményvezető engedélyezte, és 

rendelkezik kötelezettségvállalással, azaz pénzügyi fedezettel. 

Amennyiben a kifizetés olyan időpontban történik, amikor a gazdasági szakalkalmazott nem elérhető 

(munkaidőn kívül, hétvégén, szabadság alatt, stb.), a kifizetésre ellátmányt biztosít egy erre kijelölt 

kollégának, aki jellemzően valamelyik rendezvényügyeletes. Az így biztosított kifizetési előleggel az 

átadás-átvételi bizonylaton megjelölt határidő letelte előtt számolnak el a felek. 

4. A készpénzes forgalom elszámolása a fenntartóval 

A művelődési ház és a fenntartó közötti elszámolásra a bevételek esetében hetente, a kifizetések esetében 

három-négy hetente kerül sor. A bejövő számlák rögzítése a polgármesteri hivatal pénzügyi osztálya által 

történik, folyamata megegyezik a korábban már említettel.  

III.3. Személyi irányítás 

Az intézmény, tevékenységének szervezett biztosítása, gördülékeny feladatellátás és a hatékony 

működés érdekében az alábbi. 

Munkatársi értekezlet: Heti rendszerességgel tartott munkaértekezlet, melyen a csoportvezetők 

és a szakalkalmazottak vesznek részt. Célja: az előző hét munkájának értékelése, a következő hét 

feladatainak megbeszélése, delegálása. A munkaértekezletet az intézményvezető, vagy átruházott 

feladatként az intézményvezető-helyettes tartja. 
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Koordinációs értekezlet: Nagyobb, kiemelt rendezvények előtti feladat meghatározó, 

rendezvények utáni értékelő tréning, melyen a programban dolgozó valamennyi munkatárs részt vesz 

Igény esetén az adott terület úgy, mint művelődésszervezés, üzemeltetés, szolgáltatásszervezés 

munkatársaival külön tartunk megbeszélést. 

Az elmúlt időszakban több személyi változás is történt, ami szükségessé tette egy csapatépítő 

tréning megszervezését. A tréning a csapatszellem erősítése mellett felfedte, hogy mely kollégának mi az 

a területe, amelyben hatékonyan és kellő affinitással tud hasznossá válni az intézmény mindennapi 

életében. 
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IV. Partnerkapcsolatok 

Oktatási Intézmények 

A városban működő óvodák, általános és középiskolák tanulói látogatói az intézménynek. Az általános 

iskolák gyakran rendezik meg itt egyes iskolai ünnepségeiket, amelyeknek próbáit is itt tartják.  

Nemzetiségi Önkormányzatok 

Az intézmény a Cigány Nemzetiségi Önkormányzat és a Német Nemzetiségi Önkormányzat 

rendezvényeire rendszeresen biztosít termet és technikai hátteret. Mivel alapvetően mindkét 

önkormányzattal jó partneri viszonyt ápolunk, rendezvényeinken évről-évre számíthatunk jelenlétükre és 

segítségükre. (pl.: Majális, Gyermeknap, „Kiskarácsony” rendezvény) 

Civil szervezetek 

A városban működő civil szervezetek programjaihoz, évzáró gálák, bálok, összejövetelek, ünnepségek 

közgyűlésekhez biztosítunk termet, illetve tárgyi eszközöket. (részletesen Művelődő közösségek 

létrejöttének elősegítése, működésük támogatása, fejlődésük segítése, a közművelődési tevékenységek és 

a művelődő közösségek számára helyszín biztosítása címszó alatt) 
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V. Szakmai-tartalmi munka 

V.1. Jogszabályi feltételek  

Magyarország Alaptörvénye XI. cikk. (1) és (2) pontja deklarálja, hogy 

„Minden magyar állampolgárnak joga van a művelődéshez. Magyarország ezt a jogot a 

közművelődés kiterjesztésével és általánossá tételével (...) törvényben meghatározottak 

szerinti anyagi támogatásával biztosítja”. 

A költségvetési szerv jogszabályban meghatározott közfeladata: „Törökbálint Város 

Önkormányzatának Képviselő-testülete a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és 

közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 76. § által meghatározottak alapján látja el a 

közművelődési közszolgáltatást.” 

Az intézmény alaptevékenységei (kormányzati funkciók szerinti megjelölése) a 2022. december 

6. napjától hatályos 2/2022/MMMH/E számú alapító okirata szerint:  

• 016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények 

• 082091 Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése  

• 082092 Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása  

• 082093 Közművelődés – egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek  

• 082094 Közművelődés – kulturális alapú gazdaságfejlesztés 

 

A fenti törvény 2017. évi módosításában (2017. évi LXVII törvény A muzeális intézményekről, a 

nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL törvény és egyes kapcsolódó 

törvények módosításáról) a törvény végrehajtási rendelete az alábbiakban határozza meg a közművelődési 

alapszolgáltatásokat: 
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V.2. Közművelődési alapszolgáltatások 

(20/2018. (VII. 9.) EMMI rendelet a közművelődési alapszolgáltatások, valamint a közművelődési 

intézmények és a közösségi színterek követelményeiről) 

1. Művelődő közösségek létrejöttének elősegítése, működésük támogatása, fejlődésük segítése, a 

közművelődési tevékenységek és a művelődő közösségek számára helyszín biztosítása 

2. A közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése 

3. Az egész életre kiterjedő tanulás feltételeinek biztosítása 

4. A hagyományos közösségi kulturális értékek átörökítése, feltételeinek biztosítása 

5. Az amatőr alkotó- és előadó-művészeti tevékenység feltételeinek biztosítása 

6. A tehetséggondozás és -fejlesztés feltételeinek biztosítása 

7. Kulturális alapú gazdaságfejlesztés 

 

A Munkácsy Mihály Művelődési Ház elsődleges feladata a Törökbálinton élők művelődési 

igényeihez igazodó kulturális értékek közvetítése és az intézmény alaptevékenységének, valamint a 

közösségi művelődés feltételeinek biztosítása.  

Legfőbb tevékenysége a különböző igényeket kielégítő rendezvények, színházi előadások, 

pódium előadások, szórakoztató programok, komoly- és könnyűzenei koncertek, gyermekprogramok, 

kiállítások szervezése és lebonyolítása, valamint a helyi civil szervezetek, művészeti csoportok, 

szerveződő közösségek működésének elősegítése.  

Májustól kezdve a nyári időszakra megtöltöttük élettel a házat. A Mediterrán Udvarokon és 

tematikus nyári táborainkban a résztvevők száma magas volt, augusztus 20-ra készülve pedig újra 

belekóstolhattunk a fesztiválok hangulatába. 

Szeptembertől az induló foglalkozások újra megtöltötték a termeket. Sajnálatos módon pár, 

korábban jól működő forma az elmúlt időszak folyamatos bizonytalanságai miatt más helyszínt választott, 

vagy már nem tudott újraindulni.  

Bár őszre, az új évad kezdetére sok mindent újraépítettünk, a rendezvényink, foglalkozásaink 

elindultak és az elmaradt programjainkat is igyekeztünk bepótolni, sajnos nem dőlhettünk hátra, mert egy 

újabb nehézséggel kellett szembe néznünk, amit a gáz- és áramdíjak robbanásszerű növekedése okozott, 

rányomva a bélyegét megélhetésünkre. 
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Már most érzékelhető, hogy minden igyekezetünk ellenére, a gazdasági helyzetből adódó 

létbizonytalanság, kiszámíthatatlanság, a költségcsökkentésre irányuló intézkedések sora mind-mind 

negatívan befolyásolhatja látogatottságunkat, a helyi közösségek működését és újabb programok 

elmaradását eredményezheti.  

A beszámoló írásakor - polgármester úr utasítása értelmében - az intézmény 2022. december 21. 

és 2023. január 30. között lemondja/átszervezi rendezvényeit és ismét szüneteltetni kényszerül 

foglalkozásait. Az év végéhez közeledve egyértelműen látszik, hogy újabb nehéz időszak előtt állunk - 

szakmailag és emberileg is. 

Az ilyen nehéz gazdasági helyzetben fontos, hogy segítsünk a rászoruló embereknek, de az is 

fontos, hogy a saját életünkben kapaszkodót találjunk. Ennek egyik legnagyszerűbb lehetősége a kultúra 

pártolása, aktív művelése, olyan eseményeken való részvétel, ami feltölti lelkünket, ami egyúttal 

gondolkodóba is ejt minket, azzal kapcsolatban, hogy életünkben mi is a fontos. Erre a feltöltődésre és a 

szociális interakciók mennyiségének növelésére, valamint minőségének kiszélesítésére van lehetőség 

helyi szinten a művelődési házban. 

Maróti Andor művelődéskutató szavaival élve: „Közüggyé a közművelődés csak akkor válhat, ha 

kisebb közösségek vállalnak benne felelősséget.” „Így válhat a meglevő műveltségi szint mélyebbé és 

szélesebbé a gondolkodás érésével együtt.” 

Akár milyen nehéz világ is jön el, legyen érték a magyar és a helyi közművelődés! 

Ezen gondolatok szellemében szeretnénk majd tervezni és szervezni a 2023-as évet, szolgálva ezzel a 

helyi lakosságot és közösségeket, Törökbálint városát. 

 

V.3. Ukrajnai menekültek ellátása 

2022. március 1. és április 1. között a Munkácsy Mihály Művelődési Házban gondoskodott 

Törökbálint városa az Ukrajnából, a háború elől menekülő családok és ott tanuló ghánai, nigériai, sierra-

leonei diákok befogadásáról. 

 Folyamatban lévő programjainkat lemondtuk, elhalasztottuk, foglalkozásainkat szüneteltettük, 

átszerveztük. Kis csapatunk szinte napok alatt elkészített egy munkamegosztást és 0-24 órában átállt a 

menekültek ellátására. 

 Március hónap folyamán összesen 97 fő kapott szállást a művelődési házban: számukra ágyakat, 

matracokat, ágyneműt, törölközőket biztosítottunk – ennek jelentős része lakossági felajánlásokból 

érkezett.  
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 A családok és a diákok napi háromszori étkezését is biztosítottuk: reggelire és vacsorára 

szendvicseket és olykor gyümölcsöt, ebédre meleg ételt kaptak – ebben a Törökbálinti Tüdőgyógyintézet 

konyhája volt segítségünkre. Az étkezések előkészítésében, mosogatásban és a „kantin” (Feleki Kamil 

Színházterem) tisztán tartásában, valamint az adományok (higiéniai termékek, ruhák) szortírozásában 

törökbálinti önkéntesek is részt vettek – segítve a művelődési ház dolgozóit. 

 A Törökbálinton elszállásolt menekültek közül többen rossz egészségügyi állapotban érkeztek. 

Számukra megszerveztük a háziorvosi, gyermekorvosi, védőnői vizsgálatokat, sokszor magunk is ápolói 

feladatokat láttunk el (sebek ellátása, rüh elleni kezelés, gyógyszerek adagolása stb.), de az is előfordult, 

hogy saját autóval szállítottuk őket az ügyeletre, a fogászati kezelésre szorulókat pedig fogorvoshoz 

vittük. Nagy segítségünkre volt a Fehér Kereszt Patika, ahonnan a szükséges gyógyszereket szerezhettük 

be. Azonban sajnos több alkalommal kellett mentőt hívnunk - egy 13 éves kislányt például műteni kellett 

és kórházi ellátásra szorult. Az ukrán családokkal a kommunikáció igen nehézkes volt, mert nyelveket 

nem beszéltek – ebben az esetben minden orvosi látogatásnál tolmácsok segítették a munkát. 

 A kisebb ukrán gyerekekhez a helyi óvodákból érkeztek pedagógusok, ők minden délelőtt 

foglalkozásokat tartottak. Ezzel próbáltuk segíteni a legkisebbek szocializálását, életük normalizálását 

egy bizonytalan helyzetben. 

 A menekülteket a XI. kerületi Országos Idegenrendészeti Főigazgatóságra is elkísértük, hogy 

mindenkit regisztráltan tartózkodjon Magyarországon. A diákok ügyében felvettük a kapcsolatot az 

Eötvös Loránd Tudományegyetemmel, a Semmelweis, az Óbudai, a Kodolányi és a Corvinus 

Egyetemekkel, igyekeztünk tanulmányi lehetőséget és kollégiumi helyeket szerezni nekik. Az ukrán 

családok elhelyezésével kapcsolatban Monor városával, a Magyar Vöröskereszttel, a helyi családsegítő 

szervezettel és a Máltai Szeretet Szolgálattal dolgoztunk együtt.  

 Itt szeretnénk külön kiemelni Elchlinger Gyula munkáját, aki az ebéd szállításában és az önkéntesek 

szervezésében óriási szerepet vállalt. Gyula minden egyes nap benézett hozzánk, szívén viselte nem csak 

a menekültek, hanem a művelődési ház dolgozóinak sorsát is. Hatalmas köszönet illeti őt.  

 Köszönettel tartozunk a Katolikus Plébániának és Törökbálinti Sportközpontnak, akik az 

iskolarendszerű, illetve egyéb folyamatos foglalkozásaink egy részét ideiglenesen átvették, megoldva 

ezzel a 20/2018. (VII. 9.) EMMI rendeletnek megfelelő közművelődési alapszolgáltatások ellátásának 

biztosítását.  

  



 

45 

 

 Köszönettel tartozunk oktatóinknak, klubvezetőinknek, partnereinknek az empatikus, türelmes és 

támogató hozzáállásért, hiszen a menekültek érkezésekor programjainkat mindössze 2 nap alatt kellett 

lemondanunk vagy átszerveznünk. Köszönet nekik, akik a pandémiás helyzet után megint, sokadszorra 

kényszerültek újra felépíteni csoportjaikat, foglalkozásaikat. (A lemondott, átszervezett programok és a 

megszűnt foglalkozások részletezése a Beszámoló további részeiben olvasható.) 

 Április 1-jére mind a 97 főnek sikerült átmeneti vagy végleges szállást találni, hiszen a művelődési 

ház hosszútávon nem volt alkalmas lakóhely, emellett az intézmény programjai, foglalkozásai sem 

működhettek ebben az időszakban. Az itt maradt adományokat a Törökbálinti Caritas és Jóakarat Kör 

segítségével rászorulóknak adományoztuk, végül az újranyitás előtt az intézmény teljes területét 

fertőtlenítettük.  

