Beszámoló a
Polgári Települési Értéktár Bizottság
2019. II. félévben végzett tevékenységéről

Összeállította:
Ferenczné Fajta Mária
PTÉB elnöke
2020.02.10.

Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a magyar nemzeti értékekről és a
hungarikumokról szóló 2012. évi XXX. törvény 3. § (1) és (2) bekezdésében foglaltak alapján
hozta létre a Polgári Települési Értéktárat és annak gondozásával foglalkozó értéktár
bizottságot. A Polgári Települési Értéktár Bizottság (a továbbiakban Bizottság) Működési
szabályzatát, az 53/2016. (IV. 28.) határozatszámmal fogadta el, ami az általános
rendelkezésen túl meghatározza a Bizottság feladat- és hatáskörét, a bizottság működését; és a
bizottsági tagok jogait és kötelezettségeit. A Bizottság létszáma a szabályzatban foglaltak
szerint 5 fő, „[…] tagjait Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete határozott
időre az önkormányzati ciklus végéig választja […]”.
A képviselő-testület 124/2019. (XII. 19.) sz. határozata, és a 2020. január 27-én megtartott
tisztújító ülésen hozott döntés értelmében, a 2019-2024. évi önkormányzati ciklus idejére a
Bizottság tagjai:
Ferenczné Fajta Mária

elnök

az Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár
könyvtárvezetője

Kovács János

alelnök

a TELE-KOV Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. műszaki
igazgatója

Olajos Istvánné

tag

Polgár Városért Alapítvány Kuratóriumának elnöke

Puskás János

tag

a Polgári Római Katolikus Egyházközség testületi tagja

Tóth Józsefné

tag

nyugalmazott művelődésszervező

A Bizottság 2020. február 10-én megtartott ülésén tárgyalta és 2/2020. (II.10.)PTÉB
határozattal elfogadta a Polgári Települési Értéktár Bizottság 2019. II. félévi szakmai
beszámolóját.
Szakmai munka
Értéktári javaslatok
A Bizottság feladata Polgár közigazgatási területén fellelhető értékek beazonosítása,
összegyűjtése és adatainak gondozása. Az értéktár folyamatos bővüléséhez a bizottsági tagok
aktivitásán túl szükséges az is, hogy a városlakók magukénak érezzék helyi értékeink
feltárásának és nyilvántartásának ügyét. Az előző beszámolási időszak óta nem érkezett
javaslattétel, így a Polgári Települési Értéktár jelenleg 15 nemzeti értéket tart nyilván. (1. sz.
melléklet.
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Rendezvények
Értékeink gondozása érdekében az évfordulókat és aktualitásokat szem előtt tartva
kezdeményezzük az értéktári rendezvények lebonyolítását. A Kálvária domb, az ott található
felépítményeivel együtt, része a város értéktárának. A Kálvária kápolnát 250 éve, 1769.
szeptember 15-én szentelték fel Szűz Mária tiszteletére. A pusztító járványoktól való
szabadulás emlékére, fogadalomból építették őseink. A Polgári Római Katolikus
Egyházközség Kálvária búcsú idején emlékezik meg erről minden év szeptemberében, amihez
a jubileumi évforduló kapcsán a Polgári Települési Értéktár is csatlakozott. Az egyházi
ünnepnapok előestéjén, szeptember 13-án tartottuk megemlékező rendezvényünket. Kiállítást
rendeztünk, a polgári emberek nemes felajánlásaiból összegyűjtött imakönyvekből a kápolna
ódon falai között, majd a Savaria Barokk Zenekar adott kamarakoncertet Johann Sebastian
Bach műveiből.
Az Európai Mobilitási Hét eseményeihez csatlakozva 2019-ben, összhangban a kampányhét
„Sétálj velünk!” szlogenjével városi értéksétát szerveztünk. A gyalogtúra során az építészeti
és kulturális örökségeink közül bejártuk a Kálvária-domb felépítményeit, elsétáltunk a
Református templomba, ahol Kovács Imre lelkipásztor köszöntötte vendégeit. Az értékséta
közös nótázással zárult az Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtárban, az Árvácska
Népdalkör és a Tiszavirág Citerazenekar tagjaival
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 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
Az összetartozás, az egység és a nemzeti tudat erősítése érdekében kell összegyűjteni,
dokumentálni, őrizni, védeni és ápolni nemzetünk értékeit.
A Bizottság folytatja a város értékeinek felkutatását, az értékőrző szemléletmód kialakítását.
Keresi az együttműködési lehetőségeket magánszemélyekkel és civil szervezetekkel, akik
segítik a helytörténeti-helyismereti anyagok felkutatását. A polgári Városi Könyvtárral
közösen tervezi és szervezi a Helytörténeti Kör gyűjtőmunkáját.
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1. sz. melléklet

Nemzeti érték
I.
II.

III.
IV.
V.
VI.

VII.
VIII.

IX.

X.

XI.
XII.
XIII.
XIV.
XV.

Polgári Települési Értéktár
Kategória

Határozat száma

Árvácska
Népdalkör
és
a Kulturális örökség
Tiszavirág Citerazenekar
Barankovics István (1906-1974) Kulturális örökség
újságíró és keresztény-demokrata
politikus főtéri mellszobra
Polgári Hurka-pite
Agrár- és élelmiszergazdaság
Polgári csapásolás
Kulturális örökség

6/2016. (IX.28.)

Polgári Római Katolikus templom

Kulturális örökség
Épített környezet
Kulturális örökség
Épített környezet
Természeti környezet
Kulturális örökség
Agrár- és élelmiszergazdaság

3/2017. (I.31.)

Kulturális
örökség

3/2018 (VII.18.)

Ipari és műszaki
megoldások

4/2018 (VII.18.)

Kulturális örökség
Épített környezet
Kulturális örökség

5/2018 (VII.18.)

Kulturális örökség
Épített környezet
Kulturális örökség
Épített környezet
Kulturális örökség

7/2018 (VII.18.)

Kálvária Domb

„Polgár története” Monográfia
Dr. Dely Mátyás Polgáron
elhelyezett bronz emléktáblája,
állatorvosi munkássága
Barkó Imréné, született Móricz
Julianna hagyományközvetítő és
értékőrző munkássága
A Polgár Önkéntes Tűzoltó
Egyesület muzeális értékű tűzoltó
járművei
1. Lóvontatású kocsifecskendő
2. Csepel D-350 tűzoltó
gépjármű-kocsifecskendő
Polgári Református Templom
Polgári Lovas Hagyományőrző
Egyesület
Útmenti keresztek Polgáron
Első világháborús emlékmű
(Polgár)
Sebestyén Ferenc:
Polgár múltja és jelene 1-7 részes
videosorozat
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7/2016. (IX.28.)

8/2016. (IX.28.)
1/2017. (I.31.)

4/2017. (I.31.)

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

6/2018 (VII.18.)

9/2018. (X.15.)
3/2019 (V.13.)

