
Tiszaújváros 
 

 

Tiszaújváros Borsod-Abaúj-Zemplén Megye dél-borsodi részén található. 

A mai város az egykori Tiszaszederkény faluból, majd Leninvárosból a II. 

világháború utáni szocialista ipartelepítési programnak köszönhetően vált 

meghatározó településsé Észak-magyarországon. A 17 ezer fős kisváros 

mára már számos közintézménnyel, kiemelkedő infrastruktúrával, széles 

körű és magas színvonalú szolgáltatásokkal áll a városlakók és a 

településre érkezők szolgálatában. 

 

 

 

Tiszaújváros Város Önkormányzata a fenntartásában működő Derkovits 

Kulturális Központon keresztül látja el közművelődési, nyilvános 

könyvtári és muzeális feladatait. A többfunkciós kulturális intézmény 3 

településrészen, 9 telephelyen, összesen 34 álláshelyen foglalkoztatott 

munkatárssal végzi az alapító okiratban meghatározott tevékenységeket. 

Az állandó várostörténeti és az időszaki kiállítások, múzeumpedagógiai 

foglalkozások, nyilvános könyvtári szolgáltatások, ismeretterjesztő 

előadások, városi szintű társadalmi és kulturális nagyrendezvények 

megvalósításán túl, 12 amatőr művészeti csoportot működtet az intézmény. 



A csoportok közül több, kiemelkedő minősítéssel, elismeréssel 

rendelkezik. A kulturális központ 2017. január 22-én vehette át a 

Minősített Közművelődési Intézmény Címet. Az önkormányzat az 

intézmény működtetéséhez, a szakmai munkatervben megfogalmazott 

feladatok ellátásához évente 120 millió forintot biztosít. A városi 

nagyrendezvények – nemzeti ünnepek települési megemlékezései, Tavaszi 

Fesztivál, Halászléfőző Fesztivál, Hajdúk a szigeten, Városnapok, Színház 

Határok Nélkül, Mikulástól Karácsonyig – megvalósításához további 35-

50 millió forint összegből évente száz kulturális rendezvény valósul meg, 

több mint 25 ezer fős látogatószámmal. Az önkormányzat a közművelődési 

feladatainak szokszínű ellátása érdekében támogatást nyújt a tiszaújvárosi 

székhellyel bejegyzett, működő civil szervezetek számára. Az éves 10-15 

millió forintos keretösszegből működési célú, illetve program 

megvalósítási célú támogatásban részesülhetnek az alapítványok, 

egyesületek. Az önkormányzat él a közművelődési érdekeltségnövelő 

pályázati lehetőséggel, illetve a Új Széchenyi terv program keretében 

pályázati forrásból kulturális szakemberek továbbképzését valósította meg. 

Az önkormányzat a helyi közművelődésben kiemelkedő tevékenységet 

folytató csoportok, szakemberek elismeréseként Tiszaújváros 



Közművelődéséért évi és életműdíj kitüntetéseket ad át a Március 15-ei 

ünnepség keretében  

 

 

 

 

Az önkormányzat jövőbeni terveit a 2015-2020 közötti időszakra 

vonatkozóan elfogadott Kulturális Stratégiában megfogalmazott célok 

figyelembevételével kívánja megvalósítani. A hagyományos 

nagyrendezvények, programok lebonyolítása mellett figyelmet fordít a 

magas színvonalú kulturális szolgáltatások biztosítására, fejlesztésére, a 

településen élők helyi identitásának erősítésére. Ennek érdekében az 

önkormányzat továbbra is kiemelten támogatja a közművelődést. 

 

   


