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Programajánló

DECEMBER

december
Sárik Péter: zongora
Fonay Tibor: bőgő
Gálfi Attila: dob
A belépés ingyenes, de előzetes regisztrációhoz
kötött. Regisztrálni a 23-999-250-es telefonszámon
vagy a regisztracio@mmmh.hu e-mail címen lehet.
A koncert a „Köszönjük Magyarország!“ program
keretében valósul meg.
Szervező és helyszín: MMMH

9. csütörtök
19:00 BORONGOLÓ
BERKI TAMÁS & SÁRIK PÉTER TRIÓ

10. péntek
17:00 KIÁLLÍTÁSMEGNYITÓ
Képek, amik tűzben születnek - a Biatorbágyi
Tűzzománc Kör kiállítása
Berki Tamás és a Sárik Péter Trió fellépései egy vérbeli
jazz-koncert és egy stand up comedy keveréke, teli
humorral, játékkal, örömmel és energiával. A legendás énekes és az ország egyik legnépszerűbb jazztriója tökéletes párosítás, igazi jazz-csemege.
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

A Biatorbágyi Tűzzománc Kör 2000-ben alakult meg,
Erdős Margitka vezetésével, aki sajnos, azóta már nem
lehet közöttünk. A kör tagjai lelkes szépkorú hölgyek,
akik családias hangulatban találkoznak égetésnél,
két hetente. A tűzzománc mellett mindenkinek másmás hobbija is van, amit szintén megbeszélnek és
kipróbálnak. Például: festés, ikonfestés, gyöngyfűzés,
hímzés, szobrászat. Évente kiállítanak Biatorbágyon,
és a környék településein: Pátyon, Herceghalmon, Budaörsön és most Törökbálinton is. Minden érdeklődőt
szeretettel várnak!
Kiállítók: Bencéné Juli, Berkóné Edit, Szanyiné Ildi,
Patakiné Elvira, Hoffmanné Szvetlána, Esz Anna, Szatóné Irénke, Molnárné Erzsike, Weibert Manyi, Pozsonyiné Márti, Kelemenné Ági, Gyimesiné Klementina
A kiállítást megnyitja: Szádváriné Kiss Mária a Biatorbágyi Juhász Ferenc Művelődési Központ igazgatója
Helyszín: MMMH
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december
11. szombat
15:00-19:00 XVI. KISKARÁCSONY
Hagyományos ünnepváró rendezvényünket – egy
év kihagyással – 16. alkalommal rendezzük meg.

Programok az MMMH-ban:
15:00-18:30 Adventi kézműves foglalkozások:
mézeskalács készítés ütőfával, gyertyaöntés,
lucabúza ültetés, angyalkakészítés

Szeretnétek saját kezűleg karácsonyi ajándékokat, díszeket készíteni, vagy csak egyszerűen egy finom mézeskaláccsal ráhangolódni az ünnepekre? Akkor nincs
ennél jobb program!
17:00 KOLOMPOS családi koncert

zenekar életében. Meghívást kaptak egy óvodába
táncházat tartani, amiből végül egy zenés-mesélős,
játékos-táncos mókázás lett. A hatalmas sikerre való
tekintettel hamarosan megszületett a folytatás, így
néhány hónap múlva elkészült egy Szürettől - Pünkösdig tartó sorozat, melyben a népszokásokat mutatják be a kicsinyeknek az előbb említett játékos
módon rengeteg vidámsággal fűszerezve.
Zenés mesejátékokkal bővítették műsorkínálatukat,
így csakhamar - az óvodákat követően - megnyíltak
a művelődési házak és színházak kapui is a magyar
néphagyományokat újszerűen feldolgozó, a közönséget játékba hívó, a felnőtteket is gyakran megnevettető Kolompos együttes előtt.
Az ezredfordulóra kialakult a csapat mai formája és
innentől szinte minden évben jelent meg új kiadványuk, CD, DVD illetve mesekönyv formában. A
magyar gyermekek körében egyik legnépszerűbb
együttesként ma is arra törekszenek, mint a kezdetekben: megismertetni, megszerettetni a gyerekekkel és szüleikkel a magyar népzenét, néptáncot, régi
népszokásokat, vagyis mindazt a páratlan kulturális
kincset, melyet elődeink hagytak ránk örökségül.
A belépés ingyenes, de előzetes regisztrációhoz kötött. Regisztrálni a 23-999-250-es telefonszámon
vagy a regisztracio@mmmh.hu e-mail címen lehet.

