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Városházi Hírek
Önkormányzati támogatás ci-
vil és sportszervezetek, 
alapítványok részére

A városban több éve működő civil és sportszervezetek, alapítványok 
évente egyedi kérelem alapján az önkormányzattól támogatást igényel-
hetnek a működési kiadásaik, sportprogramjaik, rendezvényeik lebo-
nyolításához szükséges pénzügyi forrás kiegészítése céljából. A támo-
gatási keretösszeget a képviselő-testület a költségvetés elfogadásakor 
jóváhagyta, amely a március hónapban beérkezett kérelmek alapján 
felosztásra került. A civil és sportszervezetek  vonatkozásában a Hu-
mánfeladatok és ügyrendi bizottság - átruházott hatáskörében - döntött 
a támogatási összegekről, az alapítványok esetében a képviselő-testület 
volt a döntéshozó szerv. A döntés alapján a településen működő szer-
vezetek, alapítványok az alábbi támogatási összeggel gazdálkodhatnak 
2018. évben.

Sport szervezet Támogatási összeg  
Polgár Városi Sport Egyesület  5.102.246 Ft   
Polgári Vízi Sportegyesület     447.000 Ft   
FUKU-DO Sportegyesület     600.000 Ft   
Polgár Város Kézilabda Sport Klub    522.754 Ft  
Összesen: 6.672.000 Ft   

Civil szervezet Támogatás összege 
Polgári Önkéntes Tűzoltó Egyesület 400.000 Ft
Polgári Polgárőr Egyesület 500.000 Ft 
Élet Virága Egészségvédő Egyesület    250.000 Ft
Magyar Vöröskereszt Hajdú-Bihar Megyei 
Szervezet, helyi  szervezete 300.000 Ft
Polgáriak Polgár Város  Közéletéért és
Fejlődéséért Egyesület 200.000 Ft
Polgári Lokálpatrióta Mozgalom Egyesület   500.000 Ft
Összesen: 2.150.000 Ft

Alapítvány
Polgár Városért Alapítvány               1.400.000 Ft
Polgár és Térsége Egészségügyért 
Alapítvány 100.000 Ft
Összesen: 1.500.000 Ft  

Molnár Jánosné, szerk.

2018. évben tervezett 
felújítási, karbantartási 
feladatok

A Képviselő-testület a 2018. évi költségvetésben meghatároz-
ta az idén karbantartásra, felújításra felhasználható 10 millió 
forintos keretösszeget. A Pénzügyi és gazdasági bizottság már-
cius 27-ei ülésén e keretösszeg feladatonkénti tételes felosztásá-
ról döntött. A tervezet alapján városüzemeltetési és intézményi 
feladatok körében többek között sor kerül  útburkolati jelek fes-
tésére, közúti jelzőtáblák cseréjére,  a Bessenyei utcán lévő két 
önkormányzati ingatlan közműkiváltására és közterületbe való 
bevonására, a volt orvosi rendelő épületének tetőszigetelésére, 
zárt csapadékvíz elvezető csatornák, átereszek tisztítására, szi-
lárd burkolattal nem kiépített (Dante, Hajnal, Veres P., Úttörő, 
Mikes, Vörösmarty) utcák mart aszfalttal történő javítása, il-
letve egyéb belterületi utak padkarendezésére, a Zólyom utcán 
további fekvőrendőr kiépítésére.

A Városgondnokság intézményi költségvetésében szerepel az 
utak kátyúzására, felújítására szolgáló fedezet, mely alapján, a 
felmért állapotnak megfelelően kerülnek elvégzésre a felújítási 
munkálatok, a rendelkezésre álló forrás fedezetéig.  

Molnár Jánosné, szerk. 

Kisdiákok fogadása
A nemzeti ünnep olyan kitüntetett napot jelöl, amelyen egy or-

szág vagy egy nép nemzeti összetartozását ünnepli. Ilyen nemzeti 
ünnepünk a március 15-e is, amikor is az 1848-49-es forradalom 
és szabadságharcra emlékezünk. Az idén a Polgári Vásárhelyi Pál 
Általános Iskola felső tagozatos diákjai előadásában emlékezhet-
tünk e jeles eseményre. Elismerve és megköszönve a gyermekek 
színvonalas előadását, szerény  fogadásra voltak hivatalosak a 
műsorban szereplő diákok, Krusóczkiné Barna Mária felkészítő 
tanár és Bene Lászlóné intézményvezető. 

Tóth József polgármester elismerően szólt a látott előadásról és 
arról a felkészülő szorgalomról, melynek eredményeként méltó-
képpen emlékezhettünk e történelmi eseményre. Köszönetkép-
pen édességgel és apró ajándékkal kedveskedett a gyerekeknek, 
akik nagy örömmel fogadták a névre szóló városbögrét. 

Molnár Jánosné, szerk. 

Ingatlanértékesítés
A Képviselő-testület korábban értékesítésre kijelölte a Polgár, 096  

hrsz-ú, kivett vásártér művelési ágú önkormányzati ingatlant. Az in-
gatlan megvásárlására érkezett ajánlatot elfogadva a Képviselő-testület 
az ingatlant 25.000.000 Ft vételi áron értékesíti az ERNŐKER Kereske-
delmi Kft. részére. 

Molnár Jánosné, szerk. 

Hirdetmény
Polgár Város Önkormányzata (székhely: 4090 Polgár, Barankovics 

tér 5. sz.) a 37/2015. (X. 30.) önkormányzati rendelete alapján bérbe-
adásra meghirdeti a tulajdonában lévő 4090 Polgár, Barankovics tér 7. 
sz. alatti 71 m2 alapterületű, 3 szobás, összkomfortos lakást 700 Ft/m2 
minimum áron. A rendeletben foglaltak szerint szerződéskötés esetén 
3 havi lakbérnek megfelelő óvadék fizetése szükséges.

A pályázat benyújtási határideje: 2018. április 30. 
A pályázatok elbírálásának határideje: 2018. május 10.

Bővebb információ: 573-510-es telefonszámon.
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A téli rezsicsökkentésről
A Kormány a rendkívüli téli időjárásra való tekintettel a 37/2018., a 

39/2018. valamint az 1072/2018. sz. határozatában rendelkezett a téli re-
zsicsökkentésről, beleértve a gázfogyasztókat, a távhő szolgáltatást igény-
bevevőket, valamint a szociális tüzelőanyaghoz nyújtandó támogatást is.

