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A címbeli kissé furcsának tűnő 
kérdésre akár igen is lehet a válasz. 
Legalábbis Mihala Attila szerint, 
aki találmányával úgy tudja módo-
sítani a közönséges ivóvizet, hogy 
az elpusztítja a fejlődésük kezdeti 
stádiumában lévő rovar- és gomba-
kártevőket. Az izsáki származású 
feltaláló évek óta kísérletezik az 
egészségre és környezetre ártal-
matlan növényvédelmi technológi-
ák kifejlesztésével (erről korábban 
már mi is beszámoltunk). Három 
éve készítette el azt a berendezést, 
amellyel mágneses úton polarizálja 
a vizet. A kezelés hatására mini-
málisan megváltozott szerkezetű 
víz igyekszik eredeti állapotát vis-
szanyerni, s az e közben keletkező 
energia pusztítja el a kártevőket. 
Röviden és közérthetően így foglal-
ható össze a találmány lényege.
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Tizenötmillióval 
kopogtattak be 

hozzájuk

Növényvédelem csapvízzel?

Az előrejelzések szerint több 
mint húsz nemzet mintegy 60 
fogatát és a magyarokkal együtt a 
sportág hét világbajnokát láthatja 
a fogathajtást kedvelő közönség 
augusztus 19. és 23. között kecs-
keméten. A végleges nevezéseket 
a verseny kezdete előtt négy nap-
pal kell megküldeniük az indulni 
kívánóknak a Szervező Bizottság 
részére. 

Magyarország hatodszor ad 
otthont a fogatsport csúcstalál-
kozójának. ebből négyszer, 1978-
ban, 1999-ben, 2004-ben és most 
2009-ben kecskemét volt, illetve 
lesz a házigazda. emellett 1984-
ben Szilvásvárad, 1989-ben Bala-
tonfenyves volt vb-helyszín.

A magyar négyes- és kettes-
fogathajtók –honi sportunkban 
párját ritkító módon– az eddigi 
európa- és világbajnokságokon 
63 érmet, köztük 31 aranyat 
nyertek. 

kecskeméten az „aranyos” 
fogathajtó városban eddig rende-
zett három vb összes egyéni- és 
csapataranyérmét itthon tartottuk. 
ez hat arany, s most itt az újabb 
lehetőség…

A magyar válogatott keretet 
látva, talán nem hiú ábránd, hogy 
újabb fényes érmekre számít-
hatunk. A rendező ország jogán 
kilenc magyar hajtó állhat starthoz 
kecskeméten: Lázár Vilmos a 
világbajnoki cím védője, lázár zol-
tán, Selyben zsolt, Varga Péter, ifj. 
juhász László, Ling Attila, Galam-
bos nándor, Láng zoltán, Farkas 
lászló. tartalék: lantos Gábor, 
Szécsi Sándor, kovács csaba.

A csapatversenyen induló 

háromtagú csapatot közvetlenül a 
verseny előtt jelöli ki Fintha Gábor 
szövetségi kapitány. A többiek 
egyéni versenyzőként indulnak. 
A felkészülés a zánkai edzőtábor-
ban folyik, ahonnét augusztus 
17-én érkeznek kecskemétre a 
versenyzők.

Belépőjegyek az IBUSz or-
szágos hálózatában és a www.
kecskemet2009.hu honlapon 
vásárolhatók. Az augusztus 19.-ei 
megnyitó ingyenes. A következő 
két napon a díjhajtás állóhelyeire 
2000, míg az ülőhelyekre 3000 
forintba kerül a jegy. A szombati 
maratonhajtáson a felnőttek 3000, 
a 14 év alatti gyermekek pedig 
1000 forintért szurkolhatnak. 
vasárnap, a mindent eldöntő 
akadályhajtásra az ülőhely 5000, 
az állóhely 4000 forintba kerül. 
A fedett ülőhelyre szóló ötnapos 
bérlet 25000 forint. 

A vb. programja a követ-
kezőképpen alakul. Augusztus 
19., (szerda): megnyitóünnepség 
és show-műsor a stadionban. 
Augusztus 20-21., (csütörtök, 
péntek): díjhajtás a stadionban. 
Augusztus 22., (szombat): ma-
ratonhajtás a szabadidőparkban. 
Augusztus 23., (vasárnap): aka-
dályhajtás, világbajnok-avatás, 
show-műsor a stadionban.

Mondok József versenyigazgató és dr. Fehér Károly kom-
munikációs igazgató július 29-én, Kecskeméten tájékoztatta 

a sajtó képviselőit a vb. előkészületeiről

valószínűleg kevesen vannak, akik ne játszottak volna 
már el a gondolattal, hogy milyen is lenne, ha egy jelentősebb 
összegű nyereményhez jutnának. vélhetőleg ilyenkor a pilla-
natot is elképzelik, ahogyan az örömteli eseményről tudomást 
szereznének. Próbálkoznak is sokan, sokféle szerencsejátékkal, 
ám legtöbbjük számára csupán álom marad ez a pillanat, hiszen 
Fortuna istenasszony csak keveseknek nyitja meg bőségszaru-
ját. Sörös józsef és családja e kevesek közé tartozik. Számukra 
nagyon is valóságos volt, s bizonyára örökre emlékezetes marad 
az a pillanat, amikor július 28-án megállt Pásztor utcai házuk 
előtt egy autó és Sörösné erikát kereste két férfi.

- éppen nem volt itthon a feleségem, a gyógyszertárba sza-
ladt el – meséli józsef-  így próbáltam betessékelni a látogatókat 
a házba, de ők azt mondták inkább a kapuban várják meg erikát. 
Így ott beszélgettünk jó tíz percig, de nem árulták el miért is 
jöttek. Feleségem megérkeztével aztán kiderült jövetelük hi-
hetetlennek tűnő oka. közölték, mi nyertük a Bors című újság 
pókerjátékának fődíját, a 15 millió forintot, s az erről szóló 
dokumentumot szeretné Pallagi Ferenc igazgató-főszerkesztő 
átadni erikának, mivel ő küldte be a kártyákat, így személy 
szerint ő a nyertes.

- Beletelt néhány másodpercbe, míg felocsúdtam –folytat-
ja erika - hiszen ekkora pénzt nyerni igazán nagy szerencse. 
Annak is nagyon örültem volna, ha a játék valamelyik kisebb 
nyereménye lett volna a miénk, nemhogy a fődíj! eddig csak 
lottó kettest és két vacsorautalványt nyertünk.

- Az is szerencse, no de ez! Mire költik a pénzt?
- Mint látható a házunk nem ma épült, ám mégis van mit 

tenni vele kívül-belül – mondják mindketten. ez elviszi a 
nyeremény jórészét, a maradékot meg a gyerekekre fordítjuk. 
Szilvi 19 éves, Móni 16, norbi 13. Mindhárman tanulnak. Szilvi 
hamarosan érettségizik, aztán tovább is tanulna. Szóval az ő 
támogatásukhoz, továbblépésükhöz is jól jött ez a pénz.

