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Előzmények
Tiszaújváros Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a magyar nemzeti értékek
és hungarikumok gondozásáról szóló 2012. évi XXX. törvény 3. § (1) bekezdésében
kapott felhatalmazás alapján a 125/2014. (VIII.28.) határozatának 2.a/ pontja alapján a
Tiszaújváros Települési Értéktár létrehozásával és annak gondozásával, valamint adatainak a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat részére történő megküldésével
2015. január elsejétől a Derkovits Kulturális Központot bízta meg.
A Testület munkájának előkészítéseként megbízásra kerültek az értéktár testület tagjai,
majd elkészült „A Tiszaújváros Települési Értéktár Testület szervezeti és működési
szabályzata” és a 2015. évre vonatkozó munkaterve.
A Testület létszáma a szervezeti és működési szabályzat szerint öt fő. A Tiszaújváros
Települési Értéktár Testület jelenlegi tagjai:
Mátyás Zoltán – a Derkovits Kulturális Központ igazgatója, a Testület elnöke
Tompáné Mészáros Hedvig – a Derkovits Kulturális Központ általános igazgatóhelyettese, könyvtárvezető
Kiss Lászlóné – a Pro Urbe kitüntettek közösségének az értéktár testület elnöke által
felkért képviselője
Ferenczik-Lévai Fanni – a Derkovits Kulturális Központ Helytörténeti Gyűjteményének muzeológusa
Kitka Zsuzsa – a Hamvas Béla Városi Könyvtár tájékoztató könyvtárosa, testületi titkár.
Szakmai munka
Az előkészítő munkák után 2015. január 8-án a Testület megtartotta alakuló ülését.
Az alakuló ülésen a Testület 1/2015. (01. 08.) TTÉT határozatában elfogadta azt a segédletet, amely részletes útmutatást ad a 114/2013. (IV. 16.) sz. kormányrendelet 1. sz.
mellékletében előírt formanyomtatvány kitöltéséhez.
A magyar nemzeti értékek és a hungarikumok gondozásáról szóló 114/2013. (IV. 16.)
kormányrendelet előírja, hogy minden értéktár a település honlapján keresztül tájékoz-
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tassa a települési értéktár testület működéséről és az értéktárba kerülő értékekről a település lakosságát.
A Tiszaújvárosi Települési Értéktár márciusban elkészült honlapján, amely a
www.ertektar.tiszaujvaros.hu címen érhető el, a felhívás mellett a javaslattételhez
szükséges formanyomtatvány és segédlet is letölthető, illetve a Testületre vonatkozó
információk, hírek, valamint a helyi értéktár gyűjtemény is megtekinthető. A Testület
hivatalos

ügyeinek

intézésére

használt

elektronikus

levelezési

címe:

ertektar@tujvaros.hu. Az értéktár e-mail fiókja Tiszaújváros Önkormányzatának mail
szerverén kapott helyet.
Az alakuló ülésen határozat (4/2015. (01. 08.) TTÉT hat.) született arról, hogy milyen
értékek kapjanak prioritást az értéktárba kerülés folyamatában.
Az első beérkezett javaslatok a vonatkozó kormányrendelet szerinti szakterületenkénti
csoportosításban a következők voltak:
Kategória

Érték

Épített örökség

Tiszaszederkényi református templom és parókia

Ipari és műszaki megoldások

Huszár Andor életműve

Kulturális örökség

Derkovits Kulturális Központ Helytörténeti
Gyűjtemény

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. Mindhárom érték esetében
polgármester úr egyetértett a javaslattal.
A 2015. május 21-én megtartott ülésen a Testület a benyújtott javaslatokat elfogadta.
A tiszaszederkényi református templom és parókia a 8/2015. (05.21.) TTÉT határozat,
a Derkovits Kulturális Központ Helytörténeti Gyűjtemény a 9/2015 (05. 21.) TTÉT
határozat, illetve Huszár Andor életműve a 10/2015. (05. 21.) TTÉT határozat alapján
került be elsőként a Tiszaújváros Települési Értéktár Gyűjteménybe.
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Az értéktár folyamatos bővüléséhez a testületi tagok aktivitásán túl szükséges az is,
hogy a városlakók magukénak érezzék helyi értékeink feltárását és összegyűjtését.
Ezért a Települési Értéktár Testület alakuló ülésén arról határozott (3/2015. (01. 08.)
TTÉT hat.), hogy felhívást intézünk a város szervezeteihez, lakosaihoz, hogy javaslataikkal támogassák a Testület munkáját, az értéktár összeállítását. Az értéktár megalakulásáról a honlapon kívül a városban elhelyezett plakátokon és az intézményi közösségi oldalakon is tájékoztattuk a város lakosságát. A helyi értékek feltárására buzdító
felhívásaink folyamatosan megjelentek a Tiszaújvárosi Krónika hasábjain, üléseinkről
és az április 23-i rendezvényünkről ezenkívül beszámolt a Tisza TV is.
A várossá nyilvánítás 50. évfordulójáról való megemlékezés előkészítéseként a Testület is benyújtotta a Polgármesteri Hivatal felé a saját elképzeléseit, melyek szerint az
értéktárba bekerült értékeknél (épületek esetén azok falán, egyéb esetben, vagy amikor
ez nem megoldható, akkor az adott érték előtt elhelyezve) egy-egy QR-kódot tartalmazó táblával jelöljük, hogy az része a helyi értéktár gyűjteménynek.
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.
Rendezvény
2015. április 23-án a Derkovits Kulturális Központ konferenciatermében az Ötórai tea
című programsorozat keretében mutatkozott be a Testület a városlakóknak. A rendezvény a Nemzeti Művelődési Intézettel közös szervezésben valósult meg.
A rendezvényen a Testület elnöke ismertette a helyi értéktárak feladatait, majd itt mutattuk be az érdeklődőknek elkészült honlapunkat. Brézai Zoltán, az NMI módszertani
referense előadásában kifejtette, hogy egy-egy érték milyen szempontok alapján kerülhet be a települési vagy megyei értéktárba. Megismerkedhettek a részvevők egy Borsod megyei értékkel, az ún. perkupikummal, melyet Csordásné Anda Éva perkupai
matematika tanárnő fejlesztett ki és mutatott be.
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A rendezvényen az NMI – a helyi gimnázium tanulóinak bevonásával – az értéktárba
javasolható helyi értékekről kérdőíves felmérést végzett a megjelentek között.
Összegzés
A Derkovits Kulturális Központ a Tiszaújváros Települési Értéktár Testület segítségével az elmúlt pár hónapban elkezdte a helyi értékek gyűjtését, feltárását. Az első félévben három 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 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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