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KÖSZÖNJÜK, HOGY VELÜNK VOLTATOK!
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Program naptár
SZEPTEMBERI

2022. szeptember 8. 20:00
„KÁRTYAJÁTÉK“ – BECK ZOLTÁN ÉS VECSEI H. MIKLÓS KÖZÖS ESTJE 
/Könnyűzene/

2022. szeptember 9. 20:00
ELESTIC : Neon csend zenekar 
/Könnyűzene/

2022. szeptember 18. 10:00
ÉLJ ÖKOSAN! – Környezettudatos családi nap 
/Családi program/

2022. szeptember 23. 18:00
„MÁS-KÉP(P)” – Kollár Tibor festőművész kiállítása 
/Kiállításmegnyitó/

2022. szeptember 24. 10:30
KISECSET – Bálnahaverok 
/Élményfestés/

2022. szeptember 24. 16:00
KÉPFESTŐK - Akvarell workshop 
/Élményfestés/

2022. szeptember 25. 10:00
ŐSZI KERÁMIA WORKSHOP 
/Kézműves program/

www.mmmh.hu /muvhaz /torokbalint_muvhaz_
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2022. szeptember 8. 20:00

2022. szeptember 9. 20:00

Kártyajáték- Beck Zoltán és 
Vecsei H. Miklós közös estje

ELESTIC - Ifjúsági klubkoncert 
Fellép: Neon csend zenekar

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 kártyák-
hoz történetek, versek, dalok, személyes élmények kap-
csolódnak. Olyanok, amelyeket nem árulunk el előre egy-
másnak sem. Ez a mi kockázatunk és persze a tiétek is.

A pécsi zenekar így nyilatkozik magáról: „Ennek a zenekar-
nak csak néha van hangja. Olykor hangos, torz és gyor-
sabb, mint egy huszonéves lány egészséges pulzusszá-
ma. Rájött, hogy a szakítások örökké tartanak. Észrevette 
azt a sípoló zajt, amit a temetéseken hallani. És fél attól, 
amit senki nem tud, hogy mikor jön el. Üvölt, mert túl kicsi 
a szoba és reméli, hogy a visszhangja válaszol.”

Várunk mindenkit az Ifjúsági klubban a Neon csend zene-
karral! 

A rendezvény a Hangfoglaló Könnyűzene Támogatói 
Program keretében valósul meg.

Belépő:
elővételben: 3.200 Ft koncert napján: 3.800 Ft
(MMMH Rendezvényszolgálatán és a jegy.hu oldalon) 
Helyszín: Munkácsy Mihály Művelődési Ház

Belépő: 500 Ft
Helyszín: Munkácsy Mihály Művelődési Ház
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2022. szeptember 18. 10:00-18:00

2022. szeptember 23. 18:00

ÉLJ ÖKOSAN!  
– Környezettudatos családi nap

„ MÁS-KÉP(P)” – Kollár Tibor  
festőművész kiállítása 

A környezettudatos életmód a hosszú távú gondolkodás-
ról szól. Programjainkkal betekintést nyerhetnek, miképp 
tudják segíteni a környezetet, új technikákat tanulhatnak 
és különleges előadásokat hallgathatnak meg a fenntart-
hatóság jegyében.

Fő célunk, hogy felhívjuk a figyelmet a Föld természeti kör-
nyezetének megóvására.

A családi nap minden korosztály számára színes prog-
ramokat és kikapcsolódást biztosít, az ismeretterjesztés 
mellett.

A festőművész magáról így vall: „Képeimben a figuratív 
megjelenítés mellett az absztarkció is fontos szerephez 
jut, néhol egybegyúrva a múlt – jelen - jövő vízióival.  

Festményeimben  inkább  a kissé melankolikusabb táj-
megjelenítés dominál, néhol erőteljesebb kifejezési mó-
dozattal kombinálva.

A nem tájkép-jellegű vegyes témaválasztásaimon keresz-
tül a  jelen világunkra adott reflexiók is tetten érhetőek.”

A kiállítást megnyitja: Végvári Zsófia

Belépő: Ingyenes
Szervező: Törökbálint Város Önkormányzata
Helyszín: Munkácsy Mihály Művelődési Ház

Belépő: Ingyenes
Helyszín: Munkácsy Mihály Művelődési Ház 
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Az Akvarell workshop lényege, hogy a résztvevők elsajátít-
sanak egy olyan festési technikát, amivel a hétköznapok-
ban otthon, egyedül is tudnak festeni. Miután megtanulják 
az alapokat, gyakorolnak egy kicsit, és kipróbálhatnak pár 
trükköt, amivel még ügyesebbek lesznek.
Aztán előkerülnek inspirációs képek, és jön az elmélyült, 
szárnyaló alkotás, sok-sok segítséggel, technikai megol-
dásokkal.

