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Program naptár
DECEMBERI

2022. december 3. 10:30

MESE MACI BÁBOS KALANDJAI  /családi program/ 

2022. december 4. 17:30

Advent második vasárnapja /családi program/ Helyszín: Városháza

2022. december 9. 19:00

Kármen -A VARIDANCE és a Bartók Táncszínház előadása   
/ táncos előadás /

2022. december 10. 10:30 & 16:30
KISECSET & KÉPFESTŐK /élményfestés/

2022. december 10. 10:30-18:30
XVII. KISKARÁCSONY  /családi program/

2022. december 11. 13:00-17:00
KARÁCSONYI BOLHAPIAC / családi program /

2022. december 11. 17:30

Advent harmadik vasárnapja /családi program/ Helyszín: Városháza

2022. december 18. 17:30

Advent negyedik vasárnapja /családi program/ Helyszín: Városháza

www.mmmh.hu /muvhaz /torokbalint_muvhaz_
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2022. november 23. - december 11.

CIPŐSDOBOZ AKCIÓ - Törökbálint

Munkácsy Mihály Művelődési Ház és a Törökbálinti Ifjú-
sági Önkormányzat a Törökbálinti Védőnői Szolgálattal 
és a Törökbálinti Jóakarat Körrel közösen karácsonyi ci-
pősdoboz gyűjtést szervez. A beérkezett adományokból 
rászoruló családokat szeretnénk támogatni, hogy idén is 
minden fa alá ajándék kerüljön.

A doboz tartalmazhat különféle jó állapotú vagy új játé-
kokat, mesekönyveket, ifjúsági könyveket, társasjátékot, 
babát, autót, színezőt, színes ceruzákat, festéket, spor-
teszközöket stb...

FONTOS, hogy olyan ajándék kerüljön a dobozba, aminek 
mi magunk vagy gyermekeink is örülnének.
Kérjük, erőszakos, agresszív, nem a korosztálynak meg-
felelő, törékeny vagy elektronikai eszközöket és játékokat, 
illetve élelmiszert ne hozzanak!

FONTOS, hogy a dobozon feltüntessék, hogy milyen 
nemű és korú gyermeknek szánják az ajándékot, például:  
lány, 11 éves vagy fiú, 7 éves

Kérjük a doboz alsó részét és a tetejét, minden esetben 
külön csomagolják be és madzaggal kössék át!

A megfelelően csomagolt cipősdobozokat 2022. decem-
ber 11-ig várjuk az MMMH Rendezvényszolgálatán.

Az adományok célba jutását a Jóakarat Kör segíti. 

Minden fa alatt legyen ajándék! Jó dobozolást kívánunk!

További információ:
Tel: +36 23 890 366, 40-es mellék, 
E-mail:info@mmmh.hu

Helyszín: MMMH

Bábelőadás, zenei játékok és barkácsolás babáknak,  
ovisoknak és az egész családnak, minden hónap első 
szombatján! Előzetes jelentkezés ajánlott!
Foglalkozásvezető: Enyedi Anita Tel: 70-2267-111 
E-mail: info@mesemaci.hu   
Web: https://www.facebook.com/mesemaci.hu/

MESE MACI BÁBOS KALANDJAI 2022. december 3. 10:30
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Éjszaka a Mikulás szánja repül át a város felett, és a lyukas 
zsákjából bizony kipottyan pár ajándék a jó gyerekeknek. 
December 6-án óvodába, iskolába menet nyitott szemmel 
járjatok, hátha rábukkantok egy-egy elveszett csomagra.

TÖRÖKBÁLINT FELETT REPÜL   
A MIKULÁS SZÁNJA

Szervező: MMMH

2022. december 6. 

Ti is imádjátok az adventi időszakot és a karácsonyt?
Annyira izgalmas a készülődés minden napja! Hogy 
könnyebb legyen kivárni az ünnepeket, hoztunk egy 
varázslatos festményt nektek. Merüljetek el az alko-
tásban és vigyétek haza saját, egyedi, téli festménye-
teket!Az esemény 2-2,5 órát vesz igénybe, a festéshez 
minden eszközről gondoskodnak!

