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Bevezetés 
 

Az Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzata az 

intézmény vezetője részére, a hatályos jogszabályok alapján a feladatteljesítés és a költségvetés 

vonatkozásában évente egyszer beszámolási kötelezettséget ír elő.  

A beszámolóban a 2018-as évben megvalósított szakmai munka kerül részletezésre, ami 

elsősorban, - az intézmény alaptevékenységéből adódóan - azokat az alapszolgáltatásokat és 

rendezvényeket foglalja magába, amiket a helyi közösségeknek és szűkebb régiónk lakosainak 

szerveztünk.   

A beszámoló tartalmazza az intézmény éves költségvetésére ható teljesített kiadásokat és 

bevételeket, elsősorban a nemzeti ünnepekre, a városi rendezvényekre, a szórakoztató 

programokra, az előadó-művészeti csoportjaink tevékenységére és a színháztermi előadásokra 

fókuszálva.  

Személyi és tárgyi feltételek 

Személyi feltételek 
 

A 2018-as évben az alkalmazotti létszám nem változott.  

Az Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár közművelődési intézményegységében 3 fő 

művelődésszervező, 1 fő ügyviteli alkalmazott és 1 fő takarító munkatárs dolgozott.  

A Könyvtári egységben, a szakfeladatokat 1 fő könyvtáros, 1 fő könyvtáros asszisztens, 

valamint 1 fő takarító végezte el a feladatát. 

A teljes szakállomány 8 fő.  

Az intézményben folyó munkát 2018. március 01-től 6 fő hosszú távú közfoglalkoztatásban 

lévő munkatárs segítette. Ebből az OSZK támogatásával 1 fő könyvtári nyilvántartót, az 

önkormányzat támogatásával 2 fő takarítót, 2 fő intézményi portást és 1 fő karbantartót tudtunk 

alkalmazni. 
 

 

 

Tárgyi feltételek 
 

Az idei évre betervezett eszközfejlesztések, a materiális és az immateriális javak gyarapításának 

függvénye a könyvtári és a közművelődési érdekeltségnövelő pályázati támogatások összege.  

A könyvtári érdekeltségnövelő pályázaton 580.572,- Ft támogatást nyert el az intézmény. A 

megítélt összeg 30 %-át könyvtári bútorok vásárlására, a fennmaradó részét pedig 

állománygyarapításra fordítottuk. 

A közművelődési érdekeltségnövelő pályázat szintén benyújtásra került, 600 e Ft összeg 

szükséges saját forrás megjelölésével, amit a Képviselő-testület hagyott jóvá. Technikai, 

műszaki és berendezési tárgyak gyarapítására összesen 1.430.350  Ft támogatást igényeltünk, 

de csak 322.000 Ft-ot kaptunk az EMMI-től. Az érdekeltségnövelő pályázat révén így összesen 

922.000 Ft-ból kellett gazdálkodni. 

A támogatás összegének ismeretében a felhasználásra kerülő keretösszeg – önrész 600.000 Ft 

+ támogatás 322.000 Ft = 922.000 Ft – ismeretében át kellett gondolni a beszerezni kívánt 

eszközök listáját, ill. módosítani kellett egy-egy eszköz vásárlásának darabszámát. 
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A megítélt támogatási összeg ismeretében, ill. a rendelkezésünkre álló forrás alapján, nem 

valósult meg a tervezetthez képest a Gree 3,5 Kw klíma a Megyesi terembe 245.000 Ft + Áfa, 

a Vezeték nélküli mikroport szett 48.031 Ft + Áfa és a Vezeték nélküli mikrofon 35.433 Ft + 

Áfa beszerzése. 

Ugyanakkor az újragondolt eszközállomány bővítést az alábbiak szerint tettük meg: 

Eszköz Darabszám nettó ár 
/darab 

nettó ár 
összesen 

ÁFA összege bruttó ár 
összesen 

Gree 2,6 Kw klíma 2 db 150 000 Ft 300 000 Ft 81 000 Ft 381 000 Ft 

Klíma bekötési díj 2 db 80 000 Ft 160 000 Ft 23 200 Ft 183 200 Ft 

Fénytechnikai eszközök      

- Fényvezérlő pult 1 db 31 732 Ft 31 732 Ft 2 568 Ft 40 300 Ft 

- Tároló láda 1 db 25 905 Ft 25 905 Ft 6 994 Ft 32 899 Ft 

- Színházi derítő 
lámpa 

2 db 31 756 Ft 63 512 Ft 17 148 Ft 80 660 Ft 

- Rögzítő kampó 5 db 728 Ft 3 640 Ft 983 Ft 4 623 Ft 

- xlr Kábel 35 m 162 Ft 5 670 Ft 1 645 Ft 7 315 Ft 

- xlr lengő 
csatlakozók 

8 db 433 Ft 3 464 Ft 935 Ft 4 399 Ft 

- Beépíthető fali 
csatlakozók 

3 db 551 Ft 1 653 Ft 446 Ft 2 099 Ft 

- Led derítő lámpa 5 db 40 640 Ft 203 200 Ft 54 864 Ft 258 064Ft 

ÖSSZESEN:                       430 359 Ft 

MINDÖSSZESEN:                                                                                                        994 559 Ft 

A támogatásból és a vásárlásból adódó különbözetet az Intézmény saját forrásainak 

felhasználásával elégítette ki. 

Indoklás: 

A közművelődési szakemberek – közművelődési munkatársak, ügyviteli dolgozó, igazgató – 

irodáiban a nyári hónapokban érdemi és hatékony munkavégzésre alkalmatlan hőmérséklet 

alakult ki. A heteken keresztül,  olykor 40 °C -ot is meghaladó irodai hőmérséklet rendkívül 

megnehezítette a munkavégzést, ezért volt szükséges a klíma berendezések beszerzése, 

felszerelése, ill. üzembe helyezése. 

A kulturális alapszolgáltatások körében a színpadi előadások – színházak, pódium műsorok, 

előadói estek, táncművészeti produkciók, ünnepi műsorok, stb. – megkívánják a színpad 

előadáshoz illeszkedő, különböző fénytechnikai szolgáltatásait. Ezen a téren volt mit fejleszteni 

az Intézmény technikai felszereltségén. A LED-es fényvető lámpák alkalmasak a különböző 

színek, színhatások megjelenítésére, ugyanakkor miután nincs számottevő mellékes hőhatásuk, 

feleslegesen nem melegítik fel a színpad belső terét. A színpad előtti, un. „front vonalra” 

felszerelt fényvető lámpák, un. „színházi derítő lámpák” az előadók szemből történő 

megvilágítását szolgálják. Ezáltal jobban látható az arcuk, mimikájuk, mozdulataik. Mindezen 

látvány elemek megvalósításához szükség volt egy fényvezérlő pultra, mely az említett lámpák 

működésének összehangolását végzi el. Az eszközök működtetésére szükség volt még a 
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megfelelő kábelek, csatlakozók, tartó elemek beszerzésére, melyet az intézmény munkatársai 

szereltek fel és üzemeltek be. 

A megvalósult fejlesztésekkel javultak a munkakörülményeink, elviselhető és érdemi munkára 

alkalmas hőmérsékletet tudtunk beállítani az irodákban. A színpad fénytechnikai fejlesztéseivel 

nagyon sokat javult a programok színvonala, élvezhetőbbé, érdekesebbé, látványosabbá tudtuk 

tenni a színpadon megvalósuló előadásokat. 

Szakmai munka 
 

A városi rendezvényterv és az éves munkaterv elkészítésénél meghatározó szerepe volt annak, 

hogy a 2018 évre jóval szűkösebb költségvetési kerettel tervezhettünk az előző évhez képest. 

Az Intézmény kiadásait a 2017. évi bázis évhez viszonyítva terveztük. Az elkészült költségvetés 

10 %-át a fenntartó magánál tartotta egy un. tartalék alapot képezve. Ebből adódóan az 

innovatív kezdeményezések és eszköz beszerzések helyett azokra a programelemekre 

koncentráltunk, amik az évek során hagyománnyá váltak, illetve a lehető legnagyobb 

lélekszámú közönség részvételét ígérte.  

A városi rendezvények tekintetében kiemelt helyen szerepelnek azok a fesztiválok és 

szórakoztató programok, amik helyi kezdeményezések, városunkra jellemző tartalommal 

bírnak. Ide tartozik az immár ötödik alkalommal megrendezett Hurka-pite Fesztivál, a XII. 

BeLáHaPi Fesztivál és a viszonylag új elemként megvalósuló Nyári Buliesték.  

Az intézmény falain belül is törekedtünk arra, hogy az alapszolgáltatások keretein belül olyan 

kulturális tevékenységeket kínáljunk, ami a lakosság minél szélesebb rétegeit szólítja meg. A 

kiállítások, színháztermi előadások, játszóházi foglalkozások és a könyvtári programok mellett, 

lehetőség volt különböző táncos, mozgásos formák kipróbálására és rendszeres művelésére is 

az önkéntesen szerveződő csoportokban.  
 

I. Művelődési Központ 

1. Városi rendezvények 
 

 

1.1.1. Nemzeti és állami ünnepek  

Március 15. - Az Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár színháztermében 

megrendezett városi ünnepség alkalmával Olajos Istvánné nyugalmazott gimnáziumi tanár, 

a Polgár Városért Alapítvány Kuratóriumának elnöke mondott ünnepi beszédet. Történelmi 

visszatekintése által kirajzolódott a forradalom lázában égő Európa képe, benne a 

függetlenségre törekvő magyar nemzet, a sorsát beteljesítő nép. Újra előttünk álltak a 

„márciusi ifjak”, akik megragadták a lehetőséget és a reménytelennek tűnő helyzet dacára, 

szembeszálltak az elnyomó hatalommal. A valódi hősök. A Polgári Vásárhelyi Pál 

Általános Iskola felső tagozatos diákjainak ünnepi előadásában a színjátszók alakításán 

keresztül megelevenedtek a szabadságharc eszméi és legfontosabb történései. „A költő 

visszatér” címmel egy kiválóan konstruált műsor nagyszerű előadását láthatta az ünneplő 

közösség. A megemlékezés zárásaként, tárogató zeneszó mellett, ünnepi koszorúzásra 
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került sor, melynek keretében városunk vezetői, intézményeinek, pártjainak és civil 

szervezeteinek képviselői helyezték el a tisztelet virágait a Főtéren álló kopjafánál. 

Résztvevők száma: kb. 110 fő 

Rendezvényre kapott önkormányzati támogatás: 200.000 Ft 

kiadások Ft 

Szakmai anyag költségek 25000 

Dekoráció 6000 

Plakát 10000 

Meghívó 5000 

Catering (Pogácsa, üdítők, stb.)  öltözőbe 3500 

szerzői jogvédelem 40000 

Reprezentációs költség (virág és koszorú) 5500 

színpadi összeállítás tiszteletdíja 36000 

Zenei közreműködő szolgáltatási díja 20000 

videó készítés szolgáltatási díja 38100 

 összesen 189100 

 

Államalapító Szent István Király  és az Új Kenyér Ünnepe – augusztus 19. 

 

A Szent István Napi Hagyományőrző Fesztivált 2018. augusztus 18-19-én rendeztük meg 

Polgáron. A két napos rendezvény első napján 17 órától életmű kiállítás keretében 

emlékeztünk meg városunk szülöttéről, a keresztény demokrata Barankovics Istvánról. A 

kiállításra elkészült installációk, roll-up-ok végig kísérik Barankovics István életét, 

munkásságát, a magyar keresztény demokrácia kiteljesedésében betöltött szerepét, az 

emigrációban eltöltött éveket, illetve bemutatja temetésének és a polgári főtéren felállított 

szobrának avató eseményeit. Barankovics István polgári fő téren felállított szobra a helyi 

értékek tárába felvett műalkotás. Szintén a helyi értéktárhoz tartozó épületben, a 

felszentelésének 160 éves jubileumát ünneplő Polgári Katolikus templomban 18 órától 

ismeretterjesztő előadás hangzott el „A Nagyboldogasszony templom a Polgáriak életében” 

címmel C. Tóth János történész előadásában, melyet a Scola Cantorum Miskolciensis 

koncertje zárt. 