A kormány az 1152/2017.(III.27.) sz. határozatában arról döntött, hogy 
a téli rezsicsökkentésben a 2017. évi szociális célú tüzelőanyagvásárlásban 
résztvevő önkormányzatok részére nyújt kiegészítő támogatást. Ez azt je-
lenti, hogy továbbra is csak az 5000 fő alatt települések lakói részesül-
hetnek támogatásban. A téli rezsicsökkentés igy településünkre nem 
vonatkozik, Hajdú-Bihar megye 82 településéből mindössze 51 település 

részesül kiegészítő támogatásban.
Önkormányzatunk 2017. évben, ahogy már a korábbiakban is, saját 

forrás ráfordítással gondoskodott a téli tüzelőről, összesen két alkalom-
mal 700 családot támogatva.

Az 1205/2018.(IV.5.) Kormányhatározat arról rendelkezik, hogy a 
belügyminiszter dolgozzon ki szabályozási javaslatot annak érdekében, 
hogy a vezetékes földgázhálózattal nem rendelkező településeken 
minden háztartás részesülhessen az egyszeri 12.000.-Ft-os tüzelőanyag-
támogatásban. 

Andorkó Mihályné, irodavezető

Országgyűlési választás
A rendszerváltás óta eltelt időszak nyolcadik általános parla-

menti választása volt az idén. Szavazatainkat a köztársasági elnök 
január 11-én kiadott közleménye értelmében 2018. április 8-án ad-
hattuk le, egyfordulós rendszerben. Városunkban a megszokott 7 
szavazókörben összesen 6335 fő választásra jogosult voksolhatott 
legjobb meggyőződése szerint. Összesen 3621 fő nyilvánította ki 

véleményét a szavazólapokon, melynek alapján a részvételi arány 
57,1 %-os volt. 

Az urnában lévő szavazatok összesítése alapján az alábbi nem 
végleges eredmény született: 

Jelölt Sza-
vazat

1. Pintér Zsolt Családok Pártja 7

2. Csige Tamás
MSZP-Párbeszéd Magyarországért Párt 713

3. Kovács Roland Momentum Mozgalom 20

4.
Szitai István
Európai Roma Keresztények Jobblétéért 
Demokratikus Párt

37

5. Apáti József Összefogás Párt 1

6. Andorkó László
Szegény Emberek Magyarországért Párt 3

7. Dobány László Magyar Munkáspárt 21
8. Tóth Tamás Lehet Más a Politika 164

9.
Dr. Tiba István Csaba
FIDESZ-Magyar Polgári Szövetség-
Kereszténydemokrata Néppárt

1722

10. Mezei Alex Kell az Összefogás Párt 2

11. Balogh Bettina Magyarországi 
Cigánypárt 37

12. Papp Csilla Tenni Akarás Mozgalom 3
13. Kiss Szabolcs Iránytű Párt 1

14. Demeter Pál
Jobbik Magyarországért Mozgalom 838

15. Vadas Erika Minden Szegényért Párt 2

16. Kiss Ferencné 
Magyar Igazság és Élet Pártja 1

17. Támcsu Erzsébet Origó Párt 2
18. Daróczi Sándor A Haza Pártja 5

Jelölt Szavazat

1. Sportos és Egészséges Magyarországért 
Párt 5

2. Momentum Mozgalom 42
3. Demokratikus Koalíció 208
4. Szegény Emberek Magyarországért Párt 1
5. Közös Nevező 2018 0

6. Európai Roma Keresztények Jobbéletért 
Demokratikus Párt 11

7. Összefogás Párt 0
8. Magyar Kétfarkú Kutya Párt 33

9. Magyar Szocialista Párt – Párbeszéd 
Magyarországért Párt 429

10. Iránytű Párt 1
11. Magyar Igazság és Élet Pártja 2
12. Magyarországi Cigánypárt 18

13. FIDESZ – Magyar Polgári Szövetség– 
Kereszténydemokrata Néppárt 1714

14. NET Párt 2
15. Jobbik Magyarországért Mozgalom 808

16. Magyarországon Élő Dolgozó és Tanuló 
Emberek Pártja 0

17. Magyar Munkáspárt 25
18. Együtt- a Korszakalkotók Pártja 9

19. Családok Pártja 8

20. Lehet Más a Politika 172

21. Tenni Akarás Mozgalom 4
22. Rend és Elszámoltatás Párt 2
23. Kell az Összefogás Párt 2

Egyéni választókerületi képviselőkre érkezett szavazat:

Pártlistára érkezett szavazat:

Helyi Választási Iroda
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A megemlékezés zárásaként ünnepi koszorúzásra került sor, mely-
nek keretében városunk vezetői, intézményeinek, pártjainak és civil 
szervezeteinek képviselői helyezték el a tisztelet virágait a Barankovics 
téri emlékoszlopnál. 

Március 15.-én a szabadságot és hőseinket ünnepeljük. Azokat, akik-
nek a nevét őrzi a nemzet kollektív emlékezete és azokat, akik helyi 
hősökként, vidéken harcoltak a magyarságért. A magyar, Európában 
egyedüliként, sikeresen ellenállt. Az orosz birodalom beavatkozása kel-
lett hozzá, hogy legyőzzék. Őseink áldozata nem volt hiábavaló, hiszen 
megszületett az újkori magyar nemzet és talpra állt egy bátor nemze-
dék. Az általuk megfogalmazott kívánalmak pedig örök érvényűek: 
„Legyen béke, szabadság és egyetértés.” 

Péterné Kiss Petronella

Ünnepi műsorral és koszorúzással tisztelegtek városunk polgárai az 
1848-49-es Forradalom és Szabadságharc hősei előtt az esemény 170. 
évfordulója alkalmából, március 15-én délelőtt.

Az Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár színháztermében 
megrendezett városi ünnepség alkalmával Olajos Istvánné nyugalma-
zott gimnáziumi tanár, Polgár Városért Alapítvány Kuratóriumának 
elnöke mondott ünnepi beszédet. Történelmi visszatekintése által ki-
rajzolódott a forradalom lázában égő Európa képe, benne a független-
ségre törekvő magyar nemzet, a sorsát beteljesítő nép. Újra előttünk 
álltak a „márciusi ifjak”, akik megragadták a lehetőséget és a remény-
telennek tűnő helyzet dacára, szembeszálltak az elnyomó hatalommal. 
A valódi hősök.