Előzetes bejelentkezés szükséges, a regisztrációhoz 
jelentkezési lapot kell kitölteni!
További információ: kepfestok01@gmail.com

Részvételi díj: 7.900 Ft/ fő

KISECSET – Téli utazás2022. december 10. 10:30

Georges Bizet halhatatlan operája ihlette a Varidance 
előadását. A mi történetünk azonban nem Sevillában ját-
szódik a múltban, hanem napjainkban Magyarországon. 
Mondjuk egy vidéki kisközségben, ahol egy zárt közösség 
tagjai népesítik be ezt a szenvedélyes, magával ragadó 
históriát, élükön Kármennel, a szemrevaló cigánylánnyal.
Vérpezsdítő, virtuóz cigánytáncok felhasználásával  
(magyar, spanyol, román) egy olyan Kárment sikerült lét-
rehozni, mely – bár megőrzi az eredeti opera történetét 
– mégis újszerűen, humorral átszőve nyújt felejthetetlen 
színházi élményt minden néző számára.

Belépő:
elővételben: 3.200 Ft, koncert napján: 3.700 Ft
MMMH Rendezvényszolgálatán és a jegy.hu oldalon
Szervező és helyszín: MMMH

2022. december 9. 19:00 

Kármen - A VARIDANCE és a  
Bartók Táncszínház bemutatja
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Adventi hangulatban vár mindenkit a Képfestők csa-
pata decemberben, és igazi, kézzel készült karácsonyi 
ajándékok válhatnak az itteni festményekből!
A megadott művek közül mindenki kiválaszthatja, 
melyiket szeretné velük elkészíteni, ők pedig mindent 
megtesznek azért, hogy a legjobban sikerüljön.
Tölts el 3 órát kreatívan és vidáman, hozd el baráta-
idat, munkatársaidat, vagy gyere egyedül, és ismerj 
meg új embereket!

A JELENTKEZÉSI LAP megtalálható a Képfestők face-
book oldalán: https://www.facebook.com/kepfestok/ 
vagy kérhető e-mailben!

KÉPFESTŐK - Adventi élmény-
festés választható festményekkel

2022. december 10. 16:30

Részvételi díj: 11.900 Ft/fő
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Programok az MMMH-ban:

10:30 Mese Maci bábos kalandjai
Adventi bábelőadás, zenei játékok és barkácsolás babák-
nak, ovisoknak és az egész családnak
Foglalkozásvezető: Enyedi Anita 
Web: www.mesemaci.hu

15:00-18:30 Adventi kézműves játszóház, mézeskalács 
készítés ütőfával, gyertyaöntés, lucabúza ültetés és 
kézműves foglalkozások
Szeretnétek saját kezűleg karácsonyi ajándékokat, dísze-
ket készíteni, vagy csak egyszerűen egy finom mézeska-
láccsal ráhangolódni az ünnepekre? Akkor nincs is ennél 
jobb program!

16:00 Kiállításmegnyitó - 
Bábok a Ládafiából – bábtörténeti kiállítás
Idén 26 éve, hogy a Ládafia Bábszínház nekiindult a világ-
nak szamárral, kordéllyal. Igaz, már szamara nincsen, a 
kordélyt automobillal szállítja, de rendületlenül jár utcákra, 
terekre, falvakba, városokba, hogy magyar népmeséink 
ékes darabjait az ott összegyűlt érdeklődők elé tárhassa.
Ez a kiállítás ebből a 26 évből szemezget. Látható lesz a 
Ládafia Bábszínház legelső darabja, Együgyű Mihók és a 
legutóbbi előadása is. Az okos lány, melyet már nem Né-
der Norbert hívott életre, mint az eddigieket, hanem lánya, 
Janka, aki maga tervezete és faragta a bábokat, maga 
építette a díszleteket. Úgy tűnik, hogy a Ládafia folytatása 
jó kezekben van. Eme örömteli esemény kapcsán hívjuk 
Önöket erre a kiállításra, a Ládafia Bábszínház bábjainak 
társaságába.
A kiállítást megnyitja: 
Tóth Kriszta - Törökbálinton élő bábos, az Álomzug Társu-
lás alapítója, vezetője
A megnyitón a muzsikát szolgáltatja: 
Fehérváry Lilla - zeneszerző, énekes, utcazenész