Itt be is fejeződhetne ez a riport, de mindenképpen idekí-
vánkozik még néhány gondolat. egy-egy nagyobb nyeremény 
hallatán a legtöbb ember irigykedik. Mocorogni kezd a kisördög: 
ej, hát miért éppen ők, miért nem én..? Sörösékkel kapcsolatban 
viszont egyetlen ilyen hangot sem hallottam. Pedig többen is 
kérdezték tudok-e szerencséjükről. Mindenki örömmel konsta-
tálta, hogy jó helyre kerültek a milliók. olyan családhoz, ahol 
szerény anyagi körülmények között három gyermeket nevelnek 
példásan, s ez a szép summa megérdemelten könnyít most sor-
sukon. Igazán jó volt hallani ezeket a véleményeket. Jó, hiszen 
egy-egy ilyen vélekedés maga is nyeremény. Igaz, nem anyagi, 
hanem annál jóval több, emberségbeli! Nemcsak Söröséknek, 
hanem megfogalmazóiknak is…

-tetézi-

Közös az öröm

Mihala Attila Pannónia kincse szőlőjét egyszer sem per-
metezte vegyszerekkel, mégis szép, egészséges 

a termés és a lombozat Folytatás a 2. oldalon
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Rendőrségi felhívások

Német testvértelepülésünk 
küldöttségének fogadása

Tájékoztató a régi 
hulladéklerakók rekultivációjáról

A keoP-7.2.3.0-2007-0001 azonosító számú hulladéklerakók 
rekultivációs programja keretében a közreműködő szervezethez a 
kvvM. Fejlesztési Igazgatósághoz benyújtottuk minősítésre  „az Izsá-
ki Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer települési Szilárdhul-
ladék lerakóinak térségi Szintű Rekultivációs Programja” keretében 
elkészült részletes megvalósíthatósági tanulmányt. (RMt.) 

ezt a Fejlesztési Igazgatóság megvizsgálta és továbbtervezésre 
alkalmasnak találta. A Fejlesztési Igazgatóság felhívta a figyelmet 
arra, hogy a II. fordulóra benyújtott tanulmányban szereplő tervek 
esetében részletesen be kell mutatni minden további tervezési 
alternatíva vizsgálati eredményeit, illetve kapcsolódó megállapítá-
sait, melyek a rekultiváció végleges változatát támasztják alá. 

ezzel kapcsolatosan a pályázatban résztvevő önkormányzatok 
2009. július 28.-án egyeztetést tartottak. Megállapodtak a rekulti-
vációs pályázat folytatásában. Írásban nyilatkoztak arról, hogy 2009. 
szeptember 30.-ig rendezik a vitatott területek tulajdonjogi helyzetét. 
Nyilatkoztak arról, hogy a korábban elkészült tervek szabad felhasz-
nálási jogával rendelkeznek és azt a gesztor izsáki önkormányzat 
továbbá a Fejlesztési Igazgatóság rendelkezésére bocsátják. 

Dr. Hauzmann János
címzetes főjegyző

Továbbtanulók támogatása

Németh Ferenc budapesti kiállítása

Virágos 
Izsákért

Birkás Menyhért címzetes 
főiskolai docensi címet kapott

Xv. kAMUtHy kUPA

Országos távlovas 
bajnokság 

a Kostka-telepen

Könyvtári hírek, új könyvek

Növényvédelem csapvízzel?
A kezelő berendezésen átbocsátott közönséges vízzel naponta kell 

átnedvesíteni a növények lombozatát, s a tapasztalatok szerint biztos 
a siker. Fontos a napi locsolás, mivel a kórokozók idősebb, kifejlett 
egyedeire kevésbé hatásos a kezelt víz, ezért ajánlatos megjelenésükkor 
rögtön rájuk juttatni. Mihala Attila kecskeméti házának kertje kicsi, 
nagyobb területen egy nagykőrösi vállalkozó alkalmazza a módszert, s 
mint elmondta, két éve vegyszermentesen szabadul meg a levéltetvek-
től, krumplibogaraktól és az egyéb rovar- és gombakártevőktől. Nem 
tesz mást, mint rendszeresen locsolja területeit a polarizált vízzel.

Mindezek után bizonyára sokan teszik fel a kérdést, miért nem 
használják ezt a módszert mindenütt, de legalábbis miért nem lehet 
erről hallani nap mint nap? Mint a feltaláló elmondta, hiába fordul 
módszerével az illetékes állami és találmányi szervekhez, nem foglal-
koznak vele. Hárommillió forintot kért a fejlesztésre és a prototípusok 
elkészítésére, de nem kapott. Igazában nem is foglakoztak vele. végül 
egy izsáki vállalkozó finanszírozta az első készülékek legyártását. A 
sorozatgyártás kérdése viszont megoldatlan. kis szériában előállítva 
160 ezer forintba kerül a készülék, mely ár a tömeggyártás beindulása 
esetén nyilván csökkenthető lenne.                                    -tetézi-

Folytatás az elsõ oldalról.

Felhívjuk a figyelmet, hogy 
az utcán házaló személyekkel 
fokozottan legyenek óvatosak! 
jó, ha tudja mindenki, hogy csak 
önkormányzati engedéllyel lehet 
árusítani a különféle termékeket! 
Ne engedjük be a lakásba az ilyen 
árusokat, mert oda bejutva szem-
revételezik, majd a figyelmet 
elterelve, eltüntetik a kéznél lévő 
értékeket ! egy kis óvatossággal, 
fokozott odafigyeléssel megőriz-
hetjük az értékeinket!

Gyalogosan az út mentén 
haladó, valamint állatokat terelő 
személyek figyelmét felhívjuk 
arra, hogy lakott területen kívül 
éjszaka, valamint korlátozott 
látási viszonyok között fényvis-
szaverő mellény viselése 2008 
január 1-től kötelező! tegyük 
magunkat jól láthatóvá. Saját 
életünk, testi épségünk megóvá-
sa érdekében ne sajnáljunk pár 
száz forintot a fényvisszaverő 
ruházat megvásárlására!

Az önkormányzat ebben az évben is támogatja az alacsony 
jövedelemmel rendelkező családok tehetséges gyermekeinek 
középiskolai és felsőfokú tanulmányait. támogatási kérelmet 
csak olyan továbbtanulók nyújthatnak be, akik legalább négyes 
átlag feletti tanulmányi eredményt értek el. A képviselő-testület 
szeptemberi ülésén dönt a támogatások odaítéléséről. Mind-
azok, akik ilyen tanulmányi támogatást igényelnek ezen irányú 
kérelmüket a Polgármesteri Hivatalba 2009. szeptember 4-ig 
nyújthatják be. 

A támogatási kérelemhez csatolni kell a család jövedelemiga-
zolását, iskolalátogatási igazolást, és az előző félévi tanulmányi 
eredményről szóló igazolást (leckekönyv-másolat, vagy intézmé-
nyi tanulmány eredményigazolás).

Dr. Hauzmann János
címzetes főjegyzõ

A patinás Hotel Gellért teaszalonja ad otthont augusztus 9-e és 29-e között németh Ferenc 
festőművész alkotásainak. Az érdeklődők naponta 8 és 19 óra között tekinthetik meg a vidékünk 
szépségeit bemutató képeket.

A város képviselő-testü-
lete az elmúlt évben szabály-
zatot fogadott el a „Virágos 
Izsákért” mozgalom beindí-
tásáról. ennek keretében az 
önkormányzat díjazni

kívánja a versenyben részt 
vevő ingatlanokat, illetve azok 
tulajdonosait. ez alkalommal 
is a Sárfehér napok megnyi-
tóján kerül sor a díjazottak 
részére

oklevél átadására. Az okle-
vél elnevezése: „Izsák legszebb 
virágos háza”. A versenyre ne-
vezési lappal lehet benevezni, 
amely a Hivatal titkárságán, 
illetőleg az Izsáki Hírek Szer-
kesztőségében szerezhető be. 
A nevezéseket augusztus 21-
ig lehet leadni. kérjük, hogy 
minél többen nevezzenek a 
versenyre.

A társadalmi zsűri két 
díjat adományoz. Az egyik 
a beadott nevezések alapján 
„Izsák legszebb virágos háza” 
– évszám megjelölésével, a 
másik „Izsák legszebb virágos 
háza – közönségdíj” – évszám 
megjelölésével – a közönség-
szavazatok alapján.