A Polgári Vásárhelyi Pál Általános Iskola felső tagozatos diákjainak 
ünnepi előadásában a színjátszók alakításán keresztül megelevenedtek 
a szabadságharc eszméi és legfontosabb történései. „A költő visszatér” 
címmel egy kiválóan konstruált műsor nagyszerű előadását láthatta az 
ünneplő közösség. 

1848 emlékezete

Mesematiné
Színvonalas interaktív mesejátékkal örvendeztette meg városunk 

gyermekeit a Napraforgó Meseszínpad március 6-án délelőtt az Ady 
Endre Művelődési Központ és Könyvtár színháztermében.

A teltházas nézőtéren izgatott gyermekek fogadták a színészeket. Az 
óvodásoktól a kisiskolásokig mindenki kíváncsi várakozással tekintett 
a díszletezett színpadra, ahonnan fantáziaviláguk igazolását remélték. 

Az elvarázsolt királyfi című mese a főszereplő, Juliska kitartásáról 
és megpróbáltatásairól szólt, aki elindult világgá, hogy megtalálja az ő 
királyfiját. Kalandos útja során találkozott az Ördöggel, a gonosz Bo-
szorkánnyal és az öreg Kalózzal, akik különböző próbatételek elé ál-
lították. Ráadásul, időközben a Királyfit egy gonosz varázsló varjúvá 
változtatta. A kisebbek már az első perctől benne éltek a mese történé-

Selyemfestmény kiállítás nyílt Dr. Heiszman 
Gézáné Zarándi Katalin alkotásaiból március 5.-
én az Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár 
Megyesi-fivérek termében.  

Ragyogó, mégis finoman simogató színek, 
mandalák, virágok, boldog pillanatok lenyomatai 
vetülnek vissza a falakon függő képeket szemlélőre. 
Csupa magával ragadó, pozitív hangulat. 

A tiszaújvárosban élő Heiszmanné Katalin három 
éve, egy mandalafestő tanfolyam kapcsán, hobbiból 
kezdett el selyemfestéssel foglalkozni. Ma már, túl-
lépve a mandalák témáján, leginkább saját elgondo-
lásait, érzelemvilágát viszi selyemre – tudtuk meg 
tárlatot megnyitó Dr. Váliné Antal Mária címzetes 
főjegyző asszonytól, aki beszédében bemutatta a pol-

seiben és nagy élvezettel segítették a mesehőst feladatainak teljesítése 
során. Végül, természetesen, győzött a jóság, a Királyfi visszaváltozott, 
a királyság megszabadult zsarnokától, Juliska pedig elnyerte méltó ju-
talmát és királyné lett. 

A mesék feladata, hogy a gyerekeket kikapcsolják a napi feladatok kö-
töttségéből, a valóságból; enyhítsék szorongásukat, oldják félelmeiket és 
helyes viselkedési mintákat közvetítsenek. Mégis, a mesék legnagyobb 
ereje abban rejlik, hogy a hős sosem adja fel a reményt, miszerint jó tett 
helyébe jót várhat, az akadályok leküzdéséhez mindig van segítség, és a 
végén mindig a jó győzedelmeskedik. 

Reméljük, sikerült megvalósítani ezt az élményt! 
Péterné Kiss Petronella

A selyem színjátéka
gári közönségnek az általa régóta ismert alkotót és a selyem-
festés technikáját.

- Ez egy különleges anyag, nem könnyű vele dolgoz-
ni, gyorsan szétfutnak rajta a színek. Aprólékos, türelmet 
igénylő tevékenység a festése, a kép több fázison megy ke-
resztül, mire elnyeri végső teljességét. Mindegyik kicsit a 
gyermekem, hiszen érzések, emlékek inspiráltak az elkészí-
tésük folyamán – mesélte Katalin, miközben arról faggat-
tuk, miként születtek az alkotásai. 

A megnyitón hegedűjátékkal közreműködtek Jánosi La-
ura Hanna és Szabó Szofia, a Vándor Sándor Zeneiskola 
növendékei és Petróné Nyíri Zsuzsanna zenepedagógus. A 
kiállítás március 31-ig látogatható.

Péterné Kiss Petronella
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Otthonépítés csúcstechnológiával - Készházgyártó 
üzem létesült a Polgári Ipari Parkban

Március 29-én 
avatták fel Polgá-
ron a Berger Há-
zak Zrt. készház 
gyárát, mely évi 
300 faváz szerke-
zetű, nagypanelos 
készház legyártá-
sára alkalmas. A 
környezetbarát és 
magas minőségű 

alapanyagok felhasználásával készülő, úgynevezett Berger Házak 
előnye, hogy versenyképes áron kínál energiatakarékos otthono-
kat, amelyeket rövid idő alatt birtokba vehetnek tulajdonosaik. A 
Beregszászi-Trade Kft. több évtizede épít családi házakat Magyar-
országon. Jóhírét az európai színvonalú gerendaházak kivitelezé-
sével alapozta meg, úgy a szakmában, mint az elégedett megren-
delők között. 

Az üzem ünnepélyes átadását megelőzően a cég vezetése gyár-
látogatásra invitálta a város vezetését, valamint az önkormányzati 
képviselőket, akik megismerhették a technológiai folyamatot. Az 
üzem ünnepélyes felavatásának apropójából kerestem meg Bereg-
szászi Pált, a Berger Készház Zrt. ügyvezetőjét és kérdeztem a vál-
lalkozással kapcsolatban. 

Hogyan indult a készházak gyártásának az ötlete, mint vállal-
kozói tevékenység? 

Nem szakmabeliként kerültem ebbe az iparágba. Nagyon so-
káig dolgoztunk Újfehértón, ott van egy kis üzemünk. Az elmúlt 
években sokat tanultunk, fejlődtünk annak érdekében, hogy lépést 
tudjunk tartani ezzel a folyton 
változó világgal. Ennek ered-
ménye, hogy eljutottunk arra 
a szintre, hogy készház gyárat 
tudtunk felavatni. Ebben sok 
ember és sok kollégám mun-
kája van. Az üzlettársaknak 
köszönhetően olyan üzleti 
szemléletet tudtunk behozni 
a cégbe, ami eddig nem volt 
meg. Saját hitem és lendüle-
tem hozta ezt a céget bizonyos 
szintig, most pedig olyan üzleti 
modellt raktunk össze, amivel 
várhatóan Magyarországon 
és Közép-Európában is egyik 
meghatározó készház gyártó cég leszünk. 

