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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 2019-es 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 az alapszolgáltatások teljesítésével 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 2019-es évben az alkalmazotti létszám lényegében 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 létszáma 8 fő.  

Az Intézményben dolgozó 1 fő takarító az év közepén nyugállományba vonult. Az 

alkalmazotti létszámot, a közfoglalkoztatásban több éve jól teljesítő dolgozóval pótoltuk, így 

az intézmény alkalmazottainak létszáma újra teljessé vált. 

Az intézményben folyó munkát 2019. 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. A korábbi években a közfoglalkoztatásban jól teljesítő munkatársat 

sikerült a GINOP program támogatásával alkalmazni, így Ő is hatékonyan segítette az 

Intézmény munkáját. 
 

 

 

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 665.000,- 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, 650.000 Ft összeg 

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

műszaki és berendezési tárgyak gyarapítására összesen 1.084.000 Ft támogatást kaptunk az 
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EMMI-től. Az érdekeltségnövelő pályázat révén így összesen 1.734.000 Ft-ból tudtunk 

gazdálkodni. 

A támogatás összegének ismeretében a felhasználásra kerülő keretösszeg – önrész 650.000 Ft 

+ támogatás 1.084.000 Ft = 1.734.000 Ft – ismeretében gondoltuk át a beszerezni kívánt 

eszközöket.  

Az alapszolgáltatások ellátásához szükséges eszközök listája, ill. beszerzésük indoklása: 
 

Eszköz 

megnevezése 
Indoklás 

Gree 2,6 Kw klíma Többfunkciós közösségi térként  

használt 50m2-es Megyesi terem (3,5 Kw)(kiállítások, felnőttoktatás, 

egészségmegőrző, testkultúrát fejlesztő foglalkozások helyszíne), valamint az 

információs iroda (2,6 Kw) a nyári hónapokban elviselhetetlenül fölmelegszik. A 

munkavégzés és egyáltalán a létezés szinte lehetetlen ebben az időszakban, a klíma 

berendezés beszerelése ezért indokolt. 

Gree 3,5 Kw klíma 

Klíma bekötési díj 

AKG - WMS 45 

Vocal Set 

A sztár előadók igénylik a professzionális eszközöket, ezért van szükség erre a vezeték 

nélküli mikrofonra, mellyel a színpadi produkciók színvonala, a különböző 

hagyományos és városi ünnepeken érzékelhetően emelkedik. 

JDI 1302EH5/B/C  

fülhallgató 

Az Intézmény kültéri és beltéri programjain fontos, hogy a munkatársak a fizikai 

távolságok leküzdése érdekében szoros, azonnali kapcsolatban álljanak egymással, 

hogy a megvalósuló program lebonyolítása, az információk átadása a lehető leg 

zökkenő mentesebben menjen végbe, ill. hogy az intézményen belül, a színpadon a 

kulisszák mögötti eseményekre észrevétlenül reagálni tudjanak. Ezért van szükség a 

meglévő Walki-talki berendezések fülhallgatóval történő ellátására. 

Detolf üvegajtós 

szekrény 

Az Intézmény, a kiállításainak megrendezéséhez nem rendelkezett a tárgyak 

bemutatására alkalmas zárható tároló szekrénnyel. Ezt a hiányosságot pótoltuk az 

üvegszekrényekkel. 

Office Ryzen  

Számítógép 

A különböző grafikai és videó szerkesztő programok terjedelme, amelyekkel az 

Intézmény programjait hirdető plakátok, meghívók és egyéb kiadványok készülnek, 

tették indokolttá a megfelelő erősségű és gyorsaságú, nagyobb tárolói kapacitással 

rendelkező korszerű számítógép beszerzését. 

Szőnyeg 2*2m 

A csecsemő és kis gyermekek részére rendezett un. " Ringató" és Baba Mama klub 

foglalkozások elengedhetetlen kelléke a résztvevői létszámhoz illeszkedő szőnyeg 

biztosítása. Ugyanakkor egyéb kulturális rendezvényeken eseti jelleggel is szükséges a 

szőnyeg színpadon, ill. dobogón történő használata.  

RCF ART 710-A 

MK4 aktív hangfal 

A különböző, intézményen 

kívüli, kültéri rendezvények technikai hátterének biztosítása érdekében volt szükséges 

az időjárás negatív körülményeitől függetlenül is működő eszközre. 

T.Bone EM800 

mikrofon 

A színházi és egyéb kulturális előadások megfelelő hangosítása érdekében, de különös 

tekintettel a gyermekek színpadi produkcióinak jobb minőségű hallhatósága érdekében 

volt szükség az eszközök beszerzésére. 
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AKG WMS45  

vezeték nélküli  

mikro port szett 

Előadások, beszédek, színpadi táncos és prózai produkciók megfelelő hangosítása 

érdekében van szükség az eszközre. 

EGLO 75144  

TRAVALE 2 LED  

Spot lámpa 4*3,3w 

A kiállító teremben bemutatásra kerülő műalkotások egyedi megvilágítása elvárt 

szakmai követelmény. Ezen követelménynek igyekeztünk megfelelni az állítható spot 

lámpák beszerzésével. 

EGLO 92595 BUZZ- 

LED Spot lámpa  

1*3w 

Kiállítótermi lámpa 

szerelési segédanyag 

Sörasztal garnitúra 

Az évek során rendkívül sok olyan kulturális program kerül lebonyolításra, ahol nagy 

szükség van asztalokra és ülő alkalmatosságra. Ezek sorába tartozik többek között az 

Adventi időszakban, táncházakban, gyereknapon, egyéb kulturális és gasztronómiai 

rendezvényeken a kézműves foglalkozások. Ezeknek a garnitúráknak a használata 

praktikus, könnyen mozgatható, viszonylag kis helyen elférnek a tárolás során. A 

növekvő igénybevétel és alkalmak száma tette indokolttá az eszköz állomány bővítését. 

Számítógép 

Az intézmény vezetőjének munkagépe több mint 10 éves volt. A jelen korban 

ellátandó feladatok mennyiségi és minőségi követelményeinek teljesítéséhez 

volt szükség egy korszerű és hosszú ideig használható számítógép 

beszerzésére.  

Széf 

Az intézmény házipénztárában a készpénz kezelése, a megbízási díjak 

kifizetése, a napi pénzügyek intézése, ill. a készpénz konkrét és biztonságos 

tárolása, elkülönítése miatt vált szükséges a széf beszerzése. 

Wifi 

Az Intézmény, a kültéri rendezvényeinek hangosításához vezeték nélküli 

mikrofonokat használ. A mikrofon és a jelfogadó eszköz közötti kapcsolat 

zavarmentessége a mai kor követelményei szerint létfontosságú. Az új készülék 

olyan frekvencia tartományban dolgozik, ahol sokkal biztonságosabban, 

zavartalan jelszinttel és tisztábban tudja az adott jeleket közvetíteni az 

eszközök között, mely nagyban hozzájárul a színpadi produkciók minőségének 

javításához. 

Keverő 

Az Intézmény által szervezett kültéri rendezvényeinek hangosításához használt 

keverőpultja elavult, elhasználódott. Működése rendkívül instabillá vált, 

komoly veszélyforrást jelentett egy-egy rendezvény sikeres lebonyolításában. A 

jelen kor kihívásainak már nem tudott eleget tenni. Ezért egy új és korszerű 

eszköz vásárlása vált szükségessé, mely hosszú távra megoldást jelent a kültéri 

rendezvények hangosítására. 

 
 
A megvalósult fejlesztésekkel érzékelhetően javult az ellátandó alapszolgáltatásaink színvonala, 
javultak a munkakörülményeink, elviselhető és érdemi munkára alkalmas hőmérsékletet tudtunk 
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beállítani a klímával felszerelt helyiségekben. A színpadi produkciók mind kültéren, mind beltéren 
történő hangosítása és a munkatársak közötti kommunikáció hosszú távra megoldott az új eszközök 
beszerzésével. A kiállító teremben történt fénytechnikai fejlesztéssel egyedi világítást kaptak a 
kiállítandó festmények. Új perspektíva nyílt meg a tároló szekrények megvásárlásával, így kisplasztikai 
és egyéb tárgyi alkotások időszakos kiállítására is lehetőség nyílt. Az elavult számítógépek korszerű 
gépekre történő lecserélése hosszú távra megoldást jelent a magasabb színvonalú munka 
elvégzéséhez. 

Szakmai munka 
 

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

hogy a 2019 évre szűkösebb költségvetési kerettel tervezhettünk az előző évhez képest. Az 

Intézmény kiadásait a 2018. évi bázis évhez viszonyítva terveztük. 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, amelyek helyi kezdeményezések, városunkra jellemző tartalommal 

bírnak. Ide tartozik az immár hatodik alkalommal megrendezett Hurka-pite Fesztivál, a XIII. 

BeLáHaPi Fesztivál, az Újévköszöntő. Sajnos, a Buli esték c. programot elsősorban a 

pénzügyi forrás hiánya miatt nem tudtuk megrendezni. A nemzeti- és városi ünnepek 

szervezése és lebonyolítása az együttműködő partnereink, részvételével sikeresnek mondható. 

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 és kézműves foglalkozások és a könyvtári 

programok mellett, lehetőség volt különböző táncos, mozgásos formák kipróbálására és 

rendszeres művelésére is az önkéntesen szerveződő csoportokban.  

Az Intézmény alapszolgáltatásai: 

1. Művelődő közösségek létrejöttének elősegítése, működésük támogatása, fejlődésük 

segítése, a közművelődési tevékenységek és a művelődő közösségek számára helyszín 

biztosítása: 

- biztosítja a művelődő közösségnek a rendszeres és alkalomszerű művelődési, vagy 

közösségi tevékenysége végzésének helyszínét, 

- bemutatkozási lehetőségeket teremt a művelődő közösségek számára, 

- fórumot szervez a művelődő közösségek vezetőinek részvételével, ahol a művelődő 

közösségek megfogalmazhatják a feladatellátással kapcsolatos észrevételeiket, 

javaslataikat, 

- segíti az időskorúak művelődési, művészeti és közösségi életét, 

- elősegíti a közös művelődés, együttlét és az esztétikai élmények közös megéléséhez, 

az egyetemes, a kisebbségi és a helyi kultúra megismerését, 

- arra törekszik, hogy a város és környéke kulturális és információs központja, a helyi 

közélet egyik színtere legyen, ezért befogadja a hasonló érdeklődésű civil 

szerveződéseket, segíti rendezvényeiket,  

- nyitvatartási ideje megválasztásával is a használók igényeihez alkalmazkodik, 

szolgáltatásait is úgy szervezi, hogy azok összhangban legyenek a város és a környéke 

mindenkori társadalmi, gazdasági igényeivel, lehetőségeivel. 
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2. A közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése: 

- támogatja az önkéntes tevékenységeket, elősegíti a környezetkultúra javítását, 

városesztétikai kultúra fejlesztését, 

- segíti a helyi társadalom kapcsolat-rendszerének, közösségi életének 

érdekérvényesítését, lehetőségeihez mérten biztosítja a szabadidő kulturális célú 

eltöltéséhez a feltételeket, 

- a hátrányos helyzetű rétegek kulturális részvételét fejlesztő,az esélyegyenlőség 

megvalósulását elősegítő programokat szervez, 

 - a különböző kultúrák közötti kapcsolatok kiépítésének és fenntartásának segítése, 

- a generációk közötti társadalmi kohézió erősítése, a közbizalom szintjének és 

nyitottság mértékének fejlesztése, az emberek társadalmi- és gazdasági részvételének 

fokozása, 

- helyben megszervezi és lebonyolítja az Önkormányzat Képviselő-testülete, valamint 

a Humán és Ügyrendi Bizottság által megszavazott, állami ünnepek és egyéb városi 

nagyrendezvényeket. 

 

3. Az egész életre kiterjedő tanulásfeltételeinek biztosítása: 

- az iskolarendszeren kívüli, öntevékeny, önképző, szakképző tanfolyamok támogatás, 

- életminőséget és életesélyt javító tanulási, ismeretterjesztési, felnőttoktatási 

lehetőségek segítése, 

- az emberek ismereteinek, tudásának bővítése, tehetségük kibontásának és 

kiteljesedésének támogatása, egyéni és közösségi kompetenciák, továbbá a 

változásokhoz való alkalmazkodó képességük fejlesztése, a közösségi szerepvállalásra 

való képessé válásuk segítése, 

- biztosítja az önművelődés lehetőségét: segíti a tanulók, valamint a felnőttek tovább- 

és átképzését, világnyelvek elsajátítását. 

