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Városházi Hírek
Ülésezett a Képviselő-testület

Szokásos időpontban tartotta április hónapban is a képviselő-
testület az ülését, melyen a polgármester a korábban benyújtott 
és már elbírálásra került pályázati eredményességekről  adott 
tájékoztatást. A 2016-ban benyújtott EFOP pályázat sikerességé-
ről kapott értesítést a napokban az önkormányzat. Ez a projekt 
konzorciumi megállapodás keretében, Hajdúnánás konzorciumi 
vezető és a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat partnerségével 
városunk mellett Hortobágy, Egyek, Tiszacsege, Tiszagyulaháza 
és Görbeháza konzorciumi tagságával 500 millió forint támoga-
tásban részesült, melyből a Polgárra eső rész 68 millió forint. A 
projektben foglalt célok alapján az összeg jelentős része humán-
erőforrás fejlesztésre, foglalkoztatás támogatására, az egészséges 
életmód érdekében prevenciós programok megtartására, illetve 

közösségépítésre, közösségi tér fejlesztésére fordítható.
Megkezdődhet a szennyvíztisztító telep mellett korábban kiala-

kított zöldhulladék lerakó rekultivációja, melyre vonatkozóan az 
év elején benyújtott pályázat útján 3 millió forint támogatásban 
részesült az önkormányzat. 

Döntés született a LEADER pályázatok témakörében is, 5 pá-
lyázatból 4 kapott támogató döntést, melynek keretében megva-
lósulhat a Köztemető parkosítása és felújítása, valamint új urnafal 
létesítése. A hagyományőrző rendezvények során támogatásra 
érdemesnek ítélték a Polgári Hurka-pite Fesztivált, valamint az 
augusztus 19-ei Szent István napi városi rendezvényt, melyhez el-
nyert támogatás segíti a rendezvény költségvetését. 

Molnár Jánosné, szerk.

Beszámolt tevékenységéről a 
közterület-felügyelet és a mezei őrszolgálat

A közterületünk rendje és tisztasága mindannyiunk közérzetét, 
biztonságérzetét befolyásoló tényező. E rend és tisztaság hatéko-
nyabb védelme céljából közterület-felügyelet működik városunk-
ban, A közterület felügyelő munkáját 7 fő településőr segíti, hosz-
szú távú közfoglalkoztatás keretében, illetve a város különböző 
pontjain elhelyezett 32 db térfigyelő kamera nyújt tájékozódási 
lehetőséget  a városban történtekről, mely felvételek több eset-
ben segítséget nyújtottak a rendőrség eredményes munkájához. 
Minden évszaknak megvan az a sajátossága, amely a közterüle-
ten problémaként merül fel: télen a síkos, csúszós járdaszakaszok, 
ahol a tulajdonosok nem takarítják el a havat, tavasztól-őszig az el-
hanyagolt, gyomos ingatlanok, mely utóbbi probléma 2018. évben 
56 esetben jelentkezett, 4 alkalommal közigazgatási bírság kisza-
bására is sor került. E problémakört bővíti a nem lakott ingatlanok 
elhanyagolt állapota, mellyel kapcsolatban az elmúlt évben 5 eset-
ben tett jelzést az önkormányzat a Hajdúböszörményi Építésügyi 
Hatóság felé, jókarbantartási kötelezettség elmulasztása miatt.  Az 
ebrendészeti feladatok ellátása is a közterület-felügyelet feladata, 
sajnos ez a jelenség visszatérő problémaként van jelen városunk-
ban, végleges megoldást az ebtulajdonosok felelős állattartása 
hozhat.   Az elmúlt évben 49 db kóbor eb került befogásra és el-
szállításra az egyeki gyepmesteri telepre, melynek költsége 629.263 
Ft volt. A napirend tárgyalása során képviselői javaslatként került 
megfogalmazás a még szigorúbb közterület-felügyeleti jelenlét és 
ellenőrzés a városban. 

Az önkormányzat a közigazgatási területéhez tartozó termő-
földek őrzéséről mezei őrszolgálat létesítésével gondoskodhat, 
melynek alapján városunkban 2016. január 1-től 4 fővel működik 
a mezei őrszolgálat. A szolgálat szakmai vezetését Gulyás Szabolcs 
vezető mezőőr végzi. A mezőőri szolgálattal érintett terület nagy-

sága 8.654 ha. A mezőőrök a hét minden napján teljesítenek szol-
gálatot, naponta átlagosan 65-70 km-t tesznek meg. Napi szinten 
kapcsolatban vannak a vadásztársaságok hivatásos vadászaival - a 
vadbetegségek megelőzése, koordinálása érdekében - a helyi rend-
őrséggel, akivel az elmúlt évben 17 alkalommal végeztek közös 
járőrszolgálatot, a Polgárőrséggel 32 alkalommal, a közterület-
felügyelettel 14 alkalommal, és természetvédelmi őrszolgálattal 
29 alkalommal. Munkájuk során fokozott figyelemmel vannak az 
illegális fakivágások megelőzésében, melyben jelentős előrelépést 
sikerült elérni, lecsökkent a falopással érintett területek nagysága. 
A mezei lopások jelentős mértékben nem történtek, mezőgazdasá-
gi károkozásból több ügy is keletkezett.  Közreműködtek többek 
között illegális hulladéklerakás felderítésében, engedély nélküli 
legeltetés miatti figyelmeztetésben, parlagfűvel szennyezett terü-
letek folyamatos ellenőrzésében. 

A mezei őrszolgálat feladata sokrétű és összetett. Nagyon fontos 
a szervezet életében a „közös hang” megtalálása a természetben 
járó, és ott gazdálkodó személyekkel, hiszen legtöbb esetben a cé-
lok közösek. Aki a természetben jár attól elvárható, hogy óvja azt, 
legyen az gazdálkodó, horgász, vadász vagy csak természetjáró. 
Ezzel a céllal járják a mezőőrök nap mint nap a polgári külterü-
letet. A napirend tárgyalásánál dr. Hatvani Zsolt képviselő véle-
ményként kiemelte, hogy az önkormányzat egyik legjobb döntése 
volt, amikor felállította a mezőőri szolgálatot.