Programok az MMMH belső udvarán:
15:00-18:30 Adventi játszóház és kosaras körhinta

Az 1980-as évek végén egy új név tűnt fel a hazai
népzenei életben a Kolompos együttesé. Kezdetben
táncházi zenekarként, táncegyüttesek kísérőiként
váltak ismertté, majd rövidesen önálló koncertjeiken
népszerűsítették a magyar és Kárpát-medencei népzenét Svédországtól Szicíliáig, Kanadától Japánig.
1990 decemberében jelentős fordulat történt a fiatal

www.facebook.com/muvhaz

Kosaras körhintával és népi játszótérrel várjuk a kicsiket és a nagyokat, ahol mozgásos és ügyességi játékok is megtalálhatóak lesznek. Játékmesterek segítik
majd a játszani vágyókat.

www.mmmh.hu

4

5

Programajánló

december
12. vasárnap

15:00-19:00 „Ízek és díszek”

13:00-17:00 KARÁCSONYI BOLHAPIAC

Adventi minivásár a törökbálinti civil szervezetek
közreműködésével.
16:00 és 18:30 Ünnepi fényjáték

A programok ingyenesen látogathatóak. A Kolompos
koncerten való részvétel előzetes regisztrációhoz
kötött. Regisztrálni a 23-999-250-es telefonszámon
vagy a regisztracio@mmmh.hu e-mail címen lehet.
A programokról bővebben a www.mmmh.hu és
www.facebook.com/muvhaz oldalakon olvashatnak.
Szervező és helyszín: MMMH

Évzáró bolhapiac, két emeleten, használt holmikkal,
padláson eddig megbújt kincsekkel, háztáji finomságokkal és saját készítésű kézműves termékekkel.
Szeretnéd felöltöztetni az egész családot? Vagy csak
meglepnéd magad vagy szeretteidet valami szép
dologgal? Lehet, hogy épp itt akadsz rá egy kedves
ajándékra! Kincskeresés indul!
A bolhapiac alatt 15:00 órától: Törökbálinti művészeti
csoportok karácsonyi műsora
Árusító asztalok korlátozott számban, 1.500 Ft-os
áron foglalhatók, személyesen az MMMH Rendezvényszolgálatán. Szeretettel várunk minden árusítót,
vásárlót, nézelődőt!
A belépés ingyenes.
Szervező és helyszín: MMMH

16:00 KÉPFESTŐK
Élményfestés választható festménnyel

17:00 "ADVENTI ÁHÍTAT" - A LENDVAI
KÁROLY FÉRFIKÓRUS KONCERTJE
A program az EMT-E-CIVIL-21-0524 pályázati azonosítószámú, Emberi Erőforrás Támogatáskezelő,
Előadó-művészeti szervezetek többlettámogatása
pályázat támogatásával jön létre.
Szervező: Lendvai Károly Férfikórus
Helyszín: Római Katolikus Templom

www.mmmh.hu
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Adventi hangulatban készülhetnek a téli festmények
decemberben, igazi, saját készítésű karácsonyi ajándékok is válhatnak belőle!
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.)!
Részvételi díj: 10.900 Ft/fő
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

17. péntek
19:00 A GROSSTURWALLER
MUSIKANTEN KARÁCSONYI KONCERTJE
„Troll János 100 (+1) és akik már nem lehetnek
velünk”
A belépés ingyenes.
Szervező: Grossturwaller Musikanten
Helyszín: MMMH

www.facebook.com/muvhaz

JANUÁR
8. szombat
10:00 "FICÁNKOLÓ"
CSALÁDI DÉLELŐTT
Babaszínház
Mocorgó - verses, zenés foglalkozás a legkisebbeknek - A Kabóca Bábszínház előadása

Mozdulj, perdülj velünk vadonatúj művészeti játékterünkben!
A Mocorgó egy olyan hely, ahol a babák gurgulázva
kacarásznak, a medvék madarakat kergetnek, őszbe
borul a nyár, havas felhőket reptet a tél és verseket
suttog a tavasz.
Van, aki dúdol, van, aki zenél és van, aki csak csendben figyel. Te melyik leszel?
Kányádi Sándor versei a Mocorgó térben.
Közös játék kicsikkel,
Hangokkal és rímekkel,
Formákkal és színekkel.
Az előadást 4 éves kor alatti gyerekeknek ajánljuk.
Az előadás után babajátszóház várja a családokat
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

www.mmmh.hu
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10:30 MESE MACI BÁBOS KALANDJAI
Bábelőadás, zenei játékok és barkácsolás babáknak,
ovisoknak és az egész családnak, minden hónap első
szombatján! Előzetes jelentkezés ajánlott!
Foglalkozásvezető: Enyedi Anita (info@mesemaci.hu,
70-226-7111)
www.mesemaci.hu, https://www.facebook.com/mesemaci.hu/
Helyszín: MMMH

