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MÁRCIUS
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

8. kedd

19:00 "ÉN IS ZENÉSZ VAGYOK"

Zenél a Babcsán projekt 7 tagú zenekar, Babcsán  
Bencével, a törökbálinti Szőnyi Erzsébet Zeneisko-
la és Zimándy Ignác Általános Iskola volt diákjával  
Tóthné Pfeffer Lilla beszélget.
A Babcsán Projekt kiváló zenészekből verbuvált, 
friss és kreatív formáció, tagjai a magyar és nemzet-
közi világzenei, valamint jazz szcéna aktív szereplői.  
A sokoldalú fúvós, Babcsán Bence régóta érlelődő, 
izgalmasan szerteágazó zeneisége köré épülő csapat, 
műfajokon átívelő muzsikát játszik, magyar költők 
verseivel és népzenei hatásokkal gazdagon fűszere-
zett saját kompozíciókkal. Organikus és vibráló zenei-
ségüket a magyar és balkáni népzenék dinamizmusa, 
ritmikai összetettsége és akusztikus hangzásvilága 
határozza meg. A zenekar szervesen épülő zenei fo-

lyamatai nagy érzelmi íveket járnak be, a bensősé-
gességtől a kirobbanó életörömig, megszólalásukat 
feszes és koncentrált együttjáték jellemzi.
A belépés ingyenes.
Helyszín: MMMH

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
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11. péntek

14:00 MEGEMLÉKEZÉS AZ 
1848-49-ES FORRADALOMRÓL ÉS 
SZABADSÁGHARCRÓL
Önkormányzati ünnepség
Megemlékező beszédet mond: Dr. Aradszki András 
országgyűlési képviselő
Verset szaval: a Bálint Márton Általános Iskola és  
Középiskola tanulója
Koszorúzás a megemlékezést követően.
Igét hirdet: Kiss Gergely Márton református lelkész
Helyszín: Törökbálinti Köztemető
Koszorúzási szándékát kérjük jelezze a 23/ 999 – 250-
es telefonszámon.

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, 1.200 Ft-os 
áron foglalhatók, személyesen az MMMH Rendez-
vényszolgálatán.

Szeretettel várunk minden árusítót, vásárlót, nézelődőt!
A belépés díjtalan.
Szervező és helyszín: MMMH

18. péntek

18:00 KIÁLLÍTÁSMEGNYITÓ
KÖRFORGÓ - Dévényi János festőművész kiállítása

Feledy Balázs művészeti író így ír Dévényi János  
katalógusának előszavában. Részlet:
„Dévényi János műveit tekintve, egy igen szemé-
lyes és ma is radikálisnak tűnő, geometriai alapokon 
nyugvó festészet áll előttünk, melynek definiálásakor 
egzaktnak tűnik az a meghatározás, amely a művész 
egyik kiállításának a címe volt: „Elementáris geomet-
ria”. A kiszámítottság, a pontos arányok, a vertikális és 
horizontális struktúra szimultán és elmélyült alkalma-
zása, az alapformák és színrendszerek végiggondolt 
felépítettsége munkái többségén oly módon tűnik 
fel, hogy  közvetlenül érzékeljük a geometria magá-
val sodró lendületét. A személyesség mind   a forma 
alkalmazásában, a képek színbeli összetettségében, 
a kompozícióban, a tiszta formák kiemeltségében és 
a geometrikus szerkezet szintézisében jelenik meg.”
A festőművész ars poeticája:
„A geometrikus művészet számomra a művészi  
kifejezés szabadságát és lehetőségét adja, minden 
kép egy-egy újabb kísérlet a tökéletesség megkö-
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zelítésére. Festményeim az arányokkal, színekkel és 
formákkal a szépség és a harmónia tengelyében szü-
letnek meg. Képeim kvázi meditációs táblák a lét örök 
törvényei felett.” (D.J.)
A kiállítást megnyitja: Dr. Óbis Hajnalka klasszika -  
filológus, ókortörténész
Az est zenei közreműködője: Plihál Imola (hegedű)
Helyszín: MMMH