Dr. Vincze István r. alezredes a Hajdúnánási Rendőrkapitányság 
parancsnoka is jelen volt a képviselő-testületi ülés fenti két témájú 
napirend tárgyalásánál, aki elismerően szólt a jó együttműködő 
munkáról, a közös szolgálat hatékonyságáról, amely nagyban se-
gíti a rendőrség munkáját. 

Molnár Jánosné, szerk.
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Közterület új funkcióval
Pályázat sikerességének köszönhetően sportpark funkciót kap 

a Taskó utca és Szondy utca között lévő eddig szereppel nem bíró 
terület. A 2016-ban benyújtott, majd 2019-ben elbírált pályázat tá-
mogató döntése alapján 150 m2-s területen kerülhet kialakításra 
olyan közösségi hely, ahol valamennyi korosztály aktívan töltheti 
el a szabadidejét, ezáltal növelve a sportolási lehetőségek számát. 
Az eredeti pályázat a helyszínt a Kiss Ernő utcai játszótér terüle-
tén határozta meg, de mivel ott önerőből megvalósult a közösségi 
tér, így új helyszínben kellett gondolkodni. Az említett zöldterü-
let évek óta „üresen” áll, több alkalommal is szóba került annak 
funkcióval való ellátása, betöltése – melyre most esély látszik - így 

a képviselő-testület a beruházás helyszíneként e szigetet jelölte 
ki. Mivel a terület nagyobb, mint ami a pályázati konstrukcióval 
beépülhet, így keressük a még funkcióval nem rendelkező terület 
hasznosítására vonatkozó javaslatokat. 

Ezúton kérjük a lakosságot, hogy a közösségi tér hasznosítá-
sára, funkcióval történő megtöltésére vonatkozó javaslataikat 
osszák meg velünk a polgarhiv@polgar.hu e-mail címen, vagy 
Polgármesteri Hivatalba címzett levél útján. 

Molnár Jánosné, szerk. 

Tájékoztatás
Polgár Város Önkormány-

zata 2018-ban 9.948.480 Ft-
ot nyert Zártkerti Program 
(ZP-1-2017) keretei között.

Támogatási cél: a zártker-
ti besorolású földrészletek 
mezőgazdasági hasznosítá-
sát segítő, infrastrukturális 
hátterét biztosító fejlesztések 
támogatására.

A cél(ok): Külterületen 
elhelyezkedő zártkerti út, 
földút, valamint a zártkerti 
csapadékvíz elvezetését biz-
tosító csatornahálózat kar-

bantartásához kapcsolódó költségek. Területrendezés, gyümölcs-
fa- és/vagy szőlőtelepítés.

Megvalósítás: 4115 HRSZ és 4001 HRSZ számú utakon 

Az idén városunk főterén is 
termett a húsvéti tojásfa

Lelkes városlakók jóvoltából húsvéti hangulatba öltözött a város főtere. A fűben la-
puló dekorációs nyuszik mellett az idén több fa is megkapta ünnepi „öltözékét” szí-
nesebbnél színesebb húsvéti tojások által. Régi német hagyomány a bokrok és a fák 
húsvéti tojásokkal való feldíszítése, mellyel az utóbbi években már hazánkban is egy-
re több helyen találkozunk, sőt magunk is szívesen díszítjük lakásunkat, kertünket 
ily módon. Kovácsné Hamar Éva ötlete alapján, kezdeményezésére intézmények, civil 
szervezetek, helyi lakosok helyezték el a hagyományos húsvéti dekorációt egy-egy fán. 
A Polgáriak Polgár Város Közéletéért és Fejlődéséért Egyesület jóvoltából közel 400 db 
hímes tojás került fel a fákra, mely ékes színvoltjává vált városunknak, ezzel is jelezve 
a húsvéti ünnepet. Köszönet a szervezőknek és a résztvevőknek a példaértékű össze-
fogáshoz!

Molnár Jánosné, szerk. 

(„Tököstó”) útfelújítást végzett az Önkormányzat. A két zártker-
ti úton útmeder lett kialakítva, amelyekbe betontörmelék került, 
egyengetés, döngölés után kiegyenlítő réteg lett terítve. Az utak 
mellett, ahol lehetséges volt az 
út szelvényében csapadékelve-
zető profil árok lett kialakítva, 
valamint meglévő csapadékel-
vezető árok lett megkotorva.

4 darab zártkertet vásárolt 
meg az Önkormányzat a pá-
lyázat terhére. Ezeken a terü-
leteken hagyományos 4 méter 
sortáv és 3 méter tőtáv elren-
dezéssel almafa csemeték let-
tek telepítve. 

Csibi Lajos, programvezető
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Bemutatkozik a Magyaros Ízvilág 
Étterem & Kifőzde

Újabb gasztronómiai szolgáltatással 
bővült városunk, miután február 18-án 
megnyílt a Magyaros Ízvilág Étterem & 
Kifőzde. A helyszín a Zólyom út 5. sz. 
alatt lévő (volt gyógyszertár) ingatlan, 
mely az elmúlt hónapokban jelentős 
belső átalakításon ment keresztül, meg-
teremtve a vállalkozás funkciójához 
szükséges térkiosztást eleganciával pá-
rosítva. Az elmúlt időszakban mindig 
igyekeztünk bemutatni egy-egy újon-
nan létrejövő vállalkozást, melynek ap-
ropójából kerestem most fel Varga Zsolt 
egyéni vállalkozót és kértem a bemutat-
kozásra. 

Hogyan jött az étterem nyitás ötlete? 
Rég dédelgetett álom vált valóra, min-

dig is szerettem főzni. Az utóbbi években 
családi, illetve baráti összeülős esetéken 
egyre többen ragaszkodtak ahhoz, hogy én 
főzzek. Így szép lassan éreztem, azt, hogy 
amit főzök nem csak nekem és családom-
nak, ízlik, hanem a szűk, valamint tág ba-
ráti körömnek is. Ekkor érett meg bennem 
a gondolat, az étterem nyitás kapcsán. Sze-
rettem volna, hogy a polgári és a közelben 
lévő emberek is megtapasztalhassák ezt. 
Azt akartam, hogy megfizethető áron, fi-
nom és minőségi ételeket kapjanak a ked-
ves vendégek. A cél tehát adott volt, már 
csak valóra kellett váltani. 