2022. december 10. 10:30-18:30 

Hagyományos ünnepváró rendezvényünket immár 17. alkalommal rendezzük meg.
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17:00 Gyermek koncert - Farkasházi Réka és a Tintanyúl
A ma már kétszeres Fonogram-díjas zenekar 2006-ban 
kezdett bele nagy álma megvalósításába, hogy a kortárs 
gyermekvers irodalmat népszerűsítse országszerte, zenei 
köntösben. Az öttagú zenekar nagy igénnyel választja a 
szövegeket, írja a dalokat, nagy gondot fordít a hangsze-
relésre és a minden esetben élő előadásra és stúdiómun-
kára. Ízlést formáló szerepük tudatában, fontosnak tart-
ják, hogy csak igényes produkciót hozzanak létre, hiszen 
a gyerekeknek szólnak, többek közt ők nevelik ki a jövő 
koncert- és színházlátogató közönségét. A produkció az 
egész családot szólítja meg, hogy a minőségi együtt töl-
tött idő szülő és gyerek között valóban megvalósuljon a 
koncerteken vagy otthon, a zenekar albumainak meghall-
gatása közben. Az elmúlt 16 évben a legnagyobb hazai 
koncerthelyszíneken és fesztiválokon túl számos saját 
szervezésű koncerten és online produkciókon keresztül 
lehet találkozni a zenekarral.

A zenekar tagjai: 
Farkasházi Réka /ének/, Kálmán Tamás /gitár, ének/, 
Csiszár Ferenc /gitár, ének/, Studniczky László /basszus-
gitár/, Delov Jávor /dob/

A gyermekkoncerten való részvétel ingyenes, de előze-
tes regisztrációhoz kötött. Regisztrálni a regisztracio@
mmmh.hu e-mail címen lehet.

Programok az MMMH belső udvarán:

15:00-18:30 Népi játszóház és kosaras körhinta
Kipróbálnátok ügyességeteket? Játszóházunkban logikai, 
ügyességi, kirakós, tekerős, mozgáskoordinációs népi  
fajátékok és kosaras körhinta várnak rátok. 

15:00-18:30 „Ízek és díszek”  
Adventi minivásár és kézműves foglalkozás a törökbálinti 
civil szervezetek közreműködésével.

16:30-18:30 Ünnepi dallamok és fényjáték

Belépő: ingyenes 
További információ: www.facebook.com/muvhaz
Szervező és helyszín: MMMH

www.mmmh.hu /muvhaz /torokbalint_muvhaz_
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Évzáró bolhapiac, két emeleten, használt holmikkal,  
padláson eddig megbújt kincsekkel, háztáji finomságok-
kal és saját készítésű kézműves termékekkel.

A bolhapiac alatt 15:00 órától: Törökbálinti művészeti  
csoportok karácsonyi műsora

Árusító asztalok mind elkeltek. Szeretettel várunk minden 
árusítót, vásárlót, nézelődőt!

Belépő: ingyenes
Szervező és helyszín: MMMH

Törökbálinti Hendikep futás exkluzív kiadása: Hendikep, Szil-
veszteri Félmaraton és Közöző Futás - három az egyben!
Részletek a Törökbálinti Hendikep Futás facebook csoport-
jában!

Helyszín: Dióskert

Szeretettel várunk mindenkit a Grossturwaller Musikan-
ten hagyományos KARÁCSONYI KONCERTJÉRE, ahol 
idén közismert ünnepi dallamokkal szeretnénk szórakoz-
tatni közönségünket. Meglepetésekkel, vendégművésze-
inkkel együtt készülünk a találkozásra.

Belépő: ingyenes
Szervező: Grossturwaller Musikanten
Helyszín: MMMH

2022. december 11. 13:00-17:00

2022. december 31. 10:00

2022. december 16. 19:00

KARÁCSONYI BOLHAPIAC

TÖRÖKBÁLINTI HENDIKEP FUTÁS 

GROSSTURWALLER – 
KARÁCSONY ÜNNEPI  
SLÁGEREKKEL 
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Galériánkban újra megnyitjuk ünnepi szalonunkat. Leterítjük 
a szőnyeget, összehúzzuk a függönyöket és az asztalokon 
meggyújtjuk a gyertyákat.

Egy bőröndből pedig életre keltjük azt az előadást, ami a 
kultúránk sokszínűségéből ad ízelítőt különböző művészeti 
ágak összefonódásával.

