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A Tiszaújváros területén fellelhető nemzeti értékek beazonosítása és összegyűjtése, 

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

megalakult Testület az idei 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 feltárását és összegyűjtését.     

A Testület összeállított egy kérdőívet, amelyet a közösségi szolgálatos diákok az új 

városrész legrégebbi részein bedobták a postaládákba, illetve elkészült az értéktár 

honlapján az on-line kitölthető változat. Erről a lehetőségről tájékoztattuk a város 

lakosságát plakátokon és az intézményi közösségi oldalakon és az értéktár honlapján. 

A 114/2013. (IV. 16.) Korm. rendelet 7 § (6) bekezdés értelmében a települési értéktár 

létrehozója tehet javaslatot, hogy mely nemzeti érték kerüljön be a megyei értéktárba. 

A Testület elnöke kezdeményezte Huszár Andor életművének a Borsod-Abaúj-

Zemplén Megyei Értéktárba történő ajánlását. 

Honlapunkon az érdeklődők bővebb információkat szerezhetnek a települési értéktárba 

már bekerült értékekről és a Testület munkájáról. Weboldalunkat az elmúlt félévben 

folyamatosan frissítettük. 

A mindennapi munkánk megkönnyítése érdekében fejlesztettük infrastruktúránkat: 

nyomtatót és fényképezőgépet vásároltunk. 

A Testület megtárgyalta és elfogadta a Tiszaújváros Települési Értéktár Testület 2015. 

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 Gyűjtemény 

 

Az előző beszámoló óta eltelt időszakban bővült az értéktár gyűjteménye. A beérkezett 

javaslatok a vonatkozó kormányrendelet szerinti szakterületi csoportosításban a 

következők voltak: 

 

Kategória Nemzeti érték 

Épített környezet Víztorony 

Épített környezet Sportcentrum 

Épített környezet 
Az 1957-ben átadott első lakóházak a 

Szederkényi úton 

Épített környezet 
Tiszapart városrész készenléti lakótelep 

házai 

Egészség- és életmód 
Tiszaújvárosi Gyógy- és Strandfürdő 

Gyógyfürdője 

 

Szervezeti és működési szabályzatunk, valamint Tiszaújváros Város 

Önkormányzatának 125/2014. (VIII. 28.) sz. határozata 5./ pontja értelmében az 

intézmény igazgatója előzetesen kikérte a polgármester írásos véleményét is. Mind az 

öt érték esetében polgármester úr egyetértett a javaslattal. 

 

A 2015. október 28-án megtartott ülésen a Testület a benyújtott javaslatokat elfogadta. 

Az 1957-ben átadott első lakóházak a Szederkényi úton a 18/2015. (10. 28.) TTÉT 

határozat, a Sportcentrum a 19/2015. (10. 28.) TTÉT határozat, a Tiszapart városrész 

készenléti lakótelep házai a 20/2015. (10. 28.) TTÉT határozat, a Tiszaújvárosi 

Gyógy- és Strandfürdő Gyógyfürdője a 21/2015. (10. 28.) TTÉT határozat, a 

Víztorony a 22/2015. (10. 28.) TTÉT határozat alapján került be a Tiszaújváros 

Települési Értéktár Gyűjteménybe. 
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Pályázat 

A Testület arculatának kialakítása jegyében pályázatot írtunk ki az értéktár logójának 

megtervezésére. Összesen 9 pályamű érkezett be, a pályázat nyerteséről a Testület 

október 28-i ülésén született döntés (12/2015. (10. 28.) TTÉT hat.) A későbbiekben a 

győztes grafika minden értéktári kiadványon és a honlapon is megjelenik. (az értéktár 

logóját lásd a 1. sz. mellékletben) 

Rendezvény, tapasztalatcsere 

 

Augusztusban a megyei értéktár által rendezett szakmai konferencián vettünk részt 

Bükkszentkereszten.  Az eseményen az értékőrzés fontosságáról, a jövő kihívásairól és 

feladatairól beszéltek az előadók. 

Októberben tapasztalatcserén voltunk a hatvani értéktárban, megismerkedtünk a helyi 

testület munkájával. 

Összegzés 

A Derkovits Kulturális Központ a Tiszaújváros Települési Értéktár Testület 

segítségével az elmúlt pár hónapban elkezdte a helyi értékek gyűjtését, feltárását.       

A második félévben öt érték került be a Testület döntése értelmében a helyi értéktárba. 

A rendelkezésünkre álló on-line és egyéb hirdetési felületeken, továbbá a helyi 

médiában is propagáltuk a helyi értéktár munkáját, ezzel is ösztönözve a városlakókat, 

hogy aktívan vegyenek részt a helyi értékek összegyűjtésében. 

A Testület elkötelezett a helyi 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 helyi értéktár gyűjtemény összeállításában. 
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Melléklet 

1. sz. Melléklet 

 

 


