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Kedves Városlakók!
Mi, tiszaújvárosiak összetartó közösséget alkotunk, büszkék vagyunk 
biztonságos és gondozott környezetünkre. Elődeink nyomdokain halad-
va, előrelátó, tudatos városfejlesztési politikával kiváló infrastruktúrát, 
fejlett intézményrendszert, európai színvonalú, esztétikus, élhető, ke-
resztény várost hoztunk létre és működtetünk, mely a környék gazda-
sági, kereskedelmi, kulturális és egészségügyi központja. A mi városunk 
Tiszaszederkény, Leninváros és Tiszaújváros néven is sikeres tudott len-
ni.

Milyen Tiszaújvárosinak lenni? Mindenkinek mást jelent: szülőváros, ott-
hon, munkahely, sporthelyszín, fürdőváros...

Az elmúlt fél évszázadban több generáció is felnőtt városunkban. Sok 
helyről jöttünk, mára közös otthonunk lett Tiszaújváros.

2016-ban méltó módon, több mint 700 kulturális, sport és szórakoztató 
programmal megünnepeltük a várossá nyilvánítás kerek évfordulóját. 
De nincs megállás, megújulunk és új lendületet veszünk a következő 50 
esztendőre.

Elért eredményeink töltsenek el mindannyiunkat büszkeséggel, erősít-
sen meg bennünket, hogy jó úton járunk! Dolgozzunk a jövőben is úgy, 
hogy utódaink is azt mondhassák: Tiszaújvárosban élni jó!

Kedves Vendégeink!
Városunk a nyugalom és a béke szigete, vendégszerető emberek ottho-
na. Nemcsak a Gyógy- és Strandfürdő, valamint a Sportcentrum kiváló 
szolgáltatásai miatt vált ismertté és egyedivé településünk: a Triatlon 
Nagyhét utánozhatatlan hangulata, hagyományos gasztronómiai prog-
ramunk, a Halászléfőző Fesztivál, a pezsgő kulturális és sportélet fiata-
lossá tesz és állandó lendületben tart minden korosztályt.

Kedvező földrajzi elhelyezkedésünknek köszönhetően vendégeink meg-
csodálhatják a Tisza varázslatos attrakcióját, a „tiszavirágzást”, és élvez-
hetik a folyópart határtalan nyugalmát vagy a vízi sportok és a vadászat 
izgalmait.

Tapasztalja meg Ön is Tiszaújváros páratlan atmoszféráját! Látogasson 
el hozzánk, legyen a vendégünk! Érezze magát otthon nálunk!

Bráz György
polgármester

polgármesteri köszöntő



Dear Residents of Tiszaújváros!
We, as the dwellers of Tiszaújváros, are a cohesive community, and are 
proud of our safe and well-kept environment. In the footsteps of our an-
cestors we have created and now operate an excellent infrastructure, ad-
vanced institutional system, European-style, aesthetic, viable, Christian 
city with a forward-looking, conscious urban developing policy. At the 
same time it is the economic, commercial, cultural and health centre of 
the area. Our city was and has been succesful known as Tiszaszederkény, 
Leninváros and Tiszaújváros.

What is meant by living in Tiszaújváros? Everyone feels something different: 
hometown, home, workplace, sports venue, spa town ...

Over the last half a century several generations have grown up in our city. 
We have come from many places, nowadays our common home has be-
come Tiszaújváros.

In 2016 we celebrated the city’s anniversary with more than 700 cultural, 
sports and entertaining programs. But there is no stopping, we are renew-
ing and having new impetus for the next 50 years.

Our accomplishments do fill each of us with pride, confirm us that we are on 
the right track! Let us work in the future so that our successors can say that 
living in Tiszaújváros is good!

mayor’s greeting

Dear Guests!
Our city is the island of peace and the home of hospitable people. Not only 
because of the excellent services provided by the Spa and Open-air Bath 
and the Sports Centre, the inimitable mood of the Triathlon Grand Week, 
our traditional gastronomic program the Fisherman’s Festival, but the 
sparkling cultural and sporting life keep pace of all ages.

Thanks to our favorable geographical location, our guests can admire 
the magical attraction of the Tisza, the “blooming of Tisza” and enjoy the 
unlimited tranquility of the river bank or excitement of water sports and 
hunting.

Experience the unmatched atmosphere of Tiszaújváros!

