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1. Személyi és tárgyi feltételek 
 

 

Személyi feltételekben az előző évhez képest nem történt változás.  

Az intézmény struktúrája a következő: 1 fő intézményvezető, 1 fő művelődésszervező, 1 fő 

ügyviteli alkalmazott, 2 fő könyvtáros és 2 fő takarító. A Művelődési Központ és Könyvtár 

működését nagyban segítik a közfoglalkoztatott munkatársak.  

 

A TÁMOP-3.2.12-12/1-2012-0007 „Humánerőforrás fejlesztés Tiszaújváros, Polgár, 

Alsózsolca kulturális intézményeiben a közoktatás és az életen át tartó tanulás 

támogatására kialakított szolgáltatások fejlesztése, bővítése érdekében” című projekt keretén 

belül,  

- 1 fő felsőfokú Közművelődési menedzser szakon, és főiskolai Játék és szabadidő szervező 

pedagógus szakon, 

- 1 fő egyetemi Kulturális szolgáltatásfejlesztési szakember, és főiskolai Könyvtári szakember 

szakirányú továbbképzésen, 

- 1 fő középfokú A fejlesztő biblioterápia alkalmazásának lehetőségei a gyerekkönyvtári 

munkában akkreditált képzésen vett részt. 

 A fent említett pályázaton kívül 1 fő főiskolai andragógus (művelődésszervező szakirány) 

képzés 5. félévét teljesítette. 

 

A Városi TV működését, és a városi rendezvények egy részének hangosítását továbbra is az  

A&V Kom Bt - vel való szerződés alapján oldottuk meg. A Művelődési Központ és Könyvtár 

további programjait az intézményben dolgozó munkatárs végezte el. 

Továbbra is az AMI PC - Anter Kft.- vel kötött szerződés volt az alapja a 

klienskarbantartásnak.  

 

2. A művelődési központ tartalmi munkája 

 

Intézményünk nagy hangsúlyt fektet kulturális értékeink ápolására, megőrzésére, 

megismertetésére, e területek színvonalas bemutatására. Tevékenységünket a 2014-es 

munkatervünk alapján végeztük. Rendezvényeinket ennek megfelelően sikerült 

megvalósítani.  

 



 2 

2. 1. Művelődési Központ rendezvényei 

 

Az intézményünk kihasználtsági mutatója, jónak mondható.  

A hét munkanapjain reggel 8 órától - este 20 óráig tartottunk nyitva. Az ettől való eltérést a 

rendezvények ideje határozta meg. 

A Művelődési Központ számos programot rendezett meg, és adott lehetőséget a különböző 

szervezeteknek rendezvényeik lebonyolítására.  

 

Évforduló 

- Az I. világháború kitörésének 100. évfordulója alkalmából rendezett: „A nagy háború 

krónikája”, rövid történelmi áttekintés és „Volt egyszer egy monarchia” című zenés 

történelmi előadás, C. Tóth János rendezésében és előadásában. 

 

 

Könyvbemutató 

- Megyesi József: „Útikalauz Polgár belvárosáról” című hangos könyv bemutatója.  

 

 

Bálok 

- Keresztény bál 

- Méhész bál 

- Farsangi Bál 

 

 

Konferenciák, bankettek 

- Polgári Bank Zrt.  

- TVK Nyugdíjas Klub  

- Polgári Polgárőr Egyesület   

- Vöröskereszt Szervezete  

- Pétegisz Nonprofit Zrt.  
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Egészségmegőrző programok  

- Pétegisz Nonprofit Zrt. szervezésében állapotfelmérések  

- Véradás 

- Prevenciós napok  

- Egészségmegőrző torna 

- Zumba 

- Air Dance 

- Tai-Chi Chuan 

- Jóga 

 

 

Egyéb rendezvények 

- Dumaszínház  

- lakodalom 

- szalagavató 

- halotti tor 

- az Ady Endre Művelődési Központ mazsorett csoportjainak évzárója  

- játszóházak 

- Méhész klub (havonta egyszer)  

- TVK nyugdíjasok klubja (hetente egyszer) 

- Hit gyülekezet  

- Baba-mama klub  

- Nagykárolyi testvérváros diákjainak fogadása, Gálaműsor a Tisza Dráma és Táncszínház      

  közreműködésével. 

- termékbemutatók  

 

 

Felnőttképzések 

- Türr István Képző és Kutató Intézet alapkompetencia képzései 

- Angol nyelvtanfolyam 
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CSOPORTJAINK 

 

Árvácska Népdalkör 

Tiszavirág Citerazenekar 

Egészségmegőrző torna 

Foltvarró kör 

Kacagó Bábcsoport 

Tisza Dráma- és Táncszínház 

Tai-Chi Chuan 

Jóga 

Air Dance 

Zumba 

Mazsorett  

 

 

2. 1.1.  Kiállítások 
 

Az Állandó Helytörténeti Kiállítást bármikor megnézhették az érdeklődők, szervezett 

csoportok és egyének is. A „Megyesi fivérek kiállító terem” egész évben látogatható. Itt 

láthatók Megyesi István festőművész, Megyesi László asztalosmester, és Megyesi József író 

művei. Az állandó kiállítással tisztelgünk a három Megyesi fivér munkássága előtt. 