 Utólag visszatekintve több szempontból is tanulságos a helyzet. Egyrészt szívmelengető, hogy 

város lakosságában mennyi emberség van, és pozitív, hogy szorult helyzetben az intézmények közötti 

összefogás milyen jól működik. Másrészt nem mehetünk el amellett, hogy egy ilyen helyzetre nem 

voltunk felkészülve – hogyan is lettünk volna? A művelődési ház dolgozói nem a szociális ellátórendszer 

részei: pszichésen nem vagyunk felkészítve hasonló helyzetekre, nincs belénk ivódva egyfajta egészséges 

távolságtartás a befogadott családoktól. Ezt a helyzetet sem fizikailag, sem mentálisan nem bírtuk el – a 

megbetegedések mellett, több kollégának is mentálhigiénés gondokat okozott az időszak. Sem az 

intézmény maga, sem a munkatársak nem alkalmasak tömegek ellátására. Természetesen, mint Emberek 

mindig segíteni fogunk a bajbajutottakon – itt a hogyan az a kérdés, ami átértékelendő. 

 Bárhogyan is volt, a művelődési ház mind a 17 dolgozóját elismerés illeti: emberi értékeik, 

odaadásuk és részükről az önfeláldozás olyan mértéket öltött, amit sem elvárni, sem elégszer 

megköszönni nem lehet. Életeket mentettünk meg és sorsokat fordítottunk pozitív irányba. 
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V.4. A hagyományos közösségi kulturális értékek átörökítése, feltételeinek biztosítása 

Jeles napok 

Magyar Kultúra Napja 

A Magyar Kultúra Napjára alkalmából egy nagyon izgalmas estet tölthettek el nálunk vendégeink. Az 

első emeleti Galériában egy szalonhangulatot rendeztünk be, amely egyszerre adott otthont Nyíri Erzsébet 

fotográfus kiállításának és egy különleges élőzenével kísért homokanimációs előadásnak. A kiállítást 

Körber László, a FotoArt Fotósiskola tanára nyitotta meg. Az est zenei házigazdái Weisz Gábor és Kovács 

Tobzi Tamás voltak. Az érdeklődők Papp Norbert homokanimátor, erre az alkalomra megkomponált 

előadását láthatták, egyedi formába öntve. Ezen az esten került átadásra a Törökbálint Kultúrájáért Díj, 

melyet Géczy Krisztián alpolgármester úr adott át, Tóth Csaba karnagy úrnak. A díjazottat a Törökbálinti 

Lendvai Károly Férfikórus is köszöntötte, emelve ezzel az est fényét. 

 

Magyar Költészet Napja 

Sajnos a Magyar Költészet Napja alkalmából betervezett rendezvényünket kénytelenek voltunk 

lemondani, mivel ebben az időszakban művelődési házunk befogadó intézménye volt a háborús helyzet 

miatt Ukrajnából érkező menekülteknek. Helyette költészet napi pályázatot hirdettünk. 

 

Költészet napi pályázat 

2022 áprilisában pályázatot hirdettünk, amellyel célunk az volt, hogy az idei évben egymáshoz igen közel 

eső húsvéti ünnepeket és a magyar költészet napját egybefonjuk. A pályázati kiírásban arra kértük az 

amatőr verselőket, hogy a húsvéti hagyományokat foglalják strófákba, és emellett utaljanak a 

költeményben intézményünkre is. A beérkezett pályaművekből a két legjobbat a magyar költészet napján 

közzétettük hivatalos Facebook oldalunkon – illetve tárgynyereménnyel is jutalmaztuk a költőket. A 

jövőben is tervezzük a hasonló pályázatok meghirdetését, hogy a tehetséggondozásra érdemes 

törökbálintiakkal kapcsolatot teremthessünk.  
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V.5. Önálló rendezvények 

XVII. Kiskarácsony 

Kiskarácsony elnevezésű hagyományőrző nagyrendezvényünk minden évben méltó 

megkoronázása az adventi időszaknak. Bíztunk benne, hogy az idei év nehézségei után, a színes 

programok, melyeket már átsző az ünnepvárás hangulata, hozhatnak majd egy kis melegséget a szívekbe.  

Programjaink helyszíne – immár 17. alkalommal – a művelődési ház termei és a belső udvar.  

Már délelőtt 10:30-tól várta a legkisebbeket Mese Maci adventi bábelőadása, zenei játékokkal, 

mondókákkal, majd kézműveskedéssel. Beltéri alkotóterünkben 15 órától többféle kézműves foglalkozás, 

ütőfás mézeskalács-készítés, gyertyaöntés, lucabúza ültetés, angyalka- és ajándékkészítés várta a 

családokat. 

Galériánkban 16 órától „Bábok a Ládafiából” címmel nyílt meg egy bábtörténeti kiállítás, 

melynek anyaga a biatorbágyi Ládafia Bábszínház munkásságát mutatja be. Színháztermünkben 17 órától 

tartotta meg teltházas családi koncertjét Farkasházi Réka és a Tintanyúl zenekar, ami ugyan ingyenes 

volt, de a részvételt előzetes regisztrációhoz kötöttük. 

A belső udvarunkban 15 órától a kosaras körhinta, a Hatkör Játszóház népi játékai, a 

civilszervezetek sátrai és adventi minivásárunk helyi árusai kaptak helyet (biztosítva ezzel a kulturális 

alapú gazdaságfejlesztés lehetőségét). Civil szervezeteink süteményekkel, palacsintával, mézeskalács-

díszítéssel, lángossal és teával készültek, a Tábitha Ház pedig játékvásárral és adománygyűjtő kézműves 

sátorral várta vendégeinket. Kávéházunk az alkalomhoz illően forralt borral, meleg italokkal és egyéb 

finomságokkal készült. 

Ebben az évben a Törökbálinti Szőnyi Erzsébet Zeneiskola is bekapcsolódott a rendezvényünkbe. 

A zeneiskola diákjai az est folyamán több alkalommal flashmob előadással kápráztatták el a programon 

résztvevő közönséget. A délután folyamán adventi dallamok csendültek fel és a népszerű lézer- és 

fényjátékunk is új elemekkel bővült. 

Kiskarácsonyunk továbbra is igen népszerű, mind a kisgyermekes családok, mind pedig az 

idősebb korosztály körében. A rendezvény színes programjaira idén – az esős időjárás ellenére is - közel 

500 látogató érkezett. 

Reméljük, hogy 2023-ban is újra méltóképpen és sokak örömére készülhetünk az ünnepváró 

programokkal, és a város civil szervezeteivel közösen. 
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Adventi gyertyagyújtás 

Ismét a művelődési ház kapta a feladatot, hogy az adventi vasárnapokon a gyertyagyújtást 

megszervezze. Takarékossági elveket szem előtt tartva, csak helyi kórusok bevonásával alakítottuk ki a 

programtervet.  

● 2022. november 27. – Cantabile Kórus és a Szőnyi Erzsébet AMI csengettyűs csoportja 

● 2022. december 4. – Törökbálinti Református Egyházközség Kórusa 

● 2022. december 11. – Törökbálinti Kamarakórus 

● 2022. december 18. – Lendvai Károly Férfikórus 

Sajnos a minden évben felállított Betlehem már igencsak rossz állapotban van - 2021-ben és            

2022-ben is igyekezett egy kollégánk rendbe tenni a bábukat és a bárányt -, azonban ez az amortizáció 

miatt a 2023-as évben már nem lesz kivitelezhető. Javasoljuk egy új installáció beszerzését.  

 

V.6. Kiállítások a Munkácsy Galériában 

A művelődési ház első emeletén található galériaterem, átjáró folyosóként és rendezvény 

helyszínként is funkciónál, adottságai csak részben felelnek meg kiállítási célokra. Csak részben 

megoldott a kiállított munkák védelme és biztonsága, s a megnyitók időpontjának kiválasztásánál 

figyelembe kell venni a ház más programjait is. Ugyanakkor a világítási és függesztési rendszer, a 

rendelkezésre álló paravánok és posztamensek sokféle módon történő felhasználhatósága lehetővé teszi 

a színvonalas, látványos, szakmailag jó minőségű kiállítások megrendezését. 

2022-ben is törekedtünk arra, hogy minél színesebb és változatosabb legyen kiállítási palettánk, 

és amennyire csak lehet, a kiállítások kapcsolódjanak a művelődési ház egyéb programjaihoz és az 

ünnepkörökhöz.  

Nagy örömünkre szolgál, hogy a különböző civil szervezetek képviselői és baráti társaságok 

rendszeresen vendégei a megnyitóinknak. 

● Január: „MÁS-KÉP” – Nyíri Erzsébet fotográfus kiállítása /Ezen kiállítás méltó része volt a 

Magyar Kultúra Napja alkalmából megrendezésre került rendezvényünknek/ 

● Február: „Égi jelek” - Papp Norbert festőművész kiállítása 

● Március: „Körforgó” – Dévényi János festőművész kiállítása 

● Április: Erre a hónapra tervezett kiállításunkat covid megbetegedés miatt el kellett halasztanunk, 

bízunk benne, hogy pótlására a következő évben sor kerülhet. 

● Május: „A hiány metafórái” – Menyhárt Norbert festőművész kiállítása 
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● Augusztus: „Teremtő hagyományok nyomában” – Mesterfalvi Kamilla bőrműves és Kovács 

Zoltán kosárfonó kiállítása (Ez az iparművészeti kiállításunk az augusztus 20-i ünnepségünk 

részét képezte, ezzel is kapcsolódva a Mesterségek Ünnepe rendezvénysorozathoz. A kiállítás 

annyira népszerű volt a látogatóink körében, hogy az elkövetkező években szeretnénk ebből 

hagyományt teremteni.) 

● Szeptember: „Más-kép(p) – Kollár Tibor festőművész kiállítása 

● Október: „Csak ami nincs” – Szabó Judit festőművész kiállítása 

● November: „A legjobbak” - válogatás az Év Magyar Fotója – Év Magyar Fotósa fotópályázat 

díjazott alkotásaiból 

● December: Bábok a Ládafiából – a biatorbágyi Ládafia Bábszínház bábtörténeti kiállítása (Ez a 

kiállítás része volt a Kiskarácsony című hagyományőrző nagyrendezvényünknek.) 

 

V.7. Önkormányzati ünnepek és megemlékezések 

2022-ben hivatalos önkormányzati ünnepségek az alábbi alkalmakkal kerültek megrendezésre: 

március 15-én, június 4-én, augusztus 20-án, október 6-án és 23-án. Ezen események szervezésében és 

lebonyolításában művelődési házunk közreműködött. Az ünnepségek a szokott helyszíneken, az ünnepi 

beszédekkel, a műsorokkal, a koszorúzásokkal és a fáklyás felvonulással együtt rendben lezajlottak. 

Sajnos azonban, egyes külső helyszíneken az áramvételi lehetőség megoldása, ezáltal pedig a 

megfelelő hangtechnika biztosítása körülményes. Javasoljuk ennek a helyzetnek ésszerű, hosszútávú 

átgondolását és megoldását. 
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V.8. Az intézmény nem kötelező alapfeladatai, település-imázs fejlesztése 

RÉT Majális 

Alkalmas terület hiányában, illetve a menekülthelyzet következtében 2022-ben is lehetetlenné 

vált a rendezvény megszervezése, megtartása. 

 

V.9. Törökbálinti Városnapok 

Augusztus 19. Várossá válás 15. évfordulója 

Augusztus 19-én ünnepeltük Törökbálint várossá válásának 15. évfordulóját.  

A jeles alkalomból a Budapesti Strauss Zenekar adott ingyenes koncertet és Elek Sándor 

polgármester úr osztotta meg ünnepi gondolatait a lakossággal.  

Szakmai szempontból a városi évfordulók megünneplését legközelebb 2027-ben, a város 20. 

születésnapján tervezzük. 

 

Augusztus 20. Államalapításunk ünnepe – TÉR Fesztivál 

Ebben az évben az augusztusi napok szervezése nem tartozott a legszerencsésebb szervezési 

feladatok közé.  

Első körben egy új helyszínt kellett találni: a választás végül a Sportközpont melletti területekre 

(az udvarra és a régi Mérleg térre) esett. Majd ezt a területet – a lehetőségekhez mérten, a hatósági 

előírások betarthatóságának és egyéb biztonságtechnikai kérdéseknek megfelelően – alkalmassá kellett 

tenni: törmelékkupacokból képződött „domb” megszüntetése, területrendezés, füvesítés, kerítéselemek 

eltávolítása, árok feltöltése, homokpálya megszüntetése, föld alatt lévő szondák feltérképezése és a 

rendezvényhelyszín ehhez való igazítása stb… 

Mindezek közben a három naposra tervezett rendezvényt először két naposra, majd végül egy 

naposra kellett átszervezni. Végül pedig a hirtelen jött és tartósnak bizonyult esőzések következtében, a 

több szempontból is alkalmatlanná vált helyszín miatt kellett lemondani a szabadtéri programokat és 

közreműködőket, és egy új időpontra (augusztus 26-ra) átszervezni az esti szabadtéri nagykoncertet, 

illetve a sikeres és biztonságos lebonyolításhoz nélkülözhetetlen közreműködőket. 
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Normál esetben – mint megbízott szervező – az MMMH feladatai közé tartozik a teljes körű 

tervezés, szervezés és lebonyolítás. Ez magában foglalta többek között a terület rendezését (a 

lehetőségekhez mérten, a Városgondnokság és egyéb szolgáltatók bevonásával), az engedélyeztetési 

folyamatokat, az építést, a színpadi programok összeállítását, egyéb szórakoztató elemek biztosítását, a 

vendéglátást, a teljes reklámtevékenységet, de a testvértelepülésekről érkezett vendégekről (ittlétük alatt 

szállásról, illetve a programokról) szintén az MMMH gondoskodott.  

A sokszori módosítás, a helyszín alkalmatlansága, a feladatok és felelősségi körök 

tisztázatlansága, a kommunikációs nehézségek nagyon megnehezítették az idei szervezést.  