18:00 BOGÁR ISTVÁN-EMLÉKKONCERT
ÚJÉVI KONCERT

január
Strauss-család muzsikáját játssza, de sokoldalúságukat bizonyítja, hogy a szimfonikus irodalomban épp
úgy jártasak, mint az operák és operettek világában.
Fennállásuk óta több mint ezerszer léptek fel, volt koncertjük Franciaországban, Németországban, Svájcban,
Ausztriában, Belgiumban, Luxemburgban, Olaszországban, Spanyolországban és Honkongban is.
2005-ben Törökbálint díszpolgárává választották.
2006-ban Bogár István halála után a zenekar vezetését lánya, Csáky-Bogár Rita vette át, a vezető karmester Deák András lett.
Bogár István tiszteletére tartott emlékkoncerten
olyan szimfonikus zenekari művek csendülnek fel,
amelyeket a zeneszerző, karmester számos alkalommal hozott el a törökbálinti közönségnek élete során.
Közreműködik: Budapesti Strauss Zenekar
Művészeti vezető: Csáky-Bogár Rita
Vezényel: Deák András
A belépés ingyenes.
Helyszín: MMMH

14. péntek
19:00 A DZSUNGEL KÖNYVE
Bogár István 1937-ben született Budapesten. Zongora-, harmonika-, harsona-előtanulmányok után az
orgonaszakon végzett, majd 1962-ben Szervánszky Endrénél szerezte meg zeneszerzői diplomáját.
Zenetanári munkássága után 1968-tól a Zeneműkiadó főszerkesztő-helyettese, 1972-től az Országos Filharmónia fődramaturgja, 1976-tól a Ferencsik János
vezette ÁHZ művészeti főtitkára, 1982-től a Magyar
Rádió zenei együtteseinek igazgatója volt.
Zeneszerzőként - elsősorban fúvós művei révén –
világszerte ismert, de a legtöbbet játszott zenekari, kamara- és versenyművein kívül kórusművei is
gyakran megszólalnak.
Mint zeneszerző , több hazai és nemzetközi pályázat
díjnyertese. Szakmai és tudományos felkészültségét bizonyítja, hogy „A rézfúvós hangszerek” címmel
könyve is megjelent.
A Budapesti Strauss Zenekart 1986-ban alapította
meg. A zenekar – nevéhez méltóan – elsősorban a

Álomvándorok Társasága színisuli előadása

Az Álomvándorok Társasága színisuli már lassan 10
éve működik Érden. Lelkes fiatalok alkotják a csapatot, akik szeretik a színházat. A közönség már láthatta
őket többek között a Valahol Európában, a Padlás és a
Nyomorultak című előadásokban,...
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január
A dzsungel könyve modernizált változatát pedig
most elhozzák Törökbálintra is.
Szeretettel várunk mindenkit, aki szereti a zenét,
a táncot, a humort és kíváncsi egy amatőr társulat
profizmusra törekvő előadására.
Belépőjegyek elővételben 2.500 Ft-os, aznap 3.000
Ft-os áron kaphatók az MMMH Rendezvényszolgálatán és a jegy.hu oldalon.
Szervező és helyszín: MMMH

Részvételi díj: 10.900 Ft/fő
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

15. szombat

21. péntek

16:00 KÉPFESTŐK

18:00 TÖLTSÖN EGY ESTÉT NÁLUNK!
- A MAGYAR KULTÚRA NAPJA ALKALMÁBÓL.

Élményfestés választható festménnyel

Események:
Papp Norbert homokanimátor előadása

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!

www.facebook.com/muvhaz

„Az élő homokanimáció technikája alkalmas arra,
hogy bármilyen történet kibontakozhasson a szemünk előtt, mindössze néhány kézmozdulatnak
köszönhetően.
A világító asztalra szórt homokszemekből álló képek sokszor már előre tartalmazzák a következő
formákat, így okozva meglepetést a nézők számára. Az egymásba fonódó alkotások szinte végtelen
lehetőségeket rejtenek, akár improvizációról, akár
előre megalkotott történetről legyen szó.”
Kíváncsian várjuk, hogy ezen az estén milyen egyedi mű fog megszületni a szemünk láttára.

