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A műsorváltozás jogát fenntartjuk! 
A kiadó nem vállal felelősséget a 
magazinban megjelenő reklámanyagok, 
hirdetések tartalmáért. A kiadvány 
bármely részének másolása csak a 
kiadó írásos engedélyével lehetséges! 
A kiadó minden beérkezett és 
díjmentesen megjelenítésre alkalmas 
programajánlót a saját szerkesztési 
elveinek megfelelően kezel. 

József Attila Művelődési Központ 3100 Salgótarján, Fő tér 5., információ: (32) 310-503
Salgótarjáni Városi Televízió 3100 Salgótarján, Fő tér 5., telefon: (32) 416-177 
Városi Sportcsarnok 3100 Salgótarján, Kassai sor 54., információ: (32) 417-233 
Városi Sportcentrum 3100 Salgótarján, Losonczi út, telefon: (30) 207-6933 
Városi Strandfürdő 3100 Salgótarján, Tó-strand, telefon: (32) 430-991
Városi Tanuszoda 3100 Salgótarján, Pécskő út 13., telefon: (32) 700-119
Belvárosi Mozgásstúdió 3100 Salgótarján, Fő tér 5., információ: (32) 310-503
Salgótarjáni Civil és Ifjúsági Ház 3100 Salgótarján, Erzsébet tér 4., információ: (32) 411-777
Bátki József Közösségi Ház 3141 Salgótarján, Zagyva út 3., információ. (32) 700-079

Városi Jegyiroda
Nyitva hétköznaponként 9.00-13.00, 13.30-17.00, szombatonként 9.00-13.00
Tel.: (32) 740-740  Cím: Salgótarján, Fő tér 5.

3.  Eseménynaptár
4.  Városi megemlékezések
5.  „Salgótarján 100 éve város”  
 logópályázat
6.  Kiállítások
8.  Civil közösségek, csoportok
10.  Rózsaszín nap
11.  Szeretetnap
12.  Szüreti Nótadélután
13.  Dornyay Béla Múzeum
14.  Őszi ST-k: Dívák
16.  Balassi Bálint Megyei Könyvtár,  
 Bátki József Közösségi Ház
17.  TÖKéletes Halloween
18.  Hello Halloween
20.  Ismerős Arcok koncert
22.  Zenthe Ferenc Színház
27.  Horoszkóp
28.  Sudoku
30.  Moziműsor
33.  Sportprogramok
38.  Teniszsátor
40.  Csík Zenekar koncert



Eseménynaptár
Október 1. (péntek) 17.00
Idősek Világnapja Gálaműsor
Meghívóval látogatható!
JAMK, Színházterem
...................................................

Október  2. (szombat) 10.00
Meseerdő Titkai
KiViSzi Bounce, Boróka 
Bábszínház, kreatív kuckó
A program ingyenesen 
látogatható!
Eresztvényi Látogatóközpont
...................................................

Október  2. (szombat) 13.00
Gyermek néptánc antológia
JAMK, Színházterem
...................................................

Október 3. (vasárnap) 8.00
Belvárosi családi nap
Madách Imre Gimnázium udvara
...................................................

Október 5. (kedd) 12.00
Rózsaszín Nap
Balassi Bálint Megyei Könyvtár, 
Fő tér
Bővebben a 10. oldalon
...................................................

Október 6. (szerda) 14.00
Aradi Vértanúk Napja
Somoskő, Váralja Emlékpark
Bővebben a 4. oldalon
...................................................

Október 8. (péntek) 14.00
Fekete Csaba alkotásainak 
kiállításmegnyitója
Salgótarjáni Civil és Ifjúsági Ház
Bővebben a 6. oldalon
...................................................

Október 13. (szerda) 10.00
Szeretetnap
Fő tér, JAMK klubterem
Bővebben a 11. oldalon

Október 14. (csütörtök) 10.00, 
14.00 
Inversedance Társulat: Rumini
Tudor-, Vidor Bérlet

Zenthe Ferenc Színház
................................................... 

Október 14. (csütörtök) 19.00
Zenthe Ferenc Színház: 
Kulcskeresők – Premier!
Kamarabérlet 1

Zenthe Ferenc Színház, 

Kamaraterem

Bővebben a 22. oldalon
...................................................

Október 16. (szombat) 14.00
Szüreti Nótadélután
JAMK, Klubterem

Bővebben a 12. oldalon
...................................................

