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A Tiszaújváros területén fellelhető nemzeti értékek beazonosítása és összegyűjtése, 

adatainak gondozása a Derkovits Kulturális Központ feladata. A 2015. januárban 

megalakult Tiszaújváros Települési Értéktár Testület a 2017. évi munkatervének 

megfelelően végezte tevékenységét. 

 

Szakmai munka 

Az értéktár folyamatos bővüléséhez a testületi tagok aktivitásán túl szükséges az is, 

hogy a városlakók magukénak érezzék helyi értékeink feltárásának és 

összegyűjtésének ügyét.  

Az elmúlt félévben folyamatosan reklámoztuk az értéktárat a Tiszaújvárosi 

Krónikában, megjelentünk a Tisza Televízióban. 

Honlapunkon az érdeklődők bővebb információkat szerezhetnek a települési értéktárba 

már bekerült értékekről és a Testület munkájáról. 

A Testület 2016-ban döntött arról, hogy kisfilmeket készít a helyi értékekről az 

értéktárba kerülés sorrendjében. A Tisza Média Kft-vel együttműködve a települési 

értéktárba már bekerült nemzeti értékekről kisfilmek készültek, amelyek felkerültek az 

értéktár honlapjára. A kisfilmek anyagát az év folyamán gyűjtöttük össze, amely 

alapján megírtuk a forgatókönyvet. Az első 4 kisfilm: 

• Tiszaszederkényi református templom és parókia 

• Derkovits Kulturális Központ Helytörténeti Gyűjtemény 

• Huszár Andor életműve 

• Az 1957-ben átadott első lakóházak a Szederkényi úton 

 

A Testület 2017. december 1-i ülésén megtárgyalta és 19/2017 (12. 01.) TTÉT hat.–

ban elfogadta a Tiszaújváros Települési Értéktár Testület 2017. II. félévi 

beszámolójának tervezetét. 

A testületi ülésekre szóló meghívót és a tárgyalandó előterjesztést, a csatolt 

dokumentációval, majd az ülésekről készült jegyzőkönyvet, elektronikus úton, 

határidőre megkapták a Testület tagjai az SZMSZ III/3. pontjában meghatározottak 

szerint. 
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Tiszaújváros Települési Értéktár 

Az előző beszámoló óta eltelt időszakban két javaslat érkezett be a Testülethez. A 

Testület Szervezeti és Működési Szabályzata, valamint Tiszaújváros Város 

Önkormányzata Képviselő-testületének a 125/2014. (VIII. 28.) határozat 5./ pontja 

értelmében az intézmény igazgatója előzetesen kikérte a polgármester írásos 

véleményét is. A Testület a szeptemberben beérkezett javaslatok alapján felvette a 

települési értéktárba Gulyás István munkásságát és a Tiszaújvárosi ártéri erdőt és a 

Morotva-holtágat. A Tiszaújvárosi Települési Értéktárba bekerült nemzeti értékeket az 

1. sz. melléklet tartalmazza. 

 

Rendezvények 

Augusztus 20-án több programmal vártuk az érdeklődőket. Új kezdeményezésként 

kitelepültünk a Városház térre, hogy megismertessük a városlakókat az Értéktár 

Testület munkájával. Látogatóink megtekintették a helyi értékeket bemutató mini 

kiállításunkat. A rossz idő ellenére többen teljesítették az Értékséta feladatait. 

Az idei év egyik kiemelt feladata volt a Feltárul az értéktár című 4 fordulós pályázat 

lebonyolítása, amely népszerű volt a városlakók körében. A beszámolási időszakban 

elektronikusan az értéktár honlapján, nyomtatott formában pedig a városi könyvtárban 

volt elérhető a 3. és a 4. forduló feladatlapja. Felhívás jelent meg a pályázatról a 

Tiszaújvárosi Krónikában és a Tisza TV-ben. Az utolsó két forduló feladatlapjait 

értékeltük, összesítettük a 4 forduló eredményét. A 4 fordulót teljesítő játékos kedvű 

versenyzőket a kiállítás megnyitóján díjaztuk. 

„Ismerjük meg helyi értékeinket!” címmel 2016-ban kiállítássorozatot indítottunk. A 

sorozat következő kiállítása a ”60 évesek a város első lakóházai” című tárlat volt, 

melynek forgatókönyvét az ősz folyamán állítottuk össze. November 21-én tartottuk a 

kiállítás megnyitóját. Ennek keretében mutattuk be az elkészült 4 kisfilmet, rendeztük 

meg a Feltárul az értéktár 4 fordulós pályázatunk eredményhirdetését. 

A Testület 2016-ban határozta el, hogy az értéktárba bekerült értékek képviselőinek 

oklevelet adományoz. Az első félévben meghatároztuk, hogy kik az egyes értékek 

képviselői, s ezt követően kezdődhetett el az oklevélátadó ünnepség szervezése. 

Sikerült a nemzeti értékek képviselőivel felvennünk a kapcsolatot. Az okleveleket 
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ünnepélyes keretek között Bráz György polgármester úr és Mátyás Zoltán, a Testület 

elnöke adta át.  

 

Összegzés 

A Derkovits Kulturális Központ a Tiszaújváros Települési Értéktár Testület 

segítségével folytatta a települési értékek gyűjtését, feltárását. A rendelkezésünkre álló 

online és egyéb hirdetési felületeken, továbbá a helyi médiában is propagáltuk a 

települési értéktár munkáját, ezzel is ösztönözve a városlakókat, hogy aktívan 

vegyenek részt az értékek összegyűjtésében. 