Ennek a varázslatnak a megszületésében segítségünkre 
lesznek zenészek, táncosok, bábszínészek, cirkuszi mutat-
ványosok, és a legnagyobb íróink, költőink gondolatai.

„A közös kultúra tulajdonképpen egyfajta nyelv, egy titkos 
szövetség tagságának igazoló szimbóluma, a felnőtt ember 
legértékesebb tulajdona.”

Csányi Vilmos

Belépő: ingyenes 
További információ: www.facebook.com/muvhaz
Szervező és helyszín: MMMH

2023. január 20. 18:00

Január

MAGYAR KULTÚRA NAPJA
Töltsön egy estét nálunk! -  
a Magyar Kultúra Napja  
alkalmából 

Kedves Vendégeink!

Polgármester úr utasításának megfelelően Művelődési Házunk január 
hónapban szünetelteti rendezvényeit és foglalkozásait!

Megértésüket köszönjük!
Várjuk Önöket sok szeretettel februári programjainkon!

További információ a +36 23 999 250 telefonszámon és az info@mmmh.hu 
e-mail címen, hétfőtől péntekig 10 és 18 óra között!

Előzetes

!
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Amit már mindenki vár: végre újra farsangi retro buli a  
művelődési házban!
Fergeteges hangulat, parádés múltidéző jelmezek, retro, 
funky és disco slágerek megállás nélkül. Sztárvendég, tom-
bola, retro-büfé. Régi nagy kedvencek és örökzöld slágerek, 
finom falatok és bódító italok, szuper nyeremények.
Retro Pár hasonmásverseny:
Flintstone-ék, Jockey Ewing-ok és Samantha Ewing-ok, 
Sandy-k és Danny-k, egyéb ikonok és csillagok! Itt az idő! 
2023-ban is díjazzuk az est legjobb párosát.
Nagyobb társaságoknak /10 fő felett/ asztalfoglalási  
lehetőség.

Belépő:  
December 5. és 20. között, személyesen elővételben 
3.000 Ft az MMMH Rendezvényszolgálatán.
December 21. és január 31. között, előzetes regisztrá-
ció szükséges: regisztracio@mmmh.hu

Szervező és helyszín: MMMH

Mi a groteszk? – kérdezi Örkény István és egyperceseiben 
ad rá választ. Ha előrehajolunk és terpeszállásban a lábunk 
között átnézünk, a világ fejtetőre áll. Örkény abszurd humo-
ra különösen izgalmasan érvényesül a Baltazárosok rendkí-
vül érzékeny előadásmódjában. A zene, a próza, a ritmus, a 
mozgás és a látvány együtt egészíti ki a színészek játékát.
Előadják: Erdős Balázs, Fehér Dániel, Horváth Szilvia, Ke-
resztes Anna, Kocsi Zsófia, Kovács Panka, Kovács Veroni-
ka, Kováts Kriszta, Kudari Réka, Medetz Attila, Müller Péter 
Sziámi, Pátkai Andrea, Rafael Erzsébet, Szilvásy Márton, 
Vörös Ferenc
Rendező: Kováts Kriszta

Belépő: Felnőtt: 3.200 Ft, Nyugdíjas /diák: 2.700 Ft
az MMMH Rendezvényszolgálatán és a jegy.hu oldalon
Szervező és helyszín: MMMH

2023. február 11. 20:00-03:00 

2023. február 15. 19:00

RETRO FARSANG 

ÖRKÉNY ISTVÁN:  
NÉZZÜNK BIZAKODVA A JÖVŐBE! 
Baltazár Színház

Február
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A Budapest Bár a szívbemarkoló és szívderítő dalok ci-
gányzenei feldolgozásaival vált Magyarország egyik leg-
népszerűbb zenekarává. Az együttes varázslatos vonze-
rejét a kitűnő zenészeknek és a magyar rockzene kultikus 
énekeseinek köszönheti. Az eredetileg egyetlen lemezre 
születő Budapest Bár tizenkét énekessel, teljesen egyedi 
felállásban működik – talán épp ezért lett mára a legke-
resettebb koncertzenekar, fesztiválok és nagyszínpadok 
rendszeres fellépője. A Budapest Bár védjegyévé vált 
egyedi stílus gyökerei az 1920-30-as évekbeli, budapes-
ti kávéházak világáig nyúlik vissza. Az ismert és kedvelt 
dalokat cigányzenei alapokon, jazz, pop, rock, klezmer és 
számos zenei műfaji elemmel ötvözve értelmezik újra – 
ezzel megteremtve egy új zenei irányzat alapjait.
A Budapest Bár cikázik a zenei stílusok között és kiszakít 
a mindennapokból. Örömzene nyitott füleknek!

