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Városközpont
funkcióbővítő
megújítása Polgáron

Tisztelt Olvasó!

Köszöntöm Önt az Új Széchenyi Terv Észak-alföldi Regionális
Operatív Program „Városfejlesztés Polgáron I. ütem” (ÉAOP-
5.1.1/D-09-2f-2011-0001) című program keretében megjelenő
negyedik hírlevélben, melynek segítségével az elmúlt időszakban
megvalósult eseményekbe nyújtunk betekintést.
Hírlevelünk célja, hogy a pályázati eljárásrend kötelező tájékoztatási
előírásai szerint, városunk lakosai számára folyamatos információt
biztosítsunk a projekt aktuális eseményeiről, számot adjunk a
kitűzött és megvalósított feladatokról. 

A projekt legfrissebb hírei Polgár Város Önkormányzata, mint fő
kedvezményezett hivatalos honlapján (www.polgar.hu) is
megtekinthetők.
Szándékunk, hogy a nyomtatott kiadványokkal tényszerű, hiteles és
hasznosítható információkat juttassunk el a városunk minden
háztartásába.
Reméljük, hogy a projekt keretében megjelenő négy hírlevél tovább
erősíti, és az elvártaknak megfelelően teljesíti majd a
társadalmasítási folyamattal elérni kívánt tájékozottságot.

Üdvözlettel:

Tóth József Polgár Város Önkormányzata
Polgármester Kedvezményezett



„Amit csinálni érdemes, az mindig nehezebb”

Igaz a 3+2. Ezzel nem a népszerű vajdasági zenekarra akarnám a figyelmet irányítani,
hanem arra a mintegy öt éves folyamatra, 
amellyel ez a beruházás elkészült. Az uniós nagyprojektek sajátossága, hogy az előkészítő
munkának három év, a fejlesztés 
megvalósításának és a pénzügyi zárásnak két év a tényleges időszükséglete. Had tegyek egy
rövid visszatekintést:
2009. a megvalósíthatósági tanulmány, szakmai program kidolgozás, pályázat készítés
2010. a kiviteli tervek elkészítése, a támogatási szerződés feltételeinek teljesítése
2011. a közbeszerzési eljárások lefolytatása, a kivitelezést végző cégek kiválasztása
+
2012. kiköltözés, bontás, terep előkészítés, építkezés
2013. építkezés, eszközbeszerzés, beköltözés, pénzügyi zárás 

A városközpont rehabilitációja valóban ciklusokon átívelő folyamat, amelynek I. üteme most elkészült, s folyatni szükséges a további
hiányzó elemekkel, a buszmegálló korszerűsítésével, az általános iskola rekonstrukciójával, a szociális intézményhálózat
fejlesztésével. Ezzel azt is mondom, hogy nem a négyévenkénti tervezésre van szükség, hanem legalább az uniós pályázati
rendszerhez igazodó hosszabb távú fejlesztési programra kell törekednünk. Ennek figyelembevételével már most el kell kezdeni a
2014-2020 közötti időszak városfejlesztési koncepciójának előkészületeit és stratégiai tervezésének a munkálatait. Amit ma nem
látunk meg, vagy nem ismerünk fel az mind az utánunk jövő városvezetés lehetőségeit gyengíti illetve a majd a bennünket követő
fiatalabb generáció esélyeit csökkenti. Ezért nagy a felelősségünk, hogy jó szemmértékkel mérjük be a város következő tíz évének a
fontosságait, a városlakók szükségleteihez igazított beavatkozásait, s ehhez a munkához minden jó szándékú felvetésre, megalapozott
javaslatra, bölcsességre és  szaktudásra, - egyszerűen fogalmazva, valamennyi tettre kész polgári lakótársunkra, honfitársunkra
szükség van. 
Most egy jelentős állomáshoz érkeztünk. Készen van a főtér. Egy percre állunk csak meg ünnepelni, mert köszönetet kell mondanom
a projektet naponta a hátukon cipelőknek, s különösen a belső menedzsment tagjainak. S persze sokak összehangolt munkájáról
lehet és kell is most elismerően szólnom, hiszen a tervezők, építészek, műszakiak, köztisztviselők, közalkalmazottak, közmunkások
e siker igazi kovácsai, ők hozták létre ezt a fantasztikus létesítményt. Nem hallgathatom el azt sem, hogy mennyire hálás vagyok
azért, mert a polgáriak fegyelmezetten tűrték a beruházással együtt járó kellemetlenségeket. Tudniuk kell, hogy nekem is mennyire
fontos volt az érdeklődésük, a folyamatos biztatásuk, s hónapok óta érződött, hogy egyre többen hiszik már, hogy ezt a terhet vállalni
lehetett, ezt csinálni kellett, mert jobb lesz majd nekünk, de leginkább majd az utánunk jövő polgári nemzedéknek. Köszönöm
Önöknek! Folytassuk tovább, együtt. Van még tennivalónk…