www.mmmh.hu
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január

„MÁS-KÉP”- Nyíri Erzsébet fotográfus bemutatkozó kiállításának megnyitója

„A képek ott vannak, csak meg kell őket örökíteni.
A legjobb kép az igazság..." Robert Capa
A fotográfus így vall magáról: „Felnőtt fejjel, túl az
ötvenen tanultam meg fényképezni. Előbb csak szerettem volna megtudni, mire való a sok gomb a kedves fotós kollégámtól megvásárolt régi Canon D20
kamerán. Ezért jelentkeztem a FotoArt Fotós Iskola
egy napos "Vázkezelő tanfolyamára". Így kezdődött.
Aztán két év élvezetes tanulás következett, majd
2019 júniusában kiváló minősítéssel tettem le az OKJ
vizsgát, és hivatalosan is fotográfus lettem. Azóta élvezek minden fotózással töltött percet, használom, és
fejlesztem a tudást, amit csodálatos tanáraim segítségével sajátíthattam el.
Mára a fotózás különböző szakágakra specializálódott, és én még mindig nem döntöttem el, merre
is induljak, de az biztos, hogy a színpadi fotózás, a
művészekről készített portrék a kedvenceim közé
tartoznak. Igazán szerencsés vagyok, hogy munkahelyemen a Munkácsy Mihály Művelődési Házban meg
van minden lehetőségem arra, hogy ilyen képeket
készítsek, hiszen a rendezvények széles kínálatában
megtalálni kulturális élet szinte minden árnyalatát.”
A kiállítást megnyitja: Körber László, a FotoArt Fotósiskola tanára
Az est zenei házigazdája: a Busa Duó
Kovács Tobzi Tamás ütőhangszerek, Weisz Gábor
szaxofon
A zene, mint egy varázsszőnyeg, olykor felkap, és
hogy honnan hova repít az kiszámíthatatlan, mégis
veszélytelen. A pillanat szüli. Megelevenedhetnek

különös földrészek különös tájai, különös népek
furcsa beszéde vagy éneke. A mi bolygónk ez, vagy
valahol máshol járunk? A múltban vagy jövőben?
Most: nem kell irányítani csak siklani vele…velünk…
A rendezvény házigazdája: Ferecskó Alexandra
Mindenkit szeretettel várunk!
Helyszín: MMMH
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február
FEBRUÁRI ELŐZETES
3. csütörtök
19:00 „EZERSZERELEM“ - KOÓS RÉKA
KONCERTESTJE
Sztárvendég: Csonka András

az otthoni hangulatról, a főiskolai éveimről, szakmai
vágyaimról, a pályatársaimról, a pálya kezdetéről, az
„út” göröngyeiről és a szüleim pályatársairól is fog szólni a felhangzó számok közötti beszélgetés, amit az est
házigazdája és zenei vezetője Lázár István vezet.“
Közreműködik: a Don Lázi Swingtet
Belépőjegyek elővételben 3.200 Ft-os, aznap 3.800
Ft-os áron kaphatók az MMMH Rendezvényszolgálatán és a jegy.hu oldalon.
Szervező és helyszín: MMMH

5. szombat
10:30 MESE MACI BÁBOS KALANDJAI
Bábelőadás, zenei játékok és barkácsolás babáknak,
ovisoknak és az egész családnak, minden hónap első
szombatján! Előzetes jelentkezés ajánlott!
Foglalkozásvezető: Enyedi Anita (info@mesemaci.hu,
70-226-7111) www.mesemaci.hu, https://www.facebook.com/mesemaci.hu/
Helyszín: MMMH
Koós Réka gondolatai koncertjéről: „Ezerszerelem
- ezer éve alakul ez a koncert, amiben benne van a
múlt, a jelen és talán a jövő is. A dalok, amiket nap
mint nap énekelek a színházakban, a dalok, amiket
ezer éve szeretnék elénekelni. A dalok, melyekkel
ezer szálon kötődöm azokhoz, akiket szeretek, akiket szerettem. Apukámhoz, az ő örökségéhez, a
világhoz, a szeretteimhez. A műfajokhoz, amik örök
harcot vívnak bennem, és soha nem lehet tudni, épp
melyik győz: a musical, a rock, vagy épp a swing.
Szerelem-szeretet, a gyermekem, a párom, a dalok,
a zenék… Az emberek, akikkel együtt dolgoztam, s
akikkel ezen a koncerten is együtt dolgozom... A szerelem, amivel kapcsolódom az éltemhez, az ajándékhoz, amit kaptam, a zenéhez, a napfényhez, a világhoz. Nincs jobb szó, ami tökéletesebben kifejezi ezt a
kavalkádot, mint az EZERSZERELEM!
Egy előadóművész nemcsak az általa elmondott vagy
elénekelt művel mutathatja meg magát, hanem azzal
is, ha az estje, koncertje tematikus, beszélgetős jellegű.
Az „Ezerszerelem” estem ilyen! Az életemet befolyásoló tényezőkről, a családomról, a páromról, a lányomról,