Október 17. (vasárnap) 15.00
Papagáj kiállítás
Salgótarjáni Civil és Ifjúsági Ház
...................................................

Október 18. (hétfő) 14.00
Bartók Kamaraszínház: Alice 
Csodaországban
Molnár Tibor Bérlet

Zenthe Ferenc Színház
...................................................

Október 19. (kedd) 19.00
TBG Production: Nikola Tesla – 
Végtelen energia
Zenthe Ferenc Színház
...................................................

Október 19. (kedd) 19.00
Zenthe Ferenc Színház: 
Kulcskeresők
Kamarabérlet 2

Zenthe Ferenc Színház, 

Kamaraterem

Október 21. (csütörtök) 10.00, 
13.00
Zenthe Ferenc Színház: 
Pillantás a hídról
Ifjúsági Bérlet

Október 22. (péntek) 19.00  
Visszataps Bérlet

Zenthe Ferenc Színház

Bővebben a 24. oldalon
...................................................

Október 23. (szombat) 8.45
Az 1956. évi forradalom és 
szabadságharc évfordulója és 
a Magyar Köztársaság 1989. évi 
kikiáltásának napja 
Megyeháza, December 8. tér

Bővebben a 4. oldalon
...................................................

Október 26. (kedd) 19.00
Őszi ST-k: Dívák
JAMK, Üvegcsarnok

Bővebben a 14. oldalon
...................................................

Október 28. (csütörtök) 16.00
TÖKéletes Halloween
Bátki József Közösségi Ház

Bővebben a 17. oldalon
...................................................

Október 28. (csütörtök) 19.00 
Diabolus In Musica - Zenthe 
Ferenc Színház: Az élet 
alássan – Premier!
Kamarabérlet 3

Zenthe Ferenc Színház, 

Kamaraterem

Bővebben a 23. oldalon
...................................................

Október 30. (szombat) 10.00
Hello Halloween
Eresztvényi Látogatóközpont

Bővebben a 18. oldalon



4. oldal



5. oldal



6. oldal  





Aerobik 
Vezető: Félegyházi Éva 
Minden hétfőn 16.50-től

Bélyeggyűjtő Kör 
Vezető: Parditka György 
Minden pénteken 14 órától

Biblia Klub 
Vezető: Cserbik János 

 Minden pénteken 17 órától (október 15-től)

Egészséges Életért Klub 
Vezető: Kvacsek Erzsébet 

Minden kedden 16 órától

Liszt Ferenc Kamarakórus 
Vezető: Gúthy Éva 

Minden hétfőn 16 órától

Magyar Éremgyűjtők Nógrád Megyei Egyesülete 
Vezető: Lopatovszky Csaba 
Minden csütörtökön 15 órától

Magyar Rákellenes Liga Salgótarjáni Alapszervezete 
Vezető: Kreicsi Mária 

Meridián torna vezető: Kreicsi Mária 
 (csütörtökönként 16 órától) 

Stresszoldó klub vezető: Vitek Eszter  
(hónap harmadik keddje) 

SIMONTON vezető: Vitek Eszter 
 (hétfőnként 14 órától)

Nógrád Megyei Fotóklub Egyesület 
Vezető: Homoga József 

Minden csütörtökön 17.30-tól

Nők Klubja 
Vezető: Halász Sándorné 
Október 25. (hétfő) 14.00

Nyitnikék óvodára felkészítő foglalkozás 
Vezető: Fülöpné Mákos Ildikó 

Minden hétfőn és csütörtökön 9.30-tól

Palóc Nők A Holnapért Egyesület 
Vezető: Soltész Krisztina 

Október 14. (csütörtök) 14 órától (CIF)

Ringató 
Vezető: Tariné Szabó Zsuzsanna 

Minden kedden 10 órától

Salgótarjáni Íriszklub 
Vezető: Bíró Istvánné 

Október 26. (kedd) 14 órától 

Salgótarjáni Magyar Nóta- és Népzenei Egyesület 
Vezető: Bohács István 

Változó időpontban

Salgótarjáni Pedagóguskórus 
Vezető: Baárné Dicse Zsuzsanna 

Minden szerdán 18 órától

Salgótarjáni Tájak, Korok, Múzeumok  
Klub Egyesülete 

Vezető: Árpád Sándor 
Minden hónap első szerdája 

 (októberben a Dornyay Béla Múzeumban)

