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Kedves Vendégeink... Újdonságok...
Vasárnap délutáni muzsikáló kávéház
Meghitt „polgári hangulatot” szeretnénk idézni 
kamarazenei koncertekkel, fi nom kávéval,
capuccino-val és süteményekkel…
Tervezett időpontok:
2019. szeptember 22. vasárnap 17.30 - 
Allegra vonósnégyes
2019. november 24. vasárnap 17.30 - Comes Art Fúvósötös
2020. január  - Animus Csengettyű együttes
2020. március - Anima Vonósnégyes

Belépő:
400 Ft

Tudomány és hit – „Beszélgetős esték”
Hit és tudomány, vallás és felfedezések nem zárják ki egymást. Sőt, inkább 
erősítik! Nagyon izgalmas az, amikor a tudományok különböző területeinek 
jeles képviselői - akik egyben vallásukat gyakorló emberek – megosztják 
tudásukat és tapasztalataikat kiegészítve azzal, hogy ők ezt hogyan élik 
meg Istenhívő emberként.
Vendég előadóink között talákozhatnak majd többek között Csókay András 
orvos professzorral is.

Ifjúsági hangversenyek – Trendi módon
A 10 és 20 év közötti korosztályt kívánjuk megszólítani egy kissé trendi, 
rendhagyó módon, a zene humoros oldalát bemutatva, a fi atalokhoz 
közelebb állóan „táncos” formában, valamint fi lmzenékre építve.
Tervezett hangversenyek:
1. Zene és humor   2. Zene és tánc   3. Zene és fi lm
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Hihetetlen, de már 3 év eltelt, mióta megnyitottuk kapuinkat 
a diákok és vendégeink előtt. Rengeteg élménnyel és 
tapasztalattal lettünk gazdagabbak, de ami a legfontosabb, 
hogy öröm, kacagás és jókedv kísérte ezeket a pillanatokat. 
Ebből a jövőben sem engedünk és a fi atalok vidám időtöltése 
mellett, az előttünk álló 2019/2020-as évadban is a családok, 
kisközösségek életéhez minőségi és egyedi, aktív és 

Szent Vince napi Prægustator �
(Misebor k� toló)  
2020. január 18. 
A misebor az Oltáriszentség (Eukarisztia) része, mely Krisz-
tus vére. Éppen ezért a misebor készítésének szigorú 
szabályai vannak. A program során megismerkedhetünk a 
misebor több évezredes történetével, találkozhatunk 
misebor termelőkkel és kóstolhatunk is a különböző 
tájegységek miseboraiból, sőt még külföldi miseborokból is.

szórakoztató programokkal igyekszünk hozzájárulni. Ez az alapvető célkitűzésünk 
továbbra is, melyhez ez a műsorfüzet ad megfelelő támpontot és iránymutatást. 
Forgassák bizalommal és találkozzunk az Önöknek tetsző kulturális, sport és 
hitéleti rendezvényeinken, reményeim szerint minél többször!  
“LÉGY VIDÁM ÉS TEDD A JÓT!”                                                                      Szabó Zsolt

igazgató
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Apr� ágoknak, családoknak...
Családok délelőttje
Folytatjuk a tavaly elkezdett 
szombat délelőtti „bulikat” a sportköpont 
küzdőterén. A sok-sok sporteszköz 
mellett népi játékpark, trambulin, 
arcfestés, kézműves „bütykölde”, 
valamint újdonságként mindig valami 
más és más vidám produkció is lesz a 
kicsiknek: 
cirkuszi mutatványosok, akrobaták, bábszínház, gyermekkoncert. 
Ugyancsak újdonság lesz a “játsszunk konyhást!” sarok, melyben 
mindig valami aktuális fi nomságot készíthetnek és nassolhatnak majd a 
gyerekek.

Tervezett időpontok:
2019. szeptember 14. 10.30 - A Szent Család templom előtt
2019. október 26. 10.00 
2019. november 30. 10.00
2020. február 
2020. áprlis
A 2020-as időpontokról később adunk tájékoztatást, kérjük fi gyelje 
honlapunkat és közösségi oldalunkat!