Visit us, be our guest! Make yourself at home!  

  
 György Bráz
 Mayor

kiemelt rendezvényeink 2019-ben



március 15.
Városi díszünnepség Tiszaújvárosban és ünnepi 
megemlékezés Tiszaszederkény városrészben 
Tiszaújvárosban hagyományos fáklyás felvonulás és megemlékezés 
az 1848/49-es forradalom és szabadságharc tiszteletére a Petőfi-
szobornál, majd kitüntetések átadása a kulturális központ 
színháztermében. Megemlékezés a tiszaszederkényi Hősi 
emlékműnél.

National holiday, town gala in Tiszaújváros
and festive commemoration in Tiszaszederkény
Awards are handed over in the theatre hall of the Culture Centre after 
the traditional torchlight procession and commemoration of the 
Revolution and War of Independence of 1848-49 at the Statue of Petőfi in 
Tiszaújváros. Commemoration at the War Memorial in Tiszaszederkény.
Helyszín / Venue: Március 15. park / March 15th Park, Derkovits 
Kulturális Központ / Derkovits Culture Centre, Tiszaszederkény, Hősi 
emlékmű / Tiszaszederkény War Memorial

április 27. 

A biztonság napja
Tűzoltóság, rendőrség, mentők, polgári védelem, műszaki mentők és 
biztonsági cégek bemutatói, kiállításai, vetélkedői.

The day of security
Demonstrations, exhibitions and quiz games of fire brigade, police, 
ambulance, civil defence, technological rescues and security companies.
Helyszín / Venue: Városháztér és környéke / Városház Square and its 
surroundings



május 1.
Majális
Kirakodóvásár, vidámpark, szórakoztató szabadtéri műsorok.

May Day
Fair, funfair and entertaining outdoor programmes.
Helyszín / Venue: Városháztér / Városház Square

május 10–17.
Tiszaújvárosi Tavaszi Fesztivál
Összművészeti fesztivál hazai művészek közreműködésével. 

Spring festival in Tiszaújváros
Global art festival with the assistance of famous artists and performers. 
Helyszín / Venue: Derkovits Kulturális Központ / Derkovits Culture 
Centre, Városi Kiállítóterem / Town Gallery, Sportcentrum / Sports 
Centre



június 8–9.
VII. Városi Sportfesztivál
A fesztivál két napján a kulturális programok mellett mintegy tizenöt 
sportágban tehetik próbára magukat az amatőr és profi sportolók. 
A Sportfesztivál egyik legkiemelkedőbb rendezvénye a Tisza Trail 
terepfutó verseny, melyre több száz résztvevőt várnak a szervezők.

VII. Local sports festival
Beside the cultural programmes, during the two-day event either 
teams or individuals can do sports in 15 different kinds. One of the most 
outstanding events of the Sports Festival is the Tisza Trail cross-country 
competition, which is expected by hundreds of participants.
Helyszín / Venue: Sportcentrum / Sports Centre

június 14.
1956-os vértanúk napja 
Néma ünnepi megemlékezés a Nagy Imre-szobornál.

’56 Martyrs’ day
Silent festive commemoration at the Statue of Nagy Imre.
Helyszín / Venue: ‘56-os emlékhely / ’56 Memorial, Nagy Imre-szobor / 
Statue of Nagy Imre



július 10-14. 
XXI. Triatlon Nagyhét és XXIII. Triatlon Világkupa
Sport és kulturális fesztivál. Az 5 napon keresztül zajló tömegsport- és 
kulturális rendezvényeken a részvétel ingyenes. A nagyhéten, július 
12-én rendezik meg a Jabil 1/3 maratonversenyt. Július 13–14-én a 
Junior Európa Kupa, Triatlon Utánpótlás Gála és a Triatlon Világkupa 
versennyel zárulnak a nagyhét eseményei.

XXI. Triathlon Week and XXIII. Triathlon World Cup
It is a sports-and cultural festival. Participation is free in the community 
sports and cultural events lasting for 5 days. The Jabil 1/3 Marathon 
race is held during the grand week on 12 July. The Junior European Cup 
will take place between 13 and 14 July, the Triathlon Youth Team Gala 
and the Triathlon World Cup will close the events of the grand week.
Helyszín / Venue: Városháztér és a Dísztó környéke / Városház square 
and the pond

augusztus 3.
Tiszaújvárosi Halászléfőző Fesztivál
Halászléfőző verseny, egész napos szabadtéri előadások, 
kirakodóvásár, gyermekprogramok, koncertek.

