Beszámoló a
Polgári Települési Értéktár Bizottság
2020. évben végzett tevékenységéről

Összeállította:
Ferenczné Fajta Mária
PTÉB elnöke
2021.02.10.

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 (továbbiakban: Bizottság) feladat- és
hatáskörét; működését; a bizottsági tagok jogait és kötelezettségeit a képviselő-testület
53/2016. (IV. 28.) határozatszámmal elfogadott, és a jelenleg hatályban lévő 324/2020.
(VII.1.) Korm. rendelet szerint módosított működési szabályzata tartalmazza.
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

Együttműködve Polgár Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatalával, az Ady Endre
Művelődési Központ és Könyvtárral és a Polgár Városért Alapítvány Kuratóriumával, a
magyar nemzeti értékekről és hungarikumokról szóló törvény előírásainak megfelelően, az
abban megfogalmazott célkitűzéseket követve, a Bizottság törekszik az értéktár teljessé
tételére, részt vesz a nemzeti értékek gondozásában, népszerűsítésében és továbbörökítésében.
A Bizottság 2021. február 10-én megtartott ülésén tárgyalta és 2/2021. (II.10.) PTÉB
határozattal elfogadta a Polgári Települési Értéktár Bizottság 2020. évi szakmai beszámolóját,
melynek mellékletét képezi a Bizottság 3/2021. (II.10.) PTÉB határozattal elfogadott 2021.
évre szóló munkaterve.
Szakmai munka
A koronavírus járvány miatt kialakult rendkívüli helyzet következtében, a 2020. évi
munkatervben meghatározott feladatok nem, vagy csak részben teljesültek. A Kormány
veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedéseit és a Polgármesteri intézkedéseket
szem előtt tartva, a tervezett rendezvények elmaradtak, a szervezésüket sem tudtuk elkezdeni.
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Személyes konzultációra, bizottsági ülés tartására, három alkalommal volt lehetőségünk.
Időpont
2020. január 27.

2020. február 10.

2020. október 26.

Napirendi pontok
1. 2016 – 2019. évben végzett szakmai munka rövid
összegzése:
- Nyilvántartásba vett nemzeti értékeink
- Megemlékezések, rendezvények
- Nyilvánosság
- Helytörténeti Kör tevékenysége
2. 2019 – 2024. évi ciklusra vonatkozó célok, tervek,
javaslatok.
1. A PTÉB 2019. II. félévben végzett tevékenységéről szóló
beszámoló jóváhagyása.
2. A PTÉB 2020. évi munkatervének tárgyalása.
1. A PTÉB 2020. évi munkatervének teljesítése.
2. Értékeink gondozása.

A bizottsági üléseken tárgyalt napirendi pontokon túl, telefonon és elektronikus levelezés
útján egyeztettünk a hozzánk érkező kérésekben.
Januárban, Hajdú-Bihar és a romániai Bihor megyékre irányuló projekt keretében készülő
kiadvány összeállításához, Dr. Erdei Gábor, a Debreceni Egyetem

Bölcsésztudományi

Karának adjunktusa, az Érmelléki Népfőiskolai Egyesület elnöke kért, néhány fontosabb
polgári értékről képi-, és rövid szöveges dokumentációt. A Tájak, emberek, hangulatok vendégváró Hajdú-Bihar című kötetben Barankovics István (1906-1974) újságíró és
keresztény-demokrata politikus főtéri mellszobra, a Kálvária domb, és a Polgári csapásolás
nemzeti értékeink kaptak helyet.
Júliusban a „Trianon 100 kopjafa” emlékmű, köztéri felállítására előkészített javaslatra
fogalmaztuk meg közös álláspontunkat, az emlékmű felállításának támogatását, a helyszín
kiválasztását, és a kopjafa feliratainak módosítását illetően.
Helytörténeti körben, a polgári futball történetét összefoglaló kiadvány összeállítását
folytattuk. A főszerkesztő – Nábrádi Benedek – munkáját segítve, részt vettünk a gyűjtőkkel
való kapcsolattartásban, a könyv tartalmi elemeinek kiegészítésében, pontosításában és alaki
megjelenésének tervezésében.
Értéktári javaslatok
Jelen beszámolási időszakban nem érkezett a település értéktárába való felvételre javaslattétel,
azonban a 1/2017. (I.31.) PTÉB határozata alapján, kulturális örökség kategóriában
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nyilvántartott „Polgári csapásolás”, bekerült a Hajdú-Bihar Megyei Értéktárba. A Dr. Béres
András és Dr. Kardos László nyomán leírt tánc, része a magyar néptánc-kultúránknak, és
része a MTA Zenetudományi Intézet néptánc adatbázisának.
A Hajdú-Bihar Megyei Értéktár Bizottság 2020. július 3-án tárgyalta a Lukács István /4090
Polgár, Kazinczy u. 2/a./ által benyújtott javaslatot, és a 3/2020. (VII. 03.) határozatával
döntött Polgár város nemzeti értékének megyei értéktárba történő felvételéről.
A Polgári Települési Értéktárba eddig bekerült nemzeti értékeket az 1. sz. melléklet
tartalmazza.
Nyilvánosság
A helyi nemzeti értékek gyűjteményét, és a Bizottság munkáját a www.polgar.hu weboldal
erre a célra létrehozott menüpontja alatt lehet nyomon követni. Innen tölthetők le azok a
formanyomtatványok, amik a javaslattételhez szükségesek és itt lehet informálódni az
elfogadott értékekről. 2021. évtől elektronikus úton is fogadjuk a javaslattételeket. Az online
űrlapok Polgár város honlapján, és a Polgári Települési Értéktár Facebook oldalán érhetők el.
A közösségi médiában 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 helytörténetihelyismereti 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.)

