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I. Intézmény alapadatai 

 

Név:     Munkácsy Mihály Művelődési Ház 

Cím:    2045 Törökbálint, Munkácsy Mihály u. 83. 

Intézményvezető neve: Papp Edit 

Elérhetősége:   06 23/999-282, 06 70/323-7764 

Nyitvatartás:    8.00-21.00 

 

A Munkácsy Mihály Művelődési Ház alapterülete    4003,71m2 

Művelődési Ház által használt terület összesen     3710,69m2 

Hasznos alapterület /rendezvénytermek/      1230,04m2 

• Ifjúsági klub        20,30m2 

• Sportterem         81,27m2 

• Pinceklub          125,42m2 

• Alagsori Oktató        32,34m2 

• Feleki Kamill Színházterem      255,47m2 

• Festetics Terem        144,40m2 

• Kis Tárgyaló        11,36m2 

• Wittinger Terem        39,96m2 

• Róth Miksa Terem       91,43m2 

• Walla Terem        144,73m2 

• Művészeti Stúdió        29,88m2 

• Tetőtéri Oktató        35,21m2 

• Mozgásstúdió        36,10m2 

Szolgáltatási és kiszolgáló helyiségek      301,40m2 

Mosdók, wc-k, zuhanyzók        163,42m2 

Közlekedők, lépcsők, teraszok       1015,9m2 

Irodák, raktárak, műszaki helyiségek       999,93m2 

Nem az intézmény használatában lévő terület összesen    293,02m2 
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II. Bevezetés 

Elmondhatjuk, hogy szakmailag és emberileg továbbra is nehéz kihívások előtt állunk. 

Alig ocsúdtunk fel a pandémiából, majd a háború okozta menekülthelyzetből, a gazdasági válság 

következményeképpen a megélhetésünk egyre nehezebb, a bizonytalanság továbbra is átszövi a mindennapjainkat. 

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.”  

Akármilyen nehéz világ is jön el, legyen érték a magyar és a helyi közművelődés! Soha ilyen fontos nem 

volt tehát a helyi közösségek léte és az egyéneknek ebben betöltött szerepe. Soha ilyen fontos nem volt az 

intézmények egységbe állítása és a közös cél megfogalmazása. Át kell gondolnunk településünk értékeit, erősíteni 

a helyi identitástudatot. A hétköznapi élet bizonyította, hogy a közönségünknek milyen nagy igénye van a 

különböző csoportok működtetésére, beindítására. Ebben a helyzetben még jobban kell koncentrálnunk a valódi, 

személyes kapcsolatokra. 

Így nekünk most is szakemberként kell előre tekintenünk, szakemberként kell alkalmazkodnunk, 

reagálnunk, és ezen gondolatok szellemében terveznünk és szerveznünk a 2023-as évet, szolgálva ezzel a helyi 

lakosokat és közösségeket, Törökbálint városát. 

 

II.2. A Művelődési ház épületének története 

A művelődési házat 1952-ben alapították és 180 négyzetmétert foglalt el. Az első időkben egyetlen 

közművelődési szakember irányította egy fő takarító személyzettel. 1990-ben a vezető mellett egy technikus, egy 

rendezvényügyeletes és a takarító végezte a rendezvények és a művelődési ház körüli munkálatokat. A 

megnövekedett lakossági igényekhez igazodva egyre több rendezvényre került sor, klubok, tanfolyamok, előadások 

indultak. A művelődési ház alapításakor még csupán egyetlen civilszervezet, a Grossturwaller Musikanten 

Fúvószenei Együttes működött, azonban egyre több civilszervezet alakult Törökbálinton, így a próbáknak, a 

bemutatóknak és más egyéb feladatoknak az ellátására a ház egyre kisebbnek bizonyult.  

1995-ben határozott Törökbálint Város Önkormányzata a művelődési ház átépítéséről. Az összesen 3576 

négyzetméteren elterülő épület átadására 2006-ban került sor. 
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III. Szakmai tevékenységek, funkciók 

A Munkácsy Mihály Művelődési Ház tevékenységét 

• 2/2022/MMMH/E számú alapító okirata 

• „A kulturális javak védelméről és a muzeális intézményekről, nyilvános könyvtári ellátásról és a 

közművelődésről szóló 1997.évi CXL. törvény” 

• „Államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény” 

• 2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól, 

tartalmi követelményeinek megfelelően végzi, fenntartója az Önkormányzat. 

Az intézmény működésének finanszírozása nagyrészt a fenntartó támogatásával valósul meg, ezt egészítik ki a saját 

bevételi források. 

 

III.1. Az intézmény alaptevékenysége 

• Életminőséget és életesélyt javító tanulási lehetőségek megteremtése 

• Törökbálint környezeti, művészeti értékeinek, hagyományainak gazdagítása, megismertetése, helyi 

művelődési szokások gazdagítása 

• egyetemes kulturális értékek megismertetése, az ünnepek kultúrájának gondozása 

• ismeretszerző, amatőr művelődési közösségek tevékenységének támogatása 

• a helyi társadalom kapcsolatrendszerének segítése, közösségi életének támogatása 

• különböző kultúrák közötti kapcsolatok segítése 

• a szabadidő kulturális célú eltöltéséhez a feltételek biztosítása 

• egyéb, művelődést segítő lehetőségek biztosítása 

 

III.2. Az alaptevékenységen belül ellátott kiegészítő tevékenység 

• közművelődési tevékenységet nem érintő terem- és eszközbérletek 

  



 

5 

 

IV. Intézmény feltételrendszere 

IV.1. Humánerőforrás, személyi feltételek 

Az intézményben jelenleg 17 fő dolgozik: 

• 1 fő intézményvezető 

• 3 fő közművelődési szakember /egyikük tölti be az intézményvezetői helyettesi pozíciót/ 

• 1 fő gazdasági szakalkalmazott 

• 5 fő ügyviteli alkalmazott /1 fő heti 20 órában/ 

• 1 fő igazgatási szakalkalmazott 

• 1 fő igazgatási ügyintéző 

• 1 fő rendezvénytechnikus 

• 3 fő üzemviteli alkalmazott 

• 1 fő fenntartási alkalmazott /heti 20 órában/ 

 

2011 márciusával a 16 fős létszám 12,5 státuszra csökkent (2015-ben ez a létszám 14 főre módosult), amely 

gyakran nehezítette a hatékony gazdasági és szakmai munkát. Az elindult közfoglalkoztatási és kulturális 

közfoglalkoztatási programnak köszönhetően javult a helyzet, de a programok végeztével újabb gondot jelenthetett 

volna az alacsony létszám. A megnövekedett programszerkezet, indokolttá tette, hogy 17 főre emelkedjen a 

művelődési ház létszáma. 

 

IV.2. Gazdasági feltételek 

A két legnagyobb tételt a szolgáltatási, illetőleg a terembérleti bevételeink jelentik. Szolgáltatási 

bevételeink a különféle klubfoglalkozások részvételi díjaiból, nagyrendezvényeink részvételi díjaiból, színházi 

előadásaink, koncertjeink részvételi díjaiból, a nyári táborok, zenés estek, egyéb rendezvényeink, hirdetések 

bevételeiből származnak. 

A terembérleti bevételek az épület helyiségei szabad kapacitásainak bérbeadásából keletkeznek, amelyek 

között jelentős hányadot képviselnek a lakodalmak, a különféle gazdasági társaságok által igénybevett terembérleti 

bevételek. További jelentős tételt képviselnek közvetített szolgáltatásaink ellenértékei, amelyek természetükből 

adódóan a dologi kiadások között is megjelennek. Szeretnénk növelni a pályázati lehetőségekben rejlő 

forrásbevonásainkat is. 

Végül, de nem utolsó sorban, meg kell említenünk a kiszámlázott általános forgalmi adóból származó 

bevételeinket. 
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V. Vezetői, szolgáltatás, üzemeltetési feladatok 

V.1. Program- és rendezvényügyeleti rend 

Cél: rendezvények, szolgáltatások koordinálása 

Tematika: beosztások készítése 

Felelősök: Papp Edit /programfelelősök havi beosztás szerint/, Elek Zsófia /rendezvény- és biztonsági szolgálat, 

ruhatáros havi beosztás szerint/, Kovács Zoltánné /technikusi, berendezői heti beosztások, takarítási és berendezési 

előírások naponta/ 

Határidő: folyamatos 

 

V.2. Minőségbiztosítás 

Cél: minőségfejlesztési önértékelési gyakorlat kialakítása 

Célcsoport: az intézmény szervezete 

Tematika: helyzetfelmérő önértékelés, minőségfejlesztési stratégia kidolgozása, fejlesztő 

intézkedések, a szervezet egészére kiterjedő minőségirányítási rendszer bevezetése, rendszeres 

önértékelés 

Felelős: Intézményvezető 

Határidő: folyamatos 

 

V.3. Bérleti rendszer 

Cél: terem- és eszközbérleti szolgáltatásunk rendszerének optimalizálása 

Célcsoport: terem- és eszközbérlők, használók 

Tematika: terem- és eszközbérleti feltételeink aktualizálása, ezt követően szerződések megújítása 

Felelős: Intézményvezető 

Határidő: folyamatos 

 

V.4. Érdekeltségnövelő pályázat, beruházások 

Cél: technikai, műszaki eszközállományunk, berendezési tárgyaink gyarapítása 

Tematika: testületi döntést követően pályázat benyújtása a beruházási tervben szereplő, jóváhagyott 

eszközök beszerzése érdekében, a pályázat elbírálását követően az önrész és az elnyert összeg 

erejéig az eszközök beszerzése 

Felelős: Intézményvezető /pályázat/, Kovács Zoltánné /beszerzések/ 

Határidő: szeptember 
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V.5. Önköltségszámítás 

Cél: támogatott és rentábilis rendezvények költségeinek kimutatása foglalkozási formák szerint 

Tematika: közvetlen és közvetett költségeinek tematikus nyilvántartása 

Felelősök: Bicsár Noémi, Ferecskó Alexandra, Elek Zsófia, Kun Tamásné, Kökény Péter /munkaterületük szerinti 

megosztásban/ 

Határidő: folyamatos 

 

V.6. Könyvelési adatok 

Cél: az intézmény költségvetésének naprakész nyilvántartása 

Tematika: „házi” könyvelés analitikus rend, ezen belül foglalkozási formák szerint; közreműködés az 

önkormányzati nyilvántartásban 

Felelős: Kökény Péter 

Határidő: folyamatos 

 

V.7. Leltározás, selejtezés 

Cél: eszközeink naprakész nyilvántartása 

Tematika: állóeszközeink meglétének, nyilvántartásának ellenőrzése 

Felelős: Kökény Péter 

Határidő: március 31. 