Milyen éttermi szolgáltatások várják a 
vendégeket? 

Éttermünk minden hétköznap és szom-
baton reggel fél 8-kor nyit. A reggeli órák-
ban lehetősége van a vendégünknek fel-
töltődni aznapra, kávékülönlegességeink 
segítségével. 11 órától pedig látványpult-

ból választhatnak ebédet a vendégek, két 
leves és három főétel közül. Mindig pró-
báljuk úgy összeállítani a menüajánlatot, 
hogy az minél változatosabb legyen, így 
mindenki megtalálhatja a saját maga által 
kedvelt ételt. A délutáni, illetve kora esti 
órákban kedves vendégeink megvacsoráz-
hatnak éttermünkben, számos étel és tálak 
közül választhatnak. Szolgáltatásunk közé 
tartozik még az elkülönített, privát étte-
rem részünk, mely TV-vel is felszerelt. Ez 
alkalmas lehet különböző rendezvények, 
születésnapok, családi, illetve baráti össze-
jövetelek, valamint üzleti megbeszélések 
megtartására. 

Milyen típusú és fajtájú ételek közül le-
het választani? 

Hétfőtől szombatig mindennap ebéd 
menükkel várjuk kedves vendégeinket, 
ezenfelül 11 féle tál áll rendelkezdésre, 
melyből 4 féle tálat azonnal, 7 féle tálat pe-
dig előrendelésre készítünk el. 

Hogyan jellemezné az étterem konyhá-
ját, ízvilágát? 

Természetesen, ahogy a nevünkben is 
szerepel, a magyaros ízvilág vonalát kö-
vetjük, ugyanis a magyar konyha a ma-
gyar kultúra egyik kiemelkedő eleme. Mi, 
magyarok egyedi és karakteres ízvilággal 
büszkélkedhetünk. Mi ezt a vonalat sze-
retnénk követni. 

Bár a megnyitás óta még nem telt el sok 
idő, de nyilván vannak már tapasztalatok. 

Abszolút pozitívak a visszajelzések, ha 
a kedves vendégeink jól érezték magukat 
nálunk, illetve ízlett a főztünk, akkor mi is 
elégedettek vagyunk. 

Van olyan kedvenc étele a kínálatból, 
amit mindenképpen ajánlana a vendég 
számára? 

Az én személyes kedvencem a Bőség 
tál, amelyet azonnal elkészítünk a kedves 
vendég számára, de emellett bármely más 
tálat is teljes szívből ajánlom. 

Vállalkozásához sok sikert kívánok! Kö-
szönöm az interjút.

Molnár Jánosné, szerk. 

POLGÁR VÁROSÉRT 
ALAPÍTVÁNY

A „Polgár Városért” Alapítvány ne-
vében szeretnénk köszönetet mon-
dani azoknak a polgári lakosoknak, 

akik a személyi jövedelemadójuk 
1%-val hozzájárultak, támogatták 

az Alapítvány működését. 
Továbbra is várjuk mindazok 

támogatását, akik fontosnak tartják 
az Alapítványunk céljait. 

Adószám: 18544189-1-09

Anyák Napjára

Ajándékul adott téged az Isten, 
Ahogy földnek adta a napot;
Aranynál is drágább vagy nékem,
Az Úrnak érted hálát adok.

Nyári tűzben vagy a fagyos télben,
Nyomodban mindig virág fakad;
Nyugalmat találok közeledben,
Nyereség nekem minden szavad.

Áldom Istent érted éjjel-nappal,
Áldozatod nem felejtem el;
Átadom most e pár virágszállal,
Átadom, mit szó sem mondhat el. 

Messze sodorhat tőled az élet,
Mégis mindig gondolok reád;
Magammal hordom szent örökséged,
Megőrizem arcod mosolyát. 

- Gerzsenyi László - 
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BELÁHAPI Fesztivál -  A polgáriak majálisa 

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 Strand-
fürdő, amely alkalmas minden programelem, verseny megtartá-
sára, 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”, kéz-
ügyességüket megmutató gyerekek töltötték meg színes rajzaikkal 
az aszfaltot, míg mások csak egyszerűen beszéltek, láttak, hallot-
tak, pihentek, egyszóval kikapcsolódtak. 

Figyelve egészségünkre a Pétegisz Nonprofit Zrt. egészségügyi 
szűrésre várta a rendezvényre kilátogatókat, a Vöröskereszt szer-

vezésében 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 fe-
szült pillanatait az ezt követő tombolasorsolás még csak fokozta, 
melynek fődíja  IBUSZ utalvány volt. A rendezvény záróelemeként 
előbb Kollányi Zsuzsi, majd Rácz Gergő zenei előadása hozta rit-
musba a közönséget.  

Az évtizedekkel ezelőtti majálisokhoz képest korunk majálisa 
sok mindenben eltér, de a szokás május 1-jén továbbra is megma-
radt, fentmaradt, hogy e napon van a MAJÁLIS, amikor mindany-
nyian pihenhetünk, kikapcsolódhatunk, szórakozhatunk. 

Molnár Jánosné, szerk. 

A BeLáHaPi Fesztivál verseny eredményei:
Aszfalt rajzverseny
1. helyezett: Varga Alíz
2. helyezett: Soltész Krisztina
3. helyezett: Rajtmár Tímea

Horgászverseny:
 Gyermek kategória: 
1. helyezett: Varga Levente
2. helyezett: Bölcskei Zoltán 
3. helyezett:  Vida Levente 

 Felnőtt kategória:
1. helyezett: Mészáros László
2. helyezett: id. Hatvani József
3. helyezett:  Sugár Csaba 

Főzőverseny: 
1. helyezett: Polgáriak Polgár Város 
 Közéletéért és Fejlődéséért Egyesület       étel: orjaleves
2. helyezett: Szabó László étel: Harcsapaprikás kapros túrós csuszával
3. helyezett: Polgári Lokálpatrióta 
 Mozgalom Egyesület étel: Kurucz gulyás
Különdíj:  
 TVK-s Angyalok, étel: tarhonyás hús 

Labdarúgás:
1. helyezett: H.P csapata (Polgár)  
2. helyezett: Alu-Invest Kft. (Polgár)
3. helyezett:  Újszentmargita csapata
Gólkirály: Csorba Tamás (H.P)
Legjobb mezőnyjátékos:  Bozsányi Tamás (Alu-Invest Kft.)
Legjobb kapus:   Rácz Gyula (Újszentmargita)
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honorálta a teljesítményt, dicsérve a tehet-
séget.  A díjak átvételét követően meghall-
gathattuk a legjobbnak ítélt versmondók 
tolmácsolásában a magyar költészet egy-
egy gyöngyszemét. 