Salgótarjáni Tájak, Korok, Múzeumok Klub  
Egyesülete kórus 

Vezető: Tóth Csaba 
Minden szerdán 16 órától

Sréter Ferenc Népfőiskolai Egyesület 
Vezető: Pántya Anita 

Minden szerdán 14 órától

Zöld Út Természetjárók Egyesülete 
Vezető: Mangó Éva 

Minden pénteken 16 órától

József Attila Művelődési Központ
Salgótarján, Fő tér 5.
Tel.: 06 32/310-503

A csoportokról bővebben  
tájékozódhatnak:

www.salgoremek.hu

8. oldal  



Bemutatkozunk

Salgótarjáni Tájak, Korok, Múzeumok Klub Egyesülete
Célunk a környezeti, természeti, történelmi, építészeti, kulturális értékek megis-

merése, megőrzése, gyarapítása, mindezek másokkal való megosztása, valamint 

a szabadidő tartalmas eltöltésére, az egészséges életmódra, a közösségben való 

munkálkodásra ösztönzés.

Salgótarjáni Tájak, Korok, Múzeumok Klub Egyesülete kórus
A TKM egyesület kórusa 2017-ben alakult, létszámunk 15-20 fő körül mozog. Az 

együtt éneklés öröme mellett a közös túrázások, szabadtéri összejövetelek szí-

nezik közösségi életünket. Szívesen énekelünk népdalokat, ifjúkorunk és napjaink 

slágereit, egyszerűbb többszólamú kórusműveket. Fellépéseink többnyire a klub-

napokhoz köthetők, de közreműködünk kiállításmegnyitókon, civil szervezetek 

rendezvényein és városi ünnepeken is. A 2020/21. évi járványhelyzet kényszerszü-

nettel sújtotta a klubot, a tagok közötti kapcsolat a telekommunikáció színterei-

re szorult. Májustól - a természettel egyetemben - mi is új erőre kaptunk, szerda 

délutánonként a “Józsiban” próbálunk. Reméljük, hogy a közös éneklés testet és 

lelket erősítő örömforrás marad.

9. oldal
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MÚZEUMOK ŐSZI FESZTIVÁLJA
2021. szeptember 29 - november 11.

Októberi programok

Október 5-től látogatható
Középkori templomok és várak
Shah Timor fotókiállítása
(Tanácsterem)

Október 5. (kedd) 14.00
Szín, zene, tánc - kiállításmegnyitó
(Képtár)

Október 5. (kedd) 15.00
Múzeumpedagógiai kerekasztal 
(Tanácsterem)

Október 6. (szerda) 15.00
Középkori templomok és várak  
filmvetítés
A film az “Építészet hónapja” alakalmából ke-
rül vetítésre és a Várostörténeti vetélkedő fő 
témája lesz.
(Képtár)

Október 7. (csütörtök) 14.00
Harmóniában a természettel – Dornyay Béla 
munkássága Salgtarjánban
A nagy műveltségű, polihisztor tudós hatal-
mas mennyiségű kutatási anyagot hagyott 
örökül a városra, és nem utolsó sorban meg-
alapozta a mai DBM gyűjteményét. 
(Tanácsterem)

Október 8. (péntek) 17.00
Kép-zene 
Idén ősszel a múzeum és a Váczi Gyula 
Alapfokú Művészeti Iskola közös munká-
ja egy szabadtéri klasszikus koncertben 
valósul meg. A koncert repertoárjának 

összeállításában a zenészeket a DBM kép-

zőművészeti gyűjteményében található kü-

lönleges festmények ihlették meg.

(Múzeum tér)

Október 12. (kedd) 14.00

1521: Nándorfehérvár – a vég kezdete

Nincs tanuló, aki ne tanulná, nincs magyar 

ember, aki ne ismerné a nándorfehérvári di-

adal történetét. Kevesebb szó esik azonban 

Nándorfehérvár második ostromáról, a város 

elestéről, mely bár kudarccal végződött, hősi-

ességben mégsem maradt el az első ostrom 

védőinek tetteitől. Bodó Balázs, a DBM régé-

sze az ostrom 500. évfordulója alkalmából 

mutatja be a sorsfordító csatát. 

(Tanácsterem)

Október 13. (szerda) 17.00

Szerencse fel! 

