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NOVEMBER

6. szombat

3. szerda

16:00 NYUGDÍJAS TEADÉLUTÁN

18:00 KIÁLLÍTÁSMEGNYITÓ

Szervező: Munkácsy
Helyszín: MMMH

„Összpontosító” – Simon Balázs festőművész
kiállítása

11. csütörtök

Mihály

Nyugdíjas

Klub

17:00 MÁRTON-NAPI FELVONULÁS
Lámpást hozzatok!
Szervező: Német Önkormányzat és az „ Ein Herz für
Kinder” Törökbálinti Csupaszív Német Óvoda
Helyszín: Szérűskert

12. péntek
18:00 PEST MEGYE SZÉPE
A művész így vall magáról:
„Gyermekkorom óta lenyűgöz a művészet. Egy mágikus világ, amiben ha elmerül az ember, izgalmas
utazásokat tehet, rejtélyes helyekre tévedhet magában. Nincs határ, nincs lehetetlen. Itt összemosódnak
az ellentétek, megszűnnek az előítéletek, maga a
szabadság. Óvodás korom óta rajzolok, festek, fabrikálok, keresem a kihívásokat az alkotásban. 2007ben Szilágyi János festőművész mutatta meg azt a
bizonyos ajtót, amin belépve elkezdtem a nagy felfedezést, mely jóban rosszban azóta is elkísér és meghatározza az életem. Hálás vagyok érte! Szerencsés
vagyok, hogy számos helyen megmutathattam munkáimat itthon és külföldön is, de Törökbálinton, - ahol
lassan már 8 éve élek - most mutatkozom be először.
Az itt látható munkáimat különböző korszakaimból
válogattam összpontosítva arra, hogy a lehető legtöbbet megmutassak a bennem fortyogó világból.
Elmondani úgysem tudnám, beszéljenek helyettem
a képek. „Üríts ki magadból mindent: félelmet, kétséget, hitetlenséget!” Morpheus”
A kiállítást megnyitja: Éberling Anikó festőművész
Zenei közreműködő: Éles Gábor gitárművész
Helyszín: MMMH

Döntő és Gálaest
Az est házigazdái: Pordán Petra és Győrfi Pál.
Az est sztárfellépője: Vastag Tamás, Fonogram-díjas
énekes.
További fellépők: JP Dance Company, DanceFolk
THOMX & Nagy Teodóra, Gyémántkút Egyesület mazsorett csoportja.
Jegyek 3.200 Ft-os áron kaphatóak a Domi Tours
Utazási Irodában (2030 Érd Budai út 24.), illetve az
MMMH Rendezvényszolgálatán.
Helyszín: MMMH

14. vasárnap
13:00-17:00 ŐSZI BÁLINTI BOLHAPIAC
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Szeretnéd felöltöztetni az egész családot? Vagy csak
meglepnéd magadat vagy szeretteidet valami szép
dologgal? Kincskeresés indul!
Aki járt már bolhapiacon, tudja, hogy mekkora élmény kacatok között kutatni, elfeledettnek hitt tárgyakra, különös értékekre bukkanni. Matatás, keresgélés, alkudozás, cserebere, nagy beszélgetések, jó
hangulat: ez a bolhapiac, egy jó lehetőség, egy jó
családi program.
Árusító asztalaink mind elkeltek. Szeretettel várunk
minden vásárlót, nézelődőt!
A belépés díjtalan.
Szervező és helyszín: MMMH

16. kedd
19:00 ISMERETTERJESZTŐ ELŐADÁS
„Lesz itt még fesztivál”- Müller Péter Sziámival
Karafiáth Orsolya beszélget

14:00-18:00 ÜNNEPVÁRÓ KERÁMIA
WORKSHOP
Karácsonyi mécsestartó készítés családoknak,
barátoknak