 

V.8. Üzemeltetés 

Jogszabályi előírás és/vagy ésszerűségi, gazdaságossági, állagmegóvási okok miatt évente vagy gyakrabban végzett 

rendszeres tevékenységek 

 

Épületgépészet 

Cél: az épületgépészeti berendezések biztonságos és költséghatékony üzemeltetése, karbantartása, javítása 

 

Hűtéstechnika 

Trane hűtőgép: hűtés szezon előtti felülvizsgálata esetleges hibák javítása 
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Ivóvíz vízvezeték hálózatának részleges cseréje 

• Ivóvíz hálózat belső fala nagyon rozsdás, korrodált és üledékes 

• Csőfalak a korróziós folyamat miatt elvékonyodtak, és nagyon sok a csőlyukadás, amit GEBO 

felhelyezésével hárítunk el ideiglenesen 

• Szükséges a csőszakaszokat cserélni (első emelet, földszint-első emelett közötti szakasz, illetve a második 

emelet és a második emelet és első emelet közötti szakasz cseréje esedékes), mert a további üzemeltetése 

ebben a formában, gazdaságtalan 

• Ivóvíz csőhálózat vegyszeres tisztítása + vízkezelése 

 

Kazánok eseti hibajavítása /4 db/ 

• Kazánokból télen 3 folyamatosan üzemelt, mivel ez látja el a házat fűtéssel és a HMV részt is ez látja el 

melegvízzel, a 2023-as évben 1-2 kazán üzemel külső hőmérséklet függvényében, költséghatékonyság 

miatt. A kazánok fűtési szezon előtti felülvizsgálata esetleges hibák javítása 

 

Tematika: a szolgáltatói feladatok és költségek behatárolása, 1 szolgáltató kiválasztása, szerződéskötés 

Partner: TecHR Invest Kft 

Felelős: Intézményvezető, Kökény Péter 

Határidő: folyamatos 

 

V.9. Épületgépészeti pályázat 

Cél: szolgáltató biztosítása a következő 12 hónapos időszakra 

Tematika: a szolgáltatói feladatok és költségek behatárolása, 1 szolgáltató kiválasztása, szerződéskötés TecHr 

Invest Kft.-vel szerződéshosszabbítás a 2023-as évre vonatkozóan. 

Felelős: Intézményvezető, Kökény Péter 

Határidő: január 31. 

 

V.10. Épületautomatikai rendszerek 

Cél: egyes épületgépészeti berendezések (légkezelőgépek, kazánok, folyadékhűtők, UPS, átemelő szivattyúk) 

programozhatóságának, vezérelhetőségének és üzemeltetésének folyamatos biztosítása 

Tematika: az automatizálást biztosító berendezések hardveres és szoftveres felügyelete, karbantartása, javítása 

Felelős: TecHR Invest Kft. 

Határidő: folyamatos 
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V.11. Villamos rendszerek és világítás 

Cél: világítás korszerűsítése 

MMMH életében is elérkezett az a pont, ahol már nem kapni megfelelő fényforrásokat, így pótlásuk nem 

lehetséges. Több esetben is azzal szembesültük, hogy gazdaságtalan felújítani a lámpatesteket, ezért elkezdtük a 

régi lámpatestek LED technológiával történő kiváltását, amelyet a jövőben fedezet függvényében tovább 

szeretnénk folytatni. 

 

V.12. Takarítás 

Cél: az épület külső és belső terei és bútorai folyamatos tisztaságának biztosítása 

Tematika: a napi, heti, havi takarítási feladatok ellátása képzett külsős személyzettel 

Partner: V és Bíró Kft. 

Felelős: Kovács Zoltánné 

Határidő: folyamatos 

 

Nagytakarítás 

Cél: az épület ritkábban használt, vagy csak egyes sajátságok miatt időszakos tisztítást igénylő, vagy lehetővé tevő 

külső és belső terei és bútorai tisztaságának biztosítása 

Partner: V és Bíró Kft 

Felelős: Kovács Zoltánné 

Határidő: augusztus 15. 

 

V.13. Tűz- és munkabiztonsági szakértelem és felügyelet 

Cél: a törvényben és más jogszabályban előírt hatályos tűz- és munkavédelmi előírások maradéktalan betartása, 

nyomonkövetése és dokumentálása. Tűzvédelmi üzemeltetési napló vezetése az intézményben. 

Tematika: a fentiek biztosítására külsős tűz- és munkavédelmi szakértő foglalkoztatása 

Partnerek: TecHR Invest Kft. kezeli 

Felelős: Intézményvezető, Kökény Péter 

Határidő: folyamatos 

 

Tűzvédelmi elektronika 

Cél: a törvényben és más jogszabályban előírtaknak megfelelően a tűz és füstérzékelő berendezések 

folyamatos működésének és karbantartásának biztosítása 

Tematika: a fenti berendezések felügyelete, ellenőrzése, karbantartása és javítása 

Partnerek: General Revision Kft 

Felelős: Ruzsenszki Péter 

Határidő: folyamatos 
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Tűzátjelzés 

Cél: a törvényben és más jogszabályban előírt tűzbiztonság lehető legmagasabb szintjének fenntartása 

Tematika: a tűz- és füstérzékelő berendezések riasztása esetén a tűzoltóság és a kijelölt munkatársak értesítése 

Partnerek: Criterion 

Felelős: Ruzsenszki Péter 

Határidő: folyamatos 

 

Tűzszakasz-határoló ajtók 

Cél: a törvényi és más előírásoknak megfelelően a tűzgátló ajtók által biztosított védelem folyamatos fenntartása, 

tűzvédelmi üzemeltetési naplóban történő dokumentálása 

Tematika: a tűzgátló ajtók garanciális védelem melletti szakszerű újra beállítása, karbantartása és javítása 

Partner: TecHR Invest Kft. 

Felelős: Intézményvezető, Kökény Péter 

Határidő: folyamatos 

 

Hő és füstelvezető ablakok 

Cél: a törvényi és más előírásoknak megfelelően a Feleki Kamill Színházterem a színpad tűzablakai által biztosított 

védelem folyamatos fenntartása 

Tematika: a berendezések garanciális védelem melletti szakszerű felügyelete, karbantartása és javítása 

Partner: General Revision Kft. (Molnár Csaba) 

Felelős: Intézményvezető, Ruzsenszki Péter 

Határidő: folyamatos 

 

Tűzcsapok és kézi tűzoltó berendezések 

Cél: a törvényi és más előírásoknak megfelelően a tűzcsapok és kézi tűzoltó berendezések zökkenőmentes 

működésének biztosítása, cseréje, felülvizsgálata 

Tematika: a fenti berendezések felügyelete, karbantartása, javítása 

Partner: TecHR Invest Kft. 

Felelős: Intézményvezető, Varga Zsolt 

Határidő: folyamatos 

 

V.14. Szünetmentes áramforrások 

Cél: a törvényi és más (többek között katasztrófavédelmi) előírásoknak megfelelően az áramellátás 

folyamatosságának biztosítása 

Tematika: a szünetmentes áramforrás felügyelete, karbantartása, javítása üzemeltetése, UPS 

Partner: TecHR Invest Kft 

Felelős: Intézményvezető, Kökény Péter 

Határidő: folyamatos 
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V.15. Behatolásvédelmi átjelzés 

Cél: a vagyonvédelem biztosítása és növelése 

Tematika: behatolási riasztás esetén a járőrszolgálat, egyes előre kijelölt munkatársak, indokolt esetben a rendőrség 

leghamarabbi értesítése 

Partnerek: Criterion Kft. 

Felelős: Intézményvezető, Ruzsenszki Péter 

Határidő: folyamatos 

 

Járőrszolgálat 

Cél: a látogatók, a munkatársak, az intézmény épülete, berendezései és eszközei biztonságának növelése, illetve a 

törvényben és más jogszabályban foglaltak megfelelően az egyes rendezvények kötelező biztosítása 

Tematika: biztonsági őr állandó jelenléte zárás és nyitás között, illetve egyes rendezvényeken 

Partner: Tétény Adler Kft 

Felelős: Intézményvezető, Ruzsenszki Péter 

Határidő: folyamatos 

 

Élőerős őrzés  

Cél: a látogatók, a munkatársak, az intézmény épülete, berendezései és eszközei biztonságának növelése, illetve a 

törvényben és más jogszabályban foglaltak megfelelően az egyes rendezvények kötelező biztosítása 

Tematika: biztonsági őr állandó jelenléte zárás és nyitás között, illetve egyes nagyobb rendezvényeken 

Partner: Tétény Adler Kft. 

Felelős: Intézményvezető, Kökény Péter 

Határidő: folyamatos 

 

V.16. Informatika 

Cél: a számítástechnikai és telekommunikációs rendszerek biztonságos és költséghatékony üzemeltetése 

• hálózati kábelek karbantartása 

• éves karbantartások: munkaállomások szoftveres javítás, adat mentés, e-mail hibák javítása, 

munkaállomások szoftver frissítése, vírusirtás, távoli munkavégzés 

• webszerver file szerver frissítés szoftveres karbantartás 

• ip telefonok cseréje 

Tematika: a meglévő hardver- és szoftverállomány hatékony kihasználása 

Partner: NFC-Info Kft. 

Felelős: Intézményvezető, Kökény Péter 

Határidő: folyamatos 
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V.17. Felvonó 

Cél: a berendezés biztonságos és zökkenőmentes működésének biztosítása 

Tematika: a törvényi előírásoknak megfelelően a szükséges felülvizsgálatok és karbantartások elvégeztetése a 

szolgáltatókkal 

Lift javítás és felújítás  

• Terherliftnek lett telepítve, de a nagy emberi forgalom miatt, mára már inkább személyliftként üzemel, 

aminek hátrányai vannak 

• Lényegesen sűrűbben van használva, ami által melegszik az olaj, sokkal jobban kopnak és terhelődnek az 

alkatrészei 

 

Partner: Elevator Friends Kft. végzi a liftek karbantartását, javítását, Marton Szakértő Kft. végzi  

az ellenőrzéseket - TÜV 

Felelős: Intézményvezető, Kökény Péter 

Határidő: folyamatos 

 

V.18. Bútorok 

Cél: a megfelelő célú és mennyiségű bútor rendelkezésre állásának biztosítása 

Tematika: az intézmény bútorainak állagmegóvása és karbantartása 

Felelős: Kovács Zoltánné 

Határidő: folyamatos 

 

Munka- és bérleti eszközök 

Cél: a megfelelő célú és mennyiségű munkaeszköz, illetve a rendezvényeken szükséges (elsősorban vendéglátáshoz 

kapcsolódó) eszköz rendelkezésre állásának biztosítása 

Tematika: a fenti eszközök állagmegóvása, karbantartása, folyamatos pótlása 

Felelős: Kovács Zoltánné 

Határidő: folyamatos 

 

V.19. Kártevőmentesítés 

Cél: az emberekre vagy az épületre potenciális veszélyt jelentő, kártevő állatoktól (méhek, darazsak, csótányok, 

más rovarok, egerek, patkányok, más rágcsálók stb.) való megóvása 

Tematika: a törvényben és más jogszabályban előírt időszaki és szükség esetén alkalmi kártevőmentesítés 

biztosítása szakszoláltató által 

Partner: Agro-Hydro Bt. 

Felelős: Ruzsenszki Péter 

Határidő: folyamatos 
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V.20. Tolófalak 

Cél: a Feleki Kamill Színházterem foyer-val és Majláth Teremmel szomszédos tolófalai zökkenőmentes 

működésének biztosítása 

Tematika: a tolófalak garanciális védelem melletti szakszerű karbantartása és javítása 

Partner: Radnay István e.v. 

