
„Légy vidám és 
tedd a jót!”

DON  BOSCO SPORTKÖZPONT
KAZINCBARCIKA

Sport - kulturális - közösségi
és hitéleti programok

2018-2019
ÉVADISMERTETŐ



Nytiva tartás:
Minden nap 08.00-22.00
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RI-PORTRÉ
Most induló, „beszélgetős” estéink célja az, hogy még 

jobban megismerjük a köztünk élő, köztiszteletben álló, 
értünk és a közösségekért hittel, szívvel és lélekkel dolgozó, 

példát is mutató embertársainkat. A „KÜLDETÉS” mellet 
beszélünk majd a családról, az értékekről és a hétköznapi 

életről is: ízlésről, szokásról, hobbiról és ami majd 
még eszünkbe jut! 

Meghívott vendégeink és időpontok:
2018. október 17.: P. Vitális Gábor SDB, szalézi szerzetes

2019. január: Dr. Janka Gábor, görögkatolikus parókus

ÚJDONSÁGOKKEDVES VENDÉGEINK...
CSALÁDOK DÉLELŐTTJE 
Belépődíj: 500,-Ft
Új programunk szombat délelőttönként vidám, értékes órákat jelenthet a 
kisgyermekes családok számára. A többgenerációs eseményen az aprósá-
gok, és szüleik, nagyszüleik is megtalálhatják a kedvükre való szórakozást 
és kikapcsolódást, de szakértő vendégeink segítségével a gyermekneve-
lés, az egészséges táplálkozás, vagy akár a „babamasszázs” fortélyaival is 
megismerkedhetnek. Kihasználva a Don Bosco Sportközpont adottságait 
lesz itt „JÁTÉKVILÁG” a trambulintól és 
biciklizéstől kezdve a népi játékparkon és 
játszóházon keresztül az ügyességi 
vetélkedőig, s emellett a szülők, nagyszülők 
a gyermekek életét meghatározó, dolgokról 
konzultálhatnak orvosokkal, 
pszichológusokkal, családsegítőkkel, 
óvónőkkel, gyermekterapeutákkal, és 
köztünk lesznek a szalézi atyák és testvérek is!
2018. szeptember 29.: 
JÁTÉKVILÁG a gyermekeknek – 
KONZULTÁCIÓK szülőknek: „Ősbizalom” a gyermek és édesanya között – 
Dr. Hérics Margit belgyógyász
BABAMASSZÁZS bemutató - 
DÚDOLÓ – Baba-mama foglalkozás 
További tervezett időpontok 2018-ban:
2018. október 27. 
2018. november 24.

Harmadik évadunkat indítjuk ugyanolyan bizakodással és lelkesedéssel, 
mint 2016. szeptemberében az elsőt! Úgy érezzük: két év alatt 
megismertek és talán meg is kedveltek bennünket a barcikaiak és 
környékbeliek. Az előző évadban állandó szolgáltatásainkat és a több mint 
300 szervezett sport, közösségi, kulturális és hitéleti programunkat 
mintegy 200.000 fő vette igénybe! Izgalmas röp-, kézilabda és futsal 
meccsek, emlékezetes kulturális programok és sok-sok közösségben 
megélt vidám óra! Ez jellemezte tavalyi évünket, s bízunk abban, hogy ez 
vár ránk 2018/19-ben is! Jöjjenek bátran hozzánk, válogassanak 
ajánlatainkból, legyenek az új évadban is rendszeres vendégeink! 
Nyitott szívvel és reménykedve várjuk Önöket!

Szabó Zsolt igazgató

Szolgáltatásaink

A BOWLING pályát kizárólag 10 éven 
felüliek, a FITNESS termet pedig csak 14 éven felüliek használhatják!
A pályafoglaláshoz, rendezvényterem bérléséhez, valamint a fi tness terem 
használatához előzetes bejelentkezés, időpont egyeztetés szükséges!
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VODKU FIAI
CSEH TAMÁS EST

2018. november 23. péntek 20.00

HANGÁCSI MÁRTON
2018. október 12. péntek 20.00

Tervezett időpontok:
2018. október 20. 
2018. december 8. 
2019. január 19. 
2019. március 9. 
2019. május 25.