www.facebook.com/muvhaz

12. szombat
20:00-03:00 RETRO FARSANG
Amit már mindenki vár: farsangi retro buli a
művelődési házban!
Fergeteges hangulat, parádés múltidéző jelmezek,
retro, funky és disco slágerek megállás nélkül.
További részletek hamarosan...
Szervező és helyszín: MMMH

17. csütörtök
19:00 „KITOLÁS“ – LENGYEL TAMÁS
ÖNÁLLÓ ESTJE
Apanevelés kezdőknek és haladóknak.
További információ: lengyeltamas.com

www.mmmh.hu
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MÁRCIUSI ELŐZETES
10. csütörtök
19:00 „KÁRTYAJÁTÉK“ BECK ZOLTÁN ÉS VECSEI H. MIKLÓS
KÖZÖS ESTJE

március
Van 32 lapunk, épp úgy, mint egy pakli magyar kártyában. A kártyák mindegyikén egy szó, egy félmondat: valami, ami az életfordulókat jelöli, vagy csak
hangulatot, állatot, égitestet.
Játékszabályok:
Minden este legfeljebb 10 kártyalapot játszunk ki.
Nem tudjuk miket, mert nem mi keverjük a paklit, és
nem mi húzunk, hanem ti, akik jelen vannak az esten.
A kártyákhoz történetek, versek, dalok, személyes
élmények kapcsolódnak. Olyanok, amelyeket nem
árulunk el előre egymásnak sem. Ez a mi kockázatunk
és persze a tiétek is.
Belépőjegyek elővételben 3.200 Ft-os, aznap 3.800
Ft-os áron kaphatók az MMMH Rendezvényszolgálatán és a jegy.hu oldalon.
Szervező és helyszín: MMMH

www.mmmh.hu

www.facebook.com/muvhaz
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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, fazekas-keramikus, 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

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.
A foglalkozás 60 perc hosszú, polifoam és kispárna
szükséges.

www.facebook.com/muvhaz

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!

KOKAS-F OGLALKOZÁS

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

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
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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MAZSORET T
(GYÉMÁNT KÚT EGY ESÜLET)

TÁRSASTÁNC

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)

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)

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)

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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EDZÉSEK
PRE V I T EAM EGY ESÜLET

AZ MMMH-BAN

Basic Jump: hétfőn és csütörtökön 19:00-20:00-ig
World Jump Fitnesz:
szerdán és pénteken 19:00-20:00-ig
World Jumpini (7-10 évesek):
pénteken 18:00-19:00-ig
MoveMini játékos képességfejlesztő torna:
csütörtökön 18:00-19:00-ig
Kondi (step és fitball kombinált):
szerdán 18:00-19:00-ig
A Previ Team Egyesület ismét bővíti a mozgáslehetőséget:
ÚJ! Senior torna: hétfőn 18:00-19:00-ig
ÚJ! Gerinctréning: csütörtökön 17:00-18:00-ig
Minden órára bejelentkezés szükséges!
Információ és jelentkezés:
Jump, kondi és senior torna: Bóta Ili szabadidősport
szakosztály-vezető (70-384-6300)
MoveMini: Füzesi Blanka konduktor (30-524-8069)
Gerinctréning: Füzesi Krisztina gyógytornász
https://previteam.webnode.hu

Törökbálinti Sport Egyesület (TSE)
Sanda, Taolu kungfu:
hétfő, szerda, péntek 18:00-20:00
Tai chi: kedd 18:00-19:30

PRÓBÁK, KLUBNAPOK
AZ MMMH-BAN

Alpha Kör: csütörtök 18:30
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

Nyitva tartás
Hétköznapokon hétfőtől péntekig:
8:00-21:00

www.facebook.com/muvhaz

A hétvégi nyitvatartás rendezvények
függvényében.

Telefonszámok:

December 22-től január 8-ig ZÁRVA!

központ: 23 890 366
n 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

Nyitva december 28-án és 29-én 10:0018:00-ig

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! Februári lapzárta január 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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