Felelős: Intézményvezető, Baski László, Kökény Péter 

Határidő: folyamatos 

 

V.21. Színpadtechnika 

Cél: az előfüggöny, a hátsó világítási tartó és a díszlettartó ponthúzók állagmegóvása, biztonságos és 

zökkenőmentes működésének biztosítása 

Tematika: a törvényi előírásoknak megfelelően a szükséges felülvizsgálatok és karbantartások elvégeztetése a 

megbízott szolgáltatókkal 

Partnerek: Radnay István e.v. 

Felelős: Baski László, Kökény Péter 

Határidő: folyamatos 

 

Színházi világítási és hangrendszerek 

Cél: a színházi hatásvilágítás és az intézmény színházi és más hangrendszereinek állagmegóvása, karbantartása, 

javítása 

Tematika: a törvényi előírásoknak megfelelően a szükséges felülvizsgálatok és karbantartások elvégeztetése 

szakszolgáltatóval 

Partnerek: Toókos Zoltán EV. 

Felelős: Intézményvezető, Kökény Péter 

Határidő: folyamatos 

 

V.22. Egyéb karbantartás 

Cél: az intézmény és az épület állagmegóvása és korszerűsítése 

Tematika: minden további szükséges – a fentieken kívüli – karbantartási és javítási munkálat 

Partnerek: igény szerint 

Felelős: Intézményvezető 

Határidő: folyamatos 
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V.23. Szükség szerinti, nem rendszeres, vagy egy évnél ritkábban végzett rendszeres tevékenységek 

Tisztasági festés /évente szükséges/ 

Cél: a használatnak leginkább kitett belső falak (lépcsőházak, folyosók, egyes rendezvénytermek) újrafestése 

Tematika: az épület állagmegóvása, esztétikai szint fenntartása 

Felelős: Kovács Zoltánné 

Határidő: augusztus 15. 

 

Színpadfestés 

Cél: a használatnak leginkább kitett belső falak (lépcsőházak, folyosók, egyes rendezvénytermek, színpad) 

újrafestése 

Tematika: az épület állagmegóvása, esztétikai szint fenntartása 

Felelős: Kovács Zoltánné 

Határidő: augusztus 15. 

 

V.24. Parketták felújítása 

/2020-ban megtörtént a Feleki Kamill, Majláth, Festetics termek csiszolása, azonban több csiszolást Parketta nem 

bír el, cseréje időszerű/ 

Cél: a használatnak leginkább kitett termek parkettájának újracsiszolása és -lakkozása, kopása miatt a legtöbbet 

használt termek, mint Feleki, Majláth terem parketta cseréje fontossá vált 

Tematika: az épület állagmegóvása, esztétikai szint fenntartása 

Felelős: Kovács Zoltánné 

Határidő: augusztus 15. 

 

V.25. Drapériák lángmentesítése 

/2023-ban nem szükséges/ 

Cél: a színpadi zsinóros mozgatású görög előfüggöny, a színpadi oldalsó és hátsó takarófüggönyök, illetve egyes 

más rendezvénytermek függönyeinek lángmentesítése 

Tematika: a törvényben és más jogszabályban előírt tűzvédelmi intézkedések hatékonyságának fenntartása 

Partnerek: Radnay István e.v. 

Felelős: Intézményvezető 

Határidő: folyamatos 
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V.26. Érintésvédelem  

/2023-ban nem lesz rá szükség/ 

A 2022-ben feltárt hiányosságok folyamatos pótlása, javítása 2023-ban is, ami feltétele az érvényes 

villamosbiztonsági felülvizsgálatnak. 

Cél: a törvényben és más jogszabályban előírt érintésvédelmi vizsgálatok elvégeztetése 

Tematika: munkavédelem 

Partnerek: TecHR Invest Kft. 

Felelős: Intézményvezető 

Határidő: folyamatos 
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VI. Partnerkapcsolatok 

Célunk: Az eddigi partnerkapcsolatok megőrzése, ápolása mellett új partnerségi kapcsolatok, felkutatása, kiépítése 

/környékbeli és távolabbi művelődési házak, környékbeli vállalkozók/ 

• Helyi intézményekkel  

• Kisebbségi önkormányzatokkal 

• Nemzeti Művelődési Intézménnyel 

• Civil szervezetekkel 

• Helyi vállalkozókkal 

 

VII. Szakmai-tartalmi munka 

VII.1. 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. 
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VII.1.1. A hagyományos közösségi kulturális értékek átörökítése, feltételeinek biztosítása 

 

Jeles napok 

Magyar Kultúra Napja 

Célcsoport: Törökbálint lakossága 

Tematika: Előadóest, kiállításmegnyitó vagy a kettő kombinációja 

Felelős: Ferecskó Alexandra 

Időpont: január 22, az ünnep hetében 

 

Magyar Költészet Napja 

Célcsoport: Törökbálint lakossága 

Tematika: Előadóest, kiállításmegnyitó vagy a kettő kombinációja 

Felelős: Ferecskó Alexandra 

Időpont: április 11., az ünnep hetében 

 

Önálló rendezvények 

XVIII. Kiskarácsony 

Célcsoport: Törökbálint és környéke lakossága 

Tematika: A művelődési házban és a belső udvaron, gyermek- és családi koncert, ünnepi játszóház, kézműves 

foglalkozások (mézeskalács készítés és -díszítés, gyertyamártás, lucabúza ültetés stb.), adventi vásár helyi 

árusokkal, adventi dallamok és fényjáték. 

Felelősök: Bicsár Noémi, Ferecskó Alexandra /feladatmegosztás szerint/ 

Időpont: december 9. 

 

Kiállítások a Munkácsy Galériában 

Kiállítások 

Célcsoport: Törökbálint és környéke lakossága 

Tematika: Az éves tematika kialakításánál arra törekszünk, hogy minél többféle művészeti ágat mutathassunk be, - 

természetesen a helyi adottságaink figyelembevételével - minél magasabb színvonalon, természetesen a régióban 

alkotó művészek bevonásával. A kiállítások kapcsolódnak az ünnepkörökhöz és a művelődési ház egyéb 

programjaihoz is. 

Felelős: Ferecskó Alexandra 

Határidő: januártól májusig és augusztustól decemberig havonta 
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Önkormányzati ünnepek és megemlékezések 

Önkormányzati ünnepségek 

Célcsoport: Törökbálint lakossága 

Tematika: részvétel az önkormányzati ünnepségek lebonyolításában, programok szervezése, meghívók, plakátok 

készítése 

Felelősök: Ferecskó Alexandra (ünnepségek lebonyolítása), Hartauer Gábor (meghívók, plakátok) 

Határidő: március 15., június 4., augusztus 20., október 6., október 23. 

 

Helyi identitás erősítése, település-imázs fejlesztése 

Törökbálint nevezetességei 

Célcsoport: Törökbálint lakossága 

Tematika: Törökbálint hagyományaival összefüggő, a város identitását meghatározó helyszíneken QR-kóddal 

ellátott táblák kihelyezése. A kód a művelődési ház megújult honlapjára visz át, ahol meghallgatható egy pár perces 

hanganyag, ami bemutatja, hogy miért is fontos az adott helyszín Törökbálint számára. 

Felelősök: Elek Zsófia 

Határidő: április 15. 

 

Városi felfedező kiadvány 

Célcsoport: Törökbálint lakossága 

Tematika: A cél a város megismertetése, a helyi identitás alakítása, fejlesztése. 

Felelősök: Elek Zsófia, Gurubi Ágnes, Hartauer Gábor 

Határidő: június 15. 

 

Az intézmény nem kötelező alapfeladatai, település-imázs fejlesztése 

Szérűskerti Party /Majális/ 

Célcsoport: Törökbálint lakossága, testvér-települési küldöttség, civilszervezetek, intézmények 

Időpont: május 1. 

Tematika: Zenés, reggeli ébresztő, vendéglátás a „civil faluban” a helyi egyesületek és esetlegesen a testvér-

települések részvételével, gyermekliget, kézműves foglalkozások, népi játszópark, vidámpark, kirakodóvásár. A 

színpadon köszöntők, bemutatók, családi koncert, majd esti nagy koncert. 

Felelősök: Papp Edit /testvér-települési küldöttség/, Bicsár Noémi, Ferecskó Alexandra, Elek Zsófia, Kovács 

Zoltánné /szakmai munka, szervezés, lebonyolítás, feladatmegosztás szerint/ 

Megjegyzés: A korábbi RÉT Majális rendezvény sikerének, az általa generált, várható látogatói létszámnak, a 

hatósági előírások betarthatóságának és egyéb biztonságtechnikai kérdések figyelembevételével, illetve alkalmas 

terület hiányában nagy volumenű majálist már nem lehet szervezni. Költségcsökkentés esetén és egyéb alkalmas 

terület híján egy kisebb volumenű, a szakhatósági előírásoknak megfelelő befogadóképességhez igazodó 

programkínálatú, a helyi közösségek közreműködésére építő, családias, piknik hangulatú szabadtéri rendezvényre 

kerülhet sor a Szérűskertben. 
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Államalapításunk Ünnepe 

Célcsoport: Törökbálint és a régió lakossága 

Időpont: augusztus 20. 

Tematika: Államalapításunk ünnepe alkalmából délben ünnepi beszéd, kenyérszentelés, koszorúzás a Szent István 

szobornál, délután önkormányzati ünnepség a művelődési házban, este szabadtéri koncert vagy előadás, majd 

lézershow. 

Felelősök: Papp Edit és Ferecskó Alexandra /önkormányzati programok/, Bicsár Noémi /szabadtéri programok/ 

Megjegyzés: A korábbi fesztiválok sikere, az általuk generált, várható látogatói létszám, a hatósági előírások 

betarthatósága és egyéb biztonságtechnikai kérdések figyelembevétele miatt, valamint alkalmas terület hiányában 

a korábbi RÉT/TÉR Fesztiválhoz hasonló méretű szabadtéri rendezvényt már nem lehet szervezni. 

Költségcsökkentés esetén és egyéb alkalmas terület híján a Rét/Tér Fesztivál helyett egy kisebb volumenű, de 

színvonalas szabadtéri ültetett előadás megrendezésére kerülhet sor a művelődési ház hátsó udvarán. Ez azonban - 

a befogadóképesség miatt - csak jóval alacsonyabb látogatói létszámmal valósulhat meg. 