Mindig öröm, ha közösségként ünnepel-
hetünk. Jó együtt lenni, kicsit kiszakadni a 
hétköznapokból. Van valami pozitív töl-
tete ezeknek az alkalmaknak. A magyar 
költészet napja is egy ilyen esemény volt, 
amit izgalmas perceket átélve, egyéni él-
ményekkel, csodás versekkel, és tehetséges 
gyermekek nagyszerű előadásait hallgatva 
ünnepelhettük meg idén is. Köszönet érte. 

Péterné Kiss Petronella

Szép magyar poétizmus
Városi Versmondó Versenyt rendezett 

2019. április 13.-án az Ady Endre Művelő-
dési Központ és Könyvtár a Magyar Költé-
szet Napja alkalmából. 

A hagyományokhoz híven már márci-
us végén megjelent a felhívás a szavaló-
versenyre, amelyet ez idáig mindig nagy 
érdeklődés és részvételi kedv jellemzett. 
A gyerekek és a pedagógusok már számí-
tanak erre az alkalomra. Aktív, közösségi 
formában kerül ilyenkor megünneplése 
a magyar költészet, melynek napját 1964 
óta április 11-én József Attila születés-
napján tartják országszerte. Az esemény 
megnyitásaként Bíró István igazgató úr 

mondott ünnepi beszédét. Ezt követően az 
intézmény minden helysége megtelt gyere-
kekkel, szülőkkel, családokkal. Öt korcso-
port szerinti kategóriában 62 versenyző 
szavalta el az alkalomra választott vagy 
kedvenc költeményét. A délelőtti progra-
mon mindig nagy az izgalom, az értékelő 
bizottságoknak rendszerint nehéz a fel-
adata, hiszen sok ügyes, tehetséges óvodás, 
kis- és nagydiák vesz részt a megmérette-
tésen. A zsűrizés szünetében, a gyerekek 
a versenyen való részvételért jutalmul A 
csillagszemű juhász c. bábjátékot tekint-
hették meg az Ákom-Bákom Színház elő-
adásában. Az ünnepélyes eredményhirde-
tés alkalmával Struba József képviselő úr, 
a Humánfeladatok és Ügyrendi Bizottság 
elnöke üdvözölte a megjelenteket, majd a 
városvezetés nevében megköszönte a gye-
rekeknek, a pedagógusoknak és a szülők-
nek a felkészülésbe, felkészítésbe fektetett 
munkát. Ezt követően, gratulációja kísé-
retében átadta a helyezetteknek az okleve-
let, a zsűri elnöke pedig könyvjutalommal 

Eredmények:
I.korcsoport (óvodás korosztály)
1. helyezés: Héjjas Babita (Felkészítő: szülő)
2. helyezés: Oláh Csenge Zsófia (Felkészítő: Balogh Lilla óvodapedagógus)
3. helyezés: Görömbei Nolen (Felkészítő: szülő)
Különdíjasok:  Lajtos Mihály (Felkészítő: Tóthné Halász Krisztina óvodapedagógus)
      Pöstényi Regina (Felkészítő: szülő)
         Reszegi Erika (Felkészítő: Tóth Mariann és Tóth Tiborné óvodapedagógusok)
II. korcsoport (1-2. o.) 
1. helyezés: Farkas Bálint Gergő (Felkészítő: Tóthné Rente Ildikó, tanító)
2. helyezés: Kovács Réka (Felkészítő: Farkas Zoltánné, tanító)
3. helyezés: Nagy Gréta (Felkészítő: Farkas Zoltánné, tanító)
Különdíjasok:  Mézes Boglárka (Felkészítő: Szakácsné Rudolf Krisztina, tanító)
      Polonkai Lili (Felkészítő: Újhelyi Judit, tanító)
III.korcsoport (3-4.o.): 
1. helyezés: Gáspár Kitti (Felkészítő: Lukácsné Győrfi Lilla, tanító)
2. helyezés: Pál Fanni Napsugár (Felkészítő: Tóth Istvánné, tanító)
3. helyezés: Berki Viktória Bianka (Felkészítő: Lukácsné Győrfi Lilla, tanító)
IV. korcsoport (5-6.o.)
1. helyezés: Papp Bettina (Felkészítő: Császárné Kovács Katalin, tanár - szülő)
2. helyezés: Galuska Fruzsina (Felkészítő: Császárné Kovács Katalin, tanár - szülő)
V. korcsoport: (7-8.o.)
1. helyezés: Asztalos Barbara Anna (Felkészítő: szülő)
2. helyezés: Bereczki Éva (Felkészítő: Petrikné Sereg Ildikó, tanár)

Vers-est a 
magyar költészet 

tiszteletére
Minden évben van egy nap, amikor 

költőtalálkozókkal, felolvasásokkal, elő-
adásokkal, filmvetítéssel, kiállításokkal, 
versmondó versenyekkel ünnepeljük a 
magyar költészetet országszerte. 1964 óta 
József Attila, a legnagyobb magyar lírikus 
születésnapján, a verseké a főszerep. Van-
nak nagyszerű kezdeményezések, mint a 
versmaraton, a közterek verstérré alaku-
lása, az utcára posztolt, vagy a tömegköz-
lekedéseken előadott versek. Ma már igen 
széles a költemények közvetítési módjá-
nak palettája. A hagyományos eszközök 
mellett a virtuális tér is szabad utat enged 
költőnek és olvasónak egyaránt. A közös-
ségi oldalakon nap, mint nap olvashatunk 
idézeteket klasszikus és kortárs művekből, 
sőt ismerőseink, barátaink versei között is 
szemezgethetünk.