Mit is jelent az pontosan, hogy készház?
Így egybe írva helyes, mert nem az elkészült kész házat jelenti, 

hanem azt, hogy készre készítik. 
Milyen technológiával készülnek a házak és mennyi idő alatt? 
A technológia Magyarországon jelen pillanatban egyedülálló. 

A Berger házak gyorsan, ellenőrzött üzemi körülmények között, 
méretpontosan és kiváló minőségben, hazai és osztrák alapanyag-
okból, német technológiával készülnek. A kiváló minőségű, CE 
tanúsított faanyagok mellett, cellulóz és fagyapot hőszigetelést, 
gipszrostot, gipszkartont használunk. Gyárban, ipari körülmé-
nyek között, időjárástól függetlenül, teljes magasságában és hossz-

ban készülnek a falak, födémek és tetőszerkezetek, amiket egy 
speciális járművel a helyszínre kiszállítunk és egy előre készített 
alapon legalább félkész (szerkezetkész) kivitelig összeszerelünk. 
A készházak 6-9 hónap alatt költözhetőek, az építkezés pedig 2-3 
hónapot vesz igénybe. Az előkészítés és tervezés után a kész fala-
kat a helyszínen precízen összeállítják a szakemberek. Esetenként 
az is megoldható, hogy az építkezés területére már a vakolt falak 
kerüljenek kiszállításra. 

Mint mindennél, természetesen a lakásvásárlásnál, építés-
nél is fontos szerepet tölt be az ár. Milyen áron vásárolhatunk 
Berger készházat?

Hasznos területre számítva 280 ezer Ft/m2-es ártól érhető el. 
Milyen előnyökkel és tulajdonságokkal rendelkezik egy ilyen 

készház?
A környezetbarát és magas minőségű alapanyagok felhaszná-

lásával készülő készházak előnye, hogy versenyképes áron kínál 
energiatakarékos otthonokat, szerkezetére 30 év a garancia. A ha-
gyományos építkezésnél a munkálatok 80 százaléka a leendő in-
gatlan közvetlen környezetében zajlik. A Berger Házak szerkezeti 
elemei (falak, tetőelemek) a gyártóüzemben készülnek. Hőszige-
teléssel, nyílászárokkal, villanyszerelésre és gépészeti munkákra 
előkészítve érkeznek a helyszínre, tehát 80 százalékban a polgá-
ri gyárban készülnek, így a helyszíni munka rendkívüli módon 
lerövidül. Az építkezés tervezhető, gyors és környezetkímélő. 
A fából készült otthonoknak számos jó tulajdonságát ismerjük. 
Energetikai szempontból kiválóak, egészségügyi szempontból 
allergiamentesek a hangulatjavító hatása azonnal érezhető. Kü-
lönlegessége azonban mégis az, hogy egységet teremt az ember 
és környezete között.

Korábban a PolgárTárs új-
ságban is megjelent, hogy 
munkatársakat keres. Jelenleg 
hány fő alkalmazásával mű-
ködik az üzem? 

Az üzem 50 embernek ad 
közvetlenül munkát, az al-
vállalkozókkal együtt pedig 
mindegy 230 embernek bizto-
sít megélhetést. 

Hogyan látja a Berger kész-
házak jövőjét?

Az új üzemben  modern 
technológiával készülnek kész-
házak. Eddig is nagyon sokan 
döntöttek úgy, hogy a minden-

napjaikat fenyőillatú gerendaházak ölelésében kívánják eltölteni. 
Bízom abban, hogy ez a szám a következő években megsokszoro-
zódik. A gyors kivitelezés, az egészséges mikroklíma, a kedvező 
energiafogasztás, a kiváló hő- és hangszigetelés egyre több család-
nál szerepel elvárásként a jövendő házuknál.  Az általunk gyár-
tott készház temperál, lélegzik, egyszóval él! A technológiai fej-
lesztések mellett a korábbi Beregszászi-Trade Kft-ről átalakultunk 
Berger Házak Zrt-re. Van, ami viszont nem változik. A faanyagok 
iránti szeretet és a szakma iránti elhivatottság.

Vállalkozásához további sikereket kívánok! Köszönöm az interjút!

Molnár Jánosné, szerk.
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Gasztronómiai sajátosságunk a polgári hurka-pite 
A hagyományok ápolásával és természetesen finom falatokkal ele-

venítettük fel a régi falusi disznóvágást, március 24-én, immár 5. al-
kalommal a „Polgári Hurka-pite” Fesztiválon. Az idei gasztronómiai 
rendezvényen 6 csapat mérte össze tudását, több kategória mellett a 
„Legfinomabb hurka-pite” elismerő cím elnyeréséért, mely egyedülál-
lóan városunkra jellemző ételkülönlegesség. 

A kora reggeli órában térre kilátogató fesztiválozók látványában 
részesei lehettek a disznóvágás kezdeti munkálatainak, megtapasz-
talhatták 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 iparmű-
vészeti, népművészeti, termelői termékeik között keresgélhettek. Míg a 
számukban folyamatosan gyarapodó közönség felnőtt tagjai a fesztivá-
li kavalkádban szórakoztak, addig a kisebbeket játszóházi programok 
várták. 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 aján-
dékok mellett, mindenki érdeklődéssel várta és nagyon bízott benne, 
hogy ő lesz Fortuna kegyeltje és ezáltal birtokosa lehet a fődíjként kisor-
solt kombinált hűtőgépnek. A teret megtöltő disznótoros finomságok 
ínycsiklandozó illatát a frissan sült hájas tészta tette teljessé. A disz-
nóvágásról nemigen jut az ember eszébe semmilyen sütemény, pedig 
a sós és édes hájasok vagy a tepertős pogácsa alapanyagát is a disznó 
adja. Az előző évhez hasonlóan a Polgáriak Polgár Város Közéletéért és 
Fejlődéséért Egyesület a rendezvény támogatásaként összesen 1001 db 
süteményt osztott ki, a résztvevők között.  