Végül idén a kenyérszentelésre és ünnepi beszédre – a rossz időjárás miatt – 12 órától a Munkácsy 

Mihály Művelődési Ház Feleki Kamill Színháztermében került sor, a koszorúkat pedig az ünnepség után 

a Szent István szobornál helyezték el a koszorúzó szervezetek.  

16 órától Galériánkban megnyílt a „Teremtő hagyományok nyomán” című iparművészeti kiállítás, 

mely Mesterfalvi Kamilla bőrműves és Kovács Zoltán kosárfonó munkásságából adott ízelítőt, 

kapcsolódva ezzel a „Mesterségek ünnepe” programsorozathoz. 

Az önkormányzati ünnepségnek 17 órától szintén művelődési házunk adott otthont, ahol a 

köszöntő beszéd után a Kobzos Együttes ünnepi műsora volt látható és hallható, Császár Angela 

színművész közreműködésével.  

Demjén Ferenc szabadtéri koncertje végül augusztus 26-án valósulhatott meg. 

 

V.10. A közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése 

Színházi előadások 

Törökbálinti Színház – bérletes előadások felnőtteknek 

Az elmúlt évek vírushelyzete miatt 2020 ősze óta nem tudtuk a bérletsorozatunkat meghirdetni, 

és sajnos a korlátozások miatt ez a helyzet még a 2021-es évben is fennállt. 

2022 tavaszán végre - ugyan nem bérletes formában - két nagyszerű előadást mégis meg tudtunk 

hívni „Tavaszi színházi estek” címmel.  Azonban az egyik előadást sajnos el kellett halasztanunk, mivel 

ebben az időszakban művelődési házunk befogadó intézménye volt a háborús helyzet miatt Ukrajnából 

érkező menekülteknek. Viszontagságos évek után - nagy örömünkre - 2022 őszétől végre újra meg tudtuk 

szervezni és hirdetni bérletsorozatunkat.  
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A közönség öröme és nagyfokú érdeklődése jól felmérhető a bérletvásárlók számán és a 

látogatottságon. Ez is bizonyítja, hogy továbbra is érdemes ebben a struktúrában, ezen a szakmai alapon 

szervezni az eseményt. 

 

A következő előadásokat mutattuk be 2022-ben: 

Tavaszi színházi estek: 

● Március: A márciusra betervezett előadásunkat sajnos lemondani voltunk kénytelenek, mivel 

művelődési házunk ebben az időszakban befogadó intézménye volt a háborús helyzet miatt 

Ukrajnából érkező menekülteknek. Ez az előadás végül bekerült az őszi bérletsorozatba. 

● Április: Alfred Uhry: Miss Daisy sofőrje – Veres1Színház 

 

Törökbálinti Színházbérlet - 2022/2023-as évad: 

● Október: Neil LaBute: Valami csajok – Rózsavölgyi Szalon 

● November: Péterfy-Novák Éva: Apád előtt ne vetkőzz! – Orlai Produkció 

(A bérletsorozat következő két előadására 2023 februárjában és márciusában kerül sor. Az előadások 

a következők lesznek: Örkény István: Nézzünk bizakodva a jövőbe! – Baltazár Színház; Aldo Nicolaj: 

Hárman a padon – Orlai Produkció) 

 

Törökbálinti gyermekszínház és egyéb előadások óvodásoknak és kisiskolásoknak 

Évekig szerveztünk különböző műfajú előadásokat és koncerteket óvodás és kisiskolás korosztály 

részére azzal a céllal, hogy a gyerekek szervezett formában, itt helyben éljenek át színházi élményeket. 

Ez az év részben meghiúsította ezt a hagyományt, mert a gyereksorozatunk nem tudott megvalósulni, de 

partnerintézményeinkkel egyeztetve ez a helyzet tavasztól változik majd, és akkor újra gondolhatjuk a 

sorozat megvalósításának lehetőségeit. 

Ami viszont jó hír, hogy a családoknak szervezett gyerekkoncertjeink nagy érdeklődésre tartanak 

számot, így került sor Gryllus Vilmos Maszkabál című családi koncertjére februárban, a farsangi 

időszakban. 
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V.11. Önálló előadások, koncertek 

A járványügyi helyzet miatt 2021-ben több lekötött vagy szervezés alatt álló koncertet vissza kellett 

mondanunk, vagy el kellett halasztanunk, így ezek 2022-ben valósultak meg. A menekülthelyzet miatt 

tavasszal elmaradt koncertek pedig átkerültek az őszi évadra. 

● 2022. január 8-án az önkormányzat megbízásából, közös szervezésben valósult meg a Bogár 

István Emlékkoncert. A rendezvény apropója Bogár István, Törökbálint díszpolgárának 85. 

születésnapjával függ össze, hiszen az általa alapított Budapesti Strauss Zenekar éveken át adott 

koncertet Törökbálinton, hagyományosan az újév első napjaiban. A zeneszerző 2006-os halála 

után 2019-ben lánya, Csáky-Bogár Rita vette át a zenekar irányítását, mint művészeti vezető. Az 

esemény célja, hogy a lakosokhoz közelebb hozza a helyi kulturális értékeket, híres törökbálintiak 

emlékét és bemutassa munkásságukat. Az önkormányzat támogatásának köszönhetően, az újévi 

koncertet ingyenesen biztosíthattuk a törökbálinti közönségnek.  

● Koós Réka „Ezerszerelem” című eredetileg 2020. december 11-re tervezett koncertestjét végül 

2022. február 3-án élvezhette közönségünk. Az esten közreműködött a törökbálintiak által is igen 

kedvelt Don Lázi Swingtet, az est vendége pedig Csonka András volt. 

● Február 11-én teltház előtt mutatta be a 10 éve Érden működő, amatőr, de rendkívül tehetséges és 

lelkes fiatalokból álló Álomvándorok Társasága „A dzsungel könyve” című darab modern 

feldolgozását. 

● Február 17-én Lengyel Tamás színművész „Kitolás – apanevelés kezdőknek és haladóknak” 

című önálló estjét láthatta közönségünk. 

● Május 15-én a Telki Gyermek Táncszínház „Oroszlánkirály” című előadásának és jubileumi 

gálájának adtunk otthont. 

● Beck Zoltán és Vecsei H. Miklós „Kártyajáték” című, március 10-re tervezett közös estjét a 

kialakult menekülthelyzet miatt elhalasztottuk, végül szeptember 8-án került bemutatásra, óriási 

sikerrel. 

● November 24-én pedig a legjobb hazai swing’n’pop énekes, Gájer Bálint négytagú zenekarával 

lépett színpadra és adott nagy sikerű koncertet a törökbálinti közönségnek. 

● December 9-én pedig a Varidance és a Bartók Táncszínház „Kármen” című közös előadását 

láthatták a táncszínház kedvelői. 
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V.12. Komplex programok, sorozatok 

Ficánkoló családi délelőtt 

Elsősorban a kisgyerekes családokat várjuk közös kikapcsolódásra, havonta szombat 

délelőttönként. Célunk, hogy ezeken az alkalmakon a családok együtt vegyenek részt, a felnőttek a 

gyerekekkel együtt éljék át a meséket, együtt kézműveskedjenek. Az igényes színházi, bábszínházi 

előadások, hangszerbemutatók, és a kiegészítő programok hozzájárulnak a gyerekek szellemi és érzelmi 

fejlődéséhez, a kézügyességük fejlődéséhez. 

A sorozatunkban, néhány éve már babaszínházi előadások is szerepelnek.  A babaszínház egy 

olyan speciális színházi műfaj, amely a 4 éves kor alatti kisgyerekeknek kínál első színházi élményt.  

Az előadást követően kézműves foglalkozások várták a családokat. A baba előadások alkalmával 

játszósarok és kézzel ügyeskedő várta a legkisebbeket és a családjaikat. 

 

2022-ben öt alkalommal tartottunk Ficánkolót: 

● Január: Mocorgó - a Kabóca Bábszínház előadása 

● Február: Tuskóhúzás, kántálás, farsangfarki mókázás - Gulyás László vándormuzsikus előadása 

● Március: Az erre a hónapra meghirdetett Ficánkoló családi délelőtt rendezvényünket lemondani 

kényszerültünk, mivel ebben a tavaszi időszakban művelődési házunk befogadó intézménye volt 

a háborús helyzet miatt Ukrajnából érkező menekülteknek. A márciusi előadást októberre 

szerveztük át. 

● Április: Rendkívüli Tavaszi Ficánkoló - Az okos lány - a Ládafia Bábszínház előadása, 

hagyományos kézműves foglalkozás, szabadtéri népi játékok, kosaras körhinta 

● Október: Covid megbetegedés miatt Majoros Ágnes bábszínész a Talizmán című előadást 

lemondani kényszerült, így a Bábakalács Bábszínház Jambóza Bábcirkusz című előadást mutattuk 

be. 

● November: Vackor - az Aranyszamár Bábszínház előadása  

A látogatói létszám egyértelműen indokolja, hogy sorozatunkat 2023-ban is folytassuk. 
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Farsang a jégen 

2021. december közepétől 2022. február végéig a Munkácsy Mihály Művelődési Házhoz tartozó 

kézilabdapályán (hátsó udvar) üzemelt a város jégpályája, amely lehetőséget adott egy közösségi 

korcsolyázó rendezvény megszervezéséhez. A nagysikerű Retro Farsang rendezvényünket a bizonytalan 

covid-szabályozások miatt (mivel zenés-táncos rendezvényként a legszigorúbb szabályozásoknak kellett 

volna megfelelnünk és ezeket folyamatosan betartatnunk a látogatókkal) közös szakmai döntés alapján 

nem tartottuk meg, helyette 2022. február 12-én Farsang a jégen rendezvényünkkel igyekeztünk mégis 

egy olyan eseményt szervezni, ahol a családok jelmezbe bújhattak, versenyezhettek és biztonságos 

körülmények között szórakozhatnak. A BudaSkate Sportegyesület és Hoffmann Korcsolya Akadémia 

utánpótlás versenyzőinek jégtánc bemutatója után a rendezvény látogatói vehették birtokba a 

korcsolyapályát, a zenét DJ MZ/X biztosította.  

 

Városi Gyermeknap 

Bár sokáig úgy tűnt, hogy a menekülthelyzet rányomja bélyegét a szervezésre, de partnereink 

türelmének és megértő hozzáállásának köszönhetően – az utolsó pillanatban – mégis megrendezhettük a 

Városi Gyermeknapot. 

A menekültek távozása után utolsó erőnkkel, de nagy szeretettel készültünk, hogy május 29-én 

vasárnap egy tartalmas délutánt tölthessenek el velünk a városunkban élő családok. Sajnos az időjárás 

nem volt kegyes hozzánk, egész nap hatalmas felhők ijesztgettek minket, végül azonban csak a 

gyerekkoncert alatt eredt el az eső. Biztonsági okokból a gólyalábas előadást és a rendezvény zárását a 

művelődési ház színháztermében tartottuk meg. Nagy örömünkre az eső ellenére is többszázan voltak 

velünk. A rendezvény délutánján az alábbiakat lehetett kipróbálni: Népi fajátékok, Egérparádé, 

Bábakukucs – kandika színház, vidámpark, körhinta, csúszdás ugrálóvár, mini foci pálya 

Egyéb program lehetőségek voltak: kézműves sátrak, társasjáték kuckó, óriás buborék, arcfestés, 

csillámtetoválás, hajfonás és mini vásárunk árusai 

Programok a színpadon: 

15:00 Ilók és Mihók – a győri Vaskakas Bábszínház előadása 

16:30 Góbé Zenekar gyerekkoncertje 

17:30 Medvés – a Szárnyas Sárkányok Gólyalábas Társulat előadása 

Mivel a tematikus gyermeknapnak minden évben nagy sikere volt, így nagy reményekkel és új 

ötletekkel készülünk a 2023-as évre. 
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V.13. Szórakoztató események, sorozatok 

Törökbálinti Dumaszínház 

Havi-kéthavi rendszerességgel érkeztek volna Törökbálintra a műfaj népszerű képviselői, 

terembérleti formában. Idén azonban - a menekülthelyzet miatt - csupán az alábbi négy előadás tudott 

megvalósulni: 

● Január 17. Kovács András Péter  

● Május 26. Szomszédnéni Produkciós Iroda 

● Október 4. Kőhalmi Zoltán (márciusról áttéve) 

● November 10. Ráskó Eszter és Ács Fruzsina 

A bevételteremtő, szórakoztató rendezvények folytatása 2023-ban is indokolt. 

 

Mediterrán Udvar 

A művelődési ház kellemes belső udvara ad otthont a nyári időszak szabadtéri 

rendezvénysorozatának. A hagyománnyá vált Mediterrán udvart 2022-ben is azon hitvallás mentén 

tartottuk meg, hogy a zene - legyen az bármilyen stílusú vagy nemzeti eredetű -, összehozza az embereket. 

Idén is arra törekedtünk, hogy széles palettán mutassuk be a zenei sokszínűséget a művelődési ház belső 

udvarán. Tematikus estjeinkhez igazodva a Munkácsy Kávéház kínált meleg vacsorákat a közönségnek.  

Amikor lehetőségünk volt, az egyes nemzetekre utaló táncbemutatóval, vagy közös tánctanulással is 

bővítettük a látogatók kulturális ismereteit, élményeit. Ezek közé tartozott a latin táncbemutató és a görög 

néptánc.  

 

A 2022-ben megvalósult koncertek:  

● május 19. Vastag Tamás Trió – pop, jazz 

● június 2. Luis Eduardo Castagno Trió – latin dallamok 

● június 16. Chameleon Jazz Band – rock, jazz 

● június 30. Mydros Zenekar – görög nemzetiségi zene 

● július 7. TanArt – bossa nova 

● augusztus 11. Camel Jazz Band – jazz, fúvós 

A szórakoztató rendezvénysorozat folytatása 2023-ban is indokolt. 
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Retro Farsang 

A nagysikerű Retro Farsang rendezvényünket a bizonytalan covid-szabályozások miatt (mivel 

zenés-táncos rendezvényként a legszigorúbb szabályozásoknak kellett volna megfelelnünk és ezeket 

folyamatosan betartatnunk a látogatókkal) sajnos nem tudtuk megrendezni. Az egyik legsikeresebb 

bevételteremtő, szórakoztató rendezvény folytatása 2023-ban indokolt lenne. 