A nyáron rendeztük meg Pázmándi Sándor fotós Fordított világ című fotókiállítását, majd 

Molnár Éva bőrkép kiállítását. Az évet Máthé Lajos veterán rádiógyűjtő kiállításával 

fejeztük be.  
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2. 1.2.  Mozi 

 

Az elmúlt évben a Szabolcs Cinema Kft-vel felvettük a kapcsolatot, mozifilmek vetítése 

céljából. A velük kötött szerződés segít abban, hogy Polgáron premierfilmeket láthassanak a 

nézők. Az eddigi tapasztalatok azt mutatják, hogy jól működik a rendszer. Többször történt 

szervezett vetítés, óvodáskorú és általános iskolás diákoknak. Így a hátrányos helyzetű 

gyerekeknek is lehetősége van eljutni moziba. Azért, hogy még jobb legyen a hangulat a mozi 

nézés közben, a Polgári Csemete Szociális Szövetkezet pattogatott kukoricát és kólát kínál az 

előcsarnokban.  

 

2. 2 Székhelyen kívüli rendezvények 

 

Tisza Dráma és Táncszínház 

A csoport fellépett különböző programokon Tiszaújvárosban, Tiszagyulaházán, Folyáson. 

 

Tiszavirág Citerazenekar 

A csoport fellépett Debrecen-Józsán, Görbeházán, Hajdúböszörményben, Újtikoson, 

Tiszagyulaházán, Balmazújvárosban. 

 

 

2. 3 Városi rendezvények 

A városi ünnepeink alkalmával a már kialakult hagyományokat sikerült gazdagítani, s olyan 

programokat is szervezni, amelyek új színt vittek ünnepei eseményeink maradandóvá 

tételében. 
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ÚJÉVKÖSZÖNTŐ 

Helyszín: Polgár város főtere 

Időpont: 2014. január 1. 

Résztvevők száma: 1500 fő 

Január 1-én, immár nyolcadik éve rendeztük meg az Újévköszöntő ünnepséget, ahol 

hagyománya van a városbögrének, várostűz gyújtásnak, a tombolának, az újévi malacok 

kisorsolásának, tűzijátéknak. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MAGYAR KULTÚRA NAPJA 

Helyszín: Ady Endre Művelődési Központ színházterme 

Időpont: 2014. január 22. 

Résztvevők száma: 300 fő 

 

A Magyar Kultúra Napja alkalmából a Polgári Vásárhelyi Pál Általános Iskola is csatlakozott 

az „Együtt szaval a nemzet” országos rendezvényhez. Az országban mindenhol, ahol 

csatlakoztak ehhez a programhoz, kivetítő segítségével együtt elszavalták a Himnuszt. A 

színházterem adott otthont ennek az eseménynek, a programot színesítette különböző 

vetélkedők, játszóházak megrendezése. 
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1848-49-ES FORRADALOM ÉS SZABADSÁGHARC 

Helyszín: Ady Endre Művelődési Központ színházterme  

                 Polgár város főtere 

Időpont: 2014. március 15. 

Résztvevők száma: 250 fő 

Az 1848-49-es Forradalom és Szabadságharc emlékére rendezett ünnepi műsort, koszorúzás 

követte. Az ünnepi műsort a Tisza Dráma és Táncszínház előadásában láthatták.  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

POLGÁRI HURKA-PITE FESZTIVÁL 

Helyszín: Polgár város főtere 

Időpont: 2014. március 22. 

Résztvevők száma: 1500 fő 

Ez a program, amely a Polgár Városért Alapítvány támogatásával és fővédnökségével jött 

létre, nagyban színesítette a városi rendezvények sorát. Szándéka volt, hogy a helyi kulturális 

értékeket megőrizze, erősítse a polgáriak Lokálpatrióta szellemiségét, felhívja a figyelmet a 

városlakók összefogásának jelentőségére. A fesztivál egy gasztronómiai különlegességre 

Polgár város egyedi étkére, a hurka-pitére irányította a figyelmet. A fesztiválon 4 csapat 

versengett, a résztvevők betekintést nyerhettek a hagyományos polgári disznóvágásba és 

megismerkedhettek a hurka-pite helyi elkészítési módjával. Kísérő programként láthatták, a 

Margitai Borisszák Nóta Egyesület, Árvácska Népdalkör, Tiszavirág Citerazenekar, Borockás 

Néptánc Egyesület, Tisza Dráma és Táncszínház előadásait. 
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KÖLTÉSZET NAPJA 

Helyszín: Ady Endre Művelődési Központ 

Időpont: 2014. április 12. 