A szakértő zsűri napközben folyama-
tosan szemlézte a húsfeldolgozást, a csa-
patmunkát, ízlelte a készített ételeket, 
majd ennek alapján hozta meg döntését 
a késő délutáni eredményhirdetésre. Az 
évek során megtartott és így már klasz-
szikusnak számító csiga-pöndörgető 
versenyen gyors kezű asszonyok mérték 
össze tudásukat, melynél a gyorsaság 
mellett díjazási szempont volt a csigák 
szépsége is. A csiga-pöndörgetés, mint 
otthoni tésztakészítési folyamat ma már 
kuriózumnak számít, - amelyben főként 
anyáink, nagyanyáink, dédanyáink vol-
tak profik - de ennek ellenére a verseny-
zők között a fiatalabb korosztály is képviseltette magát. A „Legszebb 
csiga” kategória első helyezését Papp Jánosné érdemelte ki, különdíjban 
részesült Király Józsefné és Sándor Andrásné. A „Leggyorsabb kezű” 
csiga-pöndörgetőnek Oláh Miklósné bizonyult, és e kategória külön-

díját is Király 
Józsefné kapta 
meg. Az idén is 
felkerült a ver-
senyprogramok 
közé a házi pá-
linkák versenye, 
melyben a zsűri 
bírálatai szem-
pontjai közé 
tartozott többek 
között, az ital 
színe, illattisz-
tasága, íztisztsasága, harmóniatartóssága. Az értékelés alapján „Nagy 
arany” minősítést kapott a Polgáriak Polgár Város Közéletéért és Fej-
lődéséért Egyesület gönci barack pálinkája, arany minősítésre volt ér-
demes Császár József birs pálinkája. Az ezüst és bronz díjban egyaránt 
holtverseny alakult ki, ezért Császár József kajszibarack és Tóth Balázs 
törköly pálinkája a dobogó második fokán, míg Nyitrai József és Mol-
nár János ágyas szilva pálinkája a nem kevésbé értékes harmadik helyen 
végzett.  A zsűri úgy ítélte meg, hogy az idén a legfinomabb hurka-pitét 
az Élet Virága Egészségvédő Egyesület készítette. A legegyedibb ételnek 
minősült a Polgári Polgárőr Egyesület kapros, tejfölös töltött káposztá-
ja. A „Legjobb böllér” elismerés a Gold Épker Kft. csapatában serényke-
dő és szakszerű munkát végző Farkas Lászlót illette meg.  A „Legjobb 
csapatmunka” elismerést a fesztivál vendégtelepülése, Hajdúnánás Vá-
ros Önkormányzatának csapata érdemelte ki. A csapatsátrak közül a 

legszebb környezetet a Lokálpatrióta Mozgalom Egyesület alakította 
ki. A csapatok által készített disznótoros ételek közül a „Leggazdagabb 
választás” elismerést az idén 15 éves működésüket ünneplő Polgári 
Mentőállomás csapata nyerte. A rendezvény zárásaként Keresztesi Il-

dikó, majd a Bon Bon együttes zenei 
produkciója hozott könnyed hangula-
tot a térre. 

Egy fesztivál akkor jó, ha valami-
ben egyedülálló, ha vannak benne 
versengések, izgalmak, ha változatos, 
sokszínű programjaival egész napos 
szórakozási lehetőséget tud nyújtani 
a közönség valamennyi korosztálya 
számára. És ha mindez megvan, elen-
gedhetetlen a sikeresség fontossága is, 
amihez szükséges a minél jobb szerve-
zési munka, a  közönség nagy számú 
részvétele és természetesen a szabadté-
ri programhoz megfelelő idő. Úgy gon-

dolom, hogy március 24-én mindez adott volt és az V. „Polgári Hurka-
pite” Fesztivált sikeres és jó rendezvényként zárhattuk le.  

Molnár Jánosné, szerk.
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talgiával fűszerezett gondolatai mosolyt csaltak az arcokra, mikor 
felidézte a ’80-as évek egyszerűbb, mégis kiszámítható életritmu-
sát. Ezt követően a hölgyek nagy meglepetésére és örömére Tóth 

József polgármester, Molnár János alpolgármester, Struba József 
képviselő, Struba Levente és Bíró István igazgató nőnapi szerenád-
ként előadták Felice Giardini: Éljen minden bájos szép nő című 
kórusművét. Az estébe nyúló rendezvény Takács Nikolas énekes 
fellépésével és a virágok átadásával zárult. 

Péterné Kiss Petronella

Március 8-án nőnapi kényeztető program, sármos sztárvendég, 
kellemes melódiák  és  illatos virágok várták városunk Hölgyeit az 
Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtárban.  

A nemzetközi 
nőnap a szebbik 
nem iránti tiszte-
let és megbecsü-
lés kifejezésének 
napja, amelyet 
1917 óta minden 
év március 8-án 
tartanak. Polgá-
ron már hagyo-
mánya van a höl-

gyek lakossági szintű  köszöntésének, hiszen városunk vezetése 
régóta szem előtt tartja közösségünk asszonyainak, lányainak 
megünneplését. Ebben az évben sem volt ez másként, sőt, további 
programelemekkel bővült ez a nap.   A délelőtti mini kényeztető 
programok alkalmával Hegedűs Nóra fodrász, Koroknai Mirella 
kozmetikus, Németh Anita manikűrös és Sándori-Nagy Jenőné 
masszőr szakemberek segítségével térítésmentesen szépülhettek, 
lazulhattak hölgyeink a művelődési központban. A délutáni ün-
nepség alkalmával Tóth József polgármester köszöntőjét követő-
en, Kecső Imre, Kesznyéten település polgármestere, elszármazott, 
tősgyökeres polgáriként tartott ünnepi beszédet a színházterem-
ben összegyűlt több, mit háromszáz vendégnek. Jó humorú, nosz-

A húsvét napjainkban a keresz-
tények egyik legfontosabb ünnepe. 
A valláson kívül is a tavaszvárás, a 
tavasz eljövetelének ünnepe is, ame-
lyet március vagy április hónapban 
tartanak.