 

4. A hagyományos közösségi kulturális értékek átörökítése: 

- a település környezeti, szellemi, művészeti értékeinek, hagyományainak feltárása, 

megismertetése, a helyi művelődési szokások gondozása, gazdagítása, 

- az egyetemes, a nemzeti és a nemzetiségi kultúra megismertetése, gyarapítása, 

- a hagyományok, (szokások) megismertetésének és megértésének megtartásának, 

alkalmazásának, továbbadásának és megújításának támogatása, a művészeti-, szellemi-

, tudományos- és környezeti értékek és ismeretek terjesztése és megértésük, 

befogadásuk elősegítése, 

- a kegyeleti- és az ünnepek kultúrájának gondozása, 

- a település természeti, kulturális közösségi értékeinek közismertté tétele, a 

településhez való kötődés erősítése, a helyi ismeretek cseréje, közvetítése, a helyi 

értékeket védő és gazdagító kezdeményezések ösztönzése, hatékonyságának segítése, 

- a település és környéke helytörténeti dokumentumai, tárgyai gyűjtésének segítése, 

feldolgozásának, nyilvántartásának támogatása, állandó helytörténeti kiállítás és 

időszakos kiállítások szervezésének segítése. 

 

5. Az amatőr alkotó- és előadó-művészeti tevékenység feltételeinek biztosítása: 

- az ismeretszerző, amatőr alkotó, művelődő közösségek tevékenységének támogatása, 

különös tekintettel a kiemelkedő értéket produkáló művészeti és szellemi 

alkotóközösségek, műhelyek tevékenységére, 

- amatőr alkotó- és előadó-művészeti közösség számára helyiséget, próba helyiséget 

biztosít, működési feltételeit támogatja, segíti, bemutatkozási lehetőségeket teremt, 
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6. A tehetséggondozás- és fejlesztés feltételeinek biztosítása: 

- a gyermekek és fiatalok művelődési, művészeti és közösségi életének segítése, 

- az ifjúságban rejlő erőforrások kibontása, fejlesztése, ahhoz való hozzájárulás, hogy 

a fiatalok motorjai, aktív erőforrásai legyenek a társadalmi-, gazdasági- és kulturális 

fejlődésnek. 

 

7. A kulturális alapú gazdaságfejlesztés: 

- hozzáférési lehetőség biztosítása a lakosság számára az információs, informatikai és 

kommunikációs technológiákhoz, 

- művelődési kapcsolatok együttműködésének építése, gondozása, az intézmények 

művelődési tevékenységéhez szükséges helyi, kistérségi, regionális, országos és 

nemzetközi kapcsolatok kiépítése, 

- a helyi erőforrásokra épülő fenntartható gazdaság kialakításának és megerősödésének 

támogatása, a gazdálkodási, vállalkozói kultúra fejlődésének segítése,  

 

Az alapszolgáltatásokban megfogalmazott feladatok ellátása rendkívül sokrétű, alapos és 

időigényes munkát követel meg az intézmény dolgozóitól. Egy-egy program, rendezvény 

előkészítése, szervezése, ill. lebonyolítása a rendezvény nagyságától függően akár több 

hónapot is igénybe vesz. Fontos, az időben előre történő gondolkodás, elsősorban az előadók 

biztosítása miatt, de a különböző hatósági és egyéb engedélyek beszerzése is olykor 

időigényes feladat. Az alapszolgáltatások ellátását az alábbiak szerint ismertetem. 

I. Művelődési Központ 

1. Városi rendezvények 
 

 

1.1.1. Nemzeti és állami ünnepek  

Március 15. - Polgár Város Önkormányzata március 15-én ünnepi műsorral és koszorúzással 

emlékezett meg az 1848/49-es Forradalom és Szabadságharc hőseiről és áldozatairól az 

esemény 171. évfordulója alkalmából az Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár 

színháztermében. Az 1848. március 15.-én induló forradalom meghatározó 

eseménysorozata volt a magyarság újkori történelmének. Olyan hősök és hazafiak 

küzdöttek a szabad, önrendelkező, új Magyarországért, mint Kossuth Lajos, Petőfi Sándor 

vagy Damjanich János. Küzdelmük 1849 tavaszán győzelmet aratott Ausztria felett, a 

szabadságharcot az orosz beavatkozásnak köszönhetően mégis sikerült leverni, ahogy az 

Európa szerte folyó harcokat is.  „Viszont, mi voltunk az egyetlen nemzet, amelynek 

forradalma nem megbukott, hanem békekötésre kényszerültek velünk a Habsburgok. (…) 

Más népekkel ellentétben számunkra nem csak egy forradalom volt a tét, egy polgári 

átalakulás, hanem szabadságunk kivívása is. Így számunkra a szabadság sokkal többet ér, 

mint más európai nemzeteknek. A magyarság sohasem mond le a szabadságról és még a 

legreménytelenebb helyzetekben is képes harcolni érte. -  hangsúlyozta ünnepi beszédében 

Tunyi Mária egyetemi joghallgató, a BSZC József Attila Gimnáziuma, Szakgimnáziuma 

és Szakközépiskolája egykori diákja. A beszédet követően „Zúg Március” címmel, Hágen 

Zsolt és Kerényi György szaktanároknak köszönhetően egy igényesen felépített ünnepi 

műsort tekinthetett meg a közönség a BSZC József Attila Gimnáziuma, Szakgimnáziuma 

és Szakközépiskolája tanulóinak nagyszerű előadásában. A színpadon megelevenedett a 
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magyarság háború leverését követő feszült közhangulata, a hazáért való önfeláldozásának 

példaértékű ereje és a szabadsághoz való ragaszkodása. A megemlékezés zárásaként, 

tárogató zeneszó mellett, ünnepi koszorúzásra került sor, melynek keretében városunk 

vezetői, intézményeinek, pártjainak és civil szervezeteinek képviselői helyezték el a 

tisztelet virágait a Főtéren álló kopjafánál. 

Résztvevők száma: kb. 100 fő 

Rendezvényre kapott önkormányzati támogatás: 150.000 Ft 

 

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

 

Polgár Város Önkormányzata augusztus 19-én kiállítás megnyitóval, ünnepi 

megemlékezéssel és nagyszabású koncerttel tisztelgett a keresztény magyar államalapítás 

évfordulóján I. István király emléke előtt. A rendezvény Tóth Szilárd Korona és Kard című 

kiállításának megnyitójával vette kezdetét az Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár 

Megyesi-fivérek termében. A kiállításon látható történelmi sorozatot az 1990-es évek 

végén kezdte el megrajzolni és először 1999-ben mutatta be önálló tárlat keretében. Az 

azóta eltelt húsz év alatt tervezett okleveleket, plakátokat, emléklapokat és készített 

falfestményeket, akvarelleket, grafitrajzokat, maketteket, diorámákat. A tárlatot C.Tóth 

János történész nyitotta meg, aki az alkotó és munkásságának bemutatásán túl a kiállítás 

tematikájához kapcsolódva az Árpád-házi királyok életéről és meghatározó, 

történelemformáló tetteiről tartott érdekes előadást. Szent István napi programunk ünnepi 

megemlékezéssel folytatódott városunk főterén, amit testvérvárosunk Tiszaújváros és 

partnervárosainak delegációi, valamint azok egyházközségeinek képviselői is megtiszteltek 

jelenlétükkel. Nyitó gondolatként - a lelki táplálék nélkülözhetetlenségét hangsúlyozva - 

Reményik Sándor Mindennapi kenyér című versét Asztalos Barbara tolmácsolásában 

hallhatta a közönség. Tóth József polgármester ünnepi beszédében felidézte államalapító 

királyunk ország építő munkáját és méltatta szellemi örökségét. Az ünnepi beszédet 

követően Tar Mária előadásában egy Szent István emlékezetéről szóló moldvai éneket 

hallhatott a közönség. A hagyományokhoz híven Maga László római katolikus címzetes 

kanonok esperes és Kovács Imre református lelkész megszentelte az új élet tiszteletére 

sütött kenyeret és megáldotta a jelenlévőket. A rendezvény hagyományőrző és kulturális 

műsor összeállításokkal folytatódott, melynek részeként fellépett az Aranypáva Nagydíjas 

Galagonya Citerazenekar és a Polgári Mazsorett és Táncegyüttes. Szent István napi 

ünnepségünk az LGT sztárjai és az Abrakazabra zenekar közös produkciójaként létrehozott 

Zenevonat Szuperkoncerttel zárult.  A fellépő művészek mind zenei hangzásban, mind 

előadásmódban ritkán látható és hallható magas színvonalú muzsikával örvendeztették 

meg a polgári közönséget.   

    Résztvevők száma: kb. 2200-2500 fő 

Rendezvényre kapott önkormányzati támogatás: 2.700.000 Ft 

 

 

Október 23. - Ünnepi megemlékezéssel és koszorúzással tisztelgett városunk az 1956-os 

forradalom és szabadságharc mártírjai előtt 2019. október 23-án délután, az esemény 63. 
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évfordulója alkalmából. Az Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár színháztermébe 

szervezett ünnepségen Olajos Istvánné, a Polgár Városért Alapítvány kuratóriumának 

elnöke, beszédében felelevenítette a forradalom helyi vonatkozású történéseit. Ismerjük a 

vidék nagyvárosaiban fegyvert ragadó egyetemisták és fiatal forradalmárok kitartó 

ellenállásának történeteit is, de csak keveset tudunk a polgári értelmiségi és 

középosztálybeli fiatalok szervezett körökben zajló tevékenységeiről és tetteiről, 

melyekkel a budapesti szabadságharcos törekvéseket támogatták. Szavai által 

felelevenedtek a ’47 és ’56 közötti „padlás lesöprési” és kitelepítési akciók, melyeket 

városunk lakói is elszenvedtek; érzékelhetővé vált a Polonkai-házban székelő ÁVH és a 

rendőrség könyörtelen eljárása, mely központi utasítás szerint hajtotta végre feladatait, de 

sok a fehér folt, a feltételezés.  Az ünnepi beszédet követően a budapesti HeArt Társulat 

színvonalas megemlékező műsorát tekinthették meg a jelenlévők. Az esemény zárásaként 

Polgár Város Önkormányzata, valamint a településen működő intézmények, pártok és civil 

szervezetek képviselői elhelyezték koszorújukat a Római Katolikus Templom kertjében 

álló emlékműnél.   

    Résztvevők száma: kb. 120 fő 

Rendezvényre kapott önkormányzati támogatás: 150.000 Ft 

1.1. Önkormányzati ünnepek és városi nagyrendezvények 
 

Újévköszöntő - Idén is szerencsepróbáló és tüzes programokkal köszöntötte Polgár az Új 

Évet január 1.-jén városunk főterén. Újévköszöntő jókívánságokkal telt meg a tér az év 

első napján. A hideg, szeles időjárás ellenére ismét sokan gyűltek össze, hogy barátok, 

jó ismerősök társaságában, a város bögréjébe töltött finom forralt bor és tea 

melengetése mellett, együtt üdvözöljék a 2019-es esztendőt. Tóth József polgármester 

újévi beszédében röviden értékelte az elmúlt év történéseit, valamint felvázolta az idei 

év célkitűzéseit, az új feladatokat és azon beruházásokat, melyek a tavaly elkezdett 

munka gyümölcseként ebben az évben valósulnak meg. A mozgalmas és számos 

izgalmas pillanattal teli ünnepséget idén is látványos tűzijáték zárta. A köszöntőt 

követően Polgármester Úr a Polgári Lovas Hagyományőrző Egyesület huszárainak 

közreműködésével  meggyújtotta a Város Tüzét, mely elődeink hite szerint egész évre 

távol tartja a rosszat és éltető erőt ad a város lakóinak. A rendezvény további részében 

a Rising Star tehetségkutató műsor által ismertté vált Singh Viki énekesnő 

szórakoztatta színvonalas produkciójával a lelkes közönséget. Az est legizgalmasabb 

részeként, a tombolahúzás alkalmával számos ajándék került kisorsolásra. Rendhagyó 

módon, idén három körben zajlott a sorsolás, melyet Mecsei Dezső, a Polgári 

Lokálpatrióta Egyesület elnöke vezetett be köszöntő gondolataival. Az első  

Résztvevők száma: kb.1500 fő 

Rendezvényre kapott önkormányzati támogatás: 1.400.000 Ft 
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A Magyar Kultúra Napja:  

„Nyelvében él a nemzet” Kiállítás megnyitóval és irodalmi esttel ünnepelte az Ady 

Endre Művelődési Központ és Könyvtár január 20-án a Magyar Kultúra Napját. 