A verskedvelők örömére az idén sem 
maradt el e jeles nap tiszteletére a könyv-
tár versíró pályázata, melynek eredményét 

(folytatás a 7. oldalon)
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VERSPERCEK - Írások helyi alkotók tollából

ünnepélyes keretek között hirdettük ki 
április 12-én. A nevezési feltételek változ-
tatásával immár négy éve próbáljuk az al-
kotók táborát bővíteni. Az első évben csak 
14 éves kortól lehetett pályázni, szabadon 
megválasztott téma mellett, legalább 12 
sor terjedelmű műveket vártunk. A követ-
kező évben a gyermekeket bátorítottuk, 
hogy próbálják meg rímekbe szedni gon-
dolataikat. Tavaly, Polgár várossá avatásá-
nak 25. jubileumi évfordulója alkalmából 
a városhoz kötődő érzésekről, élményekről 
íródott verseket gyűjtöttük össze. Ez év-
ben teljesen szabadon választható téma és 
terjedelem mellett csak életkorhoz kötött 
kritériumot határoztunk meg.

A kötöttségek nélküli alkotás szabad 

teret engedett az emberi kapcsolatok és 
életproblémák megjelenítésének sokszí-
nűségére. Összesen 45 pályamű érkezett 
23 alkotótól. Diák kategóriában (11-16 
éves korosztály) 4 fő pályázott, 7 verssel; 
felnőtt kategóriában 15 fő, 38 alkotás-
sal nevezett. A háromtagú zsűri, Nagyné 
Kecskés Ágnes, Petrikné Sereg Ildikó és 
Kerényi György mellett, külső véleménye-
zők, Oláhné Szőke Zsuzsanna és Olajos 
Istvánné is elemezték az értékes költemé-
nyeket. 

Az eredményhirdetést megelőző vers-es-
ten, minden szerzőt megismertünk egy-egy 
művén keresztül. Kiváló versmondóink, 
Suhajda Sándorné, Taskó Zsuzsanna és Tar 
Antal keltették életre a papírra vetett soro-
kat, mely a kávéházi díszletben egyszerre 
hatott bensőségesen és ünnepélyesen. A 
teremben mindenki érezte azt az ünnepi 
borzongást, - Kosztolányi Dezső szavaival 
élve – ami átfut rajtunk, valahányszor ver-
set szavalnak, mely által a költészet igazán 
időbeli művészetté válik. Az átélt irodalmi 
élmény üde színfoltja volt egy megzenésí-
tett vers gitárjáték kíséretében, magától az 
ifjú alkotótól, Dobos Antaltól.

Ezután következett a zsűri várva-várt 
értékelése.

Diák kategória helyezettjei verscímekkel:

I. Tiliczky Ágota (11 éves): Vers a lovakról
II. Sebők Éva Viktória (14 éves): 
 Hajnalodik valahol
III. Pallagi Frida Szonja (16 éves): 
 Természeti kincs
 Különdíjban részesült Tóth Róbert 
 (13 éves): A barát mindig barát marad 

című verse.
 Felnőtt kategória helyezettjei verscí-

mekkel:
I. Nagy György: Anyegin nem múlik—az 

anyagin (PNL [azaz Parti Nagy Lajos] 
olvasása közben)

II. Pete Margit: Szeretetvers – Nagyma-
mámról

III. Kun Tibor: Poétabújócska
 Különdíjban részesült Halászi Aladár: 

Az időm kötelén című verse.
Az est végén szerény vendéglátás mel-

lett, kötetlen beszélgetésre invitáltuk a je-
lenlévőket. Nagy öröm számunkra, hogy 
többen már ismerősként köszöntötték egy-
mást a helyi versírók táborában, amihez az 
idén ismét csatlakoztak néhányan, sőt a 
város határain túlról is. 

Gratulálunk a díjazottaknak, és minden 
pályázónak köszönjük a magas színvonalú 
részvételt.

Ferenczné Fajta Mária
könyvtárvezető

(folytatás a 6. oldalról)

Diák kategória I. helyezett  
pályaműve:

Tiliczky Ágota
Vers a lovakról
Szeretem a szombatot, 
mert lovardába járhatok.
Várnak ott a lovak engem,
bemutatom őket, rendben?
Az én lovam a Tinka, 
bár egy kicsit dinka…
Szerelme az Astor, 
hozzá nagyon passzol!
Dallam a kis póni,
mindig nyerít, úgy hív!
Titán a holland kanca
kiscsikót vár hajnalra!
Astor ott a főnök:
mindenkit legyőzött!
Nem szeret ő senki mást, 
csak Dorkát, a gazdáját.
Infinity hisztizik,
mindig ledob mindenkit!
Tangó volt a kedvencem,
de eladták a múlt héten!
Csillag cuki öreg paci,
nagyon szeret almát enni.
Sajnos kisebb nálam,

leér róla a lábam.
De azért én szeretem,
mindig megölelgetem.
Elvirán nem lovagolok,
mert öszvér és rúg egy nagyot!
Itt vannak hát mindnyájan 
benn a lovas karámban.
Ez az én kedvenc helyem,
gyere te is egyszer velem!!

Felnőtt kategória I. helyezett 
pályaműve:

Nagy György
Anyegin nem múlik –az 
anyagin

(PNL olvasása közben)

Verseskönyveket én már nem veszek.
Írok magamnak, ha akarok.
Nem költeményt, csak –szerűséget.
Költészet? Rég megírták a nagyok!

(Ha mégis más buja búja,
szlempoétás mollja-dúrja,
nyelvi bravúrja érdekel …?
Spanok majd ’mélben küldik el!)

Minap – véletlenül – vettem egyet.
(A sors szeszélyét te meg nem fejted!)
Az élet létbüfé – írja Parti Nagy – ,
hol az asztal letöröletlen marad.
Sokszor nem is adnak számlát neked:
ám a kontót így duplán fizeted …
Kórházi büfé-lét láncol ágyhoz
nyúzott nővért, rettegő beteget …

*

Véges végtelen 
közjelek s –pontozás nélkül
sarjadzó sorok
mindet megfejteni
reménytelen

szélesre tárt elme
feszült figyelme
találhat csak kiutat 
ha e gondolat-rengetegben
kitartóan kutat

*

Büfésnők vonuló serege
kelleti magát ki nem kell
míg ki kellene ritkán enged

vagy nem tárja föl vörös medrét
Hold Ödönné mindhiába
vonzza Dumpf  Endrét

*

Asszon-áncok alliter-ációk
idézettor-zók asszociációk
s mi szem szájnak ingere
oly bőségben nézni is tereh
mit meg nem érthet más náció
itthon is csak egy-két generáció

*

Fájó, ősz-inte,
szinte szép,
őszkórtani beszéd.