 

Testvér-települési együttműködések, kapcsolatok erősítése 

Célcsoport: Bük, Nagytárkány, Negyed, Soroksár, Süssen, Székelyudvarhely és Törökbálint intézményei, 

szervezetei, lakossága 

Tematika: együttműködés, a meglévő kapcsolatok ápolása, a rendezvényeken való részvétel 

Felelős: Papp Edit 

Határidő: folyamatos 

 

Országos, regionális és kistérségi rendezvények, szakmai együttműködések 

Célcsoport: az érintett területek intézményei, szervezetei, lakossága 

Tematika: szakmai konferenciák, egyéb találkozók szervezése, részvétel rendezvényeken, szakmai kapcsolatok és 

együttműködések létrehozása, ápolása 

Felelős: Papp Edit, Bicsár Noémi, Elek Zsófia, Ferecskó Alexandra 

Határidő: folyamatos 

 

VII.1.2 A közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése 

 

Színházi előadások 

Törökbálinti Színház – bérletes előadások felnőtteknek 

Célcsoport: Törökbálint és környéke felnőtt lakossága 

Tematika: színházi élmények biztosítása, helyben, tájolt előadásokkal, humoros, zenés és prózai előadások és 

művészeti produkciók, bérleti konstrukcióban 

Partner: produkciós irodák, színházi társulatok 

Felelős: Ferecskó Alexandra 

Határidők: évadonként 4 előadás, hétköznap 19 órától 
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Törökbálinti Gyermekszínház – előadások és koncertek óvodásoknak és iskolásoknak 

Célcsoport: Törökbálint és környéki óvodások és általános iskolások 

Tematika: színházi élmény teremtése helyben, komplex vizuális nevelés, élőszereplős vagy bábszínházi 

darab/meseelőadás/koncert 

Partner: színházi társulatok, együttesek 

Felelős: Ferecskó Alexandra 

Határidők: évente 2 előadás, hétköznap délelőtt vagy délután 

 

Önálló előadások, koncertek 

Családi koncertek, előadások 

Célcsoport: Törökbálint és környéke kisgyermekes családok 

Tematika és határidők: igényes szórakozás, nagy sikerű előadók meghívása, bevételteremtő céllal 

Felelős: Ferecskó Alexandra 

 

Felnőtt koncertek, előadások 

Célcsoport: Törökbálint és környéke felnőtt lakosság 

Tematika és határidők: igényes, tartalmas szórakozás, nagy sikerű előadók meghívása, bevételteremtő céllal 

Felelős: Papp Edit, Bicsár Noémi /feladatmegosztás szerint/ 

 

Koprodukciós előadások 

Célcsoport: Törökbálint és környéke felnőtt és gyermek lakossága 

Tematika és határidők: színházi, táncszínházi, zenei produkciók bemutatása, százalékos vagy terembérleti díjas 

formában 

Partner: egyéb színházi/táncszínházi/zenés társulatok, együttesek 

Felelős: Bicsár Noémi, Ferecskó Alexandra /feladatmegosztás szerint/ 

 

Komplex programok, sorozatok 

„Ficánkoló” családi délelőttök 

Célcsoport: Törökbálinton élő kisgyermekes családok 

Tematika: Az igényes színházi produkciók és kiegészítő programok hozzájárulnak a szellemi és érzelmi 

fejlődéshez, a kézügyesség fejlesztéséhez. Ezeken a délelőttökön a családok együtt vehetnek részt, a gyerekek 

szüleikkel, nagyszüleikkel együtt élhetik át a látott-hallott meséket. Nem gyermekmegőrzőt, hanem közös 

élményeket, értékeket gyűjtő délelőttöket szervezünk. Minden alkalommal vendégül látunk egy „utazó” 

bábszínházat, az előadást követően pedig tematikus, az előadáshoz kapcsolódó kézműves foglalkozásra kerül sor. 

Rendszeresen szervezünk babaszínházat is, ami egy speciális színházi műfaj, mely a 4 éves kor alatti babáknak 

kínál első színházi élményt. 

Partnerek: bábszínházi társulatok, zenei csoportok, Matolay Ildikó iparművész 

Felelős: Ferecskó Alexandra 

Határidők: február, március, április, majd szeptember, október, november, szombaton délelőtt 
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Törökbálinti Gyermeknap 

Célcsoport: Törökbálint és környéki kisgyermekes családok 

Tematika: Tematikus nappal készülünk, ahol a programpontok is a nap tematikájához kapcsolódnak: törökbálinti 

gyermek művészeti csoportok és sportegyesületek bemutatói, gyermekszínházi előadás/koncert, vidámpark, 

játszópark, kézműves játszóház, vetélkedő, arc- és csillámfestés, kirakodóvásár. 

Felelősök: Ferecskó Alexandra, Bicsár Noémi /feladatmegosztás szerint/ 

Határidő: május utolsó vasárnapja 

 

Szórakoztató események, sorozatok 

Törökbálinti Dumaszínház 

Célcsoport: Törökbálint és környéke felnőtt lakossága 

Tematika: szórakoztatás, a stand-up comedy műfaj népszerű képviselőivel, terembérletes formában 

Felelős: Bicsár Noémi 

Határidő: évente 5-6 előadás 

 

Mediterrán Udvar 

Célcsoport: Törökbálint és környéke felnőtt lakossága 

Tematika: tartalmas szórakozás, könnyűzenei koncertek szabadtéren, különböző nemzetiségi kulturák és zenei 

műfajok megismerése, gasztronómia bevonásával 

Felelős: Elek Zsófia, Bicsár Noémi, Strasser György /feladatmegosztás szerint/ 

Határidő: nyári időszakban, kéthetente, csütörtökönként 

 

Retro Farsang 

Célcsoport: Törökbálint és környéke felnőtt lakossága 

Tematika: szórakoztatás, bevételteremtés 

Felelős: Bicsár Noémi 

Határidő: február 11. 

 

Halloween Party 

Célcsoport: Törökbálint és környéke felnőtt lakossága 

Tematika: szórakoztatás, bevételteremtés 

Felelős: Bicsár Noémi 

Határidő: október 28. 

  



 

22 

 

Közösségépítő programok, önsegítő lehetőségek, kulturális alapú gazdaságfejlesztés 

Bálinti Bolhapiac 

Célcsoport: Törökbálint és környéke lakossága 

Tematika: önsegítő lehetőség, kedvezményes vásárlási lehetőség, közösségépítés, egyes alkalmakkor kimondottan 

helyi árusok közreműködésével 

Aki járt már bolhapiacon, tudja, hogy mekkora élmény kacatok között kutatni, elfeledettnek hitt tárgyakra, különös 

értékekre bukkanni. Emellett egy ilyen helyen igen kedvező áron juthatunk hozzá jó minőségű ruhadarabokhoz, 

játékokhoz, használati tárgyakhoz. A bolhapiac egy jó lehetőség, egy jó családi program. 

Felelős: Bicsár Noémi 

Határidő: március, április, október, november, december, vasárnap 13-17 óráig 

 

Húsvéti tojáskeresés 

Célcsoport: Törökbálinti gyerekek 

Tematika: Húsvéti tojások keresése városszerte, jellegzetes helyszíneken, majd a megfelelő számú tojások 

beváltása a művelődési házban. 

Felelős: Gurubi Ágnes 

Határidő: március 30. – április 3. 

 

Iskolakezdő játék 

Célcsoport: Törökbálinti gyerekek 

Tematika: Óvodai jelek és az ISKOLA szó betűinek gyűjtése városszerte, jellegzetes helyszíneken, iskolakezdő 

ajándékokkal jutalmazva (füzet, ceruzák, készségfejlesztő, foglalkoztató stb.). 

Felelős: Gurubi Ágnes 

Határidő: augusztus 30. – szeptember 4. 

 

Cipősdoboz gyűjtés – Törökbálint 

Célcsoport: Törökbálint lakossága 

Tematika: Karácsonyi ajándékgyűjtés rászoruló családok számára, a Törökbálinti Védőnői Szolgálat, az Ifjúsági 

Önkormányzat és a Törökbálinti Jóakarat Kör bevonásával. 

Felelős: Elek Zsófia 

Határidő: november 20. – december 15. 
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Mikulás csomag keresés 

Célcsoport: Törökbálint lakossága 

Tematika: Mikulás csomagok összeállítása és elrejtése iskolák, óvódák környékén 

Felelősök: Gurubi Ágnes, Elek Zsófia 

Határidő: december 6. 

 

VII.1.3. Művelődő közösségek létrejöttének elősegítése, működésük támogatása, fejlődésük 

segítése, a közművelődési tevékenységek és a művelődő közösségek számára helyszín biztosítása 

 

Közösségek befogadása, működésük támogatása, folyamatos együttműködések 

Célcsoport: civil szervezetek, egyesületek, kis közösségek, önszerveződő csoportok, egyéb szervezetek 

Tematika: tárgyi környezet biztosítása próbákhoz, klubnapokhoz, edzésekhez 

Felelősök: Papp Edit /együttműködési keretek/, Markovics-Tóth Rita /rendszeres próbák, klubnapok/, Bicsár 

Noémi /sportszervezetek rendszeres edzései/, lebonyolító a rendezvényszolgálat 

Határidő: folyamatos 

 

Alpha Kör 

klubnapok csütörtökön 18:00-22:00 óráig 

vezető: Dvorszky Eszter 

 

Grossturwaller Musikanten 

próbák kedden 19:00-22:00 óráig 

zenekarvezető: Bán László, elnök: Juhász Gyula 

 

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 

kóruselnök: Szebeny Miklós 
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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, szólampróbákkal, alkalmanként más napokon is 

kórusvezető: Vékey Marianna, egyesületvezető: Hopka László 

 

Törökbálinti Kamarakórus 

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

kóruselnök: Weiler Róbert 

 

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 (Tabata H.I.I.T. irányzattal) 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 
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Közösségek kulturális rendezvényeinek, közösségi eseményeinek befogadása 

Célcsoport: civilszervezetek, egyesületek, önszerveződő csoportok, egyéb szervezetek 

Tematika: megbeszélések, találkozók és egyéb események (bemutatók, koncertek, bálok) tárgyi és technikai 

környezetének biztosítása, esetenként a szervezésben, koordinálásban és a lebonyolításban való közreműködés 

Felelősök: Papp Edit (együttműködési keretek), Markovics-Tóth Rita (terembérlet- vagy használat), Hartauer 

Gábor (reklámeszközök), lebonyolító a rendezvényszolgálat 

Határidő: folyamatos 

 

Együttműködés intézményekkel, egyházközségekkel és Törökbálint területén működő szervezetekkel, 

kulturális, oktatási és egyéb eseményeik befogadása 

Célcsoport: intézmények, egyházközség, önszerveződő csoportok, egyéb szervezetek 

Tematika: tárgyi és technikai környezet biztosítása előadásokhoz, bemutatókhoz, találkozókhoz, bálokhoz, 

közösségi rendezvényekhez 

Felelősök: Papp Edit /együttműködési keretek/, Markovics-Tóth Rita /terembérlet- vagy használat/, lebonyolító a 

rendezvényszolgálat 

Határidő: folyamatos 

 

Zeneiskolai oktatás befogadása 

Célcsoport: a zeneiskola diákjai 

Tematika: a Szőnyi Erzsébet Zeneiskola segítése, zeneórái számára terem biztosítása a szabad helyek függvényében 

Felelős: Markovics-Tóth Rita, lebonyolító a rendezvényszolgálat 

Határidő: januártól júniusig, majd szeptembertől decemberig, órarend szerint 

 

Önkormányzati események, pártok rendezvényei 

Célcsoport: törökbálinti önkormányzat, politikai szervezetek 

Tematika: tárgyi és technikai környezet biztosítása: 

• önkormányzati eseményekhez (lakossági fórumok, közmeghallgatások, városi ünnepségek, konferenciák, 

nemzetközi események tolmácsrendszerrel, 

• Polgármesteri Hivatal megbeszéléseihez /megbeszélések, értekezletek, oktatások/, 

• képviselők lakossági fórumához, 

• pártok megbeszéléseihez, 

• esketéshez, honosításhoz. 

