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Tiszaújváros az iparnak köszönheti létét, s a magas színvonalú ipari kultúra az alapja töretlen fejlődésének is. Tudatos
városfejlesztési politikával kiváló infrastruktúrát, fejlett intézményrendszert, európai színvonalú, esztétikus, élhető város működtetünk a Tisza partján. Városunk a nyugalom és
a béke szigete, vendégszerető emberek otthona. Az elmúlt
másfél évtized során meghatározó ágazattá vált az idegenforgalom, a gyógyturizmus.
A Tiszaújvárosi Gyógy- és Strandfürdő 65 fokos magas
só koncentrációjú gyógyvize ízületi, nőgyógyászati, urológiai betegségek kezelésében a leghatékonyabb. A komplexum négy létesítményt foglal magába: a gyógyfürdő minősített gyógyvízzel feltöltött bel-, illetve kültéri medencéi
a gyógyászati részleggel karöltve a gyógyulni vágyók minden igényét kielégíti. Aki inkább kényeztetni szeretné testét, az a Wellness és Egészségcentrumban fordulhat a szakképzett személyzethez. Az élményfürdőben minden adott
a szórakozáshoz, kikapcsolódáshoz: csúszda-, hullám-, kaland-, úszó-, vármedence, sportpályák, játszóterek, büfék,
éttermek.
De nem csak a gyógy- és strandfürdő, valamint a Sportcentrum kiváló szolgáltatásai miatt vált ismertté és egyedivé
településünk: a Triatlon Nagyhét utánozhatatlan hangulata,
hagyományos gasztronómiai programunk, a Halászléfőző
Fesztivál, a pezsgő kulturális és sportélet fiatalossá tesz és
állandó lendületben tart minden korosztályt. Kedvező földrajzi elhelyezkedésünknek köszönhetően vendégeink megcsodálhatják a Tisza varázslatos attrakcióját, a „tiszavirágzást”, és élvezhetik a folyópart határtalan nyugalmát vagy a
vízi sportok és a vadászat izgalmait.
Az elmúlt fél évszázadban több generáció is felnőtt városunkban, sok helyről jöttünk, mára közös otthonunk lett Tiszaújváros. 2016-ban több mint 700 kulturális, sport és szórakoztató programmal ünnepeltük a várossá nyilvánítás 50.
évfordulóját, de nincs megállás, új lendületet vettünk a következő 50 esztendőre.

Húsz éve nyitotta meg
kapuit
a Tiszaújvárosi Gyógy- és
Strandfürdő strandja.
Ebből az alkalomból
strandfesztivál lesz
július 28-29-én.
7. oldal

Ugyancsak idén húszéves
a Tiszaújvárosi Sportcentrum,
ahol a hétvégén
nagyszabású sportfesztivált
rendeztek.
3-4-5-6. oldal

A képviselő-testület által elfogadott ütemterv alapján megkezdődött az önkormányzat honlapjainak modernizálása, illetve marketing szempontok szerinti átdolgozása. Figyelemmel a város turisztikai jellemzőire, rendezvényeire, egy
olyan szabadtéri installáció alakítottunk ki, és helyeztünk el
tavaly a nyári szezonban, amely összhangban áll az új városszlogennel: Tiszaújváros, érezd magad otthon!
Ez a városlakókban erősíti a lokálpatrióta szellemet, az idelátogató vendégekben pedig pozitív benyomást kelt Az új
városszlogen után új városi logó is készült, amely minden
olyan szimbólumot tartalmaz, ami fontos a városnak. Azt
is sugallja, hogy a város folyamatosan fejlődik, hiszen az elmúlt évben eldöntött beruházások alapján büszkén mondhatjuk, a városnak nem csak múltja, de jövője is van. Több
figuratív elem is látható a logón, ez azt sugallja, hogy akik
itt élnek, azok közösségben, csapatban működnek együtt.
Dr. Fülöp György
alpolgármester

A szelfipont sokak kedvelt helye. Valószínűleg az lesz az okospad is. /2. oldal
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Parázslott a tűz, forgott a nyárs, s rajta a szalonna, csepegett a zsír a friss kenyérre.
Családok, baráti társaságok gyújtottak tüzet pénteken a szederkényi nyárs partyn.
A hatodik alkalommal megrendezett eseményt a településrész önkormányzati képviselője,
Jézsó Gábor nyitotta meg.
- Nagy öröm a sok ismerős és persze az új arcokat látni - mondta. - Ha sok jó ember összejön
ilyen baráti alkalmakra, akkor abból mindig jó dolgok születnek.
Résztvevőből nem volt hiány, a művelődési ház szomszédságában található rendezvénytéren
szinte valamennyi főzőhely elkelt. Elkészült Tiszaszederkény szalonnája is, melyet minden évben megsütnek.

A bőség asztalánál
sokaknak
jutott hely.

Kié lesz kész
hamarabb?
Kié lesz
finomabb?

Forgott a sok nyárs,
s rajta a szalonna,
csepegett
a zsír a kenyérre.

Tiszaújváros 2018. évi költségvetésének elfogadásával egyidejűleg a képviselő-testület felkérte
a Polgármesteri Hivatalt, hogy a város applikáció fejlesztésére dolgozzon ki javaslatot
a májusi testületi ülésre.
Ezt megelőzően tavaly novemberben tárgyalta a képviselő-testület a 2017. évi városmarketing-tevékenységről szóló tájékoztatót. A testület egyetértett azzal, hogy napjainkban és várhatóan a jövőben is a városmarketing egyre hangsúlyosabb szerepet kap Tiszaújváros fejlődésében, ezért a
városmarketing-tevékenység folytatását az elkövetkezendő
időszakban is kiemelten fontosnak tartja, amelyhez a szükséges pénzügyi forrásokat biztosítani szükséges.
A tájékoztató anyagban megfogalmazódott, hogy az eddigi városmarketing-eszközök mellett, a tevékenység továbbfejlesztésére kiváló lehetőséget nyújtana egy marketing célú mobiltelefonos applikáció elkészítése, amely első körben
egy lakossági és turisztikai tájékoztató, információs szoftver
létrehozását jelentené.
Az Infokommunikációs és Városmarketing Bizottság 2017.
decemberi ülésén bemutatták a kecskeméti HW Stúdió Kft.
által fejlesztett CityApp mobilalkalmazást, emellett a Polgármesteri Hivatal és a TiszaSzolg 2004 Kft. munkatársai is
megtekintették több hazai város (Budafok-Tétény, Szolnok,
Debrecen, Kazincbarcika) már működő város applikációját.
Köztudott, hogy az okostelefonok használata széles körben
elterjedt az utóbbi időszakban. Manapság ezek a személyes
kommunikációs eszközök a telefonálás mellett - speciális
applikációk segítségével - számos egyéb szolgáltatást is elérhetővé tesznek az interneten keresztül.
Mindezekre alapozva vélte úgy a testület, hogy Tiszaújváros
számára is célszerű egy mobiltelefonos szoftver fejlesztése és bevezetése, amely még eredményesebbé tenné a városunkkal kapcsolatos információk eljuttatását az érdeklődők
számára. Ezzel együtt a lakosság irányába egy újabb kommunikációs csatorna megnyitása is lehetővé válik, amellyel a