Fisherman’s festival in Tiszaújváros
Fish-soup cooking competition, outdoor performances, fair, kids’ 
programmes and concerts.
Helyszín / Venue: Tisza-sziget / Tisza Island



augusztus 18. és 20.
Tiszaújvárosi Városnapok – Szent István-nap 
Városnapi programok, testvérvárosi fellépések. Szent István-napi 
ünnepségek Tiszaújvárosban és Tiszaszederkény városrészben. 
Szabadtéri szórakoztató programok, tűzijáték.

Town days of Tiszaújváros – St. Stephen’s day
Town Days’ programmes with the assistance of sister-towns. 
St. Stephen’s Day Events in Tiszaújváros and Tiszaszederkény. 
Outdoor entertaining programmes, fireworks.
Helyszín / Venue: Derkovits Kulturális Központ / Derkovits Culture 
Centre, Városi Kiállítóterem / Town Gallery, Szent István-emlékhely 
/ St. Stephen’s Memorial, Városháztér / Városház Square, Lorántffy 
Zsuzsanna-szobor / Statue of Lorántffy Zsuzsanna, „Villa Scederkyn” 
Tájház / Villa “Scederkyn” Farmhouse

szeptember 14.
Hajdúk a szigeten
Kulturális, gasztronómiai szabadtéri rendezvény hajdú települések 
részvételével a Tisza-szigeten.

Hajdús on the Island
Outdoor cultural and culinary event with the participation of hajdú 
locations on Tisza Island.
Helyszín / Venue: Tisza-sziget / Tisza Island



október 4. 
Aradi vértanúk napja 
Néma ünnepi megemlékezés a Petőfi-szobornál. 

Day of the Arad martyrs
Silent festive commemoration at the Statue of Petőfi.
Helyszín / Venue: Március 15. park / March 15th Park, Petőfi-szobor / 
Statue of Petőfi

október 12., 26., november 16., 18.
Színház Határok Nélkül 
Határon túli magyar színházak vendégszereplése, felnőtt színházi 
előadások, közönségtalálkozó, kiállítás.

Theatre without frontiers
Guest performances by cross-border Hungarian theatres, adult 
theatrical performances, meeting with the actors, exhibitions.
Helyszín / Venue: Derkovits Kulturális Központ / Derkovits Culture 
Centre



október 23.
Nemzeti ünnep, megemlékezések Tiszaújvárosban
és Tiszaszederkény városrészben 
Ünnepi megemlékezések Tiszaújvárosban és Tiszaszederkény 
városrészben az 1956-os forradalom és szabadságharc tiszteletére.

National holiday, festive commemorations in
Tiszaújváros and Tiszaszederkény
Festive commemorations in Tiszaújváros and Tiszaszederkény in honour 
of the revolution of 1956.
Helyszín / Venue: ‘56-os emlékhely / ’56 Memorial, Nagy Imre-szobor / 
Statue of Nagy Imre, Tiszaszederkény, Hősi emlékmű / Tiszaszederkény 
War Memorial

december 1–22.
Mikulástól karácsonyig
Adventi programsorozat, Mikulás-nap, szabadtéri programok, helyi 
amatőr művészeti csoportok, intézmények fellépésével. Adventi 
gyertyagyújtás, karácsonyi vásár.

Events from the day of Santa Claus to Christmas
Candle lighting of Advent, the day of Santa Claus, open-air entertaining 
programmes with local amateur art groups, institutions. Lightning of the 
Advent Candle, Christmas fair.
Helyszín / Venue: Városháztér / Városház Square



január 16–22.
A magyar kultúra napja 
Tiszaújvárosban 
The Day of Hungarian 
culture in Tiszaújváros

március 27.
Színházi világnap
International theatrical day

április 11.
A költészet napja 

– Verset mindenkinek!
The day of poetry 

– Poem for everyone! 

április 27.
Táncolj, NE drogozz! 

– XXI. ShowTánc Fesztivál
Dance against drugs! 

