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Tisztelt Érdeklõdõk!
Kiadványunk összeállításával szeretnénk betekintést nyújtani a Derkovits
Kulturális Központban több éve színvonalasan mûködõ amatõr mûvészeti tevé-
kenységbe, tájékoztatni csoportjainkról, mûködésükrõl, eredményeikrõl. Ha si-
került elnyerni érdeklõdésüket, várjuk meghívásukat.

Mûvészeti csoportjaink:

Derkovits Majorette Csoport
Tiszaújvárosi Ifjúsági Majorette Csoport

Derkovits Fúvószenekar
Kisbocskor Néptáncegyüttes

Guzsalyas Díszítõmûvészeti Szakkör
Százszorszép Kézmûves Szakkör

Tiszavirág Foltvarrókör
Tiszaszederkényi Bokréta Citerazenekar

Szederke Díszítõmûvészeti Szakkör

A csoportok elérhetõsége:

Levelezési cím: Derkovits Kulturális Központ 
Lajti Tímea szakmai igazgatóhelyettes

3580 Tiszaújváros, Széchenyi u. 2.

Telefon, Fax:

06-49/542-004

E-mail:

derkovits@tujvaros.hu
szervezok@tujvaros.hu

Derkovits Majorette Csoport
A csoport 1995-ben alakult. Azóta
számos helyi és vidéki versenyen
öregbítették a város hírnevét és be-
bizonyították létjogosultságukat az
ország különbözõ majorette fesztivál-
jain és rendezvényein.
Színvonalas munkájuknak köszönhe-
tõen hamar bekerültek az országos
majorette vérkeringésbe, így 1996-
ban már tagjai lehettek a Magyar

Fúvószenei Szövetség majorette szekciójának. 1998-ra az egybotos koreográfiák mellé
kétbotos és show-elemekkel dúsított táncok is készültek. A botforgatáson kívül zászlófor-
gatással is foglalkoznak, valamint mûfajuktól eltérõen jazz-táncokat mutatnak be.
Rendszeres résztvevõi a nyíregyházi, parádi, debreceni és mezõkövesdi majorette fesz-
tiváloknak, versenyeknek. Az úgynevezett katonás, feszes testtartású botforgató majo-
rette jelleget követik, de mûsorukat pom-pom táncok és egyéb koreográfiák is színesítik.
Évente 25-30 felkérésnek tesznek eleget az ország egész területén, valamint gyakran
szerepelnek Ukrajnában, de léptek már fel Görögországban is. Számos szakmai és egyéb
elismeréssel rendelkeznek pl: ezüst, arany oklevelek, Amatõr Gálák 1. helyezés, látvá-
nyos koreográfia díj, MAFUMASZ által adott arany szakmai minõsítés.
A csoport összetétele változó, mivel az ifjúsági korosztály lányai folyamatosan épülnek be
a felnõtt csoportba.

Mûvészeti vezetõ és koreográfus: Bognár Imre okleveles majorette oktató

Tiszaújvárosi Ifjúsági Majorette Csoport
A csoport 2004-ben alakult, akkor
még, mint gyermek majorettek 3-4
évesen kezdtek ismerkedni a mûfaj-
jal. Mára rendszeres fellépõi váro-
sunk kulturális és szórakoztató ren-
dezvényeinek. A játékos formát tán-
caikban egyre jobban felváltják a
pom-pom és botforgató elemek.
Saját, önálló koreográfiákkal lépnek
a közönség elé. 
A Magyar Fúvószenei és Mazsorett Szövetség zsûrije elõtt két ízben mutatkoztak be, ahol
bronz oklevél elismerésben részesültek.

Mûvészeti vezetõ és koreográfus: Bognár Imre okleveles majorette oktató
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Derkovits Fúvószenekar
A zenekar 1973-ban alakult, de folyamatosan csak 1979-tõl mûködik. 1990 decem-
berétõl Arnóczky Zoltán a karnagy. A zenekar tagja a Magyar Fúvószenei és Mazsorett
Szövetség fúvósszekciójának. Színes és sokoldalú repertoárjukban a klasszikusoktól az
indulókon át a showbusiness-ig szinte min-
den zenei mûfaj megtalálható. A zenekar
létszáma 30 fõ, mely saját nevelésû után-
pótlással rendelkezik. Az ifjú növendékek
folyamatosan épülnek be a nagyzenekar-
ba. A tagok közül többen is elvégezték a
zenemûvészeti fõiskolát. Jelenleg többen is
a zenemûvészeti szakközépiskola növen-
dékei.
Évente 25 – 30 meghívásnak tesznek ele-
get az ország egész területén, különbözõ rendezvényeken, versenyeken, bemutatókon,
szakmai és egyéb programokon. Állandó kísérõi a Tiszaújvárosi Derkovits Majorette
Csoportnak.
Nagy sikerrel szerepeltek: Olaszországban, Szlovákiában, Lengyelországban, Franciaor-
szágban. Számos elismerõ oklevél tulajdonosai, „Tiszaújváros Közmûvelõdéséért” Évi Díj
és Megyénk Kultúrájáért Díj kitüntetésben részesült.
A MAFUMASZ munkájukat arany szakmai minõsítéssel jutalmazta.

