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A PTÉB a magyar nemzeti értékekről és hungarikumokról szóló 2012. évi XXX. törvény
előírásainak megfelelően, az abban megfogalmazott célkitűzéseket követve végzi munkáját.
Az összetartozás, az egység és a nemzeti tudat erősítése érdekében kell összegyűjteni,
dokumentálni, őrizni, védeni és ápolni nemzetünk értékeit. A magyarság számára fontos,
meghatározó értékek gyűjteményének alapja - a kialakított hierarchikus rendszer szerint-, a
települések által nyilvántartott nemzeti értékek. A bizottság feladata elsősorban a Polgár
területén fellelhető értékek összegyűjtése, rendszerezése és adatainak gondozása.
Szakmai munka
I. Javaslatok
A bizottság 2017 első félévében négy alkalommal ülésezett, összesen 5 javaslattételt tárgyalt.
A javasolt értékek nyilvántartásba kerültek, a továbbiakban részei a megkezdett
gyűjteménynek. (1.sz. melléklet)
A Polgári Települési Értéktárba felvett nemzeti értékek jelen beszámolási időszakra
vonatkozóan:
Nemzeti érték
Polgári csapásolás
Polgári Római Katolikus
Templom
Kálvária Domb

Kategória
Kulturális örökség
Kulturális örökség
Épített környezet
Kulturális örökség
Épített környezet
Természeti környezet
„Polgár története” Monográfia Kulturális örökség
Dr. Dely Mátyás Polgáron
Agrár- és
elhelyezett bronz emléktáblája, élelmiszergazdaság
állatorvosi munkássága

Határozat száma
1/2017. (I.31.)
3/2017. (I.31.)
4/2017. (I.31.)

8/2017. (V.3.)
9/2017. (VI.16.)

A település értékei közül 2 érték esetében hozott határozatot a bizottság, mely szerint
támogatja a megyei értéktárba való felvételi javaslat benyújtását.
1) Polgári csapásolás
2) Dr. Dely Mátyás Polgáron elhelyezett bronz emléktáblája, állatorvosi munkássága
A Dr. Dely Mátyás munkássága nemzeti értékként került nyilvántartásba Polgár mellett
Hortobágyon és Balmazújvárosban is. A településeken működő értéktár bizottságok tagjai
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megállapodtak, hogy közösen elkészített javaslatot nyújtanak be a Hajdú-Bihar Megyei
Értéktár Bizottságához.

II.

Kommunikáció

A 2017. évi munkaterv az összegyűjtött nemzeti értékeink bemutatását és népszerűsítését
kiemelt feladatként tartalmazza.
Weblap fejlesztés
A javaslattételhez csupán a javasolt érték rövid bemutatása és a gyűjteménybe való
bekerülésének indoklása szükséges képi dokumentációval. A város honlapján nyomon
követhetőek az elfogadott értékek dokumentumai: a javaslattételi adatlapok, a mellékletek és
a határozatok.
Az eddig beérkezett javaslatok tárgyalása során rendszerint kiderült, hogy megannyi
dokumentum, fotó, video- és hanganyag áll rendelkezésre, ami az adott érték bemutatását és
népszerűsítését szolgálná. Egy-egy javaslat benyújtása némi kutatómunkát feltételez, mely
során értékes helytörténeti jelentőségű anyagok kerülnek elő, amit mindenki által elérhetővé
kellene tenni.
Az értéktári anyagok kibővítése és az értéktár szélesebb körű megismertetése miatt tervezés
alatt áll egy önálló weblap kialakítása, ahol nagyobb tárhely áll majd rendelkezésre.
Facebook oldal létrehozása
A Polgári Települési Értéktár közösségi oldala elérhetővé vált a felhasználók számára. A
tartalommal való feltöltése folyamatban van.
Értékek a közösségért - Szakmai nap szervezése
A szakmai nap célja, az értéktár jelenlétének hangsúlyozása, a figyelem ráirányítása a
közvetlen környezetünk értékeire. A Polgári Települési Értéktár és a bizottság munkájának
bemutatása mellett, előadásokkal és egyéb kulturális programokkal egészülne ki az egész
napos rendezvény. A bizottság a szakmai nap megvalósításának időpontját október első
felében határozta meg.
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Összegzés
A Polgári Települési Értéktárban jelenleg 8 nemzeti értéket tartunk nyilván, ami lényegesen
kevesebb, mint ami valójában megtalálható városunkban. Továbbra is elhivatottak vagyunk az
értékeink felkutatásában és a gyűjtemény teljessé tételében.
A bizottsági tagok szakmai életútja és személyes tapasztalatai alapján, az ülések rendszerint
múltidéző beszélgetésekkel és helytörténeti anyagok felkutatásának lehetőségeivel zárulnak,
ami alapul szolgál egy olyan online elérhető gyűjtemény kialakításának, ami túlmutat az
értékeink nyilvántartásán. A fotók és dokumentumok gyűjtése megkezdődött, a jövőben
nagyobb propagandát szánunk a lakosság bevonására.
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1. sz. melléklet

Polgári Települési Értéktár
Nemzeti érték

Kategória

I. Árvácska Népdalkör
és a Tiszavirág
Citerazenekar

Kulturális
örökség

Határozat
száma
6/2016.
(IX.28.)

II. Barankovics István
(1906-1974)
újságíró és
kereszténydemokrata politikus
főtéri mellszobra

Kulturális
örökség

7/2016.
(IX.28.)

Agrár- és
élelmiszergazdaság

8/2016.
(IX.28.)

III. Polgári Hurka-pite
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Nemzeti érték

Kategória

IV. Polgári csapásolás

V. Polgári Római
Katolikus templom

Kulturális
örökség

Határozat
száma
1/2017.
(I.31.)

Kulturális
örökség

3/2017.
(I.31.)

Épített
környezet

VI. Kálvária Domb

Kulturális
örökség
Épített
környezet
Természeti
környezet

5

4/2017.
(I.31.)

Nemzeti érték

Kategória

VII. „Polgár története”
Monográfia

Kulturális
örökség

VIII. Dr. Dely Mátyás
Polgáron elhelyezett
bronz emléktáblája,
állatorvosi
munkássága

Agrár- és
élelmiszergazdaság
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Határozat
száma
8/2017.
(V.3.)

9/2017.
(V.16.)

