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Kedves Olvasó! 
Kedves Leendő Partnerünk!

Biatorbágy kulturális életének fő szervezője a város szívében 
működő Juhász Ferenc Művelődési Központ.

Kiadványunkban tájékozódhat azon szolgáltatásainkról, amelyek 
segítenek Önnek saját vagy szervezete közösségi programjaihoz 
helyszínt, technikai hátteret találni, sőt a szervezésben is szerepet 
vállalunk. Kínálunk irodai szolgáltatásokat, s vásárolhat nálunk 
helyi kiadványokat és buszbérletet is.

Intézményünk három épületben működik: a központ az egykori 
vasútállomás impozáns épülete, a Faluház, kibővítve egy modern, 
többfunkciós nagyteremmel. A Közösségi Ház a torbágyi város
részen, a Füzespatak mentén található, míg a Bábosháznak   
az oktatási intézmények ölelésében a Nagy utca egyik hangulatos 
parasztháza ad otthont.

Térjen be hozzánk! Vegye igénybe szolgáltatásainkat!

Szádváriné Kiss Mária igazgató

  Baross Gábor utca 1.
  06 23 310 636
  info@jfmk.hu 
  juhaszferencmk.hu
  biatorbagyijuhaszferencmuvelodesikozpont
  Biatorbágyi Juhász Ferenc Művelődési Központ

   Hétköznapokon 10.00–22.00 óráig, szombaton 6.00–14.00 óráig (irodai szolgáltatások:  
8.00–14.00), valamint a rendezvényekhez iga zodóan várjuk látogatóinkat.

A kiadvány létrejöttét a Nemzeti Kulturális Alap támogatta.  
Korrektúra: Helfrich Judit; tördelés: Szász Julianna; nyomda: Dassurt Bt.
Kiadja a Biatorbágyi Juhász Ferenc Művelődési Központ, 2021ben.

otthon
hagyomány

közösség

kultúraminőség

megújulás
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Faluház (Biatorbágy, Baross u. 1.)

Nagyterem
Színházi előadások, koncertek, zenekari próbák, filmvetítések, 
konferenciák, képzések, gálaműsorok, bálok, esküvők megtartásá
ra alkalmas helyszín.

Alapterület: 

• színpad: 95 m²
• nézőtér: 211 m²
• bálteremként: 306 m²

Kiegészítő szolgáltatások: 

• 2 öltöző az oldalszínpadnál
• ruhatár
• 160 m² előtérből nyílik a terem, amely szintén berendezhető
•  beépített hang- és fénytechnika (a terem méreteinek megfelelő 

hangtechnika, 6 robotlámpa, 15 halogén lámpa, 4 nagy fényerejű 
totállámpa, 20 színes LEDlámpa, 4 késleltető LEDspotlámpa, 
motoros vetítővászon, első hídra szerelt vetítő)

• szükség esetén technikai személyzettel (berendező, takarító)
• a teremből közvetlen kijárási lehetőség nyílik az udvarra

Férőhely:  

• földszint: 250 fő
• karzat: 30 fő
• bálteremként: 128 fő + a fedett udvari teraszon: 32 fő
• körasztalos elrendezés: 120 fő

terem
bérlet
A Biatorbágyi Juhász Ferenc Művelődési Központ bérbe adja 
helyiségeit családi rendezvények, esküvők, konferenciák, képzések 
megrendezéséhez magánszemélyeknek és cégeknek.

Teremfoglalás honlapunkon, a juhaszferencmk.hu/Terembérlés 
oldalon.
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Emeleti klubterem (104-es terem)
Termékbemutatók, szervezeti gyűlések, találkozók, képzések, 
kisebb családi rendezvények megtartására alkalmas helyiség  
a Faluház első emeletén.

Alapterület: 61 m²

Férőhely: 50 fő

Alagsori klubhelyiség
Sportfoglalkozások, kisebb képzések, megbeszélések  
befogadására alkalmas helyiség.

Alapterület: 54 m²

Férőhely: 10 fő

Kiegészítő szolgáltatások:
• a helyiségből öltözők, mosdók és zuhanyzók nyílnak

Kamaraterem
Klubterem, szekcióterem. Alkalmas közösségi klubok, előadások, 
konferenciák, képzések, termékbemutatók, kiállítások, születés
napok, céges rendezvények megtartására.

Alapterület: 68 m²

Férőhely: 60 fő

Kiegészítő szolgáltatások:

• a teremből közvetlen kijárási lehetőség nyílik az udvarra
•  hang- és fénytechnika (2 passzív hangfal, erősítő, 4 sávos keverő, 

6 színes spotlámpa)
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Nagyterem alapterülete: 68 m² + 28 m² konyharész

Boltíves pincehelyiség alapterülete: 10 m²

Férőhely: 90 fő

Kiegészítő szolgáltatások:

hangtechnika (8 + 4 csatornás keverő, sztereó erősítő, 4 hangfallal)

Közösségi Ház (Biatorbágy, Fő út 94.)

Szervezeti gyűlések, találkozók, termékbemutatók, esküvők és csa
ládi rendezvények, borkóstolók, céges rendezvények, táborok meg
tartására kiválóan alkalmas, hangulatos épület Biatorbágy központ
jában, a Füzespatak partján. A belső udvar parkosított, több szintes, 
dekoratív. Az udvar közepén boltozatos pincehelyiség nyílik.
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Alapterület: 25 m² első szoba, 16 m² előszoba, 24 m² hátsó szoba

Férőhely: 15 fő

Bábosház (Biatorbágy, Nagy u. 31.)

A régi, tornácos parasztház két szobája kisebb megbeszélések,  
kézművesfoglalkozások, képzések és táborok megtartására alkalmas.
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Az intézmény nyitvatartási idejében a Faluház épület  
Kultúrvárójában igénybe vehető szolgáltatásaink:
• fénymásolás
• nyomtatás
• szkennelés
• számítógép- és internethasználat
• ViaBusz-jegyek és -bérletek értékesítése
•  Aktuális biatorbágyi kiadványok értékesítése  

(Juhász Ferenc-breviárium, Biatorbágyi túraútvonalak)

irodai és  
információs  
szolgáltatások
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Hangtechnika bérbeadása:

•  szabadtéri és zárt helyiségekben rendezett programok hangosí-
tása (hangtechnikai eszközök és technikus)

• koncertek hangosítása
•  bálok, gálák, esküvők (szertartások és lagzik), házibulik és 

családi rendezvények hangosítása, színpad és tánctér hangulat-
világítása, DJ-nek hangvezérlés biztosítása

•  előadások (színház, báb, tánc, irodalmi est, zenekari előadások) 
hangosítása

Rendezvényszervezés:

•  Vállaljuk konferenciák, rendezvények szervezését és lebonyolí-
tását épületeinkben és külső helyszínen is.

•  Esküvőkhöz nemcsak helyiséget biztosítunk, de igény esetén  
a helyszínhez kapcsolódó szervezést (catering  + díszítés + hango-
sítás) is vállaljuk.

kávézó,  
hangtechnika,
rendezvény 
szervezés