A zenekar tagjai: Farkas Róbert /hegedű, gitár/, Ürmös 
Sándor /cimbalom/, Ökrös Károly /harmonika/, Farkas 
Richárd /nagybőgő/, Kisvári Bence /dob/

Belépő: 
elővételben: 6.900 Ft, koncert napján: 7.500 Ft 
az MMMH Rendezvényszolgálatán és a jegy.hu oldalon
Szervező és helyszín: MMMH

2023. február 24. 19:00

BUDAPEST BÁR KONCERT 
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ALAPOZÓ TERÁPIA 
Fejlesztés, homloklebeny terápia és iskola-előkészítő foglalkozások, csoportbeosztás szerint.
Információ és jelentkezés: Bolyos Anna Krisztina Tel.: +36 30 927 1884, E-mail: alapozo.bolyos@gmail.com

BABA-MAMA KLUB
Szeretettel hívjuk az anyukákat újonnan induló klubunkba. Beszélgetünk, többek között kötődő nevelésről, hordozásról, 
szoptatásról, táplálásról, altatásról, meghívott előadókkal vagy csak magunk között. Ha szeretnél egy kellemes délelőttöt 
eltölteni hasonló helyzetben lévő társakkal, itt a helyed!
Csütörtökön 9:00-11:00-ig
Információ és jelentkezés: Ábrahám Mária, E-mail: tuskes.maria@gmail.com, 
Kokas-Varga Tímea, E-mail: kokasvtimea@gmail.com

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
Információ és jelentkezés: Huber Kinga, fazekas-keramikus, népi játszóház foglalkozásvezető Tel.: +36 20 559 7979

HANGSZERVARÁZS ZENETANODA – ROSALES ZENEÓVODA
Zenei fejlesztő foglalkozások óvodás korú gyermekek részére, csütörtökön, csoportbeosztás szerint. 
Információ és jelentkezés: Nagy Mária, az Operaház gyerekprogramjainak játékmestere Tel.: +36 30 936 1713
E-mail: hangszervarazs@gmail.com Web: www.hangszervarazs.hu

HANGTÁLFÜRDŐ 
Hangtálfürdő tibeti zengőtálakkal, szerdán 17:00-18:00-ig
A hangtálfürdőzés amellett, hogy a hangtálak csodás hangjai elvarázsol, a hangrezgéseknek köszönhetően kellemesen 
ellazulunk, kikapcsolódunk, töltődünk, jobb lesz a közérzetünk. Polifoam és kispárna szükséges. 
Csoportlétszám max. 10 fő.
Információ és jelentkezés: Papp Dajka Emese Tel: +36 70 327 4777 

ISKOLA-ELŐKÉSZÍTŐ FOGLALKOZÁS
Kis létszámú csoportban tartott foglalkozások, hétfőn és kedden 8:00-16:00-ig.
Információ és jelentkezés: Beer Ildikó Tel: +36 20 356 7971 Web: www.pille-ovisuli.hu

KISS ZENEDE ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA KÉPZÉSEI
Színvonalas, személyre szabott zeneművészeti képzés, hangszeres és szolfézs órák, órarend szerint.
További információ és jelentkezés: E-mail: info@kisszenede.hu Web: www.kiss-zenede.hu

KLUBOK, KÖRÖK, EDZÉSEK
Foglalkozásainkra előzetes jelentkezés szükséges a  
megadott elérhetőségeken.