Felelősök: Papp Edit /együttműködési keretek/, Markovics-Tóth Rita /teremhasználat/, lebonyolító a 

rendezvényszolgálat 

Határidő: folyamatos 
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Civil iroda 

Célcsoport: törökbálinti civilszervezetek 

Tematika: tárgyaló helyiség biztosítása, információs szolgálat 

Felelős: Markovics-Tóth Rita, lebonyolító a rendezvényszolgálat 

Határidő: folyamatos 

 

VII.1.4. Az egész életre kiterjedő tanulás feltételeinek biztosítása 

 

Ismeretterjesztés 

Ismeretterjesztő előadások 

Célcsoport: Törökbálint és környéke lakossága 

Tematika: Olyan aktuális előadások, melyek fejlesztik és elmélyítik a tudást különböző szakterületeken. Változatos 

és aktuális témákkal, nagyrabecsült, neves előadókkal. 

Felelős: Ferecskó Alexandra 

Határidő: évente 2-3 alkalommal 

 

Önsegítő lehetőségek 

Baba-mama klub 

Célcsoport: Törökbálinti anyukák és babáik 

Tematika: Beszélgetések többek között kötődő nevelésről, hordozásról, szoptatásról, táplálásról, altatásról, 

meghívott előadókkal, vagy csak egymás között. 

Partner: Ábrahám Mária és Kokas-Varga Tímea klubvezetők 

Felelős: Bicsár Noémi 

Határidő: januártól júniusig, majd szeptembertől decemberig, csütörtökön 9:00-11:00-ig 

 

Gátizomtorna 

Célcsoport: Törökbálint és környéke felnőtt női lakossága 

Tematika: 3 napos tréning a gátizmok edzésének megtanulására 

Partner: Tóth Éva tréner 

Felelős: Bicsár Noémi 

Határidő: alkalmanként 

 

Love Your Belly tanfolyam 

Célcsoport: Törökbálint és környéke felnőtt lakossága 

Tematika: hasizomfejlesztő- és regeneráló tréning 

Partner: Tóth Éva tréner 

Felelős: Bicsár Noémi 

Határidő: alkalmanként 
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Hangtálfürdő tibeti zengőtálakkal 

Célcsoport: Törökbálint és környéke felnőtt lakossága 

Tematika: lazítást, feltöltődést segítő, energetizáló foglalkozásforma 

Partner: Papp Emese oktató 

Felelős: Bicsár Noémi 

Határidő: januártól júniusig, majd szeptembertől decemberig, szerdán 17-18 óráig 

 

Tűsarok és almáspite – Női kör 

Célcsoport: Törökbálint és környéke női lakossága 

Tematika: Egy olyan női közösséget hozunk létre, ahol megismerkedünk, támogatjuk és inspiráljuk egymást, 

kiszakadunk a hétköznapokból, feltöltődünk, kikapcsolódunk. Célunk, hogy megtapasztaljuk a női kör hatalmas, 

építő energiáját. Hiszünk benne, hogy ha figyelünk rád, akkor legbelül a lelkedben változások fognak 

bekövetkezni. 

Partner: Kracsó Alexandra klubvezető 

Felelős: Bicsár Noémi 

Határidő: alkalmanként 

 

VII.1.5. A tehetséggondozás és -fejlesztés feltételeinek biztosítása 

 

Folyamatos foglalkozási formák 

Alapozó terápia 

Célcsoport: óvodás és kisiskolás korú gyermekek 

Tematika: Fejlesztés, homloklebeny terápia és iskola-előkészítő foglalkozások 

Partner: Bolyos Anna Krisztina, alapozó terapeuta, konduktor 

Együttműködési forma: terembérlet 

Felelős: Bicsár Noémi 

Határidő: januártól júniusig, majd szeptembertől decemberig, hétfőn és szerdán csoportbeosztás szerint 

 

Fazekas-keramikus szakkör 

Célcsoport: Törökbálint és környéke felnőtt és gyermek lakossága 

Tematika: 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. 

Partner:  Huber Kinga fazekas-keramikus, népi játszóház foglalkozásvezető 

Együttműködési forma: teremhasználat 

Felelős: Bicsár Noémi 

Határidő: januártól júniusig, majd szeptembertől decemberig, hétfőn 18:00-19:30-ig 
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Hangszervarázs Zenetanoda – Rosales Zeneóvoda 

Célcsoport: óvodás és kisiskolás korú gyermekek 

Tematika: Zenei fejlesztő foglalkozások, három csoportban. A névadó, Rosales Mária által kidolgozott módszer a 

játékos tanulás előkészítő- és fejlesztő módszere, a furulyajáték segítségével, s különböző művészeteket ötvözve. 

Partner: Hangszervarázs Zenetanoda, Nagy Mária oktató 

Együttműködési forma: terembérlet 

Felelős: Bicsár Noémi 

Határidő: januártól júniusig, majd októbertől decemberig, csütörtökön 13-18 óráig 

 

Iskola-előkészítő foglalkozás 

Célcsoport: óvodás korú gyermekek 

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

átmenetet képeznek az óvoda és az iskola között. Programjába egy drámapedagógia foglalkozást is beillesztettünk. 

A gyerekek természetes kíváncsiságára, tanulás iránti vágyára alapozva fejlesztik képességeiket, amelyek 

birtokában könnyedén sajátítják majd el az ismereteket. 

Partner: Pille OviSuli, Beer Ildikó oktató 

Együttműködési forma: terembérlet 

Felelős: Bicsár Noémi 

Határidő: januártól júniusig, majd szeptembertől decemberig, hétfőn és kedden 8-16 óráig 

 

Képfestők 

Célcsoport: Törökbálint és környéke felnőtt lakossága 

Tematika: Képzett művészek segítségével, lépésről lépésre mutatjuk meg, hogyan is készül egy profi festmény, a 

résztvevők átélhetik az alkotás örömét, s a saját maguk által elkészített festménnyel távozhatnak. 

Foglalkozásvezetők: Endrődy Orsolya és Kiss Mónika 

Felelős: Bicsár Noémi 

Határidő: havonta, szombaton 16-19 óráig 

 

Kisecset 

Célcsoport: 7-12 éves, kisiskolás korú gyerekek 

Tematika: A Képfestők csapata kidolgozta a gyermekeknek szóló programját is. Cél, hogy a gyerekek felfedezzék 

a festészet világát, s kipróbálják, milyen betölteni egy vásznat és elkészíteni egy igazi művész festményét. 

Foglalkozásvezetők: Endrődy Orsolya és Kiss Mónika 

Felelős: Bicsár Noémi 

Határidő: havonta-kéthavonta, szombaton vagy vasárnap 10-12 óráig 
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Kiss Zenede 

Célcsoport: törökbálinti és környéki diákok 

Tematika: Rézfúvós és szolfézs órák, zeneoktatás egyéni órák keretében, a tanulók személyre szabott fejlesztésének 

érdekében. 

Partner: Kiss Zenede Alapfokú Művészeti Iskola tanárai 

Együttműködési forma: terembérlet 

Felelős: Bicsár Noémi 

Határidő: januártól júniusig, majd szeptembertől decemberig, órarend szerint 

 

Kokas-foglalkozás 

Célcsoport: nagycsoportos óvodás gyermekek 

Tematika: Dr. Kokas Klára módszerére épülő, komplex művészetpedagógiát (ének, zene, tánc, vizuális alkotás) 

alkalmazó foglalkozások 

Foglalkozásvezető: Ficsorné Lia 

Együttműködési forma: terembérlet 

Felelős: Bicsár Noémi 

Határidő: januártól júniusig, majd szeptembertől decemberig, pénteken 16:30-17:30 óráig 

 

Mese Maci foglalkozás 

Célcsoport: gyerekek 1 éves kortól középső csoportos korig és szüleik 

Tematika: Interaktív bábos mesék, sok mondókával, népdallal, ritmushangszerrel színesítve. Mozgásos játékok, 

majd közös zenélés, éneklés, mondókázás, végül kreatív kézműveskezdés. 

Foglalkozásvezető: Enyedi Anita 

Együttműködési forma: terembérlet és teremhasználat 

Felelős: Bicsár Noémi 

Határidő: januártól júniusig, majd szeptembertől decemberig, hétfőn 10:00-10:45-ig, valamint minden hónap első 

szombatján 10:30-11:30-ig 
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Bemutatók, gálák 

A művelődési ház tánc- és mozgásművészeti csoportjainak és társcsoportjainak bemutatói 

Célcsoport: Törökbálint és környéke lakossága, illetve a régióban működő tánciskolák tanítványai 

Tematika: a házban működő csoportok és társcsoportjainak bemutatói és évzáró gálaműsorai 

Partnerek és határidők: 

• Telki Gyermek Táncszínház: április 

• Gyémántkút Kulturális Egyesület: május 

• Petit Ballet Studio: június 

• Marcipán Tánc és Fitnesz Sportegyesület: június és december 

• Erica C. Dance School: június és december 

Felelős: Bicsár Noémi 

 

Nyári táborok 

Tematikus nyári táborok 

Célcsoport: 7-14 éves gyermekek 

Tematika: Főként a kreativitásról, kézműveskedésről, alkotásról, táncról és mozgásról szóló tematikus 

táborainkban a gyerekek a piacon lévő „gyermekmegőrző tömegtáboroktól” eltérően családias hangulatban, 

színvonalas és igényes szakmai munkával és tartalmasan tölthetnek el egy-egy hetet. 

Felelős: Bicsár Noémi 

Határidő: június közepétől augusztus közepéig, heti turnusok, hétfőtől péntekig, 8:30-16:30-ig 

 

Prevenciós és ifjúsági programok 

Ünnepváró és egyéb kézműves foglalkozások, workshopok 

Célcsoport: Törökbálint és környéke felnőtt és gyermek lakossága, különösen a hátrányos helyzetben élők 

Tematika: az együtt alkotás lehetőségének biztosítása olyanok számára, akik talán soha nem tapasztalhatták meg 

az ünnepvárás örömét 

Partner:  kézműves foglalkozásvezetők 

Együttműködési forma: ingyenesen vagy anyagköltségi áron 

Felelős: Bicsár Noémi 

Határidő: évente 4-5 alkalommal (pl. fecskefészek készítése, madáretető készítése, húsvéti asztaldíszek készítése, 

adventi koszorú-és asztaldísz készítése, karácsonyi kerámia mécsestartók készítése stb.) 
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VII.1.6. Az amatőr alkotó- és előadó-művészeti tevékenység feltételeinek biztosítása 

 

Tánckultúra 

Akrobatikus rock and roll 

Célcsoport: Törökbálinton és környékén élő, általános iskolás gyermekek 

Tematika: Az akrobatikus rock’n’roll egy olyan táncsport, ahol 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. 