Nem szükséges sem rajztudás, sem festészeti tapaszta-
lat, ráadásul minden eszközt biztosítanak (ecset, festék, 
papírok stb.)! Tölts el 3 órát kreatívan és vidáman, hozd el 
barátaidat, munkatársaidat, vagy gyere egyedül és ismerj 
meg új embereket!

Idén nyáron jártatok a tengernél? Láttatok színes halakat, 
érdekes állatokat és növényeket, delfineket vagy esetleg 
bálnát? Szeptemberben egy igazi vagány bálnával talál-
kozhattok. Igazi nyári hangulattal, fodrozódó tengerrel és 
színes halakkal festjük tele a vásznat!

A Képfestők csapata várja a 7-12 éves gyerkőcöket, hogy 
segítségükkel két óra alatt egy egyedi festményt alkossa-
nak. Ha gyermeked szeret rajzolni és alkotni, akkor itt a 
helye, hogy kipróbálja, milyen betölteni egy 40x50 cm-es 
vásznat és elkészíteni egy igazi festményt.

Előzetes bejelentkezés szükséges, a regisztrációhoz  
jelentkezési lapot kell kitölteni!

2022. szeptember 24. 10:30

2022. szeptember 24. 16:00

KISECSET – Bálnahaverok

KÉPFESTŐK - Akvarell workshop 

Részvételi díj: 7.900 Ft/ fő
Helyszín: Munkácsy Mihály Művelődési Ház

Részvételi díj: 10.900 Ft/fő
Helyszín: Munkácsy Mihály Művelődési Ház

A JELENTKEZÉSI LAP megtalálható a Képfestők facebook 
oldalán: www.facebook.com/kepfestok/ vagy kérhető 
e-mailben a kepfestok01@gmail.com címen!
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2022. 
szeptember 25.

10:00-12:00

2022. 
szeptember 25.

16:00

2022. 
szeptember 24.

9:00

2022. 
szeptember 29.

18:00

Falevél formájú tálak, dekorációk készítése.
Az ár 2 db tárgy elkészítését tartalmazza. Az 
elkészített alkotások mázazása és kiégetése 
külön díjazás ellenében.

Hagyományos sváb és modern fúvószene, laza hangulat! A Klasszikus táncok és kellemes 
hangulat vár minden zeneszerető vendégünkre. A Grossturwaller Musikanten zenekar 
számtalan nemzetközi vendégszereplésen vett részt nagy sikerrel. Az együttes tevékeny-
ségét a Magyar Fúvószenei Szövetség 1996-ban és 2001-ben és 2007-ben, három kategó-
riában (show, koncert és népi) „Fesztiválzenekar” tanúsítással minősítette. Töltsünk együtt 
egy zenés táncos délutánt!

A Törökbálinti Hendikep 1998 márciusa óta egy játékos, mégis komoly futóverseny  
sorozat. Minden hónap utolsó szombatján, 9 órától gyülekezünk a Dióskertnél. Nevez-
ni csak a helyszínen lehet. Verseny ez minden résztvevővel, és - elsősorban - verseny  
magaddal, pontosabban az előző havi időeredményeddel. A táv a maraton 1/8-a, 5275 m, 
a szintküldönbség 139 m. Szép, erdős terep, erdei utak, ösvények, alig aszfalt.

Várunk nagy szeretettel idén is a BeActive sportrendezvényünkre!

Dress code: 
kockás ing, farmer, kényelmes cipő és természetesen ha van, 
cowboy kalapod is hozd magaddal!

Foglalkozásvezető: Huber Kinga, fazekas-keramikus 

Belépő: 1.000 Ft/fő

A helyek korlátozottak, előzetes jelentkezés szükséges!