A Bányász-Koház Dalkör zenés műsora

Több mint száz éves hagyományt őriz a salgó-

tarjáni Bányász-Kohász Dalkör, mely az egy-

kori Acélgyári Dalárda és a Bányász Énekkar 

értkeit, hagyományait folytatja.

(Bányászati Kiállítóhely)

Október 14. (csütörtök) 14.00

Randevú a művészetekkel

Hogyan jelenik meg a képzőművészetben a 

zene, a tánc, a színházművészet?

(Képtár)

Október 16. (szombat) 10.00
Kirándulás Salgó várához
“Középkori templomok és várak Nógrád me-
gyében” című filmvetítéshez kapcsolódik a 
“Sétálj, gyalogolj, bringázz velünk!” tematika 
keretén belül megvalósuló programunk.

Október 19. (kedd)
Álmok az Eigerről
Buda László, a Dornyay Béla Múzeum egykori 
fotósa, barlangász és hegymászó beszámo-
lója csodálatos természetfotókkal, izgalmas 
élménybeszámolóval, vicces történetekkel.
(Tanácsterem)

Október 26. (kedd) 14.00
Salgótarján a középkorban
A DBM régészeti gyűjteményének egy pár da-
rabja indul utazásra: a Salgótarján központ-
jában található Római Katolikus Főplébánia 
templom mellett rendezzük meg a Salgó-
tarján a középkorban című előadást, melyen 
Bodó Balázs régész a közelmúltban zajlott 
régészeti ásatások eredményeit az eredeti 
helyszínen mutatja be.

November 3-4. (szerda-csütörtök) 14.00
Várostörténeti vetélkedő  
általános iskolásoknak
Minden évben megrendezésre kerül a Múze-
umok Őszi Fesztiválja keretén belül a város-
történeti vetélkedő, melyet két fordulóban, 
általános iskolásoknak és középiskolásoknak 
tartunk meg. Idei téma: Középkori templo-
mok és várak Nógrád megyében. 
(Üvegváros)

Tarján Neked Magazin  |  2020. szeptember |  7. oldalW W W . D O R N Y A Y M U Z E U M . H U
A PROGRAMVÁLTOZÁS JOGÁT FENNTARTJUK!

13. oldal





Három csodálatos NŐ:

DÉTÁR ENIKŐ - FÉSŰS NELLY - LADINEK JUDIT
Három énekesnő, három színésznő, három típusú NŐ,  

három hajszín, három hangszín.

Ami azonos bennük, az a barátságuk, ami már 19 éve töretlen.

Az ötlet és a név a pesti Moulin Rouge-tól származik, amelynek akkor 
mindhárman dívái voltak. Itt született meg egy olyan show-műsor ötlete, ami 
magában hordozza a 30-as évek amerikai vaudeville világát, a francia mulatók 
bohém, fülledt hangulatát, és korunk retro-disco korszakát, mindenből beletéve 

egy falatnyit.

Salgótarjánban a Moulin Rouge Show!
Glamour-Revü-Vaudeville...amely felidézi a múlt század Párizsát és Chicagóját.

Ízelitő a repertoárból:
All that jazz  |  Lady Marmalade  |  Diamonds are the girls best friend

Good girl  |  Cabaret  |  New York, New York  |  Mein Herr  |  Man Wanted  |  Sway  
Rhythm of the night  |  L.O.V.E  |  Night and day  |  Copacabana  |  Big Spender

 

Dőljön hátra és töltsön egy órát  
Détár Enikővel, Fésűs Nellyvel és Ladinek Judittal!

15. oldal



OKTÓBER 5. (KEDD)  12.00

„VEDD KEZEDBE A SORSOD!”: RÓZSASZÍN NAP  
a Magyar Rákellenes Liga Salgótarjáni  

Alapszervezete szervezésében

OKTÓBER 5. (KEDD)  16.00 

SÓLYOM TAMÁS: BÉRHÁZTÖRTÉNETEK  
Tárlat - irodalmi felolvasóest -  

verskoncert - elmélkedés

OKTÓBER 6. (SZERDA) 17.00

 FESTÉSZET IDŐS KORBAN: 
BESZÉLGETÉS DETVÁN LÁSZLÓVAL

OKTÓBER 7. (CSÜTÖRTÖK) 15.00 

A SZENIOR ÖRÖMTÁNC SALGÓTARJÁNI  
KÖZÖSSÉGÉNEK BEMUTATÓJA

OKTÓBER 7. (CSÜTÖRTÖK)  15.30 
KÖNYVBEMUTATÓ  

ZOLCER JÁNOS: GORBACSOV TITKAI

OKTÓBER 9. (SZOMBAT) 8.30 
BARANGOLJUNK AZ ŐSZI TERMÉSZETBEN!  