A Testület elkötelezett a települési értékek közösségi alapú gyűjtésében, ezért a 

jövőben fokozott publicitást tervez, mellyel a javaslattevők és a javaslatok számának 

emelkedését kívánja elérni. A jövőre vonatkozó tartalmas és hosszú távú eredményes 

munka érdekében továbbra is támaszkodunk a városlakók és a civil szervezetek 

közreműködésére a települési értéktár gyűjteményének összeállításában. 
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1. sz. melléklet 

 

Kimutatás a Tiszaújváros Települési Értéktárba felvett nemzeti értékekről 

 

 
Nemzeti érték 

megnevezése 

Szakterületenkénti 

kategóriák szerinti 

besorolás 

Fellelhetőség 

helye 

Települési 

értéktárba történt 

felvétel időpontja 

(Testületi határozat 

száma) 

B.-A.-Z. Megyei 

Értéktárba történő 

továbbítás időpontja 

B.-A.-Z. Megyei 

Értéktárba való 

felvételére 

javasolt-e/felvett-e 

1. 

Tiszaszederkényi 

református 

templom és 

parókia 

Épített környezet 

3580 

Tiszaújváros, 

Petőfi u. 2.  

8/2015. (05. 21.) 

TTÉT hat. 
2015. május 22. nem javasolt 

2. 

Derkovits 

Kulturális 

Központ 

Helytörténeti 

Gyűjtemény 

Kulturális örökség 

3580 

Tiszaújváros, 

Széchenyi u. 

37. 

9/2015. (05. 21.) 

TTÉT hat. 
2015. május 22. nem javasolt 
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Nemzeti érték 

megnevezése 

Szakterületenkénti 

kategóriák szerinti 

besorolás 

Fellelhetőség 

helye 

Települési 

értéktárba történt 

felvétel időpontja 

(Testületi határozat 

száma) 

B.-A.-Z. Megyei 

Értéktárba történő 

továbbítás időpontja 

B.-A.-Z. Megyei 

Értéktárba való 

felvételére 

javasolt-e/felvett-e 

3. 
Huszár Andor 

életműve 

Ipari és műszaki 

megoldások 
 

10/2015. (05. 21.) 

TTÉT hat. 
2015. május 22. javasolt/elutasított 

4. 

Az 1957-ben 

átadott első 

lakóházak a 

Szederkényi 

úton 

Épített környezet 

3580 

Tiszaújváros, 

Szederkényi 

u. 1, 3, 5, 7, 9 

18/2015. (10. 28.) 

TTÉT. hat. 
2015. november 4. nem javasolt 

5. Sportcentrum Épített környezet 

3580 

Tiszaújváros, 

Teleki Blanka 

u. 6. 

19/2015. (10. 28.) 

TTÉT hat. 
2015. november 4. nem javasolt 

6. 

Tiszapart város-

rész készenléti 

lakótelepének 

házai 

Épített környezet 

Tiszaújváros 

– Tiszapart 

városrész 

20/2015. (10.28.) 

TTÉT. hat. 

 

2015. november 4. nem javasolt 
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Nemzeti érték 

megnevezése 

Szakterületenkénti 

kategóriák szerinti 

besorolás 

Fellelhetőség 

helye 

Települési 

értéktárba történt 

felvétel időpontja 

(Testületi határozat 

száma) 

B.-A.-Z. Megyei 

Értéktárba történő 

továbbítás időpontja 

B.-A.-Z. Megyei 

Értéktárba való 

felvételére 

javasolt-e/felvett-e 

7. 

Tiszaújvárosi 

Gyógy- és 

Strandfürdő 

Gyógyfürdője 

Egészség és 

életmód 

3580 

Tiszaújváros, 

Szederkényi 

u. 12. 

21/2015. (10. 28.) 

TTÉT hat. 
2015. november 4. nem javasolt 

8. Víztorony Épített környezet 

3580 

Tiszaújváros, 

Tisza út és 

Munkácsy út 

sarka 

22/2015. (10. 28.) 

TTÉT hat. 
2015. november 4. nem javasolt 

9. 
dr. Zabos Géza 

munkássága 
Kulturális örökség  

4/2016. (06. 15.) 

TTÉT hat. 
2016. június 22. nem javasolt 

10. 
Gyetvay Iván 

munkássága 
Sport  

5/2016. (06. 15.) 

TTÉT hat. 
2016. június 22. nem javasolt 
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Nemzeti érték 

megnevezése 

Szakterületenkénti 

kategóriák szerinti 

besorolás 

Fellelhetőség 

helye 

Települési 

értéktárba történt 

felvétel időpontja 

(Testületi határozat 

száma) 

B.-A.-Z. Megyei 

Értéktárba történő 

továbbítás időpontja 

B.-A.-Z. Megyei 

Értéktárba való 

felvételére 

javasolt-e/felvett-

e 

11. 

Tisza folyó jobb 

parti 08.03. sz. 

Tiszakeszi- 

Sajószögedi 

árvízvédelmi 

fővonal 

tiszaújvárosi 

szakasza 

Épített környezet  
9/2016. (11. 23.) 

TTÉT hat. 
2016. november 25. nem javasolt 

12. 
Gulyás István 

munkássága 
Kulturális örökség  

16/2017. (11. 09.) 

TTÉT hat. 
2017. november 23. nem javasolt 

13. 

Tiszaújvárosi 

ártéri erdők és a 

Morotva-holtág 

Természeti 

környezet 
 

17/2017. (11. 09.) 

TTÉT hat. 
2017. november 23. nem javasolt 

 