 

Halloween Party 

Október 28-án – három év után – rendezhettünk újra Halloween bulit. A nap jellegéhez híven 

rémisztő dekorációkkal és jelmezekkel, DJ MZ/X-szel és a 80-as, 90-es évek és napjaink legnagyobb 

slágereivel vártuk a vendégeket, akik már nagyon várták a felhőtlen szórakozás lehetőségét. A zenés-

táncos estre kb. 160 fő érkezett. Folytatása így 2023-ban is javasolt. 

 

V.14. Közösségfejlesztő, közösségépítő programok, szakmai jógyakorlatok, önsegítő 

lehetőségek, kulturális alapú gazdaságfejlesztés 

Bálinti Bolhapiac 

2022-ben csupán három alkalommal tudtunk bolhapiacot rendezni (október 9., november 13., 

december 11.), a tavaszi alkalmak sajnos a menekülthelyzet miatt elmaradtak.  

Az őszi és adventi alkalmakat viszont eddig nem tapasztalt népszerűség övezte. Árusító asztalaink az 

árusítás megkezdésének napján 2-3 óra alatt(!) gazdára találtak és hosszú várólista alakult ki. Az igények 

miatt úgy döntöttünk, a bolhapiac méretét bővítjük, és az emeleten is elhelyeztünk asztalokat, amik 

szintén nagyon hamar elfogytak. Nagy öröm volt, hogy a decemberi ünnepváró alkalmon a teljes felső 

szinten – biztosítva ezzel a kulturális alapú gazdaságfejlesztés lehetőségét – helyi árusokat és termelőket 

tudtunk fogadni. 

A visszatérő árusok mellett sok új jelentkezőnk is van, a vásárlói látogatottság emelkedik, a 

visszajelzések pozitívak. A bolhapiac – ebben a nehéz gazdasági helyzetben – árusítóként és vásárlóként 

is különösen jó lehetőséggé vált, emellett pedig egy jó családi, közösségépítő program lett.  

2023-ban - a tapasztalatok alapján - a tavaszi szezonban 2 alkalommal, az őszi szezonban viszont 4-5 

alkalommal (március, április, október, majd november és december kéthetente) tervezzük megtartani, 

vasárnaponként, a már megszokott időpontban. 
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Húsvéti tojáskeresés 

2022. április 8-13. között húsvétváró tojáskereső játékot hirdettünk a művelődési ház falain kívül. 

Szerettünk volna – a menekülthelyzet utáni helyreállító folyamatok alatt – egy olyan közösségfejlesztő, 

ünnepre hangoló, mindenképpen szabadban zajló programot szervezni, melyet nem árnyékol be 

semmilyen covid-szabályozás, és egy közművelődési, szakmai jó gyakorlat lehet. 

Az előkészületeket megnehezítette a művelődési házat nagyban érintő ukrán menekülthelyzet, 

azonban ezeket sikerült áthidalni és időben elkészíteni az ehhez szükséges kellékeket. A tojásokat 

városszerte, a település ismertebb, a gyerekek által leglátogatottabb pontjain helyeztük el (óvodák, 

bölcsőde, játszóterek, parkok stb.). Ezeket a művelődési ház dolgozói által készített, dekorált és megjelölt 

tartókba lehetett gyűjteni, de voltak olyan lelkes családok, akik saját készítésű tojástartókkal „dolgoztak”. 

A megtalálókat apróbb ajándékokkal (színező, matrica, színes ceruza stb.) és édességekkel jutalmaztuk. 

A projektnek a vártnál is nagyobb sikere volt: közel 70 család nagyjából 150 gyerekkel vett részt a 

játékunkon, akiktől – szinte kivétel nélkül – pozitív visszajelzést kaptunk. Ezek alapján gondoljuk azt, 

hogy ennek az akciónak van létjogosultsága és jövőre – apróbb fejlesztésekkel – ismét megszervezzük. 

 

Tanévkezdő játék 

2022. szeptember 1-4. között – a húsvéti tojáskereső játék mintájára – Tanévkezdő játékot 

szerveztünk a törökbálinti iskolásoknak és óvodásoknak. A gyerekeknek 6 helyszínt kellett 

meglátogatniuk ahhoz, hogy összegyűjtsék az ”ISKOLA” szó betűit vagy 6 különböző óvodai jelet (pl.: 

létra, perec, autó stb.) A feladatot teljesítők apróbb, a tanévkezdéshez kapcsolódó ajándékok közül (pl.: 

órarend, címke, ceruza, radír, jegyzetfüzet) válogathattak a művelődési házban. 

A helyszínek egy része a húsvéti játékhoz képest változott, ezzel az volt a célunk, hogy Törökbálintot és 

a meghatározó helyszíneit minél jobban megismerjék az itt élő gyerekek. Terveink szerint a jövőben 

további új helyszíneket építenénk be a játékba. 

Ennek a játéknak is nagy sikere volt, a tojásgyűjtéshez hasonlóan nagyjából 100-120 gyermek és közel 

50 család vett részt kezdeményezésünkön. Ez a megmozdulás is bizonyította azt, hogy van létjogosultsága 

ezeknek a kis költségű közösségépítő programoknak. 
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Mikulás csomagok 

2021-ben indítottuk el a Mikulás csomag-kereső „meglepetés” akciónkat, ami a visszajelzések 

szerint nagyon tetszett a lakosságnak. Így december 6-án a hajnalban idén is kb. 200 csomagot rejtettünk 

el iskolák, óvodák és forgalmasabb városi csomópontok (pl.: buszmegálló) közelében. A kedves kis 

meglepetés mellett a csomagok kötelező eleme volt egy-egy decemberi Bálinti Műsor is – felhívva a 

figyelmet decemberi programjainkra (pl. Kiskarácsony, a 17 éve megrendezésre kerülő hagyományőrző 

ünnepváró rendezvény) –, így marketing célokra is felhasználtuk a projektet. 

 

V.15. Művelődő közösségek létrejöttének elősegítése, működésük támogatása, 

fejlődésük segítése, a közművelődési tevékenységek és a művelődő közösségek 

számára helyszín biztosítása 

Folyamatos együttműködések, civilszervezetek befogadása, működésének támogatása 

2021-es évet magunk mögött hagyva, bizakodva vártuk a 2022-es évet, hogy egy kicsit 

fellélegezve, újult erővel indulhassunk előre. Idén is igyekeztünk, hogy amiben csak tudunk, segítsük, 

támogassuk a nálunk lévő civil szervezetek és egyesületek működését. A reményünk sajnos nem sokáig 

tartott, hiszen februárban kitört az orosz-ukrán háború, és megindultak Magyarország felé is a 

menekültek. A menekültek fogadására a művelődési ház lett kijelölve, ezért az intézmény – 

feladatellátását szüneteltetve és lehetőségeihez mérten átszervezve (lásd: 20/2018. (VII. 9.) EMMI 

rendeletnek megfelelő közművelődési alapszolgáltatások ellátásának biztosítása) – másfél hónapra újra 

bezárta kapuit. Majd az év második felében kialakult energiaválság is hatással volt civil szervezetek 

működésére, hiszen a kiadások csökkentése érdekében megszorításokat kellett bevezetnünk: így többeket 

megkértünk, hogy a heti találkozóik alkalmait, óraszámát csökkentsék, vagy egyáltalán ne jöjjenek.   

2022-ben – a március 1. és április 18. közötti menekülthelyzet, illetve a december 21-től induló 

bezárás időszakának kivételével – az alábbi szervezeteket fogadtuk: 

● Alpha Kör 

klubnapok csütörtökön 18:00-22:00 óráig 

kapcsolattartó: Szőke Tamás 

● Grossturwaller Musikanten 

próbák kedden 19:00-22:00 óráig 

zenekarvezető: Bán László, elnök: Juhász Gyula 
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● Gyémántkút Kulturális Egyesület 

versenyző-fellépő csoportok próbái kedden és csütörtökön 16:30-19:30 óráig 

művészeti vezetők: Majorné Jónás Anna, Papp Edit 

● Hagyományőrző Tánccsoport 

próbák felnőtteknek pénteken 18:00-21:00 óráig, gyerekeknek kedden 17:00-18:00 óráig 

egyesületi elnök: Fekete Mária 

● Lendvai Károly Férfikórus 

próbák csütörtökön 16:30-18:30 óráig 

kórus elnök: Szebeny Miklós 

● Mozgáskorlátozottak Egyesülete 

klubnapok kéthetente, szerdánként 14:00-15:30 óráig 

elnök: Soltész Gyuláné 

● Munkácsy Mihály Nyugdíjas Klub 

klubnapok kéthetente, szerdánként 15:00-17:00 óráig 

klubvezető: Pákozdi Dénes 

● Törökbálinti Cantabile Kórus 

próbák kedden 18:00-21:00 óráig, szólam próbákkal, alkalmanként más napokon is 

kórusvezető: Vékey Marianna, egyesületvezető: Hopka László 

● Törökbálinti Kamarakórus 

próbák kedden 18:00-20:00 óráig, alkalmanként más napokon is 

kórus elnök: Weiler Róbert 
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Törökbálinti sportegyesületek működéséhez is számos sportágban járul hozzá a művelődési ház: 

● Bálinti Sakkbarátok Sportegyesülete 

foglalkozások pénteken 17:00-21:00 óráig, versenyek havonta, vasárnap 10-16 óráig 

foglalkozásvezető: Pilis Péter 

● Previ Team Egyesület 

edzések és foglalkozások az alábbi időpontokban:  

Basic Jump hétfőn és csütörtökön 19-20 óráig, World Jump Fitnesz szerdán és pénteken 19-20 

óráig, World Jumpini (6-13 évesek) pénteken 17-18 óráig, MoveIni játékos képességfejlesztő 

torna (4-6 évesek) csütörtökön 18-19 óráig, Kondi (step és fitball kombinált) szerdán és pénteken 

18-19 óráig, Senior torna hétfőn 18-19 óráig, Gerinctréning csütörtökön 17-18 óráig 

elnök: Bóta Ilona, oktatók: Füzesi Blanka és Füzesi Krisztina 

● Szitye Box Team 

box és erőnléti edzések előre egyeztetett időpontokban, CNÖ színeiben 

edző: Baranyai Tamás 

● Törökbálinti Sport Egyesület 

Shaolin Kungfu-Wushu szakosztály edzések hétfőn, szerdán, pénteken 18-20 óráig 

Sanda - Kínai Kick Boksz szakosztály edzések hétfőn, szerdán, pénteken 18-20 óráig 

Tai-chi edzések kedden 18:00-19:30-ig 

elnök: Szász János 

 

V.16. Kulturális rendezvények befogadása 

A törökbálinti civil szervezetek és egyesületek mellett igyekszünk segíteni Törökbálint 

önkormányzatának, intézményeinek, illetve a lakossági közösségeknek is kisebb-nagyobb 

rendezvényeikben. Termeket, bútorokat, eszközöket biztosítunk, valamint segítségükre vagyunk egy-egy 

rendezvényük koordinálásában, lebonyolításában, szervezésében is. Plakátokat, meghívókat, okleveleket, 

emléklapokat készítünk az alkalmaikra, éves szinten ezres nagyságrendben. Civil Iroda helyiségünk, 

igény szerint rendelkezésükre áll megbeszéléseik céljára. A menekült krízis és a gazdasági válság 

beárnyékolta ezeket az alkalmakat is.  
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A következő szervezetek, egyesületek kérték termeinket, amelyeket a szabályzatunk szerint 

díjmentesen bocsátottunk rendelkezésükre: 

● Alpha Kör 9 alkalom  

● Bálinti Sakkbarátok SE 49 alkalom  

● Grossturwaller Musikanten  12 alkalom zenekari próba, 6 alkalom sördélután 

● Gyémántkút Egyesület 80 alkalom, 1 alkalom évzáró gála 

● Hagyományőrző Tánccsoport 24 alkalom 

● Józsefhegyi Közéleti Egyesület 1 alkalom 

● Kerekdomb Környezetvédelmi Egyesület 4 alkalom 

● Lendvai Károly Férfikórus 33 alkalom 

● Mozgáskorlátozottak Egyesülete 12 alkalom klubnap, 3 alkalom zenés délután 

● Munkácsy Mihály Nyugdíjas Klub 11 alkalom klubnap, 3 alkalom zenés teadélután 

● Német Nemzetiségi Önkormányzat 1 alkalom 

● Törökbálinti Cantabile Kórus 34 alkalom (alkalmanként 2-3 terem) 

● Törökbálinti Kamarakórus 25 alkalom 

● Törökbálint Vidék és Horgász Egyesület 1 alkalom 

● Városszépítő Egyesület 1 alkalom 

Ezen alkalmak önköltségi ára összesítve: 2.329.900 Ft 

 

2022-ben az alábbi rendezvények lebonyolításában vettünk részt, vagy biztosítottunk tárgyi és 

technikai környezetet, esetenként eszközöket: 

● Munkácsy Mihály Nyugdíjas Klub zenés teadélutánjai (3 alkalommal) 

● Mozgáskorlátozottak Egyesületének zenés délutánjai (3 alkalommal)  

● Grossturwaller Musikanten hagyományőrző sördélutánjai (6 alkalommal) 

● Mazsorett évzáró gála 

● Anyatejes Világnap 

● Tábitha Ház jótékonysági rendezvénye 
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● Empátia Nap  

● Kerekdomb Futás 

● „BeActive - Mozdulj te is Európával!“ Európai Sporthét 

● Idősek Világnapja  

● Országos Mazsorett Fesztivál 

● Jótékonysági Kóruskoncert  

● Previ Team évzáró gála 

● Bogár István emlékkoncert 

● Biztonságtudatosság konferencia  

● Könyvbemutató - régészeti feltárások 

● Sváb hagyományőrző kórustalálkozó 

● Sváb bál 

● Öko-nap 

 

A törökbálinti intézmények, az egyházközség és Törökbálint területén működő szervezetek 

rendezvényeinek idén is több alkalommal biztosítottunk helyszínt és technikai hátteret: 

● Zimándy Ignác Általános Iskola  

● Walla Óvoda  

● Csupaszív Óvoda 

● Bóbita Óvoda 

● Segítő Kéz Szolgálat  

● Vöröskereszt  

● Római Katolikus Egyházközség  

● Védőnői Szolgálat  

 

A Szőnyi Erzsébet Zeneiskola – helyhiány miatt – oktatásait nálunk tartja: 

● Zeneiskolai zongoraórák 130 óra  
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Folyamatosan biztosítottunk tárgyi és technikai környezetet: 

● Önkormányzati eseményekhez (lakossági fórumok, közmeghallgatások, városi ünnepségek, 

konferenciák, nemzetközi események tolmácsrendszerrel) 

● Polgármesteri Hivatal megbeszéléseihez (megbeszélések, értekezletek, közösségi rendezvények 

és azok próbái, oktatások) 

● képviselők lakossági fórumaihoz 

● pártok megbeszéléseihez 

● esketéshez, honosításhoz 

Mindösszesen 157 órát töltöttek intézményünkben. 
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V.17. Az egész életre kiterjedő tanulás feltételeinek biztosítása 

Ismeretterjesztő előadások 

Az ismeretterjesztő előadások tekintetében már évekkel ezelőtt koncepciót váltottunk. A szakmai 

tapasztalataink abba az irányba mozdítottak el bennünket, hogy érdemesebb neves előadókat hívni. Ebben 

az évben a tavaszi előadást a menekülthelyzet miatt le kellett ugyan mondanunk, de októberben 

„Jövőpánik” című előadásával a neves Csányi Vilmos etológus professzor volt a vendégünk, akivel Barát 

József újságíró beszélgetett. 

