
Kultúrát
           kínálunk

2018. szeptember



Derkovits Mûvelôdési Központ

Hamvas Béla Városi Könyvtár

Mi ott leszünk... Találkozzunk!

Szeptember 5 - 28.
Derkó MiniGaléria 
Galambosi Gabriella  
„TexTilből készülT alkoTások” 
képzőművészeti kiállítás
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Szeptember 15. (szombat)
HaJDÚk a sziGeTeN
kulturális, gasztronómiai rendezvény a Tisza-szigeten
színpadi programok:
13.00 óra Ünnepélyes megnyitó - a Derkovits Majorette Csoport 
műsora a Derkovits Fúvószenekar kíséretében 
Polgármesteri köszöntők
14.00 óra A résztvevő települések bemutatkozó színpadi programjai
18.00 óra Erős Testvérek műsora
19.00 óra Bohemian Betyars élő koncertje
Játszótéri programok: terelőkutyás bemutató, ragadozómadár-
bemutató, íjászbemutató
Gyermekprogramok: népi játszótér, arc-és hennafestés, lovagoltatás, 
ladikozás a Tiszán, mesterségek bemutatása.

Szeptember 18. (kedd) 18.00 óra
eGY boloND százaT CsiNál - zenés bohózat két részben 
a sodrás amatőr színtársulat előadásában
Belépőjegy: 1500 Ft
Jegyek kaphatók a művelődési központ jegypénztárában.

kézművesek utcája: hazai kézműves termékek,- élelmiszerek 
bemutatója és vására.
Felnőtt versenyek: tökhajítás, bálagurítás, traktorkerék-forgatás, 
asszonytalicskázás.
Nevezés személyesen a Derkovits Művelődési Központban, vagy a 
49/542-005-ös telefonon, valamint a verseny napján a helyszínen 
15.00 óráig. A nevezés díjtalan.
Gasztronómiai programok - helyi ízek bemutatója
Minden település kóstolóval egybekötött főzést szervez.
Az ebédet helyi szolgáltató biztosítja. 
Kóstolójegy: 500 Ft • Ebédjegy: 1000 Ft
belépőjegy: 500 Ft. a befolyt összeget jótékonysági célra 
fordítják a szervezők.
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Szeptember 21. (péntek) 
auTómeNTes Nap - „mix and move!” 
európai mobilitási hét 
Helyszín: Városháztér

Szeptember 27. (csütörtök) 17.00 óra 
ÖTórai Tea
soma mamagésa előadása 
a hétköznapi élet mágiája, avagy a 
tudatosság teremtő ereje 
A finom teák minőségét a TEAharmónia 
TEAbolt garantálja.
Helyszín: a művelődési központ 
konferenciaterme
Belépőjegy: 1500 Ft
Jegyek szeptember 10-től kaphatók
a művelődési központ jegypénztárában.
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Szeptember 22-23. (szombat - vasárnap)
maNézs szíNHázi szemle
A Montázs Drámapedagógiai és Közművelődési Egyesület, a 
tiszaújvárosi Derkovits Művelődési Központ és a Magyar Szín-
Játékos Szövetség Lengyel Pál emléke előtt tisztelegve ötödik alka-
lommal hirdeti meg tiszaújvárosi minősítő találkozóját nem hivatá-
sos színházak, színházi műhelyek és színjátszó csoportok számára.
Helyszín: Tiszaújváros - Derkovits Művelődési Központ

Szeptember 29. (szombat) 18.00 óra
a zeNe ViláGNapJa
Tóth Vera Trió műsora
Helyszín: a művelődési központ konferenciaterme
Belépőjegy: 1200 Ft 
Jegyek szeptember 10-től kaphatók a művelődési központ jegy-
pénztárában.
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Szeptember 30. (vasárnap) 17.00 óra
a zeNe ViláGNapJa
a Tiszaújvárosi református énekkar 
műsora és a kéry fivérek zongorakoncertje
Helyszín: a művelődési központ színházterme
Belépődíj: 700 Ft
Jegyek szeptember 10-től kaphatók a művelődési központ jegypénztárában.

októberi előzetes
október 5. (péntek) Aradi vértanúk napja
október 9. (kedd) Gyermekszínházi előadás
október 13.  (szombat) Színház Határok Nélkül
október 23. (kedd) Nemzeti ünnep, megemlékezések 
 Tiszaújvárosban és    
 Tiszaszederkény városrészben
október 25. (csütörtök) Ötórai tea

Derkovits Filmszínház
szepTember HaVi moziműsora
Előadások kezdete 17.00 és 19.00 óra
3.   Fák jú tanár úr! 3. 2D (16 éven aluliaknak nem ajánlott)

(hétfő) meg - az őscápa - 3D (12 éven aluliaknak nem ajánlott)