– XXI. Show Dance Festival

május 19–20.
XXVIII. Tisza Triatlon
XXVIII. Tisza Triathlon

 május 26.
„Játék és Egészség”, 
gyermek- és családi nap 

„Playful activities and 
health”, children’s and 
family’s day 

június 7.
Nyárs party
Bacon party

június 22.
„Tisza-parti Juniális” 
„ June day in the bank 
of Tisza”

június 22., július 27. 
és augusztus 10.
Nyáresti korzó
Summer night promenade

június 29.
Legyen Szederkény 
vendége…! 
Be the guest of 
Szederkény…!

szeptember 8.
A magyar dal napja
The day of the Hungarian 
songs

szeptember 20. 
Európai mobilitási hét 

– Autómentes nap 
European mobility week 

– Car-free day

további programjaink



szeptember 28–29. 
A zene világnapja
World music day

október 1–4.
Idősek Hete 2019
Seniors’ week 2019 

október 5.
Szüreti mulatság
Vintage gaiety 

október 7–13.
Országos Könyvtári Napok 
Events of the National 
Library Days 

november 9.
Szederkényi Ősz 
Autumn in Szederkény

november 10.
Tiszaújvárosi Kórus- 
fesztivál 
Choirs’ festival in 
Tiszaújváros

december 11.
Adventi hangverseny
Advent concert 

december 16.
Szederkényi gyertya- 
gyújtás 
Candel lighting in 
Tiszaszederkény

december 19.
Tisza-parti csillagszórás
Sparklers in the bank of 
Tisza

december 21.
Sportgála 
Sports gala

közérdekű információk / useful information

Mentőszolgálat
Ambulance
Tiszaújváros, Irinyi János u. 1.
tel.: +36-49/341-099

Rendőrség
Police
Tiszaújváros, Tisza út 2.
tel.: +36-49/544-290

Rendelőintézet
Health centre
Tiszaújváros, Bethlen G. út 11–13.
tel.: +36-49/544-600

Katasztrófavédelmi
Kirendeltség
Fire station
Tiszaújváros, Tűzoltó út 1.
tel.: +36-49/341-244

Tiszaújvárosi Polgárőr 
Egyesület
Vigilante Association of 
Tiszaújváros
Tiszaújváros, Tisza út 2/C
tel.: +36-49/540-276

Vasútállomás
Railway station
Tiszaújváros, Vasút u. 1.
tel.: +36-49/341-299 

Autóbusz-pályaudvar
Bus station
Tiszaújváros, Mátyás Király út 1.
tel.: +36-49/341-591

Posta
Post office
Tiszaújváros, Bethlen G. út 9.
tel.: +36-49/341-488

Erste Bank
Tiszaújváros, Bethlen G. út 5/B
tel.: +36-40/222-221

K&H Bank
Tiszaújváros, Szent István út 4/B
tel.: +36-49/544-230

OTP Bank
Tiszaújváros, Szent István út 30.
tel.: +36-1/3666388

Pénzváltók
Exchanges
TESCO Hipermarket
Tiszaújváros, Örösi út 1/A.
tel.: +36-70/380-0189

IBUSZ
Tiszaújváros, Barcsay tér 6–8.
tel.: +36-49/341-676

Gyógyszertárak 
Chemist’s
Arany Sas Patika
Tiszaújváros, Bethlen G. út 17.
tel.: +36-49/540-688

Borostyán Patika
Tiszaújváros, Széchenyi út 11.
tel.: +36-49/341-050

Remény Gyógyszertár
Tiszaújváros, Szent István út 9–11.
tel.: +36-49/340-052

Tisza Gyógyszertár
Tiszaújváros, Örösi út 1/A.
tel.: +36-49/540-318

Bankok
Banks
Budapest Bank
Tiszaújváros, Kazinczy út 12.
tel.: +36-1/4777-777



www.tiszaujvaros.hu

Készült: 
Tiszaújváros Város Önkormányzatának

megbízásából 

Felelős kiadó: 
Mátyás Zoltán 

Szerkesztette és fordította: 
TiszaSzolg 2004 Kft. 

Kiadványterv és nyomdai kivitelezés: 
Á. Tóth és Barátai Produkciós és 

Reklámügynökség Kft. 4704/2019. 

A fotókat készítették: 
Fróna Judit, Bartók Gábor, Bartók István, Kelemen Tamás, 

Nagy Zoltán, Pázmándi Sándor, Tóth László 

A programokat szervező intézmények, szervezetek 
a változtatás jogát fenntartják. 

Töltse le Tiszaújváros 
applikációját!


