
Kultúrát
           kínálunk

2018. október



Derkovits Mûvelôdési Központ

Hamvas Béla Városi Könyvtár

Mi ott leszünk... Találkozzunk!

Október 5. (péntek) 10.00 óra
Az ArAdi vértAnúk napja alkalmából 
tartandó néma megemlékezés 
Várjuk a Petőfi-szobornál, ahol az Ön által hozott mécses, vagy egy szál 
virág elhelyezésével tiszteletét fejezheti ki a mártírok emléke előtt. 
Helyszín: Március 15. park                                                              

Október 9. (kedd) 10.00 és 14.00 óra
nEktÁr SZÍnHÁZ 
Mátyás király mézbora - mesejáték 
A programmal kapcsolatos információ: Tel.: 49/542-005
A belépőjegy ára egységesen: 700 Ft
Jegyek kaphatók a művelődési központ jegypénztárában! 
Tel.: 49/542-009
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Október 13 - november 19.
derkó MiniGaléria 
Az Országos Színháztörténeti 
Múzeum és Intézet   
FENN AZ ERNYŐ 
- napernyők, esernyők, 
színésznők
című kiállítása látható a 
művelődési központban.

Novemberi előzetes
november 28 - december 31.
HAjdú jóZSEf
A TisZA bűvölETébEN 
című kiállítása 
- akryl képek -

Október 13. (szombat) 19.00 óra
sZÍNHÁZ HATÁROK NélKÜl 
Ünnepélyes megnyitó
A rendezvényt megnyitja nagy Orbán a Szatmárnémeti Északi 
Színház Harag György Társulat vezérigazgatója
CHARlEY NéNjE 
zenés vígjáték, három felvonás két részben
Szatmárnémeti Északi Színház Harag György Társulat 
Rendező: Bessenyei istván
Műsoridő: 160 perc
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Október 27. (szombat) 19.00 óra
sZÍNHÁZ HATÁROK NélKÜl                                  
Komáromi Jókai Színház
NAFTAliN 
komédia
Rendező: Hargitai iván m. v. 
Műsoridő: 140 perc
A Színház Határok Nélkül rendezvénnyel kapcsolatos információ: 
Tel.: 49/542-005
Jegyárak: Teljes árú jegy: 2.500 ft • Nyugdíjas, diák: 2.200 Ft • 
Bérlet: 6.700 Ft • A Tiszaújváros kártya teljes árú jegy vásárlása 
esetén 10% kedvezményre jogosít. Jegyek kaphatók a művelődési 
központ jegypénztárában! Tel.: 49/542-009

Október 25. (csütörtök) 17.00 óra 
öTóRAi TEA
Kalligráfiai műhelymunka
Előadó: Tóth Etelka Edit kaligráfus
Ismerkedés a szép írással és a nyugati kalligráfiával
A finom teák minőségét a TEAharmónia TEAbolt garantálja.
Helyszín: a művelődési központ konferenciaterme

Október 22. (hétfő) 11.00 óra
AZ 1956-Os FORRAdAlOm és sZAbAdsÁgHARC
évfordulója alkalmából tartandó ünnepség 
Ünnepi beszéd
Ünnepi műsor 
Koszorúzás 
Helyszín: Az 56-os emlékhely 
A rendezvény rossz időjárás esetén változatlan időpontban és 
helyszínen kerül megrendezésre.
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Novemberi előzetes
november 17. (szombat)  Színház Határok Nélkül
 Szigligeti Színház Nagyvárad 
 - Vesztegzár a Grand Hotelben
november 19. (hétfő)  Színház Határok Nélkül - Ráadás
 Szatmárnémeti Északi SZínház 
 Harag György Társulat
 Beatles Forever
november 20. (kedd) 10.00 és 14.00 óra Maugli, a dzsungel fia

derkovits Filmszínház
OKTóbER HAvi mOZiműsORA
Előadások kezdete 17.00 és 19.00 óra
1.          Az elrabolt hercegnő - 2d (6 éven aluliaknak nem ajánlott)

(hétfő) johnny English újra lecsap - 2d 
 (12 éven aluliaknak nem ajánlott)

15.        Apróláb - 3d (6 éven aluliaknak nem ajánlott)

(hétfő)  venom - 3d (16 éven aluliaknak nem ajánlott) 

29.        Patrick - Ebbel szebb az élet - 2d 
 (12 éven aluliaknak nem ajánlott)

(hétfő)  Halloween - 2d (16 éven aluliaknak nem ajánlott)
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Október 7. (vasárnap) 12.30 óra             
sZÜRETi mUlATsÁg