Augusztus 19-én 10 órától ünnepi szentmisére került sor a katolikus templomban. Ezután 

nyitott, a főteret átszelő lezárt útszakaszon a népművészeti és gasztronómiai kirakodó vásár, 

valamint a népi játékpark. 15 órától sorra követték egymást a nagyszínpadon a különböző 

előadó-művészeti csoportok produkciói.  

A színpadi műsorokat követően került sor az Államalapító Szent István tiszteletére 

megrendezett Megemlékező Ünnepségre, ahol Molnár János alpolgármester úr mondta el 

ünnepi gondolatait. Az ünnepi kenyér megáldása és megszentelése után Tóth József 

polgármester úr szelte meg az új kenyeret. A fölvágott kenyeret ezek után megkóstolhatta a 

jelenlévő nagy számú közönség is. Az ünnepséget követően a színpadon fellépett a debreceni 

Hajdú Néptánc Együttes, majd sor került az ORT-IKI bábszínház műsorára is. A Hajdú 

Néptánc Együttes egy, a helyi értéktárba felvett néptánccal is kedveskedett a hazai 

közönségnek, ugyanis eltáncolták az un. Polgári Csapásolást, mely megyénk egyik 

országosan is híres férfi tánca. Az ORT-IKI bábszínház, Mátyás királyról szóló meséjét, 

gólyalábas, zenés játékát több százan kísérték odaadó figyelemmel. Ezután kezdődött 21 

órakor, az este sztár fellépője, a Csík Zenekar koncertje. A város főtere szinte teljesen 

megtelt, egyes becslések szerint kb. 2500-3000 ember hallgatta a Kossuth díjas zenekar 
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előadását. Az ünnepnap látványos tűzijátékkal zárult, mely fényesen csillogva, szikrázó 

színpompával világította be az eget.  

    Résztvevők száma: kb. 2500-3000 fő 

Rendezvényre kapott önkormányzati támogatás: 2.650.000 Ft 

pályázati támogatás: Hajdú-Bihar megyétől 50.000 Ft 

egyéb bevétel: Polgár Városért Alapítvány 350.000 Ft 

saját megtakarítás: 767.861 Ft 

Kiadások Ft 

Műanyag poharak, tálcák, szalvéta, stb. kb. 250 főre 11 510 

Ásványvízek, üdítők, szemeteszsák… (Kp.) 29430.-, 6560.-, 2424.-,  38 414 

Catering - (vendéglátáshoz szükséges alapanyagok 250 főre) 56 654 

Barankovics kiállítás Roll-up (nyomtatás és roll-up ára) 164 000 

kiállítási anyag szerkesztése 128 905 

színpadbérlés, hangtechnika 393 700 

Molinó (73e) + tábla (3e) 76 000 

Tűzijáték 350 000 

Rendezvény egészségügyi ellátása - OMSZ 158 100 

Útlezárás 32 500 

Szemétszállítás  8 477 

Énekegyüttes tiszteletdíja 48 000 

Művészeti csoportok szolgáltatási díja (Tiszaújváros) 60 000 

Előadó-művészeti szolgáltatás díja (Újszentmargita) 40 000 

Táncművészeti szolgáltatás díja (Újtikos) 40 000 

Táncművészeti szolgáltatás (Debrecen) 179 850 

Zenei előadó-művészet és fénytechnikai szolgáltatás 1 627 000 

báb előadás szolgáltatási díja 110 000 

Népi játszótér 110 000 

Személyszállítás (Tiszaújvárosi fellépők) 30 000 

Járulékok és adók 80 573 

Virág 7500.-, Pogácsa 7920, Könyvutalvány 5000, savanyúság 2158 stb.) 22 578 

Reprezentációs vendéglátás (4 személyes tál + fasírt) 51 600 

összesen: 3 817 861 

 

 

Október 23. - Az 1956-os Forradalom és Szabadságharc 62. évfordulója alkalmából október 

23-án, koszorúzással egybekötött megemlékező ünnepség keretében rótta le tiszteletét 

városunk lakossága a történelmi tragédia hősei és áldozatai előtt az Ady Endre Művelődési 

Központ és Könyvtár színháztermében. Az Ünnepi beszédet Molnár János alpolgármester 

úr mondta el. Az ünnepi beszédet követően, a Polgári Vásárhelyi Pál Általános Iskola felső 

tagozatos diákjainak „56 csepp vér” című megemlékező műsorát tekinthették meg a 

jelenlévők. A Krusóczkiné Barna Mária történelem szakos tanár által szerkesztett, 

színvonalas színpadi produkció kiválóan érzékeltette az októberi eseményeket mozgató 

tényezőket és a nép korabeli lelkiállapotát. A megemlékezés zárásaként városunk 
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önkormányzata, intézményei, pártjai és civil szervezetei elhelyezték koszorúikat a Polgári 

Római Katolikus Templom kertjében álló ’56-os emlékműnél.  

    Résztvevők száma: kb. 110 fő 

Rendezvényre kapott önkormányzati támogatás: 200.000 Ft 

kiadások Ft 

Dekor anyag, színháztermi sín 51.515 

Nemzeti színű szalag 3.240 

Mécsesek 3.732 

műsor szerkesztési - tiszteletdíj  40.000 

 Videófelvétel 50.800 

Reprezentáció (fellépőknek süti) 2.610 

Virág, koszorúk 4.000 

 összesen 155.897 

 

1.1. Önkormányzati ünnepek és városi nagyrendezvények 
 

Újévköszöntő - A hagyományokhoz híven idén is összegyűltek városunk lakói, családi 

és baráti társaságok, hogy együtt köszöntsék január 1-jén az Új Évet városunk Főterén. 

A kellemes programokkal, no meg egy kis forralt borral, meleg teával és a 

tombolasorsolás izgalmas perceivel fűszerezett koraesti rendezvényen vidám 

hangulatban üdvözölték egymást és a 2018-as évet a polgáriak. A Garagulya Gólyalábas 

Komédiás Kompánia páratlan hangulatú, boszorkányos ügyességű produkciójával már 

az ünnepség kezdetén megalapozta a jókedvet a téren. Műsorszámaikban aktív 

résztvevőkké válhattak a „talaj-menti” bámészkodók, főként a gyerekek, akik nagyon 

jól szórakoztak a szereplések alkalmával. Tóth József polgármester jókívánságokban 

gazdag köszöntőjét követően meggyújtásra került az újévi tűz, melyhez a Polgári Lovas 

Hagyományőrző Egyesület képviselői hozták a lángot. A tűzgyújtást követően a Csillag 

Musical Társulat énekesnője és táncosai közkedvelt retro slágerekkel szórakoztatták a 

közönséget, jó lehetőséget teremtve arra, hogy kicsit megmozgathassuk a januári 

nyirkos hidegben fázó végtagjainkat. A retro party könnyed perceit a tombolasorsolás 

izgalma váltotta, melynek nyereményei idén további felajánlásokkal egészültek ki. A 

Polgári Lokálpatrióta Egyesület Mozgalom ajándékcsomagjain és a fődíjként 

megnyerhető újévi malacokon kívül, az elősorsolás alkalmával önkormányzati 

ajándékcsomagoknak, a Hajdú-Bihar megyei Közgyűlés alelnöke által hozott 

ajándéknak, és a Polgári Csemete Szociális Szövetkezet ajándékának örülhettek Fortuna 

kegyeltjei. A nagy népszerűségnek örvendő, vidám rendezvény látványos tűzijátékkal 

zárult. 

Résztvevők száma: kb.1500 fő 

Rendezvényre kapott önkormányzati támogatás: 1.100.000 Ft 

Kiadások Ft 

Tea-és forralt bor anyagköltsége 18.007 

Szendvics alapanyagok költsége (8 fő) 3.966 

Ajándékcsomag  12.950 
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Tűzijáték 400.000 

Retro műsor '30 135.000 

gólyalábas kompánia szolgáltatási díja 100.000 

Hang- és fénytechnika 

Videofelvétel, Színpadbérlés fedéssel 330200 

Járulékok és adók,  51034 

összesen 1.051.157 

 

A Magyar Kultúra Napja: Színpadi produkcióval, kiállítás megnyitóval és rendhagyó 

történelem órával ünnepelte 2018-ban a Magyar Kultúra Napját az Ady Endre Művelődési 

Központ és Könyvtár. E jeles esemény  alkalmából, január 21-én, vasárnap Csillag, vagy liliom 

címmel Szent Margit életét, korának viharos eseményeit feldolgozó történelmi zenés színpadi 

előadást tekinthettek meg városunk lakói a Hajdúnánási Naná Színház előadásában. 

Nagyszerűen felépített előadást láthattunk egy szentté avatott magyar királylányról, az életét 

alakító történelmi eseményekről, és az emberi személyiség transzcendens lényegéről. Polgár 25 

címmel nyílt kiállítás az Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár Megyesi - fivérek 

termében január 22-én, hétfőn Juhász Szabolcs amatőr fotós munkáiból. Az ünnepség 

alkalmából Tóth József polgármester köszöntötte a jelenlévőket és kifejezte elismerését a 

sokoldalú, széles érdeklődési körű alkotó felé.  A tárlaton Polgár város épületeiről, ismert 

személyiségeiről, természeti szépségeiről láthatunk képeket. Szabó László a NMI Művelődési 

Intézet Nkft. Hajdú-Bihar Megyei Irodájának módszertani referense megnyitó beszédében 

ismertette a fotózást, mint művészeti tevékenységet és szakmai szempontból is bemutatta a 

kiállított képeket. „Játékos tanulás, vidám tudáspróba - válogatás a magyar kultúra 

kincsestárából” címmel rendhagyó könyvtári órán vehettek részt január 19-én az általános 

iskola 4. osztályos tanulói. A jó hangulatú játékos foglalkozás során a gyerekek megemlékeztek 

a magyar kultúra neves személyeiről, alkotásairól. A rendezvény központi témája 

természetesen a Himnusz volt, megemlékeztek születésének körülményeiről, valamint, 

szerzőjéről Kölcsey Ferenc nemzeti költőnkről. Az óra keretében a magyar kultúrán belül a 

kisdiákok megismerkedtek városunk épített és szellemi helyi értékeivel is. Ennek köszönhetően 

újabb ismeretekkel bővült kisiskolásaink kulturális műveltsége.  

Résztvevők száma: kb. 360 fő 

Rendezvényre kapott önkormányzati támogatás: 330.000 Ft 

Kiadások Ft 

Poharak, üdítők 12.589 

Szakmai anyag költségek, Fotópapír  7.130 

üveg képkeret 30 db 23.485 

fekete fotókarton 20 db 16.620 

Posta, plakát, meghívó 15.000 

Egyéb készlet Termosz, Tálca 14.104 

Színház szolgáltatási díja 100.000 

Videó felvétel (kiállítás) 38.100 

Reprezentációs költség (virág, szendvicsek) 43.510 

összesen 270.538 
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Városi Nőnap – Március 8-án nőnapi kényeztető program, sármos sztárvendég, kellemes 

melódiák  és  illatos virágok várták városunk Hölgyeit az Ady Endre Művelődési Központ és 

Könyvtárban.  A délelőtti mini kényeztető programok alkalmával Hegedűs Nóra fodrász, 

Koroknai Mirella kozmetikus, Németh Anita manikűrös és Sándori-Nagy Jenőné masszőr 

szakemberek segítségével térítésmentesen szépülhettek, lazulhattak hölgyeink a művelődési 

központban. A délutáni ünnepség alkalmával Tóth József polgármester köszöntőjét követően, 

Kecső Imre, Kesznyéten település polgármestere, elszármazott, tősgyökeres polgáriként tartott 

ünnepi beszédet a színházteremben összegyűlt több, mint háromszáz vendégnek. Jó humorú, 

nosztalgiával fűszerezett gondolatai mosolyt csaltak az arcokra, mikor felidézte a ’80-as évek 

egyszerűbb, mégis kiszámítható életritmusát. Ezt követően a hölgyek nagy meglepetésére és 

örömére városunk vezető férfiúi nőnapi szerenádként előadták Felice Giardini: Éljen minden 

bájos szép nő című kórusművét. Az estébe nyúló rendezvény Takács Nikolas énekes 

fellépésével és a virágok átadásával zárult.  