Városunkban évek óta gyakorlat, hogy megpróbáljuk mindenki számára befogadható 

módon, kikapcsolódást, feltöltődést is biztosító, ugyanakkor értékőrző jelleggel 

megszervezni ennek a napnak a programját. Január 20-án, vasárnap délután, XX. 

századi magyar grafika címmel nyílt kiállítás Kossuth- és Munkácsy - díjas alkotók 

munkáiból a Megyesi fivérek teremben. Az ünnepséget és a tárlatot Angyal László a 

Nemzeti Művelődési Intézet Hajdú-Bihar megyei igazgatója nyitotta meg, beszédében 

kiemelve, hogy joggal lehetünk büszkék népművészetünkre, irodalmi, zenei, 

képzőművészeti hagyományainkra, épített örökségünkre. Az ünnepi program a 

konferencia teremben színpadi produkcióval folytatódott. Az idei évben Ady Endre 

halálának centenáriuma alkalmából Csinszka címmel tartott irodalmi estet Mészáros 

Ibolya a Debreceni Csokonai Színház művésznője. A rendkívül jól konstruált, 

színvonalas előadáson a költőóriás felesége, Boncza Berta emlékein keresztül 

nyerhetett betekintést a közönség Ady késői, rövid házasságának, betegséggel terhes 

időszakába. Mindemellett a szórakoztató és hangulatos monológon keresztül 

megismerhettük Csinszka életét, megismerkedésük körülményeit is. Sajnos a 

rendezvény látogatottsága szembeötlően kevés volt, pedig az előadás rendkívül magas 

színvonalú színészi játékot hozott. 

Résztvevők száma: kb. 30 fő 

Rendezvényre kapott önkormányzati támogatás: 100.000 Ft 

 

Városi Nőnap – Ez évben is ajándék mini kényeztető programmal, sztárvendéggel és 

tavaszi virágokkal kedveskedett önkormányzatunk Polgár hölgyeinek március 8-án, a 

Városi Nőnap alkalmával az Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár 

színháztermében. Városunkban régóta hagyománya van a hölgyek köszöntésének. 

Tavaly óta pedig, már egész napos nőnapi rendezvény keretében szeretnénk széppé 

varázsolni a lányok, asszonyok, anyák és nagyik napját. A reggeltől kora délutánig 

tartó kényeztető programjai során Hegedűs Nóra fodrász, Koroknai Mirella 

kozmetikus, Kosztrub Edit manikűrös, Makrányi Gyuláné talpmasszőr és Sándori-

Nagy Jenőné masszőr szakemberek segítségével térítésmentesen szépülhettek, 

lazulhattak  a programra jelentkező leányok, asszonyok a  művelődési központban. Ezt 

követően Kiser Edina okleveles asztrológus Párkapcsolati dilemmák című előadását 

hallgathatták meg az érdeklődők. A délutáni ünnepség alkalmával Béke László 

képviselő úr megható, mégis üdítő ünnepi beszédben méltatta a nők erejét, a női 

szerepek sokszínűségét, humorosan prezentálva bájosan boszorkányos, mindent 

megoldani képes személyiségüket. A színházteremben összegyűlt több, mit háromszáz 

hölgy vendégnek, rövid köszöntőjét követően, ez évben egy igazán látványos és vidám 

meglepetés produkcióval kedveskedett Tóth József polgármester úr. Az örömteli, 

tartalmas napot Palcsó Tamás énekes színvonalas produkciója zárta. Természetesen, 
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egy hölgy sem távozhatott a rendezvényről illatos virágok nélkül, melyeket 

közösségünk férfi tagjaitól vehettek át. 

Résztvevők száma: kb. 380 fő 

Rendezvényre kapott önkormányzati támogatás: 800.000 Ft 

 

Költészet Napja: Városi Versmondó Versenyt rendezett 2019. április 13.-án az Ady 

Endre Művelődési Központ és Könyvtár a Magyar Költészet Napja alkalmából. A 

hagyományokhoz híven már március végén megjelent a felhívás a szavalóversenyre, 

amelyet ez idáig mindig nagy érdeklődés és részvételi kedv jellemzett. A gyerekek és 

a pedagógusok már számítanak erre az alkalomra. Aktív, közösségi formában kerül 

ilyenkor megünneplése a magyar költészet, melynek napját 1964 óta április 11-én 

József Attila születésnapján tartják országszerte. Öt korcsoport szerinti kategóriában 

62 versenyző szavalta el az alkalomra választott, vagy kedvenc költeményét. A 

délelőtti programon mindig nagy az izgalom, az értékelő bizottságoknak rendszerint 

nehéz a feladata, hiszen sok ügyes, tehetséges óvodás, kis- és nagydiák vesz részt a 

megmérettetésen. A zsűrizés szünetében, a gyerekek a versenyen való részvételért 

jutalmul, A csillagszemű juhász c. bábjátékot tekinthették meg az Ákom-Bákom 

Színház előadásában. Az ünnepélyes eredményhirdetés alkalmával Struba József 

képviselő úr, a Humánfeladatok és Ügyrendi Bizottság elnöke üdvözölte a 

megjelenteket, majd a városvezetés nevében megköszönte a gyerekeknek, a 

pedagógusoknak és a szülőknek a felkészülésbe, felkészítésbe fektetett munkát. Ezt 

követően, gratulációja kíséretében átadta a helyezetteknek az oklevelet, a zsűri elnöke 

pedig könyvjutalommal honorálta a teljesítményt, dicsérve a tehetséget.  

Résztvevők száma: kb. 350 fő 

Rendezvényre kapott önkormányzati támogatás: 200.000 Ft 

 

Városi Gyermeknap: Rendhagyó módon nem a hónap utolsó vasárnapján, hanem május 

24-én, pénteken került megrendezésre az Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár 

szervezésében a Városi Gyermeknap. Városunkban általában koncerttel, 

bemutatókkal, játszóházzal, különféle szórakoztató és meglepetés programokkal 

igyekszünk megörvendeztetni a csemetéket. Idén, a Napsugár Óvoda és Bölcsőde, 

valamint a Polgári Vásárhelyi Pál Általános Iskola együttműködésének és ügyes 

szervezésének jóvoltából, közel ötszáz gyermek szórakozhatott a reggeltől késő 

délutánig tartó színes programokon. A város főtere vidám játszótérré változott ezen a 

napon és megtelt kacagó, kurjongató gyerkőcökkel. Rendkívül népszerű volt mind az 

ifjú közönség, mind a pedagógusok körében Kovácsovics Fruzsina énekes, akinek 

színvonalas, interaktív műsorát tátott szájjal figyelték, vagy tapsolva énekelték és 

táncolták végig a gyerekek.  Közkívánatra volt dínó légvár és óriás trambulin, de a 

gokart, a vasúti terepasztal, valamint a különféle, kikapcsolódást szolgáló és ügyességi 

játékok is nagy sikert arattak a fiatalok körében.  

Résztvevők száma: 500 fő 

Rendezvényre kapott önkormányzati támogatás: 600.000 Ft 
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       Önkormányzatok Napja 

Az Önkormányzatok Napja alkalmából évente megrendezésre kerül a Köztisztviselők 

és Közalkalmazottak ünnepe, melynek keretében önkormányzati kitüntetések, 

polgármesteri elismerések átadására is sor kerül. 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 az idén szeptember 27-én került megrendezésre az ünnepség, 

melyen Tóth József polgármester mondott ünnepi beszédet. Bráz György Tiszaújváros 

polgármestere a tőle megszokott kedélyes és baráti hangulatban köszöntötte a 

rendezvény résztvevőit. A képviselő-testület döntése alapján „PRO-URBE Polgár” 

Emlékérem kitüntetésben részesült dr. Váliné Antal Mária, városunk címzetes 

főjegyzője, „Önzetlen polgár” díjat kapott Bán János, „Lokálpatrióta összefogás” 

díjban a Polgári Majorette és Táncegyüttes közössége részesült. „Polgár Város 

Közszolgálatáért” díjat ítélt a képviselő-testület: Dr. Borók Levente háziorvos, 

Heinrichné Kovács Mónika a Polgári Szociális Központ dolgozója, Kiss Balázsné a 

Polgármesteri Hivatal köztisztviselője, Létray Judit Ágnes a Polgári Vásárhelyi Pál 

Általános Iskola pedagógusa, Soltész Lászlóné a Napsugár Óvoda és Bölcsőde titkára 

részére. A polgármester, hatáskörében meghozott döntése alapján „Polgár Város 

Önkormányzata” Emlékérem elismerésben részesült 2 szervezet és 4 magánszemély. 

Közösségi munkájuk elismeréseként az Élet Virága Egészségvédő Egyesület, a 

Polgáriak Polgár Város Közéletéért és Fejlődéséért Egyesület, Antóni-Bodó Erika, 

Kövér Zsolt, Puskás János, valamint a lovas sport területén folyamatosan sikereket 

elérő és ezzel városunk hírnevét öregbítő polgári fiatal Horváth Kitti vehetett át 

emlékérmet. A kitüntetettek nevében dr. Váliné Antal Mária címzetes főjegyző 

mondott köszönetet mindazoknak, akik lehetőséget biztosítottak számukra, hogy 

kiemelkedő, elismerést kiváltó munkát végezhessenek. A kitüntető díjak és 

elismerések átadása után színvonalas táncos műsorral lépett fel a Polgári Majorette és 

Táncegyüttes, majd Koós Réka zenés előadását élvezhették a jelenlévők.  

Résztvevők száma: 380 fő 

Rendezvényre kapott önkormányzati támogatás: 1.000.000 Ft 

 

Idősek Napja 

Az ENSZ közgyűlésének döntése alapján 1991. óta ünnepeljük az Idősek Világnapját. 

Már hagyománnyá vált városunkban, hogy évente egy alkalommal ünnepséget 

szervezünk az idősebb generáció részére, 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 a művelődési központban igényelhettek részvételi jegyet és 

lehettek az ünnepeltek körében. A vendégeket jelképes ajándékkal, „Polgár 

Mosolyával” vártuk. A megnyitó perceit a Tiszavirág Citerazenekar, valamint a 

Naplemente Idősek Klubja meglepetésműsora tette színessé. A rendezvény első 

részében a Polgár és Térsége Egészségügyéért Alapítvány térségi összefogással 
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beszerzett csontsűrűség mérő eszközének átadására került sor, melyet a települések 

polgármesterei és az Egészségfejlesztési Iroda vezetője vett át jelképesen Szrogh 

Károlyné dr. kuratóriumi elnöktől. A megnyitót követően Maga László római 

katolikus plébános és Kovács Imre református lelkész emlékezett meg az elmúlt egy 

év alatt elhunyt polgári lakosokról, akik már nem lehettek velünk a rendezvényen. 

Tóth József polgármester és Tiszaújváros képviseletében Kiss Zoltán önkormányzati 

képviselő köszöntő szavai után a nyugdíjas klubok es a szociális intézmény javaslatára 

elismerések átadására is sor került, melyet Tóth József polgármester adott át. A 

felemelő pillanatokat a szórakozás percei vették át, az idősek kérésére László Attila 

énekes adott színvonalas műsort. A Lokálpatrióta Összefogás díjban részesült 

Majorette csoport, valamint Kócsi Imre humorista fellépése okozott vidám perceket. 

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, melyet boldogan vettek át a 

szerencsés résztvevők. 

