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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 továbbiakban: Testület) a
2018. 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 a helyi médiában folyamatosan reklámoztuk az értéktárat.
Honlapunkon az érdeklődők bővebb információkat szerezhetnek a települési értéktárba
már bekerült értékekről és a Testület munkájáról. Elkészült az értéktár új honlapja,
melyet

folyamatosan

egyeztettünk

a

TiszaSzolg

2004

Kft.

marketinges

munkatársaival.
A 2018. évi munkatervünk alapján 4 nemzeti értéket bemutató kisfilm elkészítését
tervezzük együttműködve a Tisza Média Kft.-vel. Az elkészült kisfilmek felkerülnek
az értéktár honlapjára. Elkezdtük az anyaggyűjtést, szervezzük a drónfelvételek
elkészítését.
A 4 kisfilm:
 Sportcentrum
 Tiszapart város-rész készenléti lakótelepének házai
 Tiszaújvárosi Gyógy- és Strandfürdő Gyógyfürdője
 Víztorony
Nagyon hasznosnak ítélte a Testület a korábbi tapasztalatcseréket, ezért folytatjuk ezt a
hagyományt. Az idei évben a salgótarjáni értéktár munkájával ismerkedünk meg.
Megkezdtük a tapasztalatcsere megszervezését, melyre május 30-án kerül sor.
A Testület 2018. május 10-i ülésén megtárgyalta és 3/2018 (05. 10.) TTÉT hat.–ban
elfogadta a Tiszaújváros Települési Értéktár Testület 2018. I. félévi beszámolójának
tervezetét.
2

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.

Tiszaújváros Települési Értéktár
Az első félévben a Testülethez érték felvételéről javaslat nem érkezett, ezért az
SZMSZ III./8. pontja szerinti polgármesteri véleményeztetésre sem került sor.
A Tiszaújvárosi Települési Értéktárba eddig bekerült nemzeti értékeket az 1. sz.
melléklet tartalmazza.

Rendezvények
Új kezdeményezésként együttműködünk a TSC Természetjáró Szakosztályával az
értéktár népszerűsítésében. A városi tájékozódási verseny feladataiban helyet kapnak a
települési értéktárba már bekerült értékek is. Megkezdtük az előzetes egyeztetéseket.
Terveink szerint a következő években is folytatjuk ezt a népszerűsítő akciót.
A tavalyi évben természeti értékkel bővült a települési értéktár. A TSC Természetjáró
Szakosztályával közösen Értékséta a természetben címmel szeptember 22-én túrát
szervezünk. Elképzeléseink szerint két előadót kérünk fel, akik rövid (kb. 10-10 perc)
előadás keretében mutatják be az Értékséta során a Morotva és a gát történetét, illetve
az ártéri erdő élővilágát. Elkezdtük a túra szervezését és az egyeztetéseket az
előadókkal.
„Ismerjük meg helyi értékeinket!” címmel 2016-ban kiállítássorozatot indítottunk. „Az
Erőmű és a lakótelep” munkacímű tárlatot a Helytörténeti Gyűjteménnyel közösen
rendezzük. Elkezdtük a kiállítás anyagának összegyűjtését.
A tavalyi évben első alkalommal rendeztük meg az Értéksétát, melyet az idén két
fordulósra tervezünk. A feladatokat úgy állítottuk össze, hogy a vállalkozó kedvű
városlakók felkeressék és megismerjék a település értékeit, valamint azok történetét.
Folyamatban van az I. forduló feladatlapjának elkészítése. Május végén hirdetjük meg
ezt a pályázatot, melynek eredményhirdetésére a novemberi kiállításmegnyitón kerül
sor.
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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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Melléklet
Kimutatás a Tiszaújváros Települési Értéktárba felvett nemzeti értékekről
Települési
Nemzeti érték
megnevezése

Szakterületenkénti
kategóriák szerinti
besorolás

Fellelhetőség
helye

értéktárba történt

B.-A.-Z. Megyei

felvétel időpontja

Értéktárba történő

(Testületi határozat

továbbítás időpontja

száma)
Tiszaszederkényi
1.

református
templom és

3580
Épített környezet

Derkovits

Helytörténeti
Gyűjtemény

TTÉT hat.