Hercegem! Mondd, ó, bús Lajos,
míg heged lelkünkön a seb:
a nyelv teremti-e létünk,
vagy életünk épp nyelvünk öli 
meg…?
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Ovi Hírek
Föld napja az óvodában

„Ki mondta, hogy nem tudod megváltoz-
tatni a világot?” - ez a Föld napja mozgalom 
egyik jelmondata.

Ezen a napon különböző eseményeket 
rendeznek világszerte, hogy felhívják a fi-
gyelmet a Föld természeti környezetének 
megóvására. Magyarországon 1990 óta 
rendezik.

Intézményünkben az eseményt megelő-
ző napokban a külső világ tevékeny megis-
merése program keretein belül nagy hang-
súlyt fektettünk arra, hogy beszélgessünk 
a gyerekekkel a Földről, annak védelmé-
ről, hogy hogyan óvhatjuk a bolygónkat, 
hogyan tehetjük szebbé környezetünket a 
virágokkal,  a virágültetés folyamatáról, a 
virágok gondozásáról, pl.: mire van szüksé-
ge a virágnak? (föld, víz, napfény stb.)

Mivel az óvodás gyermek elsősorban 
utánzás által tanul, fontosnak tarjuk a sze-
mélyes példaadást, az év többi időszakában 
is felhívjuk a figyelmüket a környezet szép-
ségére, a madarakra, fákra, bogarakra.

A mi óvodánkban ezen a napon a virág-
ültetésnek van hagyománya. Reggel mikor 
megérkeztek a gyerekek, már elkezdtünk 

hangolódni az eseményre: a szabadjáték-
ban is megjelent a kertészkedés, virágos 
verseket, mondókákat mondtunk, zenét 

hallgattunk. Nagy hangsúlyt fektettünk a 
készülődésre, hagyományápolásra is, en-
nek megfelelően zsíros kenyeret kentünk, 
szörpöt készítettünk, hiszen a nagy mun-

kában megéhezik az ember. Előkészítettük 
a kertészkedéshez szükséges szerszámokat, 
locsolókannákat stb.

A szülők 10 órára érkeztek az óvodába. 
Szerencsére az idő nekünk kedvezett, így 
ragyogó napsütésben ültethettek a gyere-
kek és szüleik a teraszokon és az udvaron. 

Családias, vidám hangulatban telt a nap, 
a gyerekeknek hatalmas élményt nyújtott 
az, hogy a szüleikkel együtt szépíthették az 
óvoda udvarát, a pedagógusoknak pedig jó 
alkalom volt a szülőkkel való kötetlen be-
szélgetésekre, a kapcsolatuk ápolására.

Az elültetett növényeket később együtt 
gondozzuk, locsoljuk, hiszen a közös élmé-
nyeknek, az együtt megélt eseményeknek 
közösség összetartó ereje van.

A lelkes résztvevők sokasága, a gyerekek 
csillogó szeme azért jelzi, hogy van remény, 
sokan akarnak tenni a környezet megóvása 
érdekében. Köszönjük az eseményen részt-
vevő szülők együttműködését és a jó han-
gulatot!

Soltész Petra, óvodapedagógus

A „Polgári Gyermekmosoly” Alapítvány köszönetet mond mindazoknak, akik a 2018. évi adójuk 1 %-ával az alapítványt 
támogatták. Megköszönve támogatásukat, továbbra is számítunk segítségükre. 

„Polgári Gyermekmosoly” Alapítvány
Kedvezményezett adószáma: 18544471-1-09

„Ízek, színek, formák”
Festmény kiállítás nyílt Kovács Anikó 

festőművész alkotásaiból április 26-án az 
Ady Endre Művelődési Központ és Könyv-
tár Megyesi-fivérek termében. 

Az alkotót és a kiállított műal-
kotásokat 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 gasztro-
nómiához. Az ételhez fűzött kap-
csolatunk egyidős az emberiséggel. 
Megjelenésük festményeken nem egyedül-
álló, hiszen régóta helyük van a falakon, 
táblaképeken. Ez a kiállítás talán azért szo-
katlan, 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 simo-
gató formák, ízletes gyümölcsök, különböző 

zöldségek, húsok, ill. az étkezéssel eltöltött 
boldog pillanatok lenyomatai vetülnek visz-
sza a falakon függő képekről a szemlélőre. 
Csupa ínycsiklandó, pozitív hangulat. 

A Miskolcon élő, de alkotói munkáját 
Tiszaújvárosban kezdő Kovács Anikó a 

Derkovits Művelődési Központban bonta-
koztatta szárnyait. Rajz tanárként, műve-
lődés szervezőként a kulturális programok 

meghívóinak, plakátjainak, kiadvá-
nyainak szerkesztésén és kivitelezésén 
pallérozta tudását. Szerény, olykor 
visszahúzódó, mindig kedves és szim-
patikus személyisége érzékelhető a 
festményein, a téma választásán. Nem 
hivalkodó és nem harsány, hanem ked-
ves, érzéki és tárgyszerű. A képekhez 
fűzött idézetek jól egészítik ki a fest-
mények hangulatát és harmonikusan 
illeszkednek a kiállítás összképébe. Az 
ízek és színek kavalkádja, a hozzájuk 
kapcsolódó étkezési szokások, a bor 

szeretete és az ivás kultúrája elevenedik meg 
a tárlaton, a magyar gasztronómia különle-
ges kapcsolatainak ismertetésével.  A kiállí-
tás 2019. május 27-ig látogatható.

Bíró István, igazgató
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Suli Hírek
Áprilisban tanulóink különböző verse-

nyeken vettek részt: labdarúgásban a fiú-, 
és lánycsapatunk is eredményesen szerepelt 
területi és megyei fordulókban. Megyei Di-
ákolimpián is részt vettek felsős diákjaink az 
atlétika versenyszámaiban. 