Résztvevők száma: kb. 380 fő 

Rendezvényre kapott önkormányzati támogatás: 550.000 Ft 

Kiadások Ft 

Szakmai anyag költségek  10.000 

Dekoráció  5.000 

Plakát  6.000 

Meghívó  5.000 

Megbízási jogviszonyban  

állók bruttó megbízási díjai (szépítő program résztvevői 4 fő) 80.000 

Járulékok és adók,  26.281 

Reprezentációs költség  5.000 

Sztárvendég szolgáltatási díja 374.650 

 összesen 511.931  

 

Költészet Napja: A hagyományokhoz híven, az Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár 

versmondó versenyt és versíró pályázatot hirdetett a Magyar Költészet Napja tiszteletére.  

Április 7-én délelőtt gyermekek szavalatai töltötték be az intézmény termeit. Óvodás kortól 

középiskolás korig minden korosztály képviseltette magát a Városi versmondó versenyen, 

ahová szabadon választott versekkel érkeztek a nevezők. Nyitóversként Pete Margit helyi 

amatőr költőnk, ez alkalomra írt A vers legyen vers! című alkotása hangzott el Suhajda 

Sándorné tolmácsolásában, majd a négy korcsoport külön termekben mérettette meg tehetségét. 

A közönség soraiban ülő szülők és pedagógusok – most is, mint mindig -, jobban izgultak, mint 

maguk a verselők, hiszen ők a verssorokra, a rímekre és az előadásmódra koncentráltak. A 

szünetben, amíg a zsűri döntést hozott, a MiaManó Színház Mátyás király meséivel 

szórakoztatta az eredményhirdetésre váró hallgatóságot. A felkészítő pedagógusok és szülők 

odaadó munkájának köszönhetően a gyerekek színvonalas, szép előadásokkal tisztelegtek a 

magyar költészet előtt. A könyvtár által immár harmadik éve meghirdetett versíró pályázat 

ünnepélyes eredményhirdetését április 11-én tartottuk. Az idén, Polgár várossá avatásának 25. 

jubileumi évében „Az én városom” volt a téma. Rímekbe szedett emlékeket, érzéseket, 

élményeket gyűjtöttünk össze, ami városunkhoz kötődik. Egy helyhez ahová születtünk, ahol a 

mindennapjainkat éljük, ahová barátságok, szerelmek kötnek, ahol szeretteink örök álmát és 

nyugalmát őrzi a temető. A szakmai zsűri által értékelt és rangsorolt pályaművek Taskó 

Zsuzsanna és Tar Antal versmondók nagyszerű előadásában hangzottak el a díjátadó 

ünnepségen. Tiliczky Ágota 9 éves kisdiák alkotása volt a kivétel. Ágota pályázattal azonos 
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című versével nyitotta a rendezvényt, és diák kategóriában - a zsűri elismerése mellett -, 

különdíjban részesült.  

Résztvevők száma: kb. 350 fő 

Rendezvényre kapott önkormányzati támogatás: 250.000 Ft 

Kiadások Ft 

Díjak (könyvek) 35610 

Zsűrinek ajándék (bon-bon) 11235 

Szendvicshez valók, pogácsa 9000 

Plakát 5000 

Meghívó 5000 

Színház szolgáltatási díja 89000 

videó felvétel szolgáltatási díja 76200 

összesen 231.045 

 

Városi Gyermeknap: Az apróságok vették birtokba városunk főterét május 27-én, az Ady 

Endre Művelődési Központ és Könyvtár által szervezett gyermeknapi rendezvény alkalmából. 

Intézményünk is több programelemből álló rendezvénnyel várta vasárnap délelőtt a polgári 

csemetéket.  Az volt a cél, hogy helyben biztosítsunk városunk kisebb lakói számára olyan 

szórakozási formát, amely a gyermekek örömteli kikapcsolódását szolgálja. Reggeltől délután 

13 óráig kreatív- és ügyességi játékokból álló park biztosította a folyamatos, aktív elfoglaltságot 

a lurkók számára. A lányok királylányos sminket kaptak és koronát, gyöngyékszereket 

készítettek, a kisfiúk lovagokká  váltak, megküzdöttek a sárkánnyal és különböző ügyességi 

tornákon próbálhatták ki magukat, miközben festett sebhelytetkókat szereztek. Természetesen 

mindehhez egy légvár is dukált, ahol kedvükre ugrálhattak. A nagyobbak a Polgári Polgárőr 

Egyesület által megrendezett kerékpáros ügyességi verseny és KRESZ tudáspróba alkalmával 

méretethették meg magukat, és szerezhettek egy kis gyakorlattal hasznos tartozékokat a 

bringájukhoz. A színpadi produkciók előtt került sor a Művelődési Központ által meghirdetett, 

Pete Margit polgári versíró gyermekverseinek illusztrálására kiírt gyermekrajz pályázat 

eredményeinek kihirdetésére és díjazására. A felhívásra sok szép munka érkezett, melyek egy 

kis kiállítás keretében június 10-ig megtekinthetőek az Intézmény előcsarnokában. A zsűri, 

három korosztály szerinti kategóriában értékelte és jutalmazta a beérkezett pályázatokat. A 

Polgári Fitt - Dance Tánccsoport látványos bemutatóit követően egy fitt – flashmob adott 

alkalmat a Főtérnek egy újabb közösségi funkció betöltésére. A rendezvényt a Pom-Pom 

Família együttes mozgalmas, jó hangulatú gyermekelőadása zárta. 

Résztvevők száma: 280 fő 

Rendezvényre kapott önkormányzati támogatás: 350.000 Ft 

 

Kiadások Ft 

Rajzpályázat nyeremények 13.460 

ajándék az ügyességi verseny lebonyolításáért   6.000 

saját csoport fellépőinek ajándék 19.158 

Játszóházi alapanyagok 20.000 

Gyermek játszótér szolgáltatási díja 158.000 

Járulékok és adók,  40.000 

Reprezentációs költség (virág, aprósütemény, ásványvíz, stb.)  20.000 
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Zenei szolgáltatás díja 70.000 

összesen 346.618 

 

Önkormányzatok Napja 

Az Országgyűlés 2000-ben a helyi Önkormányzatok Napjává nyilvánította szeptember 30-át, 

annak emlékére, hogy 1990-ben ezen a napon tartották az első helyhatósági választásokat 

Magyarországon. E jeles időponthoz igazodva kerül évente megrendezésre a Köztisztviselők és 

Közalkalmazottak ünnepe - az idén szeptember 28-án – melynek hangulatát külön emelte, hogy 

Polgár 25 éve kapta vissza újra városi rangját. Tóth József polgármester köszöntőjét követően 

Dr. Bujdosó Sándor volt önkormányzati szakállamtitkár osztotta meg ünnepi beszédében az 

önkormányzatisággal kapcsolatos gondolatait. Az ünnepség keretében került sor a képviselő-

testület által odaítélt kitüntetések, illetve a polgármesteri elismerések átadására. Az évente 

kiosztásra kerülő díjak, elismerések mellett, az idén „Polgár Város Díszpolgára” cím 

adományozásáról is döntött a képviselő-testület. Az öt évente kiadható cím birtokosa Váradi 

József, a Wizz Air Légitársaság vezérigazgatója lett, aki polgári fiatalként indult útjára, 

valósította meg álmait, ért el szakmai sikereket, vált befolyásos üzletemberré úgy, hogy 

mindeközben a gyökerei Polgárhoz kötötték, öregbítve ezzel városunk hírnevét.  

A kitüntető díjak és elismerések átadása után Zsédenyi Adrienn (Zséda) koncertjét élvezhették 

a jelenlévők. 

Résztvevők száma: 380 fő 

Rendezvényre kapott önkormányzati támogatás: 1.100.000 Ft 

Kiadások Ft 

bor  25.000 

szalvéta 5.000 

Pezsgő 5.000 

Étel (hideg tálak, gyümölcsök)400 főre 330.000 

Üdítők, ásványvíz, stb. 35.000 

Virág (sztár vendég + kitüntetettek) 15.500 

kéztörlő, mosogatószivacs, stb. 3.910 

Sörasztal, sörpad, tányérok, evőeszközök, tálak  90.000 

Szemét szállítás (eseti konténer 1 db) 4.500 

Sztár vendég előadó-művészeti szolgáltatási díja 396.000 

Videó felvétel  50.800 

munkadíj (edények elszállítása sofőr 7000 Ft + járulékok) 10.200 

Járulékok és adók,  80.000 

összesen 1.050.410 

 

Idősek Napja 

Már hagyománnyá vált városunkban, hogy évente egy alkalommal ünnepséget szervezünk az 

idősebb generáció részére annak érdekében, hogy kifejezzük hálánkat, tiszteletünket, 

megbecsülésünket és szeretetünket azok iránt, akik hosszú, munkában eltöltött évek után 

városunk lakosaiként töltik megérdemelt nyugdíjas éveiket. Az idén is közel négyszáz 

nyugdíjas vett részt a rendezvényen, akik egyrészt a nyugdíjas klubokon keresztül, másrészt 

pedig részvételi jegy igénylésével lehettek az ünnepeltek körében. A vendégeket jelképes 

ajándékkal vártuk, a várossá avatás 25. évfordulójára készített kiadvány és a Csemete Szociális 

Szövetkezet aszalvány gyümölcs kompozíciója nagy sikert aratott. 

Tóth József polgármester köszöntőjét követően Maga László római katolikus plébános 

emlékezett meg az elmúlt egy év alatt elhunyt polgári lakosokról, majd testvérvárosunk 
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Tiszaújváros polgármestere, Bráz György osztotta meg ünnepi gondolatait a jelenlévőkkel. A 

Polgári Idősügyi Tanács javaslatára Tóth József polgármester elismeréseket adott át. A felemelő 

pillanatot a szórakozás hangjai vették át, sikeres koncertet adott a Dupla Kávé együttes. Az 

ízletes vacsorát a Polgári Vásárhelyi Pál Általános Iskola csoportjának vidám, Piroska és farkas 

című előadása követte, ahol a műsor végén még egy kedves dallal is megajándékozták a 

jelenlévőket. 

Ezután következett a nagy izgalommal várt tombola sorsolás, mely az idén is önkormányzati 

képviselők és bizottsági tagok, intézmények, helyi szervezetek, közösségek, vállalkozók 

felajánlásából állt össze, és így sikerült közel 80 személyt boldoggá tenni.  

Résztvevők száma: 390 fő 

Rendezvényre kapott önkormányzati támogatás: 1.150.000 Ft 

Kiadások Ft 

Műanyag poharak, papírtálca, csaposüveg 2000 + 14590 16.590 

Aszalványra címke  41.600 

étel alapanyagok (hús) 67.800 + Ajándék 520 db aszalvány csomag 635 Ft/db 398.221 

Üdítők, ásványvíz  21.687 

kenyér+ fellépő gyerekeknek catering 16.209 

Kéztörlő, kukás zsák, papír terítő 5.190 

Rétes (400 db) 67.200 

étel megfőzése (munkadíj)+ káposzta, fűszerek, gersli, gázpalackok 
84.011 

Sztárvendég szolgáltatási díja 330.000 

műsor szervezés díja 40.000 

megbízási díjai Sofőr 7000 + mosogatás 3x10.000Ft)+ járulékok 53.650 

Járulékok és adók,  40.000 

összesen 1.114.358 

 

Advent  

Az ünnepek alkalmával az emberekben erősebbé válik a tenni, a segíteni akarás érzése. A 

számos helyi adománygyűjtő megmozdulás mellett, erre adott alkalmat a Polgár és Térsége 

Egészségügyéért Alapítvány szervezésében, hagyományos módon megrendezésre került 

Jótékonysági Gála december 2-án. A színvonalas eseményen, melynek az Ady Endre 

Művelődési Központ színházterme adott otthont Dr. Szrogh Károlyné az Alapítvány 

kuratóriumának elnöke mondott köszöntő beszédet, melyben ünnepi gondolatain túl kifejezte 

háláját a támogatók felé. Fenyves Csaba bűvész látványos produkciója után Taskó Zsuzsanna 

előadásában Ady Endre: Karácsony című versét hallgathatta meg a közönség. A Gálaműsor 

központi részeként pedig, Gájer Bálint énekes nagysikerű Swing Karácsony akusztikus 

koncertje nyújtott színvonalas szórakozást. A Jótékonysági Gálát követően a második Adventi 

Gyertyagyújtó Ünnepségen Taskó Zsuzsanna  tolmácsolásában Wass Albert: Előhang című 

versét hallhatták a főtéren összegyűltek. Az eseményen Csikósné Szél Mónika a PÉTEGISZ 

Nonprofit Zrt. vezető asszisztense osztotta meg a jelenlévőkkel adventi üzenetét és gyújtotta 

meg a remény gyertyáját a város adventi koszorúján.    