Résztvevők száma: 390 fő 

Rendezvényre kapott önkormányzati támogatás: 1.000.000 Ft 

 

Advent  

Mint, sok más településen, úgy Polgár közösségének is fontos, hogy méltóképpen, 

felkészülve fogadja az Ünnepek Ünnepét. Mindenki a legjobbat próbálja adni 

magából, és igyekszik örömet szerezni a számára legkedvesebbeknek. A szülők 

igyekeznek több közös programmal gyermekeik kedvében járni, míg a gyermekek, – a 

pedagógusoknak hála – szívmelengető műsorokkal ajándékozzák meg a büszke 

szülőket, nagyszülőket. A város főterén felállított adventi koszorúnál, vasárnaponként, 

most is sok ember összegyűlt. Jó volt együtt ünnepelni, kicsit hátrahagyni a 

fáradalmakat, és újult erőre kapni a gyertyák lángjai, a kedves ismerősök társasága 

mellett egy-egy pohár melengető forralt bor, tea és finom sütemények kíséretében. 

Városunk nevelési-oktatási intézményei és civil szervezetei mellett az Ady Endre 

Művelődési Központ és Könyvtár is számos vidám, kikapcsolódást nyújtó programmal 

várta a városlakókat. Hiszen, a családi közösség mellett, fontos a lakóközösség 

összetartozás érzésének erősítése is. Erre remek lehetőséget nyújtottak a mézeskalács 

műhelyek, a városi mikulás ünnepség, a könyvtári játszóház és az adventi 

vasárnapokon, a gyertyagyújtás meghitt alkalmai, kulturális rendezvényei. November 

28-án délután, az ünneplőbe öltözött művelődési központ előcsarnokát mézeskalács 

illata lengte be. Az első mézeskalács műhely alkalmával 23 család díszített együtt és 

szebbnél szebb sütemények születtek a nagyik gyakorlott ujjai és a kis kezek szorgos 

munkája nyomán. Nagyanyáink süteményeit, az ünnepekhez illeszkedő polgári ízeket 

felidézve, az Élet Virága Egészségvédő Egyesület helyben sütött herőcét kínált a 

jelenlévők részére, míg a művelődési központ dolgozói finom teával és forralt borral 

várták a melegedni vágyókat. December 1.-jén, az első adventi vasárnapon, a két 

országos arany és öt Aranypáva díjjal büszkélkedő görbeházi Cserfa népdalkör 

örvendeztette meg vendégszereplésével az ünneplő közönséget. Műsor összeállításuk 
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felelevenítette a népi emlékezet karácsonyhoz fűződő szép dallamait, hagyományait.  

A Cserfes Népdalkör általános iskolás diákjai betlehemes játékot és citera kísérettel 

gazdagított ünnepi énekeket adtak elő, míg a Cserfácska  Népdalkör óvodásai kántálást 

mutattak be. Polonkai Gábor, az Élet Virága Egészségvédő Egyesület tagja adventi 

beszédében kiemelte a várakozás fontosságát. December 8-án, a második adventi 

vasárnapon Détár Enikő és Ladinek Judit színművésznők, ünnepre hangoló, zenés 

műsorával igyekeztünk egy kis csillogást varázsolni a várakozás idejébe. A 

színvonalas programot követően - Domokos Dóra kezdeményező és kivitelezést 

megszervező munkájának köszönhetően - átadásra került az Ady Endre Művelődési 

Központ és Könyvtár épülete előtt felállított „Polgári Szív Küldi” – jótékonysági 

kupakgyűjtő szív, melyet ez alkalomból a Polgáriak a Városért Egyesület fogadott 

örökbe. A főtéren, a gyertyagyújtás ceremóniája alkalmával Makray R. László 

Karácsony felé félúton című versét Tar Antal kiváló előadásában hallgathattuk meg, 

majd Papp Mária, a Polgáriak a Városért Egyesület tagja mondott adventi köszöntőt, 

melyben kiemelte az elfogadás és a megbocsátás fontosságát, saját magunk és 

embertársaink irányában. Ezt követően meggyújtásra került városunk adventi 

koszorúján a remény gyertyája. A hagyományosan megtartott Városi Karácsonyváró 

Gála december 15-én került megrendezésre az Ady Endre Művelődési Központ és 

Könyvtár színháztermében. Az ünnepséget a Napsugár Óvoda és Bölcsőde Micimackó 

csoportjának kisgyermekei nyitották meg vidám hangulatú verses-zenés karácsonyi 

műsor-összeállításukkal. Szépen felépített, kedves előadásukat követően a Polgári 

Római Katolikus Egyházközség hittancsoportjának színvonalas előadásában A három 

fa legendája című tanulságos mesefeldolgozást tekinthették meg a jelenlévők, majd a 

Polgári Református Missziói Egyházközség hittanos gyermekei örvendeztették meg a 

közönséget csodás, ünnepi versekkel. A Polgári Mazsorett és Táncegyüttes csoportjai 

látványos, karácsonyi hangulatú pom-pomos és zászlós táncaikkal varázsoltak 

vidámságot a színházterembe. Feszesebb koreográfiáikat a BSZC József Attila 

Gimnáziuma, Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája 11.a osztályos diákjainak szépen 

összehangolt táncos produkciója követte. A Gála zárásaként a Polgári Vásárhelyi Pál 

Általános Iskola 4. évfolyamos tanulóinak igényes műsor-összeállítását láthattuk, 

amely szívmelengető, műfajilag változatos formában dolgozta fel a karácsonyi 

ünnepkör eseményeit. A gálaműsort követő harmadik Adventi Gyertyagyújtó 

Ünnepség alkalmával Papp Bettina 7.b osztályos tanuló verses előadását követően 

Tóth József polgármester, Főtisztelendő Maga László esperes, címzetes kanonok  és 

Nagytiszteletű Kovács Imre lelkipásztor osztották meg a jelenlévőkkel ünnepi 

gondolataikat. Az ünnepség zárásaként az öröm szimbólumaként meggyújtásra került 

a harmadik gyertya is városunk adventi koszorúján. A december 22.-i, utolsó Adventi 

Gyertyagyújtó Ünnepséget a Polgári Ezüsthíd Tanoda tehetséges diákjainak 

színvonalas, karácsonyi hangulatú verses-zenés műsor összeállítása nyitotta meg. Ezt 

követően Dr. Faragóné Béres Edit, a Tanoda szakmai vezetője, városunk 

alpolgármestere mondott adventi üzenetet a téren összegyűlt ünneplő közösségnek. A 

rendezvény az újtikosi Borockás Néptáncegyüttes hagyományőrző előadásával 

folytatódott, melyben autentikus karácsonyi énekeinket és a polgári csapásolást, - mint 

egyedülálló, rögzített formájú magyar táncot - idézték fel a fiatalok. Az ünnep 
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zárásaként meggyújtásra került a negyedik gyertya az adventi koszorúnkon: fellobbant 

a szeretet lángja és a fény legyőzte a sötétséget. A rendezvény alatt a Polgári 

Lokálpatrióta Mozgalom Egyesület adománygyűjtő akciójának zárásaként egy kis 

szeretetvendégséggel várta a jelenlévőket. 

Résztvevők száma az adventi rendezvényeken összesen: kb. 600 fő 

Rendezvényre kapott önkormányzati támogatás: 500.000 Ft 

 

1.2. Szórakoztató programok, fesztiválok 
 

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

falatokkal elevenítettük fel a régi falusi disznóvágást, április 6-án immár 6. 

alkalommal a „Polgári Hurka-pite” Fesztiválon. A csepergős, esős időjárás ellenére is 

sokan választották szombati elfoglaltságként a fesztiválon való részvételt. Az idei 

gasztronómiai rendezvényen is 6 csapat mérte össze tudását, több kategória mellett a 

„Legfinomabb hurka-pite” elismerő cím elnyeréséért, mely egyedülállóan városunkra 

jellemző ételkülönlegesség. A kora reggeli órában térre kilátogató fesztiválozók 

látványában részesei lehettek a disznóvágás kezdeti munkálatainak, 

megtapasztalhatták az ilyenkor szükséges és szokásos munkafolyamatok adta sürgést-

forgást, a nézelődők többségében nosztalgiát keltve ezzel. Míg a csapatok sátraikban a 

disznó feldolgozásán serénykedtek, addig a fesztiválozókat a rendezvény 

kísérőprogramjai szórakoztatták, illetve – az előző évek sikerére alapozva – a húsvéti 

kirakodóvásár iparművészeti, népművészeti, termelői termékeik között keresgélhettek. 

A kulturális előadásokat is a sokszínűség jellemezte, melyek közé az óránként 

megtartott tombolasorsolás hozott feszült izgalmat. A húsok és húskészítmények, 

valamint az egyéb kisorsolásra váró ajándékok mellett, mindenki érdeklődéssel várta 

és nagyon bízott benne, hogy ő lesz Fortuna kegyeltje és ezáltal birtokosa lehet az idén 

fődíjként kisorsolt csepel biciklinek. 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 bírálati szempontjai közé tartozott többek között, az ital színe, illattisztasága, 

íztisztasága, harmóniatartóssága. A beérkezett 16 pálinka közül az értékelés alapján 

„Nagy arany” minősítést kapott Császár József ágyas gönci barack pálinkája, arany 

minősítésre volt érdemes Nagy Gergely (Balmazújváros) birs pálinkája, Kapin Albert 

Irsai Olivér szőlő pálinkája és Császár József tanyasi birs itala. A zsűri úgy ítélte meg, 

hogy az idén a legfinomabb hurka-pitét a Polgári Lokálpatrióta Mozgalom Egyesület 

készítette. A legegyedibb ételnek minősült a Polgáriak Polgár Város Közéletéért és 

Fejlődésért Egyesület hájas süteménye. A „Legjobb böllér” elismerés az Élet Virága 

Egészségvédő Egyesület csapatában serénykedő és szakszerű munkát végző Farka 

Lászlót illette meg, illetve a csapatok által készített disznótoros ételek közül a 

„Leggazdagabb választás” elismerést is e kis közösség kapta meg. A „Legjobb 

csapatmunka” elismerést a Polgári Polgárőr Egyesület csapata érdemelte ki. A 

csapatsátrak közül a legszebb környezetet a fesztivál vendégtelepülése Tiszagyulaháza 
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csapata alakította ki, akiket a zsűri elnöke, C. Tóth János az általa felajánlott 

különdíjjal is jutalmazta. A rendezvény zárásaként Polgár Peti, Szandi majd a 3+2 

együttes zenei produkciója hozott könnyed hangulatot a térre.  

 

Résztvevők száma: kb. 2000 fő 

Rendezvényre kapott önkormányzati támogatás: 1.550.000 Ft 

 

XIII. BELÁHAPI FESZTIVÁL – Az idén is a jól megszokott, már-már klasszikusnak 

nevezhető közösségi programokkal vártuk május 1-jén a majálisozókat. A helyszín 

nem is lehetne jobb és ideálisabb, mint a Polgári Strandfürdő, amely alkalmas minden 

programelem, verseny megtartására, alkalmas a szórakozásra, a pihenésre, a 

fürdőzésre, bár ez utóbbiba kicsit beleszólt az időjárás. A délelőtt főként a versengések 

időszak volt. Lelkes horgászok várták a „nagy kapást”, a főzési tudásukat 

megvillantani kívánó alkalmi szakácsok az ízletes éltelek elkészítésén ténykedtek, 

fürge lábú csapatok versengtek „Polgár Város Vándorkupájáért”, kézügyességüket 

megmutató gyerekek töltötték meg színes rajzaikkal az aszfaltot, míg mások csak 

egyszerűen beszéltek, láttak, hallottak, pihentek, egyszóval kikapcsolódtak. Figyelve 

egészségünkre a Pétegisz Nonprofit Zrt. egészségügyi szűrésre várta a rendezvényre 

kilátogatókat, a Vöröskereszt szervezésében pedig véradással segíthettünk 

embertársainkon. A „jó ebéd” alatt, illetve azt követően – mely a Varga Zsolt és 

csapata által készített ízletes rácbab paprikás volt - a kulturális műsorok vették át a 

rendezvény főszerepét, melyben minden korosztály megtalálhatta a számára 

szórakoztatót. Az eredményhirdetés feszült pillanatait az ezt követő tombolasorsolás 

még csak fokozta, melynek fődíja IBUSZ utalvány volt. A rendezvény záró elemeként 

előbb Kollányi Zsuzsi, majd Rácz Gergő zenei előadása hozta ritmusba a közönséget. 

