
 

POLGÁR VÁROS POLGÁRMESTERE RÉSZÉRE 

 

Javaslat a  

 

„Árvácska Népdalkör és a Tiszavirág Citerazenekar”  

települési értéktárba történő felvételére 

 

 

 

 

 

 

 



 

 I. A JAVASLATTEVŐ ADATAI 

 

 

1. A javaslatot benyújtó (személy/intézmény/szervezet/vállalkozás) neve: 

 

 Tóth Józsefné 

 

2. A javaslatot benyújtó személy vagy a kapcsolattartó személy adatai: 

 

Név   Tóth Józsefné 

Levelezési cím: 4090 Polgár, Petőfi u.  

Telefonszám:  30/698-07-30 

E-mail cím:  tothnegizus@gmail.com 

 

 

II.  A HELYI ÉRTÉK  ADATAI 

 

 

1. A helyi érték megnevezése:    Árvácska Népdalkör és a Tiszavirág Citerazenekar 

 

 

2. A helyi érték szakterületenkénti kategóriák szerinti besorolása: 

 

 □ agrár- és élelmiszergazdaság  □ egészség és életmód  □ épített környezet 

 □ ipari és műszaki megoldások  □ kulturális örökség  □ sport 

 □ természeti környezet  □ turizmus   

   

 

3. A helyi érték fellelhetőségének helye: Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár 

            4090 Polgár, Barankovics tér 6. 

 

 

 

4. Értéktár megnevezése, amelybe a helyi érték felvételét kezdeményezik 

 

 

 □ települési  □ tájegységi  □ megyei  □ külhoni magyarság 

 

    

 

 

 

 

   



5. A helyi érték rövid, szöveges bemutatása, egyedi jellemzőinek és történetének leírása 

 

A polgári Árvácska Népdalkör 1998-ban, a Tiszavirág Citerazenekar 1997-ben alakult, de 

gyökereik a 70-es évekhez,  a Polgári Népi Együtteshez nyúlnak vissza. A hagyományőrző 

csoportok tagjainak egy része a kezdetektől részt vesz e nemes munkában. Fellépéseik során, 

népzenei találkozókon és egyéb kulturális eseményeken számtalan népdalt ismertettek és 

tanítottak meg a közönségnek. Kiválóan szerepeltek több ízben országos minősítő 

versenyeken is, ahol rendszerint előkelő, dobogós helyezéssel tértek haza. Sajnálatos dolog, 

hogy időközben a tagok közül többen is eltávoztak.  

 

Gál Veronika, a népdalkör vezetőjének távozása után vette fel a dalkör az „Árvácska” nevet. 

A vezetői teendőket Szekeres Józsefné /egykori alapító tag/ látja el azóta, aki szólóénekesként 

is szép sikereket ért el őszintén megszólaló balladáival.  

 

A Tiszavirág Citerazenekar vezetője évekig Virágh Sándor kiváló citerakészítő és citeraoktató 

volt, aki 1974-től a Polgári Népi Együttes zenekarát is vezette. 2012-ben egészségi állapota 

miatt Bacsa Gyulának adta át „citerások” vezetését, ami a zenekar életében nem okozott 

érezhető változást. Elhivatottságuk a népzene iránt továbbra is megmaradt. Érezhető ez 

színvonalas fellépéseiken. 

 

Az Árvácska Népdalkör és a Tiszavirág Citerazenekar 2000-ben Pro Urbe emlékérem 

kitüntetésben részesült Polgár város kulturális életében végzett kiemelkedő tevékenységéért. 

 

6. Indoklás az értéktárba történő felvétel mellett 

 

Az Árvácska Népdalkör és a Tiszavirág Citerazenekar minden tagja a népi hagyományok 

ápolására törekszik, hogy a város népművészeti értéke ne csak kellék legyen, hanem a 

kultúrában, mindennapi életünkben is meghatározó szerepet kapjon. Legyen mit örökül 

hagyni a jövő nemzedékének. 

Mind a két hagyományőrző csoport a ma még élő népdal-népzene legkiválóbb őrzői és átadói 

közé tartozik. Fokozza értéküket, hogy a térségen belül is kiemelkednek repertoárjuk és 

előadási stílusuk jellegzetességeivel. Dalaik díszítése, hangvétele értékes polgári és Polgár 

környéki anyag. 



7. A helyi értékkel kapcsolatos információt megjelenítő források listája  

    (bibliográfia, honlapok, multimédiás források) 

 

Polgártárs Havilap  

https://www.facebook.com/%C3%9Aj-Ady-Endre-M%C5%B1vel%C5%91d%C3%A9si-

K%C3%B6zpont-%C3%A9s-K%C3%B6nyvt%C3%A1r-757389717679410/ 

 

 

8. A helyi érték hivatalos weboldalának címe: 

 

…………………………………………………………………………………………………... 

 

III.  MELLÉKLETEK 

 

1. Az értéktárba felvételre javasolt helyi érték fényképe vagy audiovizuális-dokumentációja 

 

https://www.facebook.com/%C3%9Aj-Ady-Endre-M%C5%B1vel%C5%91d%C3%A9si-K%C3%B6zpont-%C3%A9s-K%C3%B6nyvt%C3%A1r-757389717679410/
https://www.facebook.com/%C3%9Aj-Ady-Endre-M%C5%B1vel%C5%91d%C3%A9si-K%C3%B6zpont-%C3%A9s-K%C3%B6nyvt%C3%A1r-757389717679410/
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Fotó: Gombos László 



 

Fotó: Polonkai Zoltán 

 

 

Fotó: Polonkai Zoltán 



 

Fotó: Kacsándi Bence 

2. A magyar nemzeti értékekről és a hungarikumokról szóló 2012. évi XXX. törvény 1. § (1) 

bekezdés j) pontjának való megfelelést valószínűsítő dokumentumok, támogató és ajánló 

levelek 

3. A javaslathoz csatolt saját készítésű fényképek és filmek felhasználására vonatkozó 

hozzájáruló nyilatkozat 

 


