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FEBRUÁR
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/me-
semaci.hu/
Helyszín: MMMH

6. vasárnap

14:00-18:00 KERÁMIA WORKSHOP – 
FECSKEFÉSZEK KÉSZÍTÉS

Hazánkban nagymértékben lecsökkent a fecske  
populáció. A szakember szerint a fecskepusztulás oka 
az élelmiszer-pazarlást kiszolgáló nagyüzemi mező-
gazdaság, a globális klímaváltozás, a nem korszerű 
vegyszerrel végzett szúnyoggyérítés és az, hogy sokan 
még ma is leverik a fecskefészkeket. Ha előregyártott 
házakat helyezünk ki nekik, nagyobb kedvvel teleped-
nek ereszeink alá, költik fiókáikat és egyedenként kb. 
1 kg rovart fogyasztanak el. Nálunk a molnár és a füsti 
fecske jellemző. Az általunk készített fészek kis eltérés-
sel, de mindkét faj számára megfelelő.
Fejenként 1 db fecskefészek készíthető. Az elkészített 
alkotások mázazását és kiégetését a foglalkozásveze-
tő külön díjazás ellenében vállalja.

Amit szükséges magatokkal hozni: egy nyújtófa, egy 
régi konyharuha, lepedő vagy vászon darab.
A részvétel ingyenes, de mivel a helyek korlátozottak, 
ezért előzetes regisztrációhoz kötött!
Információ és jelentkezés: a bicsar.noemi@mmmh.hu 
vagy a regisztracio@mmmh.hu címen.
Foglalkozásvezető: Huber Kinga, fazekas-keramikus, 
népi játszóházvezető

11. péntek

19:00 A DZSUNGEL KÖNYVE   
Álomvándorok Társasága színisuli előadása

Az Álomvándorok Társasága színisuli már lassan 10 
éve működik Érden. Lelkes fiatalok alkotják a csapa-
tot, akik szeretik a színházat. A közönség már láthat-
ta őket többek között a Valahol Európában, a Padlás 
és a Nyomorultak című előadásokban,... 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
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12. szombat

15:00 MEGEMLÉKEZÉS  A KITELEPÍTÉS 
76. ÉVFORDULÓJA ALKALMÁBÓL
A Szervezők ezzel a megemlékezéssel kapcsolódnak 
január 19-hez, mely napot a Magyar Országgyűlés 
hivatalosan a Magyarországi Németek Elűzésének és 
Elhurcolásának Emléknapjává választotta. 
Kérünk benneteket, hogy e csendes megemlékezés-
re azokat a Törökbálintiakat is hívjátok el, akik nem 
Egyesületünk tagjai. 
Megemlékező beszéd:  dr. Aradszki András ország- 
gyűlési képviselő
Közreműködik: A Zimándy Ignác Általános Iskola 
tanárai és tanulói, a Grossturwaller Musikanten és a 
Hagyományőrző Svábkórus
Szervező: Német Önkormányzat, Törökbálint    
Helyszín: Kitelepítési Emlékmű, Sváb tér.

16:00-21:00 FARSANG A JÉGEN
Korcsolya bemutató, családi jelmezverseny, jeges  
játékok, forró italok, tánc a jégen…

További részletek: www.mmmh.hu, www.facebook.
com/muvhaz
Szervező: MMMH 
Helyszín: MMMH mögötti jégpálya

17. csütörtök

19:00 „KITOLÁS“ – LENGYEL TAMÁS 
ÖNÁLLÓ ESTJE
Apanevelés kezdőknek és haladóknak
Apának lenni nem könnyű. Sőt elképesztően nehéz. 

Főleg, mert senki nem mondta el, hogyan kell csinál-
ni. Mostanáig!
Ebben az apanevelő előadásban szó lesz a terhesség 
különböző fázisairól, a magzattelepátiás kommuni-
kációról, a babakocsivásárlás traumáiról, levakarha-
tatlan nőrokonokról, a szabadban szoptatás férfiakra 
gyakorolt hatásairól, a játszótér szellemeiről és a nagy 
mennyiségben hallgatott Gryllus Vilmos dalok men-
tálhigiénés következményeiről. 
Válaszokat, persze, én sem tudok. De azért elmon-
dom a frankót. Vagy legalább, hogy velem hogy  
történt minden. Addig is vigyázz! Az ellenség soha-
sem alszik. Se képletesen, se szó szerint.
Az előadást 14 éves kor felett ajánljuk.
További információ: lengyeltamas.com
Szervező: Lengyel Tamás Produkció
Helyszín: MMMH