Program:
12.30 óra Szőlőcsősz köszöntője, megnyitó
12.45 óra Szederinda Óvoda műsora
13.00 óra Ebéd
13.45 óra A Pántlika és a 
 Kisbocskor Néptáncegyüttes műsora 
14.00 óra Pálinkamustra kezdete
14.00 óra A „Mesezenekar” interaktív műsora 
14.50 óra „Tiszaszederkény” Idősek Klubjának Szüreti jelenete
15.00 óra Szederkényi szüreti kalács kínálása 
15.30 óra Pálinkamustra eredményhirdetése
16.00 óra Bokréta Citerazenekar 
 és a Mezei Virág Népdalkör előadása

A rendezvény ideje alatt szőlőpréselés, mustkóstolás, sütőtök kósto-
lása, fazekas mesterség bemutató, játszóház, tornáckiállítás. 
A Pálinkamustrával kapcsolatos információ és jelentkezés: 
Mátyás Edina művelődésszervezőnél a 49/544-551-es telefonszá-
mon vagy a matyasedina@tujvaros.hu e-mail címen.
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Október 18. (csütörtök) 17.00 óra             
CsÜTöRTöKi TöRi
diKTÁTOROK HAjNAlA - sztálin
Előadó: Kiss Zoltán középiskolai történelemtanár

Október 5. (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.
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Novemberi előzetes 
november 8. (csütörtök) Csütörtöki töri
november 9. (péntek) Drámajáték
november 10. (szombat) Szederkényi Ősz 
november 27. (kedd) Óvárosi KULT Galéria  
 - kiállításmegnyitó

Október 22. (hétfő) 10.00 óra
AZ 1956-Os FORRAdAlOm és sZAbAdsÁgHARC 
évfordulója alkalmából tartandó ünnepség 
Ünnepi beszéd
Ünnepi műsor 
Koszorúzás 
Helyszín: Tiszaszederkényi Hősi emlékmű
A rendezvény rossz időjárás esetén változatlan időpontban és 
helyszínen kerül megrendezésre.
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vÁROsUNK KöZlEKEdésE 
kamarakiállítás
A kiállítás október 24-től november 19-ig látható.
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NObEl-dÍjAs sZENT-gYöRgYi AlbERT 
kamarakiállítás
A kiállítás október 24-ig látható.

Október 3. (szerda) 14.00 óra
A KAFFKA mARgiT PEdAgógUs NYUgdÍjAs KlUb ösZ-
sZEjövETElE
Helyszín: a könyvtár előadóterme
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ORsZÁgOs KöNYvTÁRi NAPOK
2018. október 1-7.
MEGBOcSÁtÁS HEtE
Eltekintünk a késedelmi díj fizetésé-
től, amennyiben olvasóink visszahoz-
zák a régóta kint lévő könyveket.

Október 4. (csütörtök) 17.30 óra
öKOKAlAUZ 
ismeretterjesztő előadás-sorozat
A vilÁgméRETű KlÍmAvÁlTOZÁs
Kecskeméti János előadása
Helyszín: a könyvtár előadóterme

Október 2. (kedd) 17.00 óra
CsAlÁdi mEsEdélUTÁN
A pórul járt farkas
Róka Szabolcs interaktív, zenés 
meseműsora
Helyszín: a könyvtár előadóterme
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Október 5. (péntek) 16.00 óra
„TÁRsAs” délUTÁN 
Családi játék ismeretterjesztő 
társasjátékokkal 
Játékmester: Borsósné Doktor Éva könyvtáros
Helyszín: Tiszaszederkényi Fiókkönyvtár

Október 6. (szombat) 9.00 és 11.00 óra
„OlYAN miNT AZ iNTERNET, CsAK FÁból” 
játékos könyvtártúra
Előzetes jelentkezés Kitka Zsuzsánál október 2-ig személye-
sen a Hamvas Béla Városi Könyvtárban, 
vagy a 49/542-006-os telefonszámon.

13.30 óra   
KéZművEs jÁTsZóHÁZ 
MindEnkinEk
Foglalkozás Herczeg Mária 
vezetésével természetes 
anyagok felhasználásával.
Helyszín: a könyvtár 
előadóterme

KöNYvEs vAsÁRNAP
Október 7. (vasárnap) 13.00 - 20.00

Rendkívüli nyitvatartás, ingyenes beiratkozási lehetőség.
A könyvtári szolgáltatások 13.00 - 17.30 óráig vehetőek igénybe.