Páros és családi jegyek: 1.000 Ft/2 fő, 1.500 Ft/3 fő,
2.000 Ft/4 fő.
Az ár fejenként 2 db kicsi vagy 1 db nagy mécsestartó
elkészítését tartalmazza. Az elkészített alkotások azonnal hazavihetőek, de a foglalkozásvezető mázazásukat
és kiégetésüket is vállalja, külön díjazás ellenében.
A helyek korlátozottak, előzetes jelentkezés szükséges!
Információ és jelentkezés: a 23/890-366-os telefonszámon (42-es mellék) vagy a bicsar.noemi@mmmh.
hu címen.
Foglalkozásvezető: Huber Kinga, fazekas-keramikus,
népi játszóházvezető
Helyszín: MMMH

www.facebook.com/muvhaz

Te jó ég, hány tinilány depressziózott az Előrelátó
csecsemő-re, és hányan botladoztak haza az épp azévi Szigetet lezáró Sziámi koncert után! Zenész, színész, szervező, szerkesztő, artista, mindegyik, egyik
sem? Az együttgondolkodás, együttműködés mestere (mostani kérdezőjét is ő terelte annak idején a
dalszövegeírás felé, hangot adó, kihangosító, hangadó. Mindegy milyen a színpad, musical, Balthazár,
prózai, kicsi vagy nagy, úgy áll fel, mintha az egész
világ nézné. Így is van amúgy. Minden kérdés, semmi
sem egyértelmű, csak az, hogy van miről beszélnie.
Jegyek elővételben 2.000 Ft-os, aznap 2.500 Ft-os
áron kaphatóak az MMMH Rendezvényszolgálatán.
Helyszín: MMMH

20. szombat
10:00 „FICÁNKOLÓ”
CSALÁDI DÉLELŐTT
ÁLOMCIRKUSZ - bábos mese és mutatvány nem
csak gyerekeknek az Álomzug Társulás előadása
Don Alvaro cirkuszában a labdazsonglőrtől az
erőművészen át a kígyóbűvölőig mindenkinek
hatalmas füle és bársonyos bundája van – itt ugyanis
minden artista NYÚL! Ne tessenek, kérem, csodálkoz-
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ni, ez az igazság! Hol is keresne másutt munkát Péter,
a zenebohóc és hol is találhatná meg máshol élete
párját, Pankát, a kötéltáncost, mint ebben a különös
cirkuszban? Ám a történet ezzel nem ér véget, sőt,
most kezdődik csak igazán! Én mondom, Praliné, a
porondmester – kivételt képezően nem nyúl, legföljebb a belépőjegyért!
Író, tervező: Szegedi Katalin
Dramaturg, rendező: Papp Melinda
Díszlet, bábok, jelmez: Tóth Krisztina, Szegedi Katalin,
Néder Norbert
Külön köszönet Ágoston Bélának a Dudapest Cirkusz
című album „kölcsönnótáiért”!

Az előadás a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával
jött létre.
Muzsikál: Gózon Éva Mesél: Tóth Krisztina
Az előadás után kézműves foglalkozás Matolay
Ildikó iparművésszel.
Belépőjegy: 700 Ft
Családi jegyek:
1 felnőtt + 2 gyerek: 1.500 Ft
2 felnőtt + 2 gyerek: 2.000 Ft
Szervező és helyszín: MMMH

21. vasárnap
15:00 MOZGÁSKORLÁTOZOTTAK
ZENÉS DÉLUTÁNJA
Szervező: Mozgáskorlátozottak Törökbálinti Egyesülete
Helyszín: MMMH