Augusztus első hétvégéjén zajlott Izsákon a távlovasok idei III. or-
szágos Bajnoksága. Szombaton a hosszú, és középtávé, vasárnap a rövid 
távoké volt a főszerep. A versenyzők körében ismeretes, hogy az izsáki 
homokos pálya nem a legkönnyebbek közül való. ehhez társult még idén 
a hihetetlenül nagy hőség, amely tovább nehezítette a -két és négylábú- 
versenyzők dolgát. Mindezek ellenére szép eredmények születtek Izsákon. 
A versenyszervező Horváthné Hévizi erzsébet és leánya Horváth katalin, 
valamint a pályaépítő Frankó János és a verseny lebonyolításában részt-
vevő bírók, állatorvosok, segítők sokat tettek mindezért. távlovaglásban 
hosszútávon Ódor enikő győzött Ibrahim nevű lovával. középtávon Sík 
Gabriella lett az első Abdullah Apacs nyergében, míg rövidtávon kulier 
Susanna győzedelmeskedett Magdan tájson nevű lovával.

A hat távhajtó hosszútávon indult, s török Sándor nyerte a versenyt, 
Ahmed P. - Bajzár P. nevű kettősével.

Az idei Sárfehér Napokra (2009. szeptember 25-26-27.) küldöttség 
fog érkezni testvértelepülésünkről Strullendorfból. A vendégek szept-
ember 24-én (csütörtökön) este érkeznek két busszal, mely kb. 100 főt 
jelent. Szívesen látjuk azokat a családokat, akik német vendégeket kíván-
nak fogadni. kérjük, hogy vendégfogadási szándékukat a Polgármesteri 
Hivatal titkárságán szíveskedjenek jelezni.     Dr. Hauzmann János

címzetes főjegyző

A kecskeméti Főiskola Rektori Hivatala az idei pedagógusnapon 
Birkás Menyhértnek címzetes főisolai docensi címet adományozott.

Az izsáki borász, a docensi címet szakmai életpályájával, valamint 
a kecskeméti kertészeti Főiskola diákjainak nyújtott szakmagyakorlati 
segítségével érdemelte ki.

A kertészeti Főiskola részéről Prof. dr. lévai Péter főigazgató, 
valamint Szalai János főiskolai adjunktus javaslatára és előterjesz-
tésére, a rektori tanács egyhangúlag szavazta meg Birkás Menyhért 
részére az elismerő címet.

Ahern: Ahol a szivárvány véget ér; Anderson: Gyógyító szenvedély; árpás: A királyság útja; Asenjo: 
Mesék hercegnőkről, tündérekről és másokról; carey: dNS háború; celine: bohócbanda; christie: A vád 
tanúja; cox: Az utazás; cseh: Sárkánykórus; Downy: rózsák a Syon parkból; ellis a vonzás szabályai; 
Fekete: Az erdő ébredése; Florovits: Így jártál; Grecsó: tánciskola; Jiang: Farkastotem; Jókai: Az én életem 
regényei; Jókai: őszi fény; Jókai: A tengerszem tündére; kóka: katyika és Matyika; koontz: kényszer-
játszma; le carre: A kém, aki bejött a hidegről; Margolin: Rózsa az áldozatnak; Martin: A Gaudi-kulcs; 
Miler: A vakond és a nyuszimama; Móra: A gavallér zsiráf; Nabokov: Gyér világ; Naseby: Ursula; Nyírő: 
Máté, a kutya; Steiner: Atlantiszból még harangoznak; Stilton: kaland a Himaláján; Szabó: Disznótor; 
Szerelmi történetek; Wass: Okos kata; Wharton: A vigasság háza; Whitney: karvalyok napja; zahn: A 
túlélők keresése; Allende: lelkem, Ines; Bradbury: A villamos testet éneklem; Bulgakov: végzetes tojások; 
csinnadratta!; esterházy: Semmi művészet; Fabula: kis vuk;  Folson: A gyónás napja; Hasek: Amikor 
a bolsik betiltották a karácsonyt; Herbert: Sötét titkok háza; Iles: A gonosz közel van; James: A galamb 
szárnyai; laurens: titkos szeretők; Preston: Az eltűnt város; Rathbone: Az angol ügynökök; Reider: csi-
kótörténetek; Reider: dinótörténetek; Fedezze fel a vidéki Magyarországot!; otthonunk, Magyarország; 
kalovits: Babaúszás; Gárdonyi: A lámpás; Móricz: A róka meg a favágó; Szabó : kerge ABc; Wieslander: 
Mú mama hintája; Nordquist: tűzijáték a rókának; Nemere: Újabb titkok könyve; Abrahamson: töké-
letes rendetlenség; Blackburn: A ma gyermekei; Gastoni: Ahol vagy, onnan mész tovább; Mohr: Hogyan 
rendeljünk jól az univerzumból; A tenyérjóslás alapjai; Sasson: Szerelem a terror árnyékában; Fodor: 
ezobaba; Gub: A tordai-hasadéktól Szent Anna taváig; Magyar: Népmondák erdély szívében; Nagy: tréfál 
a székely góbé; Halmos: Metabolikus szindróma; Adams: Hogyan légy jó barát; Menendez-Aponte: Anya 
és apa válnak; Powell: Az erotikus nő; Wigand: tűnjön a félelem, itt a védelem!; liao: Hagyományos 
kínai orvoslás; Nemere: különös gyógyítók, különleges gyógymódok; Plecho: Braco; csányi: Bukfenc és 
Jeromos; kisa: 77 remek reform recept; Norman: Babaszobák, gyerekszobák; csatlós: Barangolásföldön, 
vízben, levegőben; lin: A kínai tea; Mandel: A magyar népi hangszerek; zászkaliczky: Az orgona képes 
krónikája; Hapák: Pannonhalma; Morton: tom cruise.
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TETÉZI LAJOS

Gondolom...
…nemcsak én nem értem miért nincs 

Magyarországon hárommillió forint egy olyan 
találmány finanszírozására, amely esetleg forra-
dalmasíthatná a növényvédelmet. Mihala Attila 
izsáki származású feltaláló ekkora támogatásért 
kilincsel már évek óta hiába az illetékes állami 

szerveknél, hogy szabadalmaztathassa és gyártási szintre fejleszt-
hesse találmányát, melynek lényege, hogy közönséges ivóvízzel 
lehetne helyettesíteni a növényvédőszereket (bővebben erről 
cikkünkben). Nehezen érthető, hiszen siker esetén beláthatatlan 
egészségügyi, környezeti és anyagi hasznot hozhatna a találmány 
nemcsak az alkotónak, hanem az országnak is. Persze kiderülhet 
az is, hogy a módszer ipari szinten mégsem hozza a várt ered-
ményt. ez esetben elveszne a hárommillió. ám a várható igen 
jelentős előnyök tükrében talán vállalható kockázat lenne.

Gondolom, e kockázatmérlegeléskor nemcsak nekem jut 
eszembe, hogy hányszor hárommillió tűnt, s tűnik el naponta az 
állami kasszából a visszatérülés legcsekélyebb reménye nélkül. A 
példák végtelen sorát hozhatnánk, de csak néhány legfrissebbet 
említek. Az egyébként veszteségesen működő állami vasúttársa-
ság vezére évi szinten csupán tíz százalékkal keres kevesebbet, 
mint Barack obama, az egyesült államok elnöke. A szintén 
veszteséges és ugyancsak állami pénzből finanszírozott budapesti 
közlekedési vállalat, a Bkv többtíz- és százmilliós végkielégítése-
ket fizet távozó, majd újra alkalmazott –ki tudja milyen kereszt-
apákkal rendelkező- némely dolgozójának, miközben a buszok, 
villamosok az utcákon hullanak szét, vagy gyulladnak ki. A meg 
nem valósult kormányzati negyedre pedig milliárdokat költöttek 
„felelős vezetőink”. Nem árt tudni és fejben tartani, hogy ezek a 
pénzek, a mind nyomorultabbul élő adófizetők forintjaiból állnak 
össze. De ne soroljuk tovább, hiszen e néhány példa is mutatja, 
hol tartunk. teljes széthullásban az ország. Anyagilag és moráli-
san egyaránt. tobzódik a gátlástalanság. Se istent, se embert nem 
ismerő hazugok seftelnek fent –s a jó példát követve- lent.