Közös kirándulás a Magyar Rákellenes Liga  
Salgótarjáni Alapszervezetével,  

könyvtárosokkal, olvasókkal

OKTÓBER 10. (VASÁRNAP) 
KÖNYVES VASÁRNAP: 

MINDEN ÚT A KÖNYVTÁRBA VEZET!
9.00 ARCFESTÉS, ÓRIÁS TÁRSAS, FELHŐ, A MENŐ!  

állatasszisztált kutyás foglalkozás
10.30 A TERMÉSZET CSODÁLATOS VILÁGA  

interaktív közönségtalálkozó 
Telegdi Ágnes Aranykönyv-díjas írónővel

EGYÜTT. MŰKÖDIK! 
ORSZÁGOS KÖNYVTÁRI NAPOK SALGÓTARJÁNBAN 

2021. OKTÓBER 4-10.

AZ IDŐPONT ÉS A MŰSORVÁLTOZTATÁS JOGÁT FENNTARTJUK!
Programokkal kapcsolatos információ: honlapunkon (http://bbmk.hu), facebook oldalunkon,  

vagy 32/521-551 vagy 32/521-552 telefonszámon.

NÉHÁNY PROGRAM A HÉT KÍNÁLATÁBÓL:







Minden hétfőn és csütörtökön 9.30-tól

A gyermekeket várja:  
Fülöpné Mákos Ildikó óvodapedagógus

A csöppség egész életét alapvetően meghatározó képességek  
fejlesztése 6 éves korig a leghatékonyabb.

Célunk, hogy barátságos, derűs légkörben tevékenységre biztassuk a gyerekeket, segítsük a 
társas kapcsolatok alakulását, a közösségi élet megtapasztalását. Mindezt úgy, hogy a gyerme-
kek az életkoruknak megfelelő tevékenységet folytatják. Játékos keretek között mondókáznak, 
verselgetnek, mesét hallgatnak, rajzolnak, festenek, mozognak, mivel a játék a gyermekek 
alapvető tevékenysége. A képességfejlesztő foglalkozásokon igyekszünk a különböző funk-
cióterületek fejlesztését szolgáló játékokat megismertetni, és a szülőket arra biztatni, hogy a  

játszóházban elkezdett folyamat otthon is folytatódjék.

19. oldal





Tarján Neked Magazin  |  2021. október |  21. oldal







24. oldal





LEGYÉL TE IS PLAZMAADÓ!
1 heti gyógyszeradaghoz 25 plazmaadásra van szükség!

Első vérplazmaadóknak
az alkalmassági vizsgálattal együtt 
szerezhető rendkívüli juttatások  
2021.októberben összesen:

15.000 Ft, méghozzá 
készpénzben!

Az alkalmassági vizsgálatkor a 
vidékről érkezőknek az utazási 
költséget 1.000 Ft-ig megtérítjük!

................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Először alkalmassági vizsgálat történik, mely orvosi 
felmérésből és vérvételből áll, egy héttel ezután 
jöhetsz is plazmát adni!

Sikeres alkalmassági vizsgálat után: 3.000 Ft

Életed első plazmaadásakor: 12.000 Ft

ÖSSZESEN: 15.000 Ft

www.plazmacenter.hu | + 36 70/ 799-2350
3100 Salgótarján, Bartók Béla út 14. 

(A nagy Kulacs helyén.) 
facebook.com/tarjanplazma

A változtatás jogát fenntartjuk. 
Az akció 2021.10.31-ig vagy visszavonásig érvényes.
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A plazmaadás gyakorisága:
• Havonta 4-5 alkalommal 

lehet plazmát adni.

• 1 alkalom körülbelül 
60 percig tart. 

• Évente maximum 45 adás 
lehetséges!

Ki lehet plazmaadó:

• Életkor: 18-60 év 
közötti magyar 
állampolgár.

• Testsúly: 50-130 kg.

Már az alkalmassági vizsgálat 
után is kifizetés jár!