november
25. csütörtök
19:00 BORONGOLÓ
Szőke Nikoletta és a Gipsy Queen Live

Szőke Nikoletta montreux-i versenygyőztes, Junior
Prima díjas előadó, az ország egyik legnépszerűbb
jazzénekesnője. A hazai koncerttermek és fesztiválok
mellett lépett már fel nagy sikerrel New York-ban, Tokióban, Brüsszelben, Koppenhágában, Londonban és
Berlinben is, énekelt többek között Michel Legrandnal, Bobby McFerrinnel. Eddig hét szólólemeze jelent
meg, a Moonglow címmel kiadott legutóbbinak a
Grammy-díjas Helik Hadar volt a producere. 2017 tavaszán jelent meg első saját magyar nyelvű szerzeménye,
„Az út hadd vigyen“ címmel, azóta folyamatosan születnek új dalai. Legutóbb A Dal 2021 műsorában láthattuk,
ahol az első válogatót megnyerte „Új esély“ című saját
szerzeményével, és egészen az elődöntőig jutott.
Könnyed műsorukkal szeretnék azokat is megszólítani, akik a jazzben kevésbé járatosak, a saját dalok
mellett elhangzik például a „Szeretni bolondulásig“
vagy a „Csak egy tánc volt“ és más ismert jazz örökzöldek is. Zenekarának tagjai mindannyian a magyar
könnyűzenei élet kiválóságai.
A zenekar tagjai:
Szőke Nikoletta - ének
Farkas Zsolt - zongora
Barcza Horváth József - nagybőgő, basszusgitár
Balog László - dobok
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Jegyek elővételben 2.000 Ft-os, a koncert napján
2.500 Ft-os áron kaphatóak az MMMH Rendezvényszolgálatán.
Helyszín: MMMH

27. szombat
16:00 KÉPFESTŐK
Élményfestés választható festménnyel

17:00 KÖNYVBEMUTATÓ

Újra Törökbálinton a Képfestők legnépszerűbb élményfestése! A megadott festmények közül mindenki kiválaszthatja, melyiket szeretné velük elkészíteni,
ők pedig mindent megtesznek azért, hogy a legjobban sikerüljön.
Kihagyhatatlan alkalom, hiszen végre mindenki
kikapcsolódhat az alkotás önfeledt percei alatt,
élvezheti a vidám társaságot, ők pedig garantálják a
sikerélményt!
Szakértelemmel, kedvességgel, és profin kidolgozott
festési menettel várnak!
Nem szükséges sem rajztudás, sem festészeti tapasztalat, ráadásul minden eszközt biztosítanak (vászon,
ecset, festék, stb.)!
Csak magadat kell hoznod és a jókedvedet, a
Képfestők csapata bedobja minden tudását, hogy
kihozza belőled azt, amit még te sem hittél volna magadról! Tölts el 3 órát kreatívan és vidáman, hozd el
barátaidat, munkatársaidat, vagy gyere egyedül, és
ismerj meg új embereket!
Részvételi díj: 10.900 Ft/fő

www.facebook.com/muvhaz

További
információ:
kepfestok01@gmail.com
A létszám korlátozott, ezért előzetes bejelentkezés szükséges, a regisztrációhoz jelentkezési
lapot kell kitölteni! A JELENTKEZÉSI LAP megtalálható a Képfestők facebook oldalán: https://www.
facebook.com/kepfestok/ vagy kérhető e-mailben!
Várnak szeretettel: Endrődy Orsolya és Kiss Mónika
Helyszín: MMMH

a „Mesél a Múlt” című könyvsorozat legújabb két
kötete.
A FÚVÓSZENEKAROK TÖRÖKBÁLINTON a „Mesél a
Múlt” sorozat keretében a törökbálinti fúvószenekarok történetét ismerteti nagyrészt Karlovitz József
2005-ben összeállított tablói alapján.
A TÖRÖKBÁLINTI PORTRÉK törökbálinti kötődésű életutakat, sorsokat mutat be. Hetvennégy család, még
több személy történetén keresztül hívja az olvasót
egy történelmi időutazásra, amely Török Bálinttól és a
kastélytulajdonos Majláth családtól kezdve a nemrég
elhunyt Szőnyi Erzsébetig és Nagy Józsefig terjed.
Támogatók: Törökbálint Város Önkormányzata, Törökbálinti Német Önkormányzat, Törökbálinti Sváb
Egyesület
Helyszín: MMMH

28. vasárnap
16:00 HAGYOMÁNYŐRZŐ
SÖRDÉLUTÁN
Kellemes, táncos délutáni szórakozás a fúvós zene
szerelmeseinek.
Polka, keringő, tangó, fox és sok más táncolható stílus
és dallam, élő fúvós zenekari kísérettel.
Belépő: 1.000 Ft
Szervező: Grossturwaller Musikanten
Helyszín: MMMH

www.mmmh.hu
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november
DECEMBERI ELŐZETES