Advent második felében az ünnep egyre valóságosabb közelségbe kerül. A lelki ráhangolódást 

segítik a szűkebb - tágabb környezetünkben zajló, különböző közösségi rendezvények is. 

Városunkban advent harmadik vasárnapján, december 16-án délután került megrendezésre a 

Karácsonyváró Gála az Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár színháztermében. Az 
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esemény alkalmával nevelési, oktatási intézményeinek, történelmi egyházaink helyi 

hittancsoportjai és a Művelődési Központ művészeti csoportjai léptek színpadra egy-egy ünnepi 

műsorral.  

A Napsugár Óvoda és Bölcsőde Cica csoportjának látványos produkciójában életre keltek a  

mesebeli hópihék és kismanók. Ezt követően a Római Katolikus Egyház és Református Egyház 

ökumenikus, korhű szellemben szerkesztett, tanulságos műsorát tekinthette meg a közönség. A 

Művelődési Központ csoportjaként működő Black Time Hip Hop Tánciskola vagány 

kissrácainak előadását a Polgári Vásárhelyi Pál Általános Iskola felső tagozatának lelkes, a 

színjátszás iránt fogékony csapata váltotta, akik a karácsonyvárás népi hagyományait 

elevenítették fel egy jól konstruált zenés jelenetben. A Polgári Mazsorett és Táncegyüttes 

tanítványai egy közös, rendkívül látványos produkcióval örvendeztették meg a jelenlévőket, 

míg a BSZC József Attila Gimnáziuma, Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája végzős 12. a. 

osztályos tanulói csodaszép keringővel léptek színpadra. A Gálaműsor méltó zárásaként a 

Polgári Vásárhelyi Pál Általános Iskola 4. osztályos tanulói adták elő karácsonyi játékukat, 

melynek fő motívumaként a csodavárás, a szívekben születő szeretet karácsonyi csodája 

elevenedett meg a nézők szeme előtt. A harmadik Adventi Gyertyagyújtó Ünnepség alkalmából 

a főtéren felállított adventi koszorúnál Birikiné Király Dalma református lelkész asszony és 

Maga László r.k. esperes címzetes kanonok úr osztották meg a jelenlévőkkel az ünneppel 

kapcsolatos gondolataikat és ádventi áldást kértek közösségünkre. Ezt követően Tóth József 

polgármester úr köszöntötte az ünnep alkalmából városunk lakóit, majd közösen meggyújtották 

az öröm rózsaszín gyertyáját az adventi koszorún. A rendezvény ideje alatt a kültéri 

pavilonokban fűszeres forralt bor és tea, a BSZC József Attila Gimnáziuma, Szakgimnáziuma 

és Szakközépiskolája jóvoltából pedig finom karácsonyi sütemények várták a résztvevőket.  

A negyedik Adventi Gyertyagyújtó Ünnepségen, december 23-án, testvérvárosunkat 

képviselve a tiszaújvárosi Énekszó Baráti Kör lépett fel karácsonyi műsor-összeállításával a 

főtéren. A színvonalas előadást követően Újhelyi Judit, a Polgáriak a Városért Egyesület 

felügyelőbizottságának elnöke mondta el  adventi üzenetét, melyben hangsúlyozta, hogy a 

szeretet ünnepe nem az erőn feletti költekezésről kellene szóljon, hanem az egymásra való 

odafigyelésről, a pihenésről. Hiszen, a lélek és a szív ajándékai sokkal értékesebbek. Arra hívta 

fel a figyelmet, hogy adjunk inkább időt, segítséget, szeretet, apró figyelmességeket, és ez az 

adni akarás tartson ki jövő karácsonyig.  A beszédet követően,  a szeretet szimbólumaként, a 

negyedik gyertya lángja is felragyogott városunk adventi koszorúján. A hideg idő ellenére 

sokan részt vettek az eseményen, ahol a közösségi, kulturális élményen túl, a forralt boron, 

gőzölgő teán kívül a Polgáriak a Városért Egyesület tagjai által készített ízletes, tradicionális 

ünnepi sütemények fogadták a közönséget. 

Résztvevők száma: 850 fő 

Rendezvényre kapott önkormányzati támogatás: 650.000 Ft 

Kiadások Ft 

Gyertya  105.000 

2 mézeskalács műhely anyagköltsége 14.442 

Dekoráció  7.638 

Herőce sütés alapanyagok 2.051 

Tea, bor hozzávalók fűszer  45.000 

Aszalvány dec. 9-re  16.510 
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Fellépőknek ajándék anyag költsége 23.555 

Emelőkosaras daru (díszítés) 61.595 

videók (4 hétvége) 101.600 

Elektromos főzőlap 14.500 

gázpalack    15.080 

Catering fellépőknek 4 hétvégére, karácsonyváró gálára sós süti, pogácsa 150 főre 43.250 

Betlehem anyagköltség 32.246 

Előadóművészeti szolgáltatás (Tiszaújváros)  30.000 

szervezői megb.díj 20.000 

Táncművészeti szolgáltatás díja 40.000 

Ajándéktasak (11 db) 1.910 

Fényfűzér 3.495 

kosár 620 

Catering mézeskalács, ásványvíz, üdítő, felkészítőknek bonbon (karácsonyváróra)  31.530 

Műanyag poharak (600 db 2940.-Ft, 1100 db 5390.-Ft) 8.330 

fáklya olaj 840 

összesen 619.192 

 
 

1.2. Szórakoztató programok, fesztiválok 
 

IV. Polgári Hurka-Pite Fesztivál - A hagyományok ápolásával és természetesen finom falatokkal 

elevenítettük fel a régi falusi disznóvágást, március 24-én, immár 5. alkalommal a „Polgári 

Hurka-pite” Fesztiválon. Az idei gasztronómiai rendezvényen 6 csapat mérte össze tudását, 

több kategória mellett a „Legfinomabb hurka-pite” elismerő cím elnyeréséért. A kora reggeli 

órában térre kilátogató fesztiválozók látványában részesei lehettek a disznóvágás 

munkálatainak, a rendezvény korai látogatóit már  a húsvéti kirakodóvásár iparművészeti, 

népművészeti, termelői termékei között is válogathattak. Míg a számukban folyamatosan 

gyarapodó közönség felnőtt tagjai a fesztiváli kavalkádban szórakoztak, addig a kisebbeket 

játszóházi programok várták. A kulturális előadásokat is a sokszínűség jellemezte, melyek közé 

az óránként megtartott tombolasorsolás hozott feszült izgalmat. Az évek során megtartott és így 

már klasszikusnak számító csiga-pöndörgető versenyen gyors kezű asszonyok mérték össze 

tudásukat, melynél a gyorsaság mellett díjazási szempont volt a csigák szépsége is. Az idén is 

felkerült a versenyprogramok közé a házi pálinkák versenye, melyben a zsűri bírálatai 

szempontjai közé tartozott többek között, az ital színe, illattisztasága, íztisztasága, 

harmóniatartóssága. A kulturális programban fellépett többek között a Tiszavirág 

Citerazenekar, a Lakat Színpad, a Bokréta Néptánc Együttes (Sajólád), a Polgári Mazsorett és 

Táncegyüttes, a Nánási Nóta, Népdal és Tánckedvelők Egyesülete, a Phoenix Fusion és a 

Cinegelábúak Néptánccsoport (Hajdúnánás). A rendezvény zárásaként Keresztesi Ildikó, majd 

a Bon Bon együttes zenei produkciója hozott könnyed hangulatot a térre. 

Résztvevők száma: kb. 3000 fő 

 

Rendezvényre kapott önkormányzati támogatás: 1.550.000 Ft 

 

Saját forrás: 27.939 Ft 

Kiadások Ft 

Szakmai anyag költségek- tojásfestés 3.884 

Reprezentációs költség (virág, aprósütemény, ásványvíz, stb.) 3.500 

Szemét szállítás 18.000 
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Vendég településről érkező fellépők vendégül látása (ebédjegy 116 db) 700,-/db 81.173 

Vendéglátáshoz üdítők 42.030 

Pálinkakóstoláshoz szalonnás falatkák hozzávalói 3.870 

színpad-, fény- és hangtechnikai szolgáltatás 279.400 

Molino 63.000 

Járulékok, adók 82.676 

Útlezárás (2 napra; 32500,-Ft/nap) 65.006 

játszóház 20.000 

Sztár fellépő szolgáltatási díja 400.000 

Sztár fellépő szolgáltatási díja 360.000 

Nótakör (Hajdúnánás) 20.000 

Néptánc Együttes (Sajólád) 20.000 

Nemezelő  20.000 

Személyszállítás Nánás 25.400 

színház (Kaba) 70.000 

összesen 1.577.939 

XII. BELÁHAPI FESZTIVÁL – 2018-ban is a közösségi szórakozás jegyében telt  városunk 

egyik legnagyobb, lakosságot megmozgató rendezvénye,  a BeLáHaPi Fesztivál május 1-jén a 

polgári Strandfürdőn. Kora reggel megérkeztek a horgász-, illetve a főzőversenyek résztvevői 

és elfoglalták helyüket a fürdő árnyas fái alatt vagy a tó partján. A helyi egyesületek, civil 

szervezetek sátraiban is elkezdődött a készülődés a nap eseményeire. A délelőtt folyamán még 

aszfaltrajz verseny és az M.M. Pódium Színház előadásában Benedek Elek: Aranytulipán című 

mesejátéka vártak a gyermekeket. Mint mindig, most is nagy részvételi kedv jellemezte a 

„Polgár Város Vándorkupája” labdarúgótornát, amelyen idén 8 csapat versengett a díj 

elnyeréséért. Késő délutánig népi fa körhinta és játékpark adott lehetőséget a kisgyermekes 

családoknak a kellemes időtöltésre. A délutáni kulturális programok keretében a Polgári 

Tiszavirág Citerazenekar és a hajdúnánási Hajdú Bokréta Hagyományőrző Egyesület nép- és 

bordalokból összeállított csokra  biztosította az ebédhez a jó hangulatot. Ezt követően a 

városunkban működő művészeti csoportok bemutatói által betekintést nyerhettünk a különböző 

tánc- és harcművészeti mozgásformák világába. A Polgári Mazsorett és Táncegyüttes feszes, 

ritmikus produkcióját követően Kína egyik legősibb harcművészeti ágát, a Tai Chi Chuan –t, 

mint alternatív mozgásterápiát ismerhette meg a közönség. A Tiszaújvárosi és a Polgári Fitt 

Dance Tánccsoport ismét egy mozgalmas műsorral  örvendeztette meg a közönséget, amit a 

FUKU-DO S.E. látványos karate bemutatója követett. A Fesztivál résztvevői a programokon 

túl a kellemes idő, a szép környezet és a gyógyvíz kedvező hatását is élvezhették a nap 

folyamán. Az esti órák pezsgő hangulatáról Kökény Attila énekes és Cserpes Laura énekesnő 

gondoskodtak. A két fellépés közötti időben pedig a délelőtti versenyek eredményhirdetése és 

a tombolasorsolás izgalmas percei fokozták a jókedvet. 

