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A Tiszaújváros területén fellelhető nemzeti értékek beazonosítása és összegyűjtése,
adatainak gondozása a Tiszaújvárosi Művelődési Központ és Könyvtár feladata. A
2015. januárban megalakult Tiszaújváros Települési Értéktár Testület (a továbbiakban:
Testület) a 2020. 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.
Honlapunkon az érdeklődők bővebb információkat szerezhetnek a települési értéktárba
már bekerült értékekről és a Testület munkájáról. Márciusban és áprilisban a könyvtár
honlapján és Facebook oldalán reklámoztuk az értéktárat. A #Maradj otthon jegyében
kihasználtuk a közösségi média nyújtotta lehetőségeket: bemutattuk a tavaly elkészült
kisfilmeket, felhívtuk a helytörténet iránt érdeklődők figyelmét az Értéktár honlapjára,
a települési értéktárban levő értékekről két kisfilmet készítettünk.
A 2020. évi munkatervünk alapján 2 nemzeti értéket bemutató kisfilm elkészítését
tervezzük a Tisza Média Kft.-vel együttműködve. Elkezdtük a kisfilmek anyagának
összegyűjtését, a forgatókönyv összeállítását.
A Testület 2020. május 27-i ülésén megtárgyalta és a 1/2020 (05. 27.) TTÉT hat.–ban
elfogadta a Tiszaújváros Települési Értéktár Testület 2020. I. 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.

Tiszaújváros Települési Értéktár
Az első félévben a Testületnél 1 érték („Tiszaújvárosi vonatkozású filmek,
dokumentumfilmek”) felvételét kezdeményezték, a javaslat részletes feldolgozása, a
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szakmai tartalom véglegesítése még folyamatban van. Ezért az SZMSZ III./8. pontja
szerinti polgármesteri véleményeztetésre nem került sor.
A Tiszaújvárosi Települési Értéktárba eddig bekerült nemzeti értékeket az 1. sz.
melléklet tartalmazza.

Rendezvények
Az elmúlt években hagyományossá vált rendezvényeink előkészítése tavasszal
történik. A szokásoknak megfelelően márciusban kezdjük el a tapasztalatcsere
szervezését, áprilistól pedig a TSC Természetjáró Szakosztályával egyeztetve állítjuk
össze a városi tájékozódási verseny értéktárral kapcsolatos feladatait. A koronavírus
járványhelyzet miatt hozott korlátozó intézkedések, a rendezvények betiltása miatt a
fent említett két program elmaradt, tehát már a rendezvények szervezését sem tudtuk
elkezdeni. Éppen ezért az értéktár első féléves munkájában az őszre tervezett feladatok
előkészítése vált hangsúlyossá.
A Természetjáró Szakosztállyal közösen az idei évben is megrendezzük értéktár
túránkat. Megkezdtük a rendezvény szervezését és a túra útvonalának összeállítását.
„Ismerjük meg helyi értékeinket!” címmel 2016-ban kiállítás sorozatot indítottunk.
Elkezdtük a „Huszár Andor munkássága” munkacímű, novemberben megnyitásra
kerülő kiállítás anyagának összegyűjtését.

Összegzés
A Tiszaújvárosi Művelődési Központ és Könyvtár 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
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munka érdekében továbbra is támaszkodunk a városlakók és a civil szervezetek
közreműködésére

a

települési

értéktár
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gyűjteményének

összeállításában.

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

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

Helytörténeti

Tiszaújváros,

9/2015. (05. 21.)

Széchenyi u.

TTÉT hat.

37.

Gyűjtemény
Nemzeti érték

Szakterületenkénti

Fellelhetőség

Települési

B.-A.-Z. Megyei

B.-A.-Z. Megyei

megnevezése

kategóriák szerinti

helye

értéktárba történt

Értéktárba történő

Értéktárba való
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besorolás

felvétel időpontja

továbbítás időpontja

(Testületi határozat

felvételére
javasolt-e/felvett-e

száma)
3.

Huszár Andor

Ipari és műszaki

10/2015. (05. 21.)

életműve

megoldások

TTÉT hat.

Az 1957-ben
lakóházak a

javasolt/elutasított

2015. november 4.

nem javasolt

2015. november 4.

nem javasolt

3580

átadott első
4.

2015. május 22.

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

Épített környezet

Tiszaújváros

20/2015. (10.28.)

– Tiszapart

TTÉT. hat.

2015. november 4.

nem javasolt

városrész

házai
Nemzeti érték

Szakterületenkénti

Fellelhetőség

Települési

B.-A.-Z. Megyei

B.-A.-Z. Megyei

megnevezése

kategóriák szerinti

helye

értéktárba történt

Értéktárba történő

Értéktárba való

6

besorolás

felvétel időpontja

továbbítás időpontja

(Testületi határozat

felvételére
javasolt-e/felvett-e

száma)
Tiszaújvárosi
7.

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

2018. szeptember 18.

nem javasolt

fővonal
tiszaújvárosi
szakasza
12.

Gulyás István
munkássága
Tiszaújvárosi

16/2017. (11. 09.)
TTÉT hat.

Természeti

17/2017. (11. 09.)

környezet

TTÉT hat.

Sólya László

Ipari és műszaki

4/2018. (09. 18.)

munkássága

megoldások

TTÉT hat.

13. ártéri erdők és a
Morotva-holtág
14.

Kulturális örökség
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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)
15.

Kiss Sándor
munkássága

Kulturális örökség

5/2018 (09. 18.)
TTÉT hat.

e
2018. szeptember 18.

nem javasolt

2019. október 22.

nem javasolt

„Tiszaújvárosi
Urunk
16.

Színeváltozása

Épített környezet

5/2019 (10. 17.)
TTÉT hat.

Görögkatolikus
Templom”
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