közérdekű információk hatékonyabban közvetíthetők lesznek.
Egy marketing célokat is szolgáló információs város applikáció keretrendszerként lehetőséget nyújt a folyamatos továbbfejlesztésére, meglévő moduljainak bővítésére (pl. kultúra, egészségügy, önkormányzati intézmények, gazdasági
társaságok, közlekedés, kereskedelem, szolgáltatások, oktatás, turizmus, hírek, programok, stb.), és amelyen keresztül
könnyen elérhető minden olyan információ, amire egy városlakónak, idelátogatónak szüksége lehet.
Alapvető rendeltetésén túl a javasolt szoftvernek alkalmasnak kell lennie a fontosabb, kiemelt híreknek, információknak a felhasználó készülékére történő azonnali továbbítására, úgynevezett push üzenetek formájában. Ezáltal lehetőséget adva egyéb közérdekű információk megjelenítésére, például különböző rendezvényekről, fejlesztésekről, beruházásokról, ezekhez kapcsolódó útlezárásokról, parkolási rend megváltozásáról, vagy akár polgári védelmi feladatokkal kapcsolatos teendőkről. Ezen kívül az applikáció a
különböző hivatali ügyintézésekhez is hasznos segítséget
nyújthatna az önkormányzat által üzemeltetett ügyfélterminál integrálásával.
A testületi határozat szerint indokolt elkészíteni Tiszaújváros mobiltelefonos applikációját, hiszen egy mai modern
város életében elvárt követelmény, hogy minél több információt tegyen elérhetővé különböző infokommunikációs
eszközökön, ezzel is szolgálva a helyben élők, az idelátogató vendégek és nem utolsó sorban a potenciális befektetők
igényeit. Ezzel együtt hozzájárulhat a városmarketing-tevékenység eredményességéhez és Tiszaújváros fejlődéséhez.

A robbanásszerű digitális fejlődés olyan
eszközöket hozott létre, amelyek megkönnyítik
a helyiek és a turisták mindennapjait. Ezek
egyike az úgynevezett okospad, ami
Tiszaújvárosban is hasznos lehet a látogatóknak.
Az okospad napelemből származó energiát használ, ezért
felületét napelemek borítják. A padot minőségi anyagokból
készítik, olyanokból, amelyek akár 800 kg-ig is terhelhetőek.
Rozsdamentes, tűzbiztos és ellenáll a legzordabb időjárási
körülményeknek is. Bárhová telepíthető, természetesen célszerű olyan helyre tenni, ahol napfény éri. Külsőre modern,
minimalista stílusú, bármilyen környezetbe tökéletesen illeszkedik, így vélhetően jól mutat majd városunkban is. A
gyártó szerint, ha ráülünk, mindig kellemes hőmérsékletet
fogunk érezni, hiszen télen langyos felületre, nyáron hűvös
ülőkére ülhetünk.
Az okospadok aktuális információk kihelyezésével, interaktív térképpel, menetrendekkel, beépített wifi hotspottal,
vagy töltőkkel rendelkeznek. Egyes típusok szórakoztató
elemeket is tartalmaznak, például fényképkészítés is színesítheti a pad alkalmazásinak lehetőségeit, de a biztonságérzetet is növelhetik a padba helyezett térfigyelő kamerák. Az
okospadok Magyarországon még csak a közelmúltban jelentek meg, ezért sok éves tapasztalat nem áll rendelkezésre
használatukról, de Borsodban is van belőlük pl. Sajókápolnán, ahol nagyon kedvelik.
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A nemzetközi szövetség szerint is világszínvonalú a sportcentrum.

A tiszaújvárosi emberek életében a sport mindig is meghatározó szerepet játszott. Számos szakmailag jól
képzett, fáradhatatlan edző, testnevelő és sportvezető munkájának köszönhetően már a ’70-es évektől
kiváló hazai és nemzetközi sporteredmények születtek városunk kiemelkedő sportolóitól.
Figyelembe véve a nagyarányú fejlődést, Tiszaújváros képviselő-testülete 1997-ben döntött egy nemzetközi szintű sportkomplexum megépítéséről. Az egykori Leninváros sporttelepének helyén a Sport-Park Kft. irányításával épült meg a Tiszaújvárosi Sportcentrum, melyet 1998-ban adtak át. A beruházás értéke 1,5 milliárd forint volt.
A 15 hektár alapterületű sportcentrum európai színvonalú,
Magyarországon egyedülállóan sokrétű, több mint 20 sportág művelésére alkalmas. A „sportolók paradicsoma” nagyszerű lehetőséget biztosít az ide érkező hazai és nemzetközi csapatoknak, amatőr és profi sportolóknak, valamint városunk és vonzáskörzete lakosainak egyaránt.

A sportcentrum
alapkövét 1997-ben
tették le, s utána sorra
épültek
a létesítmények.

A sportszövetségekkel kialakított rendkívül jó kapcsolatoknak köszönhetően az elmúlt 20 év során több mint 250 nemzetközi mérkőzést és versenyt, valamint több száz edzőtábort bonyolítottak le. A sportcentrum otthont adott kézilabda, kosárlabda, labdarúgó, röplabda EB és VB mérkőzéseknek, selejtezőknek, valamint nemzetközi tornáknak, két alkalommal pedig az Ifjúsági Asztalitenisz Világtalálkozó házigazdája volt.

Rendszeresek a nem sportjellegű rendezvények is: céges családi napok, kiállítások, vásárok, koncertek, közösségi rendezvények és városi ünnepségek kapnak helyet a létesítményekben.
Városunk lakói kortól és nemtől függetlenül nem csak nézni
szeretik, hanem művelik is a különféle sportágakat. Naponta
átlagosan hatszázan veszik igénybe a sportcentrum szolgáltatásait, ez a mai napig közel 4,5 millió látogatót jelent.
Tiszaújváros irigylésre méltó létesítményei, a sport iránti feltétlen elkötelezettsége, a hazai és nemzetközi porondon elért szép sikerei együttesen eredményezték, hogy 1995-ben
Nemzeti Sportváros címmel, majd 2007-ben a Sportlétesítményekért Kitüntető Díjjal jutalmazták településünket. A
legnagyobb elismerés a Szabadidő- és Sportlétesítmények
Nemzetközi Szövetségétől 2001-ben kapott dicsérőoklevél,
mely által a világ legszínvonalasabb létesítményei közé került
a Tiszaújvárosi Sportcentrum.

A 25 méteres uszodában több versenyt is rendeztek,
de elsősorban a sportolók és a lakosság szolgálatára áll.