18. péntek

18:00 KIÁLLÍTÁSMEGNYITÓ
Égi jelek – Papp Norbert festőművész kiállítása
Papp Norbert 1981 júniusában született. A rajz  
szeretete és a fantázia birodalma kora gyermek korától 
jelen volt életében. A klasszikus festmények éppúgy 
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inspirálták mint a képregények vagy a rajzfilmek. Al-
kotói stílusában felismerhető ezeknek a keveredése. A 
határorzott kontúrok és az élénk,vibráló színek világá-
ban otthonosan mozgó alkotó mindig több értelmű, 
ember központú képeket hoz létre. Az álmok és a való-
ság hétköznapi észlelésén túli tapasztalatok jelennek 
meg közérthető módon képein. Szívesen kísérletezik 
különböző festészeti és grafikai technikákkal.
„Bárki bármilyen képet is fest, az az egyedi, csak rá 
jellemző személyiségével hagy nyomot a vásznon. 
Függetlenül a témától  minden esetben az a nyom 
rólunk mesél. Évekkel a halálunk után is kapcsolat 
alakul ki azzal aki látja, ha jól figyel megismerhet 
minket. Mint ahogy mi is jobban megismerjük ma-
gunkat és a világot amikor alkotunk, szorosabban 
érezzük a kapcsolatot azzal amit így megismerünk.   
A művészet szerintem egy láthatatlan kapcsolat, 
amely összeköti az embereket.” 
(Papp Norbert)
A kiállítást megnyitja: Tarr Bence László filozófus
Helyszín: MMMH

19. szombat

10:00 „FICÁNKOLÓ“ 
CSALÁDI DÉLELŐTT
 Hipp, hopp farsang!
Tuskó húzás, kántálás, farsang farki  mókázás Gulyás 
László Vándormuzsikussal, s a közönség színe-javával.
"Az új farsang beköszöntött, Vízkereszttel megkezdődött. 

Kiszabták a farsang hosszát, Hamvazóval látjuk rosz-
szát. Mulassunk hát Húshagyóig, míg a farsang ki 
nem múlik! Jöjjenek hát mókázni, telet űzni, nótázni!
Dérrel-durral, kacagással, mesével és varázslással..."
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

26. szombat 

11:00 KISECSET 
gyerekeknek: Alpaka
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A visszatérés örömére egy vicces Alpakát festik a 
gyermekek a Kisecset programban, a sok aprócs-
ka kéz végre ecsetet ragadhat, és vidám színekkel  
vászonra varázsolhatja ezt a mókás állatot.
Gyertek Ti is, merüljetek el az alkotásban és vigyétek 
haza saját, egyedi Alpakás festményeiteket!
A Képfestők csapata várja a 7-12 éves gyerkőcöket, 
hogy segítségükkel két óra alatt egy egyedi fest-
ményt alkossanak. Ha gyermeked szeret rajzolni és 
alkotni, akkor itt a helye, hogy kipróbálja, milyen  
betölteni egy 40x50 cm-es vásznat, és elkészíteni egy 
igazi festményt.
Ha úgy érzed, gyermekedben megvan a kreativitás,és 
már csak a bátorsága, önbizalma hiányzik, hogy 
lelkesen fogjon hozzá az alkotásnak, akkor pedig 
nem is lehet kihagyni ezt a programot, hiszen itt min-
denki megtapasztalja az alkotás örömét. Az esemény 
2-2,5 órát vesz igénybe, a festéshez minden eszközről 
gondoskodnak!
Részvételi díj:7.900 Ft/ fő
További információ : kepfestok01@gmail.com
Előzetes bejelentkezés szükséges, a regisztráció-
hoz jelentkezési lapot kell kitölteni! A JELENTKEZÉSI 
LAP megtalálható a Képfestők facebook oldalán:   
https://www.facebook.com/kepfestok/ vagy kérhető 
e-mailben!
Helyszín: MMMH