APRÓK TÁNCA 
Belépődíj: 300,-Ft
Ez a sorozat szombat délelőtt a néptánc, a népzene a népdal szépséges 
világába csábítja az apróságokat és a kisgyermekes családokat. Ide is 
hozhatják a lekisebbeket 1 éves kortól 8-9 évesig. Tánctanár irányításával, 
élőzenei, népzenekari muzsikára táncolhatnak a gyermekek és kísérőik. 
Pihenésként népdalokat is tanulhatnak, valamint vidám gyermekjátékokkal 
is megismerkedhetnek.

KAKAÓ KONCERTEK
Belépődíj: 300,-Ft
Az előző évadban „minden várakozásunkat felülmúlta” a sorozat sikere! Ez 
a folytatásra kötelez bennünket! A zenével és a hangszerekkel való játékos 
ismerkedésre kisgyermekes családokat várunk akár pár hónapos kortól 8-9 
évesekig. Legyen közös időtöltése a családnak az ének és zenehallgatás! A 
szombat délelőtti élőzenei koncerteken továbbra is lesz „hangszersimogató” 
és persze kakaó és süti is!

Tervezett programok és időpontok:
2018. szeptember 22.: Az a csodálatos … zongora és billentyűs hangszerek!
2018. november 17.:     Azok a csodálatos … fúvószenekarok!
2018. december 22.:    Karácsonyi kakaó koncert plussz
2019. február 9.:           Azok a csodálatos … kamarazenekarok!
2019. április 6.:              Kakaó koncert - Kívánságműsor

SZALÉZI WIFI +13 – Szalézi Vidám Időtöltés Fiatalokkal 
A belépés díjtalan
Havonta egy péntek délután „Don Bosco XXI. századi oratóriumát” 
szeretnénk megvalósítani, ahol a fi atalokat sikerélménnyel, kreatív, játékos 
és sportos lehetőségekkel ajándékozzuk meg! Az állandó szabadidős 
lehetőségek (játékok-vetélkedők, bowling, ping-pong, csocsó, darts, 
szimulátoros játékok stb…) mellett lelkileg is pluszt 
kívánunk adni a fi ataloknak, s mindig lesz 
trendi TOP PROGRAM!
Tervezett időpontok 2018-ban:
szept. 21. – okt. 19. – nov. 02. – dec. 21.

... APRÓSÁGOKNAK, CSALÁDOKNAK ... FIATALOKNAK

szombat délelőtti élőzenei koncerteken továbbra is lesz „hangszersimogató” 

DBS Live Music Klub
Belépődíj: 300,-Ft, amely lefogyasztható a kávézóban

Az igényes élő zenét, a rock és blues új irányait, az alternatív és 
underground műfajokat kedvelőket várjuk a klubkoncertekre, 

SZEDER
2018. szeptember 14. péntek 20.00

BARCIKAI FONÓ – Táncház fi ataloknak és felnőtteknek
A belépés díjtalan! 
A két havonta megrendezésre kerülő programon élő zenei kíséretre 
táncolhatnak az érdeklődők. Képzett táncosok vezetésével 
ismerkedhetnek tájegységek táncaival.
Tervezett időpontok:
2018. szeptember 27.
2018. november 22.
2018. december 8.
2019. február 21.
2019. április 11.
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... FELNŐTTEKNEK... FELNŐTTEKNEK

DBS KVÍZ – Játékos fejtörő
A belépés díjtalan!
A programra havonta egy alkalommal a 
vetélkedők és rejtvények kedvelőit várjuk, 
3-6 fős csapatokkal. Az általános műveltségi 
kérdéseken túl alkalmanként „tematizáljuk” 
is a játékot. A mintegy 2 órás programon a 
játék a lényeg, de lesznek díjak is! 

Tervezett időpontok: 
Szeptember 11. 19.00 illetve minden hónapban 
1 alkalommal hétfőn vagy kedden!

VILÁGJÁRÓK KLUBJA
Belépődíj: 300,-Ft

A programokra ismert és ismeretlen világjárókat várunk. Ők azok, akiknek 
csodáljuk bátorságát, kitartását, és ők azok, akiket titkon irigylünk is egy 

kicsit! Az előadásokon megosztják különleges élményeiket a hallgatókkal 
sok-sok történettel és szebbnél-szebb képekkel! 

Vendégeink között köszönthetjük majd Fa Nándor 
vitorlázót, de találkozhatnak majd hegymászóval 

és különleges zarándokokkal is!