A labdarúgó stadion gyepével baj volt,
de a felújítás óta nincs nagyobb probléma.
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Újdonságokkal és hagyományos programokkal is találkozhatott az, aki az elmúlt hétvégén
Tiszaújvárosi Sportcentrumba. A komplexum idén ünnepli huszadik születésnapját,
ez alkalomból kétnapos fesztivált rendeztek, ahol természetesen a sporté volt a főszerep,
ugyanúgy helyet kaptak a versenysportok, mint a szabadidős tevékenységek
és persze a kultúra sem hiányozhatott.

ellátogatott a

PÁlyaavatÓ

OLIMPIA, MIX, RAJZ

- A sportcentrum ugyan húszéves, de már előtte harminc
egynehány évvel is ez a hely volt a sport otthona - mondta
megnyitó beszédében Bráz György polgármester -, és 1997ben gondoltuk úgy, hogy meg kellene újítani ezt a helyszínt
és saját erőből megépítettük ezt a csodálatos komplexumot.
Azóta pedig újabb és újabb létesítmények valósulnak meg a
sportcentrum területén, így ma is - utalt a polgármester arra
a műfüves sportpályára, amit az Ovisport Közhasznú Alapítvány létesített, s amelynek szombaton tartották az átadóünnepségét.
Ilyen pálya van már a Bóbita és a Tündérkert óvodák udvarán
is, nem csak focizni, hanem röplabdázni és kosarazni is tudnak a picik az ovisport pályán. A megyében ez a 19., míg az
országban a 279. műfüves pálya. A bekerülési összeg 70 %-át
a közhasznú alapítványhoz befolyt társasági adóból finanszírozták, 30 %-ot Tiszaújváros önkormányzata tett hozzá.
- Maga az ötlet még 2010-ben született - mondta Dr. Molnár
Andrea, az Ovisport Közhasznú Alapítvány elnöke -, akkor
egy sportpálya átadóünnepségen találkoztam Buzánszky Jenővel (a legendás Aranycsapat játékosa - a szerk.). 2011-ben
létre is hoztuk az Ovifoci Alapítványt, azóta nevet váltottunk, Ovisportra keresztelkedtünk, hiszen programunkhoz
már több sportág is csatlakozott.
A kicsik hamar birtokba vették a pályát, dobálták, rúgták a
labdát, ahogy az ilyenkor szokás.

A pálya melletti műfüves pályán pedig már várta őket a fesztivál egyik újdonsága, az ovis olimpia.
- Le kellett dönteni, át kellett ugrani, át kellett mászni, - mutatja a feladatokat Tóth Lia Luca -majd idejöttem és kaptam
oklevelet. Ezt pedig - mutat a nyakában lévő papírra - az állomásokon pecsételték le a nénik meg a bácsik.
Pár méterrel távolabb már javában dolgoznak a kis művészek, azt próbálják az aszfaltra rajzolni, hogy mennyire is
szeretik ők a sportot. Úszás, futás, kerékpározás, a legtöbb

Összemixelt sulicsapatok a vakációváró
ügyességi vetélkedőn.
- Nagyon tetszett a verseny - mondja a győztes Piros csapat egyik tagja, Makó Petra -, főleg az, hogy a mi csapatunk
nyert. A feladatok nagyon jók voltak, összetettek, többféle.
Nem ismertem mindenkit a csapatban, de pont ez volt benne a jó.

SENIOR TUSA

Tóth Lia Luca is teljesítette
az ovis olimpia feladatait.

Szeretem a sportot ez volt az aszfaltrajzverseny témája.

csapat ezeket a sportágakat rajzolta le.
- Négyfős a csapatunk - mondja Halász Gábor -, három lány,
meg én, és a futást rajzoltuk le. Úgy jött az ötlet, hogy Eszter mondta, hogy legyen az úszás, de aztán kitaláltam, hogy
legyen inkább futás - foglalta össze Gábor, s bár a témában
ő döntött, a kivitelezésben bizonyára a lányok, hisz a lerajzolt futót virágok, szívecskék lepték el, s persze csupa rózsaszín volt minden.
Nagy csaták helyszíne volt mindeközben az edzőterem,
negyven gyerek négy csapatban küzdött a győzelemért. A
korábbi szilveszteri Sulivetélkedő mintájára most vakációváró sulimixet rendeztek, idén először, nagy sikerrel.
- Az volt az ötletünk, hogy ne iskolánként legyenek a csapatok - mondja Homródi Zsolt ötletgazda, testnevelő tanár -,
hanem minden iskolából jöjjön tíz gyerek, akiket utána „ös�szemixelünk”. Minden csapatba került tehát minden iskolából gyerek, így volt egy kis barátkozás is - teszi hozzá az
eredményhirdetés után.

És még egy újdonság, a senior tusa. A közös bemelegítés
után több mint harminc nyugdíjas kelt útra, hogy teljesítsék
a rájuk váró feladatokat: lövészet, úszás, gyaloglás, kerékpározás. A futópályán „futunk össze” egy nagyobb csoporttal,
ki komótosan, ki tempósabban rója a köröket. Itt 1200 méter a penzum.
- Napi rendszerességgel sportolok - mondja Molnár Jánosné
- imádtam ezt is. Igazából el sem fáradtam, csak úgy kellemesen. Még az úszás hátravan, de ha van lehetőség, még fogok
sportolni. Minden napomat ezzel kezdem, már ma is voltam
a szabadtéri sporteszközöknél - mondja, s hozzáteszi, a mozgás mellett az egészséges táplálkozásra is odafigyel.
Badics Jánossal is a célban találkozunk.
- Jólesett a gyaloglás - mondja -, ez egyáltalán nem volt nehéz, ennyit azért minden nap gyaloglok. Ezen kívül kerékpározok is, olyan 5-10 km-t naponta, úgyhogy tréningben vagyok. Fontos a mindennapos mozgás. Amíg az ember nem
adja fel, addig él. Aztán ha már lefekszik, nem mozog, akkor
vége is van - mondja János.

1200 méter gyaloglás várt
a szépkorúakra.

A megye 19. műfüves ovisport-pályája.

A héttusa egyik állomása, a falmászás.
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ExtrÉM BEMUTATÓK
A sportfesztivál hagyománya, hogy bemutatkozik egy-két
kevésbé ismert sportág is. Idén a Street workout, illetve az
Airtrack volt soron.
A szabadtéri fitnesz park volt az első bemutató helyszíne,
a sportolók, mint elmondták, bár kihasználják az eszközök
nyújtotta lehetőségeket, nem feltétlenül szükségesek ezek a
bemutatóhoz, hiszen a sportág lényege, hogy a saját testsú-
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lyukat használva edzenek.
- Igazából bárhol lehet edzeni. - tudtuk meg Radványi Norberttől a Bartendaz csoport magyarországi alapítójától. Egy konditeremtől kezdve, a kültéri fitnesz parkon át, egy
szénporoló rúdig bármin, amin az ember kezébe akad és képes rá, hogy felhúzza magát rajta, lehet edzeni. De akár a talajon fekvőtámaszozni is megfelel.
Az Airtrack esetében már nem lehet eltekinteni a speciális,
levegővel töltött szőnyegtől. Ezen, illetve ennek segítségé-

vel mutatták be az akrobatikus ugrásokat a Szegedről érkezett sportolók.
- Ez önmagában akrobatikus extrém sport - mondta a Flip
Unit Team tagja, Horváth Márk. - Nagyon hasonlít a szertornához, de szabályok nélkül.
Akit megérintett a két mozgásforma, az a bemutatók után
saját magát is letesztelhette, természetesen a hozzáértő
sportolók felügyelete mellett.
borza