Gondolom, mindenki látja, hogy bizony igen sok helye van 
adóforintjainknak, s érthetően nem juthat abból olyan bizonytalan 
befektetésekre, mint például Mihala Attila találmánya… 

BABA-MAMA SARok

Helyzetjelentés az izsáki 
családi napköziről

Kerti ünnep 
az időseknek

kezdjük azzal, hogy egyáltalán mi is az a családi napközi („csana”) és miért fontos nekünk izsákiaknak 
ahol jelenpillanatban állami bölcsőde nem létezik.

Mi is az a családi napközi?
Most itt sok okosat írhatnék törvényekről, jogszabályokról, de az az igazság, hogy ez szerintem nem sok 

anyukát és apukát érdekel, akit pedig mégis az már úgy is utána nézett vagy tudja!:)
Szóval a családi napközi valójában olyan magán bölcsi, magán ovi, magán napköziszerű dolog, ami olyan 

többletszolgáltatást nyújt a családoknak amely minden intézmény életéből és tevékenységéből kimaradt, 
mindezt úgy, hogy kiegészítő tevékenységét folytatva teljessé teszi az intézmények, vagyis bölcsődék, óvodák 
és iskolák életét, munkáját.

Az izsáki „csana” indulása küzdelmes volt, hiszen a családi napközi nem volt elterjed talán nem is hallottak 
az itt élők közül sokan erről az ellátási formáról. ennek ellenére örömmel tapasztalják, hogy ez a kiscsopor-
tos (7 fő/csoport), családias hangulatú, egyéni igényekhez alkalmazkodó napközi tetszik a szülőknek és a 
gyerekeknek egyaránt. 

Napról napra egyre több kisgyermek (jelenleg 7) hangja tölti be a vidáman, színesen berendezett épületet. 
A családi napközibe járó gyermekek állami támogatás alapján veheti igénybe a szolgáltatást.

de hogy is néz ki a gyermekek egy napja?
Hancúrozás, kacagás, játék, móka, vidámság, ének, mondóka, torna, no meg a barkácsolás!
Mint tudjuk, egy 3 év alatti apróságnak biztonságot ad, hogyha ugyanolyan rendben követik egymást a 

napi események, akár otthon a családban. A dolgozók törekszenek ezen állandóságra, hogy nyugodt, kiegyen-
súlyozott gyermekek mosolyogjanak rájuk. éppen ezért pontos, de rugalmas napirendjük van: reggeli, torna, 
mondóka, tízórai, mese, ének, mozgás, séta, barkácsolás, ebéd, mese, alvás, délutáni foglalkozás. 

kovácsné tünde: „Hisszük és valljuk, hogy minden gyermek világához megtaláljuk a kulcsot, s ez a kulcs 
a Játék, mely átszövi a gyerekek napját, s minden foglalkozását. Mondhatjuk, hogy az egész napot játékkal 
és játékosan töltjük, hiszen ez ad igazán örömet számukra, s számunkra is.”

„Játszóházra is van lehetőség délután három után 1-2 órára szülőkkel együtt. A kisgyermekek nevelésében 
gyakran  anyai ösztöneinket, is kitűnően tudjuk hasznosítani.” – Mondta el Bőtösné Borika az intézmény ve-
zetője. - „A hozzánk járó gyermekek és szüleik elégedettek, s ezt mi sem bizonyítaná jobban, mint az általuk 
leírt néhány sor:”

Szülői vélemény:
„ két hónapja jár kétéves kisfiam a  családi napközibe. eddigi tapasztalataim, hogy a „csana” csapata kivé-

teles lelkesedéssel és hozzáértéssel, rendkívül pozitív hozzáállással foglalkozik a kicsikkel. Örülök, hogy van 
ez a lehetőség, mert nem mindegy, hogy kikkel tölti egy ilyen kis apróság a hétköznapjait, hogy kik vigyáznak 
rá, amikor nem tud a családjával lenni. én efelől most teljesen nyugodt lehetek és elégedett vagyok nemcsak 
a fent leírtak, de a hangulatosan berendezett, jól felszerelt helyiségek miatt is. A „csana” nem egy szimpla 
bölcsőde, szinte egy második otthon a gyerekeknek és ez nagyon sokat ér.”

Hajagosné Szabó éva
Bővebb információ: 6070 Izsák Mátyás kir. utca 10. tel.: 0630/866-7255

Hajagosné Szabó Éva

NYÁRI AKCIÓ!
A gázkészülékek rendszeres ellenőrzését, karbantartását a gazdaságosabb és biztonságosabb üze-

meltetése érdekében célszerű szakemberrel elvégeztetni.
Ha augusztus 31-ig megrendeli készülékei ELLENŐRZÉSÉT, akkor a szolgáltatás INGYENES.
Széleskörű tapasztalattal és több évtizedes gyakorlattal a gázkészülékek szakszerű beüzemelését, 

beszabályozását, karbantartását és üzembiztos javítását rövid határidővel vállaljuk!

 Fejszés Imre gázkészülék-szerelő mester
 6080 Szabadszállás, Mikszáth K. u. 12.
 Tel.: 06-76/353-454, 06-30/955-28-37
 ifj. Fejszés Imre 06-20/230-98-66

Az Aranyfürt Idősotthon lakóit nemrégiben kerti ünnepséggel 
lepte meg az intézmény vezetése. Bográcsban főtt szarvaspörkölt, 
hozzávaló italok és zene tette hangulatossá a bentlakók és a dolgozók 
délutánját. A gondozottak örömmel fogadták a kezdeményezést, 
hiszen mint többen is elmondták, új színt hozott a mindennapja-
ikba. legtöbbjük nemigen tud eljárni az otthonból, így számukra 
különösen nagy öröm, ha valamilyen program jön el hozzájuk. Ilyen 
alkalom volt ez a júliusi péntekdélután is.
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PoStáNkBÓl
Izsák város költségvetésének egy része hiányzik - de nem 

a gazdasági válság miatt!

2009. június 19-i Izsáki Hírekben megjelent Izsák város Ön-
kormányzat képviselő-testülete 8/2009.(v.27) rendelete, rendelet 
részlete a város költségvetéséről.

véletlenül?!  kimaradt a közérdekű adatból az 5. sz. melléklet, 
a 9. sz. melléklet, a 10. sz. melléklet, a 12. sz. melléklet és a 13. 
sz. melléklet.

valószínű, hogy nyomdahiba történt, gondoltam én kis naív, 
majd a következő havi újságban megjelenik - vártam. Nem ez történt, 
a következő haviból is kifelejtődött, és mindezt egy hónap alatt nem 
vette észre a rendelet közlője a Polgármester és a címzetes főjegyző 
(egyben  az újság felelős kiadója) valamint a Főszerkesztő úr sem. 
Hiába ettől fontosabb dolgok is vannak számukra.

kérem, ha lehetséges  közöljék le, ha másképp nem miniatűr 
betűkkel, számokkal, hátha rajtam kívül más is elolvasná nagyító 
segítségével.

Figyelmességüket köszönöm!
Izsák 2009. augusztus 5.