A Varázsceruza helyesíró versenyen Kon-
dás Boglárka 3. a osztályos tanuló 9. helyezést 
Székely Manna Dóra 8. helyezést ért el Nád-
udvaron. Felkészítő nevelők: Tóth Istvánné 
és Hamar Józsefné. Tiliczky Ágota és Vándor 
Hanna is kevés hibaponttal oldotta meg a fel-
adatokat.

Idén már ötödik alkalommal vettünk részt 
Hajdúnánáson a Kell egy jó könyv!  olvasást 
népszerűsítő területi versenyen. Bár ebben a 
tanévben két olyan regényt kellett elolvasni 
diákjainknak, ami témájában kevésbé kötöt-
te le őket, mégis helytálltak. Dobogós helye-
zést nem értek el, de munkájukért elismerés 
illeti a két csapatot: Papp Bettina, Tóth Kin-
ga, Tóth Napsugár 6.b Szahnova Valéria 5.c, 
Balogh Réka, Siroki Viktória Ildikó 7.c Ta-
náraik: Császárné Kovács Katalin, Petrikné 
Sereg Ildikó

„A tavaszi szünet előtti táncházon a kisdi-
ákok a  tanult népdalokat elénekelték, majd 
tánctanulás, a  tavaszi népszokások felele-
venítése, teszt a jeles napokról és a viaszos 
tojásfestés következett. Tovább gyűltek a 
csoportok pontszámai. Profi segítőkkel, ve-
zetőkkel zajlanak a foglalkozások.

A Nemzetközi Kenguru Matematikaver-
senyen tanulóink eredményesen szerepel-
tek

2. évfolyam: Mézes Boglárka 2.b, Luo 
Yuzhe 2.b, Balogh Brendon Szebasztián 2.b, 
Mézes Nikolett 2c. Felkészítők: Polonkainé 
Szabó Marianna, Mihalikné Halász Csilla

3. évfolyam:  Papp Csanád 3.a, Oláh Vik-
tória  3.a, Bölcskei Zoltán 3.b, Kondás Bog-
lárka 3.a Felkészítők: Létray Judit, Kalózné 
Szendrei Györgyi

4. évfolyam: Kiss Milán Máté 4.b, Lo-
vász Máté  4.a, Horváth Dominik 4.b, Nagy 
Zsombor 4.b, Felkészítők: Lukács-Bökő 
Anna, Létray Judit

Iskolánk tanulói közül kiemelkedően sze-
repelt Papp Csanád 3. a osztályos tanuló, aki 
közel 300 kisdiák közül a 15. helyezést érte el. 
Felkészítő tanára: Létray Judit

Atlétika Diákolimpia Megyei Döntő, 
Debrecen (2019.04.25.)

Míg a 2018-as évben három tanulóval tud-
tunk nevezni a megyei döntőre, idén 7 ifjú 
reménységgel vettünk részt a megméretteté-
sen. Az április végi gyönyörű napos időben 
és pazar helyszínen versenyezhettek Hajdú-
Bihar megye legjobb ifjú atlétái. 

Mivel diákjainknak ez a verseny volt az 
első komoly atlétikai megmérettetése, át-
érezték súlyát, komolyságát, így a kezdetben 
szinte tapinthatni lehetett a kisebb belső fe-
szültséget, izgulást, mintha csak egy komo-
lyabb dolgozatírás előtt állnának. A bemele-
gítést követően, a verseny kezdetével oldódni 
látszott a versenyláz, és kellő komolysággal, 
magabiztos versenyzéssel érték el eddigi leg-
jobb teljesítményüket.

Gratulálunk és további sikereket kívá-
nunk!

Eredmények:
Magasugrás (3. korcsoport): 
 2. Nótárí Anna -7.a. (125 cm) 
3.Pákh Lívia – 7.a. (125 cm)
Súlylökés (4. korcsoport):
2. Tóth Ivett – 8.b. (8.07 m)

3. Dávid Erika – 7.c. (7.65 m)
4. Csohány Enikő – 8.a. (6.93 m)

5. Bereczki Éva – 7.c. (6.28 m)
Súlylökés (4. korcsoport, fiú):
7. Kullár Bence – 8.a. (8.54 m)
Szabó József, felkészítő tanár

Petrikné Sereg Ildikó

Anyakönyvi Hírek
Házasságot kötött:

Bari Lejla Kitti   -   Jakab Arnold
Kiss Réka Titanilla   -  Kaló Gábor 
Hankó Viola   -   Hadházi István   

Akiket újszülöttként 
köszöntünk: 
Bódog Zoé Mira
Rézműves László

Török Dorina
Farkas Nimród

Rontó Zoé Patrícia
Izsvák Nolen

Akiktől részvéttel 
búcsúzunk:

• Mészáros Tiborné 
szül.: Lakatos Etelka élt: 56 évet

• Rézműves Józsefné 
szül.: Rácz Lenke élt: 89 évet

• Kövér Józsefné 
szül.: Sepsi Lídia élt: 82 évet

• Gál Balázs élt: 84 évet
• Tóth Roland élt: 24 évet

• Makrányi András Endre élt: 91 évet
• Vadnay Zoltánné 

szül.: Makó Bernadett élt: 80 évet
• Juhász Gábor élt: 74 évet
• Rózsa Andor élt: 70 évet

• Makó Balázsné 
szül.: Mecsei Erzsébet élt: 88 évet

• Polgári Sándor élt: 82 évet

„A búcsúszó, amit nem mondtál ki elmaradt, elmentél, 
de gondolatban örökké velünk maradsz.„

A Polgári Nyugdíjasok Klubja Egyesület megbecsült 
segítő tagja volt Varga Jánosné Gizike, 

akinek emlékét megőrizzük, a család 
gyászában osztozunk. 

                                                                                                                                              
Takács Károlyné, elnök

Emlékezés 
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A Főnix Patika vezetője, Szrogh 
Károlyné dr. személyét ért egy-egy elis-
merésről már többször szóltunk újságunk 
hasábjain, melyet folytatva nagy örömmel 
adunk hírt, egy újabb eseményről. 