Az évtizedekkel ezelőtti majálisokhoz képest korunk majálisa sok mindenben eltér, de 

a szokás május 1-jén továbbra is megmaradt, fennmaradt, hogy e napon van a 

MAJÁLIS, amikor mindannyian pihenhetünk, kikapcsolódhatunk, szórakozhatunk. 

 

Résztvevők száma: 600 fő 

Rendezvényre kapott önkormányzati támogatás: 1.850.000 Ft 

 

Hajdúk a Szigeten  

Tiszaújváros önkormányzatának szervezésében, szeptember 14.-én V. 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, 
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kóstolni vágyóknak. Városunkat képviselve, több szervezeti szálon közel 150 delegált 

sürgött-forgott három nagy sátorban. A délutáni színpadi produkciók körét a Polgári 

Mazsorett és Táncegyüttes, a Polgári Fitt Dance Tánccsoport, és a Tiszavirág 

Citerazenekar, 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.  

Résztvevők száma: kb. 700 fő 

 

Európai Mobilitási Hét  

Az EURÓPAI MOBILITÁSI HETET minden évben szeptember 16. és 22. között 

rendezik meg Európa számos országában. Az idei évben városunk harmadik 

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.  

09. 16. (hétfő)  

10.00 KRESZ nap az oviban   

14.30 KRESZ Nap az iskolában  

09. 17. (kedd) Közlekedj okosan! 

09. 18. (szerda) Ninja /Warrior/ akadályverseny - ügyességi vetélkedő 

09. 19. (csütörtök) „Sétálj  Velünk” rajzpályázat zsűrizése, kiállítás a helyezést 

elért művekből.  

09. 20. (péntek) TOTÓZZ Velünk! 

09. 21. (szombat) Városi Értéktár Séta, 

„Ki gépen száll fölébe, annak térkép e táj ” - Városunk madártávlatból:   

hőlégballonozási lehetőség 

09. 22. (vasárnap) AUTÓMENTES NAP  

 kerékpár és gokart ügyességi verseny, díjátadó és tombola, 

 

A programban résztvevő, együttműködő intézmények, szervezetek:  

  

Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár 

BSZC József Attila Gimnáziuma, Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája 

Napsugár Óvoda és Bölcsőde 

Polgári Polgárőr Egyesület 

Polgári Vásárhelyi Pál Általános Iskola 

Városi Rendőrőrs 

 

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

intelligens közlekedésre, valamint, hogy tovább erősödjön a városban működő 

intézmények és civil szervezetek közötti együttműködés és a jó kapcsolat. 

 

Résztvevők száma: kb. 650 fő 

Rendezvényre kapott pályázati támogatás: 850.000 Ft 
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2. Intézményi Programok  
 

Azokat az intézményi programokat, alkotó, ill. művészeti közösségek eseményeit, amik 

kiegészítik a városi rendezvényeket tematikus és időrendi sorrendben 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: 

XX. századi magyar grafika 

Január 20-án, vasárnap délután, XX. századi magyar grafika címmel nyílt kiállítás 

Kossuth- és Munkácsy - díjas alkotók munkáiból a Megyesi fivérek teremben. Az 

ünnepséget és a tárlatot Angyal László a Nemzeti Művelődési Intézet Hajdú-Bihar 

megyei igazgatója nyitotta meg, beszédében kiemelve, hogy joggal lehetünk büszkék 

népművészetünkre, irodalmi, zenei, képzőművészeti hagyományainkra, épített 

örökségünkre. Ezt követően a gyűjtemény tulajdonosa Máté László tartott 

élménybeszámolóval egybekötött tárlatvezetést, így a jelenlévők sok érdekes 

információ kíséretében csodálhatták meg a mintegy harminc, rangos műalkotást. 

 

DÉLVIDÉKI MAGYAR GOLGOTA 1944-45 

Vándorkiállítás  

A Keskenyúton Délvidéki Tragédiánk 1944-45 Alapítvány vándorkiállítása az 1944-

45-ös délvidéki magyar irtás 70-ik évfordulója alkalmából, az áldozatok emlékének 

tiszteletére készült.  A rendkívül látványos kiállítás huszonegy tablón mutatja be a 

délvidéki magyarokat ért népirtás történetét. Az olvasmányos, rövid és tartalmas 

mondatokba összefoglalt szöveganyagot gazdag képanyag egészíti ki. A kiállítás vázát 

alkotó visszaemlékezések közé beszúrt és kiemelt történelmi tények segítségével 

mutatják be az 1944-45 évek fordulóján történt tragikus eseményeket. A máig háborús 

bűnösként, jelöletlen tömegsírban nyugvó több tízezer halálos áldozatnak, az árváknak 

és özvegyeknek, a földönfutóvá, hontalanná vált túlélőknek emléket állító kiállítást dr. 

Bank Barbara történész, a Nemzeti Emlékezet Bizottság tagja jegyzi. A szerkesztés és 

a grafika Cseresnyésné Kiss Magdolna és Papp Zoltán munkája. A Bethlen Alap 

támogatásával megvalósult kiállítás impresszum részében felsorolásra kerültek a 

forrásként használt irodalom szerzői is. 

 

Mandalák 

Kertész Attila fotóművész különleges, mandalát formázó alkotásaiból nyílt kiállítás 

március 22-én az Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár Megyesi-fivérek 

termében. A tárlatot Koós László, a Magyar Fotóművészeti Alkotócsoportok Országos 

Szövetségének területi alelnöke nyitotta meg, beszédében ismertetve a művész 

szakmai életútját. A miskolci alkotó tizenéves korában készítette első felvételeit roll 

filmes fényképezőgéppel. Kezdetben autodidakta módon könyvekből, később fotóköri 

tagként, neves fényképészmesterektől, fotóművészektől sajátította el szakmája 

fortélyait.  

A tárlaton látható mandalák különlegessége, hogy kiindulópontjuk a művész egy-egy 

korábbi fotója, melynek motívumaiból, rétegek halmozásával, új formákat hoz létre. A 

mandala képek készítésnek ezt az egészen sajátos technikai megoldását egy nehéz 

időszak átvirrasztott éjszakáit követően fejlesztette ki. „Hajnalban felébredtem, és 
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mintha vezették volna a kezem, úgy elevenedtek meg gondolatomban a folyamat 

részletei, mintha homlokon csókolt volna a Múzsa.” 

Munkája során az egyediségre, eredetiségre törekszik. Leginkább az alkalmazott 

fotográfia érdekli. Hét év, e téren végzett munka elteltével 2000-ben felvételt nyert a 

Magyar Alkotóművészek Országos Egyesületének Fotóművészeti karába.  

 

„Ízek, színek, formák” 

Festmény kiállítás nyílt Kovács Anikó festőművész alkotásaiból április 26-án az Ady 

Endre Művelődési Központ és Könyvtár Megyesi-fivérek termében. Az alkotót és a 

kiállított műalkotásokat Venyigéné Makrányi Margit, a II. Rákóczi Ferenc Megyei 

Könyvtár nyugalmazott igazgatója méltatta a tárlat megnyitóján. Az „Ízek, színek, 

formák” c. kiállítás megvalósítását Hamvas Béla, „A bor filozófiája” c. gasztro-

kulturális könyve ihlette. „A kiállítás nem más, mint fohászkodás a gasztronómiához. 

Az ételhez fűzött kapcsolatunk egyidős az emberiséggel. Megjelenésük festményeken 

nem egyedülálló, hiszen régóta helyük van a falakon, táblaképeken. Ez a kiállítás talán 

azért szokatlan, mert itt minden az ételekről szól. Ha belenézek egy tányérba, engem 

először az étel színe, formája fog meg. Ezt a különös érzést szeretném átadni 

másoknak is.” vallja az alkotó.  Ragyogó színek, finoman simogató formák, ízletes 

gyümölcsök, különböző zöldségek, húsok, ill. az étkezéssel eltöltött boldog pillanatok 

lenyomatai vetültek vissza a falakon függő képekről a szemlélőre. Csupa ínycsiklandó, 

pozitív hangulat. Az ízek és színek kavalkádja, a hozzájuk kapcsolódó étkezési 

szokások, a bor szeretete és az ivás kultúrája elevenedett meg a tárlaton, a magyar 

gasztronómia különleges kapcsolatainak ismertetésével. 

 

Fába metszett művészet 

A Nyíregyházi Nemzetközi Fametsző Művésztelep alkotásaiból nyílt kiállítás május 

30-án, csütörtökön 17 órától az Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár 

Megyesi-fivérek termében. A neves művészek alkotásaiból álló tárlatot Dr. habil 

Szepessy Béla István főiskolai tanár, a Nyíregyházi Egyetem Vizuális Kultúra 

Intézetének igazgatója, grafikus művész, a művésztelep vezetője nyitotta meg. Tanár 

úr bevezető gondolatként megosztotta a látogatókkal a vizuális művészettel 

kapcsolatos értékrendjét, és beszélt az alkotás emberre való hatásának fontosságáról. 

Előadásából képet kaphattunk a fametszetek megalkotásának aprólékos, idő- és 

munkaigényes munkafolyamatába. 

 

Az Ugró örökség 

A Mi világunk címmel nyílt csoportos kiállítás június 17-én, hétfőn az Ugró nővérek 

munkáiból az Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár Megyesi  fivérek 

termében. Az Ugró család négy leánygyermekével: Katalinnal, Évával, Zsuzsánnával 

és a  fél éves Máriával 1956-ban költözött Polgárra. A lányok itt töltötték 

gyermekéveiket, ifjúságukat és fiatal felnőttként párjaikkal innen indultak önálló 

életük felé. A nővérek a képzőművészet különböző ágain keresztül: a festészet, az 

irodalom, a fotó- és textilművészet kifejezőeszközei által teremtették meg sajátos 

világukat. Katalin már kisiskolásként is a rajzolásban találta meg a legnagyobb 

örömét. Középiskolás éveiben és később is kereste a lehetőségét annak, hogy 

technikailag fejlessze adottságát. Elmondása szerint, a család barátja, Kátai Mihály 

festőművész és a tőle szerzett tudás volt rá a legnagyobb hatással. A második leány, 

Anna a könyv szeretetének miliőjében nőtt fel. Gyermekként, nyáron színházasdit 

játszottak az unokatestvérekkel, s az elkészült darabot be is mutatták az utca lakóinak. 

Ma verseket ír - számára ez az élet alapvető szükséglete. A harmadik nővér, Zsuzsánna 
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gyermekként szívesen foglalatoskodott hímzéssel, varrással, kötéssel, horgolással. 

Felnőttként mégis a festészetben teljesedett ki. Lassan 45 éve él a Balaton mellett, ahol 

adott a táj szépsége, tehát mindig talál olyan témákat, amiket érdemes vászonra vinni. 

A kiállítás anyagából is egyből kitűnik a balatoni vitorlásokat ábrázoló képek üde 

látványa. A lányok édesanyja a legfiatalabb testvérnek, Máriának örökítette tovább a 

nagyszülők szabó-varró tudományát, aki külön büszkeséggel említi bemutatkozása 

alkalmával unoka nagynénjét. Mária a családjától elsajátított tudást egész élete során 

hasznosította, ám a babakészítést csak nyugdíjas éveiben kezdte el. A festészethez 

édesanyja adta az inspirációt.  

 

Korona és Kard  

Polgár Város Önkormányzata augusztus 19-én kiállítás megnyitóval, ünnepi 

megemlékezéssel és nagyszabású koncerttel tisztelgett a keresztény magyar 

államalapítás évfordulóján I. István király emléke előtt. A rendezvény Tóth Szilárd 

Korona és Kard című kiállításának megnyitójával vette kezdetét az Ady Endre 

Művelődési Központ és Könyvtár Megyesi-fivérek termében. A polgári születésű 

alkotót nem kell bemutatni azoknak, akik régi lakói városunknak. Nem először 

láthatjuk itt az Ő munkáit, hiszen, intézményünk egy korábbi, helyi tehetségek 

munkáiból rendezett csoportos kiállításán már szerepelt rajzaival, festményeivel. A 

jelenlegi a negyedik önálló tárlata.  