INGYEN PIZZA
Az uszodában ezúttal nem csak a seniorok és a héttusázók
úsztak, hanem sárkányok eveztek. A medencés sárkányhajó
bajnokság már hagyomány a sportfesztiválon, idén is hatfős
csapatok mérettettek meg, akik egymással szemben eveztek,
így „tolva” a hajót. A döntőben két összeszokott, sportolókból álló csapat, az Ingyen pizza és a 20 cm Unbuffed mérkőzött meg egymással.
- Az a legjobb, ha mindenki ismer mindenkit a csapatban mondja Kacsa János (20 cm Unbuffed) - de már az is jó, ha
megvan az összhang, ha mindenki egyszerre tud evezni, és
ha csak ennyi van, már ezzel is lehet nyerni.
- Azért itt nem sok időről beszélünk, tíz, húsz, akár harminc
másodperc alatt is eldőlhet a verseny sorsra. Mennyi ideig lehet teljes erőbedobással evezni?
- Ha már egy percig ott vagyunk, az már a halál - nevet -, de
olyan 45 másodpercig szerintem lehet bírni.
Az Ingyen pizzások a döntő előtt megosztották taktikájukat is.

holnapi futóversenyen indulnak a gyerekek, az XS-es távon.
Nagyon tetszik ez a rendezvény, le a kalappal a szervezők
előtt, gyönyörű itt minden.
Nem csak sportolni, nézelődni, szurkolni is sokan eljöttek.
Például az erősembereknek. A Strongman kupa is már hagyomány a fesztiválon, idén nyolcan mutatták meg, hogyan

ben a sportban is meghozza gyümölcsét, szépen lassan haladok felfelé.
- A felfelé az meddig tarthat?
- Ebben a sportban sosincs elégedettség, tehát mindig van
felfelé. A célom, hogy eljussak a legnagyobb versenyre, a
The World’s Strongest Man versenyre, ha életemben egyszer
el tudnék ide jutni, a Top 30-as mezőnybe, annak már nagyon örülnék.

ÚJRAGONDOLVA

Az egyik legnehezebb és leglátványosabb
feladat: a kamionhúzás.

is kell profi módon kamiont húzni, több száz kilós dolgokat emelgetni, hozni-vinni. A versenyt Juhász Péter nyerte, ő
11 éve kezdett súlyzós edzéseket végezni, s három éve indul
erősember versenyeken.
- Még most is vannak hiányosságaim - mondja Péter, holott aranyérem lóg a nyakában, kupa a kezében -, a nyomszámok egyelőre gyengébben mennek. Igazából a munka eb-

- Robi nyilatkozik - mondja Frici. - Frici nyilatkozik - mondja Robi, én ebben a zenekarban csak meghívott tag vagyok. Mint mindenki - hangzik el, s végül a labda Fricihez pattan,
ő nyilatkozik. Csupa ismerős arc: Kádár Robi, Orliczki Frici, Suhajda Levi, Tóth Tamás, Pólik Gyula, Tar Robi. És egy
új név, egy új formáció: a Backstage. Az ő koncertjük zárta a
fesztivál első napját.
- Hogy kik vagyunk? Két régi formáció újragondolva mondja Frici. - Két félbemaradt zenekar maradt itt Tiszaújvárosban, a Bourbon Street és a Pit Blues Terriers, és mi a
backstage-ben, ahol a zenészek általában leülnek beszélgetni
a koncert előtt, kitaláltuk, hogy rakjuk össze a „maradékot”
és csináljunk egy merőben új formációt. Egy kulcstag van,
Tóth Tamás, mert ő mindkét zenekar dobosa is volt, ő a tengely, ami mentén felépülünk.
- Milyen stílust képvisel a zenekar?
- Az elején megpróbáltuk összerakni azt, amit mindannyian tudunk. Döntően blues-os, rockos blues az irányvonal.
Aztán ha ezzel be tudunk állítani egy vállalható repertoárt,
akkor majd meglátjuk, hogy innen milyen irányba indulhatunk el.
Fodor Petra

A két döntőbe jutott csapat:
balra a 20 cm Unbuffed,
jobbra az Ingyen pizza.

- Megindulunk egy erős rajttal - mondja Gáspár Etele -, aztán megpróbáljuk tartani magunkat, a végén pedig minél jobban elmenni. A csapatunk egy összeszokott társaság, együtt
sportolunk, edzünk és sok időt töltünk a magánéletben is
együtt.
A döntőben végül az Ingyen pizza diadalmaskodott.

MINDEN MENNYISÉGBEN
A sportcentrum valamennyi pályája benépesült ezen a két
napon, kupák, versenyek zajlottak folyamatosan. Népszerű
volt a Héttusa is, amin évről-évre egyre többen indulnak.
- A futás volt a legjobb - mondja Kertész Lia Blanka a célban-, négy kört kellett futni a nagypályán, majd hozzáteszi,
szereti a sportot, a kedvence a kajakozás.
Sportolni, játszani, szórakozni jött Baloghné Fridrik Judit is
családjával Debrecenből.
- Tavaly is voltunk és az idén is eljöttünk - mondja Judit -, a

Ismerős zenészek, új zenekar: ők a Backstage.

6. oldal

2018. június 14.

2, 7, 14, 21 kilométer. Ilyen távokra lehetett nevezni a hétvégi Tisza Trail terepfutóversenyen.
Előzetesen 230-an jelentkeztek, de voltak helyszíni nevezők is húszan,
így 250-re duzzadt az indulók száma.
A távot mindenki maga választotta, a terepet a szervezők jelölték ki, az időjárásba senkinek nem volt beleszólása. Tavaly,
amikor a futóverseny debütált, egy kiadós esőt kapott a pálya, ezért az útvonalat a start előtti órákban módosítani kellett, most pedig fülledt, páradús levegő, napközben perzselő
napsütés fogadta a futókat.
Gyilkos idő - mondták olyanok, akik futottak már maratont
is, hidegben, melegben. Egy budapesti futópáros nagy reményekkel és még nagyobb futókedvvel vágott neki a bevállalt
21 kilométernek, ám nem ők győztek.
- Az időjárás győzött sajnos, nem bírtunk továbbfutni, már
az első kör után kiálltunk. Nem kaptam levegőt, szédültem,
úgy döntöttem, hogy az egészség fontosabb és kiálltam én
is, majd a párom is, pedig a lábam vitt volna tovább. Nehéz
döntés ez ilyenkor, az ember agyal rajta, mit tegyen, mert
aki idejött az futni, sportolni, versenyezni akar, de beláttam,
hogy most le kell erről mondanom. Jövőre leszek 50 éves, és
még sokat szeretnék futni, úgyhogy most nem kockáztattam
- mondja Benczik Rita.
Sokan csapatostól, családostól vágtak neki a távnak, így egy
mátészalkai munkahelyi közösség is.
- Mi nagyon szeretünk sportolni, többünknek van saját
sportága is, de a futás az közös. Többször szoktunk indulni
hasonló versenyeken, ezt a cégünk vezetése támogatja anyagiakkal is. A futás jó sport, kikapcsol és frissen tartja a szellemet - mondja Bakai Tünde, a társaság szószólója.
A verseny legidősebb női indulója volt a többszörös nagymama, nyugdíjas tiszaújvárosi védőnő, Petneházi Szilveszterné, aki korosztályában aranyéremmel a nyakában a dobogó legfelső fokára állhatott fel a 7 kilométeres táv teljesítése után.