Bővebb információ: www.mmmh.hu és www.facebook.com/muvhaz

ALKOSSUNK, TANULJUNK!
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ALAKFORMÁLÓ TORNA
Alakformáló-erősítő gyakorlatok, pilates, jóga és aerobik elemekkel, kiscsoportban.
Szerdán 9:00-10:00-ig
Információ és jelentkezés: Kósa Zita Tel: +36 30 349 9895

GYEREK FITNESZ (MARCIPÁN TÁNC- ÉS FITNESZ SE)
Fitnesz edzéseinken akrobatikát, lazasági-, erő- és táncelemeket, ugrásokat tanulhatsz. Magasszintű képzéseinkre várjuk 
régi és új tagok jelentkezésést! 
Edzések: hétfőn és szerdán, csoportbeosztás szerint
Információ és jelentkezés: Cservenyák Gabriella, E-mail: cservenyakg@gmail.com
Web: www.gyerekfitness.hu

HATHA JÓGA FANNIVAL
Manapság egyre több ember szenved stressztől, küzd egészségügyi problémákkal. A jóga egy életmód, egy mozgásfor-
ma, amely harmóniához, örömhöz és egészséghez vezet. Folyamatos csatlakozási lehetőség!
Flow jóga (dinamikus haladó jógairányzat): hétfőn 18:30-20:00-ig
Jóga mindenkinek (kezdő, újrakezdő): csütörtökön 18:30-20:00-ig
További információ: Dr. Homonnay Béláné 
Tel.: +36 23 890 366 40-es vagy 42-es mellék vagy bicsar.noemi@mmmh.hu

KOKAS-FOGLALKOZÁS
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.
Pénteken 16:30-17:30-ig, nagycsoportos óvodás gyermekeknek
Információ és jelentkezés: Ficsorné Lia E-mail: kokas_tb@smartcontact.hu

MESE MACI BÁBOS KALANDJAI 
Bábfoglalkozás, zenei játékok és barkácsolás babáknak, ovisoknak és az egész családnak, hétfőn 10:00-10:45-ig. 
Információ és jelentkezés: Enyedi Anita  
Tel.: +36 70 226 7111 E-mail: info@mesemaci.hu Facebook: www.facebook.com/mesemaci.hu/

TŰSAROK ÉS ALMÁSPITE – NŐI KÖR
Hiányzik egy beszélgetős, lelkizős, üzletelős, feltöltődős nap? Egy olyan női közösséget hozunk létre, ahol megismerke-
dünk, támogatjuk és inspiráljuk egymást, kiszakadunk a hétköznapokból, feltöltődünk, kikapcsolódunk. 
Célunk, hogy megtapasztaljuk a női kör hatalmas, építő energiáját. Várunk Téged egy olyan női közösségbe, ahol egy-
mást inspirálva fejlődni fogunk az életünk minden területén.
Hiszünk benne, hogy ha figyelünk rád, akkor legbelül a lelkedben változások fognak bekövetkezni. Ha nagyra értékeljük 
a nőiségünket, az elért eredményeinket, vagy a céljainkat, akkor egymás felé fordulva bármire képesek leszünk! Hiszünk 
abban az erőben, amit a nők egymás között, egymással együtt elérhetnek és megtapasztalhatnak!
A női kört vezeti: Kracsó Alexandra
Decemberi időpont: december 14. szerda 17:00-20:00-ig
Csoportlétszám max. 15 fő.
Információ és jelentkezés: E-mail: tusarokesalmaspite@gmail.com

MOZOGJUNK, TÁNCOLJUNK!
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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 Tel.: +36 30 256 1170 E-mail: zoekatai97@gmail.com Web: www.ecds.hu

JÓGA JUDITTAL
A Jóga Mindenkié programmal szeretnék utat nyitni bárkinek a jóga rendszeréhez, kortól, nemtől, súlytól függetlenül, ami 
mindenki számára elérhető alternatívát nyújt egy kiegyensúlyozottabb és egészségesebb élethez. Változatos csoportos 
és egyéni órákkal, stílusokkal és edzőkkel várunk benneteket! 
Hatha jóga Judittal: kedden 19:00-20:30-ig
Információ és jelentkezés: Teslér Judit hatha és gyermekjóga oktató
Tel: +36 30 241 4372 E-Mail: judit.tesler1@gmail.com, ajogamindenkie.tesler@gmail.com