 

Résztvevők száma: 2000 fő 

Rendezvényre kapott önkormányzati támogatás: 1.800.000 Ft 

Kiadások Ft 

szendvicsekhez hozzávalók, tombola tárgyak 40.721 

Horgász versenyek díjazása  30.030 

Tombola 1 db Ibusz utalvány  40.000 

Díjak aszfaltra, főzőre  15.900 
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Fellépők, résztvevők vendégül látása, 280 főre ebéd  82.563 

Üdítők, italok  38.367 

Nyugta, tombola jegy 8.000 

Műanyag poharak, tányérok, evő eszközök, stb. 7.340 

sátrak, asztalok, padok                              90.000 

Területhasználati díj  300.000 

színpad, hang és fénytechnika 330.200 

Sztár fellépő tiszteletdíja 345.000 

Sztárfellépő tiszteletdíja 285.750 

játszóház  110.000 

Hagyományőrző Egyesület (Hajdúnánás) 20.000 

Gyermek színházi előadás díja 70.000 

Járulékok és adók,  83.439 

összesen 1.807.310 

 

Polgári Nyári Buliesték –  

1. A country zene és életérzés elevenedett meg június 23-án, szombaton, városunk 

főterén, az immár harmadik éve megrendezésre kerülő Nyári Buliesték elnevezésű 

rendezvény alkalmával. Az Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár szervezésében 

megvalósuló,  19 órától éjfélig tartó program keretében két nagyszerű country együttes: 

a Route 35 Country Band és a Long Dusty Road felváltva szórakoztatta a hűvös idő 

ellenére is lelkes, kitartó közönséget. A koncertek vidám, messze hangzó dallamai 

mellett grillhúsok, sült kolbász finom illata csalogatta a szórakozni, kikapcsolódni 

vágyókat. Az együttesek fellépéseinek szünetében pedig, három nagyszerű linedance 

csapat kitartóan igyekezett a polgári közönséggel elsajátíttatni a country tánc 

alaplépéseit. A debreceni Dancing Boots Country Line Dance Club  és a Cactus Country 

Club, valamint a nyíregyházi Eastern Eagles Line Dance Club remek táncosai igazi 

kopogós, ropogós „pajta party” hangulatot varázsoltak percek alatt.  

 Résztvevők száma: kb. 450 fő 

 Rendezvényre kapott önkormányzati támogatás: 850.000 Ft 

Kiadások Ft 

Szakmai anyag költségek 98.430 

Dekoráció 15.775 

Molinó  49.000 

Fellépőknek Catering (kb. 50 fő) 47.976 

Járulékok és adók,  23.560 

Nyíregyházi Country zenekar  (6 fő)  + tánckar (7 fő) 100.000 

Debrecei tánckar (15 fő) 40.000 

Debreceni Country Linedance Club (8 fő) 40.000 

Tiszaújvárosi country zenekar (7 fő) 180.000 

színpad, hang-, fénytechnika 323.850 

összesen 830.004 

 

2. Népszerű beat és rock slágerek adták az alapot a július 7-én, szombaton városunk 

főterén megrendezett idei második Nyári Bulieste hangulatához. A kellemes nyáresti 
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program alkalmával elsőként a debreceni Kovács Tamás Band lépett színpadra. A 2014-

ben alakult kiváló zenekar népszerű pop-rock nótákkal és saját szerzeményekkel 

szórakoztatta a lelkes közönséget. A többféle korosztály zenei ízlését kiszolgáló 

repertoárnak köszönhetően mindenki számára adott volt a jó hangulat a bulizáshoz. Ez 

alkalommal is lehetőség nyílt a csoportos tánctanulásra. A zenekarok átállási 

szünetében, Tályai András a Salida Tánc Sport Egyesület  táncpedagógusa segítségével, 

kisebb koreográfiákon keresztül, bárki könnyedén elsajátíthatta pár standard tánc 

alapvető lépéseit. A ráhangolódás jegyében Beatles totót és interaktív ki-mit tud játékot 

hirdettünk, melynek helyes megfejtői, válaszadói kisebb ajándékcsomagokat 

nyerhettek.  Az est második felében a The BlackBirds Beatles emlékzenekar nyújtott 

felejthetetlen koncertet, idevarázsolva az örök zenekart és máig népszerű slágereit. A 

színpad előtti tér megtelt táncospárokkal, de az asztaloknál kedélyesen beszélgető, 

poharazgató társaságok körében is  érezhető volt a vidám, nosztalgikus légkör. Az idei 

nyári buliesték szpíkere Kovács János, kiváló házigazdaként, ezúttal is könnyed 

nagyszerűséggel irányította a rendezvény eseményeinek fonalát.  

Résztvevők száma: kb. 420 fő 

Rendezvényre kapott önkormányzati támogatás: 850.000 Ft 

Kiadások Ft 

Dekoráció (terítő) 12.940 

Fotófal, installáció 18.000 

Fellépőknek Catering (kb.12 fő) 16.700 

Sztár fellépő szolgáltatási díja 425.250 

fellépő zenekar tiszteletdíja 100.000 

színpad, hang-, fénytechnika 279.400 

Járulékok és adók,  23.560 

összesen 875.850 

 

VIII. Sárkányhajó Fesztivál – augusztus 11. 

 

Az idén is hangulatos, szórakoztató és izgalmas fesztiváli hangulat járta át a résztvevőket az 

augusztus 11-én - immár nyolcadik alkalommal - megrendezett Sárkányhajó Fesztiválon. A 

sárkányhajózás olyan közösség teremtő, építő és fejlesztő sport, amelyben egyszerre többen 

küzdenek egy célért, természetesen a győzelemért. A Polgári Strandfürdő remek helyszín e 

sporteseményre, csónakázó tava ideális teret nyújt a verseny lebonyolítására. Az idén 10 csapat 

nevezett be a megmérettetésbe, melyek között voltak olyanok, akik már rutinosnak számítottak, 

jártasok az evezősport területén, de természetesen voltak amatőr versenyzők is. Városunk 

csapatai mellett hajóra szálltak Szerencs, Prügy, Tiszaújváros, Golop, Hajdúböszörmény 

települések evezősei is. A sorsolást követően a csapatok párosával mérkőzhettek és minden 

fordulóban azok juthattak tovább, akik az ütemet érezve, egyszerre és a leggyorsabban eveztek. 

A fesztiválhoz kapcsolódóan a Magyar Vöröskereszt Helyi Szervezete által a Vámpírok 

éjszakája programon belül az idén is véradás került megszervezésre, melynek keretében 54 fő 

adakozott vérével mások gyógyulásáért. Gondolva a gyerekek szórakoztatására is „vér” 

jelzővel ellátott különböző ügyességi versenyjátékokra várták a kisebbeket. Míg a vízen az 

evezősök, addig a szárazföldön a gasztronómiában jártas versenyzők igyekeztek az elsők lenni 

a megmérettetésben. A rendezvény kísérőprogramja hagyományosan a főző- verseny volt, 

melyen most is számtalan finom, ízletes étel készült, megnehezítve a zsűri munkáját. A fesztivál 
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napi eseményeinek, történéseinek közvetítését az idén is Homródi Zsolt speaker vezényelte 

Kovács János közreműködésével, aki humorával emelte az amúgy is jó kedélyű fesztiválozók 

hangulatát. „Minden jó, ha a vége jó” szoktuk mondani, és úgy gondolom ebben sem volt hiba, 

hiszen a rendezvény sztárvendége Sipos F. Tamás ismert dallamaival hozott könnyed 

hangulatot a nézőközönség részére és zárta a rendezvényt. Találkozunk 2019. augusztus 

második szombatján, amikor is újra vízre szállnak a sárkányhajók! 

 

Résztvevők száma: kb. 300 fő 

Rendezvényre kapott önkormányzati támogatás: 400.000 Ft 

 

Kiadások Ft 

sztár fellépő tiszteletdíja 194.564 

alapanyagok,  18.000 

fellépőnek catering  3.000 

belépők 15.000 

plakátok, szórólapok 5.000 

színpad, hangtechnika 80.000 

Járulékok és adók,  45.000 

összesen 364.564 

 

 

Hajdúk a Szigeten – szeptember 15. 

HAJDÚK A SZIGETEN   

Tiszaújváros önkormányzatának szervezésében, szeptember 15.-én IV. alkalommal került 

megrendezésre a „Hajdúk a szigeten” fesztivál, amelyen Polgár gasztronómiai és kulturális 

bemutatóval is képviseltette magát. A 2015-ben hagyományőrző szándékkal útjára indított 

rendezvény célja, hogy „összehozza” a közös, hajdú gyökerekkel rendelkező településeket, 

megismertetve egymással és az odalátogató vendégekkel a kultúrájukon, hagyományaikon túl 

a kulináris különlegességeiket is.  A családbarát programnak az időjárás is kedvezett, így 

szombat délelőtt gyorsan benépesült a Tisza-sziget. A sátrakban Hajdúdorog, Hajdúnánás, 

Polgár és Tiszaújváros csapatai sütöttek-főztek, hagyományos étkeket kínálva az ebédelni, 

kóstolni vágyóknak. Városunkat képviselve, több szervezeti szálon közel 200 delegált sürgött-

forgott három nagy sátorban. Az Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár két nagy 

üstjében pusztapörkölt készült. A Polgári Lokálpatrióta Mozgalom Egyesület sátrában 

négykolbászos lecsó és babgulyás főtt, desszertnek pedig kapros-túrós lepényt kínáltak. A 

Polgári CSEMETE Szociális Szövetkezet birkapörkölttel és tócsnival várta a jóllakni vágyókat, 

desszertnek pedig, Polgáron termett és aszalt szilvát kóstolhatott minden vendég.  A délutáni 

színpadi produkciók körét a Polgári Mazsorett és Táncegyüttes, a Polgári Fitt Dance 

Tánccsoport, valamint a Polgári Roma Hagyományőrző Zene- és Tánc Egyesület bemutatói 

gazdagították. Az étkeken és kulturális műsoron túl a nap folyamán a települések helyi 

vállalkozói, alkotói kínálták kóstolásra, vásárlásra kézműves termékeiket. A szórakozni vágyó 

gyermekeket pedig, népi játékpark, különböző ügyességi versenyek, henna- és arcfestés, 

csónakázási lehetőség, valamint solymász bemutató várta. 

Résztvevők száma: kb. 800 fő 

 

Európai Mobilitási Hét – szeptember 16-22. 
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Az EURÓPAI MOBILITÁSI HETET minden évben szeptember 16. és 22. között rendezik meg 

Európa számos országában.  

Az idei évben városunk második alkalommal csatlakozott az Európai Mobilitási Hét 

kampányához. Az egy hetes programban interaktív KRESZ előadásokon és vetélkedőkön 

vettek részt az óvodások és a kisiskolások, egészségügyi program keretében sétáltak a felnőttek 

és az idős korúak.  

1. nap  09.16. (vasárnap) Bringás Értéktár-túra - kerékpáros körtúra a helyi természeti 

és épített kulturális örökségünkhöz 

2. nap 09.17. (hétfő) KRESZ nap az óvodában 

3. nap 09.18. nap (kedd) Kresz ismeretterjesztő előadások a középiskolában 

4. nap 09.19. nap (szerda) Séta a tiszta mobilitásért  

5. nap (csütörtök) KRESZ TOTÓ a József Attila Gimnázium tanulói részére "Ki tud 

többet a biztonságos közlekedésről?" 

6. nap 09. 21. (péntek) KRESZ nap az iskolában 

7. nap (szombat) Autómentes Nap, Családi délelőtt 

Kerékpárbarát munkahely akció 

A kampányhét kiváló alkalom volt arra, hogy felhívjuk a figyelmet a tiszta és intelligens 

közlekedésre, hogy tovább erősödjön a városban működő intézmények és civil szervezetek 

közötti együttműködés és a jó kapcsolat. 

Résztvevők száma: kb. 550 fő 

 

2. Intézményi Programok  
 

Azokat az intézményi programokat, amik kiegészítik a városi rendezvényeket a megvalósítás 

időrendjében ismertetem. A színháztermi előadások, kiállítások, gálaműsorok, koncertek és 

egyéb események célcsoportjai differenciáltabbak, szűkebb csoportot szólítanak meg, ám az 

elmúlt évben tovább emelkedett ezeknek a rendezvényeknek a látogatottsága is.  

 

Kiállítások: 

Január 22. 