Reméljük, hogy a következő évben is igényes, érdekes előadásokkal, hasznos ismeretekkel 

tehetjük gazdagabbá a törökbálinti és a környékbeli emberek mindennapjait. 

 

Önsegítő lehetőségek 

A korábbi években észrevehetően megnőtt az érdeklődés az önsegítő- és közösségi élményt adó 

rétegprogramok iránt. Sajnos a kialakult járványhelyzet keresztülhúzta a számításainkat, a meghirdetett 

lehetőségek kis létszámmal vagy egyáltalán nem tudtak elindulni. 2022-ben viszont újra megnőtt az igény 

ezekre a lehetőségekre, és jópár foglalkozás el tudott indulni. 

 

Baba-mama klub 

A beszámoló írásakor éppen szerveződő klubunk évek óta hiányzik palettánkról. Sajnos a 

költségcsökkentésre irányuló szigorítások (pl. a termek hőfokának 20 fokon tartása) nem kedvez a klub 

elindulásának, hiszen a pici babáknak ez a hőmérséklet nem elegendő. Nagyon sajnálnánk, ha egy ilyen 

fontos forma nem tudna megvalósulni, ahol a résztvevő anyukák ismereteket szerezhetnek, 

beszélgethetnek többek között kötődő nevelésről, hordozásról, szoptatásról, táplálásról, altatásról, 

meghívott előadókkal vagy csak egymás között. 

 

Gátizomtorna, kismedence regenerációs tréning 

A gátizmok edzésének megtanulására februárban ingyenes előadást hirdettünk, majd ősztől 

lehetőség nyílt 3 napos tréningen való részvételre is, Tóth Éva tréner vezetésével. Ebből az októberi és a 

decemberi turnusok is el tudtak indulni. Folytatása 2023-ban is javasolt. 
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Hangtálfürdő tibeti zengőtálakkal 

Hiánypótló és a kialakult helyzetben igencsak hasznos lehetőségként jelent meg programkínálatunkban a 

hangtálfürdő. Nagy örömünkre a lazítást, feltöltődést segítő, energetizáló foglalkozások elindultak, heti 

egy alkalommal, szerdánként 17-18 óráig, Papp Emese oktató vezetésével. Folytatása 2023-ban is 

indokolt. 

 

Love Your Belly tanfolyam 

Hasizomfejlesztő- és regeneráló tréning elérhetővé vált nálunk is, Tóth Éva tréner vezetésével. A 

szétnyílt hasizom komoly problémákat okozhat, sokan nem is tudnak róla, hogy ez rejlik a tüneteik 

mögött. A program októberben 1 alkalommal tudott megvalósulni, ennek ellenére folytatása 2023-ban is 

javasolt. 

 

Tűsarok és almáspite – Női kör 

Szintén hiánypótló jelleggel indult el novemberben női klubunk. Kracsó Alexandra klubvezető 

célja, hogy olyan női közösséget hozzon létre, ahol mi nők támogatjuk és inspiráljuk egymást, 

kiszakadunk a hétköznapokból, feltöltődünk, kikapcsolódunk. Ahol megtapasztaljuk a női kör hatalmas, 

építő energiáját, és hiszünk benne, hogy ha figyelünk egymásra, akkor legbelül a lelkünkben változások 

fognak bekövetkezni. A klubfoglalkozásokat egyelőre havi rendszerességgel tervezzük 2023-ban is. 

 

V.18. A tehetséggondozás és -fejlesztés feltételeinek biztosítása 

Általánosságban elmondható, hogy nő az érdeklődés a hobbi-alkotókörök, a közösségi élményt 

adó klubok, szakkörök, valamint a különféle fejlesztő foglalkozások iránt. Némelyik foglalkozást 

folyamatos jelleggel, másokat alkalmi, workshop jelleggel célszerűbb elindítani. 

 

V.19. Folyamatos foglalkozási formák 

Alapozó terápia 

Októbertől már heti rendszerességgel zajlik nálunk fejlesztés, homloklebeny terápia és iskola-

előkészítő foglalkozások, kiscsoportban vagy egyénileg, Bolyos Anna Krisztina alapozó terapeuta-

konduktor vezetésével. Hiánypótló és szükséges foglalkozások folytatása indokolt. 
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Fazekas-kerámia szakkör 

Agyagos szakkörünkben Huber Kinga fazekas-keramikus, népi játszóház foglalkozásvezető 

vezetésével megtanuljuk az agyag összetevőit, jellemvonásait, lelőhelyeit, megmunkálási lehetőségeit, 

feldolgozását, formázását, szárítását,  festését, díszítését, kiégetését. Megismerjük a megmunkálás alap 

fogásait, a kézi formázás technikáit. Minden tárgyat megszárítunk, színezzük, majd kiégetve kapják 

kézhez. Mindig vannak adott témák és feladatok, mégis az órák kötetlenek és szabadok, hogy mindenki 

szabadon szárnyalhasson.  

A már megszokott időben, hétfőnként 18:00-19:30-ig várjuk az érdeklődőket.  

Folytatása 2023-ban is indokolt. 

 

Kerámia workshop 

Az agyagozás, az együtt alkotás örömének lehetősége többeket vonzott idén is. Huber Kinga 

fazekas-keramikus, népi játszóházvezető vezetésével induló tematikus workshopjaink létszáma minden 

esetben elérte a maximális 30-35 főt. A programokon előzetes regisztrációval lehetett részt venni. 

Idei alkalmaink: 

• Február 6. Fecskefészek készítő workshop 

• Március 27. Húsvétváró workshop – húsvéti tálak, tojástartók készítése 

• November 5-én Ünnepváró workshop – angyalka formájú mécsestartók készítése 

• Hasonló workshopok szervezése, egyéb alkalmakhoz kötődően, mindenképpen indokolt 2023-ban 

is. 

 

Hangszervarázs Zenetanoda – Rosales Zeneóvoda 

Zenei fejlesztő foglalkozások, több csoportban, óvodás és kisiskolás korú gyermekek részére. A 

névadó, Rosales Mária által kidolgozott módszer a játékos tanulás előkészítő- és fejlesztő módszere, a 

furulyajáték segítségével, s különböző művészeteket ötvözve, melynek során a gyerekek a tanulást 

játékként élik meg. 

Csütörtöki foglalkozásaink népszerűek; a menekülthelyzet alatti másfél hónapban a Katolikus 

Plébánia épületében tudtak tovább működni, majd októbertől – egy csoport kivételével – újra el tudtak 

indulni nálunk. Folytatása 2023-ban is indokolt. 
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Iskola-előkészítő foglalkozás (Pille OviSuli) 

A kis létszámú csoportban tartott, egész napos iskola-előkészítő/képességfejlesztő foglalkozások 

átmenetet képeznek az óvoda és az iskola között. Beer Ildikó programjába egy drámapedagógia 

foglalkozást is beillesztettünk. A gyerekek természetes kíváncsiságára, tanulás iránti vágyára alapozva 

fejlesztjük képességeiket, amelyek birtokában könnyedén sajátítják majd el az ismereteket, így garantálva 

a sikerélményt és a tanulás szeretetét.  

Idén az első félévben hétfőnként egy csoport működött, a menekülthelyzet alatt a foglalkozások a 

Katolikus Plébánia épületében tudtak tovább folytatódni, szeptembertől pedig már két csoport tudott 

nálunk újra elindulni, hétfőn és kedden 8:00-16:00 óráig. Folytatása indokolt. 

 

Kerekítő 

Mondókás móka hangszerjátékkal és dalokkal színesítve, valamint bábos-torna Kerekítő Manó 

bábos jeleneteivel, ölbeli játékokkal és tornaszeres játéktérrel, Enyedi Anita vezetésével. A menekültek 

érkezéséig hétfőnként 11:00-11:30-ig délelőttönként elérhetőek voltak nálunk a nagy sikerű 

foglalkozások, azt követően sajnálatunkra megszűntek. 

 

Képfestők 

Képzett művészek - Endrődy Orsolya és Kiss Mónika - segítségével, lépésről lépésre mutatjuk 

meg, hogyan is készül egy profi festmény, ahol a résztvevők átélhetik az alkotás örömét, s a saját maguk 

által elkészített festménnyel távozhatnak. Felnőtteknek szóló foglalkozásainkat havi egy alkalommal meg 

tudtuk tartani, szombaton vagy vasárnap 16:00-19:00-ig. Folytatása 2023-ban is mindenképpen javasolt. 

 

Kisecset 

A Képfestők csapata meghirdette gyermekeknek szóló programját is. Ezek a foglalkozások 

azonban a menekülthelyzet után sokáig nem tudtak elindulni, csupán októbertől folytatódtak, örömünkre 

nagy sikerrel, néha dupla turnussal. Folytatása 2023-ban is mindenképpen javasolt. 
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Kiss Zenede 

Rézfúvós és zongora órák, szolfézs és korrepetíció, zeneoktatás egyéni órák keretében, a tanulók 

személyre szabott fejlesztésének érdekében. A Kiss Zenede Alapfokú Művészeti Iskola tanárai idén is 

várták az egyéni jelentkezőket, de csupán a rézfúvós és szolfézs órák tudtak elindulni. Folytatásuk 

javasolt. 

 

Kokas-foglalkozás 

Péntekenként 16:30-17:30-ig Dr. Kokas Klára módszerére épülő, komplex művészetpedagógiát 

(ének, zene, tánc, vizuális alkotás) alkalmazó foglalkozásokat hirdettünk nagycsoportos óvodás 

gyermekek részére, Ficsorné Lia vezetésével. 2023-ban is folytatjuk. 

 

Mese Maci foglalkozás 

Foglalkozásunk sikerét sem a pandémia, sem a menekülthelyzet nem tudta megtörni. Enyedi Anita 

foglalkozásvezetőnek köszönhetően heti rendszerességgel, hétfőnként 10:00-10:45-ig, valamint minden 

hónap első szombatján 10:30-11:30-ig is zajlanak az interaktív bábos mesék, sok mondókával, népdallal, 

ritmushangszerrel, kreatív kézműveskezdéssel színesítve. Augusztus végén pedig újra egy teljes Mese 

Maci hetet tartottunk, minden nap más mesével vártuk a gyerekeket és szüleiket. Folytatásuk 

mindenképpen indokolt. 

 

Musical Akadémia JP 

Az Esztergomban sikeresen működő stúdió oktatóinak közreműködésével, szerdai és szombati 

napokon, órabeosztás szerint indult el a komplex művészeti képzés intézményünkben. Bevezetés a 

musical-színjátszás világába, balett, dráma, ének, színpadi tánc, musical, szolfézs, színházelmélet, 

korrepetíció és minden, ami ehhez a szakmához szükséges.  A menekültek érkezéséig nagy sikerrel 

zajlottak nálunk az órák, de legnagyobb sajnálatunkra azt követően végleg megszűntek, a sok bizonytalan 

helyzet miatt az iskola stabilabb helyre költözött. 
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V.20. A művelődési ház tánc- és mozgásművészeti csoportjainak és társcsoportjainak 

bemutatói 

Az alábbi egyesületek tartották intézményünkben évzáró gáláikat, vizsgaelőadásaikat: 

● május 15. Telki SE 

● május 27. Gyémántkút Egyesület 

● június 11. Petit Ballet Studio  

● június 11. Erika C. Dance School 

● június 19. Rúzs Tánciskola  

● december 3. Previ Team Egyesület 

● december 15. Marcipán Tánc és Fitnesz Sportegyesület 

● december 18. Erika C. Dance School 

 

V.21. Táborok 

Tematikus nyári táborok 

Művelődési házunk indulása óta szervez tematikus nyári táborokat 7-14 éves gyermekek számára. 

Az alkotásról, táncról és mozgásról szóló kreatív táboraink igen népszerűek, ahol a gyerekek a piacon 

lévő „gyermekmegőrző tömegtáboroktól” eltérően családias hangulatban, színvonalas szakmai munkával 

és tartalmasan tölthetnek el egy hetet. Sikerünket mi sem bizonyította jobban, mint hogy táboraink évről 

évre megtelnek. 

Bár a piacon lévő táborokból egyre nagyobb a dömping, az idei évben is sikerült színes és 

változatos táborprogramot összeállítanunk. Úgy gondoltuk, hogy az eddigi évekhez hasonlóan ezen a 

nyáron is nagy segítség lesz a szülőknek, hiszen sokaknak nehéz megoldani a gyerekek felügyeletét.  

