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Bizottsági ülések 

Február 10.   I. Ülés 

Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete számára készített 

beszámoló jóváhagyása a Bizottság 2020. évi tevékenységéről. 

A 2021. évi munkaterv tárgyalása. 

 

Március - Augusztus A beérkezett javaslatok 90 napon belüli elbírálása, döntés a helyi 

értéktárba történő felvételről. 

Javaslattétel a megyei értéktárba való felvételről. 

 

Szeptember 8.  II. Ülés 

   A 2021. évi munkaterv teljesítése.  

A beérkezett javaslatok elbírálása, döntés a helyi értéktárba történő 

felvételről. Javaslattétel a megyei értéktárba való felvételről. 

 

Október - December A beérkezett javaslatok 90 napon belüli elbírálása, döntés a helyi 

értéktárba történő felvételről.  

Javaslattétel a megyei értéktárba való felvételről.   

 

Feladatok 

 A Helytörténeti Kör tevékenységének támogatása, a helytörténeti-helyismereti 

információk és dokumentumok minél szélesebb körű felkutatása a lakosság bevonásával. 

Témák felvetése, feladatok megfogalmazása, kapcsolattartó személyek kijelölése.  

 A média-megjelenések számának növelése, a helyi értékek reklámozása. 

 A Bizottság képviselete az értéktárakkal kapcsolatos szakmai konferenciákon. 

 Értékeink gondozása. 

 

Értékeink gondozása 

 Bemutató vitrin berendezése az Árvácska Népdalkör relikviáiból.  

Időpont: 2021. május. 

Helyszín: AEMKK előcsarnoka - a Tiszavirág Citerazenekar relikviáit bemutató vitrin 

mellett. 

 „Fogadj örökbe útmenti keresztet” – felhívás közzététele. 

A programhoz kapcsolódva az Örökbefogadó 24 hónapon keresztül vállalja a kereszt 

tisztán tartását, a kereszt körüli 2x2 méteres terület gondozását, a felirat láthatóságának 

biztosítását és a virágozást. 

Időpont: 2021. szeptember. 

 I. Világháborús emlékmű feliratainak, és az elesettek neveinek átfestése. 
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Pályázat 

„Polgár helyi értékei, értékes helyei” - pályázat benyújtása az Agrárminisztérium, a nemzeti 

értékek és hungarikumok gyűjtésének, népszerűsítésének, megismertetésének, megőrzésének 

és gondozásának támogatására – kiírt pályázatára.  

A pályázat benyújtásának ideje: 2021. március 1 – 31. 

A pályázat megvalósításának ideje: 2022. április 30-ig. 

 

Programok, rendezvények 

Május - Október „Ismerd meg Polgár értékeit!”  

Kutatómunkával egybekötött felhívást intézünk a város iskoláskorú 

gyermekei részére a polgári értékek írásos és képi anyagának bővítése 

céljából. A vetélkedőn 4 fős csapatokban mérik össze tudásukat a 

polgári és Hajdú-Bihar megyei értékekről, valamint a 

Hungarikumokról, az előre megadott források alapján. A vetélkedő 

résztvevői a 3-4. és az  5-8. évfolyamos diákok. 

Helyszín: Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár /4090 Polgár, 

Barankovics tér 6./ 

 

Szeptember Értéktár-túra - Épített környezeti- és kulturális örökségünk, helyi 

értékeink felkeresése. A túra során értékeink történetével és 

helytörténeti érdekességekkel ismerkedhetnek meg a résztvevők. 

 

A Bizottság tevékenységének költségei 

A 2021. évi munkatervhez az alábbi költség nemek merülnek fel: 

 dokumentációs költség 

 postaköltség 

 helyi értékek bemutatásával és népszerűsítésével kapcsolatos rendezvények költségei 

 megemlékezések költségei 

 szakértői felkérések 

A Bizottság tevékenységéhez tervezett összeget, nettó 100 e Ft-ot, azaz egyszázezer forintot, 

Polgár Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetése tartalmazza.  

 

 