19:00 TÖRÖKBÁLINTI SZÍNHÁZ
A fajok eredete - A Nézőművészeti Kft. előadása

9. csütörtök
19:00 BORONGOLÓ
Berki Tamás & Sárik Péter Trió

Az előadás elnyerte a 2011-es Vidor Fesztivál Fődíját
valamint a Port. hu különdíját
A színészek improvizációinak felhasználásával írta:
Tasnádi István
Játsszák: Mucsi Zoltán, Scherer Péter, Thuróczy Szabolcs
Munkatársak: Pap Janó, Gyulay Eszter, Mátis Inez,
Mervel Miklós, Kálmánchelyi Zoltán
Rendező: Dömötör Tamás
„Tasnádi István keltetőjében született opusz evolúciós problémákat feszeget a csirke-lét szemszögéből.
Leleményes jelenetek mutatják be az emberré válás
stációit, a társas együttműködés, a nyelv- és mítoszteremtés, a táplálkozás alakulását. Van cirkuszi attrakció, állatszám és börleszk szituáció is, de a permanens
hahotázás közben időnként csak elszorul a szív. Jutalom-játék három színésznek, szórakoztató ajándék a
nézőnek, a mélyben azonban fenyegetően leselkedik
a félelmetes valóság. (részlet egy kritikából)
Támogatók: Nka, EJI
Jegyek elővételben 3.200 Ft-os, az előadás napján
3.800 Ft-os áron kaphatóak az MMMH Rendezvényszolgálatán és a jegy.hu oldalon.
A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk.
Szervező és helyszín: MMMH

Berki Tamás Máté Péter, Artisjus, Szabó Gábor és Fonogram-díjas, a Magyar Köztársasági Érdemrend Lovagkeresztjével kitüntetett jazz-énekes. Az elmúlt évtizedekben számtalan legendás jazz-zenekar tagja, zeneszerző, szövegíró. Szerzői albumain közel félszáz saját
dalt jegyez, és ugyanúgy otthon van a jazz standardek
világában is. 2015-ben a Sárik Péterrel közös Minden
délibáb című duó koncertlemezük megkapta a magyar
Grammy-t, a Fonogram-díjat, mint “Az év jazz albuma”.
A Sárik Péter Trió Magyarország egyik legnépszerűbb
és legmeghatározóbb jazz-zenekara. Sikerük egyik
záloga, hogy mindhárman nagyon nyitott, sokoldalú
muzsikusok, így a zenekar a közönség sokkal szélesebb rétegét szólítja meg, mint a jazz-zenekarok többsége. A Trió koncertjeinek hangulata sokszor inkább
pop vagy rock koncerthez hasonlatos, még akkor is, ha
a Zeneakadémián játszanak. A zenekar közvetlenségével, energiájával sok új rajongót hoz a jazznek.
A zenekar tagjai:
Berki Tamás: ének
Sárik Péter: zongora
Fonay Tibor: bőgő
Gálfi Attila: dob
Jegyek elővételben 2.000 Ft-os, a koncert napján
2.500 Ft-os áron kaphatóak az MMMH Rendezvényszolgálatán.
Helyszín: MMMH
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KLUBOK,
KÖRÖK EDZÉSEK

szeptember

ALKOSSUNK, TANULJ UNK!
FAZEKAS-KERAMIKUS SZAKKÖR

Szeretettel várunk minden érdeklődőt egy olyan
agyagos szakkörbe, ahol mindenki kiélheti fantáziáját és kreativitását, és megismerheti azt a csodát, amit
az agyag jelent.
Hétfőn 18:00-19:30-ig
Előzetes jelentkezés szükséges!
Információ és jelentkezés: Huber Kinga, fazekaskeramikus, népi játszóház foglalkozásvezető
(20-559-7979)

HANGSZERVARÁZS ZENETANODA –
ROSALES ZENEÓVODA

Zenei fejlesztő foglalkozások óvodás korú gyermekek részére, csütörtökön, csoportbeosztás szerint.
Előzetes jelentkezés szükséges!
Információ és jelentkezés: Nagy Mária, az Operaház
gyerekprogramjainak játékmestere
(30-936-1713, hangszervarazs@gmail.com)
www.hangszervarazs.hu