A tárlatot C.Tóth János történész nyitotta meg, aki az alkotó és munkásságának 

bemutatásán túl a kiállítás tematikájához kapcsolódva az Árpád-házi királyok életéről 

és meghatározó, történelemformáló tetteiről tartott érdekes előadást. A kiállításon 

látható történelmi sorozatot az 1990-es évek végén kezdte el megrajzolni és először 

1999-ben mutatta be önálló tárlat keretében. Az azóta eltelt húsz év alatt tervezett 

okleveleket, plakátokat, emléklapokat és készített falfestményeket, akvarelleket, 

grafitrajzokat, maketteket, diorámákat. A történelmi témájú makettek készítését az 

utóbbi évtizedben kezdte el, megalkotásukat a magyar középkor és a képzőművészet 

szeretete inspirálta 

 

 

Színek, fények, hangulatok 

Oláh Sándor festőművész munkáiból nyílt kiállítás 2019. szeptember 20-án az Ady 

Endre Művelődési Központ és Könyvtár Megyesi-fivérek termében. Oláh Sándor 

városunk szülötte. Bár, jelenleg Debrecenben él és dolgozik, gyökerei ide kötik, így 

minden „itthonról” érkező megkeresést nagy örömmel fogad. Városunk jeles 

évfordulói alkalmával mindig jelen van egy-egy kiállítással. Kedves, intelligens, mégis 

szerény személye üdítően hat minden társaságban. Ismerve munkásságát és 

végigtekintve alkotásain méltán vagyunk Rá büszkék. Főiskolai tanulmányait az Egri 

Tanárképző Főiskola Médiapedagógia Szakán végezte, ezt követően másoddiplomás 

képzésen vett részt a Nyíregyházi Főiskola Bölcsészettudományi és Művészeti Kar 

rajz szakán. Ismereteit, szaktudását a Debreceni Medgyessy Ferenc Képzőművészeti 

Körben bővítette tovább. Részt vett több alkotótábor és művészeti kör munkájában. 

Tagja az AKT Képzőművészeti Társaságnak és a Művészetbarátok Egyesületének. „ 

Festményeinek vonzó szépsége, sajátos szín- és formavilágában rejlik, amely még a 

kevésbé műértő szemlélődőt is rabul ejti. Pozitív életszemlélete sugárzik képeiről, 

színesen látja a világot –valljuk be, titkon mindannyian erre vágyunk - festményeinek 

üzeneteit a ragyogó, meleg, életteli színek és fények hordozzák.” Ezen gondolatok 

jegyében nyitotta meg a tárlatot Kovácsné Hamar Éva a Humánfeladatok és Ügyrendi 

Bizottság tagja és ajánlotta megtekintésre az alkotásokat.  
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Kóstoló címmel nyílt kiállítás 2019. október 18.-án, pénteken 17 órától az Ady Endre 

Művelődési Központ és Könyvtár Megyesi fivére termében. A Nemzeti Művelődési 

Intézet Hajdú-Bihar Megyei Igazgatósága szervezésében megvalósult tárlat anyagát 

vándorkiállítás keretében láthatják az érdeklődők a megye különböző településein.  

Kolozsváriné Ugrai Mária, a Nádudvari Képzőművészeti Kör és Szabadiskola tagja 

megnyitó beszédében ismertette az alkotókörökben zajló munkát és a hozzá 

kapcsolódó A kiállítást három szomszédos város – Kaba, Nádudvar, Püspökladány – 

közművelődési szakemberei és a Nemzeti Művelődési Intézet Hajdú-Bihar megyei 

igazgatósága kezdeményezte, annak érdekében, hogy segítse az amatőr alkotók helyi 

elismertségét. 

 

     Színház: 

Február 09.    A Katyi 

A Körúti Színház előadását láthatta a közönség, mely a 2018-as évadhoz tartozó 

bérleti sorozat egyik darabja volt. A félreértések garantáltan felborítják mindenki 

életét, egy gyereknek több anyja is van, és kiderül, hogy kettős személyiség nem jelent 

feltétlenül dupla előnyt. 

A Meseautó színpadi átiratában sem csalódott a közönség, hiszen olyan kiváló 

színészek, mint Kautzky Armand, Fila Balázs, Gyebnár Csekka, fantasztikus színészi 

játékukkal tették felejthetetlenné az estét. A filmen Tolnay Kári által megformált Katyi 

alakját, Placskó Emese játsszotta.  

 

Résztvevők száma: 200 fő 

Május 24.      Neil Simon: Mezitláb a parkban 

 

Nagy sikerű évadzáró előadást tartott május 24-én, pénteken este a Körúti Színház 

társulata az Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár színháztermében. Állva 

tapsolt a közönség a Mezítláb a parkban című színházi előadás végén.  A Körúti 

Színház állandó, már jól ismert, tehetséges színészei mellett, ezúttal is olyan elismert 

és népszerű művészek vendégszereplését élvezhettük, és színpadi alakítását láthattuk 

városunkban, mint Pikali Gerda, Gyebnár Csekka és Koncz Gábor. Neil Simon két 

felvonásos komédiájában a konzervatív ifjú ügyvéd csinos, de kissé bohó feleséget 

választ. A mézeshetek letelte után következnek a problémák és a hétköznapok. Ám, a 

két embert, akik igazán szeretik egymást, a különbségek és a nehézségek nem tudják 

szétválasztani. Számos komikus, néhol tragikus szituációt túlélve, rádöbbennek, hogy 

nincs más lehetőségük, mint az, hogy egymásra figyelve, saját érték- és 

szokásrendjüket átgondolva, megtalálják közös útjukat. A darabot Galambos Zoltán 

rendezte.  

Résztvevők száma: 130 fő 
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Szeptember 20.  Rockabilly Hungary 

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

szórakoztató zenés darabbal. A Rockabilly Hungary c. színdarab közönség csalogató 

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

fergeteges hangulatot hozott, a közönség ismét megelégedéssel távozott. 

Résztvevők száma: 320 fő 

 

Október 26.   Molnár Ferenc: Az üvegcipő 

Ha nem Molnár Ferenc írja, akkor brazil szappanopera, ha nem az 1900-as évek 

elején, akkor Disney tündérmese, és ha nem magyar lenne, akkor francia filmvígjáték. 

De az a nagy szerencsénk, hogy Molnár Ferenc írta! Ráadásul színpadi darabként, így 

minden egyben van benne! 

· a brazil szappanoperák szerelmi háromszögei 

· a Disney mesék csodával teli világa 

· és a francia vígjátékok elképesztő humora 

A Körúti Színház Üvegcipő c. darabját láthatta a közönség, a kiváló Kautzky 

Armanddal, Mérai Katalinnal, és Karaivanov Lillával a főszerepben! Összegezve: 

hatalmas szerencsénk volt ezzel a darabbal, ami a világirodalomban is megállja a 

helyét, annyira szerethető, garantált a nevetés, és a boldog befejezés. 

A professzionális színjáték, az egyéni képességek, a karakterek művészi megformálása 

tette emlékezetessé az estét. 

Résztvevők száma: 130 fő 

 

Gyerek színház: 

 

 Március 21. 

Napraforgó Meseszínház: A Vitéz Katinka 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 13. 

Ákom-Bákom színház: Csillagszemű Juhász c. előadását nézték meg a polgári 

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

népmese hősök világát. 

Résztvevők száma: 160 fő 

 

November 26. 

Pelehács Mihály: Lusta Mókus c. előadása elvarázsolta a gyerekeket az erdő világába, 

ahol kiderült, hogy a lustaság fél egészség, de nem mindig kifizetődő, ha a barátok 

segítségre szorulnak. 

Résztvevők száma: 140 fő 
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Közösségi programok: 

Polgári Hagyományteremtő Táncház  

2018. november 16-án kezdődött és 2019. június 05-ig tartott az Ady Endre 

Művelődési Központban, az Emberi Erőforrások Minisztériuma által meghirdetett és a 

Csoóri Sándor Program támogatásával megvalósult Polgári Hagyományteremtő 

Táncház. A program célja volt, hogy a vidéki településeken élő gyerekek is 

megismerkedjenek a magyar népi kultúra legszebb gyöngyszemeivel, az évszázadok 

óta fennmaradt kulturális értékeinkkel. A táncházak, havonta egy alkalommal kerültek 

lebonyolításra, melyen a Polgári Vásárhelyi Pál Általános Iskola 3. és 4. osztályos 

tanulói vettek részt. Fontos szerepet szántunk a néprajzi tematikájú előadások, ill. 

vetélkedők folyamatos jelenlétének, a népzenei és néptánc kultúra bemutatásának, a 

jeles napok és ünnepek megismertetésének. A népi kézműves tevékenységek és a jeles 

napokhoz kötődő népszokások megismerése új távlatokat nyitott a gyerekek számára a 

közösséghez tartozás érzésének megélésében. Az ismeretek bővítése során mind az 

éneklés, mind a szabad tánc, mind a kézműves tárgyak készítése közben egyre 

biztosabbá vált a hangképzés, a táncmotívumok bemutatása, a tárgyak, eszközök 

formálása. A maga közvetlenségével a Táncház szórakoztató, egyedi világa 

érzékelhetően közelebb hozta az osztály-közösségeket, ill. az iskolatársakat 

egymáshoz. A program során a gyerekek megtanultak 6-7 népdalt; megismerkedtek a 

Nyírségi, a Dunántúli és a Moldvai táncokkal; a gyertyaöntés, a karácsonyi 

mézeskalács díszítés, a farsangi álarckészítés, a húsvéti tojásfestés és a gyöngyfűzés 

gyakorlatával, fortélyaival. Mindezt, egy vetélkedő formájában bonyolítottuk le, hogy 

az ismeretek átadásán túl egy kis izgalommal teli versengés is fűszerezze a táncházi 

alkalmakat. A csoportos vetélkedés mellett egyéni verseny is zajlott, a Pünkösdi 

Király és Pünkösdi Királyné cím elnyeréséért. A csoport versenyt a Piros Tulipánok 

csapata nyerte, míg az egyéni versenyben Tóth Lili lett a Pünkösdi Királyné és Dobsi 

Zsolt a Pünkösdi Király. A program állandó résztvevője volt az élő zenét szolgáltató 

vonós zenekar. A táncházi sorozat egyik kiemelkedő eseménye volt a Servet zenekar 

koncertje, melyen részt vettek az általános iskola 1. és 2. osztályaiba járó gyerekek is. 

Szervezőként és a lebonyolításban is részt vevőként kijelenthetem, hogy a gyerekek 

izgalommal készültek és várták a táncházakat, élvezettel vettek részt a közös 

éneklésekben, a tánctanításokban és a kézműves foglalkozásokon. Sikerült olyan 

élményeket közvetíteni a számukra, melyek örömet okoztak nekik, új ismeretekkel 

gazdagították tudásukat és mindeközben jól szórakoztak. A Táncház sikerességében 

segítőink voltak, népzenész, néptáncos, népi kézműves kismesterségekkel és 

néprajzzal foglalkozó pedagógus kollégák. A művelődési központ munkatársainak 

nevében szeretnék köszönetet mondani a programban részt vevő Vásárhelyi Pál 

Általános Iskola pedagógusainak segítő, lelkes, odaadó és példaértékű munkájáért.  

A rendezvényen alkalmanként 120 gyermek vett részt. 

 

Február 15. Kultúrházak éjjel-nappal. 

Február 15. és 17. között országszerte több száz kulturális központban, és művelődési 

házban várták változatos és értékes programokkal az érdeklődőket. A Magyar 

Népművelők Egyesülete által tizenhárom évvel ezelőtt útjára indított 

eseménysorozat célja, hogy minél többen legyenek részesei a közművelődési 

intézmények által nyújtott kulturális sokszínűségnek. Az idei év 

jelmondata: „MINDENNAP ÉRTÉKET ADUNK”.  A délelőtt folyamán a Baba-

Mama Klubban a legapróbbaknak nyújtott szórakozási, közösségi élményt a helyi 
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védőnők által szervezett zenés-játékos foglalkozás. A kicsik igazán jól érezték 

magukat, az anyukák pedig megoszthatták egymással a kisgyermekes élet örömei 

mellett a néha nem is annyira apró-cseprő problémákat is. A jelenlegi és jövőbeni 

kismamák is szívesen vettek részt a programon.  Kora délután 14 órától a Csoóri 

Sándor Alap támogatásával táncházzal, a farsanghoz kapcsolódó vetélkedővel és 

kézműves foglalkozással vártuk az érdeklődőket. Az általános iskola alsó tagozatos 

tanulói több csoportban, nagy számban vettek részt a vidám hangulatú, tartalmas 

eseményen. A délutáni és kora esti órákban a házban több helyszínen aerobic, 

mazsorett workshop-okon, illetve nyílt trambulin edzésen vehettek részt a látogatók.  