Értéktárba való
felvételére
javasolt-e/felvett-e

2015. május 22.

nem javasolt

2015. május 22.

nem javasolt

3580

Kulturális
Központ

8/2015. (05. 21.)

Petőfi u. 2.

parókia

2.

Tiszaújváros,

B.-A.-Z. Megyei

Kulturális örökség

Tiszaújváros,

9/2015. (05. 21.)

Széchenyi u.

TTÉT hat.

37.
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Települési
Nemzeti érték
megnevezése

Szakterületenkénti
kategóriák szerinti
besorolás

Fellelhetőség
helye

értéktárba történt

B.-A.-Z. Megyei

felvétel időpontja

Értéktárba történő

(Testületi határozat

továbbítás időpontja

száma)
3.

Huszár Andor

Ipari és műszaki

10/2015. (05. 21.)

életműve

megoldások

TTÉT hat.

Az 1957-ben
lakóházak a

Értéktárba való
felvételére
javasolt-e/felvett-e

2015. május 22.

javasolt/elutasított

2015. november 4.

nem javasolt

2015. november 4.

nem javasolt

2015. november 4.

nem javasolt

3580

átadott első
4.

B.-A.-Z. Megyei

Épített környezet

Szederkényi

Tiszaújváros,

18/2015. (10. 28.)

Szederkényi

TTÉT. hat.

u. 1, 3, 5, 7, 9

úton

3580
5.

Sportcentrum

Épített környezet

Tiszaújváros,

19/2015. (10. 28.)

Teleki Blanka

TTÉT hat.

u. 6.
Tiszapart város6.

rész készenléti
lakótelepének
házai

Épített környezet

Tiszaújváros

20/2015. (10.28.)

– Tiszapart

TTÉT. hat.

városrész
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Települési
Nemzeti érték
megnevezése

Szakterületenkénti
kategóriák szerinti
besorolás

Fellelhetőség
helye

értéktárba történt

B.-A.-Z. Megyei

felvétel időpontja

Értéktárba történő

(Testületi határozat

továbbítás időpontja

száma)
Tiszaújvárosi
7.

B.-A.-Z. Megyei
Értéktárba való
felvételére
javasolt-e/felvett-e

3580

Gyógy- és

Egészség és

Tiszaújváros,

21/2015. (10. 28.)

Strandfürdő

életmód

Szederkényi

TTÉT hat.

Gyógyfürdője

2015. november 4.

nem javasolt

2015. november 4.

nem javasolt

2016. június 22.

nem javasolt

2016. június 22.

nem javasolt

u. 12.
3580
Tiszaújváros,

8.

Víztorony

Épített környezet

Tisza út és

22/2015. (10. 28.)
TTÉT hat.

Munkácsy út
sarka
9.

10.

dr. Zabos Géza
munkássága
Gyetvay Iván
munkássága

Kulturális örökség

Sport

4/2016. (06. 15.)
TTÉT hat.
5/2016. (06. 15.)
TTÉT hat.
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Települési
Nemzeti érték
megnevezése

Szakterületenkénti
kategóriák szerinti
besorolás

Fellelhetőség
helye

B.-A.-Z. Megyei

értéktárba történt

B.-A.-Z. Megyei

Értéktárba való

felvétel időpontja

Értéktárba történő

felvételére

(Testületi határozat

továbbítás időpontja

javasolt-e/felvett-

száma)

e

Tisza folyó jobb
parti 08.03. sz.
Tiszakeszi11.

Sajószögedi
árvízvédelmi

Épített környezet

9/2016. (11. 23.)
TTÉT hat.

2016. november 25.

nem javasolt

2017. november 23.

nem javasolt

2017. november 23.

nem javasolt

fővonal
tiszaújvárosi
szakasza
12.

Gulyás István
munkássága
Tiszaújvárosi

13. ártéri erdők és a
Morotva-holtág

Kulturális örökség

16/2017. (11. 09.)
TTÉT hat.

Természeti

17/2017. (11. 09.)

környezet

TTÉT hat.
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