Foglalkozásvezető: Patona Borbála szakosztály-vezető (Fanatic SE) 

Együttműködési forma: terembérlet 

Felelős: Bicsár Noémi 

Határidő: januártól júniusig és szeptembertől decemberig, csütörtökön 18:30-20:00 óráig 

 

Akrobatikus rock and roll 

Célcsoport: Törökbálinton és környékén élő, általános iskolás gyermekek 

Tematika: show-elemekkel és akrobatikával fűszerezett tánc, ahol a cél a sportolás, a rendszeres mozgás 

megszerettetése, a kiemelkedő tehetségek versenysport felé terelése 

Foglalkozásvezető: Harangozó Veronika edző (Musztáng SE) 

Együttműködési forma: terembérlet 

Felelős: Bicsár Noémi 

Határidő: januártól júniusig és szeptembertől decemberig, hétfőn és szerdán 16:30-18:00 óráig 

 

Hiphop és modern tánc 

Célcsoport: Törökbálinton és környékén élő, óvodás, általános iskolás és középiskolás gyermekek 

Tematika: hiphop táncstílus és divatos koreográfiák megtanulása 

Foglalkozásvezető: Kátai Zoé táncoktató (Erica C. Dance School) 

Együttműködési forma: terembérlet 

Felelős: Bicsár Noémi 

Határidő: januártól júniusig és szeptembertől decemberig, kedden és csütörtökön, csoportbeosztás szerint 

 

Mazsorett 

Célcsoport: Törökbálinton és környékén élő, óvodás és általános iskolás gyermekek 

Tematika: mazsorett oktatás, helyes testtartás kialakítása, ritmusérzék fejlesztése, esztétikus testképzés, sikeres 

csoportok utánpótlása 

Foglalkozásvezető: Jónás Anna táncpedagógus (Gyémántkút Egyesület) 

Együttműködési forma: terembérlet 

Felelős: Bicsár Noémi 

Határidő: januártól májusig és szeptembertől decemberig, hétfőn és szerdán, csoportbeosztás szerint 
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Szenior örömtánc 

Célcsoport: Törökbálint és környéke szépkorú lakossága 

Tematika: 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. 

Foglalkozásvezető: Almási Judit mentálhigiénés szakember, pszichodráma asszisztens, szeniortánc-oktató 

Együttműködési forma: teremhasználat 

Felelős: Bicsár Noémi 

Határidő: januártól júniusig és szeptembertől decemberig, kedden 16:00-17:00 óráig 

 

Társastánc 

Célcsoport: Törökbálint és környéke felnőtt lakossága 

Tematika: a világtánc programban szereplő standard és latin táncok elsajátítása és a normák megismerése 

Foglalkozásvezető: Klinda Dénes táncpedagógus 

Együttműködési forma: terembérlet 

Felelős: Bicsár Noémi 

Határidő: januártól júniusig és szeptembertől decemberig, hétfőn 17:30-19:30-ig, csoportbeosztás szerint 

 

Zumba® 

Célcsoport: Törökbálint és környéke felnőtt lakossága 

Tematika: máig töretlen népszerűségű, egyedülálló fitnesz program, amely különböző latin és nemzetközi 

ritmusokra épül, és alaposan átmozgatja az egész testet 

Foglalkozásvezető: Mészáros Tímea, Zumba Instructor 

Együttműködési forma: terembérlet 

Felelős: Bicsár Noémi 

Határidő: februártól júliusig és szeptembertől decemberig, szerdán 18:00-19:00 óráig 

 

Western Linedance 

Célcsoport: Törökbálint és környéke felnőtt lakossága 

Tematika: táncos esti összejövetelek, vidám, baráti kikapcsolódás a country zene kedvelőinek 

Foglalkozásvezető: Seprődi Ildikó klubvezető 

Együttműködési forma: terembérlet 

Felelős: Bicsár Noémi 

Határidő: januártól júliusig és szeptembertől decemberig, pénteken 18:30-20:00 óráig 
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Mozgáskultúra 

Gyerek fitnesz 

Célcsoport: Törökbálint és környékén élő, óvodás és általános iskolás gyermekek 

Tematika: edzéseinken akrobatikát, lazasági-, erő- és táncelemeket, ugrásokat tanulhatnak a jelentkezők 

Foglalkozásvezető: Majoross Dóra táncoktató (Marcipán Tánc- és Fitnesz SE) 

Felelős: Bicsár Noémi 

Határidő: januártól júniusig és szeptembertől decemberig, hétfőn és szerdán, csoportbeosztás szerint 

 

Hatha jóga 

Célcsoport: Törökbálint és környéke felnőtt lakossága 

Tematika: a jógagyakorlatok segítségével a testi, lelki és a szellemi egyensúly megteremtése 

Testgyakorlatokkal megerősíti a test izmait, serkenti a vérkeringést, légző-gyakorlatokkal stabilizálja az 

idegrendszert, koncentrációs gyakorlatokkal javítja, kiélezi a figyelem-összpontosító képességet, relaxációs 

elemekkel segíti a test és lélek feszültségeinek oldódását. 

Foglalkozásvezetők: Dr. Homonnay Béláné és Teslér Judit jógaoktatók 

Felelős: Bicsár Noémi 

Határidő: januártól júliusig és szeptembertől decemberig, 

Vinyasa Flow jóga (dinamikus haladó jógairányzat) hétfőn 18:30-20:00-ig, Jóga mindenkinek (kezdő, újrakezdő) 

csütörtökön 18:30-20:00-ig, Jóga mindenkié program (workshop) kedden 19:00-20:30-ig 

 

Pilates 

Célcsoport: Törökbálint és környéke felnőtt lakossága 

Tematika: mélyrétegű törzsizmok erősítésére, nyújtására koncentráló, az egész testet átmozgató mozgásrendszer 

Foglalkozásvezető: Nagy Eleonóra pilates-oktató 

Együttműködési forma: terembérlet 

Felelős: Bicsár Noémi 

Határidő: januártól júliusig és szeptembertől decemberig, hétfőn 18-19 óráig 
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Prevenciós-egészségmegőrző foglalkozások 

Célcsoport: Törökbálint és környéke felnőtt, gyermek és szépkorú lakossága 

Tematika: Egészségmegőrzés, egészségügyi rehabilitációs tevékenység, valamint nevelés és oktatás, szabadidős- 

és sporttevékenység, tömegsport programok támogatása, szervezése. 

Foglalkozásvezető: Bóta Ilona szabadidősport szakosztály-vezető, Füzesi Blanka konduktor és Füzesi Krisztina 

gyógytornász (Previ Team Egyesület) 

Együttműködési forma: terembérlet és teremhasználat 

Felelős: Bicsár Noémi 

Határidő: januártól júliusig és szeptembertől decemberig, 

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

pénteken 18-19 óráig, Moveini játékos képességfejlesztő torna csütörtökön 18-19 óráig, Szenior torna hétfőn 18:00-

19:00-ig, Gerinctréning csütörtökön 17-18 óráig, Kondi torna (step és fitball kombinált) szerdán és pénteken 18-

19 óráig. 

 

Stretching és mobilizáció 

Célcsoport: Törökbálint és környéke felnőtt és szépkorú lakossága 

Tematika: 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 ez 

az egyik alapja. 

Foglalkozásvezető: Pollák János Fit-tréner 

Együttműködési forma: terembérlet 

Felelős: Bicsár Noémi 

Határidő: januártól júliusig és szeptembertől decemberig, kedden 18:00-19:00-ig és vasárnap 10:00-11:00-ig 

 

VII.1.7. Pályázatokon való részvétel 

 

Pályázatok, támogatások 

Cél: kulturális kiadásaink csökkentése, források biztosítása, szakmai összejövetelek szervezése 

Tematika: pályázati lehetőségek figyelése, pályázatok elkészítése, gondozása 

Felelősök: Papp Edit, Elek Zsófia /komplex pályázatok, kulturális pályázatok, térségi együttműködések/ 

Határidő: folyamatos 

 

  



 

35 

 

VII.1.8. Szolgáltatások, kiegészítő jellegű szolgáltatások /eszköz- és terembérlet/ 

 

Rendezvényszolgálat 

Célcsoport: a művelődési ház vendégei 

Tematika: tájékoztatás, kulturális értékek népszerűsítése, az érdeklődők tájékoztatása, városi információ 

szolgáltatás 

Vendégeinket az intézmény nyitva tartási ideje alatt rendezvényszolgálatunk fogadja és szolgálja ki. 

- Itt vehetők fel a termek, technikai szekrények kulcsai, fizethetők be foglalkozások napidíjai vagy bérletei, 

illetve a terembérleti díjak. 

- Itt foglalhatók le termeink, vásárolhatók meg rendezvényeink jegyei, bérletei. 

- Belépőjegyeink értékesítését Interticket jegyeladási rendszeren keresztül is tudjuk biztosítani. 

- Rendezvényszolgálatunk kulturális és közszolgálati információs szolgálatot és rendezvényügyeletet is 

ellát. 

Felelős: Elek Zsófia 

Határidő: folyamatos – hétfőtől vasárnapig 8-21 között.  

/Az ügyeleti idő – rendezvényeink függvényében – hétvégén és ünnepnapokon ettől eltérhet/ 

 

Termek- és eszközök bérbeadása 

Célcsoport: Törökbálint és a környező települések lakossága 

Tematika: bevételteremtés, közösségi szolgáltatás, helyiségek, eszközök bérbeadása, preferenciák 

figyelembevételével, terem- és eszközbérleti feltételeink aktualizálása 

• civil szervezetek, egyesületek, önszerveződő csoportok rendezvényei 

• családi programok: évfordulók, születésnapok, zsúrok, találkozók, lakodalmak, összejövetelek, 

keresztelők, halotti torok stb. 

• esküvőszervezés: komplett szolgáltatás (terem és technika biztosítása, valamint dekoráció, catering, 

fotó/videó stb. ajánlása) 

• ünnepi események, szalagavatók, bálok, évzáró gálák 

• konferenciák/tréningek: komplett szolgáltatás (terem és technika biztosítása) 

• workshopok/börzék: komplett szolgáltatás (terem és technika biztosítása) 

• árusok és termékbemutatók 

Felelős: Markovics-Tóth Rita /alkalmi terem- és eszközbérlet/, Kun Tamásné /esküvők, lakodalmak terem- és 

eszközbérlete/, Kovács Zoltánné /eszközök, berendezés/, Strasser György /hang- és fénytechnika/, lebonyolító a 

rendezvényszolgálat 

Határidő: folyamatos 
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B-MONITOR stúdió- és próbaterem 

Célcsoport: könnyűzenei együttesek 

Tematika: szabad kapacitás hasznosítása, együttműködési lehetőségek teremtése, stúdió- és próbaterem, demo- és 

lemezfelvétel, koncertfelvétel, keverés, utómunka 

Felelős: Strasser György 

Határidő: folyamatos 

 

Játékklub 

Célcsoport: Törökbálint lakossága 

Tematika: rekreáció, csocsó, pingpong és biliárd bérelhető a rendezvényszolgálaton, előzetes bejelentkezés alapján 

Felelős: Markovics-Tóth Rita, lebonyolító a rendezvényszolgálat 

Határidő: folyamatos, az intézmény nyitvatartási ideje alatt, a terem beosztásához alkalmazkodva 
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VIII. Marketing tevékenység 

 

Szponzoráció, mecenatúra 

Cél: kulturális rendezvények kiadásainak csökkentése 

Tematika: szponzorok, mecénások keresése, partnerkapcsolatok kialakítása 

Célunk, hogy egyre több helyi érdekeltségű vállalkozó támogassa Törökbálint kulturális rendezvényeit, a 

művelődési ház tevékenységét. Meglévő kapcsolataink sikeresen működnek. Tapasztalatink szerint helyi kötődés 

mindenképpen szükséges, ahhoz, hogy egy cég, egy vállalkozás mellénk álljon. 