Az Új Széchenyi Terv keretében újult meg Polgár belvárosa. A fejlesztésre a város önkormányzata Észak-alföldi Operatív Program
(ÉAOP-5.1.1/D-09-2f-2011-0001) „Városközpontok funkcióbővítő megújítása”pályázatán 777.153.323,- Ft támogatásban részesült.
Ez a beruházás összköltségének 77.8 %-a, a  fennmaradó részt Polgár önerőből finanszírozta, a fejlesztés megvalósulása során
elszámolható költsége 998.772.059 Ft. A város rehabilitációs programnak köszönhetően új gazdasági, közösségi és szociális
funkciók jelennek meg a meglévők erősítésével. Így a polgári belváros a település valódi központjává válik, amely a helyi közösséget
erősíti.
2013.december 13-i átadó ünnepséggel a városközpont revitalizációs törekvéseinek jegyében kidolgozásra került fejlesztési program
legnagyobb eleme, a főtér és intézményeinek rekonstrukciója, pályázati támogatással megvalósult. A funkcióbővítő beruházás sorozat
egy alaposan átgondolt városfejlesztési koncepciót valósít meg, a beavatkozások egy komplex városfejlesztési tevékenység részeként
mentek végbe. A fejlesztések hosszú távon biztosítják a település gazdasági-, társadalmi fejlődését, egyúttal a városi és közösségi
funkciók és a társadalmi kohézió erősödését is eredményezik.



A projektnek köszönhetően, úgynevezett soft-programok ke rül tek
megrendezésre az átadást követően. A városközpontba    fóku szált
soft tevékenységek keretén belül kulturális, sport és bűnmegelőzési
rendezvények, egészséges életmódra nevelő programok, és tudo -
má nyos tanácskozások, hagyományőrző és legendák feleleve ní -
tését célzó kulturális programokon vehettek részt a város lakói. A
soft tevékenységek elősegítik a fejlesztések eredményeinek meg is -
merését és elfogadtatását, hozzájárulnak a közösségépítéshez, a
helyi identitás erősítéséhez. Erősíti az itt élőkben a szülővárosban
maradást, a jövő időszakra bizakodást, az optimista megközelítést,
az összefogás és együttműködés, a partnerség jelentőségét.
Az alábbi rendezvények valósultak meg 

Polgári Gyermekmosoly Alapítvány.
„Művelődési Köz pont szolgáltatásait ismertető,

bemutató nyílt nap”
2013. október 5.

Az egész napos, interaktív programok keretében az érdeklő dőknek
lehetőségük nyílt betekintést nyerni a megújult, ezáltal funkcióiban
is bővült Művelődési Központ és Könyvtár munkájába, az ott

Városközponti főtér felújítása

Barankovics István egész alakos álló bronz szobra

A megújult és bővített színházterem
látványtervei és az elkészült létesítmény

Ady Endre Művelődési Ház és könyvtár  épületének 
felújítása és bővítése

Polgármesteri Hivatal felújítása,
Gazdasági Szolgáltatóház kialakítás



működő csoportok tevékenységébe. Az él mény funkciót nyújtó
helyiségekben (mozi és színházterem) pedig gyermek és felnőtt
műsorok, előadások, koncertek szó ra koztatták a résztvevőket. Az
Árvácska Népdalkör és a Tiszavirág Citerazenekar polgári nótákkal
szórakoztatta a közönséget. A Tisza Dráma és Táncszínház zenés
kabaré előadása igazi szín házi hangulatot teremtett. A Kacagó Báb -
csoport előadásán a kisgyermekek mellett a szülők is jól szó -
rakoztak. A Foltvarró Kör kiállításán megcsodálhatták a tagok
gyönyörű munkáit és szak mai tanácsot is kérhettek, akik szeretnék
ezt a látványos, szép hobbit űzni. A rendezvény ideje alatt térí tés -
mentesen meg ismerhették és igénybe vehették a Könyvtár szol -
gáltatásait. Hagyo mányőrző, kézműves foglalkozás keretében
Fazekas Ist ván népi kismester a korongozással ismertette meg az
ide lá togatókat. A sportolást egészségmegőrzést kedvelőknek a Tai
Chi-Chuan, és Egészségmegőrző torna interaktív bemutatója csi -
nált kedvet a csatlakozáshoz. Tájjellegű étellel polgári töltött ká -
posztával várták az érdeklődőket. 
Kiss József és zenekara nosztalgiakoncertje méltó befejezése volt
az egész napos rendezvénynek.

Polgár Városi Sportegyesület.
„Tiéd a tér – Mozdulj Polgár”