Információ és jelentkezés: regisztracio@mmmh.hu

Helyszín: Munkácsy Mihály Művelődési Ház

Belépő: 1.000 Ft/fő
Szervező: Grossturwaller Musikanten
Helyszín: Munkácsy Mihály Művelődési Ház

Szervező: TÉTE ( Törökbálinti Életmód és Tömegsport Egyesület)
Helyszín: Dióskert 

Belépő: Ingyenes
Helyszín: Munkácsy Mihály Művelődési Ház

ŐSZI KERÁMIA WORKSHOP 

HAGYOMÁNYŐRZŐ SÖRDÉLUTÁN 

TÖRÖKBÁLINTI HENDIKEP FUTÁS

Ismét FOUR for You!- BeActive sportest
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Hordó Henrik, Bohémia uralkodója nem akar király lenni, 
ezért egy másik országba költözik mint ezermester. Me-
sénkben minden bonyodalom ebből származik… 
Hősünk, Henrik fia, Ferdinánd, nem ismerheti hercegi 
származását. Liftes fiúként beleszeret Telhetetlen Tóbiás 
király leányába, Csiperke királykisasszonyba. A rangbeli 
különbség miatt senki sem néz jó szemmel a fiatalokra, 
megindul az udvari intrika ellenük. Henrik egyetlen kincse 
a talizmán, amelyet születésekor Tündérkeresztanyja tett 
a párnája alá. Játékunk során sok csodás és veszélyes 
kaland után kiderül, hogy segít a talizmán megtalálni a 
boldogságot.
Az előadást 4 éves kortól ajánljuk.

2022. október 8. 10:00

Októberi előzetes

2022. október 9. 13:00-17:00

FICÁNKOLÓ - Talizmán 
- Majoros Ági Bábszínháza

ŐSZI BÁLINTI BOLHAPIAC

Szeretnéd felöltöztetni az egész családot? Vagy csak 
meglepnéd magadat vagy szeretteidet valami szép dolog-
gal? Kincskeresés indul!

Aki járt már bolhapiacon, tudja, hogy mekkora élmény  
kacatok között kutatni, elfeledettnek hitt tárgyakra, külö-
nös értékekre bukkanni. Matatás, keresgélés, alkudozás, 
cserebere, nagy beszélgetések, jó hangulat: ez a bolhapiac, 
egy jó lehetőség, egy jó családi program.

Szeretettel várunk minden árusítót, vásárlót, nézelődőt!

Árusító asztalok korlátozott számban szeptember 20-tól, 
1.500 Ft-os áron foglalhatók, személyesen az MMMH 
Rendezvényszolgálatán.

Belépő: 700 Ft 
Családi jegyek: 2 felnőtt + 1 gyerek: 1500 Ft, 
2 felnőtt + 2 gyerek: 2000 Ft
Helyszín: Munkácsy Mihály Művelődési Ház

Belépő: Ingyenes
Helyszín: Munkácsy Mihály Művelődési Ház
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Decemberi előzetes

A jól ismert dallamokat az előadás szerves részét képe-
ző Karaván Família feldolgozásában hallhatjuk, akik 6 fős 
zenekarrá kiegészülve élőben játsszák az előadás zenei 
anyagát.

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.

További részletek hamarosan!

2022. december 9. 

Kármen -A VARIDANCE és a  
Bartók Táncszínház bemutatja
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KLUBOK, KÖRÖK, EDZÉSEK
Foglalkozásainkra előzetes jelentkezés szükséges a  
megadott elérhetőségeken.

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

ALKOSSUNK, TANULJUNK!

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

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

ISKOLA-ELŐKÉSZÍTŐ FOGLALKOZÁS
Kis létszámú csoportban tartott foglalkozások, hétfőn 8:00-16:00-ig
Információ és jelentkezés: Beer Ildikó Tel.: 06 20/ 356-7971 Web: www.pille-ovisuli.hu

KEREKÍTŐ (októbertől)
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. 
Információ és jelentkezés: Enyedi Anita  Tel.: +36 70 226 7111 Email: kerekitsunk@gmail.com Web: www.kerekito.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

KOKAS-FOGLALKOZÁS
Pénteken 16:30-17:30-ig, nagycsoportos óvodás gyermekeknek
A foglalkozás komplex művészetpedagógiát (ének, zene, tánc, vizuális alkotás) alkalmaz Dr. Kokas Klára módszere alap-
ján: személyiségfejlődés, szorongásoldás, EQ, önkifejezés, idegrendszer- és mozgásfejlesztés, élmény, kreativitás, képzelet. 
További információ és jelentkezés: Ficsorné Lia  E-mail: kokas_tb@smartcontact.hu
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MOZOGJUNK, TÁNCOLJUNK!