20:00 IFJÚSÁGI KLUBKONCERT -  
ELESTIC
Trampúr zenekar

Az Elestic márciusi fellépője a négy tagból álló egri 
Trampúr zenekar! A fiatal csapat 2021. januárjában 
adta ki első lemezét "Kik ezek?" címmel.
Mrena Csongor - gitár, ének
Mustos Gergely - gitár, ének
Mrena Máté - basszusgitár, vokál
Kerékgyártó Balázs (Guru) - dob, ének
A koncert az NKA és a Hangfoglaló Könnyűzene  
Támogató Program Kollégiumának támogatásával 
valósul meg.
Belépő: 500 Ft
Szervező és helyszín: MMMH

19. szombat

10:00 „FICÁNKOLÓ” CSALÁDI DÉLELŐTT
Talizmán - Majoros Ági Bábszínháza
Hordó Henrik, Bohémia uralkodója nem akar király 
lenni, ezért egy másik országba költözik mint ezer-
mester. Mesénkben minden bonyodalom ebből szár-

mazik… Hősünk, Henrik fia Ferdinánd, nem ismerheti 
hercegi származását. Liftes fiúként beleszeret Telhe-
tetlen Tóbiás király leányába, Csiperke királykisasz-
szonyba. 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 boldog-
ságot.
Bábos: Majoros Ági
Zeneszerző: Nagy Szabolcs
Tervező: Mátravölgyi Ákos
Dramaturg: Szász Ilona
Szakmai tanácsadó: Bartal Kiss Rita
Az előadást 3 éves kortól ajánljuk.
Az előadás után kézműves foglalkozás várja a 
gyerekeket 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 
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19. szombat 

10:30 KISECSET GYEREKEKNEK:
Matisse: Macska piros halakkal

Egy régi nagy kedvenc újra a Kisecset programjában! 
Matisse játékos, vidám festményét kicsik és nagyok is 
egyaránt kedvelik, ezért közkívánatra újra a gyerkő-
cök is elkészíthetik. 
Gyertek Ti is, merüljetek el az alkotásban és vigyétek 
haza saját, egyedi macskás 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 be-
tölteni 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 lel-
kesen fogjon hozzá az alkotásnak, akkor pedig nem 
is lehet kihagyni ezt a programot, hiszen itt mindenki 
megtapasztalja az alkotás örömét.  Az esemény 2-2,5 
órát vesz igénybe, a festéshez minden eszközről gon-
doskodnak!
Részvételi díj: 7.900 Ft/ fő
További információ: kepfestok01@gmail.com
Előzetes bejelentkezés szükséges, a regisztrációhoz 
jelentkezési lapot kell kitölteni!

 A JELENTKEZÉSI LAP megtalálható a Képfestők fa-
cebook oldalán:  https://www.facebook.com/kepfes-
tok/ vagy kérhető e-mailben!
Várnak szeretettel: Endrődy Orsolya és Kiss Mónika
Helyszín: MMMH

16:30 KÉPFESTŐK
Pipacsok

Egy igazán festői és dekoratív festményt készíthetsz 
el a Képfestők csapatával. Vidám színek, gyönyörű 
virágok, festői pipacsok várják, hogy a vászonra vará-
zsold őket egy kis segítséggel. Dobd fel az otthonod 
egy saját festménnyel, amire büszke lehetsz, ráadásul 
az alkotás valódi kikapcsolódás, igazi pozitív élmény, 
amire mindenkinek szüksége van!
Szakértelemmel, kedvességgel, és profin kidolgozott 
élményfestéssel várnak!  
Nem szükséges sem rajztudás, sem festészeti tapasz-
talat, ráadásul minden eszközt biztosítanak (vászon, 
ecset, festékek, stb.)!
Csak magadat kell hoznod és a jókedvedet, a Képfes-
tők csapata bedobja minden tudását, hogy kihozza 
belőled azt, amit még te sem hittél volna magadról! 
Tölts el 3 órát kreatívan és vidáman, hozd el baráta-
idat, munkatársaidat, vagy gyere egyedül, és ismerj 
meg új embereket!
Részvételi díj: 10.900 Ft/fő
További információ: kepfestok01@gmail.com
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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