A rendezvényen résztvevők száma: 210 fő 

 

Április 18.  Húsvéti Tojásfa díszítés 

Polgáriak Polgár város Közéletéért és Fejlődéséért Egyesület tagjainak 

kezdeményezésére tojásfa díszítési akciót hirdettünk meg a város lakosságának 

körében. Az elkészült festett tojásokat és papír tojásokat a főtéren elhelyezkedő fák 

ágaira függesztettük ki a készítők hathatós közreműködésével. A szépen feldíszített 

fákat sokan eljöttek megcsodálni. 

A rendezvényen résztvevők száma: kb. 50 fő 

 

Október 30.   Töklámpás Party. 

Civil kezdeményezésként induló rendezvény rendkívül népszerű programmá vált. Volt 

aki otthonról hozott tököt, volt aki az általunk felkínált tököt faragta ki. A művelődési 

központ biztosította a faragás eszközeit, a különböző sablonokat, de voltak olyanok isa 

kik a saját fantáziájukra hagyatkozva készítették el a lámpásaikat. Végül 46 tök-

lámpás készült el. A művelődési központ aulájában megrendezett faragás jó 

hangulatban eltöltött idő volt kicsiknek és nagyoknak egyaránt. 

Résztvevők száma: 80-90 fő 

 

November 17. Koraszülöttek Napja 

Egyéni kezdeményezés révén jött létre a Koraszülöttek Napja alkalmából 

megrendezett programunk. A világnaphoz kapcsolódóan mi is „lilába öltöztettük” a 

művelődési központ épületét. Az intézmény aulájában játszósarkot alakítottunk ki és a 

Mazsorett csoport is bemutatkozott egy rövid műsorral. Az ötletgazda Polonkai Anikó 

beszédében felhívta a figyelmet a koraszülötteket segítő alapítvány működésére és az 

orvosi segítség időbeni megérkezésének fontosságára. 

Résztvevők száma: 55 fő 

 

November 28 Mézeskalács műhely 

Hagyományosan az Adventi ünnepek előtt rendezzük meg a mézeskalács sütő és 

díszítő rendezvényünket, ahol a mézeskalács receptjével, a tészta elkészítésével és a 

díszítés fortélyaival is megismerkedhetnek az érdeklődők. A meghitt családias 

rendezvény jó ráhangolódást biztosít az ünnepi készülődésre. 

A rendezvényen résztvevők száma: 80 fő 
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December 6.  Polgári Mikulás ünnep 

Régi hagyományt elevenített föl a művelődési központ szervezésében Polgár város 

lakóközössége. Városunkba is megérkezett a Mikulás és, ha már itt volt, akkor betért a 

Művelődési központba és köszöntötte a gyerekeket. Ajándékot és édességet 

osztogatott a jó gyerekeknek. A Mikulás érkezését koncert előzte meg, ahol a 

gyerekek a Helikoffer együttes zenéjére táncoltak, énekeltek. 

A rendezvényen résztvevők száma: 150 fő 

  

Szilveszteri bál 

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

bálozók újév hajnaláig ropták a táncot. 

 

Ismeretterjesztő előadások: 

November 13.  Klein Dávid „az első magyar, aki elérte az Annapurna csúcsát” 

Klein Dávidot 2019. november 13-án láttuk vendégül az Ady Endre Művelődési 

Központban. Az Annapurna – palack nélkül című előadásának célja az volt, hogy 

bemutassa a helyi közösségnek a hegymászás szépségeit, veszélyeit és a saját 

tapasztalatai alapján tartson az expedíció élményeiről egy színes, mozgalmas 

beszámolót. Egy nagyszerű és különleges embert ismerhettünk meg, aki csipetnyi 

humorral és csodálatos képekkel fűszerezve, egy remek előadást tartott a programon 

résztvevők számára. A személyéből áradó erő és motiváció, észrevétlenül is átragadt a 

jelenlévőkre. Lehetőségünk nyílt, arra, hogy megismerjünk egy egészen másfajta 

értékrendet és világnézetet. Az est során lenyűgözött közönség az előadás végén 

számtalan kérdéssel fordult Dávid felé, melyeket Ő nagy örömmel fogadott és 

válaszolt meg.  

Résztvevők száma: 80 fő 
 

 

Egyéb rendezvények  
 

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

párt, vállalkozó kezdeményezésének, programjának teret adunk és szükség esetén részt 

vállalunk, jelenlétünkkel segítjük 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 

művelődési központban.  

 

Február 16. Vadász bál. 

A Morotva vadász társaság éves összejövetelének adtunk ismét otthont. 

 

Február 23. Prevenciós nap. 

Az Élet Virága Egyesület szervezésében megvalósuló egészségőrző napon sok érdekes 

előadást hallgathatott a közönség. Volt közvetlen egészségügyi tanácsadás és gyógyító 

foglalkozás. 
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Március 02. Keresztény bál. 

A helyi katolikus közösség adomány gyűjtési és szórakozási célú estjének adtunk 

otthont. 

 

Március 09.  Polgári Lokálpatrióta Mozgalom Nőnapi rendezvénye.  

2019. április 13. Tavaszi túra a Zemplénben 
A Tiszaújvárosi Sport Club Természetjáró Szakosztály által rendezett természetjáró 

túrára invitáltuk a polgári érdeklődőket. A cél, a Nagy-Milic „megmászása”. 

Útvonal: az Országos Kéktúra Zempléni szakaszán Fűzéri vár – Nagy-Milic – Füzér 

Táv: 9 km    Szintemelkedés: 450 m 

A programon résztvevők száma: 15 fő  

 

 

Május 11.  Közfoglalkoztatottak Anyák Napja 

A közfoglalkoztatásban dolgozó édesanyákat lepték meg kis műsorukkal a Polgári 

Roma Hagyományőrző Zene és Táncegyüttes tagjai. A programot a Polgári Polgárőr 

Egyesület szervezte meg. 

 

Május 17. Tavaszi Zsongás  

A Vásárhelyi Pál Általános Iskola tanulóinak művészeti seregszemléje. Évek óta 

színvonalas produkciókkal jelentkező gyerekek hangulatos műsorait láthatta az 

érdeklődő közönség. 

 

Június 5. 

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

előcsarnokban adtunk helyszínt. 

 

December 13. 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 nem tudtak rendszeresen összejárni és így sajnos a 

tevékenységüket kénytelenek szüneteltetni. Igyekszünk mindent megtenni, hogy a 

népdalkör és a foltvarró kör is magára találjon, új tagokkal bővüljön, újra működjön.  
 

Alkotó művészeti csoportjaink aktivitása és egyéb közösségi tevékenységek, valamint 

kulturális gazdaságfejlesztési és terembérlési lehetőségek az alábbi táblázatban 

tekinthető meg: 
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Művészeti 
csoportok 

Csoport, esemény  Alkalom Létszám Óra 

Black Time Hip-hop 25 228 27,5 

Fitt-Dance gyerek 38 311 76 

Fitt-Dance ifi 34 301 68 

Mazsorett gyerek 43 383 86 

Mazsorett ifi 48 517 174 

Mazsorett felnőtt 38 254 114 

Bridge együttes 39 234 114 

Roma Táncegyüttes 22 272 39,5 

Tiszavirág Citerazenekar 41 158 84 

Rekreációs 
tevékenységek 

Baba-mama klub 41 332 104 

Várandós klub 5 24 6 

Jóga 55 326 56 

Aerobic 20 184 70 

Mozgásterápia 37 178 74 

Torna 61 379 58 

Művészetterápia 5 20 19 

World Jumping edzés 43 481 43 

Civil szervezetek 

Pszichológiai tanácsadás 32 191 162,5 

Méhész Klub 11 235 23 

Kulturális Kerekasztal 3 47 8,5 

Hit Gyülekezete 10 59 20 

Vöröskereszt (véradás) 5 272 24 

Általános Iskola (Tavaszi Zsongás  10 500 26 

NMI Műhelyfoglalkozás 1 14 2 

TVK Nyugdíjas Klub 36 326 108 

Iskolarendszeren 
kívüli képzések 
(felnőtt/gyerek) 

Angol nyelv oktatás (gyerek) 19 268 19 

Informatika (felnőtt) 7 119 14 

Probitas: TB-és bérügyintéző 20 201 163,5 

Probitas: targoncavezetői 10 211 62 

KRESZ 8 120 14 

Elsősegély 3 38 5 

Probitas: Munkavédelmi technikus 9 147 52 

Toborzások, 
tájékoztató 
programok 

Delego toborzás 1 2 1 

Prohuman 3 16 3 

Lidl toborzás 2 70 6 

Targoncavezető tanfolyam tájékoztató 1 42 1,5 

IBIDEN Hungary toborzás 1 15 2 

Közfoglalkoztatási tájékoztató 2 300 3,5 

Élet Virága Egyesület - tájékoztató 1 6 1,5 

Probitas tájékoztató és toborzás 2 35 4 
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Fex Food Kft.  1 17 1,5 

Natura Protekt Kft. 1 40 5 

Blue Collar toborzás 1 11 1 

Terembér 

Junior Cirkusz 1 80 2 

Jehova Tanúi 1 160 3 

Simicska István - lakossági fórum 1 65 2,5 

Arteriográf Mérés 1 30 3 

Fidesz - megyei választókerület 1 25 2 

Lakodalom 3 370 38 

Lokálpatrióta közgyűlés 3 586 8,5 

Polgári Bank közgyűlés 1 60 4,5 

Polgár és Csege Coop közgyűlés 1 60 1,5 

Kereszténybál 1 135 10 

Vadászbál 1 130 12 

Összesített adatok: 810 9585 2033,5 

 

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

alapszolgáltatást igénybe vevő alkotó közösségek, klubok, felnőtt képző intézmények, 

származtatott szolgáltatást igénybe vevők, terembérlők, stb. éves szinten 810 alkalommal 

2033,5 órában 9585 fővel vannak jelen és végzik önállóan vállalt feladataikat. 

 

  Alkalom Létszám Időtartam (órában) 

Nemzeti és állami ünnepek 5 2322 18 

Önkormányzati ünnepek és városi 
nagyrendezvények 

14 8307 69 

Szórakoztató programok, fesztiválok 14 2133 43,5 

Színházi előadások 5 1064 17 

Egyéb programok 10 702 39,5 

Kiállítások 9 730 16 

Könyvtári rendezvények 7 1425 22,5 

Rendezvények összesen 64 16683 225,5 

 

A 2019-es évben, az Intézmény által szervezett kulturális programokat látogató és az 

alapszolgáltatásokat igénybe vevő közönség összes létszáma 16683 fő volt. 
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Hónap 
Havi, kötelező 

munkaórák száma 
Nyitvatartási idő 

Rendezvényekből, 
nyitva tartásból 
származó túlóra 

Ebből 
ünnepnapokon, 
munkaszüneti 

napokon végzett 
munkaóra 

Január 176 285 109 21 

Február 160 276,5 116,5 36,5 

Március 160 268,5 108,5 31 

Április 160 261 101 19 

Május 176 290 114 25 

Június 152 254 102 21,5 

Július 184 274,5 90,5 3,5 

Augusztus 168 296 128 43,5 

Szeptember 168 280 112 19 

Október 176 290,5 114,5 17 

November 160 257,5 97,5 20,5 

December 160 201,5 41,5 22,5 

Összesen: 2000 3235 1235 280 

 

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

kötelező nyitvatartási idővel és a különböző rendezvények alkalmával összesen 1235 

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 a feladat 

ellátásból adódóan elérte a maximumot és a színvonal megtartása mellett tovább nem 

fokozható.  