Családostól indult és állt a célhoz a Czár család is, akik mindannyian lefutották a választott távot, nagy reménységük, a
futballista fiúk a 14 kilométeres táv aranyérmese lett. - Az
volt a cél, hogy megnyerjem, - mondja két szapora levegővétel között Czár Máté. - Nem voltak nagyon lemaradva mögöttem a többiek, de a végén meghúztam. A pálya legnehezebb szakasza nekem a száraz, szénás rész volt, mert csúszott. Izzadtam rendesen, meleg volt nagyon, igyekszem
most pótolni a folyadékot.
Harsányi Zsolt nyékládházi versenyző 14 kilométert vállalt,
abszolútban harmadik helyen végzett.
- Tavaly is sokan jöttek, sikeres volt ez a verseny, így hát jöttünk mi is. Nekem ez volt az első Tisza Trail-em, a terep jó
volt, mert nem volt aszfalt, az időjárás is épp megfelelő. Ez
most nekem egy felkészítő verseny a jövő hétvégi bükki hegyi maratonra.
- Nem sokat edzettünk erre a versenyre, de a vállalt hét kilométer menni fog. Szoktam futni, ez az én sportom, de boksz,
kangoo, aerobik, minden jöhet, amit a barátnőimmel közösen tudunk csinálni. - mondja Németiné Deák Éva hajdúszoboszlói óvónő.
A startokat csúsztatással indították el, előtte minden kategóriában közös bemelegítéssel kezdték az indulók. Futottak gáton, gátoldalban, pusztán, közben frissítőállomásokon hűsíthették magukat a versenyzők.
- Én 7 kilométert vállaltam, nehéz volt, hiszen ez igazi mezei futás, nem rekortán pálya. A lényeg pedig az, hogy nyertem. Fontos volt, hiszen én az eredményre mentem, szakadt
rólam a víz, de tegnap egy debreceni futóversenyen voltam,
ott is meleg volt nagyon. Tíz perccel a verseny előtt még

Még egyben a mezőny a gáton.

A jókedv elengedhetetlen.

Csodaszép környezetben, az ártéren
is futottak a versenyzők.
nem gondoltam, hogy elindulok, beteg is voltam pár napja,
sőt a verseny előtt meg is hánytattam magam, így indultam
el - mondja frissítés közben Bulitka László kisvárdai futó, aki
aranyéremmel térhetett haza.
- Nagyon jó volt a pálya, igazi terep volt, kétszer ment ki a
bokám, de folytattam, életem első versenye volt, úgyhogy
menni kellett, meg kellett csinálni - válaszol kérdésünkre Majorosi Károly.
Tiszaújvárosi versenyzőkből sem volt hiány. A helyi futótársadalom egyik oszlopos tagja is rajthoz állt.
- Tavaly 14 kilométeren, idén csak 7 kilométeren indultam,
hiszen hétvégén vár rám a bükki maraton, ahová a társaimmal együtt megyünk csapatban. Ez viszont most egy jó kis
felkészülés volt, és jól is esett. Kicsit nehéz volt a terep, mert
itt-ott dimbes-dombos volt, de megcsináltam - mondja Zádeczki Zsóka.
berta

A fülledt, párás idő igencsak
megnehezítette
a futók dolgát.

VÁrosi kalandozÁs

KÉZZEL, LÁBBAL, LABDÁVAL

Aki vasárnap délelőtt a városban sétált az nem egy alkalommal szembe találhatta magát egy-egy sietősebben haladó csoporttal. Közös jellemzőjük volt, hogy kezükben
egy térképpel adott helyek felé siettek, ahol aztán megálltak és egy feladattáblát próbáltak kitölteni.
A városi tájékozódási verseny évek óta része a sportfesztiválnak, és népszerűségéből mit sem veszít.
- Azt se tudom, hol vagyunk - mondja nevetve Varján Péter a Hotel Phőnix mögött, ahová a térkép szerint az egyik
feladványt rejtették. - Á nem. Megtalálunk mindent, csak
idő kérdése. Bolyongunk egy kicsit, valamikor nem arra
megyünk amerre kéne, de mindent megtalálunk. A végén
minden összejön.

A füves pályákat ifjú labdarúgók vették birtokukba. Három
korosztályban összesen 18 csapat küzdött a fesztivál kupáért
- 2006-2007 és 2009-ez a három korosztály van most pályán
- tudom meg Molnár Zoltántól az FC Tiszaújváros edzőjétől, a torna szervezőjétől. - Akikkel a téli teremtornán is felvesszük a kapcsolatot, járunk hozzájuk, kölcsönösen vis�szahívjuk őket. Most azonban nemzetközi a torna, hiszen
Kolbuszowából, Lengyelországból is érkezett hozzánk küldöttség több korosztályban is.

Nagy harcok helyszíne volt a pálya.

A röpis lányok kitettek magukért.
De nem csak lábbal terelték a labdát. Míg a streetball pályán
az utcai kosárlabda szabályai szerint játszottak egymással a
csapatok, addig a teremben a kézilabdás lányok mérkőztek
a fesztivál kupa keretében.
Az edzőterem sem maradt üresen. Az országos diákolimpia ezüstérmes tiszaújvárosi röplabdás lányok és vendégeik álltak pályára.
- Ez a mostani alkalom egy olyan torna zárása, ami már
szeptembertől folyamatosan működik – mondta a csapat
edzője Olasz Gyula. - Általában Miskolcon vannak az ös�szecsapások, mindig ugyanaz a négy csapat mérkőzik meg.
Az MVSC két utánpótlás alakulata, a Berzeviczi röplabdás
lányai és mi, az Eötvös gimnázium.
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A Tiszaújvárosi Gyógy- és Strandfürdő történetében csupán a gondolattól a megvalósító döntésig telt
el igen hosszú idő - több mint 20 év - ezt követően már jóval gyorsabban peregtek az események.
Az egykori városi tanácsnak, majd az önkormányzatnak már
évtizedekkel ezelőtt szerepelt az elképzelései között egy fürdő kialakítása, ami a kutatások által feltárt termálvízkincset
kívánta hasznosítani. Ebből a célból fúrták a ’70-es évek közepén a közel 1200 m talpmélységű termálkutat, amely 57–
60°C hőmérsékletű termálvizet szolgáltatott, de pénzügyi
források hiányában sokáig ennek a termálvíznek az egyetlen
hasznosítási módja a fóliakertészet volt.
1997-ben nyílt lehetőség arra, hogy Tiszaújváros képviselő-testülete megalapítsa a Tiszaújvárosi Termálfürdő Kft.-t.
Az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaság feladata a
gyógy- és strandfürdő beruházási munkálatainak irányítása,
majd annak üzemeltetése volt.
A képviselő-testület 1998. január 12-én hozott döntést a
munkálatok megkezdéséről. A beruházás több lépcsőben készült el, I. ütemként a strandfürdő építése kezdődött meg. A
750 millió forintos beruházás részeként a három medence, a
három kiszolgáló épület és a park rekordidő alatt készült el
az akkor legkorszerűbb fürdőtechnikai megoldások felhasználásával. A strandfürdő 1998 júliusában nyitotta meg kapuit a nagyközönség számára.
Ebben az évben a Termálfürdő Kft. megvásárolta az akkor a
MOL Rt. tulajdonában lévő Hotel Karaván néven működő
szállodát, melynek neve rövidesen Hotel Termálra változott.
A II. ütem a termálvíz hasznosításának legfontosabb egységeit, a fedett termálfürdőt, a szabadtéri termálvizes medencét és a gyógyászati épület megvalósítását foglalta magában. A nagyközönség számára 1999. április 15-én nyitotta meg kapuit a termálfürdő, majd ugyanezen év augusztusában felavatták a városi rendelőintézet fiziko- és balneoterápiás részlegét.
Az 1999 augusztusáig megépült teljes fürdőkomplexum ös�szes beruházási költsége kétmilliárd forint volt.
2000-ben a III. ütem részeként a 11 egységből álló pavi-