 Idén, március 18-án került meg-
rendezésre a Húsvéti Családi Játszó-
ház a Városi Könyvtárban. Éppen 
akkor, olyan nagy hó hullott a vá-
rosra, hogy azt gondoltuk, a húsvéti 
nyuszi nem is jön el hozzánk. Nem 
is beszélve a gyerekekről, akik talán 
a jó meleg szobát választják, a könyvtár helyett. Szerencsére nem 
így történt, mert várakozásunkon felüli létszámmal érkeztek az 

Nők dicsérete

Hónyuszi vagy húsvéti nyuszi?
alkotni vágyó családok. 

A játszóház többféle kézműves 
foglalkozást is magában foglalt. 
Különböző díszítő technikát alkal-
mazva készíthettek húsvéti tojáso-
kat, valamint ajtódíszt, és  bárány-
perselyt, stb.  Tojást is kerestek, ami 
természetesen nem volt egyszerű, 
hiszen a megfelelő instrukciók 
alapján kellett megtalálni az adott 
könyvben elrejtőzött tojást. 

Gyermekek és szüleik egyaránt 
jól érezték magukat, így a játszóház 

kellően megalapozta a húsvéti hangulatot.
                                       Nagyné Erdei Judit
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Jagszi Hírek

30 év karate Polgáron
Történetünk 30 éve kezdődött, 1988-ban februárjában. Tanul-

mányaim befejezése után hazaköltöztem Polgárra, és 6 éves kara-
tés múlt után megalakítottam városunkban a Shotokan karate klu-
bot. Kezdetben csak felnőttekkel edzettünk, de idővel nagyon sok 
gyerek is elkezdte látogatni az edzéseket. Szakosztályként indul-
tunk, majd 2003-ban Fuku-Do névvel, sportegyesületi formában 
folytattuk tovább sporttevékenységünket. A  rendszeres és kemény 
edzések lehetővé tették, hogy 1997-ben  tagjaink első alkalommal  
vegyenek részt a Magyar Karate 
Szövetség által rendezett verse-
nyeken. A versenyzésben eltöltött 
közel két évtized alatt több száz 
érem, számtalan Magyar Bajno-
ki, és Diákolimpiai első helyezést 
értek el versenyzőink. Többen 
válogatottként is jártak nemzet-
közi versenyeken és több Európa 
Bajnokságon szereztek dobogós 
helyezéseket. 2006-os évtől már 
a tanítványaim is indultak a Dan 
vizsgákon, így öten érték el a fe-
kete öves mester fokozatot az el-
múlt években. Név szerint: Szabó 
Sándor István 2.Dan, Kiss Zsolt 
2.Dan, Zombori Dénes 1. Dan, 
Birizdó Zsolt 1. Dan, Kiss Balázs 
1. Dan. Évente több edzőtáborban vettünk részt, ahol fejleszthet-
tük a karate sportban való jártasságunkat. 4 éve versenyzőink vi-
szont a jövőjükre gondolva, tanulmányaikra fordítottak nagyobb 

figyelmet, így nem indultak a bajnokságokon. Az előző években   
azonban ismét elkezdtük a célirányos felkészülést a versenyzésre. 
Az egyesület kiscsoportjában két éve közel 30 kisiskolás és óvodás 
korú karatés edz, nagy szorgalommal, így közülük öten vettek részt 
2018. február 24-én a X. Kunmadaras Kupa országos karate verse-
nyen. Nagyon szép eredmények születtek, így méltón ünnepeltük  
meg egyesületünk 30. születésnapját. A hivatalos eredménylista: 
Pöstényi Sára, Kata I. helyezés, Kumite I. helyezés. Oláh Viktória, 

Kata II. helyezés, Kumite III. he-
lyezés, Matócsi Nelli, Kata IV. 
helyezés, Kumite III. helyezés. 
Tóth Gergely és Dobos Dániel 
hősiesen küzdöttek, de dobo-
gós helyezést nem értek el. Így 
a Fuku-Do Sportegyesület a X. 
Kunmadaras Kupán 2 arany , 1 
ezüst és 2 bronz érmet, illetve két 
Bajnoki kupát szerzett, amelyet 
az elmúlt két évtized versenyzési 
időszakának viszonylatában is 
kiváló eredménynek tartok. A 
2018-as évben tovább folytatjuk 
a versenyzést, még ez évben 4 
versenyen tervezzük a részvételt.  
Köszönetemet fejezem ki min-
denkinek, aki az eltelt 30 év alatt 

részt vett a sportegyesület edzésein, részt vett a munkában, segítet-
te tagként, támogatóként tevékenységünket!   

Tóth István, elnök 

Március második hetében idén is megrendezésre került a középisko-
lánkban a Pénz7 program, melynek célja a mindennapi élethez szük-
séges pénzügyi ismeretek átadása, a tudatos vásárlás, a takarékosság 
eszmeiségének megismertetése a fiatalabb korosztályokkal. Sajnos ha-
zánkban még a felnőtt generációkban is jelentős a pénzügyi ismeretek 
hiánya, így alapvető pénzügyeinkben is gyakorta nem megfontoltan 
hozzuk meg a döntéseinket, amelyeknek forintokban mérhető súlyos 
következményei lehetnek.  

A hét valamennyi napján vártuk az érdeklődő diákokat, hogy oldott 
légkörű, játékos tanulás során bővítsük ismereteiket, váljanak meg-
fontolt, tudatos és bátor szereplőkké a pénzügyek világában.

Első rendezvényünk egy film megtekintése és egy hozzá kapcsolódó 
teszt kitöltése volt. A Kapj el, ha tudsz című amerikai film egy a pénz 

bűvöletében élő fiatalemberről szól, aki bár többször eltévelyedik, vé-
gül mégis visszatalál a helyes útra. A film történetéhez kapcsolódó 
totó kitöltése után egy kötetlen beszélgetés keretében vitatták meg a 
jelenlévők a pénz világával kapcsolatos erkölcsi kérdéseket.

A napi életvitelünkre, pénzügyeinkre épülő Pénz7 vetélkedőre 6 
csapat jelentkezett, a diákoknak többféle ismeretet és készséget felmé-
rő feladatokkal tettük izgalmassá és érdekessé a játékot. Valamennyi 
feladat tartalmazott új ismeretet, amelyet a későbbi életük során fel-
használhatnak a tudatos pénzügyi döntéseik meghozatalában.

A kreatív szellemiséggel és ügyes rajzkészséggel megáldott tanuló-
ink a témahétnek megfelelő, tudatos pénzügyi ismeretekkel kapcso-
latos figyelemfelkeltő plakátot készíthettek, amit iskolánk tanulói és 
pedagógusai is megtekinthettek, értékelhettek.