A Hungaropharma Zrt. fennállásának 
70. születésnapja alkalmából rendezett 
partin Felelős Vállalkozó gyógyszerészi 
kategória díj büszke tulajdonosa lett Er-
zsike. A szívből jövő, betegekért tenni, se-
gíteni akaró munkát kilépve városunk és 
megyénk határából már több alkalommal 
jutalmazták országosan is. Ezúton is gra-
tulálunk e nívós országos elismeréshez!

Molnár Jánosné, szerk.

Tisztelt Városlakók!
Kérjük támogassák adójuk 1 %-ával 
a Polgári Lokálpatrióta Mozgalom 

Egyesületet.

POLGÁRI LOKÁLPATRIÓTA 
MOZGALOM EGYESÜLET

4090 POLGÁR 
BARANKOVICS TÉR 6.
Adószám: 18655564-1-09

Polgár Város Önkormányzatának Lapja
Megjelenik havonta 3.100 pld-ban, minden hónap 10. napján.

Lapzárta: minden hónap 1-jén.
Felelős kiadó: Polgár Város Önkormányzata • Megbízott szerkesztők: Molnár Jánosné, Takács Károlyné, Tóth Tamás · 52/573-510 ·  

• Hirdetés: 52/573-510 · polgartarshavilap@gmail.com • Grafika, tördelés, nyomda: GraFol Print Kft. · Tiszaújváros, Bethlen Gábor u. 5.
Terjesztés: Polgármesteri Hivatal, Polgár • ISSN: 1217 - 8799

Meg nem rendelt fotókat, kéziratokat nem őrzünk meg és nem küldünk vissza! Az újságban megjelenő hirdetések tartalmáért a szerkesztőség felelősséget nem vállal. Az újság fejléce, 
grafikai megjelenése a szerkesztőség szellemi terméke, tulajdona, mindennemű felhasználása csak a szerkesztőség előzetes írásos hozzájárulása esetén lehetséges!

Újabb 
országos
elismerés

KISS ANITA
1981. 01. 30.- 2016. 04. 14.

ÁLMOMBAN DÚDOLOK, 
BÁR A SORS FUKARUL 

KURTÁRA SZABTA AZ ÉLETED, 
ÉS A SÍRODBA MAGADDAL 

VITTÉL LELKEMBŐL 
MINDEN ÉNEKET. 

ÁLMOMBAN NÉHA MÉGIS 
ÖRÖMTŐL DÚDOLOK,
HA A SZÁRNYUKON 

MAGUKKAL HOZNAK ÉJJEL AZ 
A N G Y A L O K !!! 

Szerető családod
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Tisztelt Mezőgazdasági 
Termelők!

Felhívom a figyelmüket, hogy a 2019. évi 
SAPS területalapú támogatás várhatólag 
2019. 04. 10-től indul és 2019. 05. 15.-ig 
nyújtható be szankciómentesen elektro-
nikus úton. (azon ügyfelek akik, nem 
rendelkeznek az MÁK jelszóval, azok 
az MÁK G1040 nyomtatványát kérhetik 
meg, mivel a falugazdász csak e jelszó 
alapján dolgozhat) MÁK a jogszerű föld-
használatot elsődlegesen a földhasználati 
bejelentést fogadja el, amelyet az MÁK ( 
Magyar Állam Kincstár) ellenőrzéskor el-
lenőriz, melynek hiánya miatt szankcióval 
sújtja a termelőt.

Amennyiben 2019-ben más vetésszer-
kezettel rendelkezik mint az őstermelői 
igazolványban bejelentett állapot, akkor 
azt módosítani kell 2019. 05. 15. és 2019. 
06. 15. között!

Minden Őstermelő aki rendelkezik 
már plasztik alapú igazolvánnyal az hoz-
za magával minden egyes alkalommal 
mikor bármilyen tevékenységet intéz a 
falugazdász irodában.

FIGYELEM!

2019. június 5-én (szerdán) ismét meg-
rendezésre kerül a RETRO VÉRADÁS 
és a XVI. Országos Patikanap, valamint 
az Egészségfejlesztési Iroda szervezésé-
ben az egészségügyi szűrések.

A Főnix Patika és Vöröskereszt Helyi 
Szervezete, valamint az Egészségfejlesz-
tési Iroda egész napos programokkal vár-
ja az érdeklődőket, kicsiket és nagyokat 
egyaránt. A véradóknak hagyományos 
sör-debreceni kolbász étellel köszönjük 
meg önzetlenségüket, a véradás végén 
Retro ajándékcsomagot sorsolunk ki kö-
zöttük. Könyvsátorral készülünk, ahol 
adomány ellenében lehet könyveket vá-
lasztani az érdeklődőknek. A fogyaték-
kal élő személyek részére megteremtjük 
a kapcsolat felvételt a Mozgáskorlátozot-
tak Egyesülete, valamint a Látássérültek 
Regionális Egyesülete standjainál. Bő-
vebb információk a hamarosan megjele-
nő plakátokon lesznek találhatóak!

Hívunk, várunk mindenkit nagy sze-
retettel!

Vöröskereszt Helyi Szervezete

Minden mezőgazdasági termelőnek ál-
lok rendelkezésére Polgár Barankovics tér 
5. sz. alatt lévő falugazdász irodában.

Kérem, előtte telefonon egyeztessen 
időpontot!

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

Felhívás

KÉRJÜK TÁMOGASSA ADÓJA 
1 %-ával A HELYI 

SPORTEGYESÜLETET!
A Polgári Városi Sportegyesületnek 

továbbra is megvalósítandó célja, hogy 
a helyi felnőtt és fiatalkorú lakosság 

labdarúgó sportolási lehetőségét bizto-
sítsa, illetve segítse.

Az egyesület adószáma: 19850841-1-09
Ezúton is köszönjük a korábbi és idei 
évben felajánlott adójuk 1 %-át, mely 
nagymértékben segíti egyesületünk 

működését!

TÁJÉKOZTATJUK TISZTELT VENDÉGEINKET,
HOGY A STRANDFÜRDŐ TERVEZETT NYITÁSA

2019. JÚNIUS 1.
VÁRJUK SZERETETTEL!



fizetett hirdetés