S. Juhász Magdolna
Izsák, Széchenyi u.20                                                                  

                      

Tisztelt Levélírónk!
A helyi Önkormányzat 8/2009. (v. 27.) sz. rendeletének néhány 

melléklete nem véletlenül maradt ki lapunkból, hanem szándékosan. 
Az Önkormányzat költségvetéséről szóló rendeletének csak azon 
mellékleteit jelentetjük meg az újságban, amelyek a fő táblákat 
tartalmazzák. A fő táblák részletezése helyszűke miatt nem jelenik 
meg, mint a kifogásolt mellékletek sem. ezeket a mellékleteket 
az önkormányzat honlapján (www.izsak.hu) olvashatják el az 
érdeklődők. ezen kívül az Önkormányzatnál a rendeletet bármikor 
megtekintheti és a Szily kálmán Városi könyvtárnál is rendelkezésre 
áll a rendelet szövege az összes melléklettel együtt. 

ezeken a honlapokon, illetve helyeken tisztelt levélírónk olvas-
hatja a részletes költségvetést és nem kell hozzá nagyító sem. 

Dr. Hauzmann János
címzetes főjegyző

Parlagfű elleni védekezés

teRMéSzeteS GyÓGyÍtÓINk

A fokhagyma

Arany sárfehér Szőlő- és Bortermelők 
Szövetkezetének tájékoztatója

       
       „a gyengék erőssége az egység”

A növényvédelemről szóló 2000. évi XXXv. törvény, va-
lamint a növényvédelmi tevékenységről szóló 5/2001. (I. 16.) 
FvM rendelet szabályozza a parlagfű elleni védekezés rendjét, 
illetve a védekezés elmulasztásával járó hátrányos jogkövetkez-
ményeket. eszerint a föld tulajdonosának, illetve használójának 
kötelessége, hogy az adott év június 30. napjáig megakadályozza 
az ingatlanon a parlagfű virágbimbó kialakulását és ezt követően 
ezt az állapotot a vegetációs időszak végéig folyamatosan fenn 
kell tartania.

A parlagfű legintenzívebb növekedési időszaka júliusra esik, 
a virágpor szóródásának legnagyobb tömege július végén és au-
gusztus hónapban történik, ezért az ingatlan tulajdonosoknak 
a parlagfű elleni védekezést június 30-ig végre kell hajtani. A 
védekezés legegyszerűbb módja a június végétől két-három 
alkalommal végzett kaszálás, esetleg a vegyszeres gyomirtás. 
A művelési cél nélküli talajbolygatás csak serkenti az egész 
szezonban folyamatosan csírázó parlagfű szaporodását.

A jegyző a parlagfű virágzásától függetlenül köteles eljárást 
lefolytatni azon földhasználókkal szemben, akik a parlagfű elleni 
védekezési kötelezettségüknek 2009. június 30-ig nem tettek 
eleget. A jegyző eljárása a belterületi földekre vonatkozik, a 
külterületekre a Bács-kiskun Megyei Mezőgazdasági Szakigaz-
gatási Hivatal Növény- és talajvédelmi Igazgatósága (6000. 
kecskemét, Halasi út 36.) jár el hasonló módon.

Amennyiben a tulajdonos, illetőleg a földhasználó nem tesz 
eleget kötelezettségének, úgy erről közérdekű védekezésre kö-
telező határozatot hoz a jegyző, melynek keretében a hatóság 
gondoskodik a terület kitakarításáról a tulajdonos költségére. 
A védekezés elmulasztása esetén kötelező jelleggel növényvé-
delmi bírságot kell kiszabni, melynek összege 20.000.-Ft-tól 
5.000.000.-Ft-ig terjedhet. A bírságot, illetve a közérdekű 
védekezés elrendelésével kapcsolatos költségeket – meg nem 
fizetésük esetén – adók módjára hajtjuk be.

Fentiek értelmében kérjük a lakosságot, hogy a védekezési 
kötelezettségnek tegyen eleget, melyet az önkormányzat kö-
vetkezetesen ellenőriz. kérjük továbbá a lakosságot, hogy aki 
parlagfűvel – vagy egyéb gazzal – fertőzött belterületi ingatlanról 
tudomással bír, az jelezze az Önkormányzatnál Bak Nándor 
irodavezetőnél (568-066).

Dr. Hauzmann János
címzetes főjegyző

A növény elő- és dél-ázsiá-
ban őshonos; különleges íz javító 
hatása miatt az egész világon 
kedvelik. egyes ókori népek 
varázserőt tulajdonítottak neki, 
egyiptomban szent növényként 
tisztelték. Mára az egyik legfon-
tosabb gyógynövényünk lett. 
több mint 200-féle biológiailag 
aktív anyagot, illóolajakat (alliin, 
allicin), szénhidrátot, fehérjét, 
fontos ásványi anyagokat, c-vi-
tamint tartalmaz. A fokhagyma 
illatát és gyógyhatását egyaránt 
a gerezdekben található mintegy 
100 kéntartalmú vegyületnek kö-
szönheti. Fogyaszthatóak a friss 
gerezdek és a szárított fokhagy-
ma, kapható tabletták, kapszulák 
formájában vagy olajban, alko-
holban tartósítva is. természetes 
bevitelnél (fokhagyma gerezd) 
előfordulhat gyomorégés, bél-
gázképződés, hasmenés, esetleg 
kiütések. Fokhagymakészítmé-
nyek esetén ezek jelentkezésére 
kisebb az esély.

A modern orvostudomány 
igazolta emésztést elősegítő, bél-
fertőtlenítő, bélféregűző, vérnyo-
mást csökkentő, vércukorszint-
szabályozó, epe- és májműködést 
elősegítő hatását. Növeli az érfal 
rugalmasságát, megelőzi a vér-

rögképződést, valamint mérsékli 
a koleszterin- és trigliceridszintet 
is, így kiváló például a szívkoszo-
rúér-megbetegedés megelőzésé-
re. erősíti az immunrendszert, 
és mind bakteriális, mind gombás 
fertőzések ellen hatásos lehet.

A legújabb kutatások alap-
ján egyértelművé vált a növény 
fogyasztásának rákellenes hatása 
is. A fokhagyma fogyasztása 
csökkenti a gyomorrák, vastag-
bélrák, bőrrák előfordulásának 
valószínűségét. 

A fokhagyma gyógyhatásai 
között a legfontosabbként érel-
meszesedést gátló tulajdonságait 

kell megemlítenünk. egyes al-
kotóelemei révén lassítja a sza-
pora szívműködést, oldja a szív 
koszorúereinek görcsét, aminek 
következtében javul a szívizom 
vérellátottság tápláltsága, nő a 
szív teljesítőképessége.

Magas vérnyomásban szen-
vedők eredményesen alkalmaz-
hatják a fokhagymát galagonyate-
ával (kivonattal) és lenmagolajjal 
kombinálva. Ilyen kombináció 
kapszula formájában, gyógy-
növényboltokban kapható, de 
mindezt némi gyűjtögetéssel, 
munkával ki-ki maga is elkészít-
heti – lényegesen olcsóbban.

Az elmúlt hónapban a tagi 
betárolt borok eladási mennyi-
sége kismértékben növekedett, 
csehországi export borértéke-
sítésre visszajelzést várunk. Az 
eladásból eddig befolyt pénzekből 
továbbra is lehetőség van igény 
szerinti egyeztetés után előleg 
kifizetésére. 