2013. október 12.
Az esemény célja a helyi közösség identitásának, közösségi éle té -
nek erősítése, az idelátogatók számára megfelelő élmény nyúj tása,
a térség sport és szabadidős lehetőségeinek és érté keinek meg is -
mertetése, az egészséges életmód, a testmozgás fontos sá gára fel -
hívó és mozgásra ösztönző programkínálat. Városunk köz pont -
jának megújítása egy funkcionálisan is modernebb, él hetőbb kör -
nyezetet biztosít az itt élők számára. Fontos, hogy az itt élő fiatal
korosztály számára is vonzó, infrastrukturálisan fejlett, kulturális
életében is pezsgő, barátságos kisvárosnak mond hassa magát.
Minden idelátogató mellett a városban szer vezett keretek között
működő egyesületet és diáksportkört, il letve ezek tagságát hívtuk
és vártuk a rendezvényre. A felújított városháza téren számos spor -
tolási lehetőséget és eszközt, illetve programot szerveztünk. A
rendezvényen jelenlévő kipróbálhatta az asztalitenisz, tollaslabda,
csocsó, sakk és kajak- gépet, a helyi testépítő klub eszközeinek
meg ismerése mellett. 10 órai kez dés sel a Polgári Magyar Gim -
nasztráda csoportja fellépését lát hattuk, majd játékos váltóverseny
keretében a helyi egyesületek csoportjai versengtek egymással. Ezt
követően tartottak aktív be mutatót a helyi kézilabdás gyerekek, az
aerobik szerelmesei a kangoo használatát ismerhették meg és pró -
bálták ki egy zenés fellépés alkalmával. Megmutatták tudásukat
ka rate egyesület tagjai, majd a Tisza Dráma és táncszínház tán -
cosainak fellé pé sével záródott az esemény. 

Élet Virága Egészségvédő Egyesület.
„Egészségünkért-nap”
2013. október 19-20.

A kétnapos rendezvény igazán bővelkedett a színvonalas egész ség -
megőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-egészségügyi reha bi li tá -
ciós tevékenység bemutatásával. Az egészség megőrzése, táplál ko -
zás, mozgás, pozitív gondolkozás segítségével. A mini-pro jekt
olyan lehetőséget biztosított a rendezvénysorozat láto gatóinak,
amelyben lehetőséget kaptak arra, hogy betekintést nyerjenek az
alternatív gyógyulási módok között, megta nul hatták azokat alkal -

mazni. Az első nap kezdő programja a men tősök interaktív
újraélesztési bemutatója volt, ahol bárki megtanulhatott hasznos
fogásokat. Ezt követte Professzor Dr. Papp Lajos szívsebész elő -
adása, a keringési betegségek meg előzéséről és egészséges élet -
módról. A rendezvényen lehetőség nyílt egészségmegőrzésre
alkalmas eszközök kipróbálására, hasz nos könyvek megis meré -
sére. Az előadások közti szüne tek ben bio ételek és italok kóstolója
segített megismerni a helyes táplálkozással. A rendezvény záró
programja Bagdi Bella elő adása a pozitív gondolkodásról és
koncertje volt. A második napon Loós Balázs „Hipnózisról alap fo -
kon” című előadása nyi totta, majd Matek Kamill „Kristály gyó -
gyítás” hasznosságával is mertette meg a látogatókat. Szűcs
Szvetlána megismertette az „Oxigéntorna” fontosságát és hasznos
gyakorlatokat sajátít hat tak el az érdeklődők. Szünetekben egész -
séges táplálékok, italok kóstolására kerül sor!  
Ezzel a kétnapos rendezvénysorozattal remélhetőleg sokakban új
egészségmegőrző szemléletet alakult ki.

Polgári Polgárőr Egyesület.
„Bűnmegelőzési, közbiz ton ság javítását célzó,
kábítószer veszélyeit bemutató rendezvény”

2013. október 29.
A rendezvény programjának összeállításakor figyelembe vettük,
hogy minden korosztály számára legyen legalább egy előadás,
bemutató, ami őt érdekli. A délelőtt folyamán közle kedés biz ton -
sági előadás, bemutató, kresz-teszt, kerékpáros ügyességi verseny
várta a kisiskolásokat. A kamaszokat érintő veszélyekről Dr. Zacher
Gábor toxikológus tartott előadást. A Fuku-Do Sport egyesület
interaktív önvédelmi bemutatót tartott és hasznos fogásokat
tanított meg saját védelmünkre. A rendőrségi taktikai bemutatón
megismerhettük a rendőrségi autó tartozékait, és intéz kedés tak -
tikai bemutatót láthattak az érdeklődők. Monoki Viktor rendőr
őrnagy, őrsparancsnok ” országos helyzetkép a bű nö zésről” címmel
tar tott előadást. Ezt követően Ferenczi István seriff a helyi hely -
zet képpel ismertette meg az érdeklődőket. Reméljük ez a nap se -
gített  hogy jobban figyeljünk magunkra és egymásra.

Polgári Gyermekmosoly Alapítvány.
„Iskolai felzár kózta tást célzó rendezvénysorozat a

hátrányos helyzetű csa ládok és gyermekeik számára”
2013. november 11-15.

Polgári Gyermekmosoly Alapítvány.
„Játszóház óvodá sok és kisiskolások részére”

2013. december 20.

„POR LINGVO” Alapítvány.
„Érted és miattad”

2013. szeptember 26-november 30.

A jelen hírlevél a „Városfejlesztés Polgáron I. ütem” című projekt
időszakos tájékoztató kiadványa.

Ön ezt a hírlevelet Polgár Város Önkormányzatától kapta

ELÉRHETŐSÉGEK                       
Bármilyen kérdés vagy észrevétel esetén kérjük lépjen kapcsolatba velünk az alábbi

elérhetőségek valamelyikén:
Polgár Város Önkormányzata, Városüzemeltetési Iroda
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