ÚJ! HANGTÁLFÜRDŐ

Hangtálfürdő a jólléthez, tibeti zengőtálakkal,
szerdán, órabeosztás szerint.
Szeretnél kikapcsolódni, kicsit kimozdulni a mindennapi gondokból? Szeretnéd egyszerűen csak jól érezni magad? Akkor a tibeti hangtálfürdő Neked való!
Gyere el, lazulj le és kapcsolj ki!
Megtapasztalod milyen, amikor a testedben feloldódnak a negatív blokkok, átjár egy kellemes hang és
annak rezgései, majd tested-lelked-sejtjeid feltöltődnek, és frissen, energikusan indulsz tovább.

www.facebook.com/muvhaz

A foglalkozás 60 perc hosszú, polifoam és kispárna
szükséges.
Előzetes jelentkezés szükséges! Csoportlétszám max.
10 fő.
Információ és jelentkezés: Papp Emese (70-327-4777)

ISKOLA-ELŐKÉSZÍTŐ FOGLALKOZÁS

Kis létszámú csoportban tartott foglalkozások, hétfőn 8:00-16:00-ig. Előzetes jelentkezés szükséges!
Információ és jelentkezés: Beer Ildikó (20-356-7971)
www.pille-ovisuli.hu

KEREKÍTŐ

Kerekítő Manós Mondókás Móka, 0-3 éveseknek:
hétfőn 11:00-11:30-ig
Kalandozás az ölbeli játékok, mondókák, cirókázók,
reptetők, lovagoltatók világában, hangszerjátékokkal
és dalokkal színesítve. Játszunk, énekeljünk, mozogjunk együtt! Előzetes jelentkezés ajánlott!
Információ és jelentkezés: Enyedi Anita (kerekitsunk@
gmail.com, 70-2267-111)
www.kerekito.hu

KISS ZENEDE ALAPF OKÚ
MŰVÉSZET I ISKOLA KÉPZÉSEI

Színvonalas, személyre szabott zeneművészeti képzés, hangszeres és szolfézs órák, órarend szerint.
Előzetes jelentkezés szükséges!
További információ: info@kisszenede.hu
www.kiss-zenede.hu

www.mmmh.hu
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MOZOGJ UNK, TÁNCOLJ UNK!

ÚJ! KOKAS-F OGLALKOZÁS
NAGYCSOPORTOSOKNAK

November elejétől heti rendszerességgel, pénteken
16:00-17:00-ig, nagycsoportos óvodás gyermekeknek.
A foglalkozás komplex művészetpedagógiát (ének,
zene, tánc, vizuális alkotás) alkalmaz Dr. Kokas Klára
módszere alapján: személyiségfejlődés, szorongásoldás, EQ, önkifejezés, idegrendszer- és mozgásfejlesztés, élmény, kreativitás, képzelet.
További információ és jelentkezés: Ficsorné Lia
(kokas_tb@smartcontact.hu)

MESE MACI BÁBOS KALANDJAI

Bábfoglalkozás, zenei játékok és barkácsolás babáknak, ovisoknak és az egész családnak, hétfőn 10:0010:45-ig. Előzetes jelentkezés ajánlott!
Információ és jelentkezés: Enyedi Anita
(info@mesemaci.hu, 70-2267-111)
www.mesemaci.hu,
https://www.facebook.com/mesemaci.hu/

MUSICAL AKADÉMIA J P

szeptember

Nálunk egy helyen tanulhatnak a gyerekek: éneket,
drámát, színészetet, táncot, balettot és szolfézst, mindent, ami a musical színészethez szükséges feltétel.
Órák szerdán és szombaton, órarend szerint. Előzetes jelentkezés szükséges!
Információ és jelentkezés: Murányi Bernadett
(30-201-6491, musicalakademia.jp@gmail.com)
www.facebook.com/Musicalakademiajp

GY EREK F ITNESZ (MARCIPÁN SE)