A korai szőlők szüreti érettsé-
ge, térségünkben meghatározóan 
a cserszegi fűszeres, augusztus 
végére, szeptember elejére tervez-
hető. Felvásárlási árakkal a térségi 
borászatok még nem jelentek 
meg. Az újság megjelenéséig 
várhatóan ezek a hirdetések is 
megjelennek. Hivatalosan eddig 
a balatonoglári (Dél-balatoni) 
felvásárlási árakat ismerjük, ahol 
a tavalyi árnál 10 %-kal kisebb 
árat hirdettek meg. cserszegihez 
hasonló fajták közül az Irsai 85,48 
Ft/kg, ottonel 74,79 Ft/kg áron 
került meghirdetésre. egyéb faj-
ták közül a Rajnai rizling 68,80 
Ft/kg, Szürkebarát 95,26 Ft/kg, 
Rizlingszilváni 63,04 Ft/kg brut-
tó áron kerültek meghirdetésre. 
A felvásárlók kivárnak, amit 
általában azzal indokolnak, hogy 
a többiek sem jöttek még ki az 
áraikkal. évek óta megy a szoká-
sos huzavona, de nem volt még 
eddig olyan év, amikor a szőlős-
gazdák elégedettek lehettek volna 
a felvásárlási árakkal. Az ágazat 
szereplői részéről korrektebb ma-
gatartás kellene, még akkor is, ha 
szerényebb lenne egyesek haszna, 

de életben maradhatnának a sző-
lőtermelők is. A szőlősgazdáké a 
legmagasabb költség, mégis nekik 
van a legkevesebb hasznuk. Mi a 
megoldás? A termelők is ezt sze-
retnék tudni, mert jelenleg csak a 
szőlő kivágása, az ágazatból való 
kimenekülés látszik megoldás-
nak. ez pedig hosszú távon sen-
kinek sem jó! több párbeszédre 
lenne szükség a felvásárlók és a 
termelők között, de ez évek óta 
nem valósul meg. A termelők 
nyitottak a párbeszédre! 

A Vasút utcai pince felújítása 
a szüret indulásáig a tervezett 
tárolótér szintjéig befejeződik. 
krízishelyzetben 30.000 q fel-
dolgozását és tárolását tudjuk 
felvállalni tagjaink részére ennél 
a pincénél.

A Malagrow kft. és a Du 
Pont Magyarország kft. meghívja 
a szőlőtermelőket kísérleti par-
cellák megtekintésére. Időpont: 
augusztus 14 (péntek). Helyszín: 
Izsák, Arany sárfehér Szövetkeze-
ti Iroda, dózsa tér 3. Gyülekező: 
9:30. Program: 10:00 kísérleti 
parcellák megtekintése (kovács 
András ültetvénye). 11:00 Szak-
mai előadások: szüreti tájékoz-
tató: oreskó Imre. valagro táp-
anyag utánpótlási lehetőségek a 
szőlőtermesztésben: éber csaba. 
A du Pont szőlő növényvédelmi 
ajánlata 2010-re: Hőgye csaba. 
12:30 Vino étterem pincehelyi-
ség, kenyérlángos, eredetvédett 
Arany sárfehér nagyfröccsel.

továbbra is lehetőség van 
Arany sárfehér 5 l-es kiszerelés-
ben történő vásárlására. 200 Ft/
liter + 100 Ft/kanna. érdeklődni 
a Szövetkezeti irodán lehet

tagjaink részére a talajvizs-
gálati eredmények nagy része 
már megérkezett, a szövetkezeti 
irodán a vizsgálati díjak befizetése 
után átvehetők. 

elérhetőségünk változatlan: 
6070 Izsák, dózsa tér 3, t/fx: 
76/374-036, Mobil: 20/5693-
783, 20/2362-558, e-mail: arany-
sarfeher@sv-net.hu, 

Internet: www.aranysarfe-
her.hu 

       Vezetőség

Idén szép termés várható 
szõlõnkbõl



2009. augusztus 14. �. oldalIZSÁKI Hírek

v a L L á s

MEGMELÉKEZÉS

Jeltelen sírok

Gyülekezeti hírek

Egyházi hírek 
- Augusztus 15-én, szombaton, Nagyboldogasszony ün-

nepén reggel fél 8-kor és este 7-kor lesznek szentmisék.
- Augusztus 20-án vasárnapi szentmise rendet tartunk, 

s a 9 órai szentmisében áldjuk  meg és osztjuk ki a meg-
áldott kenyeret.

- Augusztus 29.én, szombaton a Solti esperesi kerület 
egyházközségi képviselő testületei találkoznak Izsákon. 
Szellemi vetélkedő, előadás, szentmise és szentgyónási 
lehetőség van. ez a lelki nap az egyházmegyei missiós év 
része.

- Szeptember 3-án egész napos szentségimádás lesz 
templomunkban. évi őrállási napunk. Reggel fél 8-kor 
szentmisét mutatunk be, majd imádásra tesszük ki a leg-
méltóságosabb Oltáriszentséget. egész napos imádás végén 
este 6-tól közös imádási órát tartunk, s szentmisével zárjuk 
a szentségimádási napot.

- Szeptember 6-án a 9 órai szentmisében tartjuk az 
évkezdő veni Sanctét. Szeretettel várjuk a hittanos gyer-
mekeket szüleikkel együtt. 

- Szeptember 13-án Páhiban búcsú lesz Szűz Mária 
szent neve tiszteletére. A körmenet fél 11-kor, a szentmise 
11 órakor kezdődik.

- A felnőtt biblia-órák minden hónap 3. vasárnapján 
este a szentmise után lesznek. 

- kérjük a kedves Szülőket, hogy gyermekeik vallásos 
nevelésére tett ígéretüket váltsák valóra. Gyermekeiket 
várjuk az iskolai hittanra!

 

Auschwitz – Oswiecim. Ha-
láltábor. Blokkok sora, az Isten 
nélküli ember „lásd, mit érsz 
magadban!” emlékműve. Ha 
jól emlékszem, az 5. blokkban 
van egy hatalmas plexi tartály, 
teli hamvakkal, azoknak a ham-
vaival, akiket az embertelen 
őrület sebtében akart eltüntet-
ni, hiszen a gonoszság mindig 
pontosan tudja, mit tesz, azért 
titkolja, azért fedezi, azért akarja 
a nyomokat eltüntetni. Aztán 
jöhetnek a jeltelen sírok. jeltelen 
sírok sokasága az 5-ös blokk béli 
hatalmas urna. 

talán ebben az urnában 
van egy kevés azon szenteknek 
hamvaiból, akikről – 5 nap kü-
lönbséggel emlékezik meg az 
egyház. Az egyik meghalt, mert 
zsidó volt, a másik meghalt, 
mert szerzetes pap volt. Az egyik 
meghalt, mert felajánlotta életét 
a vészkorszakban egész népéért 
és az üldözőkért, mint kármelita 
apáca, a másik felajánlotta életét 
egy családapáért, mint minorita 
szerzetes. Augusztus 9-én ün-
nepeljük szent dr. edith Stein 
teréz Benedikta nővért, európa 
társ-védőszentjét, augusztus 
14-én tartjuk szent Maximilian 
Mária kolbe  atya vértanúsá-
gának emléknapját. kolbe atya 
megelőzte a kármelita nővért. 
1941-ben halt vértanú halált, 
edith Stein, a keresztről ne-
vezett teréz Benedikta nővér 
1942.ben mutatta be áldozatát 
népéért.

nincsen sírjuk. nem úgy, 
mint szerencsésebb vértanú 
társaiknak, akiket sírjaiknál, 
oltárra emelt test-maradványa-
iknál, ereklyéiknél tisztelhet a 
keresztény nép. jeltelen sírban 

nyugszik a világ legjobbjainak 
nagy többsége, csak az Isten a 
tudója, mennyit vállaltak, men-
nyit szenvedtek, és milyen élő 
reménnyel haltak meg a remény-
telenség idején. De a szentek 
neve föl van jegyezve az élet 
könyvében, s ha sorsukat dics-
telennek gondolták is, a lelkük 
teve volt igazi reménységgel. 
Mert rövid megpróbáltatások 
után nagy dicsőségre jutottak: 
Isten megdicsőíti szentjeit, akik 
életüket adják barátaikért.