Juhász Szabolcs kiállítása. Polgár városa és természeti környezete ihlette a fiatal 

fotográfust, hogy megörökítse mindazt az épített és természeti örökséget, mely számára 

kedves. A természeti és épület fotózás sokoldalú megközelítése jellemezte a kiállított 

fotókat. Új megvilágítások, új technikák fény és árny játékok jelentek meg a kiállított 

anyagban. A fiatal alkotó több más művészeti területen is jeleskedik, de a fotózást tartja 

a legfontosabb hobbyjának. 

Résztvevők száma: 35 fő 

 

Március 5. 

Selyemfestmény kiállítás nyílt Dr. Heiszman Gézáné Zarándi Katalin alkotásaiból március 

5.-én az Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár Megyesi-fivérek termében. Ragyogó, 

mégis finoman simogató színek, mandalák, virágok, boldog pillanatok lenyomatai vetülnek 

vissza a falakon függő képeket szemlélőre. Csupa magával ragadó, pozitív hangulat. A 

Tiszaújvárosban élő Heiszmanné Katalin három éve, egy mandalafestő tanfolyam kapcsán, 

hobbiból kezdett el selyemfestéssel foglalkozni. Ma már, túl lépve a mandalák témáján, 

leginkább saját elgondolásait, érzelemvilágát viszi selyemre – tudtuk meg tárlatot megnyitó 
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Dr. Váliné Antal Mária címzetes főjegyző asszonytól, aki beszédében bemutatta a polgári 

közönségnek az általa régóta ismert alkotót és a selyemfestés technikáját.  

A megnyitón hegedűjátékkal közreműködtek Jánosi Laura Hanna és Szabó Szofia, a Vándor 

Sándor Zeneiskola növendékei és Petróné Nyíri Zsuzsanna zenepedagógus.  

Résztvevők száma: 32 fő 

 

Július 26. 

Gondos Gyuláné Szabó Éva festményeiből nyílt kiállítás július 26-án az Ady Endre 

Művelődési Központ és Könyvtár Megyesi fivérek termében. Az alkotó és munkássága 

nem ismeretlen számunkra, hiszen Polgáron született, nőtt fel és festményeivel is 

bemutatkozott már intézményünkben. Az azóta eltelt több, mint 10 év gyümölcsét, 

fejlődését követhetjük nyomon a csodás képeket szemlélve. Lelket melengető, szemet 

gyönyörködtető képei főként a természeti táj nyugalmát sugározzák. Viszonylag rövid 

festői pályafutása alatt több, mint 20 alkalommal állította ki munkáit Borsod-Abaúj-

Zemplén és Hajdú-Bihar megye számos  településén. A helyi tárlatot Venyigéné 

Makrányi Margit a miskolci II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár nyugalmazott 

igazgatója megnyitotta meg, beszédében kiemelve a festőnő gazdag fantáziavilágát, 

alkotókedvét és méltatva munkáit. Az esemény alkalmával közreműködtek a 

Szivárvány Kisegyüttes tagjai.  

Résztvevők száma: 29 fő 

Augusztus 18. 

Augusztus 18-án városunk értékei közül Barankovics István (1906-1974) újságíró, 

kereszténydemokrata politikus életútjáról. 

Barankovics István nevét viseli Polgár főtere, és a főtér közepén álló bronzszobra 

mindennap hirdeti a város lakói, az átutazók és az idelátogató vendégek számára. Győrfi 

Sándor Munkácsy-díjas szobrászművész alkotása, a szoborformába öntött elhivatott 

újság- író, kereszténydemokrata gondolkodó, lelki erőt, tartást sugárzó alakja 2016-tól 

a Települési Értéktár része. A kereszténydemokrata gondolkodó élet- útját, eszméit és 

szellemi hagyatékát felsorakoztató tárlat, mely végigvezeti nevelődés történetét, a 

társadalmi és politikai cselekvés szándékával történő útkeresését, a politikai 

felelősségvállalás idejét, majd annak következményét, végül alakjának, eszméinek 

őrzését. A kiállítás megnyitón Tóth József polgármester ünnepi köszöntőjét követően, 

Olajos Istvánné, a Polgár Városért Alapítvány Kuratóriumának elnöke reprezentálta a 

jelenlévőknek az általa gondosan összeállított anyagot. Adatok, helyszínek és fontos 

történelmi pillanatok nyomatékosításával tette még érthetőbbé Barankovics életútját és 

eszmeiségét. A politikus őszinte hitét és elkötelezettségét még inkább átérezhette a 

közönség, miután Suhajda Sándorné mély érzéssel tolmácsolt részleteket, az 1947-es 

előrehozott választások előtt meghirdetett pártprogramjából, a „Győri beszéd”-ből.  

Résztvevők száma: 36 fő 

Színház: 

Február 23. 

Egy nagyszerű estével ajándékozva meg a polgári közönséget, a Hyppolit, a lakáj című 

zenés vígjátékkal vendégszerepelt városunkban a tiszaszederkényi Sodrás Amatőr 

Színtársulat február 23-án. Az Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár 

színháztermében teltházas közönség fogadta a Társulat tagjait. Az általuk 2014 tavaszán 
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először bemutatott Hyppolit, a lakáj című darab, az eltelt évek alatt, mit sem veszített 

népszerűségéből. Jézsó Éva, rendező a forgatókönyv elkészítésekor részben az 1931-

ben készült filmre, részben az alapján írt színdarabra épített. A sokak által kedvelt bájos, 

szórakoztató történet az anyagiakban hirtelen felemelkedett, de szellemiekben 

változatlanul szegényen maradt „Schneiderekről” szól. Komikus társadalomkritika, 

melynek mondanivalója minden időben megállta a helyét a film bemutatása óta. A 

Sodrás, három év után, kissé leporolva, új mellékszereplőkkel dolgozva, ismét útjára 

indította a Hypollit-ot, s mivel az első turné előadásaiból kimaradtunk, így most 

Polgáron is élvezhette remek játékukat a közönség.  

Résztvevők száma: 250 fő 

 

Június 9. 

Június 9-én, szombaton a Körúti Színház produkciójaként az Endre és barátai című 

műsort tekinthette meg a közönség. Az egész estét betöltő rendezvényen Beleznay 

Endre színész, humorista stand-up comedy műfajú előadásaival, kollegái pedig operett 

és musical slágerekkel szórakoztatták a közönséget. 

Résztvevők száma: 210 fő 

 

Június 30. 

Június 30-án, szombaton egy vidám nyáresti darabbal, Eisemann Mihály és Szilágyi 

László 1934-ben írt, kedves és szellemes klasszikus darabjával az Én és a kisöcsém című 

zenés vígjátékkal vártuk a kedves nézőket. Remek humor, némi pimaszság, valamint 

mély emberismeret jelenik meg a bohózatban, csipetnyi bölcsességgel fűszerezve.  A 

vicces, időnként tragikomikus történések közepette rámutat arra, hogy néha egyetlen 

tétova pillanaton áll vagy bukik a sorsunk.  A darab végén azonban garantált a 

boldogság, a happyend. A komédiából kiderült, hogy „Holdvilágos éjszakán miről 

álmodik a lány?”, miért utazik Velencébe fiúruhában egy szerelmes kisasszony, és ki az 

a „dr. Sas és dr. Vas, a borzasztó furcsa két pasas”. S, ha maga a történet nem lett volna 

elég, ráadásul, olyan sztárok játékát láthattuk színpadunkon, mint Gyebnár Csekka, 

Placskó Emese és Koltai Róbert. A közönség elégedetten távozott, igazi élmény volt ez 

az előadás.  

Résztvevők száma: 280 fő 

 

Október 05. 

Újra a tiszaújvárosi Sodrás Amatőr Színtársulat volt a vendégünk egy kellemes és 

szórakoztató vígjátékkal. Az Egy bolond százat csinál c. színdarabközönség csalogató 

címével ismét sok nézőt vonzott a művelődési központ színháztermébe. Az este 

fergeteges hangulatot hozott, a közönség ismét megelégedéssel távozott. 

Résztvevők száma: 230 fő 

 

December 07. 
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A Körúti Színház Moud és Herold c. darabját láthatta a közönség, olyan sztár 

vendégekkel, mint Esztergályos Cecília és Vándor Éva. Az előadás, a bérletes 

sorozatunk első darabja volt és kellően megalapozta a következő idényt. A 

professzionális színjáték, az egyéni képességek, a karakterek művészi megformálása 

tette emlékezetessé az estét. 

Résztvevők száma: 210 fő 

 

Gyerek színház: 

 

 Március 06. 

Napraforgó Meseszínház: Az elvarázsolt királyfi c. előadását hozta el a polgári 

gyerekeknek. Az előadás egy un. interaktív színház, ahol a cselekményt a gyerekek 

alakítják kérdéseikkel, utasításaikkal. Az újszerű megközelítés nagyon tetszett a 

gyerekeknek. Különösen  élvezték a mese alakítását. Figyelmeztették és óvták kedvenc 

szereplőiket és kinyilvánították nemtetszésüket a számukra kevésbé szimpatikus 

szereplők felé. 

Résztvevők száma: 260 fő 

 

Április 15 

Budapesti Ametist Bábszínház: Mazsola és Tádé c. előadását nézték meg a polgári 

óvodások és kisiskolások. Az előadás igazi gyermek központú színház, megidézve a 

hetvenes , nyolcvanas évek televíziós szereplőit. 

Résztvevők száma: 180 fő 

 

Közösségi programok: 

Február 11. 

Farsangi játszóházi foglalkozást tartottunk az általános iskola 3. és 4. évfolyam 

diákjainak. 

Résztvevők száma: 46 fő  

 

Április 14. 

Kulturális kirándulást szerveztünk Nyíregyházára a Seuso kincsek megtekintése 

érdekében. A múzeumi látogatást összekötöttük a nyiregyházi skanzen megtekintésével. 

Résztvevők száma: 42 fő 

 

Május 19. 

Színház szervezés a Miskolci Nemzeti Színházba a Kabaré c. musical előadás 

megtekintése. 

Résztvevők száma: 35 fő 

 

Június 2. 

Látványos rovar show előadásnak adtunk helyet és lehetőséget a művelődési központ 

színháztermében. Az előadásra sok gyerek érkezett családtagjaival. A rendkívül 
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látványos előadáson különböző pókokat és ízelt lábú bogarakat lehetett simogatni, kézbe 

venni. 

 

Szeptember 22. 

Elszármazottak találkozója, Polgári Értékek Napja. 

Polgár város, városi rangja visszaadásának 25 éves évfordulójára történő megemlékezés 

jegyében szervezett ünnepség sorozat egyik fő eseménye volt a városból elszármazott 

emberek visszahívása, ill. egy találkozó megszervezése. Az eseménnyel egyidejűleg 

került megrendezésre a Polgári Értékek Napja, melyen a Helyi Értéktár Bizottság által 

helyi értékek sorába felvett értékek kerültek bemutatásra.  

 

Szilveszteri bál 

Hagyományosan megrendezett szilveszteri bálon kb. 130 fő vett rész. A jó hangulatú 

bálozók újév hajnaláig ropták a táncot. 

 

Ismeretterjesztő előadások: 

május 05 . 

Emberek – sorsok előadás sorozatunkban Lippai Marianna – Életkedv c. előadását 

hallgathatta meg a polgári közönség. Az előadó saját életének történéseiből összeállított 

előadása rendkívüli tanulságokkal gazdagította a közönséget. 

Résztvevők száma: 110 fő 
 

 

Egyéb rendezvények  
 

Saját rendezvényeinken túl minden intézmény, civil szervezet, alapítvány, egyesület, 

párt, vállalkozó kezdeményezésének teret adunk és szükség esetén részt vállalunk annak 

megvalósításában, ami tovább színesíti a város kulturális életét. A zártkörű 

eseményektől a lakosság felé meghirdetett közérdeklődésre számot tartó programokig 

széles a paletta, ami megvalósult a házban.  

 

Február 10. Keresztény bál. 

A helyi katolikus közösség adomány gyűjtési és szórakozási célú estjének adtunk 

otthont. 

 

Február 17. Vadász bál. 

A Morotva vadász társaság éves összejövetelének adtunk ismét otthont. 

 

Március 3. Prevenciós nap. 

