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I. Nemzeti, állami és önkormányzati ünnepségek 

 

 

Nemzeti Ünnep: 2015. március 15. 

2015. március 13-án emlékezünk meg az 1848/49-es Forradalom és Szabadságharc 

eseményeiről, kulturális műsorral és koszorúzással. Az ünnepség helyszíne az Ady Endre 

Művelődési Központ színházterme, vagy a város főtere.  (Időjárástól függően) 

Rendezvény költsége: 150.000.-Ft 

 

Állami Ünnep: 2015. augusztus 20. 

Az államalapítás ünnepe és a Szent István napi rendezvénysorozat keretében: 

   ● Augusztus 17.-én délutáni esti gyermekprogramok, kertmozi, vagy bábszínház. 

   ● Augusztus 18.-án késő délután a város amatőr csoportjainak bemutatója, este bál. 

   ● Augusztus 19.-én Szent István király és az Új Kenyér ünnepe 

Az ünnepségen várhatóan részt vesznek majd a testvérvárosi delegációk küldöttségei is. 

Helyszín: Polgár Város Főtere. 

Augusztus 19.-én egész nap vidámpark, árusok a buszváró területén, este élő koncert.  

Helyszín: a Kálvária-domb előtti tér.  

Rendezvény költsége: 2.700.000 .- Ft 

 

Önkormányzatok Napja: 2015. szeptember 30. 

2015. október 02-án a „Város hete” rendezvénysorozat keretében köztisztviselői és 

közalkalmazotti ünnepség, valamint a városi kitüntetések átadása. 

Helyszín: Ady Endre Művelődéi Központ színházterme. 

 

Nemzeti Ünnep: 2015. október 23. 

2015. október 22.-én az 1956-os Forradalom és Szabadságharcra való megemlékezés, 

koszorúzás. 

Helyszín: Ady Endre Művelődési Központ színházterme, az 56-os emlékmű. 

Rendezvény költsége: 150.000 .- Ft 

 

 

 

 

 

 

 



 II. Hagyományos városi ünnepek 

 

Újévköszöntő ünnepség: 2015. január 1. 

Az idén is a városközpont megújult központi terén került megrendezésre. Ennek keretében 

volt a Borockás Néptánc Egyesület műsora, várostűz-gyújtás, az újévi malac sorsolás és 

természetesen látványos tűzijáték.  

Rendezvény költsége: 766.000 .-Ft 

 

Magyar Kultúra Napja: 2015. január 22. 

Ez alkalomból a Művelődési Központ 2015. január 24-én Örökség címmel Gálaestet szervez, 

hagyományőrző néptánc és népzene bemutatóval, táncházzal.  

Rendezvény költsége: 250.000 .-Ft 

 

Városi Nőnap: 2015. március 8. 

2015. március 6.-án a hagyományokhoz híven kerül megrendezésre a Művelődési 

Központban. 

Rendezvény költsége: 100.000 .-Ft 

 

Költészet Napja: 2015. április 11. 

A rendezvény házigazdájaként a Művelődési Központban térségi versmondó versenyt 

hirdetünk. 

Rendezvény költsége: 100.000 .-Ft 

 

 „Város Hete” rendezvénysorozat 2015. október első hetében. 

 A rendezvénysorozat több programelemből tevődik össze, melynek során két kiemelkedő 

jelentőségű ünnep szervezését tervezzük.  

Az egyik, az Önkormányzatok Napja (tervezett időpont: 2015. október 2.).  

Rendezvények költsége: 400.000 .-Ft 

A másik kiemelt rendezvény, az Idősek Napja (tervezett időpont: 2015. október 3).  

Rendezvény költsége: 800.000 .-Ft 

 

Helyszín: az Ady Endre Művelődési Központ színházterme. 

 

 

 

 

 



Az Adventtől - Karácsonyig programsorozat: 2015. november 29-e és december 20-a 

között.  

Az adventi programok vasárnaponként kerülnek megrendezésre.  Az adventi koszorú és a 

város karácsonyfája a Művelődési Központ és Polgármesteri Hivatal előtti téren lesz 

elhelyezve. Vasárnaponként a kulturális műsorok után, itt kerül meggyújtásra az adventi 

gyertya. Az utolsó adventi gyertyagyújtást nagyszabású karácsonyváró ünnepség előzi meg. 

Helyszíne: a Művelődési Központ színházterme 

Rendezvény költsége: 400.000 .-Ft 

 

 

III. Szórakoztató programok és fesztiválok 

 

 

„Polgári Hurkapite” Fesztivál: 2015. március 21. 

Idén második alkalommal kerülne megrendezésre a gasztronómiai program melynek 

fővédnöke és támogatója a Polgár Városért Alapítvány. Az Alapítvány feladatának tekinti, a 

város kulturális értékeinek megőrzését. Polgáron, az országban egyedülállóan készítenek 

hurkapitét vagy más néven, véres pitét. A rendezvény célja tehát, hogy egy gasztronómiai 

fesztivál keretén belül, megismerkedhessenek a résztvevők a pitekészítés fortélyaival. 

További célja a helyi identitás erősítése, a polgári hagyományok ápolása. 

Helyszín: Művelődési Központ és a Városháza előtti tér. 

Rendezvény kulturális programjának költsége: 600.000 .-Ft 

 

 

BELÁHAPI fesztivál: 2015. május 01.  

Programjaink a hagyományosan megrendezett majálisokra épülnek. 

Helyszín: Polgári Strandfürdő 

Rendezvény költsége: 1.500.000 .-Ft 

 

 

„Polgári 3-as Foci” labdarúgó torna: 2015. július 25-26. 

A sportélmények mellet, gazdag kulturális program várja a vendégeket. 

Helyszín: Polgári Strandfürdő 

Rendezvény kulturális és szórakoztató programjának költsége: 300.000 .-Ft 

 

 

 

 

 

 



Sárkányhajó Fesztivál: 2015. augusztus 8-9. 

Az előző évek hagyományait folytatva, Önkormányzati részvétellel és támogatással. 

Helyszín: Polgári Strandfürdő 

Rendezvény költsége: 150.000 .- Ft 

 

 

Rendezvények összes költségigénye: 8.366.000.- Ft 

A rendezvények előzetes költségvetése, a 2014. évi tapasztalatok alapján és a 

programokra bekért ajánlatok figyelembevételével, valamint becsléssel kerültek 

meghatározásra. 

 

 

 

 

 