Aki segít az kap is!
Havonta akár
50.000 Ft-ot!
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A rovat támogatója a 
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A magánéletedben minden remekül alakul, 
de ahhoz, hogy ez így is maradjon, el kell 
fogadnod a másik fél szempontjait is. A 
hónap közepén többször felmerülhetnek a 

jövővel kapcsolatos kérdések. A hónap vége meglehe-
tősen aktív lehet, de ne hozz elhamarkodott döntéseket 
sem a magánéletben, sem pedig a munkád során.

Október elején megtalálod a helyed a 
munkában, hasznos fogaskerék leszel a 
gépezetben. A hónap középső harmadában 
mindenképpen ügyelj arra, hogy ne ess túl-

zásokba és csakis olyasmibe ugorj bele, ami nem borítja 
fel a megszokott életed. A hónap végén melléd szegődik 
a szerencse és emlékezetessé teszi ezeket a napokat.

Ne hozz elhamarkodott döntéseket sem 
a magánéletedben, sem pedig a munkád 
során. Október közepén a magánéleted-
ben minden remekül alakul. A hónap végén 

egyre többször kerülnek elő egy lehetséges új jövőkép-
pel kapcsolatos kérdések és egy döntés lehetősége.

Október elején fontos pénzügyi kérdések-
ben most ne hozz döntést. A hónap köze-
pén könnyen jönnek az eredmények a mun-
kádban, de a magánéleted is kellemesen 

alakulhat. A hónap végén tervezz be egy kellemes prog-
ramot, ahol lehetőséged nyílik elmélyíteni a kapcsolata-
idat és közös élményeket szerezni a szeretteiddel.

Ötletek sokaságát engeded szabadjára, s 
az is kiváló gondolat, hogy összefogj vala-
kivel vagy akár egy egész csapattal, új vál-
lalkozást alapíts, vagy a már meglévőt gyö-

keresen átformáld a célok érdekében. Október közepén 
a munkahelyeden komoly feladattal bíznak meg. A hó-
nap végén egy konfliktus megoldásában kell segítened.

A magánéletedben egy múló bizonyta-
lanság borzolhatja a kedélyedet, amit egy 
váratlan esemény okoz. Ez megmutatja, 
hogy egy jól felépített kapcsolat is lehet 

törékeny és sebezhető. A hónap közepén igyekezz 
higgadtan kezelni egy problémát. Október végén izgal-
mas időszak vár rád, különleges változásokkal.

A hónap elején a siker érdekében némi 
kompromisszumot is vállalnod kell. Október 
közepén ha úgy gondolod, hogy túl nagy 
súly nehezedik rád, akkor kérj tanácsot 

olyanoktól, akikben megbízol. A hónap végén felerősö-
dik a romantika iránti fogékonyságod. Változik a világ 
körülötted és te nagyon helyesen vele tudsz változni. 

Október első felében mindenhez legyen 
egy B terved. Október közepén érdemes 
lenne időt szakítanod egy kis utazásra 
vagy családi összejövetelre. A hónap vé-

gén kerüld a pénzpazarlást és az adósságot, mert ha-
marosan egy olyan esemény történhet az életedben, 
ami miatt szükséged lesz minden létező erőforrásodra.

Lassíts a tempódon, mielőtt komolyabb 
egészségügyi problémád adódna. Most 
kivételesen ne hallgass másokra, csak a 
megérzéseidre. A hónap középső idősza-

kában az otthoni légkör kezd egy kicsit feszültté válni. 
Október végén az életed előrehaladása a megszokott-
nál lassúbb lehet.

A hónap elején ha picit is bizonytalan vagy, 
netán eddig féltél elindulni egy új és isme-
retlen úton, most megkapod azt a külön-
leges többletenergiát. Október középső 

harmadában az életedhez való pozitív hozzáállás fog 
jellemezni. A hónap végén a magánéleted is pozitív 
fejleményekkel lehet teli, amit egy új partner megje-
lenése, vagy egy régebbi kapcsolat erősödése hozhat 
meg számodra. 

Október elején légy óvatos, különösen 
akkor, ha a megérzésed azt jelzi, valami 
nincs teljesen rendben. A hónap közepén 
nagylelkű hangulatban vagy és könnyen 

áteshetsz a ló túloldalára. Október végén remek al-
kalmakat találhatsz az ismerkedésre, szerezhetsz új 
barátokat és még a szerelem terén is vár rád egy kis 
izgalom.