Belépő:
500 Ft

Kakaó koncertek
A zene és a hangszerek izgalmas világát mutatja be a szombat délelőtti 
program. Játékos hangszerbemutató, közös énekek, hangulatos muzsika, a 
program végén pedig „hangszersimogató” és az elmaradhatatlan kakaó és 
kalács várja majd az apróságokat.
Tervezett időpontok:
2019. szeptember 21. szombat 10.00 
A zene és az állatok
2019. november 09. szombat 10.00
Mesés zenék
2019. december 21. szombat 10.00
Karácsonyi kakaó koncert
2020. február 01. szombat 10.00  - Tánc és zene 
2020. március 31. szombat 10.00 - Kamara zene
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Apr� ágoknak, családoknak...
Aprók tánca

A szombat délelőtti programokra azokat a kisgyermekes (1-8 év) családokat 
várjuk, ahol a gyermekek szeretik a zenét és a táncot. Minden alkalommal 

élő népzenét játszik egy zenekar, valamint oktató segíti a táncolókat.  
Vidám játékok és daltanulás is színesíti a délelőttöt, amelynek zárásaként 

málnaszörp, limonádé és fi nom falatok frissítik fel a résztvevőket.

Tervezett időpontok:
2019. október 12. 10.00

2019. december 14. 10.00
2020. január 

2020. március

Belépő:
400 Ft

Mega ját� óházak
A következő évben három alkalommal lesz olyan egész napos 
nagyszabású játszóház, amikor a sportközpont küzdőterén hatalmas 
csúszdák, légvárak, gokartpálya és még sok-sok különleges játék várja 
a családokat. Lesznek bohócok, lufi hajtogatók és pattogatott kukoricát is 
majszolhatnak majd a lurkók.
A program szervezője a 
MEGA-JÁTSZÓHÁZ Kft.

Tervezett időpontok:
2019. október 5. szombat 10.00
2020. január 12. vasárnap 10.00
2020. március 8. vasárnap 10.00

Belépő:
400 Ft
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� ataloknak... Felnőtteknek...
Szalézi WIFI
(Vidám időtöltés fi atalokkal, szalézi módra)
A péntek délutáni-esti programon egy XXI. századi 
oratóriumot teremtünk, ahol sok-sok fi atal együtt 
szórakozik, versenyez, táncol, ahol valóban eleget tesz 
Don Bosco kérésének: „Légy vidám és tedd a jót!”.  Szabad a bowling, 
csocsó, ping-pong és alkalmanként extrém, akrobatikus játékok is lesznek. 
Nem hiányzik majd a közös éneklés és ima, intelmek és magvas 
gondolatok, valamint a közös étkezések, ételkészítések.  A házigazdák fi atal 
animátorok és természetesen mindig velünk tartanak a szalézi szerzetes 
atyák és testvérek is.
Tervezett időpontok:
2019. szeptember 20. 
2019. október 25.
2019. november 15.
2019. december 20.

DBS Live Music Klub
Immár harmadik éve, minden hónapban egy péntek 
este élőzenei koncertre várjuk az alternatív hangzást, a 
bluest, countryt és rockot kedvelőket. A koncerten fi atal, 
feltörekvő tehetségek, valamint ismert, legendás 
zenészek, együttesek is fellépnek.
Tervezett programok és időpontok:
2019. szeptember 13. 19.30 - Jack Cannon Trió (blues)
2019. október 18. 19.30 - Valami swing 
2019. november 22. 19.30 - Vodku fi ai (Cseh Tamás dalok)

Barcikai Fonó+  Táncház
A csütörtök esti sorozatra azokat a fi atalokat és 
felnőtteket várjuk, akik kedvelik a néptáncot és népzenét. 
Minden alkalommal  népi zenekar húzza a talpalávalót, és 
táncházvezető is lesz. Különféle  tájegységek táncai, dalai 
lesznek a középpontban, valamint minden programot a 
jól megérdemelt frissítő és zsíroskenyér party zárja.
Tervezett időpontok:
2019. szeptember 26. 19.00 
2019. november 21. 19.00

Hungarikum Klub
Három éve örvend töretlen népszerűségnek 
e gasztro-kulturális sorozatunk. Az étel- és 
italkóstolók, a termelőkkel való találkozások 
izgalmas gasztronómiai kalandokat ígérnek. 
Bővítve a kínálatot – és folytatva az előző évad tematikáját - nemcsak 
hungarikumokkal, hanem más nemzetek, kultúrák ételeivel és italaival is 
megismerkedhetünk, hisz a hungarikumokra büszkék vagyunk, más népek 
kultúrájára és ízeire pedig kíváncsiak. Tartsanak velünk!
Tervezett programok:
2019. szeptember 20. 8.00 - Vadak és gombák
2019. november 15. 18.00 - Az erdő ízei
2020. január - Sváb est
2020 március - Desszertek és desszertborok
2020. május 22. 18.00 - Bárány és pünkösdi ételek