lonsor kialakítása is megtörtént, jelentősen növelve ezzel a
strandfürdő kereskedelmi ellátásának
színvonalát. Ugyancsak ennek az ütemnek a részeként elkészült egy 50 méteres szabadtéri medence, melyet egy triatlonverseny úszószámaival avattak fel.
A medencével egyidejűleg valósult meg annak önálló vízforgató gépháza, technológiai rendszere, egy 6 x 9 méteres
csúszdamedence, a térvilágítás, a kerti sétautak és a medence körüli parkosítás is.
2001-ben hosszan tartó minősítési eljárást követően a tiszaújvárosi termálfürdő vizét gyógyvízzé, a létesítményt pedig
országos gyógyfürdővé minősítették.
Fontos állomás volt a kemping építésének megkezdése is,
amely 5 apartman házzal, kulturáltan kialakított sátorhelyekkel, főzőhelyiséggel 2002-ben kezdte meg működését.
A következő nagyobb volumenű beruházás eredményét
2010. június 30-án adták át: a vendégek birtokba vehették az
élményelemekkel felszerelt új gyógyvizes szabadtéri ülő-medencét.
A Tiszaújvárosi Gyógy- és Strandfürdő a Nemzetgazdasági
Minisztérium és a Magyar Fürdőszövetség szakmai zsűrijének döntése alapján 2013-ban 4 csillagos minősítést kapott,
melyet a 2015-ös újraminősítés során is meg tudott őrizni.
A vendégek igényeit figyelembe véve a közelmúltban is több
elemmel bővült a fürdő kínálata. Az ingacsúszda átadásával
2015-ben egy kisebb csúszdapark jött létre az úszómedence szomszédságában. 2017-ben új, modern kialakítású, kényelmes és biztonságos öltözőszekrények kaptak helyet a
gyógyfürdő öltözőiben. 2018 tavaszán adták át az egész évben üzemelő bébimedencét, ezzel is erősítve a fürdő családbarát jellegét, és szintén ebben az évben készült el a gőzkabin
is, mellyel a wellness részleg szolgáltatásai bővültek.
Az elmúlt 20 évben megközelítőleg 6 millió vendég látogatta
meg a Tiszaújvárosi Gyógy- és Strandfürdőt.

A termálrészleget
1999-ben adták át.

Gyermekparadicsom
a pálmás pancsoló.

A három kiszolgáló épület
az első ütem részeként
épült.

A strand rekordidő alatt
készült el.

A hullámfürdő az egyik legnépszerűbb a strandon.

A fürdő vizét 2001-ben
minősítették gyógyvízzé.
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XX. MOL Triatlon NAGYHÉT, TiszaÚjvÁros
JÚnius 30- jÚlius 08.

Június 30. szombat JABIL nap

Településünk idén immáron huszonkettedik éve fogadja
megszakítás nélkül világkupa-futamon a triatlonsport élvonalába tartozó versenyzőket, és huszadik éve rendezzük meg a Triatlon Nagyhetet. Méltán mondhatjuk tehát,
hogy a sportág és a város egybeforrt, ezt szimbolizálja az
oly gyakran elhangzó Triatlonújváros elnevezés is.
Ennyi év után már nem könnyű újat mondani egy köszöntőben. Hacsak azt nem, hogy idén talán minden eddiginél
nehezebb volt előteremteni a programsorozathoz szükséges forrásokat. Komoly áldozatvállalást jelent városunktól
egy ilyen nagyszabású esemény finanszírozása. De mi vállaltuk ezt az áldozatot. Vállaltuk, mert megéri!
Tömegsport rendezvények, kulturális, szórakoztató, gasztronómiai programok követik majd egymást. Versenyzők
úsznak a Dísztóban, és róják a köröket kerékpáron és futva a város központjában. És ezt teszi sok-sok tiszaújvárosi, hazai és külföldi vendég is a tömegsport rendezvényeken, akik esténként a neves fellépők műsorán szórakoznak majd.
Idén is ünnepelni fog a város és a triatlonvilág! A közösségépítés ünnepe lesz ez a hét. És erről az élményről nem
mondunk le.
Bízom a nagyhét és a világkupa sikerében, mert a versenyzők és a szervezők felkészültek, mert a tiszaújvárosiak
szeretik és művelik a sportot, a kultúrát, a közösségi létet.
A versenyzőknek sikeres szereplést, a közönségnek soksok mozgást, jó szórakozást kívánok.
Bráz György
Tiszaújváros polgármestere
a szervezőbizottság társelnöke

Lúdas Matyi
a város napján

16:00
18:00
19:30
20:00
20:30
22:00

JABIL 1/3 Maraton futóverseny
Absolut Rock Band
Jabil 1/3 Maraton Eredményhirdetés
Megnyitó Ünnepség
OTTAWAN
„Lábrázás” Péter Attilával

10:00
10:00
10:30
11:30
16:00
16:00
17:00
18:30
20:00

Július 1. vasárnap INNOCOMP nap
Bogratlon-Tiszaújvárosi Bográcsfőző Fesztivál
Számadó Zenekar – sétáló népzenészek
Bábszínház
Evezős verseny – Dísztó
Foci VB délutáni meccs (Sörsátor 2)
Bogratlon eredményhirdetés
Pace Makers
Zenegép
Anna and the Barbies

16:00
18:00
18:30
20:00

Július 2. hétfő (Szurkolói est)
Foci VB délutáni meccs (sörsátor 2)
Futóverseny mindenkinek
Tánc-est
Szurkolói est: Foci VB esti meccs (sörsátor 1,2)

Július 3. kedd (Szurkolói est) ALTEO nap
10:00 Magyar Vöröskereszt véradás
10:00-től ALTEO erőmű látogatás, áramtermelés kerékpárral
16:00 Foci VB délutáni meccs (sörsátor 2)
18:00 Kerékpárverseny mindenkinek
19:00 Stand up comedy : Rekop György és Aradi Tibor
20:00 Szurkolói est: Foci VB esti meccs (sörsátor 1,2)
15:00
16:00
18:30
20:30
22:00

Július 4. szerda MB Barter nap
Sakk snellverseny
Extrém váltó
Route 35 Country Band koncert
Bikini
Gabó Acoustique

A Tisza Média Kft. a Triatlon Nagyhéten,
5-én, csütörtökön, a Város napján ismét

július

megtartja a már hagyományos gyermekeknek
szóló rendezvényét.