Azért emlékezzünk meg 
még két üres sírról. Augusztus 
15-én arra emlékezünk, hogy 
a Boldogságos Szűz Máriát 
Isten a mennybe vitte, Fiának 
képmására megdicsőítette. Az 
apostoli hagyományból tudjuk, 
hogy üres Mária sírja, hogy 
testestől-lelkestől, feltámadva 
vesz részt szent Fia dicsőség-
ében. Ugyanezen a napon első 
szent királyunk a hit utolsó 
fellángolásával a nagyasszony-
nak ajánlja koronáját, nemzetét 
és országát, s ugyanezen nap 
mennyei születésnapja is. Szent 
testét illatos olajban találták fel-
emeltetésekor, 1083. augusztus 
20-án. jobbja épen maradt. S ma 
is ennek jelében tiszteljük szent 
királyunkat, aki jobbjával össze-
tartja nemzetét. nem jeltelen, 
de üres sírok. Az életről tanús-
kodó sírok, az igazi áldozatról és 
örök életről beszélő hamvak. Ha 
mi nem tennénk tanúságot Isten 
nagyságáról, a kövek szólalnak 
meg. Ha nem lennénk erősek 
életünket adni, a jeltelen és üres 
sírok beszélnek. csak meghalla-
nánk már a hangjukat!

Podmaniczki Imre 
plébános

A gadarai
Olvasandó Márk 5: 1 - 20

Pillanat műve volt.
A gonosz elkapott,
S lettem én megszállott.
Feledték nevemet.
Bertalan, tamás volt?
egyre csak suttogták:
„Megszállott…Megszállott…”

Hiába ima, s szó,
nem volt sem Gyógyító,
Sem egyetlen gyógyír.
nem használt semmi kincs,
Maradt a sok bilincs,
S a néma megholtak.
ők sosem bántottak!

Ó áldott halottak,
kik végre nyughatnak!
Bár lenne ott helyem
köztetek, elmentek!
Üvöltve, ordítva,
enyhülést óhajtva
Rohantam... rohantam…

Amikor fáradtam,
köveket ragadtam:
vegyék el életem!
nem tették. Maradtam.
Nem segített a kő,
Hiába vagdosok,
Halálom mégse jő!

vagy mégis? Nem értem!
Nem én gyötörtetem!
Remeg a légió!
Itt a vég? Óh, de jó!
de mi ez? elmentek?
Most már szabad vagyok?
ki az, ki megmentett?

Nem tudod? Jézus volt.
-Jó Uram, add nekem
Maradjak Melletted!
-Jaj, fiam, nem lehet.
Sok még a meggyötört…
Mentsed a lelkeket!
-Jó Uram, úgy legyen!

Halljátok emberek:
JézUS Az! MeGMeNtett!

Nagyné Igaz Melinda Sára

 - Augusztus 23-án az új kenyérért való hálaadás alkalmából terítjük meg az Úr asztalát. ezt 
megelőzően, 20-21-22-én 18 órától előkészítő / bűnbánati istentiszteleteket tartunk.

- kisizsákon augusztus 30-án 14.30-tól tartunk istentiszteletet.
- tanévkezdő istentisztelet: szeptember 6-án 17 órától. délelőtt 10 órától úrvacsorás istentisz-

teletet tartunk, melyre a felkészítő alkalom időpontja szeptember 5, 18 óra.

Kereszt a Križevac hegyen, 
melyet 1933-ban emeltek a 
Mária-jelenések emlékére. 

A feszülethez keresztút 
vezet, melyet sokan vé-
gigjárnak zarándolkatuk 

alkalmából.

Medjugorje

Sok izsáki zarándokol el évrõl évre a bosznia-hercegovinai Mária-
kegyhelyre Medjugorjéba. A križevac hegyen álló kereszthez igen 
nehéz út vezet fel. Megtétele jó lehetõség az önvizsgálatra, s az élet 
újraértékelésére. Idén õsszel is indul a katolikusok szervezésében 
zarándoklat Medjugorjéba.

A kegyhely temploma, a Szent János templom

KÖSZÖNET-
NYILVÁNÍTÁSMár egy éve nem vagy közöttünk,

Elmentél, el sem búszúztál,
Távozásod, míg élünk, örökké fáj.
Hiába hordunk sírodra virágot,
Eltemettük az egész világot.
Sokszor oly jó lenne átölelni Téged
Miért pont hozzánk volt mostoha az élet?
Soha nem pótol hiányodért semmi,
Fáj a szívnek tenélküled élni.
Számunkra Te soha nem leszel halott,
Örökké élni fogsz, mint a csillagok

NAGy JENŐ emlékére
                 Szerető családja

Emlékezünk DEDIcZKI LáSZLó
halálának 1. éves évfordulójára

                                                                         Családja

Hálás szívvel 
mondunk 

köszönetet 
mindazoknak, akik 

KISS BÁLINT
temetésén 

megjelentek, 
sírjára koszorút,  

vagy virágot 
helyeztek, 

és együtt éreztek 
fájdalmunkban

A gyászoló család

MEGMELÉKEZÉS
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Cicák, kutyusok
Felhívjuk olvasóink 

figyelmét, hogy cicáik-
nak, kutyáiknak új gaz-
dát keresõ hirdetéseiket 
továbbra is ingyenesen 
tesszük közzé az Izsáki 
Hírekben és az Izsáki te-
levízió képújságjában.

Szolgáltatásunkkal 
szeretnénk segítséget 
nyújtani ahhoz, hogy túl-
szaporodott, cicáik, ku-
tyáik ne vizesgödrökben, 
az útszélen, vagy más 
érzõ élõlényhez méltatlan 
helyen végezzék, hanem 
szeretõ gazdákra találhas-
sanak.

kérjük,  él jenek a 
lehetõséggel. eddigi ta-
pasztalataink szerint, ha-
tékonyak, eredményesek 
e hirdetések.

Kánikulai üdítõ

Az idei nyár is sok kánikulai napot hozott. nemritkán 40 fok közelében járt a 
hőmérők higanyszála, így minden üdítő lehetőség jól jött az utcákon lévőknek. Sok 
településen osztottak vizet a forróságban. Izsákon az önkormányzat dolgozói a város-
háza előtt kínálták hűs ásványvízzel a járókelőket, az egyik legmelegebb napon.

Májki kutya újabb nemzetközi 
sikere

2009. június 19-21. között került megrendezésre a szlovákiai vinohrady nad 
vahomban a vadász terrierek nemzetközi versenye.

A nyolc országból indult összesen 90 kutya közül, az izsáki kolon-tó széli vadász 
kennelből származó, Májki Jack Russel terrier állhatott a dobogó legfelső fokára a 
gazdi, Juhász Attila nagy örömére. A Szlovák terrier klub 4 serleggel és a hozzá járó 
címekkel jutalmazta a (cAc, cAcIt, kv, cct) a kiváló izsáki ebet. Májki tavaly is 
hasonló sikereket ért el, amint arról mi is beszámoltunk.

Tájékoztató
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„Végre itt a nyár
és meleg az idő”

Kipróbált receptek

Pár gondolat a fentiekhez

Szólt a gyermeksláger a ’60-
as években. A dal még itt-ott most 
is érvényes. Meleg az van most is, 
talán több is, mint amennyire 
szükségünk lenne. kell a meleg 
nyáron a mezőgazdaságnak is, 
de ez már néha túl sok. Valahogy 
úgy jártunk mi ezzel, mint az a 
török, aki lovára akart felszállni 
és nagy fohásszal mondta: „Allah 
segíts!” A nagy lendülettől aztán 
átesett a ló túlsó oldalára miután 
így szólt: „de ne ennyire!” A nagy 
meleggel hát valahogy mi is így 
vagyunk.