Engedd szabadon a fantáziádat, mert csak 
bátor szárnyalással tudsz fejlődni. Ha ezt 
nem teszed, akkor bebetonozod magadat 
egy helyre, ahonnan nehéz lesz kimozdul-

ni. A hónap közepén nehéz döntések között őrlődhetsz. 
Október vége új lehetőségeket kínál számodra. Bátran 
kutass új pénzforrások után és vállalj többletmunkát.



S Z Ó R A K O Z Á S

28. oldal



S Z Ó R A K O Z Á S

Tarján Neked Magazin  |  2021. október |  29. oldal



facebook.com/KultikSalgotarjan
instagram.com/kultiksalgotarjan
3100 Salgótarján, Erzsébet tér 4.

Tel.: 06 32 / 786 - 287

Helyfoglalás
a weboldalunkon:

www.salgoapollo.hu

Szept. 02.-tól a moziban.

Szept. 09.-től
a moziban.

Szept. 23.-tól
a moziban.

Szept. 30.-tól a moziban.



ADDAMS FAMILY 2.
amerikai-angol-kanadai vígjáték, animációs kalandfilm | 93 perc | 2021

Mindenki kedvenc rémcsaládja visszatér! Gustavo és Mortenzia azt 
tapasztalják, hogy gyermekeik kezdenek hátat fordítani nekik. A 
családfő remek ötlettel áll elő: mi más hozhatná újra össze a galád 
családot, mint egy vérbeli Addams-vakáció? Országon átívelő, rázós 
kalandjaik során Addamsék számtalan gyanútlan figurába botlanak 

bele, kacagtató következményekkel.

VENOM 2. – VÉRONTÓ
amerikai akció-horror, vígjáték  | 120 perc | 2021 

„Ha egyszer kiszabadulok innen, lesz egy kis vérontás” – mondta egy 
titokzatos fegyenc a Venom végén Eddie Brocknak. Annak a vakmerő, 
nagyszájú tényfeltáró újságírónak, aki egy laboratóriumi felderítése 
során súlyosan megfertőződött és azóta a testében élősködő gonosz 
Venommal kénytelen együtt élni. Mostantól nemcsak magával kell 
szembenéznie, hanem egy nála is erősebb, gonoszabb lénnyel, akit 
nem akar senki rövid pórázon tartani. Jön Vérontó, hogy ígérete sze-

rint pusztítson a világon. Meg kell állítani. Bármi áron.

DŰNE
amerikai-angol-magyar-kanadai sci-fi dráma, kalandfilm 
155 perc | 2021

Paul Atreidesre olyan sors vár, amelyet senki fel nem foghat: sem más, 
sem ő. A távoli jövőben, a bolygóközi királyságok korában járunk. A 
királyságok az Arrakis bolygó feletti uralomért harcolnak, de a nap-
rendszereken átívelő cselszövések, háborúk és politikai manőverek 
közepette van egy ember, aki talán békét hozhat az univerzumnak. De 
ehhez harcolnia kell. Ellenséges bolygók, fantasztikus tájak, különös 

lények és emberfölötti teljesítmények története ez.

POST MORTEM
magyar horror, misztikus thriller | 115 perc | 2020

Az első világháború véget ért. A spanyolnátha járvány lecsendesedett, 
de sok halott temetetlenül maradt, és ők a mi világunkban rekedtek. 
1918 fagyos telén Tomás a fiatal vándorfotós abból próbál megélni, 
hogy halottak utolsó fényképét készíti el a családjuk körében. Egy tíz-
éves kislány hívására eljut egy kis faluba, ahol szokatlanul sok munká-
ja akad, és egyre több természetfölötti jelenséggel találkozik…
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A PROGRAMVÁLTOZÁS JOGÁT FENNTARTJUK!

OKTÓBER 2. (SZOMBAT)
12.00  Csépe-Strandépítők KC – Domony KSE

III. o. ifjúsági fiú kézilabda bajnoki mérkőzés
15.30  Salgótarjáni KSE – Conoil Pápa KC

NB I/B-s U20-as férfi kosárlabda bajnoki mérkőzés
18.00  Salgótarjáni KSE – Conoil Pápa KC

NB I/B-s felnőtt férfi kosárlabda bajnoki mérkőzés

OKTÓBER 3. (VASÁRNAP) 10.00
Régiós Kézilabda Gyermekbajnokság

U12-es leány korosztály

OKTÓBER 9. (SZOMBAT) 10.00
VI. Palóc Kupa

Nyílt, gyermek, ifjúsági, kadet, junior és felnőtt
Ippon-Shobu Karate Országos Bajnokság