Fitnesz edzéseinken akrobatikát, lazasági-, erő- és
táncelemeket, ugrásokat tanulhatsz. Magasszintű
képzéseinkre várjuk régi és új tagok jelentkezésést!
Edzések: hétfőn és szerdán, csoportbeosztás szerint
Előzetes jelentkezés szükséges!
Információ és jelentkezés: Cservenyák Gabriella
(cservenyakg@gmail.com)
www.gyerekfitness.hu

HAT HA JÓGA

Manapság egyre több ember szenved stressztől, küzd
egészségügyi problémákkal. A jóga egy életmód, egy
mozgásforma, amely harmóniához, örömhöz és egészséghez vezet. Folyamatos csatlakozási lehetőség!
Vinyasa Flow jóga (dinamikus haladó jógairányzat):
hétfőn 18:30-20:00-ig
Jóga
mindenkinek
(középhaladó,
haladó):
csütörtökön 18:30-20:00-ig
További információ: a 23/890-366-os telefonszámon
(40-es vagy 42-es mellék) vagy a bicsar.noemi@mmmh.
hu címen.
Dr. Homonnay Béláné, jógaoktató

HIP-HOP
(ERICA C. D ANCE SCHOOL)

Gyere és próbáld ki magad a hip-hop, a discotánc
legnépszerűbb stílusaiban! Jó zenék, jó koreográfiák
és garantáltan vidám hangulat vár! Folyamatos csatlakozási lehetőség!
Próbák: kedden és csütörtökön, csoportbeosztás
szerint
Információ és jelentkezés: Kátai Zoé, táncoktató
(30-256-1170, zoekatai97@gmail.com)
www.ecds.hu

www.mmmh.hu
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ÚJ! KOMPLEX MOZGÁST ERÁP IA

Foglalkozások hétfőn és szerdán, csoportbeosztás szerint. A csoportos foglalkozások alatt játékos
formában alkalmazzuk a térérzékelés, az egyensúlyérzékelés és a finom-mozgások fejlesztésének
gyakorlatsorait.
Milyen változások érhetők el ezzel a mozgásfejlesztéssel?
- Fejleszti a központi idegrendszert
- Tanulással kapcsolatos szorongásai oldódnak
- Önbizalma növekszik
- Ügyesedik mozgása
- Fejlődik kézügyessége, beszédkészsége,
- Fejlődik matematikai és olvasáskészsége
- Beindítja a rajzkészség fejlődését
- Magatartási problémák javulása vagy akár megszűnése
- Figyelemkoncentrációja nagymértékben javul
A fejlesztés természetesen akkor a leghatékonyabb,
ha hetente többször tornázunk, ezért a gyermekek
otthoni mozgásos feladatokat is kapnak azokra a
napokra, amikor nincs közös foglalkozás.
További információ és jelentkezés: Rózsavölgyi
Dorottya és Szmodits Szilvia (kmtcsoportos@gmail.
com, 20-344-9093)

KLASSZIKUS BALET T
(PET IT BALLET ST UDIO)

Játékos, fejlesztő balett foglalkozások gyermekeknek,
kis létszámú csoportokban, csoportbeosztás szerint,
törődéssel és sok odafigyeléssel. Előzetes jelentkezés
szükséges!

Információ és jelentkezés: Dr. Hegyi Menta, balett
mester (20-999-9077)
www.klasszikusbalett.hu

MAZSORET T
(GYÉMÁNT KÚT EGY ESÜLET)

Helyes testtartás kialakítása, ritmusérzék fejlesztése, esztétikus testképzés, csoportbeosztás szerint.
Folyamatos csatlakozási lehetőség!
Információ és jelentkezés: Jónás Anna, táncoktató
(30-978-5829)

P ILAT ES

Mélyrétegű törzsizmok erősítésére, nyújtására koncentráló, az egész testet átmozgató mozgásrendszer.
Hétfőn 18:00-19:00-ig
Előzetes jelentkezés szükséges!
Információ és jelentkezés: Nagy Eleonóra (70-537-5136)

SZENIOR ÖRÖMTÁNC
ALMÁSI J UDIT TAL

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.
Hétfőn 16:00-17:00-ig
Előzetes jelentkezés szükséges!
Információ és jelentkezés: Almási Judit, mentálhigiénés szakember, pszichodráma asszisztens, szeniortánc oktató (30-7292-152, almasi.judit.pd@gmail.
com)