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

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
Hatha jóga workshop (3+1 alkalom): szeptember 13., 20., 27., október 4. kedden 19:00-20:30-ig
Bevezetés a jóga világába, ahol megszületik a test és a lélek egysége. Az első óra ingyenes!
Szeptemberben:
Gyertyafényes jóga: szeptember 16. pénteken 18:00-19:30-ig
Yin&Yang - fókuszban az egyensúly és az elengedés. Dinamikus gyakorlás, elcsendesedés, hosszabb relaxáció.
Power jóga: szeptember 23. pénteken 18:00-19:30-ig
Fókuszban az erő és a kitartás. Erővel tölt fel, fejleszti a rugalmasságot és a koncentrációt.
Gyertyafényes jóga: szeptember 30. pénteken 18:00-19:30-ig
Fókuszban a csípőnyitó gyakorlatok. A csípő területén tároljuk a stresszt és különféle negatív érzelmeket. 
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)
Helyes testtartás kialakítása, ritmusérzék fejlesztése, esztétikus testképzés, csoportbeosztás szerint. 
Folyamatos csatlakozási lehetőség!
Információ és jelentkezés: Jónás Anna, táncoktató Tel.:+36 30 978 5829

MESE MACI BÁBOS KALANDJAI (októbertől)
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/maci.hu
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PILATES
Mélyrétegű törzsizmok erősítésére, nyújtására koncentráló, az egész testet átmozgató mozgásrendszer. 
Hétfőn 18:00-19:00-ig
Információ és jelentkezés: Nagy Eleonóra +36 70 537 5136

SALSA (CARMEN SALSA CLUB)
A kubai salsa több mint tánc! Egy olyan stílus, amely a mozgást, a zene szeretetét és a közösség összetartó erejét ötvözi 
egy formába. Táncóráinkon eredeti kubai salsát, más néven Rueda de Casinot oktatunk, amelynek elsajátításával tanítvá-
nyaink nem csupán a salsát tanulják meg, hanem egy több száz fős salsa közösség tagjaivá válnak
Szerdán, csoportbeosztás szerint
Információ és jelentkezés: Papp Éva E-mail: carmensalsaeva@gmail.com

SANKALPA GYERMEKJÓGA
A gyermekjóga egy olyan érzelemközpontú mozgásforma, amelynek célja a gyerekek mozgásigényének kielégítése és 
érzelmi intelligenciájának fejlesztése úgy, hogy az óra minden pillanatát átszövi a mese és a játékosság. A jógikus gya-
korlatok elősegítik a gyerekek testi, lelki, szellemi harmóniáját. Felszerelés: saját jógaszőnyeg, kényelmes, laza öltözet. 
Kedden 17:00-18:00-ig
Információ és jelentkezés: Jászka Erika Tel.: +36 30 869 3479 E-mail: jaszka.erika79@gmail.com

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
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, 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

ZUMBA®
Máig töretlen népszerűségű, egyedülálló fitnesz program, amely különböző latin és nemzetközi ritmusokra épül, alapo-
san átmozgatja az egész testet. Válaszd az alakformálás legszórakoztatóbb módját! 
Szerdán 18:00-19:00-ig
Információ és jelentkezés: Mészáros Tímea, Zumba Instructor  E-mail: m.timpi@hotmail.com
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PREVI TEAM EGYESÜLET
Basic Jump: hétfőn és csütörtökön 19:00-20:00-ig
World Jump Fitnesz: szerdán és pénteken 19:00-20:00-ig
World Jumpini (6-13 éveseknek): pénteken 18:00-19:00-ig
Moveini képességfejlesztő torna (6-13 éveseknek):   
csütörtökön 18:00-19:00-ig
Kondi (step és fitball kombinált): szerdán 18:00-19:00-ig
Senior torna: szerdán 18:00-19:00-ig
Gerinctréning: kedden 18:00-19:00-ig

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.
Időpontok: szeptember 26., október 3., október 10. 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.
Időpont: október 12. szerda 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

Bálinti Sakkbarátok SE: péntek 17:00
Mozgáskorlátozottak Egyesülete:  
kéthetente, szerda 15:00
Nyugdíjas klub: kéthetente, szerda 15:00
Lendvai Károly Férfikórus: csütörtök 16:30

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

PRÓBÁK, KLUBNAPOK, EDZÉSEK

ELÉRHETŐSÉGEK

Törökbálinti Cantabile Kórus: kedd 18:00
Törökbálinti Kamarakórus: kedd 18:00
Törökbálinti Hagyományőrző Tánccsoport:  
kedd 19:00, péntek 18:00

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

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
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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!  
Októberi lapzárta szeptember 15. 

Nyomda: 
EPC nyomda 
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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



20