A Bikini legutóbb 2011-ben
volt a Triatlon Nagyhét
vendége.

Ez alkalommal Lúdas Matyi látogat városunkba, hogy
igazságot tegyen. Rajzpályázatot is hirdettünk, amelyre az
első rajz már be is érkezett hozzánk. Továbbra is várjuk
Lúdas Matyi a Nagyhéten című alkotásaitokat, bármilyen
technikával készülhetnek a művek.
Emellett rengeteg színes programmal várunk benneteket
délelőtt, hamarosan a Tiszaújvárosi Krónikában plakáton
is közzétesszük a részleteket. Annyit azért már most elárulunk, hogy az idén is lesz kisvonat, játszópark, amelyben a főhősünkkel kapcsolatos játékokkal is találkozhattok. De mesekoncerttel is várunk benneteket, és a tavaly
nagy sikert aratott állatsimogató is ellátogat hozzánk.
Ne feledjétek, a rajzpályázatunk nyertese két keréken tekerhet haza. Moziműsort is szerveztünk nektek, július
4-én, szerdán, délelőtt 10.00 órától a Derkovits Kulturális
Központ konferencia termében levetítjük Dargay Attila
nagy sikerű rendezését a Lúdas Matyi című rajzfilmet. A
terem 100 fő befogadására alkalmas, ezért az első 100 regisztrációt tudjuk elfogadni. Jelentkezni a ludasmatyirajzfilm@gmail.com email címen lehet. A jelentkezésnél kérjük, hogy tüntessétek fel, hogy hány helyet szeretnétek lefoglalni.
A jelentkezési határidő: 2018. június 27. 12 óra.
Tisza Média Kft.

8:00
9:00
10:00
10:00
11:00
12:30
15:30
18:30
20:00
21:30

A Hooligans nem először jár
Tiszaújvárosban
Július 5. csütörtök TISZAÚJVÁROS nap
9:30
A gyermeknap résztvevőinek köszöntése
10:00 Magyar Vöröskereszt véradás
10:00-16:00 Gyermekrendezvények (Játszópark,
kisvonatozás, állatsimogató)
17:00 Sajó Jazz Band
18:00 Duatlon váltó
19:00 A versenyzők köszöntése
20:00 Zalatnai Cini
21:30 Teddy Harpo
Július 6 péntek IPARTECHNOLÓGIA nap
16:00 Foci VB délutáni meccs (sörsátor 1)
18:00 Futóverseny
18:30 Eötvös Akusztik
19:30 Backstage
21:00 Király Linda és Király Viktor

Július 7. szombat BORSODI est
Tiszaújvárosi Turista Triatlon
Lábtenisz
Streetball
Mihályi Réka - Masni és Pocó Interaktív gyerekkoncert
Kézműves ház – agyagozás
ETU Triatlon Junior Európa Kupa – előfutamok
ITU Triatlon Világkupa – előfutamok
Dirty Canvas
Kasza Tibi
Suba Attila & The SoulFool Band

9:00
9:40
10:20
11:15
13:00
14:00
15:45
17:10
19:00
19:30
20:00
21:00
22:45

Július 08. vasárnap
Utánpótlás Gála – gyermek leány rajt
Utánpótlás Gála – gyermek fiú rajt
Utánpótlás Gála – serdülő leány rajt
Utánpótlás Gála – serdülő fiú rajt
ETU Triatlon Junior Európa Kupa – női rajt
ETU Triatlon Junior Európa Kupa – férfi rajt
ITU Triatlon Világkupa – női rajt
ITU Triatlon Világkupa – férfi rajt
Tombolasorsolás
Animal Cannibals
ITU Triatlon Világkupa eredményhirdetés
Hooligans koncert
Tűzijáték
Nagyszínpad

Kisszínpad

2018. június 14.

9. oldal

10. oldal

2018. június 14.

2018. június 14.

11. oldal

Tiszaújváros önkormányzata negyedszázada ápol
partnervárosi kapcsolatokat.
Ezek az együttműködések főként a kultúra, a sport és az
idegenforgalom, néhány esetben az oktatás,
a közigazgatás területén valósulnak meg.
A képviselő-testület elsődlegesen európai városokkal, a határon túli magyarság által lakta településekkel alakít ki partnervárosi együttműködést.
Tiszaújváros önkormányzata az eltelt időszakban az alábbi településekkel kötött partnervárosi megállapodásokat, írt alá barátsági nyilatkozatokat:
1992. március 21.
Ludwigshafen-Friesenheim - Németország
1997. október 23.
Csíkszereda - Románia
Swietochlowice - Lengyelország
2004. április 16.		
Zawiercie Járás - Lengyelország
2004. április 16.		
Rimaszombat - Szlovákia
2004. május 7.		
Polgár - Magyarország
2007. április 20.		
Beregszász - Ukrajna
2010. május 13.		
Dexing - Kínai Népköztársaság
2010. június 26.		
Neuhofen am der Krems - Ausztria
2017. február 16.
Minden testvér-, illetve partnervárossal, kezdetektől fogva élő és egyre
szélesedő a kapcsolat, melyet nem csak városunk vezetése, hanem a különböző szakmai, kulturális, sport és más, az adott városokhoz köthető
területen dolgozó szakemberek is ápolnak.
Rendszeres a városvezetők, képviselő-testületi tagok, elöljárók részvétele a partner- településeken évi rendszerességgel megrendezett városnapi programokon.

Barátok a Barátság kertje bejáratánál.

Táncosok Csíkszeredából.

Polgári citerások.

A hazai Kisbocskor együttes.

12. oldal

2018. június 14.

Tiszaújváros két éve ünnepelte várossá nyilvánításának 50. évfordulóját. Idén újabb jeles évfordulót
ülünk, az „őstelepülés”, Tiszaszederkény 750 éves.
Ott, ahol a Sajó a Tiszába siet, őseink jónak találták a helyet
arra, hogy letelepedjenek. Az egykori Tiszaszederkény falut
először 1268-ban említi írásos emlék, egy oklevél Villa Scederkyn néven. A település azonban már a régebbi történelmi
korszakokban is lakott volt. Erről így írt Dr. Kákóczki Balázs történész az 50. évforduló alkalmából megjelent Képes
Krónikában.
„Az első emberek, akik az úgynevezett pilinyi kultúra tagjai
voltak, a bronzkorban telepedtek le a falu környékén, és számos kartekercset, karperecet, csüngőket és egy igen látványos bronzkardot hagytak örökül az utókornak. A vaskorból
szintén több kardísz és egyéb ékszer maradt fenn. Ugyancsak régészeti leletekből következtethetünk arra, hogy a falu már a honfoglalás idején is létezett, sőt az Árpád-korban
valószínűleg folyamatosan lakott volt, hiszen nem csak erre
a korszakra jellemző ékszerek kerültek elő, hanem Tiszaszederkény első említése is ekkor történt. Az 1268-ban született
dokumentum szerint, melyben a települést Villa Scederkynnek nevezték, a későbbi V. István király Ponith, dobokai ispánnak adományozta a Scederkyn és Kisfalud közötti halastavat. Az Árpád-kor vége felé és az Anjou-kor hajnalán Szederkény, mint a diósgyőri uradalom része, az Ákos nembeli
Ernye bánhoz tartozott. A 14. század derekán az ónodi uradalomhoz csatolták, így az ónodi Czudarok lettek a birtokosok.”