Mûvészeti vezetõ: Arnóczky Zoltán karnagy, zenetanár

Kisbocskor Néptáncegyüttes
A Kisbocskor Néptáncegyüttes az 1983 – 2009 között mûködõ nagy múltra visszatekin-
tõ Pántlika Néptáncegyüttes utánpótlás csoportjaként szervezõdött újra 2008-ban. A

csoportot a korábban „pántlikás”, arany-
sarkantyús táncos Farkas László, valamint
Farkasné Molnár Anna néptánc-pedagógu-
sok, a Magyar Állami Népi Együttes tagjai
a Népmûvészet Ifjú Mesterei irányítják. Az
együttes tagjai 3 és 8 év közötti óvodások
és kisiskolások, akik népi játékainkkal, a
magyar néptánc alapjaival ismerkednek
meg. A táncos palánták játékos formában
sajátítják el a tudnivalókat néphagyomá-
nyainkról, táncainkról, népzenénkrõl, s

megtapasztalják egy jó hangulatú táncos közösséghez való tartozás, a közös munka és a
vidám együttlétek élményét.
Bemutatkoztak már a 2009, 2010 évi Majálison, Szent István Napon, a Mikulástól –

Karácsonyig adventi rendezvénysorozat keretében, valamint rendszeres fellépõi városunk
kulturális és szórakoztató rendezvényeinek.
A mûvészeti vezetõk célja egy biztos alapokra épülõ, a hagyományos értékeket ismerõ és
tisztelõ, sikeres ifjú táncos generáció nevelése. 

Mûvészeti vezetõ: Farkas László és Farkasné Molnár Anna néptánc-pedagógusok

Guzsalyas Díszítõmûvészeti Szakkör
A Guzsalyas Díszítõmûvészeti Szakkör 1976-ban alakult. A csoport immár 35 éve töretlen
lendülettel munkálkodik tárgyi és szellemi kultúránk, hagyományaink, szokásaink felele-

venítésén, megõrzésén és továbbadásán
az utókor számára. A szakkör tagjainak
mindennapjaiba szervesen beépült a népi
hímzések készítése és a jeles napokhoz,
ünnepekhez tartozó tevékenységek végzé-
se. Mindemellett rendkívül fontosnak tart-
ják azt, hogy ezeket a hagyományos kéz-
mûves technikákat, és igen gazdag szelle-
mi értéket minél szélesebb körben megis-
mertessék. Ezért tartanak már évek óta
rendszeresen népi játszóházi foglalkozá-

sokat kisiskolások részére. A gyerekek szeretetteljes légkörben sajátíthatják el ezeket a
lassan feledésbe merülõ, számukra mégis igen érdekes, az újdonság erejével ható tech-
nikákat. Csoportosan és egyénileg készített alkotásaik több alkalommal díjazásban
részesültek. Számos kiállítás rendezõi és vendégei is. „Tiszaújváros Közmûvelõdéséért”
Évi Díj, valamint Megyénk Kultúrájáért kitüntetésben részesültek.

Szakkörvezetõ: Füredi Zsuzsanna népi játék és kismesterség oktató,
mézeskalács készítõ népi iparmûvész

Százszorszép Kézmûves Szakkör 
1988-ban 12 fõvel 7-10 éves diákokból
alakult meg az ifjúsági csoport. Nyitottsá-
guknak és érdeklõdésüknek megfelelõ
keretek között dolgoznak. Az év jeles nap-
jaihoz, ünnepeihez kapcsolódó szokások
és a hozzájuk kötõdõ tárgyak elkészíté-
sének módjával ismerkednek meg.
Természetes anyagok felhasználásával ki-
állításra alkalmas alkotások (hímzés, szö-
vés, fonalas munkák, tojásfestés, mézes-
kalács díszítés, játékok stb.) készülnek.
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A szakkörön tanultakat különbözõ rendezvényeken, játszóházakban (Tiszaújváros,
Budapest, Miskolc stb.) mutatják be.

