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 I. A JAVASLATTEVŐ ADATAI 

 

 

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

 

Dr. Baranya György  

 

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

 

Név   Dr. Baranya György 

Levelezési cím: 4090 Polgár, Gárdonyi u. 18. 

Telefonszám:  0620/979-1478 

E-mail cím:  bgyuri@bicomix.hu 

 

 

II.  A HELYI ÉRTÉK  ADATAI 

 

 

1. A helyi érték megnevezése: „Polgár története” monográfia 

 

2. A helyi érték szakterületenkénti kategóriák szerinti besorolása: 

 

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

 □ ipari és műszaki megoldások  kulturális örökség  □ sport 

 □ természeti környezet  □ turizmus   

   

 

3. A helyi érték fellelhetőségének helye:  

 

Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár, valamint azoknál a szervezeteknél, 

magánszemélyeknél, könyvtárakban, illetve könyvkereskedésekben, ahol Polgár története 

monográfia fellelhető. 

 

4. Értéktár megnevezése, amelybe a helyi érték felvételét kezdeményezik 

 

 

 települési  □ tájegységi  □ megyei  □ külhoni magyarság 
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5. A helyi érték rövid, szöveges bemutatása, egyedi jellemzőinek és történetének leírása 

 

Polgár Nagyközség Közös Tanácsa a 2/1971. számú tanácsi határozattal döntött arról, hogy a 

„Községi Tanácsunk szükségesnek tartja közösségünk monográfiájának megírását, mivel még 

ilyen nincs. A könyv megjelenését a községünk lakossága szívesen fogadja, sőt igényli. Éppen 

ezért a negyedik ötéves terv időszakában a könyv megírási és nyomtatási költségeire 110 

M/Ft-ot irányzunk elő.”
1
A polgári Nagyközségi Közös Tanács fenti határozata értelmében 

Bencsik János szerkesztésében Bacskai István, Balogh István, Bencsik János, Kozma 

Bertalan, Mesterházi Károly, Nagy M. Nepper Ibolya, Módy György, Nyakas Miklós, Sugár 

István munkatársak közreműködésével 1973-ban Polgár Nagyközségi Közös Tanács 

kiadásában 99334/73. számú engedéllyel kiadásra került a Polgár története monográfia. A 

kötet felelős kiadója Tóth József, technikai szerkesztője Nyakas Miklós volt. A könyv a 

Heves megyei nyomdavállalatnál került nyomtatásra 1200 példányban 1974-ben. A Polgár 

története előszavában Tóth József akkori tanácselnök az alábbi ajánlást fogalmazta meg: 

„Tisztelt Olvasóink! Bizonyára hozzánk hasonlóan nagy várakozással kezdenek egy-egy 

honismereti kötet fellapozásához, mert érdeklődésük megelőzi a műveket. A most kézbe vett 

Polgár története is bemutatkozás nemcsak az idegeneknek, hanem kevéske dicsekvéssel 

vegyes üdvözlés a jó barátoknak és az ismerősöknek is.”
2
 Bencsik János a könyv szerkesztője  

szerint „E kötetben számot adott a szerzői kollektíva a mai életünkhöz elvezető társadalmi 

fejlődésről, és ez már maga önmagában is elismerést érdemlő értéket képvisel.”. Szerkesztői 

előszavában kiemeli „Polgár története megírásával méltó módon zárkózott fel volt testvérei, a 

hajdúvárosok mellé, e téren is megmutatható áldozatvállalása, joggal kelt érdeklődést nem 

csak azok körében, akik Polgár szülöttei, hanem tanulságos munkálatnak ígérkezik a 

történelemtudomány számára is.”
3
 

 

Külön említést érdemel a kötetben fellelhető Bencsik János, Balogh István, Kincses Ferencné, 

Szilágyi Imre által készített rajzok, valamint Polgár történetét bemutató fényképfelvételek, 

melyeket Bari Gábor, Fekete Gáborné, Szederkényiné Kovács Éva készített. A fényképeket 

megkíséreljük javaslatunk mellékleteként megjeleníteni.  

 

6. Indoklás az értéktárba történő felvétel mellett 

 

Polgár története monográfia átfogja Polgár történetét a korai bronzkortól az 1970-es évekig. A 

monográfia tartalomjegyzéke szerint a történelmi tanulmányok elemzik Polgár és környékét a 

népvándorlás koráig. A történelmi tanulmányok részei: Polgár története a népvándorlás és a 
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honfoglalás korában. Polgár és vidéke a tatárjárástól a hajdúk letelepedéséig. Polgár története 

a hajdúvárosok sorában. A hajdúváros pusztulásától a jobbágyfelszabadításig. A paraszti 

közösségek gazdasági tevékenysége. A jobbágyfelszabadítástól az I. világháborúig. A község 

története 1914 és 44 között. A szocialista fejlődés útján. A Polgár története tudományos 

igényességgel dolgozza fel a fenti témaköröket. A szerkesztő és munkatársai mélyre ható 

elemzésekkel, kutatásokkal végezték el az egyes témakörök bemutatását, mely a könyv írott 

szövegén túl jelentős helyi értéket képvisel, ezért mindenképpen ajánlott a helyi értéktárba 

történő felvétele. Tóth József tanácselnök előszavának vége nagyon jól foglalja össze 

mindazt, ami miatt a könyv értéktárba történő kerülése fontos „Dicsérje e mű a falu alkotó 

közösségét, a dolgozó embert, jelenünket és jövőnket.”. 
4 

 

7. A helyi értékkel kapcsolatos információt megjelenítő források listája  

    (bibliográfia, honlapok, multimédiás források) 

 
1 

Polgár Nagyközség Közös Tanácsa a 2/1971. számú tanácsi határozata kivonat 

2, 3, 4 
Polgár Története 

 

8. A helyi érték hivatalos weboldalának címe: 

 

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

 

 

 

 