 

Az alábbiakban bemutatjuk, hogy az előadó-művészeti csoportjaink a 2019-es évben mely 

városokban léptek fel, mikor és milyen létszámban képviselték városunkat. 

 

 

Csoport neve: Fellépés helye, dátum: Rendezvény: Létszám: 

Black Time Hip-hop Dance school 

Hajdúböszörmény, 2019.02.09. Gasztronómiát Kedvelők Bálja 7 

Hajdúböszörmény, 2019.03.09. Nőnapi Rendezvény 7 

Budapest, 2019.03.23. Országos Táncverseny 7 

Budapest, 2019.04. 27. Országos Táncverseny 7 
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Fitt-Dance Tánccsoport (gyerek) 

Tiszaújváros, 2019.03.02 Fitt-Dance Gála 10 

Polgár, 2019.04.06. Hurka-Pite Fesztivál 10 

Polgár, 2019.05.01. BeLáHaPi 10 

Tiszaújváros, 2019.10.22. Nyílt Gála 9 

Tiszaújváros, 2019.12.03. Mikulás 4 

Fitt-Dance Tánccsoport (ifi) 

Tiszaújváros, 2019.03.02. Fitt-Dance Gála 10 

Polgár, 2019.04.06. Hurka-Pite Fesztivál 11 

Tiszaújváros, 2019.05.01. BeLáHaPi 11 

Tiszaújváros, 2019.09.14. Hajdúk a Szigeten 10 

Polgár, 2019.09.22. Autómentes Nap 9 

Debrecen, 2019.11.16. Dance Style 9 

Tiszavirág Citerazenekar 

Polgár, 2019.04.06. Hurka-Pite Fesztivál 4 

Polgár, 2019.05.01. BeLáHaPi 3 

Görbeháza, 2019.05.11. Fellépés 3 

Debrecen, 2019.05.12. Vásár 4 

Tiszacsege, 2019.06.06.   3 

Újszentmargita,2019.06.21. Újszentmargitai XIV. Sokadalom 4 

Újszentmargita,2019.07.21. Nyugdíjasnap 3 

Hortobágy, 2019.08.20.   4 

Újtikos, 2019.09.14. Tésztafesztivál 4 

Tiszaújváros, 2019.09.14. Hajdúk a Szigeten 4 

Polgár,2019.09.28. Idősek Napja 3 

Görbeháza, 2019.10.05. Inyugdíjas Nap 4 

Debrecen, 2019.10.06. Őszi Vásár 4 

Hajdúnánás, 2019.11.05. Idősek Klubja 4 

Polgár, 2019.12.06. Mikulásnap Időseknek 3 

Majorette - gyerek csoport 

Polgár, 2019.02.15 Kultúrházak Éjszakája 13 

Polgár, 2019.04.06. Hurka-Pite Fesztivál 6 

Polgár, 2019.05.01. BeLáHaPi 12 

Újtikos, 2019.06.13. Átadó ünnepség 2 

Polgár, 2019.06.14. Musical Est 12 

Újszentmargita, 2019.06.03. Roma Nap 5 

Polgár, 2019.08.19. Államalapítás Ünnepe 8 

Hajdúsámson, 2019.09.07. Közfoglalkoztatotti kiállítás 8 

Tiszagyulaháza, 2019. 09.14. Tésztafesztivál 6 

Tiszaújváros, 2019.09.14. Hajdúk a Szigeten 6 

Sajópetri, 2019.09.14. I. Máté Napi Vigasság 6 

Polgár, 2019.09.28. Idősek Napja 12 

Polgár, 2019.12.15. Karácsonyváró Gála 4 

 
 
 

Kecskemét, 2019.02.23. 
I. Dance Universum - Minősítő 
táncverseny 14 

Polgár, 2019.02.15. Kultúrházak Éjszakája 13 
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Majorette - ifjúsági csoport 

Polgár, 2019.04.06. Hurka-Pite Fesztivál 13 

Polgár, 2019.05.01. BeLáHaPi 13 

Újszentmargita, 2019.06.03. Roma Nap 13 

Újtikos, 2019.06.13. Átadó Ünnepség 13 

Polgár, 2019.06.14. Musical Est 13 

Újszentmargita, 2019.07.20. XIV. Margitai Sokadalom 13 

Tiszaújváros, 2019.08.03. Halászléfőző Fesztivál 13 

Polgár, 2019.08.19. Államalapítás Ünnepe 13 

Hajdúsámson, 2019.09.07. Helyi Értékek Startja 13 

Újtikos, 2019.09.14. Tésztafesztivál 13 

Tiszaújváros, 2019.09.14. Hajdúk a Szigeten 13 

Sajópetri, 2019.09.14. I. Máté Napi Vigasság 13 

Polgár, 2019.09.28. Idősek Napja 13 

Polgár, 2019.12.15. Karácsonyváró Gála 13 

Majorette - felnőtt csoport 

Kecskemét, 2019.02.23. 
I. Dance Universum - Minősítő 
táncverseny 7 

Polgár, 2019.02.15. Kultúrházak Éjszakája 7 

Polgár, 2019.04.06. Hurka-Pite Fesztivál 7 

Polgár, 2019.05.01. BeLáHaPi 7 

Újtikos, 2019.06.13. Átadó ünnepség 7 

Polgár, 2019.06.14. Musical Est 9 

Újszentmargita, 2019.06.03. Roma Nap 4 

Tiszaújváros, 2019.08.03. Halászléfőző Fesztivál 4 

Újszentmargita, 2019.07.20. XIV. Margitai Sokadalom 3 

Budapest, 2019.08.09. Térzene 8 

Polgár, 2019.08.19. Államalapítás Ünnepe 5 

Franciaország, Belgium, 
2019.09.05-10. 

Turné 3 

Hajdúsámson, 2019.09.07. Közfoglalkoztatotti kiállítás 4 

Újtikos, 2019.09.14. Tésztafesztivál 8 

Tiszaújváros, 2019.09.14. Hajdúk a Szigeten 7 

Sajópetri, 2019.09.14. I. Máté Napi Vigasság 7 

Polgár, 2019.09.27. Köztisztviselők Napja 7 

Polgár, 2019.09.28. Idősek Napja 1 

Polgár, 2019.11.17. Koraszülöttek Világnapja 5 

Polgár, 2019.12.06. Mikulásünnepség 2 

Polgár, 2019.12.15. Karácsonyváró Gála 10 

 

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  
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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 2019. évi beszámolóját a jelen beszámolóhoz mellékelem. 

III. Közönségszervezés 
  

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

rendezvényünk sikeres legyen és a megcélzott célcsoportot elérjük. 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, mely környezet kímélő 

és nincs költsége. Programjainkat hirdetjük a környező települések intézményi elektronikus 

felületein és a településeken található hirdetési oldalakon is. Megjelenünk a Polgar.hu-n és a 

PolgárTárs lapjain is. A művelődési központ facebook oldalának kb.1300 követője van, akik 

nap, mint nap kapnak tájékoztatást a programjainkról. Az on-line térben történő információs 

csatornák lehetőségeit a lehető legnagyobb mértékben vesszük igénybe. Nem felejtkezünk el a 

szóbeli kommunikációról sem. Rendezvényeink alkalmával mindig úgy búcsúzunk el, hogy 

ismertetjük a következő programot is. 
 

IV. Partneri Együttműködések 

Az Intézmény elvégezte partnereinek azonosítását, melynek köszönhetően a 2020-as évben 

hatékonyabb lehet a kommunikáció és a közönségszervezés.  

Belső partnereink: Fenntartó Önkormányzat: Polgármester, Alpolgármester, Jegyző, Humán 

és Ügyrendi bizottság, Pénzügyi Bizottság, Városgondnokság pénzügyi osztálya. 

Külső partnereink: Nevelési-oktatási intézmények: Óvoda, Általános- és Középiskola. 

Történelmi Egyházak, Civil és Nyugdíjas szervezetek, Önkormányzati tulajdonú Gazdasági 

szervezetek, vállalatok, cégek, vállalkozók. Környező települések közhivatalai, 

közintézményei, ill. megyei és országos szakmai intézmények és szervezetek. 

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 vége egyik feladata volt az együttműködési lehetőségek számba vétele, olyan rövid 
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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.  

Működtetjük 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 2019-ben 3 alkalommal ült össze és segítségével 

sikerült koordinálni a városban megrendezésre kerülő kulturális programok szervezését, 

előkészítését, lebonyolítását.  

V. Önkéntesség 
 

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

működő civil szervezetek hathatós segítségével valósult meg. A koordinációban nagy 

segítséget jelentett a kulturális kerekasztal munkája és a szervezetek nagyfokú és önzetlen 

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. 400-500 példányban, melyben az 

érdeklődők valamennyi programunkról tájékoztatást kaphattak. Intézményünk valamennyi, 

saját szervezésű rendezvényéhez készített plakátot, szórólapot, valamint a kiállításainkhoz 

plakátot és meghívót. Ezeket az információ hordozókat saját, színes fénymásolóval történő 

sokszorosítással adtuk ki. 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.  
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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 az intézmény saját honlapja nagyobb 

lehetőséget nyitott meg a közönséggel való kapcsolat tartás területén. 

Minden kulturális eseményről fotó dokumentáció készült és a rendezvényekről előzetes 

híreket, valamint a programot követően szöveges beszámolót küldünk a helyi újságba és 

feltettük a honlapunkra. A városi nagyrendezvényekről videó felvétel is készült, melyek 

archiválásra kerültek. 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, az abból adódó cselekvési tervet, ill. a gazdálkodás szigorúbb 

ellenőrzését jelenti. A minősített közművelődési intézmény cím elnyeréséhez egy rendkívül 

összetett és a kulturális életet átfogó, tevékenységekkel, statisztikákkal alátámasztott űrlapot 

kell kitölteni, amelyet a 2020-as évben tudunk elkészíteni. Ezért a következő 

dokumentációkat és szabályozókat kellett beépítenünk a mindennapos munkába: 

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

- az intézményben folyó valamennyi tevékenységgel kapcsolatos eljárásrendet részletes 

cselekvési tervvel, felelősségi körök meghatározásával szabályoztuk 

- igyekeztük megteremteni 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, a 

Közművelődési 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 8 táncházi alkalomra biztosította a pénzügyi forrásokat. 

A tematika szerint 3. és 4. osztályos gyerekek néprajzi tudásuk bővítésre kaptak ismeret 

anyagot, népdalokat tanultak, kézműves foglalkozások keretein belül gyertyát öntöttek, mézes 

süteményt díszítettek, farsangi álarcot készítettek, tojást festettek, gyöngyöt fűztek, csuhét 

fontak, valamint nyírségi és dunántúli néptáncokat tanultak. Minden alkalommal élő zenekari 

kísérettel táncoltak. 
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IX. Pénzügyi statisztika: 

 

sorszám megnevezés összeg eFt 

1. Bevételek  

2. Működési bevétel 2 854 

3.       - ebből jegy-, részvételi-, tagdíj bevétel 1 065 

4. Támogatások, kiegészítések és átvett pénzeszközök 49 268 

5.       - ebből fenntartó szervtől kapott támogatás 41 671 

6. Bevételek összesen: 52 122 

   

7. Kiadások  

8. Személyi juttatások 20 804 

9. Munkaadókat terhelő járulékok 3 532 

10. Dologi kiadások 23 718 

11. Felhalmozási kiadások 1 758 

12. Kiadások összesen: 49 812 

   

13. kiadásokból ÁFA és egyéb adójellegű kiadások 3 321 

14. előző évi pénzmaradvány 701 
 

A statisztikai adatokból látható, hogy a 2019-es évben összességében megközelítően 

26.268 fő látogatta az Intézmény által szervezett programokat, ill. vette igénybe az 

intézmény alapszolgáltatásait. Az elmúlt évhez képest kb. 1100 fővel nagyobb volt az 

Intézmény látogatottsága, és ha figyelembe vesszük, hogy Polgár teljes lakossága 8.102 

fő, akkor talán még beszédesebb a látogatottsági adat. Egyre többen veszik igénybe 

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

törekszünk, hogy a statisztikában megjelenő számok a 2020-as 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 2019. évi beszámoló elfogadására. 

 

 

Polgár, 2020. február 04. 

 

 

 

  ________________                                                                                    

Bíró István 

         igazgató 