16:00 KÉPFESTŐK
Akvarell workshop

Az Akvarell workshop lényege, hogy a résztvevők 
elsajátítsanak egy olyan festési technikát, amivel a 

hétköznapokban 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 megoldásokkal.
Szakértelemmel, kedvességgel, és profin kidolgozott 
workshoppal várnak!  
Nem szükséges sem rajztudás, sem festészeti tapasz-
talat, ráadásul minden eszközt biztosítanak (ecset, 
festék, papírok, 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
További információ: kepfestok01@gmail.com
A létszám korlátozott, ezért előzetes bejelentkezés 
szükséges, a regisztrációhoz jelentkezési lapot kell 
kitölteni! A JELENTKEZÉSI LAP megtalálható a Képfes-
tők facebook oldalán:  https://www.facebook.com/
kepfestok/ vagy kérhető e-mailben!
Várnak szeretettel: Endrődy Orsolya és Kiss Mónika
Helyszín: MMMH

19:00 BÁLINTI SVÁBBÁL
Fellépők: „Ein Herz für Kinder” „Csupaszív” Német 
Nemzetiségi Óvoda, Die Grossturwaller
Zene: Platin  Kapelle (Branau)
Sváb népviseletben vagy osztrák-bajor dirndliben  
bálozók között nyereményeket sorsolunk ki. 
Fővédnök: dr. Aradszki András országgyűlési képviselő
Az érkezésnél a bejáratnál kell sorszámot igényelni.
A belépőjegy ára: 2.500 Ft, amellyel az „Ein Herz 
für Kinder” „Csupaszív” Német Nemzetiségi Óvoda  
Alapítványát támogatja
Kapható: Német Közösségi Ház, Csupaszív Német 
Óvoda, 
Támogatók: Törökbálint Önkormányzata, Munkácsy 
Mihály Művelődési Ház
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Szervező: Csupaszív Német Óvoda, Német  
Önkormányzat, Sváb Egyesület
Helyszín: MMMH

27. vasárnap

10:00 GRYLLUS VILMOS CSALÁDI  
KONCERT - MASZKABÁL
Bál, bál, maszkabál! 

Minden jelmez készen áll, 
szól a nóta, messze száll: 
Áll a bál, áll a bál, 
áll a fényes maszkabál! 
Bál, bál, maszkabál! 
Tarka-barka sapka, sál,
málnaszörp és szalmaszál: 
Áll a bál, áll a bál, 
áll a fényes maszkabál! 
Bál, bál, maszkabál! 
Julcsi, Panka, Pista, Pál 
karja, lába táncra áll: 
Áll a bál, áll a bál, 
áll a fényes maszkabál!
Jegyek 2 éves kortól elővételben 1.800 Ft-os, aznap 
2.500 Ft-os áron kaphatók az MMMH Rendezvény-
szolgálatán és a www.jegy.hu oldalon.
Szervező és helyszín: MMMH

16:00 HAGYOMÁNYŐRZŐ SÖRDÉLUTÁN
Hagyományos sváb és modern fúvószene, laza han-
gulat! Klasszikus táncok és kellemes hangulat vár 
minden zeneszerető vendégünkre.Töltsünk együtt 
egy zenés-táncos délutánt!
Belépő: 1.000 Ft
Szervező: Grossturwaller Musikanten
Helyszín: MMMH
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MÁRCIUSI ELŐZETES
10. csütörtök

19:00 „KÁRTYAJÁTÉK“ - 
BECK ZOLTÁN ÉS VECSEI H. MIKLÓS 
KÖZÖS ESTJE 

Van 32 lapunk, épp úgy, mint egy pakli magyar kár-
tyában. A kártyák mindegyikén egy szó, egy félmon-
dat: 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 Rendezvényszolgála-
tán és a jegy.hu oldalon.
Szervező és helyszín: MMMH

13. vasárnap

13:00-17:00 TAVASZI BÁLINTI BOLHAPIAC  

Szeretnéd felöltöztetni az egész családot? Vagy csak 
meglepnéd magadat vagy szeretteidet valami szép 
dologgal? Kincskeresés indul! 
Aki járt már bolhapiacon, tudja, hogy mekkora él-
mény kacatok között kutatni, elfeledettnek hitt tár-
gyakra, különös értékekre bukkanni. Matatás, keres-
gélés, alkudozás, cserebere, nagy beszélgetések, jó 
hangulat: ez a bolhapiac, egy jó lehetőség, egy jó 
családi program.
Árusító asztalok korlátozott számban, február 22-től, 
1.200 Ft-os áron foglalhatók, személyesen az MMMH 
Rendezvényszolgálatán.
Szeretettel várunk minden árusítót, vásárlót, nézelő-
dőt!
A belépés díjtalan.
Szervező és helyszín: MMMH
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KLUBOK,
KÖRÖK  EDZÉSEK