sza szabályozása volt, amely jelentősen átalakította a szederkényi uradalom kinézetét: az uradalmi birtokokat kettévágta
a Tisza új medre, a falu északi határához megérkezett a Sajó, és felépült a Tisza bal partját védő Széchenyi-gát is. Az új
vízrajz viszont nem feltétlenül volt áldás, hiszen a lakosok
így sokkal körülményesebben tudtak eljutni a távolabbi birtokokra, ugyanakkor az őket védő jobb parti gát csak a század végére készült el véglegesen.
Tiszaszederkény számára talán a 20. század volt a legeseménydúsabb. A falu túlélt két háborút, amelyekben számos
helyi férfi halt hősi halált, felbomlott a hatalmas szederkényi
uradalom, ugyanakkor a 20. század derekán jelentős iparosítási munkálatok kezdődtek. Ekkor alakult ki a környék mostani arculata. Tiszaszederkény lett a bölcsője egy kisvárosnak, Tiszaújvárosnak, amely biztosítja az itt élők számára az
emberléptűséget, és megteremtette a modern életkörülményeket, a változatos szolgáltatásokat, kiváló infrastruktúrát,

A következő évszázadokban az urasági család gyakorta változott, ahogy a falu megnevezése is; a Rozgonyiak idején Zederken volt, míg a Perényiek korában Scederkyn. Az ősi települést a természet és a történelem viharai egyaránt megtépázták, a török hódoltság alatt teljesen elnéptelenedett. Lorántffy Zsuzsanna volt az, aki 1651-ben 32 hajdú családdal
újratelepítette a falut. A város címerében ezért jelenik meg a
hajdúk vitézségére utaló, kardot tartó kar, és a fejedelemas�szony jelképe, a szőlőlevél. Lorántffy Zsuzsanna emlékét a
Tiszaszederkény városrész központjában felállított egészalakos szobor őrzi, amely Józsa Lajos alkotása.
A letelepített hajdúk számos kiváltságban részesültek: szabadon költözhettek, korcsmárolási joguk volt, és szabadon halászhattak, ami a helyiek számára nagy könnyebbséget jelentett. Az 1711-es szatmári békekötés után a Rákóczi birtokokat szétdarabolták, így az uradalomhoz tartozó Szederkénybe is új birtokosok kerültek: Török József, Beckers Alfonz,
illetve az Erdődyek és a Fay-ak. Bár a 18. században továbbra is rendkívül nehéz körülmények között éltek a szederkényiek, a háborúk utáni békés időszak lehetővé tette, hogy a
falu lassú gyarapodásnak induljon: bevezették az anyakönyvezést, újjászervezték a református iskolát, illetve 1771-ben
kiadták a földesúr-jobbágy viszonyt rögzítő urbáriumot is.
A 19. század legfontosabb eseménye a helyiek számára a Ti-

Tiszaszederkény egyik legfontosabb
közössége a református gyülekezet.
megélhetési lehetőségeket is. Mindaz, ami létrejött, az emberek munkájának köszönhető, akik családjuk, közösségük
boldogulásáért sosem vonakodtak tenni. Szederkényben ma
is élénk a kulturális élet, önszerveződő csoportok, közösségek dolgoznak azon, hogy adjanak valami pluszt másoknak.
A különböző közéleti fórumokon az is tapasztalható, hogy
az itt élők odafigyelnek környezetükre, észreveszik és értékelik a pozitív változásokat, javaslataikat segítő szándékkal fogalmazzák meg.”
Tiszaszederkény egyik legfontosabb közössége a református
gyülekezet. Szederkényben már 300 évvel ezelőtt állt egy fatemplom, és működött egy önálló egyházközség. Ma a városban működik egy református általános iskola és egy református óvoda is.

Lorántffy Zsuzsanna
1651-ben újratelepítette
a falut.

Szederkényi képeslap az 1940-es évekből.

Bráz György polgármester negyedszázada költözött a városrészbe, s ő is tagja a református gyülekezetnek.
- Érdekes a mi kis városunk - mondja - hiszen itt élünk a jelenben és sokszor visszagondolunk arra, hogy mi is történt
az elmúlt évszázadokban, vagy mi történt az elmúlt néhány
évtizedben, mert érdekes a város története, és 1268 óta sok
minden történt. Elpusztították, nem csak a fizikai környezetet, hanem az itt élő embereket is. Sok-sok alkalommal kellett újraélednie ennek a városrésznek. Ezért is adózunk nagy
tisztelettel Lorántffy Zsuzsannának, mert mintegy újraalapította, újraindította Tiszaszederkényt. Mindannyian tudjuk,
hogy egy mély hitben élő fejedelemasszony volt, és biztos,
hogy azért is tudunk ilyen sikeresek lenni, mert vállaltuk, újraélesztettük, újra befogadtuk, az új városban is, hogy igenis szükség van a keresztény közösségekre, a keresztény hitre. Itt nagyon sokan dolgoztak az elmúlt évtizedekben azon,
hogy ott legyünk, ahol most tartunk. Nagyon egyszerű belső
parancsnak engedelmeskedtek: tedd a dolgod, ott ahol vagy.
Most mindegy, hogy milyen munkád van, lehetsz segédmunkás, dolgozhatsz az oktatás, a kultúra területén, dolgozhatsz
gyárban, az a lényeg, hogy tedd a dolgodat, úgy, ahogy a családban is meg kell tenni a dolgunkat. És akkor azt vesszük
észre, hogy gyarapodunk. Nem csak lelkileg, hanem a fizikai
környezetünk is.
A tiszaszederkényi programokat a 750 éves évforduló jegyében szervezik 2018-ban, ezek között lesznek olyan események, amelyek kiemelt programnak számítanak. Ilyen például az az időszaki kiállítás, melyet a Villa Scederkyn tájházban nyitnak meg a Legyen Szederkény vendége rendezvényen. Ez a kiállítás a település múltját mutatja be izgalmas
és kézzel fogható módon. A másik kiemelt esemény az augusztus 20-ai programokhoz kapcsolódik, ezen a napon zajlanak majd az évfordulós események, ide szervezik a jubileumi fő attrakciót.
Két emléktáblát is avatnak. Az egyiken a 750. évfordulóról
emlékeznek meg. A másikon a Tiszaszederkényben végzett
tevékenységükért városi kitüntetésben részesült személyek,
szervezetek nevét örökítik meg.
Azon személyeknek, akik tevékenységükkel közvetlenül vagy
közvetve huzamos időn át elősegítették a településrész fejlődését, a város megbecsüléseként Józsa Lajos szobrászművész Lorántffy Zsuzsannát ábrázoló bronz kisplasztikáját
adják át augusztus 20-án.
Ferenczi László