Az Élet Virága Egyesület szervezésében megvalósuló egészségőrző napon sok érdekes 

előadást hallgathatott a közönség. Volt közvetlen egészségügyi tanácsadás és gyógyító 

foglalkozás. 

 

Március 09.  Polgári Lokálpatrióta Mozgalom Nőnapi rendezvénye.  
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Május 18. 

Tavaszi Zsongás – A Vásárhelyi Pál Általános Iskola tanulóinak művészeti 

seregszemléje. Évek óta színvonalas produkciókkal jelentkező gyerekek hangulatos 

műsorait láthatta az érdeklődő közönség. 

 

Május 19. 

Közmunka programban résztvevő anyukák köszöntés „Anyák Napja” alkalmából. A 

kulturális műsort a Polgári Polgárőr Egyesület szervezte meg. 

 

Június 6. 

RETRO véradást szervezett a PÉTEGISZ Nonprofit Kft., melynek a nagy 

előcsarnokban adtunk helyszínt. 

 

Június 29. 

Roma Ki Mit Tud? A művészeti előadásokból, színpadi produkciókból álló versengést 

immár második éve a Rendőrkapitányság szervezésében valósítottuk meg. A tovább 

jutott versenyzők a megyei versenyen mutathatták be tudásukat. 

 

December 14. BSZC JAGSZI szalagtűző rendezvénye. 

3. Csoportok 
 

Amatőr művészeti és alkotó csoportjaink közül a Polgári Tiszavirág Citerazenekar, a Polgári 

Mazsorett és Táncegyüttes és a Hip Hop kultúra kedvelőinek képviseletében, a Black Time 

Hip-Hop Dance School és a Fitt Dance polgári növendékei voltak az elmúlt időszak aktív 

közreműködői. Rendszeres fellépői voltak a városi és egyéb rendezvényeinknek, illetve a 

városhatáron túl is bemutatkoztak több ízben. 
 

Az Árvácska Népdalkör és a Polgári Foltvarró Kör az utóbbi időben idős koruknál, és hanyatló 

egészségi állapotuknál fogva ritkábban tudnak közszereplést vállalni.  
 

Alkotó művészeti csoportjaink aktivitása és egyéb közösségi tevékenységek, valamint 

kulturális gazdaságfejlesztési és terembérlési lehetőségek az alábbi táblázatban tekinthető 

meg: 

 

Művészeti csoportok, szakkörök, képzések Alkalom Létszám  Óraszám 

Black Time Hip-Hop 17 125 17 

Fitt-Dance 19 277 28,5 

Fitt-Dance (gyermek) 19 154 25 

Mazsorett (összes) 80 732 231,5 

Tiszavirág Citerazenekar 45 374 84 

TVK Nyugdíjas Klub 19 19 56 

Várandós klub (Szoptatós Club) 8 80 16 

Baba-Mama Klub 18 135 36 
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Jóga 28 246 36 

Mozgásterápia 35 234 62 

Művészetterápia 5 113 39 

Tai Chi 25 168 38 

Torna 51 396 57 

Gyermek angol oktatás 3 13 3 

Reiki tanfolyam  1 6 5 

Trambulin 29 325 29 

Méhész Klub 9 104 18 

Morotva vadásztársaság 1 10 2 

Vöröskereszt, véradás 3 210 17 

Szertelen egyesület 1 12 4 

KRESZ 37 342 74 

Probitas - Munkavédelmi tech 21 206 135 

Probitas - Gépk. És Targ. Vez. 10 173 61,5 

Duna House oktatás 5 75 7 

Bosch toborzás 4 26 4 

Probitas - TB Bérügyintéző 18 209 109 

Hit gyülekezete 14 65 28 

Pszichológiai tanácsadás 36 106 121 

összesen 561 4935 1343,5 
    

külső szervek, felnőttoktatás    

civil szervezetek    

közösségi tevékenységek, klubok, szakkörök    

előadó-művészeti csoport    

    

A táblázat alapján, az Intézményben működő amatőr előadó-művészeti csoportok, különböző 

alapszolgáltatást igénybe vevő alkotó közösségek, klubok, stb. éves szinten 561 alkalommal 

1343,5 órában 4935 fővel vannak jelen és végzik önállóan vállalt feladataikat. 
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Rendezvények, programok, 
ünnepek 

Alkalom 
Létszám 
Fő 

Időtartam 
(órában) 

Nemzeti és állami ünnepek 6 4245 20,5 

Önkormányzati ünnepek és városi 
nagyrendezvények 

14 4624 61 

Szórakoztató programok, fesztiválok 14 7243 78,5 

Színházi előadások 9 1581 24,5 

Egyéb programok 12 781 54 
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Kiállítások 6 370 18,5 

Könyvtári rendezvények 38 1358 76 

Rendezvények összesen 99 20202 333 

Rendezvények, művészeti 
csoportok, szakkörök, 

képzések összesen 
660 25137 1676,5 

 

A 2018-as évben, az Intézmény által szervezett kulturális programokat látogató és az 

alapszolgáltatásokat igénybe vevő közönség összes létszáma 25137 fő volt. 

 

Nyitva tartás 

Hónap 
Havi, hivatalos 

munkaórák 
száma 

Intézmény 
nyitvatartási 

ideje 

Rendezvényekből és 
egyéb 

alapszolgáltatásból 
keletkezett munkaóra 

többlet 

 Ebből 
munkaszüneti és 

fizetett 
ünnepnapokon 
végzett munka 

órái 

Január 176 297 121 32 

Február 160 277 117 38 

Március 160 281 121 23,5 

Április 160 270,5 110,5 34,5 

Május 168 296,5 128,5 48,5 

Június 168 301,5 133,5 47 

Július 176 274,5 98,5 16,5 

Augusztus 176 276,5 100,5 41,5 

Szeptember 160 259 99 22 



27 

 

Október 176 289 113 11,5 

November 168 246 78 11 

December 152 243 91 31 

Összesen 2000 3311,5 1311,5 357 

 

Az Ady Endre Művelődési központ és könyvtár alkalmazotti kollektívája az elmúlt évben a 

kötelező nyitvatartási idővel és a különböző rendezvények alkalmával összesen 1311,5 

munkaórával dolgoztak többet az előírt éves 2000 munkaóránál. Az éves munkaóra többlet a 

rendezvények óraszámára vonatkozik és nem alkalmazandó mindig minden dolgozóra. 

Ugyanakkor a nyitva tartást elcsúsztatott idővel valósítjuk meg, azaz az un. délutános műszakot 

12.00 órakor kezdik a kollégák és így vagyunk nyitva 20.00 óráig. Így a nyitvatartási idő 

egyharmada nem jelentkezik többlet óraként az alkalmazottaknál. Miután nincs mindenki ott 

minden rendezvényen, így az év során átlagosan 300-400 többlet munkaóra keletkezik egy 

főnél. A többlet munkaórák dolgozóknak történő kiadása (un. lecsúsztatása) és a következő 

programok szervezése ugyanakkor rendkívül nehéz feladat, mert a programok olyan tempóban 

követik egymást, hogy az egyiket még be sem fejeztük, de a másik már el is kezdődött. A 

munkatársak leterheltsége a jelenlegi létszámból és feladat ellátásból adódóan a továbbiakban 

nem fokozható.  

 

Az alábbiakban bemutatjuk, hogy az előadó-művészeti csoportjaink a 2018-as évben mely 

városokban léptek fel, mikor és milyen létszámban képviselték városunkat. 

 

 

 

Művészeti csoport Helyszín Bemutatkozás témája/címe Létszám Dátum 

Majorette csoport 
felnőtt tagozat 

Budapest Amita Dance Jam - Táncverseny 6 2018.01.27 

Polgár Idősek Klubja - Nőnapi ünnep 2 2018.03.08 

Polgár 
XV. Jubileumi Ünnep 
Mentőállomás 3 2018.03.19 

Polgár Hurka-pite Fesztivál 6 2018.03.24 

Debrecen Az Év Tánca 7 2018.04.29 

Polgár BeLáHaPi 6 2018.05.01 

Belgium; Franciaország; 
Ausztria 

Belgium - Franciaország Turné 
(feeling) 3 2018. 05. 10.- 2018. 05. 15. 

Miskolc Dance Arena Nemzetközi Kupa 2 2018.06.09 

Tiszagyulaháza XII. Gólyafesztivál 6 2018.07.28 

Normandia Normandiai Turné 3 2018.07.24 

Gelej XVI. Geleji falunap 6 2018.08.04 

Polgár Retro Véradás 4 2018.06.06 

Polgár VIII. Sárkányhajó Fesztivál 2 2018.08.11 

Újszentmargita XIII. Margitai Sokadalom 5 2018.07.07 

Polgár Világtáncok 7 2018.06.06 

Polgár Államalapító Ünnepség 4 2018.08.19 
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Budapest Tér-Tánc Zene 6 2018.08.10 

Újtikos X. Tésztafesztivál 5 2018.09.08 

Tiszaújváros Hajdúk a Szigeten 5 2018.09.15 

Franciaország - 
Motbrisout Moutbrisoui Turné 4 2018. 10. 04. - 2018. 10. 08. 

Polgár Karácsonyváró Gála 5 2018.12.16 

Majorette csoport 
ifjusági tagozat 

Budapest Amita Dance Jam - Táncverseny 10 2018.01.27 

Polgár 
XV. Jubileumi Ünnep 
Mentőállomás 1 2018.03.19 

Polgár Hurka-pite Fesztivál 15 2018.03.24 

Debrecen Az Év Tánca 4 2018.04.28 

Debrecen Az Év Tánca 14 2018.04.29 

Polgár BeLáHaPi 13 2018.05.01 

Miskolc Dance Arena Nemzetközi Kupa 4 2018.06.09 

Tiszagyulaháza XII. Gólyafesztivál 14 2018.07.28 

Majorette 
gyermek csoport 

Polgár Hurka-pite Fesztivál 9 2018.03.24 

Debrecen Az Év Tánca 1 2018.04.28 

Debrecen Az Év Tánca 10 2018.04.29 

Polgár BeLáHaPi 8 2018.05.01 

Miskolc Dance Arena Nemzetközi Kupa 1 2018.06.09 

Polgár Világtáncok 10 2018.06.06 

Tiszagyulaháza XII. Gólyafesztivál 8 2018.07.28 

Polgár Retro Véradás 1 2018.06.06 

Újszentmargita XII. Margitai Sokadalom 10 2018.07.07 

Polgár Államalapító Ünnepség 8 2018.08.19 

Újszentmargita Roma Közösség Ünnepe 8 2018.09.15 

Debrecen Az Év Tánca 2 2018.11.18 

Polgár Karácsonyváró Gála 7 2018.12.16 

Tiszavirág 
Citerazenekar 

Polgár Hurka-pite Fesztivál 4 2018.03.24 

Polgár Dely Mátyás Megemlékezés 4 2018.04.08 

Polgár BeLáHaPi 4 2018.05.01 

Görbeháza Dalos-Táncos találkozó 4 2018.05.12 

Debrecen Tavaszi Vásár 4 2018.05.13 

Polgár Államalapító Ünnepség 4 2018.08.19 

Hortobágy Hortobágyi Vásár 4 2018.08.20 

Újtikos Tésztafesztivál 4 2018.09.01 

Polgár Értéktári Nap 4 2018.09.22 

Debrecen Őszi Vásár 4 2018.10.06 

Polgár Idősek Mikulása 3 2018.12.04 

Fitt Dance 
tánccsapat ifjúsági 
tagozat 

Tiszaújváros Fitt-Dance Gála 19 2018.02.24 

Debrecen Az Év Tánca 19 2018.04.28 

Polgár BeLáHaPi 19 2018.05.01 

Tiszaújváros Ifjúsági Nap 19 2018.05.11 

Polgár Gyereknap 19 2018.05.27 
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Tiszaújváros Buliszombat 15 2018.06.23 

Polgár Táncest 19 2018.06.07 

Románia Románia - The Game 15 2018.10.22 

Tiszaújváros Revolution Dance Cup 15 2018.12.08 

Fitt Dance 
tánccsapat 
gyermek tagozat 

Tiszaújváros Fitt-Dance Gála 8 2018.02.24 

Tiszaszederkény Szederkényi KI Mit Tud? 9 2018.03.23 

Polgár BeLáHaPi 6 2018.05.01 

Tiszaújváros Ifjúsági Nap 4 2018.05.11 

Polgár Gyereknap 6 2018.05.27 

Tiszaújváros Buliszombat 4 2018.06.23 

Polgár Táncest 6 2018.07.06 

Tiszaújváros Hajdúk a Szigeten 8 2018.07.15 

Black Time Hip-
hop tánccsapat 

Polgár Hurka-pite Fesztivál 15 2018.03.24 

Polgár BeLáHaPi 15 2018.05.01 

Polgár Karácsonyváró Gála 15 2018.12.16 

 

Önkéntesen szerveződő csoportjaink a különböző mozgáskultúrát, főleg az egészségmegőrző 

vonalat képviselik. Foglakozásaikat klubszerűen tartják, többnyire állandó tagokkal. 

o Egészségmegőrző torna ; Jóga  

o Tai-Chi Chuan ; Mozgásterápia 

o Zenés alakformáló torna  

A Kismamák Fóruma a várandósság ideje alatt invitálja a kismamákat havonta egyszer 

kötetlen beszélgetésre, a résztvevők érdeklődéséhez igazítva a témákat. Többek között a 

terhesség alatt és után járó juttatások; egészségügyi problémák; szülés és gyermekágyas 

időszakra vonatkozó kérdések. 