Szakkörvezetõ: Füredi Zsuzsanna népi játék és kismesterség oktató,
mézeskalács készítõ népi iparmûvész

Tiszavirág Foltvarrókör
Borsod-Abaúj-Zemplén megyében 1995-ben elsõként Tiszaújvárosban alakult foltvarró
kör. Céljuk a folton-folt technika elsajátítása és alkalmazása a mai viseletekben, és a
városi lakáskultúrában.
A Tiszavirág Foltvarrókör 1997-ben meghirdetõje és lebonyolítója volt az elsõ tematikus
magyarországi foltvarró kiállításnak és pályázatnak, melynek azóta is folyamatosan
szervezõi és résztvevõi. Kézimunká-
ikkal minden évben hozzájárulnak
különbözõ jótékonysági tevékenysé-
gekhez. Jó kapcsolatot alakítottak ki
a környezõ települések foltvarróival,
folyamatosan szem elõtt tartják és
figyelemmel kísérik a foltvarrásban
rejlõ lehetõségeket, újításokat, a vi-
lág minden részén az e témához
kapcsolódó eseményeket. 
Alkotásaikat a hazai közönség mel-
lett a strasbourgi Quilt Expo-n is
nagy sikerrel mutatkoztak be. A tiszaújvárosi Városi Kiállítóteremben rendszeresen
mutatják be munkáikat különbözõ kiállítások keretein belül, valamint régiós és országos
foltvarró kiállításokon is. A csoport „Tiszaújváros Közmûvelõdéséért” Évi Díj kitüntetésben
részesült.

Szakkörvezetõ: Mag Kálmánné

Bokréta Citerazenekar
A tiszaszederkényi citerazenekar 1992-ben alakult, alapítói Kiss Sándor és Oláh Dezsõ
az egykori Szederinda Népzenei Együttes tagjai. Céljuk a hagyományok ápolása, megõrz-
ése, a közösség építése a népzene és a citerazene megszerettetése és tanítása a fia-
talok számára. A csoport 1998. augusztus 20-tól viseli a Tiszaszederkényi Bokréta
Citerazenekar nevet.
A helyi idõsek klubjának tagjaiból alakult Mezei Virág Népdalkör 1996-ban csatlakozott
a citerazenekar munkájához. A két csoport együttmûködése azóta is töretlen. 
A helyi rendezvényekre mindig új, alkalomhoz illõ dalcsokorral készülnek. Játszanak közis-

mert népdalokat, valamint tájjellegû
népdalcsokrokat is.
A csoport tagjai 1995-óta minden
évben részt vesznek a kazincbarcikai
„Citeraszó” találkozón, valamint
rendszeresen szerepelnek az Amatõr
Gálán, nemzeti ünnepeken, faluna-
pokon, illetve a helyi és környezõ
települések rendezvényein. 2003-
ban Erdélyben, 2005-ben Lengyelor-
szágban képviselték városunkat nagy
sikerrel. 
Számos elismerõ szakmai díjban részesültek, az országos KOTA minõsítésen „arany”
fokozat - kiválóan megfelelt minõsítést szereztek. 

A zenekar vezetõje: Oláh Dezsõ

Szederke Díszítõmûvészeti Szakkör
A Szederke Díszítõmûvészeti Szakkör 1995-ben alakult Tiszaszederkény városrészében.
A szakkör tagjai elsõsorban népi hímzéseket készítenek. Foglalkozásaik során megis-
merkednek egy-egy tájegység néprajzi értékeivel, elsajátítják a különbözõ öltéstech-
nikákat és mindezeket alkalmazva terítõket, falvédõket, párnákat hímeznek. Ezeket kiál-
lítások alkalmával szívesen bemutatják az érdeklõdõk számára.

A csoport másik kedvelt tevékenysé-
ge a gyöngyfûzés. Nagy örömmel és
lelkesedéssel sajátítják el az alap fû-
zéstechnikákat, amelyek segítségé-
vel újabb és újabb variációkat hoznak
létre.
A szakköri foglalkozásokon feleleve-
nítik a jeles napokhoz és ünnepek-
hez tartozó hagyományokat és tevé-
kenységeket. Ilyen alkalom például a
Márton nap, a Húsvét, amikor hímes
tojás írása és festése, augusztusban

arató koszorú fonása szerepel programjukban. Kiállítások, illetve játszóházak lebonyo-
lításával igyekeznek szervesen bekapcsolódni Tiszaszederkény városrész kulturális
életébe.
A szakkör rendszeresen részt vesz különbözõ szakmai elõadásokon, kirándulásokon, ahol
kapcsolatokat építhetnek, hiszen személyesen is találkozhatnak egy adott hely tárgyal-
kotó népmûvészetével.

Szakkörvezetõ: Füredi Zsuzsanna népi játék és kismesterség oktató,
mézeskalács készítõ népi iparmûvész
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