2022-ben nyolc tábort tudtunk megtartani, többségüket maximális létszámmal. 

Mindez arra ösztönöz bennünket, hogy jövőre is megtartsuk a bevált, szakmailag igényes és 

tematikus jelleget, de bővítsük, színesítsük is táborkínálatunkat, és ha lehet, még több gyermeknek 

szerezzünk kellemes nyári élményeket.  
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2022-ben az alábbi táborokat indítottuk: 

● Első alkalommal és nagy sikerrel debütált Kerámia alkotótáborunk, amelynek témája a 

„Legendás állatok“ voltak. A műhelyben a gyerekek Huber Kinga fazekas-keramikus, népi 

játszóház foglalkozásvezető vezetésével megismerkedhettek az agyag megmunkálási 

lehetőségeivel, a kézi formázás technikáival és saját készítésű tárgyaikat festhették, díszíthették, 

majd vihették haza nagy örömmel. 

● Elsősorban a mozgáskultúrát fejlesztette a „Gyémántkút” tánc- és mozgásművészeti tábor, ahol 

a gyerekek Majorné Jónás Anna táncpedagógus vezetésével, egy jókedvű csapat tagjaként 

próbálhatták ki a mazsorett, zumba, latin tánc vagy éppen a hip-hop táncstílusokat. A tánc mellett 

jól megfért a kézműveskedés, a játék és egyéb szabadidős foglalkozások, így a táborozók igazán 

családias légkörben tölthettek el egy hetet. 

● Idén is két teltházas turnust indítottunk Kisecset táborunkból, ami egy különleges 

élménytábor a Képfestők csapatával, akik bizonyítottak már, hiszen foglalkozásaikon a 

gyermekek olyan alkotói folyamatban vesznek részt, ami megváltoztatja látásmódjukat, 

kibontakoztatja egyéniségüket és növeli önbizalmukat. A gyerekek a vászonra festés mellett 

kipróbálhattak rengeteg művészeti technikát, saját tárgyakat és festményeket is készítettek, s 

alkotás közben megismerhették egymást és önmagukat. A helyek mindkét turnus esetén igen 

hamar beteltek. 

● Az E.C.D.S. nyári tánctábor sajnálatunkra idén nem tudott elindulni, mivel a jelentkezők 

létszáma nem volt elegendő. 

● Újként indult el az Alapozó terápiás tábor, illetve az „Állati kalandok” fejlesztőtábor is, kis 

létszámmal, Bolyos Anna alapozóterapeuta-konduktor közreműködésével. 

● Ritmikus sportgimnasztika tábor is indult, két turnusban, Papp Edina RG szakosztályvezető 

közreműködésével. 

 

Önkormányzati táborok 

Törökbálint Város Önkormányzata, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 

1997. évi XXXI. törvény 41 § (1) és (3) bekezdése alapján, a települési önkormányzat számára kötelező 

feladatot jelentő, a gyermekek nyári napközis tábor lebonyolításával idén június utolsó hetében bízta 

meg intézményünket. 

Így 2022. június 27. és július 1. közötti a Munkácsy Mihály Művelődési Ház 40 gyermek 

ellátásáról gondoskodott az önkormányzati tábor keretein belül.  
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A tábor megszervezésénél is az volt a célunk, hogy a piacon lévő „gyermekmegőrző 

tömegtáboroktól” eltérően, családias hangulatban, színvonalas szakmai munkával, tartalmasan töltsenek 

el a gyerekek egy hetet az intézményben, alternatívát adva a szabadidő hasznos eltöltésére. A 

gyermekekkel 2-3 pedagógus foglalkozott, többször kirándultak a környéken, illetve fürdőztek a helyi 

strandon, kipróbálhatták képességeiket egy szabadulószobában és ellátogattak az Auchanban működő 

Izgilandbe.  

 

V.22. Prevenciós és ifjúsági programok 

Ifjúsági Klub 

A Munkácsy Mihály Művelődési Ház és a Törökbálinti Ifjúsági Önkormányzat kapcsolata az 

előző évekhez hasonlóan működik. Alkalmanként helyet biztosítunk a fiataloknak egy-egy megbeszélésre 

vagy kötetlen szórakozásra az Ifjúsági klubban.  

 

Cipősdoboz Akció - Törökbálint 

Évről-évre formálódik, alakul és lassacskán kiteljesedik a Cipősdoboz Akció, amit kifejezetten 

Törökbálintra fókuszálva szervezünk meg – több szervezet bevonásával. Idén a Törökbálinti Védőnői 

Szolgálat segített a rászoruló családok feltérképezésében. Így a Jóakarat Kör célzottan tudta kiszállítani 

az adományként kapott csomagokat. A művelődési háznak a Törökbálinti Ifjúsági Önkormányzat segített 

a dobozok csomagolásában. 

Olyan kezdeményezésnek tartjuk ezt, ami egy egyenletes fejlődésen esik át, az évek alatt lesz 

egyre átgondoltabb, irányítottabb és sikeresebb. Sokáig szeretnénk fenntartani ezt a projektet, hiszen 

rászoruló a gyermekek és családok számára sokszor csak egy ajándékkal megtöltött, becsomagolt 

cipősdoboz hoz egy kis meglepetést a karácsonyfa alá.    

 

  



 

73 

 

Elestic – Ifjúsági klubkoncertek 

Ebben az évben lezárult a 2019. óta tartó ifjúsági programsorozatunk, amelyet anno két céllal 

indítottunk a Nemzeti Kulturális Alap Hangfoglaló Könnyűzene Támogató Kollégiummal közösen. A 

program célja az volt, hogy feltörekvő, fiatal zenekaroknak bemutatkozási lehetőséget biztosítson. A mi 

közösségünk számára viszont az volt a program célja, hogy a helyi fiatalok integráljuk a művelődési ház 

életébe. A három év alatt, amíg két pályázati ciklust futtattunk le (összesen 20 megvalósult koncerttel), a 

Törökbálinti Ifjúsági Önkormányzattal az együttműködésünk szorosabbá vált.  

A közeljövőben a Hangfoglaló Program hasonló sorozataiban nem kívánunk részt venni, mivel a 

fellépők tekintetében megkötéseik voltak. Azonban az ifjúsági programok szervezését és a fiatalok 

beforgatását a kulturális életbe továbbra is fontos feladatunknak tartjuk.  

 

A 2022-ben megvalósult koncertek:  

● január 28. – Alas! zenekar 

● február 18. – Bolondok Aranya zenekar 

● május 20. – Bad Habit zenekar 

● június 3. – Gidnim’Rém zenekar 

● június 24. – Kertekalatt zenekar 

● július 8. – Trampúr zenekar 

● szeptember 9. – neon csend zenekar 

● szeptember 30. – ezmaraz. zenekar 

 

Adventi kézműves workshop 

November 17-én és december 12-én hátrányos helyzetű fiataloknak szerveztünk adventi-karácsonyi 

készülődést, ahol koszorúkat és asztaldíszeket készíthettek. Fantasztikus érzés volt látni, hogy olyan 

fiatalok alkotnak közösen, családias hangulatban, akik talán soha nem tapasztalhatták meg az ünnepvárás 

örömét. Hasonló foglalkozások szervezését 2023-ban is tervezzük. 
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V.23. Az amatőr alkotó- és előadó-művészeti tevékenység feltételeinek biztosítása 

Művelődési házunk évek óta abban a szerencsés helyzetben van, hogy jó hírének és a színes, 

színvonalas klubéletének köszönhetően több oktató keresi fel intézményünket, hogy saját foglalkozását 

nálunk indíthassa. Az egyes klubok, próbák, edzések elindítását hosszas egyeztetés előzi meg, mind a 

megfelelő terem és időpont kiválasztásában, mind az induláshoz szükséges célcsoport és létszám 

meghatározásában, mind a reklám tekintetében, valamint a szerződési feltételek, bérleti- és részvételi 

díjak meghatározásában is.  

A művelődési ház által szervezett folyamatos foglalkozások továbbra is háromféle formában 

működnek: terembérleti szerződéssel, tiszteletdíjas szerződéssel vagy megosztott százalékos szerződéses 

formában. 

A legfontosabb továbbra is, hogy az adott foglalkozási forma illeszkedjen a művelődési ház 

programkeretébe, valamint színesítse kínálatunkat. Az évek óta kedvelt és keresett formák mellett is 

próbálunk folyamatosan megújulni és alkalmazkodni a megváltozott kulturális szokásokhoz.  

Mind a felnőttek, mind pedig a gyermekek körében az eddig népszerű táncos és mozgásos foglalkozások 

mellett az alkotókörök is egyre kedveltebbek, illetve egyre nagyobb szükség van a különféle fejlesztő 

foglalkozásokra. Felnőttek esetében a szórakozást, kikapcsolódást nyújtó formák keresettek, 

gyermekeknél pedig legtöbb esetben a fejlesztendő terület, az adott csoporthoz, kis közösséghez való 

tartozás, illetve az adott oktató személye a mérvadó. 

A látogatottság éves szinten elég hullámzó: januárban többnyire visszaesik a létszám, februártól 

újra növekedni kezd, majd májustól ismét visszaesik. Sok esetben a nyári időszakban szünetel a csoportok 

működése, majd szeptembertől-októbertől ismét nő a látogatottság. Ebben az időszakban érdemes a 

legtöbb új formát indítani.  

Az elmúlt három évünket folyamatosan átlengte a bizonytalanság. A vírushelyzet, majd a tavaszi 

menekültkrízis, végül pedig az év végén tetőző gazdasági válság sajnos jócskán rányomta bélyegét a 

csoportok életére, illetve több esetben az intézmény megítélésére is.  

Szinte minden egyes ilyen alkalommal, amikor bezárni kényszerülünk, minden területet újra és 

újra fel kell építenünk, egyéni és közösségi szinten is. Foglalkozásvezetőinket, oktatóinkat, 

klubvezetőinket első körben igyekszünk tájékoztatni az őket érintő változásokról, az intézmény esetleges 

zárásáról, és kezüket sosem engedjük el. Ez folyamatos kapcsolattartást igényel kolléganőnk és 

partnereink között. Sajnos azonban így is több esetben előfordult, hogy egy foglalkozási forma az 

újranyitáskor már nem tudott többé elindulni, vagy stabilabb helyszínt választott. 
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2022. március 1. és április 18. közötti időszakban – az ukrajnai menekültek ittléte alatt – a 

folyamatos foglalkozásaink egy részét a Katolikus Plébánia és a Törökbálinti Sportközpont fogadta be, 

megoldva ezzel a 20/2018. (VII. 9.) EMMI rendeletnek megfelelő közművelődési alapszolgáltatások 

ellátásának biztosítását.  

A beszámoló írásakor - polgármester úr utasítása értelmében - az intézmény 2022. december 21. 

és 2023. január 30. között ismét szüneteltetni kényszerül foglalkozásait. 

Már most érzékelhető, hogy a gazdasági helyzetből adódó létbizonytalanság, a 

kiszámíthatatlanság, a költségcsökkentésre irányuló intézkedések sora mind-mind negatívan 

befolyásolhatja látogatottságunkat és a helyi közösségek működését. 

Köszönettel tartozunk foglalkozásvezetőinknek és klubvezetőinknek az empatikus, türelmes és 

támogató hozzáállásért, akik sokadszorra kényszerülnek újra felépíteni csoportjaikat, foglalkozásaikat. 

2023-ban minden igyekezetünkkel az ő támogatásukon leszünk. 

 

V.24. Tánckultúra 

Akrobatikus rock and roll - a Musztáng SE közreműködésével 

Show-elemekkel és akrobatikával fűszerezett tánc, ahol a cél a sportolás, a rendszeres mozgás 

megszerettetése, a kiemelkedő tehetségek versenysport felé terelése. Az edzések októbertől elindultak 

hétfőn és szerdán 17-18 óráig, Harangozó Veronika vezetésével. Folytatása mindenképpen javasolt. 

 

Akrobatikus rock and roll - a Fanatic SE közreműködésével 

Az akrobatikus rock’n’roll egy olyan táncsport, amely nem mondható improvizatívnak, hiszen 

többségében hónapokkal, akár évekkel előre betanult koreográfiát mutatnak be a táncosok a 

versenybíróknak. Az akrobatika az elkápráztatás és a temperamentum mellett még egy sportos jelleget is 

magával hoz, ami megfelel az ifjúkori dinamikának. Edzések csütörtökön 18-20 óráig, csoportbeosztás 

szerint, Patona Borbála szakosztály-vezető vezetésével. Folytatása mindenképpen javasolt. 
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Hiphop és modern tánc - az  Erica C. Dance School közreműködésével 

Idén is folytatódott intézményünkben a hiphop táncképzés, az Erica C. Dance School oktatója, 

Kátai Zoé közreműködésével. A menekülthelyzet okozta kiesést ők is megérezték, szeptembertől három 

helyett már csak két csoport tudott elindulni, heti két alkalommal, kedden és csütörtökön, 16:30-18:30 

között, csoportbeosztás szerint. Folytatása mindenképpen indokolt. 

 

Mazsorett - a Gyémántkút Egyesület közreműködésével 

2022-ben is folytatódott házunkban a mazsorett oktatás. Hétfőn és szerdán kezdő-utánpótlás, 

kedden és csütörtökön haladó-versenyző csoportok működnek, csoportbeosztás szerint, Jónás Anna 

művészeti vezetővel. Folytatása indokolt. 

 

Salsa tanfolyam - a Carmen Salsa Tánciskola közreműködésével 

A több helyszínen nagy sikerrel működő tánciskola oktatása március 1-ig, szerdai napokon zajlott 

intézményünkben. A menekülthelyzet után azonban sajnos már nem tudott újraszerveződni a csoport. 

 

Szenior örömtánc 

Almási Judit mentálhigiénés szakember, pszichodráma asszisztens, szeniortánc-oktató 

közreműködésével nagyszerű programot indítottunk a szépkorúak számára, keddenként 16-17 óráig. A 

szenior örömtánc közösségi tánc, amihez nem szükséges sem előzetes tánctudás, sem állandó partner. A 

kíméletes mozgásforma figyelembe veszi az idősödő szervezet sajátosságait. A táncolás jótékonyan hat 

testre, lélekre és szellemre, növeli az állóképességet, javítja a hangulatot és segít a szellemet frissen 

tartani. Folytatása indokolt. 