MAZSORETT (GYÉMÁNTKÚT EGYESÜLET)
Szeretettel várjuk a csatlakozni vágyó 3-10 éves lányokat, akik egy lendületes csapat tagjaként elsajátítanák a botforga-
tás, zászlóforgatás és pom-ponozás alapjait. Célunk a közösségi élmény megteremtése, miközben a helyes testtartást 
és a ritmusérzéket is fejlesztjük. 
Kezdő óvodás órák: hétfőn - szerdán, Kezdő iskolás órák: kedden- csütörtökön
Folyamatos csatlakozási lehetőség!
Információ és jelentkezés: Majorné Jónás Anna táncoktató Tel:+36 30 978 5829

PILATES
Mélyrétegű törzsizmok erősítésére, nyújtására koncentráló, az egész testet átmozgató mozgásrendszer. 
Hétfőn 18:00-19:00-ig. Információ és jelentkezés: Nagy Eleonóra Tel.: +36 70 537 5136

STRETCHING ÉS MOBILIZÁCIÓ
Egy edzés nemcsak az erő fejlesztéséről szól, az edzés felépítésén is sok múlik. Minden sportmozgásnak elengedhe-
tetlen része a bemelegítés, a mobilizáció, a nyújtás és a lazítás. A tested harmonikus működésének ez az egyik alapja. 
Néha dinamikus, néha statikus, olykor aktív, máskor passzív mozgásokkal és gyakorlatokkal varázsoljuk újjá a tested, 
így minden óra más és más lesz. Várunk egy jó társaságba, jó hangulatban, lazító zenével, kellemes környezetben! A 
foglalkozásokra polifoam és törölköző szükséges. 
Kedden 18:00-19:00-ig és vasárnap 10:00-11:00-ig
Információ és jelentkezés: Pollák János Fit-tréner  Tel.: +36 20 487 6673

SZENIOR ÖRÖMTÁNC
Közösségi tánc, amihez nem szükséges sem előzetes tánctudás, sem állandó partner. A kíméletes mozgásforma figye-
lembe veszi az idősödő szervezet sajátosságait. A táncolás jótékonyan hat testre, lélekre és szellemre, növeli az állóké-
pességet, javítja a hangulatot és segít a szellemet frissen tartani.
Kedden 16:00-17:00-ig
Információ és jelentkezés: Almási Judit, mentálhigiénés szakember, pszichodráma asszisztens szeniortánc oktató   
Tel.: +36 30 729 2152 E-mail: almasi.judit.pd@gmail.com

TÁRSASTÁNC
Standard és latin táncok elsajátítása, valamint az illemszabályok megismerése.
Felnőtt középhaladó csoport: hétfőn 17:30-18:30-ig
Felnőtt haladó csoport: hétfőn 18:30-19:30-ig
Információ és jelentkezés: Klinda Dénes, táncpedagógus  Tel.: +36 20 485 3015
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WESTERN LINEDANCE
Sok év után újra: kezdő western tánc, linedance az MMMH-ban!
Táncos esti összejövetelek, vidám, baráti kikapcsolódás. Szeretettel várjuk az érdeklődőket!
Klubnapok: pénteken 18:30-20:00-ig
Információ és jelentkezés: Seprődi Ildikó Tel: +36 30 930 6921 
E-Mail: info@westernlinedance.hu Web: www.westernlinedance.hu

PREVI TEAM EGYESÜLET
Senior torna: hétfőn 18:00-19:00-ig 
Basic Jump: hétfőn és csütörtökön 19:00-20:00-ig
Gerinctréning: kedden 18:00-19:00-ig
Kondi (step és fitball kombinált): szerdán és pénteken 18:00-19:00-ig
World Jump Fitnesz: szerdán és pénteken 19:00-20:00-ig
Moveini képességfejlesztő torna (4-6 éveseknek): csütörtökön 18:00-19:00-ig
World Jumpini (6-13 éveseknek): pénteken 17:00-18:00-ig

Információ és jelentkezés: 
Bóta Ili szakosztály-vezető - Jump, kondi és senior torna Tel.: +36 70 384 6300 
Füzesi Blanka, konduktor – Moveini Tel.:+36 30 524 8069 
Füzesi Krisztina, gyógytornász - Gerinctréning 
Web: https://previteam.webnode.hu