Résztvevők száma: 250 fő 

A Költészet Napját április 12.-én rendeztük meg, térségi szinten. A diákok 5 korcsoportban 

versenyeztek, egy választott verssel. 

 

BELÁHAPI - III. HAGYOMÁNYŐRZŐ FESZTIVÁL 

Helyszín: Polgári Strandfürdő 

Időpont: 2014. április 30.-május 1. 

Résztvevők száma: 3000 fő 

Az eredményes Leader pályázatnak köszönhetően lehetőségünk nyílt egy programokban 

bővelkedő, színvonalas és tartalmas kulturális kikapcsolódást nyújtó, III. Hagyományőrző 

fesztivál megvalósítására 2014. április 30. - május 1.-én. Ebbe kapcsolódott bele a 

BELÁHAPI fesztivál, mely ez évben nyolcadik alkalommal került megrendezésre. 

Hagyományőrző együttesek, amatőr művészeti csoportok, ügyességi- és sportvetélkedők, 

játszóházak, neves előadóművészek színesítették a programot: Borockás Néptánc Együttes, 

Árvácska Népdalkör, Tiszavirág Citerazenekar, Bürkös Kamara Együttes, a Tisza 

Dráma és Táncszínház, Magyar Gimnasztráda csoportjai, az Ady Endre Művelődési 

Központ mazsorett csoportjai, Csűrdöngölő Népi zenekar, Écsi Gyöngyi mesemondó, 

Margitai Borisszák Nóta Egyesület, Százszorszép Dalkör, Cserfa Népdalkör és Rózsa 

Ibolya népdalénekes.  Lovasbemutató, sétakocsikázás a Polgári Lovas Hagyományőrző 

Egyesület közreműködésével. A záró program Kaczor Feri koncertje volt.  
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POLGÁRI 3-AS FOCI 

Helyszín: Polgári Strandfürdő 

Időpont: 2014. július 26-27. 

Résztvevők száma: 300 fő 

Hatodik alkalommal került megrendezésre a Polgári 3-as foci. A rendezvényt Polgár Város 

Önkormányzata Leader pályázatból valósította meg. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

SZENT ISTVÁN ÜNNEPI NAPOK RENDEZVÉNYSOROZAT 

Helyszín: Polgár Város főtere 

Időpont: 2014. augusztus 17-19. 

Résztvevők száma: augusztus 17. - 800 fő 

                                 augusztus 18. - 1500 fő 

                                 augusztus 19. - 3000 fő 

Augusztus 17-19.-ig került megrendezésre a Szent István Ünnepi napok rendezvénysorozat. 

Mindhárom nap bővelkedett a programokban. 

Augusztus 17.-én a program játszóházzal kezdődött, majd a Tisza Dráma és Táncszínház 

Voyage című előadásával folytatódott. Az estét a Black Star zenekar koncertje zárta. 
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Augusztus 18.-án a Napsugár Óvoda és Bölcsőde „Lakodalmas” című előadása nyitotta a 

délutánt, majd a helyi amatőr hagyományőrző csoportok az Árvácska Népdalkör és a 

Tiszavirág Citerazenekar műsorával és látványos divatbemutatóval folytatódott. Az esti jó 

hangulatot a 3+2 zenekar koncertje biztosította. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Augusztus 19.-én Szent István király és az Új Kenyér ünnepe a hagyományokhoz 

megszokottan került megrendezésre. 

Az ünnepi programban bemutatkozott a Bekton Ifjúsági Fúvószenekar. Az este fő 

programja a Beatrice élőkoncertje és a tűzijáték volt. A koncert után hajnalig tartó 

nosztalgia buli zárta a rendezvényt. Egész nap vidámpark várta a látogatókat. 
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„VÁROS HETE” RENDEZVÉNYSOROZAT 

Helyszín: Ady Endre Művelődési Központ színházterme 

                 Kálvária Domb előtti tér 

Időpont: 2014. szeptember 26-27. 

Résztvevők száma: Önkormányzatok napja - 400 fő 

          „Itthon vagy - Magyarország szeretlek”- 600 fő 

          Idősek napja – 450 fő 

A Város hete rendezvénysorozat igazán színes programokban bővelkedett. 