20. vasárnap

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

27. vasárnap

14:00-17:00 HÚSVÉTVÁRÓ KERÁMIA 
WORKSHOP

Húsvéti tálaló, sütis vagy hímes tojásos tál készí-
tése családoknak, barátoknak
Részvételi díj: 500 Ft/fő
Az ár fejenként 2 db tál elkészítését tartalmazza. Az 
elkészített alkotások mázazását és kiégetését  a fog-
lalkozásvezető külön díjazás ellenében vállalja. 
A helyek korlátozottak, előzetes jelentkezés szükséges! 
Információ és jelentkezés: regisztracio@mmmh.hu

Foglalkozásvezető: Huber Kinga, fazekas-keramikus, 
népi játszóházvezető

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 

29. kedd

19:00 TAVASZI SZÍNHÁZI ESTEK
Neil LaBute: Valami csaj(ok) - a Rózsavölgyi Szalon 
előadása

Fordította: Ungvári Zrínyi Ildikó
Neil Labute 2005-ben írt Valami csajok című komé-
diáját még abban az évben bemutatták Londonban, 
2013-ban pedig film készült belőle. Magyar nyelven 
játszották Marosvásárhelyen, Sepsiszentgyörgyön 
és Temesváron. Magyarországon a Rózsavölgyi Sza-
lonban látható először. Az előadás különlegessége 
lesz, hogy a komédia négy különböző női karakterét 
ugyanaz a színésznő, Pokorny Lia játssza.
Egy középkorú férfi nősülni készül – s elhatározza, 
végigjárja az élete nagy szerelmeit – valamennyiük-
kel hasonló szállodai szobában találkozik, más-más 
városokban (az első szerelem, a második az érzéki, a 
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harmadik a különleges, a negyedik az igazi) – de nem 
lel megnyugvást, a nők sokkal többet értek-érnek 
nála – egy elrontott, gyáva élettel kell szembenéz-
nie a végén... Szellemes képek, szórakoztató előadás 
alapanyaga – különösen, ha az összes nőt ugyanaz a 
színésznő játssza – bravúrszerep.
Szereplők: Pokorny Lia és Őze Áron
Díszlettervező: Enyvvári Péter
Jelmeztervező: Sántha Borcsa
Dramaturg: Lőkös Ildikó
Rendező: Németh Kristóf
Az előadást két felvonásos.
Felhívjuk kedves nézőink figyelmét, hogy az előadás 
szereplői gyógynövényes cigarettát szívnak! 
Az előadást 16 éven felüli nézőinknek ajánljuk! 
A színdarabot Magyarországon a Theatrum Mundi 
Színházi és Irodalmi Ügynökség képviseli.
Jegyek az MMMH Rendezvényszolgálatán és www.
jegy.hu oldalon kaphatóak.
Két előadásra elővételben: 6.000 Ft
Egy előadásra elővételben: 3.500 Ft
Egy előadásra a helyszínen: 4.000 Ft
Szervező és helyszín: MMMH

ÁPRILISI ELŐZETES

1. péntek

20:00 IFJÚSÁGI KLUBKONCERT - 
ELESTIC 
Neon csend zenekar

A neon csend egy 2020. áprilisában alakult pécsi  
magyar nyelvű rock zenekar, ami eddig egy kislemezt 
jelentetett meg „Marad" címmel.   A karantén alatti 
kormányrendeletek értelmében nem volt lehetőség 
megmutatni a zenekart élő keretek között egészen 
2021 nyaráig, azóta viszont felléptek többek közt az 
Ördögkatlan fesztiválon, Made in Pécs fesztiválon és 
a pécsi Szenes klubban is.
A koncert az NKA és a Hangfoglaló Könnyűzene  
Támogató Program Kollégiumának támogatásával 
valósul meg.
Belépő: 500 Ft
Szervező: MMMH 

2. 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
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április

9. szombat

10:00 HÚSVÉTVÁRÓ „FICÁNKOLÓ” 
CSALÁDI DÉLELŐTT
Húsvéti készülődésre és játékra hívunk minden ked-
ves érdeklődő családot ezen a szombat délelőttön.
Aki eljön, az megtekintheti a Ládafia Bábszínház 
Az okos lány című előadását, készíthet gyapjúból  
bárányt, de  festhet húsvéti piros tojást hagyományos 
technikákkal. A művelődési ház melletti kis udva-
ron pedig kosaras körhinta és népi játszóház várja a  
játszani vágyókat. 
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