10.   escobar - 2D (16 éven aluliaknak nem ajánlott)

(hétfő) a védelmező 2. - 2D (18 éven aluliaknak nem ajánlott) 

17.   a kém, aki dobott engem- 2D (16 éven aluliaknak nem ajánlott)

(hétfő) az apáca - 2D (16 éven aluliaknak nem ajánlott)

24.   alfa - 3D (12 éven aluliaknak nem ajánlott)

(hétfő) predátor – a ragadozó - 2D (16 éven aluliaknak nem ajánlott)

okt. 1. az elrabolt hercegnő - 2D (6 éven aluliaknak nem ajánlott)

(hétfő) Johnny english újra lecsap - 2D (12 éven aluliaknak nem ajánlott)

Városi kiállítóterem
október 2 - 26. 
Varga éva szobrász és seres lászló festőművész kiállítása8 9
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Szeptember 7. (péntek) 17.00 óra  
Dráma-JáTék
A színház iránt érdeklődő gyermekek és felnőttek számára szer-
vezett foglalkozás havi egy alkalommal. A résztvevők drámapeda-
gógiai játékok, helyzetgyakorlatok segítségével ismerhetik meg 
magukat és társaikat. Megfelelő számú jelentkező esetén egy 
ismert ifjúsági mű színpadra állítására is sor kerül.

Szeptember 20. (csütörtök) 17.00 óra  
CsüTÖrTÖki TÖri
Téma: Leninváros-Óváros 1977-es részletes rendezési terve
Előadó: Dr. Kákóczki Balázs történész

Szeptember 17. (hétfő) 19.00 óra  
CsillaGleseN
Téma: A Világegyetem extrém energiái
Klubvezető: Szutor István amatőr csillagász
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októberi előzetes
október 6. (szombat) Szüreti mulatság
október 11. (hétfő) Csütörtöki töri
október 12. (péntek) Dráma-játék
október 15. (hétfő) Csillaglesen
október 23. (kedd) Nemzeti ünnep

Szeptember 25. (kedd) 17.00 óra  
óvárosi kulT Galéria 
Szilágyi Józsefné Böbe quilling kiállításának megnyitója
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kerTsTílusok - kamarakiállítás
Helyszín: a könyvtár földszintje
A kiállítás szeptember 7-ig látogatható.
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Szeptember 5. 14.00 óra
a kaFFka marGiT peDaGóGus NYuGDíJas klub 
ÖsszeJÖVeTele
Helyszín: a könyvtár előadóterme

Szeptember 11. (kedd)
a Nobel-díjas szeNT-GYÖrGYi alberT - 
kamarakiállítás
Helyszín: a könyvtár földszintje
A kiállítás október 24-ig látogatható.
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Szeptember 12. (szerda) 10.00 óra
babusGaTó
könyvtári foglalkozás kicsiknek és kicsikről
Baba zenebona
A foglalkozást vezetik: Kovácsné Horváth Csilla és
Tóthné Papp Julianna óvónők
Helyszín: a könyvtár előadóterme

Szeptember 12. (szerda) 17.00 óra
pC klub kezDőkNek, ÚJrakezDőkNek és 
HalaDókNak
egészség-betegség hiteles forrásokból. Honlapok, 
applikációk bemutatása - gyakorlati tanácsok az internet 
világából
A foglalkozást vezeti: Riczu Anikó informatikus könyvtáros
Gyakorlási lehetőséget biztosítunk.
Helyszín: a könyvtár előadóterme
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Szeptember 21. (péntek) 17.00 óra
HamVas mozaikok  
„a könyv: nagyítóüveg”
gondolatébresztő beszélgetés felnőtteknek
a magunkban hordott kétségekről…
A beszélgetést vezeti: Kázsmér Ágnes fejlesztő biblioterapeuta
Helyszín: a könyvtár előadóterme

szeptember 26. (szerda) 10.00 óra
lelki FiTNesz VáraNDósokNak és kisGYer-
mekes aNYukákNak
Változó apai szerepek - vagy mégsem?
A beszélgetést vezeti: Ujjné Tellér Gabriella könyvtáros, fejlesztő 
biblioterapeuta. A beszélgetés közben a babáknak lehetőségük 
van közösen játszani.
Helyszín: a Gyermekkönyvtár

októberi előzetes
október 1 - 7.     
Az országos könyvtári Napok rendezvényei
október 2. (kedd)     okN - Családi mesedélután
október  3. (szerda)    okN – Könyvbemutató 
október 4. (csütörtök) okN - ÖkoKalauz - ismeretterjesztő előadás
október 5. (péntek)  okN - „A könyv: nagyítóüveg”- 
 gondolatébresztő beszélgetés felnőtteknek
október 10. (szerda)    Babusgató: könyvtári foglalkozás
 kicsiknek és kicsikről 
október 24. (szerda)    Lelki fitnesz várandósoknak és
 kisgyermekes anyukáknak
október 24. (szerda)    Városunk közlekedése - kamarakiállítás