DBS Kv�  bajnokság
A rejtvényeket és fejtörőket kedvelő 4-8 fős csapatokat 
várjuk vetélkedőnkre, ahol próbára tehetik tudásukat. 
A havonta egyszer, hétfőn 18.00-kor kezdődő vidám 
agytorna feladatai széles műveltségi területet 
érintenek a művészetektől kezdve a tudományokon 
keresztül a napi aktualitásokig. A szeptemberben induló tízfordulós 
pontgyűjtő játék júniusig tart. Minden fordulóban győztest avatunk, az 
összetett bajnok pedig egy egész napos, vendéglátással egybekötött 
kirándulás részese lehet 2020-ban.
Tervezett időpontok 2019-ben:
szeptember 16; október 14; november 11; december 9.

A rejtvényeket és fejtörőket kedvelő 4-8 fős csapatokat A rejtvényeket és fejtörőket kedvelő 4-8 fős csapatokat 
várjuk vetélkedőnkre, ahol próbára tehetik tudásukat. 

Kiállítások �  Üveggalériában
Az üvegfolyosónkon található kiállító térben 

az évad folyamán változatos tematikájú
bemutatókat tervezünk. Lesznek képző- és 

fotóművészeti, valamint népművészeti
kiállítások is. A kínálatban szerepelnek majd 

egyházi ünnepekhez kapcsolódó és szakrális
jellegű válogatások is.

Nyitó tárlat: 2019. szeptember 28. 11.00  - 
Az  V. Észak-Borsodi Fotópályázat Kiállítása

Belépő:
400 Ft

Belépő:
500 Ft

Belépés
ingyenes

Belépés
díjtalan

Belépő: 
2.000 -

3.000 Ft /fő
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Hitéleti programok...

Advent és Karácsony
Meghitt közösségi programokkal, előadásokkal 
és lelki tartalommal szeretnénk hozzájárulni a 
betlehemi éjszaka megértéséhez.
Tervezett programok:
2019. december 4; 11; 18. -
Adventi szabadegyetemi előadások
2019. december 12. - Adventi vers- és 
prózamondó verseny
2019. december 14. - Adventi vásár és Karácsonyi
süteménykészítő verseny kiállítása
2019. december 16. - Karácsonyfadíszítő délelőtt
2019. december 24. - Egyházak karácsonya

Böjt és Húsvét
Jézus Krisztus feltámadása a kereszténység legnagyobb ünnepe. 
Mi is készülünk erre a már jól bevált és a közönségünk által megkedvelt 
programokkal, melyek az alábbiak:
2020. március és április: Húsvéti szabadegyetemi előadások
2020. április 4. szombat - Húsvéti termelői vásár

Díjtalan 
programok

Mi köze, mi a véleménye �  egyháznak a … ?
Sorozatunkban olyan kérdéseket szeretnénk megvitatni egyházi és világi 
személyek közreműködésével, melyek foglalkoztatják a közvéleményt, s 
amelyről az egyháznak is markáns véleménye van.
Tervezett témák: 
Család, gyermekvállalás és nevelés  
A teremtett világ védelme  
A művészet szabadsága

Ri-portré
Folytatjuk a tavaly elkezdett sorozatot, melyben 
közöttünk élő, a közösségeket példaértékűen 
szolgáló, elhivatott embereket mutatunk be.
2019. október 16. szerda 19.00
Vendégünk FÜLÖP TIBOR szalézi szerzetes testvér

A DON BOSCO SPORTKÖZPONT ÉS A FILIÁK
(a Kazincbarcikai Plébániához tartozó környékbeli 

települések római katolikus egyházközségei) 

KÖZÖS PROGRAMJAI
BÁNHORVÁTI
2019. szeptember 8. - SZŰZ MÁRIA SZÜLETÉSE BÚCSÚ ÜNNEP
2019. november 10. vasárnap 10.00 - 250 éves a bánhorváti római katolikus 
plébánia: A jubileumi kiadvány bemutatása – Kiállítás - Ünnepi szentmise és 
hangverseny – Szeretetvendégség

BERENTE
2019. szeptember 15. vasárnap

SZENT KERESZT FELMAGASZTALÁSÁNAK BÚCSÚ ÜNNEPE
2019. december

ADVENTI VETÉLKEDŐDÉDESTAPOLCSÁNY
2019. október 5. szombat 10.00
RÓZSAFÜZÉR TALÁLKOZÓ KAZINCBARCIKA ÉS A 
FILIÁK SZÁMÁRA
2019. november 30 szombat 17.00
ADVENTI GYERTYAGYÚJTÁS