Az okos lány, avagy hogyan lett a tehénnek csikaja
Az ország királya egy fiatal király, akit mindenki csak 
úgy hív “Királyfi”. Ahhoz, hogy igazi nagy király legyen 
nősülésre adja a fejét és itt kezdődnek a bonyodal-
mak. Kit vegyen el? Szépet? Kedveset? Kecseset? Akit 
az anyja enged? Vagy azt, akit szívből választ? És ha 
a választott nem csak szép, hanem okos is, akkor a 
bonyodalmak csak fokozódnak. S hogy ilyen helyzet-
ben, hogyan lesz a tehénnek csikaja, nos erről szól ez 
a bábos história.
Magyar népmese
Alkotók: 
Rendező: Néder Janka

Szöveg: Néder Norbert, Néder Janka
Zene: Fehérváry Lilla
Bábok és díszlet: Néder Janka
Szereplők:
Fehérváry Lilla
Néder Janka
Néder Norbert
Az előadást 5 éves kortól ajánljuk. 
Belépőjegy: 700 Ft
Családi jegyek:
1 felnőtt + 2 gyerek: 1.500 Ft
2 felnőtt + 2 gyerek: 2.000 F
Szervező és helyszín: MMMH

10. 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, március 22-től, 
1.200 Ft-os áron foglalhatók, személyesen az MMMH 
Rendezvényszolgálatán.
Szeretettel várunk minden árusítót, vásárlót, nézelődőt!
A belépés díjtalan.
Szervező és helyszín: MMMH
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április

12. kedd

18:00 VERSKEDVELŐK ESTJE - A  
MAGYAR KÖLTÉSZET NAPJA ALKALMÁBÓL
Egy rendhagyó kiállításmegnyitóra várjuk – ezen az 
estén – minden vers – és művészetkedvelő vendé-
günket. A zene, a tánc és a képzőművészet nyelvén 
hódolatunkat tesszük a vers előtt.
Szervező és helyszín: MMMH

26. kedd

19:00 TAVASZI SZÍNHÁZI ESTEK
Alfred Uhry: Miss Daisy sofőrje - a Veres1Színház 
előadása

A történet a ’40-es évek Atlantájában kezdődik, ahol a 
zsidó származású nyugdíjas tanárnő, Miss Daisy Wert-
han éli magányos, ám annál aktívabb életét. Az idős 
nő szentül hiszi, hogy mindent el tud intézni egyedül 
– így számos balesete után az autóvásárlást is –, és 
mivel véleményét nem rejti véka alá, nem is siet senki 
a segítségére. Kivéve Hoke Colburn, aki Daisy fiának 
megbízásárból sofőrként szegődik Daisy mellé.
A kapcsolatuk nem indul zökkenőmentesen, ám az 
évek során barátsággá alakul.
Ítélkezés vagy elfogadás? Elnyomás vagy odafigye-
lés? Gyűlölet vagy szeretet? - Elméletben könnyű a 
helyes választ megtalálni. Éles helyzetekben azonban 