 

Társastánc 

A standard és latin táncok kedvelőit, az alaplépéseket és normákat elsajátítani vágyókat várja 

társastánc tanfolyamunk, Klinda Dénes táncpedagógus vezetésével. Hétfőnként 17:30-18:30-ig felnőtt 

középhaladó csoportunk, 18:30-19:30-ig felnőtt haladó csoportunk működik. Folytatása indokolt. 
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Zumba® 

Máig töretlen népszerűségű, egyedülálló fitnesz program, amely különböző latin és nemzetközi 

ritmusokra épül, és alaposan átmozgatja az egész testet. Az órákat Mészáros Tímea, Zumba Instructor 

tartja szerdánként 18-19 óráig. Folytatása mindenképpen javasolt. 

 

Western linedance 

Sok év kihagyás után idén novembertől újra elindult intézményünkben a country táncklub. Táncos 

esti összejövetelek, vidám, baráti kikapcsolódás a country zene kedvelőinek, Seprődi Ildikó 

klubvezetővel, pénteken 18:30-20:00 óráig. Folytatása indokolt 2023-ban is. 

 

V.25. Mozgáskultúra 

Gyerek fitnesz – a Marcipán SE közreműködésével 

A Marcipán SE csoportjai és egyéni versenyzői az indulás óta szerves részei a művelődési ház 

életének, rendezvényeinek. Sportolóik magyar bajnokságokon, valamint nemzetközi és világversenyeken 

is kimagasló eredményeket érnek el, a művelődési házban utánpótlás csoportjuk működik. Bár a 

menekülthelyzet okozta kiesés igencsak negatívan befolyásolta a létszámot, szeptembertől nagyon vártuk 

vissza őket. Az edzéseken akrobatikát, lazasági-, erő- és táncelemeket, ugrásokat tanulhatnak a gyerekek, 

heti 2 alkalommal, hétfőn és szerdán 15:30-18:00-ig, csoportbeosztás szerint. Folytatása mindenképpen 

indokolt. 

 

Hatha jóga 

Manapság életünk minden területén egyre nagyobb fizikai és pszichológiai teljesítményt várnak 

el tőlünk, egyre többen szenvednek stressztől, pszichés problémáktól, küzdenek egészségügyi 

problémákkal. Jóga foglalkozásaink célja a testi, lelki és a szellemi egyensúly megteremtése. Dr. 

Homonnay Béláné, jógaoktató különböző típusú foglalkozásaira – az érintett korosztály 

veszélyeztetettsége miatt – sajnos igen nagy mértékben rányomta bélyegét a kialakult vírushelyzet. 

 A látogatók létszáma év elején annyira lecsökkent, hogy csupán heti egy alkalmat tudtunk 

megtartani. Szeptembertől újraszerveztük a csoportokat, a látogatók száma azóta normalizálódott. Szenior 

csoportunk már nem indult újra, dinamikus haladó Vinyasa Flow jóga csoportunk órái hétfőn 18:30-

20:00-ig, Jóga mindenkinek foglalkozásaink pedig csütörtökön 18:30-20:00-ig zajlanak.  
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Másik jógaoktatónk, Teslér Judit vezetésével útjára indultak a fiatalabb korosztályt megcélzó Jóga 

Mindenkié workshopjaink, kedden 19:00-20:30-ig, amik azonban csupán 2-3 alkalmat éltek meg. 

Folytatás indokol, hiszen igen nagy szükség van az efféle foglalkozásokra. 

 

Pilates  

Mélyrétegű törzsizmok erősítésére, nyújtására koncentráló, az egész testet átmozgató 

mozgásrendszer, hétfőnként 18-19 óráig, Nagy Eleonóra vezetésével. Sajnos idén a csoport létszáma 

felére csökkent, de bízunk benne, hogy a jövőben újra többen látogatják majd a foglalkozásokat. 

 

Prevenciós foglalkozások – a Previ Team Egyesület közreműködésével 

Az egyesület prevenciós foglalkozásai nagy sikerrel zajlanak, Bóta Ilona elnök, szabadidősport 

szakosztály-vezető, illetve Füzesi Blanka konduktor és Füzesi Krisztina gyógytornász vezetésével. Az 

egyesület célja főként az egészségmegőrzés, egészségügyi rehabilitációs tevékenység, valamint nevelés 

és oktatás, szabadidős- és sporttevékenység, tömegsport programok támogatása és szervezése. 

2022-ben a következő óráik látogathatóak: Basic Jump hétfőn és csütörtökön 19-20 óráig, World 

Jump Fitnesz szerdán és pénteken 19-20 óráig, World Jumpini (7-10 éveseknek) pénteken 18-19 óráig, 

Moveini játékos képességfejlesztő torna csütörtökön 18-19 óráig, Kondi torna (step és fitball kombinált) 

szerdán 18-19 óráig, Szenior torna hétfőn 18-19 óráig, Gerinctréning kedden 17-18 óráig. 

Az órák látogatottsága stabilnak mondható. Nagyon várjuk a folytatást 2023-ban is. 

 

Stretching és mobilizáció 

Hiánypótló, új színfoltként jelent meg palettánkon áprilistól ez az új mozgásforma, Pollák János 

Fit-tréner vezetésével. Egy edzés nemcsak az erő fejlesztéséről szól, az edzés felépítésén is sok múlik. 

Minden sportmozgásnak elengedhetetlen része a bemelegítés, a mobilizáció, a nyújtás és a lazítás, ami a 

test harmonikus működésének egyik alapja. 

Jótékony hatású edzések kedden 18-19 óráig, valamint kísérleti jelleggel vasárnap 10-11 óráig. 

Folytatásuk mindenképpen javasolt. 
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V.26. Pályázatokon való részvétel 

Szakmai továbbképzéseken és szakmai napokon, konferenciákon való részvétel 

Az elmúlt évek a közművelődési szakmában dolgozókat egy másik nézőpont, más típusú 

kultúraközvetítés felé fordította. Ahhoz, hogy a változó helyzetre gyors és hatékony megoldást kínáljunk, 

kiemelten fontos, hogy kollégáink továbbképzéseken, szakmai napokon, közművelődési konferenciákon 

vegyenek részt – vagy akár szervezzék azt.  

2022 februárjától két kolléga a Budapesti Művelődési Központ projekttervezés és pályázatírás 

nyolc alkalmas kurzusán vett részt – mindketten kiváló eredménnyel vizsgáztak a képzés végén.  

Sok lehetőséget látunk a pályázatok által megvalósítható rendezvényekben – ezzel terhet levéve 

az önkormányzati költségvetésről. Ezt bizonyítja számos sikeres NKA pályázatunk is. Célunk a 

pályázatok világában is az élvonalban maradni, ezért fontosnak tartottuk, hogy a képzés elvégzésével 

kollégáink elsajátítsák a sikeres pályáztatás képességét.   

2022 februárjától két szakmai kolléga a Nemzeti Művelődési Intézet kulturális marketing 

képzésére jelentkezett, amit sajnos önhibájukon kívül meg kellett szakítaniuk. 2022. március 1-jén az 

Ukrajnából menekülő családok és diákok ellátásában leginkább humánerőforrásra volt szükségünk, így 

két alkalom után a kollégák már nem tudtak részt venni a jelenléti oktatáson.  

Ugyancsak a menekültek folyamatos ellátása miatt nem tudtunk részt venni a 2022. március 9-i 

Biatorbágyon megtartott térségi közművelődési konferencián. 

2022. május 11-én a MoM Kulturális Központban három kolléga látogatott el a Nemzeti 

Művelődési Intézet szakmai napjára, amelynek témája a közművelődést érintő jogszabályok és 

alkalmazásuk volt; illetve a Közművelődési Minőségbiztosítás Cím és Díj. A szakmai műhely során 

lehetőség nyílt beszélgetni a közművelődés helyzetéről, jövőképekről, a közösségi művelődés 

kiteljesedésének korszakáról.  

2022. szeptembertől 1 fő a Nemzeti Művelődési Intézet közművelődési szakember (azonosító: 

04136003) felsőfokú képzésén vesz részt Budapesten. A heti egy alkalommal megtartott oktatást 

várhatóan 2023 februárjában ér véget, vizsgára 2023 márciusában kerül sor.  
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V.27. Szolgáltatások, kiegészítő jellegű szolgáltatások (eszköz- és terembérlet) 

Rendezvényszolgálat 

Vendégeinket az intézmény nyitvatartási ideje alatt rendezvényszolgálatunk fogadja és szolgálja 

ki. Itt vehetők fel a termek, technikai szekrények és az öltözőszekrények kulcsai, fizethetők be a 

szolgáltatótermek (fitnesz és játékklub) bérleti díjai. Itt foglalhatók le előzetesen termeink, vásárolhatók 

meg folyamatos foglalkozási formáink jegyei, bérletei és a nálunk tartott koncertek, előadások stb. 

belépői. Belepőjegyeink értékesítését az InterTicket jegyeladási rendszerből is tudjuk biztosítani. Ezen 

rendszeren belül lehetőségünk van helyfoglalásra, kedvezményes ráták megadására, igény esetén számla 

kiállítására. A korábbi évekhez képest változást jelent, hogy rendszeres látogatóink adatait az érvénybe 

lépett adatvédelmi rendeletek miatt már nem tárolhatjuk. Előnye még az InterTicket rendszernek, hogy 

látogatóink távolról, interneten keresztül tudnak jegyet vásárolni programjainkra. 

Rendezvényszolgalatunk kulturális és közszolgálati információs szolgálatot is ellát. 

Rendezvényügyeletes kollégáink számára igyekszünk biztosítani a gyors és pontos információáramlást, 

hogy lehetőség szerint minden, a házzal és a benne zajló programmal kapcsolatos tudnivalóval 

rendelkezzenek. Ennek alapja elsősorban a naprakészség, amelyet foglalórendszerünk és a belső 

levelezőlista segítségével érünk el. Írásos formában tájékoztathatják kollégáink egymást, a mindenkit 

érintő tudnivalókról. 

Rendezvényszolgálati ügyeletünk a programokhoz igazodva, általában hétfőtől vasárnapig 8-21 

között működik. Az ügyeleti idő – rendezvényeink függvényében – hétvégén és ünnepnapokon ettől 

eltérhet. Éjszakai ügyeletet is nyújtunk, amennyiben programjaink ezt megkövetelik (bálok, lakodalmak 

és egyéb civil, illetve céges rendezvények).  

Jelenleg egyéb teendői mellett 6 fő lát el rendezvényszolgálati teendőket. 

 

Erőforrás-foglaló rendszer 

Működő foglaló rendszerünket továbbra is napi szinten használjuk. Ebben kezeljük a teremrendet 

(napi, heti, havi nézetben), az eszköz- és humánerőforrás-igényeket, negyedórás felbontásban, naponta 7-

24 óra közötti intervallumban, több évre tervezhetően. A foglalások ismétlésére, naponta, hetente, 

kéthetente, havonta van lehetőségünk. Foglalórendszerünk kiválóan szolgál, követhetővé teszi a 

művelődési ház forgalmát. A program rugalmasságának köszönhetően nemcsak a termeinket tudjuk előre 

lefoglalni (feltüntetve a lebonyolítás menetét, a terem berendezését, eszközigényét, technikai 

szükségleteit), de lehetőség van az eszközök kiadására is, üzenőfal és humán erőforrás nyilvántartásra is. 
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Ez a munkatársak közötti leghatékonyabb információforrás, az intézményi statisztika 

elkészítésében is nagy segítséget nyújt, hiszen megőrzi programjaink időpontját, gyakoriságát és pontos 

leírását is, ez utóbbival megkönnyítve az ismétlődő események megszervezését, hiszen látjuk, hogy előző 

hónapban/évben milyen igények mellett valósult meg az adott rendezvény, segítve ezzel az aktuális 

kivitelezést. Hétköznapjaink elképzelhetetlenek lennének e rendszer használata nélkül. 

 

Játékklub 

Ifiklub termünkben játékklubot rendeztünk be asztalitenisszel (pingpong), asztali focival (csocsó) 

és biliárddal. A játékok nyitvatartási időben – a terem szabad kapacitása függvényében – bérelhetők. A 

játékklub az elmúlt években sajnos veszített népszerűségéből, heti több alkalommal a terem edzés, 

zenekari próba, klubfoglalkozás, esetenként családi összejövetelek és ifjúsági rendezvények helyszíne, 

így csak előre egyeztetett időpontban tudjuk fogadni az érdeklődőket. Illetve kisebb fejlesztésekre is 

szorul a terem felszereltsége, mivel sajnos néhány biliárdgolyónak és pingpong ütőnek időszerű a cseréje. 

 

Terembérlet és teremhasználat 

Művelődési házunk valamennyi rendezvényterme bérelhető. A bérleti díjtáblázat kialakításakor 

kiemelkedő hangsúlyt fektettünk a civil szervezeteknek, illetve a folyamatos bérlőinknek nyújtott 

kedvezmények rendszerére.  

A törökbálinti civil szervezetek, egyesületek, pártok összejöveteleiket, az intézmények 

programjaikat alkalmanként; a művészeti csoportok próbáikat heti két alkalommal; a sportszervezetek 

edzéseiket heti két alkalommal díjmentesen tarthatják épületünkben, amennyiben részvételi díjat nem 

kérnek. A művészeti csoportok évente egyszer térítés nélkül mutathatják be tevékenységüket egy előadás 

erejéig. Ezeken felül a terembérleti díjtáblázatunk vonatkozó adatait alkalmazzuk. 