OKTÓBER 16. (SZOMBAT)
12.00 Csépe-Salgótarjáni Strandépítők KC  

– Füzesabonyi SC
III. o. serdülő leány kézilabda bajnoki mérkőzés

14.00  Csépe-Salgótarjáni Strandépítők KC  
– Füzesabonyi SC

NB II-es ifjúsági leány kézilabda bajnoki mérkőzés
16.00  Csépe-Salgótarjáni Strandépítők KC  

– Füzesabonyi SC
NB II-es felnőtt női kézilabda bajnoki mérkőzés

18.00 Csépe-Salgótarjáni Strandépítők KC  
– ÓAM Ózdi KC

NB I/B-s felnőtt férfi kézilabda bajnoki mérkőzés

OKTÓBER 23. (SZOMBAT) 8.30
Október 23. Kupa Kispályás Labdarúgó Torna

OKTÓBER 27. (SZERDA)
15.30 Salgótarjáni KSE – Vasas Akadémia

NB I/B-s U20-as férfi kosárlabda bajnoki mérkőzés

18.00 Salgótarjáni KSE – Vasas Akadémia
NB I/B-s felnőtt férfi kosárlabda bajnoki mérkőzés

OKTÓBER 28. (CSÜTÖRTÖK) 16.00
Csépe-Salgótarjáni Strandépítők KC – Szalézi DSE

III. o. serdülő leány kézilabda bajnoki mérkőzés

OKTÓBER 30. (SZOMBAT)
14.00 Csépe-Salgótarjáni Strandépítők KC  

– Hevesi SE
NB II-es ifjúsági leány kézilabda bajnoki mérkőzés

16.00 Csépe-Salgótarjáni Strandépítők KC  
– Hevesi SE

NB II-es felnőtt női kézilabda bajnoki mérkőzés

18.00 Csépe-Salgótarjáni Strandépítők KC  
– DEAC

NB I/B-s felnőtt férfi kézilabda bajnoki mérkőzés

VÁROSI TANUSZODA:
OKTÓBER 19. (KEDD) 14.00
Csatlós Csaba Úszó Emlékverseny

(I-II. korcsoport)

OKTÓBER 20. (SZERDA) 14.00
Csatlós Csaba Úszó Emlékverseny

(III-IV. korcsoport)

2021. október |  33. oldal
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Fergeteges koncert a JAMK-ban:  
kiváló vendégművészekkel érkezik a Csík Zenekar

Kevés zenekar mondhatja el magáról, hogy már 30 éve töretlen erővel, az idő, a divatok 
múlásával nem törődve, a nehézségeket leküzdve, a sikereket ügyesen kezelve létezik és 
dolgozik. Nos, ez a Csík Zenekar. Műsoraikban a közönség által szeretett igényes, sokszínű 
zenei világukat viszik tovább, miközben megidézik azokat a régi szép összeállításokat is, 
amelyek nemcsak az ő szívükben, hanem az utóbbi évtizedek magyar zenei palettáján is 
nyomot hagytak – végérvényesen. Mi sem bizonyítja ezt jobban, mint az, hogy a zenekar 

tevékenységét 2013-ban Kossuth-díjjal ismerték el.

A salgótarjáni koncert vendégművészei:

Lovasi András - Több, mint 30 éve a pályán! A rendkívül sokoldalú Kossuth-díjas zenész 
az 1987-ben alakult Kispál és a Borz együttes énekese, basszusgitárosa és szövegírója, 
valamint a 2005-ben alakult Kiscsillag zenekar gitárosa, énekese, zeneszerzője. Szoros 

kapcsolatot ápol a Csík Zenekarral, több ízben szerepelt már koncertjeiken.

Kiss Tibor - Kiváló formában, két év kihagyás után újra színpadon az ország egyik 
legnépszerűbb zenekarának, a Quimby-nek a frontembere! Kiss Tibit minden téren az 
elhivatottság és az alkotói ösztön jellemzi; boldog, ha egy koncerten ezreknek okoz 

örömet, de az alkotás iránti szenvedélye is határtalan.

Legyen részese az egyedülálló élménynek,  
ahol a Csík Zenekar, Lovasi András és Kiss Tibor  

együtt zenél a József Attila Művelődési Központ színpadán!

Részletek a hátoldalon!
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