Tervezett időpontok: 
2018. október                                                                                                                                          

                                                                                                       2019. január
2019. március

ÖT ÓRAI TEA
Belépődíj: 500,-Ft
Zenés, táncos nosztalgia estre várja az 
Öt Órai Tea gitárzenekar a mulatnivágyókat minden 
hónapban a Sportközpont rendezvénytermébe.
Tervezett időpontok 2018-ban:
2018. szeptember 29.
2018.október 26.
2018. noveber 24.
2018. december 19.

HUNGARIKUM KLUB
Belépődíj: 1.800,-Ft/alkalom
Magyarország gasztronómiai csodáit élvezhetik vendégeink: ízletes 
halételeket, történelmi borvidék borait, mangalicából, vadhúsból és 
gombából készült fi nomságokat, valamint zamatos pezsgőt és tortákat. A 
különlegességeket a termelők, mesterszakácsok mutatják be. Az estek so-
rán bírálni is lehet, szerencsés vendégeink 
nyereményekkel is gazdagodhatnak!

Tervezett programok és időpontok:
2018. szeptember 21.: BAJAI HALÉTELEK ÉS KADARKA
2018. november 16.:    SZEKSZÁRDI BORVIDÉK
2019. január 18.:            AZ A CSODÁLATOS MANGALICA
2019. március 8.:          TÖRLEY PEZSGŐ ÉS 
                                         TORTACSODÁK
2019. április 26.:            VADAK ÉS GOMBÁK

ÉLET–VESZÉLY!! – előadássorozat az egészségről 
Belépődíj: 500,-Ft/alkalom
Folytatjuk a tavalyi nagysikerű sorozatot 
Dr. Hérics Margit belgyógyász főorvossal! 
Az élet adomány, kincs, amit kaptunk, s amire 
vigyáznunk kell!  Ám egészségünk 
legnagyobb ellenségei sokszor mi magunk 
vagyunk! Az előadássorozat bemutatja azokat 
az utakat és küzdelmeket, amiket meg kell vívni 
egészségünkért.
Tervezett témák és időpontok:
2018. szeptember 26.: A STRESSZ KEZELÉSE, MEGELŐZÉSE
2018. november 28.:    KÜZDELEM A CUKORBETEGSÉG ELLEN
2019. január 23.:            AZ IMMUNRENDSZER VÉDELME -
                                          AUTOIMMUNRENDSZER BETEGSÉGEK
2019. március 20.:        AZ ALVÁSZAVAR, HORKOLÁS MEGELŐZÉSE
                                          ÉS KEZELÉSE
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ADVENTI ÉS HÚSVÉTI SZABADEGYETEM

A belépés díjtalan!
Már két éve nagy sikerrel zajlik a Karácsony előtti 
adventi, illetve a Húsvét előtti böjti időszakban a 

3-3 előadásból álló programsorozat, mely megpróbál 
hozzájárulni a reményteli várakozás, a testi lelki 

megtisztulás szép időszakához. Az előadások 
új ismeretekkel bővítik a hallgatóság 
tudását a két ünnepkörről, mely után 

közösen ünnepelhetjük majd Szenteste 
a csodálatos születést, Húsvét 

vasárnapján pedig a feltámadást.

Tervezett időpontok:
2018. december 5. 12. 19.

2019. március 07. 27. április 3.

MI KÖZE, MI A VÉLEMÉNYE AZ EGYHÁZNAK A …….?
Kerekasztal beszélgetések - vitaestek
A belépés díjtalan!
A tavaly indult sorozat folytatásaként a világ dolgairól, a közállapotról és 
erkölcsről, az emberiség jelenéről és jövőjéről, a társadalmat 
foglalkoztató fontos kérdésekről fejtik ki vagy akár ütköztetik 
véleményüket egyházi és világi 
vendégeink.

Tervezett témák és időpontok:
2018. november: 
A CSALÁD - 
A gyermekvállalás és nevelés
2018. február: 
A KÖRNYEZETVÉDELEM
2018. április: 
A KORTÁRS MŰVÉSZET

... HITÉLETI PROGRAMOK
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Ezúton is szeretnénk kifejezni köszönetünket mindazoknak, akik 
segítették táborainkat és azoknak a szülőknek is, akik bizalommal hozták 
hozánk gyermekeiket. Jövőre is várjuk őket!