13.00 óra  
vÁROsTöRTéNETi séTA
Vezetik: Urbán Anett és dr. Kákóczki Balázs, a Helytörténeti 
Gyűjtemény muzeológusai.
Előzetes jelentkezés Urbán Anettnél október 2-ig személyesen 
a Hamvas Béla Városi Könyvtárban, vagy a 49/542-011-es 
telefonszámon.

Október 5. (péntek) 17.00 óra      
HAMvAS MOZAikOk
„A könyv: nagyítóüveg” - gondolatéb-
resztő beszélgetés felnőtteknek
A családi minták, mint életünk meg-
határozói
A beszélgetést vezeti: Kázsmér Ágnes könyv-
táros, fejlesztő biblioterapeuta
Helyszín: a könyvtár előadóterme
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16.30 óra    
KöNYvTÁRi TEAdélUTÁN
-  az Örökös Könyvtári Tag díj átadása
-  a Hamvas Vándorserleg átadása az év dolgozójának
-  a Pöttyözzön! olvasói akció eredményhirdetése
-  a Nobel-díjas Szent-Györgyi Albert című kamara-kiállításunkhoz 

kapcsolódó Facebook játék eredményhirdetése
Helyszín: a könyvtár aulája

17.00 óra   
ŐsZi TEÁK
Luczai Gabriella kóstolóval egybekötött teabemutatója
Helyszín: a könyvtár aulája

Október 10. (szerda) 10.00 óra
bAbUsgATó
Könyvtári foglalkozás kicsiknek és kicsikről
A kisgyermekkor fejlesztő játéktevékenységei
Előadó: Tóth-Juhász Orsolya kisgyermeknevelő
Helyszín: a Gyermekkönyvtár

Novemberi előzetes
november 6. (kedd) Családi mesedélután
november 7. (szerda) A Kaffka Margit Pedagógus Nyugdíjas Klub összejövetele
november 14. (szerda) Babusgató – Könyvtári foglalkozás kicsiknek és kicsikről
november 16. (péntek)   „A könyv: nagyítóüveg” - gondolatébresztő beszélgetés   
 felnőtteknek
november 20. (kedd) Az erőmű és a készenléti lakótelep - kamarakiállítás
november 27. (kedd) Családi játszóház
november 28. (szerda) Lelki fitnesz várandósoknak és kisgyermekes anyukáknak

18.00  óra 
EGY cSiPEtnYi 
sZERElEm… 
török tamás és Nagy Fru-
zsina lilla színművészek 
musical estje
Helyszín: a könyvtár aulája

A könyvtári napok rendezvényeire a belépés díjtalan!

Október 24. (szerda) 10.00 óra
lElKi FiTNEsZ vÁRANdósOKNAK 
és KisgYERmEKEs ANYUKÁKNAK
Nagyszüleink öröksége
A beszélgetést vezeti: Ujjné Tellér Gabriella 
könyvtáros, fejlesztő biblioterapeuta. 
A beszélgetés közben a babáknak lehetősé-
gük van közösen játszani.
Helyszín: a Gyermekkönyvtár

KöNYvEs vAsÁRNAP
Október 7. (vasárnap) 
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Október 9. (kedd) 16.00 óra
„AmigURUmi KEdvElŐK” KlUbjA
A foglalkozást koordinálja: Zádeczkiné Vígh Edit
Helyszín: Tiszaszederkényi Fiókkönyvtár

Október 16. (kedd) 10.00 óra
OlvAsósAROK - irodalmi foglalkozás nyugdíjasoknak
A foglalkozást vezeti: Kéki Lajosné könyvtáros 
Helyszín: Tiszaszederkényi Idősek Klubja

Október 5.,  19. (péntek) 16.00 óra
„TÁRsAs” délUTÁN 
Nyelvi játékok, fejtörők, rejtvények, szókeresők, stratégiai játékok, 
kártyajátékok tanulása felnőtteknek.
Játékmester: Borsósné Doktor Éva
Helyszín: Tiszaszederkényi Fiókkönyvtár

Október 18. (csütörtök) 14.30 óra
KöNYvTÁRi délUTÁN 
Hit, szeretet, vágyakozás, elmúlás - emberi érzések 
Aranyos Ervin tolmácsolásában
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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vArGA évA szobrászművész és sEREs lÁsZló 
festőművész kiállítása
A megnyitó időpontja: október 2. (kedd) 17.00 óra
A kiállítást megnyitja:
Zemlényi Attila költő, a MŰÚT főszerkesztője 
Látogatható: október 2-26-ig.

Novemberi előzetes
november 6 - december 7.
székhelyi Edit és balogh géza festőművészek kiállítása
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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
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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:

3580 Tiszaújváros, Bethlen Gábor u. 5. • Tel.: 06-30/432-9806
Kft.

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