 

Rendszeres terembérlők 

2022-ben is több állandó jellegű terembérlője volt intézményünknek, foglalkozásvezetőink közül 

többen választották a terembérleti szerződéses együttműködési formát. Folyamatos bérlőink minden 

hónap végén, egy összegben, számla ellenében, a ténylegesen megtartott alkalmak után fizetnek. A 

járványügyi helyzet, majd pedig a menekülthelyzet miatti bezárás sok bérlőt negatívan érintett, sajnos 

idén is többeket elvesztettünk.  
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Gyakori bérlőink voltak az árusok. Ebből a bérleti formából átlagosan havi egy-két alkalmat 

bonyolítottunk le - szerencsére nagy látogatottsággal –, és ezek a bérlők előszeretettel választják a belső 

terek helyett a szabadteret, azaz belső udvarunkat. 

 

Alkalmi terembérlők 

Ahogy minden évben, úgy idén is arra számítottunk, hogy népszerű helyszín leszünk a törökbálinti 

és környékbeli magánszemélyek számára, mert gyakorta választanak bennünket családi rendezvényeik 

lebonyolítására. Helyet tudtunk biztosítani születésnapok, házassági évfordulók, halotti torok, 

konferenciák számára, bár sajnos még nem akkora mennyiségben, mint a 2020 előtti években. 

Továbbra is nagy az érdeklődés Feleki termünk, mint lakodalom helyszín iránt, ezért az eddigi évek 

tapasztalatai alapján a lakodalmakra 2022-től magasabb bérlési csomagokat állítottunk össze. Így is 16 

lakodalmat tudtunk megtartani, ami közel 4.600.000 Ft bevételt generált ebben az évben.  

Sajnos hiába vonult el a tavalyi krízis, a menekülthelyzet nem tett jót, az eddigi években 

rendezvényhelyszínül minket választó cégek máshova mentek, és sajnos a másfél hónapos bezárással egy-

két nagy céget végleg elveszítettünk. Viszont nagy örömünkre idén két új bérlő érkezett hozzánk, akik 

nagyszabású rendezvényüket, programajaikat itt tudták megtartani (TV2, Olajág Otthonok).  

A már hagyományosan nálunk tartott évzáró gálák, ill. ünnepi események közül az Erica C Dance 

School, a Marcipán SE, a Petit Balett Stúdió és a Rúzs Tánciskola tartotta meg évzáró eseményét. 

Ősszel ismét a szalagavatók időszak jött el, és a már évek óta idejáró iskolák most is minket választottak. 

Nálunk ünnepelt idén is a Nemes Nagy Ágnes Humán Szakközépiskola és a Mechatronikai 

Szakközépiskola, valamint a Budakeszi Nagy Sándor Gimnázium is.  

Ezekből idén közel 4.200.000 Ft bevétel származott.  

 

Zenekari próbatermek (B-Monitor Stúdió) 

A művelődési ház technikusa (külső segítséggel) professzionális hangstúdióvá fejlesztette az 

egykori alagsori TV Stúdió helyiséget, valamint az ehhez kapcsolódó termeket. Új, versenyképes bérleti 

díjakat kalkuláltunk ki, melyek bérlőink számára még megfizethető kategória, mivel ezen szolgáltatásunk 

szakmai hátterével maximálisan meg vannak elégedve.  

Hat éve működő Stúdiónk folyamatos bevételt termel. Több fix bérlővel büszkélkedhetünk, akik 

–normál időkben – heti rendszerességgel próbálnak nálunk.  
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Stúdiónkban idén megfordult bérlőként: Fiesta zenekar, Vágtázó Halottkémek zenekar, Závody - 

Rúzsa Magdi zenekara, Jambargo, Mercédesz Band, Laborczy Márk, Whisky Roll stb., akik 

valamennyien nagy produkciókra készültek fel nálunk. Ebből nagyjából 720.000 Ft bevétel jött be.  

A kisebb helyiség, mint második próbaterem kihasználtsága is egyre nagyobb. Kisebb zenekarok 

szívesen bérlik próba céljára, továbbá egy zenetanár dob-iskolája folyamatosan működik benne. 

A tőlünk pozitív élménnyel távozó bérlők jó szívvel ajánlanak minket kollégáiknak. 
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VI. Marketing tevékenység 

A 2022-es évünk sok tekintetben az újragondolás, újratervezés jegyében telt. A járványhelyzetből 

éppen csak kikászálódva, tavasszal a háborús vészhelyzet hátráltatta a munkánkat, merítette ki testi és 

lelki tartalékainkat, az év vége felé közeledve pedig újabb és újabb gazdasági és egyéb nehézségekbe 

ütköztünk. Ez az év megkövetelte, hogy mindig gyorsan és hatékonyan tudjuk reagálni a felbukkanó 

nehézségekre.  

Az általunk használt felületek és források használata az idei évben az alábbiak szerint alakult: 

 

Közösségi marketing 

A korábbi évek mintáján továbbra is a közösségi médiában való megjelenés az egyik 

leghatékonyabb módszer. Közösségteremtő intézményként nagy hangsúlyt fektettünk a folyamatosan 

bővülő lehetőségeket kínáló és egyre nagyobb teret elfoglaló közösségi média különböző funkcióinak 

kihasználására.  

Január és február hónapban a tervezettek szerint működött Facebook oldalunk, eseményeinkről 

rendszeres tájékoztatást kaptak az oldal látogatói. Márciusban a menekültek érkezésekor Facebook 

oldalunk is átalakult és ennek segítségével rengeteg adományt sikerült gyűjteni. Kiemelendő, hogy 

mekkora a közösségi média ereje valójában, az ekkor még közel 5000 fős követő táborunk segítségével 

és a szociális irodával együttműködve szinte minden felmerülő problémát orvosolni tudtunk. Távozásukat 

követően folytattuk oldalunk arculati fejlesztését és a folyamatos tartalomgyártást. Több program 

promotálását csak a Facebook oldalon végeztük (pl. tojáskereső és iskolakezdő játékok), ezek is nagy 

sikernek örvendtek.  

Az elmúlt évekhez képest több figyelmet fordítottunk a Facebook hirdetésekre, eleinte csak kisebb 

összegben, majd mikor sikeressége beigazolódott, egyre gyakrabban használtuk ki ezt a funkciót.  

Az idei évben több alkalommal is elmaradtak programjaink, a közösségi médiában ezeket gyorsan és 

hatékonyan tudtuk közölni és közönségünk kérdéseire, kéréseire igyekeztünk a lehető rövidebb idő alatt 

válaszolni.  

Újdonságként kiemelendő, hogy idén több nyereményjátékot is indítottunk, melynek célja az volt, 

hogy még jobban bevonjuk követőinket és aktivitásra sarkalljuk őket, ezek szintén nagyon sikeresen 

zajlottak le. Illetve kérdőívet is készítettünk, hogy felmérjük látogatóink tájékozódási szokásait, melynek 

eredménye, hogy valóban a Facebook oldalunkat látogatják leginkább tájékozódás miatt, második helyen 

a Bálinti Műsor áll és ezt követi a honlap. 
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Az idei évben 348.542 azoknak az embereknek a száma, akik bármilyen, az oldalról származó 

vagy arról szóló tartalmat láttak, ideértve egyebek mellett a bejegyzéseket, a történeteket, a hirdetéseket, 

valamint az oldalra reagáló közösségi információkat. Ez a Facebook elemzési adatainak egy becslése, 

többszöri megtekintést is magába foglal személyenként. Az előző évi megjelenésekhez képest az említett 

szám a 26,7%-os csökkenést mutat. 

Ezzel szemben Facebook oldalunk közvetlen felkeresése az idei évben 25.161 alkalommal történt 

meg, ami az előző évekhez képest nagymértékű növekedést mutat a META elemzési adatai szerint. Az 

oldal kedvelőinek száma az előző évhez képest 393 fővel nőtt, ezzel elérte a 5100 fős kedvelést és 5331 

fős követő is jelen van az oldalon.  

Fizetett eléréseink 96.316 főt jelentenek a 2022-es évben, ami 51,4% növekedést jelent. Fizetett 

megjelenéseink pedig 260.876 főt jelent.  

Profilunk tovább bővült az Instagrammon való aktív megjelenéssel, itt fő célunk a fiatalabb 

korosztály megszólítása volt. Augusztus hónaptól kezdve itt 322 profil felkeresést értünk el és 2124 

emberhez jutottunk el ezen a platformon. Követőink száma 60 főt számlál. 

Célközönségünk az online térben: 75,2%-ban nők és 24,8%-ban férfiak keresik fel az oldalunkat. 

 

Honlap 

Programjainkat az érdeklődők honlapunkon (www.mmmh.hu) is elérhetik, Facebook 

megjelenésünkkel összehangolva. Naprakészség és a legfontosabb információk előtérbe helyezése 

jellemzi az oldalt. Legfontosabb programjaink képes ajánlóként jelennek meg a fejlécen/nyitó oldalon, 

valamint nyomon követhetőek rendezvénynaptárunkban is. A folyamatos foglalkozási formákról, illetve 

a törökbálinti civil szervezetekről szóló információk külön menüpontban elérhetőek. Számos egyéb 

hasznos információ is megtalálható oldalunkon, mint például bérelhető termeink és egyéb 

szolgáltatásaink, ezek bérleti díjtáblái, paraméterei, valamint munkatársaink közvetlen elérhetőségei. 

Kiemelt figyelmet fordítunk az oldal látogatottságának növelésére, amit célirányosan próbálunk 

elérni azzal, hogy vendégeink jegyvásárlási szándékukat honlapunkon keresztül is tudják érvényesíteni, 

az adott eseményen belüli a jegy.hu hivatkozásra kattintva.  

Továbbra is fontosnak tartjuk a közösségi oldalak, a legkedveltebb közösségi funkciók beillesztését, 

megjelenésünket Facebook tevékenységünkkel is összehangoljuk.  
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Honlapunk folyamatos fejlesztés alatt áll, hogy a közönségünk egy felhasználóbarát oldalról tudjon 

tájékozódni. 

 

Kulturális ajánlók az interneten és a sajtóban 

Programjaink ajánlói továbbra is többé-kevésbé rendszeresen szerepelnek a helyi médiában és 

sajtókiadványokban. Jelen vagyunk városi Facebook csoportokban és a város weboldalain, illetve 

lehetőségeink szerint az országos programajánlók némelyikén is. Nagyobb rendezvényeinkről, 

eseményeinkről a Budakörnyéki TV is tudósít, promócióként és beszámolóként is. Emellett folyamatosan 

keressük a partnerséget és együttműködést tematikus oldalakkal és médiával. 

 

Bálinti Műsor 

A 2022-es évben 6 kiadása jelent meg a Bálinti Műsornak, kiadványonként 5000 példányban, A5-

ös méretben lett nyomtatva és eljuttatva valamennyi törökbálinti lakóingatlan postaládájába. A megjelent 

Bálinti Műsorok terjesztéséről két fő lapkihordó gondoskodik, így a kiadványt 5-7 napon belül eljuttatjuk 

célközönségünkhöz. Tapasztalataink szerint sokan szeretik kiadványunkat, gyakorta keresik őket 

intézményünkben, emellett a város több pontján, legfőképp üzletekben is elérhető.  

Szeptemberben megtörtént a kiadvány teljes arculati átalakulása, törekedve a könnyebb 

áttekinthetőségre és az olvasóbarát megjelenésre. 

A Bálinti Műsor nemcsak intézményünk programjait tartalmazza, hanem minden, a 

településünkön megrendezésre kerülő kulturális és sportprogramnak helyet biztosít, ha arról időben 

értesítést kapunk. Így teljesen díjmentesen jelenítjük meg többek között a Falumúzeum, a Volf György 

Könyvtár programjait, értesítjük a lakosságot az óvodák, iskolák, nemzetiségi önkormányzatok, civil 

szervezetek, sportegyesületek nagyközönséget érintő eseményeiről is. 

 

Köz- és zártterületi reklám 

A Bálinti Műsor után plakátjaink a leghatékonyabb print hirdetések. Plakátjainkat A4-es, A3-as, 

A2-es és A1-es méretben készítjük, Adobe Indesign, Photoshop és Illustrator programmal. Alkalmanként 

30-60 db plakát kerül kihelyezésre a város előre meghatározott és kijelölt helyszínein: közterületen, 

iskolákban, óvodákban és egyéb zárt kihelyezési felületre. Kiemelt rendezvényeinkről összesítő plakátot 

is készítünk, valamint molinók és reklámtáblák is kihelyezésre kerülnek a város forgalmasabb pontjain. 
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Továbbra is sajnálattal vesszük azonban tudomásul, hogy a város plakátozásra alkalmas 

reklámfelületei, hirdetőtáblái az utóbbi években csökkentek, így az információk kevesebb emberhez 

érnek el.  

Az online megjelenésünk ugyan erősödött, azonban ez a fajta internetes reklám nem jut el a város 

minden lakosához. Ezért szükség lenne a városban megfelelő reklámfelületre, illetve azon hirdetőtáblák 

pótlására, amik az utóbbi években tűntek el és akár újabbak telepítésére is. 

A meghívókat jelen helyzetben is elektronikus úton juttattuk el a címzettekhez. 

Népszerű a lakossági és egyesületi hirdetéseknek biztosított nagyméretű hirdetőtábla az épület 

szélfogójában, illetve a kihelyezett két plakáttartó állvány is.  

A civil szervezetek működését továbbra is támogatjuk plakát- és meghívótervezéssel. Akik 

igénybe veszik e szolgáltatásunkat, kész szöveggel, illetve képanyaggal érkeznek. 

 

A művelődési ház eseményeinek fényképes dokumentálása 

Saját kolléga látja el a fotók és tudósítások készítését: 

● a művelődési ház által szervezett kulturális eseményekről (pl. nagyrendezvények, koncertek, 

színházi előadások, kiállítások, tematikus rendezvények, nyári táborok stb.), 

● a rendezvényekhez kapcsolódó kiadványokhoz (pl. meghívók, Bálinti Műsor), valamint az 

internetes felületekre, 

● az intézmény helyiségeiről (pl. eseti bérlők, lakodalmak, konferenciák, céges rendezvények 

számára helyszínként való kiajánlásához stb.), 

● a házban működő folyamatos foglalkozásokról, civil szervezetek találkozóiról, 

● a terembérlők által tartott rendezvényekről, 

● újságírói munka (hírek, tudósítások, beszámolók), fotó illusztrációk készítése az 

önkormányzat megbízásából. 

 

 