Szeptember 26.-án az Önkormányzatok napja alkalmából, a Köztisztviselők, 

közalkalmazottak ünnepén átadásra kerültek Polgár önkormányzatának képviselő testülete 

által adományozott kitüntetések, a Pro Urbe Polgár, Lokálpatrióta Összefogás, Önzetlen 

polgár díj, és a közalkalmazotti kitüntetések. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szeptember 27.-én délelőtt az „Itthon vagy - Magyarország szeretlek” programjai 

zajlottak, hiszen az idén városunk is csatlakozott ehhez az országos rendezvénysorozathoz. A 

városnéző kisvonat, játszóház, vetélkedők, amatőr kulturális csoportok, a város minden 

korosztályának tartalmas szabadidő eltöltési lehetőséget kínáltak. A sztárvendég Janicsák 

Veca volt. Ez a program az esti tábortűz meggyújtásával zárult. 
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Szintén szeptember 27.-én került megrendezésre az Idősek napja. Ez a program a Polgár 

Városért Alapítvány sikeres Leader pályázatából valósult meg. Az idei évben is megtisztelvén 

az időseket, látványos, vidám délutánt szerveztünk a szép korúaknak. Vendégművész Lagzi 

Lajcsi volt. Vendéglátással, tombolával ért véget az ünnepség. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1956-OS FORRADALOM ÉS SZABADSÁGHARC 

Helyszín: Ady Endre Művelődési Központ színházterme  

     Római Katolikus templomkert 56’-os emlékmű 

Időpont: 2014. október 22. 

Résztvevők száma: 100 fő 

Az 1956-os Forradalom és Szabadságharc évfordulója alkalmából rendezett megemlékezés 

helyszíne a Művelődési Központ színházterme volt, az ünnepi műsort Tisza Dráma és 

Táncszínház előadásában láthatták. 

Az ünnepi műsor után koszorúzásra került sor, ahol minden intézmény és szervezet 

képviselője elhelyezte a megemlékezés virágait.  
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ADVENTTŐL - KARÁCSONYIG 

Helyszín: Polgár Város főtere 

                 Ady Endre Művelődési Központ színházterme 

Időpont: 2014. november 30. 

                2014. december 7. 

                2014. december 14. 

                2014. december 21. 

Résztvevők száma: 2014. november 30. - 150 fő 

                                 2014. december 7. - 150 fő 

                                 2014. december 14. - 150 fő 

                                 Karácsonyváró gála - 600 fő 

Adventtől – Karácsonyig című ünnepségsorozatunk keretében színvonalas műsorszámokkal 

készültek a helyi óvodás, iskolás és amatőr színjátszó csoportok. A Tisza Dráma és 

Táncszínház, Tiszavirág Citerazenekar, Árvácska Népdalkör, Hajdúsági Görög 

katolikus Gyermekvédelmi Központ Nevelőszülői Hálózatának Gyermekcsoportja, a 

Művelődési Központ mazsorett csoportjai, a Polgári Gimnasztráda utánpótlás 

csoportjai, Vásárhelyi Pál Általános Iskola 4. évfolyama, a Napsugár Óvoda és Bölcsőde 

csoportja. Az idei évben is a felújított városközpontban a Főtéren volt felállítva az Adventi 

koszorú, a város karácsonyfája, idei újdonság volt az élő betlehem, amely a legtöbbet 

látogatott volt a város apraja-nagyja körében. 
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Továbbra is elmondhatjuk, hogy jó a kapcsolatunk a város intézményeivel. A 

városgondnokság dolgozóival együtt bonyolítjuk le a rendezvények technikai szervezését. 

Az oktatási intézményeknek mi magunk is több előadást, kiállítást ajánlunk, szervezünk.  

Jó a kapcsolatunk a civil szervezetekkel, Vöröskereszttel, Polgárőr Egyesülettel, Önkéntes 

Tűzoltó Egyesülettel, a „Baba-mama” Klubbal, védőnői szolgálattal, a nevelőszülőkkel, a 

Polgári Roma Nemzetiségi Önkormányzattal, a Nyugdíjas klubokkal, és az egyházakkal.  

Támogatjuk rendezvényeiket, hiszen ezek a programok mindegyike a város kulturális és 

közéleti tevékenységének jó hírnevét növelik. 

Sok segítséget kaptunk a helyi vállalkozóktól is. 

 

Úgy gondolom, hogy ebben az évben is sikerült minőségi munkát végeznünk. A polgári 

lakosság elismerő visszajelzései pedig azt mutatják, rendezvényeink városunk polgárainak 

megelégedésére szolgálnak. Természetesen további programokat, akár magasabb kultúrát 

közvetítő rendezvényeket is szeretnénk megvalósítani, de ezt csak a költségvetésünkhöz 

mérten tudjuk tervezni. Legfontosabb számunkra, hogy magas színvonalon, a település 

igényeihez mérten tudjunk programokat szervezni.  

 

 

 

Polgár, 2015. február 16.   

                     

 

 

 

  

                                                                                                      Radics Zoltánné 

                Intézményvezető 

 

 

 

 

 

 