A „Gazdálkodj okosan” társasjátékkal a mai önállóan játszott idő-
töltés helyett a társas együttműködésre alapuló játékok hangulatát 
idéztük meg, növelve ezzel a diákok kooperációs és kommunikációs 
készségeit. A jó hangulatú légkörben a ’80-as évek világát megidézve 
a tanulók lelkesen gyűjtötték a pénzüket, hogy az elképzelt lakásukat 
berendezzék. 

A programokon való részvételt a megjelent tanulók száma szerint 
pontoztuk, így az összesített pontszámok alapján hirdettünk helyezé-
seket. A legtöbb tanulót megmozgató osztály a 9/A volt, megelőzve a 
12/A és a 11/A osztályt, akiket ajándékcsomaggal jutalmaztunk. Mi 
felnőttek tudjuk, az igazi ajándék a megszerzett tudás, amellyel tuda-
tosabban igazodnak majd el felnőttként a pénzügyek – néha nem is 
egyszerű – világában.

Hágen Zsolt, szervező

Pénz7 a JAGSZI-ban
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Suli Hírek
Márciusban iskolánk 

több tanulója is jeleskedett 
versenyeken, fellépésen: 
Papp Csanád 2. a osztályos 
tanulónk a Zrínyi Ilona 
Matematikaverseny me-
gyei fordulóján 333 máso-
dikos kisdiák közül a 12. 
helyezést érte el. 

A Hermann Ottó Kár-
pát-medencei Biológia 
verseny iskolai fordulóján 
Gyüge Vanda 8.c osztályos 
tanuló első helyezeést ért el, 
a Teleki Pál Kárpát-meden-
cei Földrajz-Földtan verseny 

iskolai fordulóján Molnár Petra 8.c osztályos tanulók első, Oszlánszki 
Milán 8.b, Gyüge Vanda és Kondás Tímea 8.c második, Kártik Fanni 
8.b osztályos diákunk pedig harmadik helyezést ért el.

Iskolánk 3 tanulója vesz 
részt a Tudásbajnokság elne-
vezésű országos tanulmányi 
versenyen. Tanulóink minden 
hónapban töltik a feladatla-
pokat, melyek a tananyagon 
felüli továbbmunkálkodást 
igényelnek.

KONDÁS BOGLÁRKA 2.a 
osztályos kisdiákunk anya-
nyelv tantárgyból az első 
féléves munkájáért ARANY 
fokozatot kapott.

KONDÁS TÍMEA 8.c osz-
tályos tanulónk szintén anya-
nyelvből ARANY fokozatot 
nyert.

SUHAJDA ZSOMBOR 8.c 
osztályos tanulónk anyanyelvből EZÜST, angol és biológia tan-
tárgyból ARANY fokozaton teljesített az első félévben.

A versengés év végéig tart, április 13-án pedig a három diák részt 
vesz a megyei fordulóban, Debrecenben rendezett megmérettetésen.

A VARÁZSCERUZA helyi fordulójának eredményei:
3. évfolyam
1. helyezett : Székely Manna Dóra 3. a
2. helyezett: Bodonovics Dóra 3. b
3. helyezett: Vándor Hanna 3. a
4. évfolyam
1. helyezett: Csuhai Zoltán 4. c
2. helyezett: Török Márton 4. c
3. helyezett: Lukács Lujza 4. c

Az iskolai fordulók versenyzőinek gratulálunk, jó felkészülést, és 
eredményes versengést kívánunk a megyei megmérettetésen.

A Simonyi Zsigmond Helyesírási Verseny megyei fordulója már-
cius elején lezajlott, Kondás Tímea 8.c osztályos tanulónk 5. helye-
zést ért el. Az idei „Pénzügyi és Vállalkozói Témahét” megtartá-
sára a 2018. március 5-9-ig terjedő időszakban került sor. Ebben a 
tanévben az „Okosan a hitelekről!” elnevezést kapta a kezdeménye-
zés. Osztályfőnöki órákon ismerkedtünk a hitelekhez kapcsolódó 
pénzügyi fogalmakkal, eszközökkel. Ezt követően pedig rajzpályá-
zattal hívták fel diákjaink egymás figyelmét a takarékoskodásra.

Felső tagozatos diákokkal jártunk március 23-án moziban, Mis-
kolcon. A Jumanji - Vár a dzsungel című filmet néztük meg, majd 
bebarangoltuk a Miskolc Pláza területét. Az utat Pető Erika tanár-
nő szervezte. Diák és kísérő egyaránt jól érezte magát! 

Március 27-én, hétfőn, iskolánk névadójára emlékeztünk. Felidéz-
tük Vásárhelyi Pál életútját, munkásságát, megkoszorúztuk emlék-
tábláját, az alsósok pedig rajzokat is készítettek ez alkalomból.

Petrikné Sereg Ildikó

Házasságot kötött:
• Csele Csilla – Smiger Norbert

• Oláh Terézia – Kabók Roland Sándor
• Jakubcsik Orsolya – Kovács Attila

Akiket újszülöttként köszöntünk: 
• Fűrész János István

• Szukonyik Raul Kálmán
• Vámosi Ákos

• Karászi Lejla Laura
• Kiss Marina Léna

• Farkas Nikolász István

Akiktől részvéttel búcsúzunk:
• Gáj Jánosné szül.: Czipa Márta  élt: 81 évet
• Kántor Ferenc    élt: 67 évet
• Rácz Tiborné szül.: Siroki Ibolya  élt: 55 évet
• Vámosi Antalné szül.: Bajzáth Bernadett élt: 84 évet
• Bartók László    élt: 81 évet
• Bártfai Bertalanné szül.: Kis Mária  élt: 85 évet
• Jónás Jánosné szül.: Rácz Mária  élt: 88 évet
• Balogh Attila    élt: 53 évet
• Éliás Jánosné szül.: Szabó Margit  élt: 86  évet

Anyakönyvi Hírek

(fizetett hirdetés)
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FELHÍVÁS
 Tisztelettel értesítjük a polgári és polgár környéki mező-

gazdasági területek földhasználóit, hogy 2017.03.01-től a va-
dászati jog gyakorlását a POLGÁRMENTE Vadásztársaság 
kezdte meg. Egyben felhívjuk a tisztelt gazdálkodók figyel-
mét, hogy a mezőgazdasági területeken a vad által okozott 
károk megelőzése a Vadászati tv. ide vonatkozó rendelkezései 
szerint a vadászatra jogosult és a földhasználó közös felelős-
sége és kötelessége. 