Foglalkozásainkra előzetes jelentkezés szükséges a megadott elérhetőségeken.
Bővebb információ: www.mmmh.hu és www.facebook.com/muvhaz

www.facebook.com/muvhaz
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TÁRSASTÁNC

Standard és latin táncok elsajátítása, valamint az illemszabályok megismerése.
Felnőtt kezdő csoport: hétfőn 17:30-18:30-ig
Felnőtt haladó csoport: hétfőn 18:30-19:30-ig
Előzetes jelentkezés szükséges!
Információ és jelentkezés: Klinda Dénes, táncpedagógus (20-485-3015)

EDZÉSEK

AZ MMMH-BAN

Törökbálinti Sport Egyesület (TSE)
Sanda, Taolu kungfu: hétfő, szerda, péntek 18:0020:00
Tai chi: kedd 18:00-19:30

ZUMBA®

Máig töretlen népszerűségű, egyedülálló fitnesz
program, amely különböző latin és nemzetközi ritmusokra épül, alaposan átmozgatja az egész testet.
Válaszd az alakformálás legszórakoztatóbb módját!
Szerdán 18:00-19:00-ig
Előzetes jelentkezés szükséges!
Információ és jelentkezés: Mészáros Tímea, Zumba
Instructor (m.timpi@hotmail.com)

PRE V I T EAM EGY ESÜLET

Basic Jump: hétfőn és csütörtökön 19:00-20:00-ig
World Jump Fitnesz: szerdán és pénteken 19:0020:00-ig
World Jumpini (7-10 évesek): pénteken 18:0019:00-ig
Kondi (step és fitball kombinált): szerdán 18:0019:00-ig
MoveMini gyermektorna: csütörtökön 18:00-19:00-ig
Minden órára bejelentkezés szükséges!
Információ és jelentkezés: Bóta Ili szabadidősport
szakosztály-vezető (70-384-6300)
https://previteam.webnode.hu

PRÓBÁK, KLUBNAPOK
AZ MMMH-BAN

Bálinti Sakkbarátok SE: péntek 17:00
Lendvai Károly Férfikórus: csütörtök 17:00
Mozgáskorlátozottak Egyesülete: kéthetente,
szerda 15:00
Munkácsy Mihály Nyugdíjas Klub: kéthetente,
szerda 14.00
Törökbálinti Cantabile Kórus: kedd 18:00
Törökbálinti Hagyományőrző Tánccsoport: kedd
19:00, péntek 18:00
				

www.mmmh.hu
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SZOLGÁLTATÁSOK

NÉMET KÖZÖSSÉGI HÁZ

Fitneszklub
Fitneszgépek: elliptikus tréner, haspad, stepper, szobabicikli, twister, kombinált mell-, has-, hát- és combizom-erősítő kondicionáló gép. Látogatható nyitvatartási idő alatt. Bérleti díj: 600 Ft/alkalom
Játékklub
Látogatható nyitvatartási idő alatt, de bejelentkezés szükséges!
Bérleti díjak: pingpong 600 Ft/óra, biliárd 800 Ft/óra,
csocsó 50 Ft/játék
Munkácsy Kávéház
Nyitvatartás: hétfőtől vasárnapig 10-22 óráig

Törökbálint, Baross u. 23.
www.tbnko.hu / mammel.magdolna@gmail.hu

ELÉRHETŐSÉGEK

REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG
Törökbálint, József Attila u. 31.
www.tbref.hu, info@tbref.hu

TÖRÖKBÁLINTI SPORTKÖZPONT
2045 Törökbálint Óvoda u. 6., 23-222-360
www.tbsk.hu, facebook.com/Törökbálint Sportközpont

SPORTOLÁSI LEHETŐSÉGEK
A törökbálinti civil szervezetek keretei között

FALUMÚZEUM

TÖRÖKBÁLINTI FOCISULI EGYESÜLET

2045 Törökbálint, Baross Gábor u. 17.
A Falumúzeum programjairól aktuális információkat
interneten a www.facebook.com/balintmuseum oldalon találhatnak, illetve személyesen érdeklődhetnek a
Volf György Könyvtárban, vagy a könyvtár nyitvatartási idejében a 20-217-0015-ös telefonszámon.