FAZEKAS-KERAMIKUS SZAKKÖR   
Szeretettel várunk minden érdeklődőt egy olyan 
agyagos szakkörbe, ahol mindenki kiélheti fantáziá-
ját 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 gyerme-
kek 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 minden-
napi gondokból? Szeretnéd egyszerűen csak jól érez-
ni magad? Akkor a tibeti hangtálfürdő Neked való! 
Gyere el, lazulj le és kapcsolj ki!
Megtapasztalod milyen, amikor a testedben felol-
dódnak a negatív blokkok, átjár egy kellemes hang és 
annak rezgései, majd tested-lelked-sejtjeid feltöltőd-
nek, és frissen, energikusan indulsz tovább. 
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, mozog-
junk együtt! Előzetes jelentkezés ajánlott!
Információ és jelentkezés: Enyedi Anita 
(kerekitsunk@gmail.com, 70-2267-111)
www.kerekito.hu

KISS ZENEDE ALAPFOKÚ 
MŰVÉSZET I ISKOLA KÉPZÉSEI       
Színvonalas, személyre szabott zeneművészeti kép-
zés, hangszeres és szolfézs órák, órarend szerint. 
Előzetes jelentkezés szükséges!
További információ: info@kisszenede.hu
www.kiss-zenede.hu

KOKAS-FOGLALKOZÁS                 
Pénteken 16:00-17:00-ig, nagycsoportos óvodás 
gyermekeknek. 
A foglalkozás komplex művészetpedagógiát (ének, 
zene, tánc, vizuális alkotás) alkalmaz Dr. Kokas Klára 

ALKOSSUNK, TANULJUNK!
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GYEREK 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

MOZOGJUNK, TÁNCOLJUNK!

módszere alapján: személyiségfejlődés, szorongásol-
dás, 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 babák-
nak, ovisoknak és az egész családnak, hétfőn 10:00-
10:45-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 JP                             
Nálunk egy helyen tanulhatnak a gyerekek: éneket, 
drámát, színészetet, táncot, balettot és szolfézst, min-
dent, 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

HATHA JÓGA                               
Manapság egyre több ember szenved stressztől, küzd 
egészségügyi problémákkal. A jóga egy életmód, egy 
mozgásforma, amely harmóniához, örömhöz és egész-
séghez 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 csat-
lakozási lehetőség!
Próbák: kedden és csütörtökön, csoportbeosztás 
szerint
Információ és jelentkezés: Kátai Zoé, táncoktató  
(30-256-1170, zoekatai97@gmail.com)
www.ecds.hu

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

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

KLUBOK  KÖRÖK  EDZÉSEK



Programajánló
február

www.mmmh.hu                              

10 11

www.facebook.com/muvhaz 

ENKLUBOK  KÖRÖK  EDZÉSEK
SALSA (CARMEN SALSA CLUB)            
A kubai salsa több mint tánc! Egy olyan stílus, amely 
a mozgást, a zene szeretetét és a közösség összetar-
tó erejét ötvözi egy formába. Táncóráinkon eredeti 
kubai salsát, más néven Rueda de Casinot oktatunk, 
amelynek elsajátításával tanítványaink nem csupán 
a salsát tanulják meg, hanem egy több száz fős salsa 
közösség tagjaivá válnak.
Szerdán 19:30-21:00-ig
Információ és jelentkezés: Papp Éva 
(carmensalsaeva@gmail.com)

SANKALPA GYERMEKJÓGA – 
JÓGA A GYEREKEK NYELVÉN            
A gyermekjóga egy olyan érzelemközpontú mozgás-
forma, amelynek célja a gyerekek mozgásigényének 
kielégítése és érzelmi intelligenciájának fejlesztése 
úgy, hogy az óra minden pillanatát átszövi a mese és 
a játékosság. A jógikus gyakorlatok elősegítik a gye-
rekek testi, lelki, szellemi harmóniáját. Nagy szerepe 
van a stressz, a feszültség és az elfojtott érzelmek 
oldásában is és még az immunrendszert is erősíti. Ez 
a mozgásforma olyan komplex hatásmechanizmus-
sal rendelkezik, amelyet más, hagyományos sportok 
kevésbé tudhatnak a magukénak. Ezért különleges a 
gyermekjóga! Próbáljátok ki ti is!
Gyermekjóga kisiskolásoknak: 
kedden 17:00-18:00-ig
Gyermekjóga óvodásoknak: 
csütörtökön 17:00-18:00-ig
Felszerelés: saját jógaszőnyeg, kényelmes, laza öltözet
Előzetes jelentkezés szükséges! 
Információ és jelentkezés: Jászka Erika (30-869-3479, 
jaszka.erika79@gmail.com)

