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A Polgári Települési Értéktár Bizottság (a továbbiakban: Bizottság) feladata a Polgár
közigazgatási területén fellelhető értékek beazonosítása, összegyűjtése és adatainak
gondozása. Tevékenységét a magyar nemzeti értékekről és hungarikumokról szóló 2012. évi
XXX. törvény előírásainak megfelelően, az abban megfogalmazott célkitűzéseket követve, a
Szervezeti és Működési Szabályzata, valamint a 2019. évi munkaterve alapján végzi.
A Bizottság 2019. július 10-én megtartott ülésén tárgyalta

és 4/2019. (VII.10.) PTÉB

határozattal elfogadta a Polgári Települési Értéktár Bizottság 2019. I. félévi szakmai
beszámolóját.

1. Értéktári javaslatok
Jelen beszámolási időszakban ”Sebestyén Ferenc: Polgár múltja és jelene 1–7 részes
videosorozat” települési értéktárba való felvételének javaslata érkezett elbírálására. A
Bizottság döntése alapján, - 3/2019. (V.13.) számú határozatával - kulturális örökség
kategóriában az értéktár részévé vált.
Sebestyén Ferenc (1930-2014) a 2000-es évek elején kezdte készíteni videofilm-sorozatát.
Már maga az indíttatása is elismerésre méltó, hiszen feldolgozta mindazokat a helyeket,
épületeket, hagyományokat, szokásokat, régi mesterségeket, amiket nem szeretett volna, ha
feledésbe merülne. Fontosnak tartotta megörökíteni mindazt, ami az idő múlásával
megszűnhet. Olyan pótolhatatlan emlékek sorát őrzik a filmkockák - csak néhányat kiemelve , mint a régészek által feltárt területek, a pecpite és gurászta készítése, Császár Ilka balladája,
jégszánkó készítése, a Gyöngyösbokréta egykori táncosainak visszaemlékezései.
Az értékeink felkutatásának, és feldolgozásának kiváló példája az elkészített filmsorozat, amit
a város helytörténeti gyűjteményében is őriznünk kell az utókor számára.

2. Rendezvények
Értékeink gondozása érdekében az évfordulókat és aktualitásokat szem előtt tartva
kezdeményezzük az értéktári rendezvények lebonyolítását. Az idén, a Kálvária kápolna
felszentelésének 250. évfordulója alkalmából 2019. szeptember 13-án szervezünk
emlékünnepséget a Polgári Nagyboldogasszony Egyházközség és a Polgár Városért
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Alapítvány támogatásával. A megemlékezés főbb programelemei: Imakönyv-kiállítás és
hangverseny J. S. Bach műveiből, a Savaria Barokk Zenekar előadásában.
Az Európai Mobilitási Hét eseményeihez az idén is csatlakozunk. A 2019-es kampányhét
„Sétálj velünk!” szlogenjével összhangban Értéksétát tervezünk. A gyalogtúra útvonalának
összeállítása és a program szervezése folyamatban van.

3. Nyilvánosság
A helyi nemzeti értékek gyűjteményét és a Bizottság munkáját a www.polgar.hu weboldal
erre a célra létrehozott menüpontja alatt lehet nyomon követni.
A magyar nemzeti értékek és hungarikumok gondozásáról szóló 114/2013. (IV. 16.) Korm.
rendelet értelmében „14. § (1) A települési, tájegységi, illetve megyei értéktárban a 13. § (1)
bekezdése szerint nyilvántartott nemzeti érték adatait a helyi önkormányzat az önkormányzat
honlapján, a 7. § (4) bekezdése szerinti döntést követően, 8 napon belül közzéteszi.” Jelenleg
egy érték kivételével, az értékek nyilvánossága biztosított. A 3/2019 (V.13.) számú PTÉB
határozattal elfogadott érték 19 órányi filmfelvétel, ami jelentősen megterhelné a város
honlapjának tárhelyét. A hét részes sorozat még szerkesztési munkálatokat igényel, hogy
külön-külön megtekinthető és letölthető legyen.
A rendelkezésünkre álló online hirdetési felületeken és a helyi PolgárTárs újságban
propagáltuk az értéktár munkáját, ösztönözve a városlakókat az értékeink összegyűjtésére.
Facebook oldalunkon, az értékek gondozásának és őrzésének hangsúlyozása érdekében nem
csak helyi, hanem megyei és országos aktualitásokat, híreket is megosztottuk.
Összegzés
A Polgári Települési Értéktár 1 értékkel bővült az előző beszámolási időszak óta, jelenleg 15
nemzeti értéket tart nyilván. (1.sz. melléklet.) A Bizottság továbbra is elkötelezett a város
értékeinek felkutatásában a lakosság közreműködésével. Folytatva az értékmegőrző
szemléletmód kialakítását egyre több magánszeméllyel vesszük fel a kapcsolatot, akik a
helytörténeti vonatkozású információk és dokumentumok felkutatását is segítik, melynek
egyik fóruma a Helytörténeti Kör, a polgári Városi Könyvtárral együttműködésben.
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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
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4/2017.
(I.31.)

Nemzeti érték

Kategória

Határozat
száma
8/2017.
(V.3.)

VII. „Polgár története”
Monográfia

Kulturális
örökség

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

Agrár- és
élelmiszergazdaság

9/2017.
(V.16.)

Kulturális
örökség

3/2018
(VII.18.)

IX. Barkó Imréné,
született Móricz
Julianna
hagyományközvetítő és
értékőrző
munkássága
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X. A Polgár Önkéntes
Tűzoltó Egyesület
muzeális értékű
tűzoltó járművei

Ipari és
műszaki
megoldások

4/2018
(VII.18.)

Kulturális
örökség

5/2018
(VII.18.)

1. Lóvontatású
kocsifecskendő
2. Csepel D-350
tűzoltó
gépjárműkocsifecskendő

XI. Polgári Református
Templom

Épített
környezet

XII. Polgári Lovas
Hagyományőrző
Egyesület

Kulturális
örökség
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6/2018
(VII.18.)

XIII. Útmenti keresztek
Polgáron

Kulturális
örökség

7/2018
(VII.18.)

Épített
környezet

XIV. Első világháborús
emlékmű
(Polgár)

Kulturális
örökség

9/2018.
(X.15.)

Épített
környezet

XV. Sebestyén Ferenc:
Polgár múltja és
jelene 1-7 részes
videosorozat

Kulturális
örökség
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3/2019
(V.13.)