Felelősök: Papp Edit, Hartauer Gábor, Nagy Rebeka 

Határidő: folyamatos 

 

Arculat 

Cél: egységes megjelenés kialakítása 

Tematika: Az intézmény arculata jelenleg megfelel a kor elvárásainak és kulturális trendjeinek.  

Az embléma formai minimális megújulása, frissítése a következő esztendőben időszerűvé válik.    

Cél az eddigi folyamat követése, folyamatos fejlesztése és fenntartása, nyomtatott és elektronikus felületeink 

összességére értve. 

Felelősök: Hartauer Gábor 

Határidő: folyamatos 

 

Bálinti Műsor 

Cél: törökbálinti kulturális- és sportprogramok népszerűsítése 

Célcsoport: Törökbálint lakossága 

Tematika: A műsorfüzet nem csak intézményünk programjait tartalmazza, minden településünkön megrendezésre 

kerülő kulturális és sportprogramnak helyet adunk, ha arról értesítést kapunk. Az elsődleges információforrás a 

helyi lakosok és a látogatók számára, mely 5000 példányban jelenik meg. Jelenleg - terjesztőink által - minden 

háztartásra eljut, a jövőben terjesztési pontok kialakításán gondolkodunk. 2022-ben megtörtént a Bálinti Műsor 

vizuális megjelenésének átdolgozása, 2023-ban feladatunk ennek megőrzése, és minden felületen egy egységes és 

azonos megjelenés létrehozása. 

Felelősök: Nagy Rebeka /programok összegyűjtése, terjesztés/, Hartauer Gábor /az anyag digitalizálása, 

előtördelése, fényképek, grafikai elemek megtervezése, kivitelezés/, Bicsár Noémi /korrektúra/ 

Határidő: folyamatos 
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Weboldal /www.mmmh.hu/ 

Cél: Az intézmény honlapjának tematikai újratervezése, majd üzemeltetése. Fejlesztése olyan funkciókkal, melyek 

megkönnyítik a felhasználók információszerzését és segítik a ház programjainak népszerűsítését. 

Célcsoport: Törökbálint és a régió internet felhasználói 

Tematika: Rendezvénynaptár, jól kezelhető menüpontok, galéria és a legfontosabb információk előtérbe helyezése 

(képes programajánlók). A honlapunk naprakész, könnyen átlátható és kezelhető, reszponzív, vagyis minden 

kommunikációs eszközre (tablet, mobiltelefon) optimalizált.  2023-ben célunk a weboldal teljes megújulása, a 

technikai fejlődésnek és trendeknek megfelelően. 

Felelős: Hartauer Gábor /működtetés/ 

Határidő: folyamatos 

 

Közösségi marketing /Facebook és Instagram/ 

Cél: igazodva a kor igényeihez, a ház programjainak népszerűsítése a legkedveltebb közösségi oldalakon 

Célcsoport: Törökbálint és a régió internet felhasználói 

Tematika: 

A Facebook jelenleg a legerőteljesebb közösségi médium, az online marketingstratégia egyik fontos eleme. Saját 

oldalunk (www.facebook/muvhaz) működtetése (aktivitás, naprakész információk, rajongók (lájkolók) gyűjtése, 

események létrehozása, népszerűsítése) és reklámlehetőségeinek kiaknázása kiemelkedően fontos feladat. 

Instagram oldalunk létrejöttével újabb esély nyílt a fiatalabb korosztály elérésére, a kulturális programokon való 

részvétel népszerűsítésére, saját oldalunk működtetése által. 

2023-ben továbbra is célunk az aktivitásunk növelése, követőink számának növelése, eseményeink összehangolása 

(honlap, Facebook-oldal megjelenésében, valamint a nyomtatott anyagokban is). 

Felelős: Nagy Rebeka /admin/, Bicsár Noémi, Hartauer Gábor /szerkesztők/ 

Határidő: folyamatos 

 

Nyomtatott reklámeszközök 

Cél: a rendezvények célcsoportjainak hatékony megszólítása 

Tematika: plakátok (A3), szórólapok, meghívók tervezése, kivitelezése és terjesztése, köz- és zárt területi reklám 

A Bálinti Műsor után plakátjaink a leghatékonyabb nyomtatott hirdetések. A havi programajánló mellett 

alkalmanként 40-60 db plakát kerül terítésre Törökbálint köztereire, az iskolákba, az óvodákba és egyéb zárt területi 

lehetőségekre. A meghívók többségét elektronikus úton juttatjuk el a címzettekhez, de az önkormányzati, városi 

ünnepségekre minden esetben készítünk nyomtatott meghívókat is. 

Felelős: Hartauer Gábor 

Határidő: folyamatos 
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Médiakapcsolatok, sajtómegjelenések 

Cél: intézményi imázs építése, programjaink népszerűsítése 

Célcsoport: országos, regionális, kistérségi és helyi elektronikus és írott sajtó 

Tematika: kapcsolattartás a digitális és nyomtatott médiával, sajtótájékoztatás, programajánlók küldése 

Partner: Budakörnyéki Televízió, Budaörs Rádió stb. 

Felelős: Hartauer Gábor 

Határidő: folyamatos 
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IX. Mellékletek  
Munkácsy Mihály Művelődési Ház – 2023. évi Szolgáltatási terv – 20/2018. (VII.9.) EMMI rendelet 3. § (2) alapján 

Közművelődési 

alapszolgáltatások  

Kultv. 76. § (3) 

tevékenység 

megnevezése 
célja 

rendszeressége 

vagy tervezett 

időpontja, 

időtartama 

résztvevők 

tervezett 

száma (fő) 

megtervezésében, 

megvalósításában 

és értékelésében a 

helyi lakosság 

részvételi módja 

a) művelődő 

közösségek 

létrejöttének 

elősegítése, 

működésük 

támogatása, 

fejlődésük segítése, a 

közművelődési 

tevékenységek és a 

művelődő 

közösségek számára 

helyszín biztosítása 

Alpha Kör 

keresztény csoport 

közösségi életének 

támogatása 

heti 1 alkalom, 

csütörtökönként 
25 

lakossági 

önszerveződő 

csoport 

Grossturwaller 

Musikanten 

helyi fúvószenei 

hagyományok 

támogatása 

heti 1 alkalom, 

keddenként 
20 

lakossági 

önszerveződő 

csoport 

Gyémántkút 

Kulturális Egyesület 

fiatalok 

mozgáskultúrájának 

fejlesztése 

heti 2 alkalom, 

keddenként és 

csütörtökönként 

40 

lakossági 

önszerveződő 

csoport 

Hagyományőrző 

Tánccsoport 

hagyományőrzés, 

néptánc kultúra 

heti 2 alkalommal, 

keddenként és 

péntekenként 

35 

lakossági 

önszerveződő 

csoport 

Lendvai Károly 

Férfikórus 

önszerveződő, 

énekes közösség 

heti 1 alkalommal, 

csütörtökönként 
22 

lakossági 

önszerveződő 

csoport 

Mozgáskorlátozottak 

Egyesülete 

nyugdíjas csoport 

támogatása 

kéthetente, szerdai 

napokon 
60 

lakossági 

önszerveződő 

csoport 

Munkácsy Mihály 

Nyugdíjas Klub 

nyugdíjas csoport 

támogatása 

kéthetente, szerdai 

napokon 
70 

lakossági 

önszerveződő 

csoport 

Törökbálinti 

Cantabile Kórus 

önszerveződő, 

énekes közösség 

heti 1 alkalommal, 

keddenként 
40 

lakossági 

önszerveződő 

csoport 

Törökbálinti 

Kamarakórus 

önszerveződő, 

énekes közösség 

heti 1 alkalommal, 

keddenként 
32 

lakossági 

önszerveződő 

csoport 

Bálinti Sakkbarátok 

Sportegyesület 

sakk foglalkozások 

támogatása 

heti 1 alkalommal, 

péntekenként 

foglalkozások + 

havonta 1 

alkalommal, 

vasárnapi napokon 

versenyek 

8-10 

lakossági 

önszerveződő 

csoport 

PreviTeam 

Egyesület 

közösségalkotó 

mozgáskultúra 

lehetőségeinek 

biztosítása 

hetente több napon, 

különböző 

foglalkozásformáktól 

függően 

80 

lakossági 

önszerveződő 

csoport 

Szitye Box Team 
sportfoglalkozás, 

önvédelem 

előre egyeztetett 

időpontokban 
3 

lakossági 

önszerveződő 

csoport 

Törökbálinti Sport 

Egyesület 

foglalkozások 

különböző 

sportágak szerint 

hetente több napon, 

különböző 

foglalkozásformáktól 

függően 

30 

lakossági 

önszerveződő 

csoport 

Törökbálinti Színház 
kulturális alapú 

közösségépítés 

évadonként 4 

előadás 
250-350 saját szervezés  
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b) a közösségi és 

társadalmi részvétel 

fejlesztése 

Törökbálinti 

Gyerekszínház 

helyi oktatási 

intézmények 

számára színházi 

eladások 

évente 2 alkalommal 350-400 saját szervezés 

Családi koncertek, 

előadások 

közösségépítés, 

szórakoztatás 

évente 1-2 

alkalommal 
250-350 saját szervezés 

Felnőtt koncertek, 

előadások 

közösségépítés, 

szórakoztatás 
évente 4-6 250-350 saját szervezés 

Civilszervezetek, 

egyesületek, helyi 

intézmények 

előadásai, ünnepei 

(hatályos 

terembérleti- és 

használati szabályzat 

alapján) 

helyi közösségek 

számára 

bemutatkozási 

lehetőség 

biztosítása és 

közösségépítés 

évente kb. 30-40 

alkalom 
150-350 

helyi szervezet 

kezdeményezésére 

Ficánkoló családi 

délelőtt 

komplex előadások 

csecsemő-óvodás 

korú gyermekeknek 

február, március, 

április, szeptember, 

október, november 

hónapokban, havi 1 

alkalommal, 

szombaton délelőtt 

60-100 saját szervezés 

Törökbálinti 

Gyermeknap 

komplex családi 

program 
2023. május 28. 500-800 saját szervezés 

Törökbálinti 

Dumaszínház 

szórakoztató 

program 
évente 5-6 előadás 250-300 

saját és külső 

szervezés 

Mediterrán udvar 

közösségépítés, 

belső udvari 

koncertsorozat 

májustól 

szeptemberig, 

kéthetente csütörtöki 

napokon 

60-100 saját szervezés 

Retro Farsang 
közösségépítés, 

szórakoztatás 
2023. február 11. 250-350 saját szervezés 

Halloween Party 
közösségépítés, 

szórakoztatás 
2023. október 28. 250-350 saját szervezés 

Bálinti Bolhapiac 
önsegítő lehetőség, 

közösségépítés 

március, április, 

október, november, 

december hónapban, 

havi 1 alkalommal, 

vasárnap 13-17 óráig 

200-300 saját szervezés 

Húsvéti tojáskeresés 

hagyományőrzés, 

városismeret 

bővítése 

2023. március 30. - 

április 3. 
500 saját szervezés 

Iskolakezdő játék 

városismeret 

bővítése, lakossági 

aktivitás fejlesztése 

2023. augusztus 30. - 

szeptember 4. 
500 saját szervezés 

Cipősdoboz gyűjtés 

adománygyűjtő 

akció, helyi 

rászoruló családok 

számára 

2023. november-

december 
300 

saját szervezés, 

helyi intézmények 

és civil 

szervezetek 

bevonásával 

Mikulás csomag 

keresés 

kapcsolatépítés a 

helyi lakossággal 
2023. december 6. 200 saját szervezés 

c) az egész életre 

kiterjedő tanulás 

feltételeinek 

biztosítása 

Ismeretterjesztő 

előadások 

helyi és globális 

ismeretek bővítése 

különböző 

témákban 

évente 2-3 

alkalommal 
80-200 saját szervezés 
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Baba-mama klub 