M� t pedig lássuk röviden ös� efoglalva, 
milyen táborokról is be� éltünk �  előző sorokban:

2018. június 18-22.: Természetbarátok hete; 
Helyszín: Don Bosco Sportközpont, Kazincbarcika

Résztvevő gyermekek: 40; Segítők: 15;

2018. június 25-29. és július 2-6.: Plébániai oratórium 
(vagy ahogy sokan ismerik és nevezik hittanos tábor); 

Helyszín: Római Katolikus Plébánia, Kazincbarcika
Résztvevő gyermekek: 180; Segítők: 40;

2018. július 9-13.: Don Bosco oratórium; 
Helyszín: Don Bosco Szakiskola, Kazincbarcika

Résztvevő gyermekek: 120; Segítők: 20;

2018. július 30. – augusztus 3.: Karitász tábor; 
Helyszín: Római Katolikus Plébánia Dédestapolcsány

Résztvevő gyermekek: 40; Segítők: 10;

2018. július 30. – augusztus 3.: Oratóristák tábora; 
Helyszín: Tiszafüred

Résztvevő gyermekek: 20; Segítők: 5;

2018. augusztus 9-12.: Családos tábor; 
Helyszín: Poroszló

Résztvevők: 60;

2018. augusztus 13-17.: Sport- és játékbarátok hete; 
Helyszín: Don Bosco Sportközpont, Kazincbarcika

Résztvevő gyermekek: 60; Segítők: 20;

2018. augusztus 21-25.: Oratóriumi jutalomtábor; 
Helyszín: Balaton

Résztvevő gyermekek: 40; Segítők: 15;

Ös� esen: 9 tábor - 44 nap - 560 ré� tvevő - 125 önkéntes segító

Számolatlanul érték egymást a nyári 
táborok a „� alézi K� incbarcikán”...
Kazincbarcikán, vagy a helyi szaléziak égisze alá tartozó, de nem a városban 
tartott nyári táborból 9(!) is megvalósult. Ez egy olyan szám, ami 
önmagában is rengeteg és nem csak a szünidő 11 hetes tartamát tekintve, 
hanem az ezzel kapcsolatos szervezési feladatot nézve is nagyon magas. 
Ez 9 tábor 44 napját jelenti, amit meg kell tudni tölteni programmal, 
feladattal, lelki tartalommal és nem mellékesen felügyelettel is.

A Bosco Szent János alapította szalézi rendnek rengeteg sajátossága és 
egyedisége van, ezek közül az egyik legfontosabb, hogy nyáron is egyben 
tartsák a fi atalokat. Ezt legfőképp tábori keretek között szokták 
megvalósítani. Óriási segítséget 
jelentenek a táborokban azok az 
önkéntesek, akik évről-évre saját 
szabadidejükből áldozva, akár 
szabadság terhére is, de mindig jelen 
vannak és töretlenül besegítenek már 
az előkészítő szakaszban is, a 
lebonyolításról nem is beszélve. 
Rengeteg felnőtt, fi atal animátor és 
közösségi szolgálatos gimnazista, 
vagy szakiskolás segítette ezeknek a 
táboroknak a sikeres megvalósítását. Nagyjából félszáz fi atal kortárs 
gondolta úgy, hogy a szünidejéből szívesen és alázattal ad át egy jókora 
darabot a felnövekvő korosztály segítése és nevelése érdekében. Volt olyan 
is aki 5 táborunkat is segítette. Nem beszélve a mintegy 20-30 felnőtt 

szintén tiszteletet és köszönetet érdemlő 
hozzáállásáról, akik ugyancsak nagy segítséget 
jelentettek a szervezésben és kivitelezésben 
egyaránt. Mindebben az a szép és értékes, 
hogy ezek az emberek, diákok jövőre ugyanígy 
itt lesznek, sőt már kibővülve a lelkes és egy, 
esetenként már több év rutint, tapasztalatot 
magára szedő feltörekvő fi atalokkal. Ebben 
rejlik a szalézi táborok nagy száma és azok 
közmegelégedéssel kísért sikeressége is. 



A programváltoztatás jogát fenntartjuk! A részletekről tájékozódjon Facebook 
oldalunkon, honlapunkon, személyesen vagy telefonon!
Kiadás és szerkesztés: Don Bosco Sportközpont Kazincbarcika

Kövesse nyomon a csapatokat a közösségi oldalaikon is!