Szentkúti Ferenc 20-269-6072
focisuli@tbfocisuli.hu, tbfocisuli.hu

TÖRÖKBÁLINT LABDARÚGÓ
AKADÉMIA SPORTEGYESÜLET
www.tbalint.hu

VOLF GYÖRGY KÖNYVTÁR

TÖRÖKBÁLINTI SPORTEGYESÜLET

2045 Törökbálint, Munkácsy Mihály u. 83.
Könyvtárunk 2019. december 22. és 2020. január 5.
között zárva lesz. Nyitás 2020. január 6-án, hétfőn 12
órakor.
Telefon: 23-334-150
Nyitvatartás:
hétfő 12:00-18:00
kedd 12:00-20:00
szerda zárva
csütörtök 12:00-18:00
péntek 9:00-15:00
szombat 9:00-13:00

www.shaolintorokbalint.hu, info@gongfu.hu

KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG

TÖRÖKBÁLINTI YAMA KARATE SE
www.yamakarate.hu

TÖRÖKBÁLINTI TORNA CLUB (TTC)
Labdarúgó szakosztály: Kocsis Zoltán (20-933-2277)
Facebook: Törökbálinti Torna Club Labdarugás

ORSZÁGÚTI KERÉKPÁR OKTATÁS –
TUTTOBICI – HUNGAROFONDO CSAPAT
Bringa Suli
www.hungarofondo.hu, facebook.com/HungaroFondo

Törökbálint, Pelsőczy Ferenc utca
www.tbkat.hu

www.facebook.com/muvhaz
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RENDEZVÉNYEK ESKÜVŐK
KONFERENCIÁK
CÉGES PARTIK
CSALÁDI RENDEZVÉNYEK
SZALAGAVATÓK
BÁLOK
TRÉNINGEK
SAJTÓTÁJÉKOZTATÓK
FILMFORGATÁSOK
remek helyszíne
Ingyenes parkolási lehetőség. Busszal és autóval könnyen megközelíthető.
Levegős, jól felszerelt, kiváló ár-érték arány. Megegyezés szerint helyi vagy hozott cateringgel.
Rendezvényeinkhez magas technikai felszereltség áll rendelkezésre.

2045 Törökbálint, Munkácsy Mihály u. 83.
info@mmmh.hu
www.mmmh.hu
www.facebook.com/muvhaz

Nyitva tartás
Hétköznapokon hétfőtől péntekig:
8:00-21:00
A hétvégi nyitvatartás rendezvények
függvényében.

Telefonszámok:
központ: 23 890 366
rendezvényszolgálat, jegypénztár
nyitvatartási idő alatt: 23 890 366, 40-es melllék
n szolgáltatásszervezés (terem- és eszközbérlet):
23 890 366, 45-ös mellék
n esküvőszervezés: 23-890 366, 49-es mellék
n művelődésszervezők: 23 890 366, 41-es, 42-es mellék
n üzemeltetés: 23 890 366, 46-os mellék
n
n

A Bálinti Műsor a Munkácsy Mihály Művelődési Ház által szervezett, illetve egyéb törökbálinti kulturális, egyházi és
sportprogramokat tartalmazza. Felelős kiadó: Munkácsy Mihály Művelődési Ház, Papp Edit intézményvezető
2045 Törökbálint, Munkácsy Mihály u. 83. Telefon: 23/890-366
További információ: www.mmmh.hu, www.facebook.com/muvhaz. Fotók: MMMH.
Szerkesztés, hirdetésfelvétel, nyomdai előkészítés: Schmidtka Andrea, schmidtka.andrea@mmmh.hu
A műsorváltozás jogát fenntartjuk! December-januári lapzárta november 13-án! Nyomda: EPC nyomda
A Bálinti Műsor létrehozásában partnerünk Törökbálint hivatalos honlapja: www.torokbalint.hu,
www.facebook.com/muvhaz
www.mmmh.hu
webmester: Weiler Róbert, webmaster@torokbalint.hu
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