édesanyák 

közösségépítő, 

ismeretbővítő 

programja 

januártól júniusig, 

majd szeptembertől 

decemberig, heti 1 

alkalommal, 

csütörtökönként 

10-12 

saját szervezés, 

magánszeméllyel 

együttműködésben 

Gátizomtorna 
egészségmegőrző 

torna elsajátítása 
alkalmanként 5 

saját szervezés, 

magánszeméllyel 

együttműködésben 

Love Your Belly 

tanfolyam 

egészségmegőrző 

torna elsajátítása 
alkalmanként 5 

saját szervezés, 

magánszeméllyel 

együttműködésben 

Hangtálfürdő tibeti 

zengőtálakkal 

lelki feltöltődés, 

energetizáló 

foglalkozás 

januártól júniusig, 

majd szeptembertől 

decemberig, heti 1 

alkalommal, 

szerdánként 

5-10 

saját szervezés, 

magánszeméllyel 

együttműködésben 

Tűsarok és almáspite 

- Női kör 

tapasztalatcsere, 

közösségépítés 
alkalmanként 6-12 

saját szervezés, 

magánszeméllyel 

együttműködésben 

d) a hagyományos 

közösségi kulturális 

értékek átörökítése 

feltételeinek 

biztosítása 

Magyar Kultúra 

Napja 

a magyar kultúra 

értékeinek 

megőrzése, 

bemutatása 

2023. január 20. 50-80 saját szervezés 

Magyar Költészet 

Napja 

magyar költészet 

tematikájához 

kapcsolódó est 

2023. április 11. - 

vagy az ünnep 

hetében 

80-100 saját szervezés 

XVIII. Kiskarácsony 

Törökbálint 

hagyományos 

adventi családi 

napja 

2023. december 9. 400-500 saját szervezés 

Kiállítások 
vizuális kultúra 

fejlesztése 

januártól májusig és 

augusztustól 

decemberig havonta 

60-80 

saját szervezés 

vagy civil 

szervezet 

kezdeményezésére 

Nemzeti ünnepek 

kitüntetett napokra 

szervezett 

megemlékezések 

március 15., június 

4., augusztus 20., 

október 6., október 

23. 

100-200 saját szervezés 

Szérűskerti Party 
Hagyományőrző, 

komplex családi nap 
2023. május 1. 1200-1500 

saját szervezés, 

egyesületek 

bevonásával 

Államalapításunk 

ünnepe 

Szabadtéri ingyenes 

rendezvény 
2023. augusztus 20. 500-700 saját szervezés 

e) az amatőr alkotó- 

és előadó-művészeti 

tevékenység 

feltételeinek 

biztosítása 

Akrobatikus Rock 

and Roll (Musztáng 

SE) 

mozgáskultúra 

fejlesztés 

januártól júniusig és 

szeptembertől 

decemberig, heti 2 

alkalommal, hétfői 

és szerdai napokon 

10-20 

saját szervezés, 

egyesület 

bevonásával 

Akrobatikus Rock 

and Roll (Fanatic 

SE) 

mozgáskultúra 

fejlesztés 

januártól júniusig és 

szeptembertől 

decemberig, heti 1 

alkalommal, 

csütörtökönként 

2-6 

saját szervezés, 

egyesület 

bevonásával 
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Hiphop és modern 

tánc 

önkifejezés, 

mozgáskultúra 

fejlesztés 

januártól júniusig és 

szeptembertől 

decemberig, heti 2 

alkalommal, keddi és 

csütörtöki napokon, 

csoportbeosztás 

szerint 

8-16 

saját szervezés, 

magánszeméllyel 

együttműködésben 

Mazsorett 
mozgáskultúra 

fejlesztés 

januártól májusig és 

szeptembertől 

decemberig, heti 2 

alkalommal, hétfői 

és szerdai napokon, 

csoportbeosztás 

szerint 

20-40 

saját szervezés, 

egyesülettel 

együttműködésben 

Szenior örömtánc 

egészségmegőrzés, 

mozgáskultúra 

fejlesztés, 

önkifejezés 

januártól júniusig és 

szeptembertől 

decemberig, heti 1 

alkalommal, 

keddenként 

8-16 

saját szervezés, 

magánszeméllyel 

együttműködésben 

Társastánc 

mozgáskultúra 

fejlesztés, 

táncismeret 

januártól júniusig és 

szeptembertől 

decemberig, heti 1 

alkalommal, 

hétfőnként 

10-16 

saját szervezés, 

magánszeméllyel 

együttműködésben 

Zumba 
mozgáskultúra 

fejlesztés 

februártól júliusig és 

szeptembertől 

decemberig, heti 1 

alkalommal, 

szerdánként 

6-12 

saját szervezés, 

magánszeméllyel 

együttműködésben 

Western Linedance 
mozgáskultúra 

fejlesztés 

januártól júliusig és 

szeptembertől 

decemberig, heti 1 

alkalommal, 

péntekenként 

8-20 

saját szervezés, 

magánszeméllyel 

együttműködésben 

Gyerekfitnesz 
mozgáskultúra 

fejlesztés 

januártól júniusig és 

szeptembertől 

decemberig, heti 2 

alkalommal, hétfői 

és szerdai napokon, 

csoportbeosztás 

szerint 

25-35 

saját szervezés, 

egyesülettel 

együttműködésben 

Hatha jóga 

lelki feltöltődés, 

energetizáló 

foglalkozás 

januártól júliusig és 

szeptembertől 

decemberig, heti 2 

alkalommal, hétfői 

és csütörtöki 

napokon 

8-12 

saját szervezés, 

magánszeméllyel 

együttműködésben 

Pilates 

lelki feltöltődés, 

energetizáló 

foglalkozás 

januártól júliusig és 

szeptembertől 

decemberig, heti 1 

alkalommal, 

hétfőnként 

6-12 

saját szervezés, 

magánszeméllyel 

együttműködésben 

Prevenciós- 

egészségmegőrző 

foglalkozások 

mozgáskultúra, 

feltöltődés, 

fejlesztés, 

egészségmegőrzés 

januártól júliusig és 

szeptembertől 

decemberig, heti 

több alkalommal, 

csoportbeosztás 

szerint 

15-30 

saját szervezés, 

egyesülettel 

együttműködésben 
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Stretching és 

mobilizáció 

mozgásfejlesztés, 

testtudat fejlesztés 

januártól júliusig és 

szeptembertől 

decemberig, heti 2 

alkalommal, keddi és 

vasárnapi napokon 

6-12 

saját szervezés, 

magánszeméllyel 

együttműködésben 

f) a 

tehetséggondozás- és 

-fejlesztés 

feltételeinek 

biztosítása 

Alapozó terápia 

Fejlesztés, 

homloklebeny 

terápia és iskola-

előkészítő 

foglalkozások 

januártól júniusig, 

majd szeptembertől 

decemberig, heti 2 

alkalommal, hétfői 

és szerdai napokon - 

csoportbeosztás 

szerint 

8-15 

saját szervezés, 

közreműködő 

bevonásával 

Fazekas-keramikus 

szakkör 

hagyományőrzés, 

közösségépítés, 

önfejlesztés 

januártól júniusig, 

majd szeptembertől 

decemberig, heti 1 

alkalommal, 

hétfőnként 

6-12 

saját szervezés, 

közreműködő 

bevonásával 

Hangszervarázs 

Zenetanoda 
zeneoktatás 

januártól júniusig, 

majd októbertől 

decemberig, heti 1 

alkalommal, 

csütörtökönként 

10-15 

saját szervezés, 

közreműködő 

bevonásával 

Iskola-előkészítő 

foglalkozás 

nagycsoportos 

óvodások számára 

felkészülés az 

iskolára, fejlesztés 

januártól júniusig, 

majd szeptembertől 

decemberig, heti 2 

alkalommal, hétfői 

és keddi napokon 

12-18 

saját szervezés, 

közreműködő 

bevonásával 

Képfestők 
önfejlesztés, 

közösségépítés 
havi 1 alkalommal 15-25 saját szervezés  

Kisecset 

iskolás korú 

gyermekek 

fejlesztése, 

kreativitás 

kibontakoztatása 

havonta vagy két 

havonta 1 

alkalommal 

20-30 saját szervezés  

KissZenede 
hangszeres 

foglalkozás 

januártól júniusig, 

majd szeptembertől 

decemberig, órarend 

szerint 

2-5 

saját szervezés, 

közreműködő 

bevonásával 

Kokas foglalkozás 

Dr. Kokas Klára 

módszerére épülő, 

komplex 

művészetpedagógiát 

januártól júniusig, 

majd szeptembertől 

decemberig, heti 1 

alkalommal, 

péntekenként 

8-15 

saját szervezés, 

közreműködő 

bevonásával 

Mese Maci 

foglalkozás 

0-3 éves korig 

bábos, mondókás 

közösségépítés 

januártól júniusig, 

majd szeptembertől 

decemberig, heti 1 

alkalommal, hétfői 

napokon, valamint 

minden hónap első 

szombatján 

15-40 

saját szervezés, 

közreműködő 

bevonásával 

Nyári táborok 

alkotó és/vagy 

mozgásművészeti 

közösségépítés 

nyári időszakban, 

heti turnusban, 

hétfőtől péntekig 

12-30/tábor saját szervezés 

Workshopok 

közös alkotás 

lehetőségének 

biztosítása, 

közösségépítés 

évente 5-6 

alkalommal 
15-30 saját szervezés 
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g) kulturális alapú 

gazdaságfejlesztés 

Kiskarácsony - 

adventi vásár 

helyi kézművesek 

vására 
2023. december 9. 400-500 saját szervezés 

Karácsonyi 

Bolhapiac 

helyi kézművesek 

vására 
2023. december 10. 200-300 saját szervezés 

 