SAJÓGALGÓC
2019. október 20. 10.00

SZENT VENDEL ÜNNEPE
250 éves a sajógalgóci római katolikus plébánia

A jubileumi kiadvány bemutatása – Kiállítás
Ünnepi szentmise és hangverseny – Szeretetvendégség

SAJÓKAZA
2019. december
SZENT MIKLÓS ÜNNEP gyermekeknek, családoknak

MAGYAR FALU PROGRAM 
BÁNHORVÁTI – SAJÓGALGÓC – SAJÓKAZA
A Don Bosco Sportközpont, a szaléziak és a három 
település római katolikus egyházközsége 2019. október 1. 
és 2020. szeptember 30. között valósítja meg a projektet. Az egy év 
alatt mintegy 80 közösségépítő és erősítő program gazdagítja majd a 
gyülekezeteket, melyekbe bekapcsolódhatnak a települések lakói is 
felekezeti hovatartozástól függetlenül. A programban havi 
rendszerességgel lesznek családi, ifjúsági közösségi programok, de 
templomi hangversenyek, Jeles Napok ünnepei, valamint autóbuszos 
kirándulások, zarándokutak is szerepelnek Pannonhalmára, Esztergomba, 
Vácra, Kalocsára, Kassára és a 2020-as Eucharisztikus Világkongresszus is. 
A projekt nyitott lesz Berente, Dédestapolcsány és Kazincbarcika katolikus 
közösségei számára is.
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2019. október 13. 
Szent Teréz napi búcsú

2019. október 27.  
Egyházközségi idősek napja

2019. november 20. 
Málenkij robot emlékünnepség és mise
 

A Don B� co Sportközpont és a 
K� incbarcikai Római Katolikus egyházközség programjai:

2019. december 5.
Jótékonysági Karitász vásár

2020. február 08.
Egyházközségi Bál

2020. május 18-24. 
IV. Don Bosco Fesztivál 

A Szalézi DSE csapata 
immáron második évét kezdi 
felnőtt versenyszerű 
kézilabda sportági 
bajnokságban, 
természetesen utánpótlás 
csapatokkal kiegészülve. 
A diáksport egyesület 
csapattagjai kimondottan a 
Szalézi Szent Ferenc 
Gimnázium jelenlegi és 
egykori diákjaiból kerülnek 
ki és ettől az évtől kezdve a 
Tompa Mihály Ref. Ált. Isk. 
néhány tehetséges nebulója 
is csatlakozott a klubhoz. 
Köztudott, hogy a szintén 
szalézi fenntartású 
gimnáziumban magas szintű 
sportélet és kézilabda-
oktatás zajlik, ezért indult el 
a kezdeményezés, hogy a 
tehetséges fi atalokat 
egyben tartva 
versenyszerűen is 
megmérettessék magukat. 
Összességében 64 diák 
sportol az egyesületben, 
melynek felnőtt csapata a 
megyei bajnokság szereplője 
lesz a 2019-20-as 
idényben, ahol borsodi, 
szabolcsi, hevesi és nógrádi 
ellenfelekkel küzd majd a 
minél jobb helyezésért.

REKREÁCIÓS ÉS EGÉSZSÉGMEGŐRZŐ

Többféle sportfoglalkozás, edzés, alakformáló 
torna és tánc várja az egészségükért, 
állóképességükért tenni akaró, rendszeres sportra 
és mozgásra vágyókat a DBS-ben. Kulturált 
környezetben, jó társaságban és közösségben 
érezhetik magukat! Jelentkezni a csoportokba 
folyamatosan lehet a helyszínen, a foglalkozások 
időpontjában!

edzések a Don B� co Sportközpontban

Kick-boksz / Capoeira aerobic
A foglalkozásokat vezeti: Sipter Imre
Időpont: kedden és csütörtökön 18.00-19.00

ZUMBA
A foglalkozásokat vezeti: Kolobiskó Rita

Időpont: szerdán 17.30-18.30, pénteken 18.30-19.30

Alakformáló torna
A foglalkozást vezeti: Demeter Kata
Időpont: hétfőn 18.00-19.00

Latin táncvarázs
A foglalkozást vezeti: Szavják András
Időpont: minden kedden 19.15-20.15

Kövesse nyomon a csapatokat közösségi 
oldalaikon, honlapjaikon is!



A programváltoztatás jogát fenntartjuk! A részletekről tájékozódhat Facebook oldalunkon, honlapunkon, 
illetve személyesen vagy telefonon!

Kiadás és szerkesztés: Don Bosco Sportközpont