II. Könyvtár 
 

A könyvtár szakmai tevékenységének bemutatását az új jogszabályi előírások alapján egy un. 

kötelező központi forma alapján, ill. táblázatok kitöltésével önálló dokumentumként kell 

megtenni. Ezért a könyvtár 2018. évi beszámolóját a jelen beszámolóhoz mellékelem. 

III. Közönségszervezés 
  

A közönségszervezés minden csatornáját felhasználjuk annak érdekében, hogy egy-egy 

célcsoportot elérjünk. A plakátok, szórólapok és az internet nyújtotta lehetőségeken (e-mail, 

facebook, honlap) túl, a személyes kapcsolatfelvételt is fontosnak tartjuk. Több ízben is 

személyesen szólítottuk meg az intézményeket, a szervezeteket és a vállalkozókat, melynek 

célja a figyelemfelkeltésen túl a programjainkba történő bevonásuk is volt. Minden alkalommal 

eljuttattunk néhány tiszteletjegyet, módszeresen kiválasztva az adott személyeket. Új 

kezdeményezés hogy a programjainkat az intézmény facebook oldalára is feltesszük 

eseményként. Időnként nyeremény játékot is hirdetünk, a még nagyobb látogatottság elérése 

érdekében. A facebook-os megjelenés visszaigazolhatóan hatékony kommunikációs lehetőség, 
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mely környezet kímélő és nincs költsége. Az on-line térben történő információs csatornák 

lehetőségeit a lehető legnagyobb mértékben vesszük igénybe.  
 

IV. Partneri Együttműködések 

Az intézmény jó kapcsolatokat ápol mind a katolikus, mind a református egyházzal, a civil 

szervezetekkel, oktatási-nevelési intézményekkel, szociális és nyugdíjas szervezetekkel. Az 

elmúlt év egyik feladata volt az együttműködési lehetőségek számba vétele, olyan rövid és 

hosszú távú együttműködési stratégia kidolgozása, amiben meghatározzuk az együttműködés 

célját, tartalmát, technikai működésének lehetőségeit és feltételeit, a különböző szolgáltatások 

igénybevételének költségeit. 

Fontosnak tartjuk a szakmai együttműködés megerősítését a közművelődési 

intézményrendszerhez tartozó, a környező településeken működő intézményekkel, a megyei és 

országos módszertani intézménnyel, közművelődési szervezetekkel. Az együttműködés 

érdekében felújítottuk a kapcsolatot ezen intézményekkel és igyekszünk részt venni minden 

olyan szakmai eseményen, melyen bővíthetjük szakmai ismereteinket, kapcsolatainkat. 

Igyekszünk segítséget nyújtani az élethosszig tartó tanulás lehetőségének megvalósításában. Jó 

partneri kapcsolatokat ápolunk felnőttképzést folytató intézményekkel, vállalkozásokkal.  

Létrehoztuk a Kulturális kerekasztalt, a helyi alkotóművészeti csoportok vezetőinek, a helyi 

civil szervezetek képviselőinek, az önkormányzati képviselők munkáját segítő Humán és 

ügyrendi Bizottság képviselőinek és egyéb, a városban működő szervezetek képviselőinek 

közreműködésével. A kulturális kerekasztal évente 3-4 alkalommal ül össze és segítségével 

szeretnénk koordinálni a városban megrendezésre kerülő kulturális programok koncepcióját.  

V. Önkéntesség 
 

Az önkéntes  munka  folyamatos beépülése a kulturális területre elsősorban a Polgáron működő 

civil szervezetek hathatós segítségével valósul meg. A koordinációban nagy segítséget jelent a 

kulturális kerekasztal munkája és a szervezetek aktivitása. Nagy segítséget kaptunk a 

rendezvények lebonyolításában a Polgári Polgárőr Egyesülettől, a Magyar Vöröskereszt Helyi 

Szervezetétől, az Életvirága Egészségvédő Egyesülettől, a Polgáriak Polgár Város Közéletéért 

és Fejlődésért Egyesülettől, a Polgár Városért Alapítványtól ill. a Polgári Lokálpatrióta 

Mozgalom Egyesülettől.  

Ugyanakkor örvendetes, hogy a középiskolások is egyre többen választják az önkéntes munka 

teljesítésére a művelődési központ programjait. Itt megismerkedhetnek a rendezvények 

szervezésének és lebonyolításának gyakorlatával, bepillantást nyerhetnek a közművelődési 

feladat ellátással együtt járó tevékenységekbe. 
 

VI. Kommunikáció 

A városi rendezvényeink, programjaink hirdetéséhez hagyományosan plakátokat, szórólapokat 

jelentettünk meg alkalmanként 50-60, ill. 500-600 példányban, melyben az érdeklődők 

valamennyi programunkról tájékoztatást kaphattak. Intézményünk valamennyi, saját 

szervezésű rendezvényéhez készített plakátot, szórólapot, valamint a kiállításainkhoz meghívót. 

Ezeket az információhordozókat saját, színes fénymásolóval történő sokszorosítással adtuk ki. 
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A programokra rendelkezésre álló keretösszeg nagyságrendje nem teszi lehetővé a nyomdai 

kivitelezést az egyedi programokra szánt példányszámok miatt. A nyomdai költségek ilyen 

mennyiségben  túlságosan megnövelnék a rendezvények költségeit. Saját készítésű 

plakátjainkat, szórólapjainkat a város és városkörnyék közterületein, ill. közintézményeiben is 

sikerült kihelyezni.  

Az év során jól működött az intézmény honlapja, így új távlatok nyíltak meg a kommunikáció 

terén. Eddig is nagy hatékonysággal használtuk az online felületeket is – facebook, könyvtári 

honlap, városi honlap - programjaink propagálására, de a honlap nagyobb lehetőséget nyit meg 

a közönséggel való kapcsolat tartás területén. 

Minden kulturális eseményről fotó dokumentáció készül és a rendezvényekről előzetes híreket, 

valamint programot követően szöveges beszámolót küldünk a helyi újságba. A városi 

nagyrendezvényekről videó felvétel is készül, mely archiválásra kerül. Megyei sajtóban történő 

folyamatos tudósításra és megjelenésre egyenlőre nincs meg a humán erőforrásunk, oda csak a 

havi program kínálatot tudjuk elküldeni. 

VII. Minőségfejlesztés 

A kulturális intézmények minőség díjának elnyeréséhez elkezdtük a szervezet belső strukturális 

működésének átalakítását. Mindez elsősorban a hatékonyabb munkavégzéshez szükséges 

tervezési, szervezési és adminisztrációs feladatok egységes szerkezetbe foglalt 

nyomtatványainak használatát, ill. a gazdálkodás szigorúbb ellenőrzését jelenti. A minősített 

közművelődési cím elnyeréséhez egy rendkívül összetett és a kulturális életet átfogó, 

tevékenységekkel, statisztikákkal alátámasztott űrlapot kell kitölteni, amelyre a 2019-es évben 

tudunk felkészülni. Ehhez a következő dokumentációkat és szabályozókat kell a későbbiekben 

beépítenünk a mindennapos munkába: 

- folyamat szabályozás: önértékelés, tervezés, cselekvés, elemzés, értékelés, reflexió 

- az intézményben folyó valamennyi tevékenységgel kapcsolatos eljárásrendet részletes 

folyamatábrával, felelősségi körök meghatározásával szabályozni kell 

- meg kell teremteni a minőségbiztosítás feltétel rendszerét a minősített közművelődési 

intézmény cím elnyeréséhez 

 

VIII. Pályázatok 

A programok megvalósulásához szükséges pénzügyi források megteremtése, ill. kiegészítése 

érdekében igyekeztünk a pályázati lehetőségeinket kihasználni. A Leader HACS, az NKA, 

Érdekeltségnövelő és egyéb kulturális pályázatokra önállóan, vagy önkormányzati segítséggel 

adtuk be pályázatainkat a támogatás felhasználásának reményében. Az érdekeltségnövelő 

pályázatról bővebb információk a tárgyi eszközök fejlesztésénél találhatóak. Pályázati forrásból 

valósítottuk meg az Európai Mobilitási Hét programjait, melyhez  1.6 MFt támogatást kaptunk. 

A Csoóri Sándor Program keretében „Polgári Hagyományteremtő Táncház” programra a 2018-

2019-es tanév időszakára összesen 800.000 Ft nyert el az Intézmény. A pályázat 6 táncházi 

alkalomra biztosítja a pénzügyi forrásokat. A tematika szerint 3. és 4. osztályos gyerekek 

néprajzi tudásuk bővítésre kapnak ismeret anyagot, népdalokat tanulnak, kézműves 

foglalkozások keretein belül gyertyát öntenek, mézes süteményt díszítenek, farsangi álarcot 
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készítenek, tojást festenek, gyöngyöt fűznek, csuhét fonnak és nyírségi és dunántúli 

néptáncokat tanulnak. Minden alkalommal élő zenekari hangzásra ropják a táncot. 

IX. Pénzügyi statisztika: 

 

sorszám megnevezés összeg eFt 

1. Bevételek  

2. Működési bevétel 4.588 

3.       - ebből jegy-, részvételi-, tagdíj bevétel 2.189 

4. Támogatások, kiegészítések és átvett pénzeszközök 55.444 

5.       - ebből fenntartó szervtől kapott támogatás 50.906 

6. Bevételek összesen: 60.032 

   

7. Kiadások  

8. Személyi juttatások 24.441 

9. Munkaadókat terhelő járulékok 4.524 

10. Dologi kiadások 28.061 

11. Felhalmozási kiadások 2.305 

12. Kiadások összesen: 59.331 

   

13. kiadásokból ÁFA és egyéb adójellegű kiadások 4.210 

14. előző évi pénzmaradvány 7 
 

 

 

A statisztikai adatokból látható, hogy a 2018-as évben összesen több mint 25.000 fő 

látogatta az Intézmény által szervezett programokat. Egyre többen veszik igénybe 

szolgáltatásainkat és az előadó-művészeti csoportjaink is szépen teljesítenek. Arra 

törekszünk, hogy a statisztikában megjelenő számok a 2019-es évben növekedjenek. 

Bízunk benne, hogy hatékonyabb, jól szervezett munkával, még tovább tud fejlődni a 

szakmai szolgáltatások színvonala, mely együtt fog járni a számadatok növekedésével. 

Az elmúlt évben a személyi feltételek nem változtak, így a minőség rendező elvét követve 

végeztük munkánkat. A lakosság minél szélesebb rétegét igyekeztünk megszólítani 

rendezvényeinkkel és szolgáltatásainkkal, megőrizve meghatározó szerepünket a város 

kulturális életében.   

  

Kérem a tisztelt Képviselő-testület tagjait a 2018. évi beszámoló elfogadására. 

 

 

Polgár, 2019. március 13. 

 

 

 

  ________________                                                                                    

Bíró István 

         igazgató 