Szeptember 25. (kedd) 16.30 óra
CsaláDi JáTszóHáz 
őszi ablakkép és baglyos ceruzatartó készítése.
Helyszín: a Gyermekkönyvtár
Belépődíj: 300 Ft
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Szeptember 11. és 25. 
(kedd) 16.00 óra
„amiGurumi 
keDVelők” klubJa
A foglalkozást koordinálja: 
Zádeczkiné Vígh Edit
Helyszín: Tiszaszederkényi 
Fiókkönyvtár

Szeptember 18. (kedd) 10.00 óra
olVasósarok - irodalmi foglalkozás 
nyugdíjasoknak
polcz alain és mészöly miklós
A foglalkozást vezeti: Kéki Lajosné könyvtáros 
Helyszín: Tiszaszederkényi Idősek Klubja

Szeptember 7. és 21. 
(péntek) 16.00 óra
„Társas” DéluTáN 
Nyelvi játékok, fejtörők, rejt-
vények, szókeresők, stratégiai 
játékok, kártyajátékok tanulása 
felnőtteknek. Játékmester: 
Borsósné Doktor Éva könyvtáros
Helyszín: Tiszaszederkényi 
Fiókkönyvtár

Szeptember  13. (csütörtök) 14.30 óra
kÖNYVTári DéluTáN 
irodalmi évfordulók - kaffka margit, 
szabó ervin és rejtő Jenő  élete, művei
A foglalkozást vezeti: Kéki Lajosné könyvtáros
Helyszín: Tiszaszederkényi Idősek Klubja
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„eGY moDerN Város szüleTeTT 
- éleTmóDVálTás a Dél-borsoDi TérséGbeN
állandó kiállítás
Megújult várostörténeti kiállítással várjuk a kedves érdeklődőket, 
melyben új látványelemek, interaktív eszközök segítségével, kibő-
vült tartalommal ismerhetik meg látogatóink városunk történetét, 
az életmódban bekövetkezett változásokat kezdetektől napjainkig. 
Bepillantást nyerhetnek többek között egy szederkényi paraszti 
tisztaszobába, egy építőmunkás barakkjába, vagy a 90-es évek 
világába, valamint színes játékainkon keresztül akár tesztelhetik is 
megszerzett tudásukat.
Tárlatvezetés és múzeumpedagógiai foglalkozás igényelhető Urbán 
Anett muzeológustól a következő telefonszámon: 
49/542-006, e-mailben: a helytortenet@tujvaros.hu címen.
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állaNDó kiállíTás
A tájházban a település történetének és a hagyományos népi építé-
szet jellegzetességeinek rövid írásos ismertetője mellett három helyi-
ségben ismerkedhetnek meg az érdeklődők a két világháború között 
élő tiszaszederkényi lakosok házépítési gyakorlatával, lakberendezé-
si hagyományaival, a berendezési tárgyak elhelyezésének szempont-
jaival, a mindennapi munkához szükséges eszközökkel, a használati 
tárgyak díszítésének szokásaival. A tisztaszoba és a konyha mellett 
a harmadik helyiség az évenként megújuló időszaki kiállításnak és a 
múzeumpedagógiai foglalkozásoknak ad otthont.
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iDőszaki kiállíTás
„szeDerkéNYi éVForDuló”  
A 750 éves évforduló alkalmából megrendezett kiállítás emléket 
állít a Tiszaszederkény történelmében jelentős szerepet játszó ese-
ményeknek, valamint olyan érdekességek is megtekinthetők, ame-
lyeket a közönség eddig még nem láthatott. A tárlat fotók, okiratok, 
térképek és tervek segítségével igyekszik bemutatni azt a történe-
tet, amely elvezeti az érdeklődőket Villa Scederkyntől Tiszaújváros-
Tiszaszederkény városrészig.
Tárlatvezetés és múzeumpedagógiai foglalkozás igényelhető Urbán 
Anett muzeológustól a következő telefonszámon: 49/542-006
E-mailben: a helytortenet@tujvaros.hu címen.
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Szeptember 22. (szombat) 9.00 óra
érTékséTa a TermészeTbeN – a Tiszaújvárosi érték-
tár Testület és a TsC Természetjáró szakosztály közös ren-
dezvénye 
Kalauzok a túra során: Soós Gábor, a Bükki Nemzeti Park Igazgató-
ság természetvédelmi őre, dr. Kákóczki Balázs, muzeológus.
Bővebb információ, illetve jelentkezés Kitka Zsuzsa testületi titkár-
nál személyesen a Hamvas Béla Városi Könyvtárban, az ertektar@
tujvaros.hu e-mail címen, valamint a 49/542-007-es telefonszámon.
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feluGossY lászló
képzőművész, performer
„előre-láTás” című kiállítása
a megnyitó időpontja: szeptember 5. (szerda) 17.00 óra
a kiállítást megnyitja:
zemlényi attila költő, a MŰÚT főszerkesztője
Közreműködnek: a Tiszaújvárosi Hunyadi Mátyás Általános Iskola 
és Alapfokú Művészeti Iskola - Vándor Sándor Zeneiskolája tanárai
Látogatható: szeptember 25-ig, hétköznap 10.00-18.00 óra között.
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Tiszaszederkényi FiókkönyvTár
3580 Tiszaújváros, Bocskai I. u. 33. • Telefon: 49/544-552
E-mail: szederkeny_konyvtar@tujvaros.hu
Nyitvatartás:  hétfő, szerda, csütörtök: 8.00-16.00 óráig 
kedd, péntek: 10.00-18.00 óráig • szombat: 9.00-13.00 óráig