sokszor elveszítjük a tisztánlátásunkat. De ha esélyt 
adunk egymásnak, hogy megértsük a másikat, meg 
fogjuk ismerni az ő történetét is. Ha képesek vagyunk 
kilépni a saját előítéleteink fogságából, könnyen ki-
bontakozhat előttünk egy másik személyiség, aki 
ugyanúgy érez, mint mi, ugyanúgy szeret, fél, örül, 
sír, vágyakozik, elbukik és sikereket ér el. Mindnyájan 
ugyanazt keressük, csak mindenki másképp. Ettől 
ilyen sokszínű a világ, amelyben mindenkinek van 
hely.
A Miss Daisy sofőrje egy örök érvényű történet arról, 
hogy a barátság köteléke miként lépheti/élheti túl az 
idő kihívásait.
Egy elgondolkodtató történet arról, hogy az elutasí-
tás méltatlanul egyszerű, és nem egyenlő a függet-
lenséggel.
Egy szívmelengető történet arról, hogy az intoleran-
cia gyűlöletet szít, viszont a másik elfogadásának 
készségével nem kevesebbek, hanem többek le-
szünk.
Végső soron ez a történet hitvallás a kíváncsiság és a 
méltányosság mellett.
Ne hagyjuk elveszíteni a jövőnket.
Daisy Werthan – Egri Márta Jászai Mari-díjas
Hoke Coleburn – Kálid Artúr
Boolie Werthan – Pál Tamás
Súgó: Ádám Dorottya
Rendezőasszisztens: Kelemen Zsófia
Díszlettervező: Vereckei Rita
Jelmeztervező: Huszár Piroska, Zorgel Enikő
Zene: Nyitrai László
Dramaturg: Venyige Sándor
Rendező: Dicső Dániel
Jegyek az MMMH Rendezvényszolgálatán és www.
jegy.hu oldalon kaphatóak.
Két előadásra elővételben: 6.000 Ft
Egy előadásra elővételben: 3.500 Ft
Egy előadásra a helyszínen: 4.000 Ft
Szervező és helyszín: MMMH
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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-ke-
ramikus, 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 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, 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 
módszere alapján: személyiségfejlődés, szorongásol-
dás, EQ, önkifejezés, idegrendszer- és mozgásfejlesztés, 

ALKOSSUNK, TANULJUNK!
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KLUBOK,
KÖRÖK  EDZÉSEK

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 (cser-
venyakg@gmail.com)
www.gyerekfitness.hu

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

MOZOGJUNK, TÁNCOLJUNK!

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@mese-
maci.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, 
mindent, ami a musical színészethez szükséges fel-
tétel. 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

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 kon-
centráló, az egész testet átmozgató mozgásrendszer.
Hétfőn 18:00-19:00-ig
Előzetes jelentkezés szükséges!
Információ és jelentkezés: Nagy Eleonóra (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 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)
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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)

ÚJ! STRETCHING ÉS MOBILIZÁCIÓ
Egy edzés nemcsak az erő fejlesztéséről szól, az edzés 
felépítésén is sok múlik. Minden sportmozgásnak el-
engedhetetlen része a bemelegítés, a mobilizáció, a 
nyújtás és a lazítás. A tested harmonikus működésé-
nek ez az egyik alapja. 
Ha szeretnéd, hogy:
    • javuljon a testtudatod
    • javuljon a mozgáskoordinációd
    • megnőjön a szellemi frissességed és a kipihentség    
érzése
    • gyorsabban regenerálódjanak az izmaid
    • fokozódjon a teljesítőképességed
    • oldódjon az izmaid merevsége
    • csökkenjen a sérülésveszély
    • táguljanak az ízületi mozgáshatáraid
vagy egyszerűen csak szeretnél könnyebben mozog-
ni a hétköznapjaidban és jobban megismerni a tes-
ted határait, akkor gyere el csoportos stretching-la-

zítás, mobilizáció óránkra. Néha dinamikus, néha 
statikus, olykor aktív, máskor passzív mozgásokkal 
és gyakorlatokkal varázsoljuk újjá a tested, így min-
den óra más és más lesz. Várunk egy jó társaságba, jó 
hangulatban, lazító zenével, kellemes környezetben, 
ha szeretnél kellemesen ellazulni. Gyere és hangoljuk 
össze az elméd a testeddel, hogy minden nap moso-
lyogj mozgás közben! A foglalkozásokra polifoam és 
törölköző szükséges.
Kedden 18:00-19:00 óráig
Információ és jelentkezés: Pollák János Fit-tréner  
(20-487-6673)

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 szel-
lemre, növeli az állóképességet, javítja a hangulatot 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!
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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 

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

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 játékos képességfejlesztő torna: 
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
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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Törökbálint

Ingatlan?

Ingyenes piaci értékbecslés!

Szavazzon ránk!

+3670 454 3720        torokbalint@oc.hu      Kastély u. 88.
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ÉRVÉNYES:2022.03. 31
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ÉRVÉNYES:2022.03. 31

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!  Áprilisi lapzárta március 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



Programajánló
március

                                                           
www.mmmh.hu   

20 20

www.facebook.com/muvhaz 