GÁTIZOMTORNA, KISMEDENCE REGENERÁCIÓ
Gátizomtorna, kismedence regeneráció - Szabadulj fel és éld meg a nőiséged, a változókort és az idős kort is könnyedén!
3 napos tréning a gátizmok edzésének megtanulására.
Decemberi időpontok: december 5., 12., 19. hétfőn 18:00-20:00-ig
Létszám max. 4 fő! Bejelentkezés szükséges!
Információ és jelentkezés: Tóth Évi Tel.: +36 20 956 33 64, 
E-mail: evifitness.hu@gmail.com Web: www.evifitness.hu

LOVE YOUR BELLY
Hasizomfejlesztő tréning, ahol megtanulhatod a szétnyílt hasizom megfelelő mozgástechnikáját. 
Időpontok: december 14. szerdán 18:00-20:00-ig
Csoportlétszám max.4 fő.
Információ és jelentkezés: Tóth Évi Tel: +36 20 9563 364 
E-Mail: evifitness.hu@gmail.com Web: www.evifitness.hu

Bálinti Sakkbarátok SE: péntek 17:00
Mozgáskorlátozottak Egyesülete:  
kéthetente, szerda 15:00
Nyugdíjas klub: kéthetente, szerda 15:00
Lendvai Károly Férfikórus: csütörtök 16:30
Törökbálinti Cantabile Kórus: kedd 18:00
Törökbálinti Kamarakórus: kedd 18:00

PRÓBÁK, KLUBNAPOK, EDZÉSEK

Törökbálinti Hagyományőrző Tánccsoport:  
kedd 17:00, péntek 18:00
Törökbálinti Sport Egyesület (TSE)
Sanda, Taolu kungfu: hétfő, szerda, péntek 18:00-20:00
Tai chi: kedd 18:00-19:30
Musztáng SE: hétfőn és szerdán 17:00-20:00
Fanatic SE: csütörtökön 18:30-20:00
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FALUMÚZEUM                                                   
2045 Törökbálint, Baross Gábor u. 17. 
Facebook: www.facebook.com/balintmuseum
KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG                              
Törökbálint, Pelsőczy Ferenc utca www.tbkat.hu 
NÉMET KÖZÖSSÉGI HÁZ                                       
Törökbálint, Baross u. 23. 
Web: www.tbnko.hu E-mail: mammel.magdolna@gmail.hu
REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG                        
Törökbálint, József Attila u. 31. 
Web: www.tbref.hu E-mail: info@tbref.hu

ELÉRHETŐSÉGEK TÖRÖKBÁLINTI SPORTKÖZPONT                        
2045 Törökbálint Óvoda u. 6.,  
Tel.:+36 23-222-360 Web: www.tbsk.hu
VOLF GYÖRGY KÖNYVTÁR                          
2045 Törökbálint, Munkácsy Mihály u. 83. 
Tel.: 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
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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: +36 23 890 366 
További információ:  

www.mmmh.hu, www.facebook.com/muvhaz.  
Fotók: 

MMMH
Szerkesztés, nyomdai előkészítés: 

Hartauer Gábor, hartauer.gabor@mmmh.hu 
A műsorváltozás jogát fenntartjuk!  

Februári lapzárta január 15. 
Nyomda: 

EPC nyomda 



Elérhetőségeink:
2045 Törökbálint,  Munkácsy Mihály u. 83. 

info@mmmh.hu 
www.mmmh.hu 

www.facebook.com/muvhaz 
 

Telefonszámok: 
Központ:  

+36 23 890 366 
Rendezvényszolgálat, jegypénztár    

+36 23 890 366, 40-es mellék 
Szolgáltatásszervezés (terem- és eszközbérlet):    

+36 23 890 366, 45-ös mellék 
Esküvőszervezés: 

+36 23-890 366, 49-es mellék
Művelődésszervezők: 

+36 23 890 366, 41-es, 42-es mellék 
Üzemeltetés: 

+36 23 890 366, 46-os mellék

Nyitva tartás 

Hétköznapokon hétfőtől péntekig: 
8:00-21:00 

A hétvégi nyitvatartás rendezvények függvényében.

RENDEZVÉNYEK    ESKÜVŐK    KONFERENCIÁK    CÉGES PARTIK 
CSALÁDI RENDEZVÉNYEK    SZALAGAVATÓK BÁLOK    TRÉNINGEK 

SAJTÓTÁJÉKOZTATÓK    FILMFORGATÁSOK

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.

remek helyszíne
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