SZENIOR ÖRÖMTÁNC 
ALMÁSI JUDITTAL                      
Közösségi tánc, amihez nem szükséges sem előzetes 
tánctudás, sem állandó partner. A kíméletes mozgás-
forma figyelembe veszi az idősödő szervezet sajátos-

ságait. A táncolás jótékonyan hat testre, lélekre és 
szellemre, növeli az állóképességet, javítja a hangu-
latot és segít a szellemet frissen tartani.
Kedden 16:00-17:00-ig
Előzetes jelentkezés szükséges!
Információ és jelentkezés: Almási Judit, mentálhigié-
nés szakember, pszichodráma asszisztens, szeniortánc 
oktató (30-7292-152, almasi.judit.pd@gmail.com)

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, táncpedagó-
gus (20-485-3015)

ZUMBA®                                  
Máig töretlen népszerűségű, egyedülálló fitnesz 
program, amely különböző latin és nemzetközi rit-
musokra 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)

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 (7-10 évesek): pénteken 18:00-
19:00-ig
Moveini csoport: csütörtökön 18:00-19:00-ig
Kondi (step és fitball kombinált): szerdán 18:00-
19:00-ig
Senior torna: hétfőn 18:00-19:00-ig
Gerinctréning: csütörtökön 17:00-18:00-ig
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EDZÉSEK 

AZ MMMH-BAN                                      

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 17:00-20:00

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

    

Minden órára bejelentkezés szükséges
Információ és jelentkezés: 
Jump, kondi és senior torna: Bóta Ili szabadidősport 
szakosztály-vezető (70-384-6300)
Moveini: Füzesi Blanka konduktor (30-524-8069)
Gerinctréning: Füzesi Krisztina gyógytornász
https://previteam.webnode.hu
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SZOLGÁLTATÁSOK                         
Fitneszklub
Fitneszgépek: elliptikus tréner, haspad, stepper, szo-
babicikli, twister, kombinált mell-, has-, hát- és com-
bizom-erősítő kondicionáló gép. Látogatható nyitva-
tartási idő alatt. Bérleti díj: 600 Ft/alkalom
Játékklub
Látogatható nyitvatartási idő alatt, de bejelentkezés szük-
séges!
Bérleti díjak: pingpong 600 Ft/óra, biliárd 800 Ft/óra, 
csocsó 50 Ft/játék
Munkácsy Kávéház
Nyitvatartás: hétfőtől vasárnapig 10-22 óráig

ELÉRHETŐSÉGEK                                

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

VOLF GYÖRGY KÖNYVTÁR                                   
2045 Törökbálint, Munkácsy Mihály u. 83.
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

KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG                               
Törökbálint, Pelsőczy Ferenc utca
www.tbkat.hu

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

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

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

TÖRÖKBÁLINT LABDARÚGÓ  
AKADÉMIA SPORTEGYESÜLET                        
www.tbalint.hu

TÖRÖKBÁLINTI SPORTEGYESÜLET                   
www.shaolintorokbalint.hu, info@gongfu.hu

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
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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. 

RENDEZVÉNYEK      ESKÜVŐK        KONFERENCIÁK 
  CÉGES PARTIK        CSALÁDI RENDEZVÉNYEK

SZALAGAVATÓK              BÁLOK                TRÉNINGEK
SAJTÓTÁJÉKOZTATÓK        FILMFORGATÁSOK

remek helyszíne

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

A hétvégi nyitvatartás rendezvények 
függvényében.

 

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!  Márciusi lapzárta február 13-án! Nyomda: EPC nyomda

A Bálinti Műsor létrehozásában partnerünk Törökbálint hivatalos honlapja: www.torokbalint.hu,  
webmester: Weiler Róbert, webmaster@torokbalint.hu

2045 Törökbálint,  Munkácsy Mihály u. 83. 
info@mmmh.hu

www.mmmh.hu 

www.facebook.com/muvhaz 

Telefonszámok: 
n 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
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