TiszaparTi FiókkönyvTár
3580 Tiszaújváros, Neumann J. u. 1.
Nyitvatartás: kedd, csütörtök: 16.00-18.30 óráig

Helytörténeti GyŰjtemény
3580 Tiszaújváros, Széchenyi u. 37. •  Telefon: 49/542-011; 49/542-006
E-mail: helytortenet@tujvaros.hu
Várostörténeti kiállítás:
Nyitvatartás:  hétfő: zárva • kedd–péntek: 10.00-19.00 óráig 
• szombat: 9.00-13.00 óráig
Kutatónap: kedd 12.00-16.00 óráig

Helytörténeti GyŰjtemény - „VillA SCeDerKyn” tÁjHÁZ
3580 Tiszaújváros, Bocskai I. u. 18. • Telefon: 49/542-006,  
20/465-3724 (teremőr) • E-mail: helytortenet@tujvaros.hu
Tárlatvezetés igényelhető a következő telefonszámon: 49/542-006,  
e-mailben: a helytortenet@tujvaros.hu címen. 

tiSZAÚjVÁrOS telePÜléSi értéKtÁr
3580 Tiszaújváros, Széchenyi u. 2. • Telefon: 49/542-004, 49/542-007
E-mail: ertektar@tujvaros.hu

eLÉrH
etŐ

sÉG
ek

DerKOVitS mŰVelŐDéSi KöZPOnt
3580 Tiszaújváros, Széchenyi u. 2.
http://www.dkk.tiszaujvaros.hu • E-mail: derkovits@tujvaros.hu
Titkárság: Tel/Fax: 49/542-004 • Művelődésszervezők: 49/542-005
Gazdasági ügyintéző: 49/342-345 • Jegypénztár: 49/542-009 
• Gondnok: 49/548-340
Nyitvatartás: hétfő, kedd, csütörtök, péntek: 8.00-20.00 óráig,  
szerda: 8.00-21.00 óráig • szombat, vasárnap: 16.00-20.00 óráig

tiSZASZeDerKényi mŰVelŐDéSi HÁZ
3580 Tiszaújváros, Bocskai I. u. 33. • Telefon: 49/544-551  
• Fax: 49/544-550 • E-mail: szederkeny_muvhaz@tujvaros.hu
Nyitvatartás: hétfő, szerda, csütörtök: 8.00-16.00 óráig 
• kedd, péntek: 10.00-18.00 óráig
 
VÁrOSi KiÁllÍtÓterem
3580 Tiszaújváros, Barcsay J. tér 2-4. • Telefon: 49/341-706
Nyitvatartás:  hétfő–péntek: 10.00-18.00 óráig • szombat, vasárnap: zárva

HAmVAS BélA VÁrOSi KönyVtÁr
3580 Tiszaújváros, Széchenyi út 37. • Telefon: 49/542-006  
• Tel./Fax: 49/542-010 
• http://www.dkk.tiszaujvaros.hu • E-mail: konyvtar@tujvaros.hu
Nyitvatartás: Felnőttkönyvtár
hétfő: zárva • kedd–péntek: 10.00-19.00 óráig • szombat: 9.00-13.00 óráig
Gyermekkönyvtár
hétfő: zárva • kedd–péntek: 10.00-18.00 óráig • szombat: 9.00-13.00 óráig
Előzetes egyeztetés alapján a nyitvatartási időn kívül is fogadunk  
csoportokat, iskolai osztályokat.
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Felelős kiadó: Mátyás Zoltán igazgató • A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk!
A kiadvány a Grafol Print Kft. tiszaújvárosi nyomdaüzemében készült 1000 példányban.

A megjelenést támogatta:

Kft.

Amennyiben a programoknál belépődíj nincs feltüntetve, 
abban az esetben a részvétel díjtalan!