Ezért kérjük a vadkárral veszélyeztetett mezőgazdasági 
területek művelőit, hogy a kukorica vetési munkálatainak 
megkezdését legalább 5 nappal jelezzék előre a 06 20 577 5252 
telefonszámon vagy e-mail-ben a polgarmentevt@gmail.hu 
címen, hogy a védekezést társaságunk időben megszervez-
hesse.

Polgármente Vt. elnöksége

FELHÍVÁS
Tisztelt Mezőgazdasági Termelők!

Felhívom a figyelmüket hogy a 2018. évi SAPS területala-
pú támogatás várhatólag 2018.04.10-től indul és 2018.05.15.-
ig nyújtható be szankciómentesen elektronikus úton. (azon 
ügyfelek akik, nem rendelkeznek az MÁK jelszóval, azok 
az MÁK G1040 nyomtatványát kérhetik meg, mivel a fa-
lugazdász csak e jelszó alapján dolgozhat) MÁK a jogszerű 
földhasználatot elsődlegesen a földhasználati bejelentést fo-
gadja el, amelyet az MÁK ( Magyar Állam Kincstár) ellen-
őrzéskor ellenőriz, melynek hiánya miatt szankcióval sújtja 
a termelőt.

Amennyiben 2018-ban más vetésszerkezettel rendelke-
zik mint az őstermelői igazolványban bejelentett állapot, 
akkor azt módosítani kell 2018.05.15 és 2018.06.15 között!

Minden Őstermelő aki rendelkezik már plasztik alapú 
igazolvánnyal az hozza magával minden egyes alkalommal 
mikor bármilyen tevékenységet intéz a falugazdász irodá-
ban.

Minden mezőgazdasági termelőnek állok rendelkezésére 
Polgár Barankovics tér 5. sz. alatt lévő falugazdász irodában. 
Kérem előtte telefonon egyeztessen időpontot.

Makó László, falugazdász
+36/20-498-8887

KISS ANITA
1981. 01. 30.- 2016.04.14.

Már 2 éve, hogy búcsú nélkül hagytál itt minket. 
Szerető családod

Szépkorúak köszöntése
„Elrepültek az évek bizony felettünk, 

Nem csak a rosszra, a szépre is emlékszünk. 
Ami elmúlt vissza soha nem tér, 

De a szeretet szívünkben örökké él.”

Március hónapban újabb három polgári lakos lépett a szép-
korúak társaságába. E jeles alkalomból kereste fel és köszöntöt-
te az ünnepelteket Tóth József polgármester. További jó egész-
ségben eltöltött, boldog éveket kívánunk!

Vámosi Pálné

Laki Ferencné

Csohány Béláné
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Ahogy egy család, közösség visszaemlékezik történelmére, 
a szomorú és örömteli eseményekre, amelyeket átéltek, úgy a 
keresztény család is az  egyházi év legszentebb hetén eszten-
dőről-esztendőre megemlékezik az Üdvözítő életének legfon-
tosabb eseményeiről, az utolsó vacsorárról, a kereszthalálról 
és a feltámadásról. Nagyhét elején Virágvasárnap olvastuk az 
evangélium szavait: „fölment Jézus Jeruzsálembe”. A kifejezés 
kettős értelmű, földrajzilag és fölment Jézus Jerikó városából 
a magasabban fekvő Jeruzsálembe, de lelki értelemben is ez 
az út fölmenetel. Nagycsütörtökön Jézus egy emeleti terem-
ben gyűlt össze apostolaival az utolsó vacsorára, Nagypénte-
ken fölment a Golgotára és ott fölfeszítették a keresztre, majd 
halála után Húsvétkor föltámadt a halálból. Ennek az útnak 
megkoronázása a mennybemenetel.

Ezek az események oly közel állnak hozzánk, hiszen emberi 
életünk része az öröm, a szenvedés és a halál.  A legsúlyosabb 
kérdés, hogy mi vár ránk a zarándokút végén: egy mély sír, 
a megsemmisülés vagy a menny, a célbaérés? Nagyhét vála-
sza, a hit válasza ez: a halált követi a feltámadás, Nagypéntek 
után felvirrad a Húsvét! Kívánom, hogy a Keresztre feszített 
és Föltámadott adjon nekünk reményt! A húsvéti hit segítsen 
minket, hogy tudjunk mi is tudjunk fölfelé haladni, a szeretet 
útján menni, Krisztus nyomában járni! 

Maga László esperes, plébános

A hét, mely  
megváltoztatta 
a világot

Tájékoztatjuk a lakosságot az ünnepnapokra eső 
szállítások időpontjáról:

Ünnepnapi szállítási időpontok 2018. első félév:
2018. május 01. helyett - 2018. április 28.
2018. május 21. helyett - 2018. május 19.

Információ és további tájékoztatás: tel: +36/52/561-375, 
email: ugyfelszolgalat@hhgkft.hu

(fizetett hirdetés)
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Polgár Város Önkormányzata és a 
Polgári Települési Értéktár Bizottság

tisztelettel meghívja Önt
DELY MÁTYÁS (1832-1918)

a Tiszántúl neves állatorvosa és közéleti személyisége
halálának 100. évfordulója alkalmából rendezendő

kiállítással és könyvbemutatóval egybekötött
emlékünnepségre.

Időpont: 2018. április 22. (vasárnap)
Helyszín: Polgármesteri Hivatal díszterme

(4090 Polgár, Barankovics tér 5.)

Program:
14.00 Koszorúzás Dely Mátyás emléktáblájánál 

(4090 Polgár, Barankovics tér 11.)
  15.00 Emlékünnepség:

Köszöntőt mond:  Tóth József polgármester
„Dely Mátyás pályaképe, életútja” 

- tények és legendák -
Előadások:

• Gencsi Zoltán: Balmazújvárostól-Hortobágyig
• Olajos Istvánné: Az utolsó 26 év Polgáron

  Könyvbemutató:  
Gencsi Zoltán: Dely Mátyás a legendás pusztai állatorvos

Sok szeretettel várunk minden érdeklődőt!