Ilyen kánikulában a legjobb 
lenne vízközelben lenni. Persze 
vannak, akik annak is örülnének, 
ha dolgozhatnának, ha lenne mun-
kahelyük! Aki teheti, aki szereti, a 
vizet keresi. Vagy a szabad tava-
kat, vagy a strandokat. jó lenne a 
tenger, de azt csak nagyon keve-
sen tehetik, hogy ott nyaraljanak. 
Még a Balaton is túl messze van 
sokaknak. csekély jövedelmükkel 
nem tudják elérni.

Azt, hogy én miként éltem 
és élem meg ezt a témát, kevese-
ket érdekel, de azért elmondom. 
Már évtizedekkel ezelőtt javasolt 
volt orvosilag a gyógyfürdőzés. 
kaptam is arra orvosi beutaló-
kat. többször el is mentem, de 
túlzottan nem kedveltem. Ahogy 
végigmértem a medencékben ülő-
ket, csupa idős, tőlem 20-30 évvel 
idősebb fürdőzőt láttam. Nagyon 
lehangoló volt ez számomra.

Most is eljárok, egyre gyak-

rabban. csodálkozva nézem, 
mennyit változott a világ itt is. 
Ha most bemegyek egy gyógyme-
dencébe, csupa hasonlókorúval 
találkozom. Sokszor még tőlem 
jóval fiatalabbakkal is. Hogy van 
ez? Miért nem tudott ez így lenni 
30 évvel ezelőtt is. ezért most már 
gyakrabban megyek fürdőhelyek-
re. Bármerre megyek, találkozom 
izsákiakkal. Mégis kicsi ez az az 
ország. (nem lehetne nem visel-
kedni, mert úgyis hazaérne a rossz 
hír. Persze nincs is rá szükség, 
mert az egészség az idő múlásá-
val kopik, de az erkölcs az egyre 
javul.) nincs is nekem semmi 
gondom azokkal az ismerősökkel, 
akikkel ott találkozom. nem is 
aggódok miattuk. egy kicsit el-
szomorít viszont az, amikor itthon 
csellengő gyerekeket látok az ut-
cán. nemigen tudnak mit kezdeni 
a szabadidejükkel. A tétlenség 
sok rosszat is szül. ők azok, akik 
nem jutnak el fürdőhelyekre. Sok 
izsáki sopánkodik azon, hogy 
van fürdőnk ugyan, de mégsincs. 
Gazdátlanul, kihasználatlanul 
áll. átadva az enyészetnek. Nincs 
senki, aki felkarolná. kellene az 
erős akarat, összefogás, no meg 
egy kis pénz.

A pénz a mindenható mos-
tanság. lehet, hogy fürdőnk nem 
hozna gyorsan profitot, de ha tes-
tileg, lelkileg egészséges generáció 
nő fel, hosszútávon az sem egy 
rossz befektetés.

Varga László

Igen, fürdőnk sorsa sokakat 
foglalkoztat. Szomorú látni, hogy 
az izsákiak összefogásával épült, 
s évtizedekig az itthoni és távo-
labbról érkezett vendégek által 
nagyon kedvelt, szép létesítmény 
lassan végleg tönkremegy. tud-
juk, azért nem üzemelhet, mert 
nincs vízforgató. eU-előírás, hogy 
legyen. A berendezés rendkívül 
drága, így nincs, s jó eséllyel nem 
is lesz. nem lesz, mert nehezen, 
vagy egyáltalán nem térülne meg 
a befektetés. Vállalkozó ilyen 
kilátásokkal nem invesztál be, az 
önkormányzatnak meg ennél lét-
fontosságúbb dolgokra sincs pén-
ze. Abszolút értelmetlen előírás. 
Az izsáki strand közel negyven 
évig működött ilyen berendezés 
nélkül, s egyetlen fertőzés sem 
történ. Aztán jött az Unió, s a 
hazai bürokraták vélhetőleg itt is 
túllihegve az elvárásokat (mert 
mindig eminensen kívánják ki-
szolgálni uraikat) a kis strandok 
sorát tönkretevő elvárásokat 
támasztottak. Ugyanazt teszik itt 
is, mint például a külföldi, silány 
minőségű mezőgazdasági termé-
kek ránk szabadításával tettek. 
tudjuk, mezőgazdaságunk ebben 
végleg tönkremegy, de sebaj a 
szabályokat betartjuk, kemények 
vagyunk! Iszonyú, hogy a legjobb 
üzlet ma az, ha kivágjuk a szőlő-
ket. eközben más uniós országok 
megoldják piacvédelmüket. Pedig 
mi is ugyanabban az unióban 
vagyunk, de nekünk nem lehet, 
mert janicsárjaink szigorúak és 
könyörtelenül végrehajtanak raj-
tunk mindent. Sőt, rátesznek még 
néhány lapáttal, hogy biztosan 
megpaskolják a pofijukat. álljon 
itt egy képtelen, a fentieket jól 

illusztráló példa, amit személye-
sen sikerült megtapasztalnom. 
Az Izsák kincsei üzlet nyitásakor 
feltételül szabta a hatóság –mond-
ván, uniós előírás-, hogy az alig 
30 négyzetméternyi üzletben 
három(!) kézmosó helyet kell 
kialakítani. Így most az aprócska 
bolt hátsó traktusában egymástól 
egy, másfél méterre sorjáznak a 
kézmosók. ehhez vegyük még 
hozzá, hogy csak csomagolt élel-
miszert, konkrétan tésztát és 
palackozott italokat árusítanak. 
Így nem kerül közvetlen kapcso-
latba az eladó élelmiszerrel, tehát 
nem kell lépten-nyomon kezet 
mosnia. De ha kellene, akkor is 
túlzás volna egy hat méter hosszú 
helyiségbe ennyi kézmosó. ám 
meg kellett csinálni, mert egyéb-
ként nem adtak volna engedélyt. 
ez is egy gyöngyszeme, s igen 
jellemző gyöngyszeme annak 
az idiotizmusnak, amely miatt 
egyebek mellett a strandunk sem 
működhet. vajon miért hagyjuk 
ezt. nem kellene végre észbe 
kapnunk, mint a többi uniós 
ország polgárai tették? Nekünk 
is elsősorban a magunk érdekeit 
kellene néznünk, ahogy ők teszik, 
s csak azt követően másokét. 
Mert helyettünk ezt senki sem 
teszi meg. Ha nem lépünk, vég-
leg tönkremegyünk. Itt Izsákon 
nincs már vasutunk, strandunk, 
munkahelyeink is alig, szőlőink 
zöme kivágva. Szerves követ-
kezménye mindez annak, ami az 
országban megy, a teljes kiszol-
gáltatottságnak és lerablásnak. 
Mi pedig ülünk, nézünk nagyokat 
és értetlenkedünk. Pedig a képlet 
igen egyszerű…

-tetézi-

Bográcsgulyás
Hozzávalók 4 személyre: 

50 dkg marhahús, 3 ek. olaj, 1 
fej hagyma, 80 dkg burgonya, 
zöldpaprika, 1 paradicsom, pi-
rospaprika, só, csipetke, 10 dkg 
liszt, 1 kis tojás.

A hagymát felaprítjuk, az 
olajon megpirítjuk, majd rászór-
juk a pirospaprikát, és rátesszük 
a felkockázott húst. Megpi-
rítjuk, majd felengedjük egy 
kevés vízzel, és párolni kezdjük. 
Hozzáadjuk a paradicsomot és 
a paprikát. Amikor a hús már 
majdnem megpuhult, vizet 
öntünk hozzá, és beletesszük a 
felkockázott burgonyát. Lassan 
puhára főzzük, közben néha 
megrázogatjuk a bográcsot. 
Amikor már majdnem kész be-

leszaggatjuk a csipetkét.

Slambuc
Hozzávalók: szalonna, leb-

bencstészta, vöröshagyma, só, 
bors, pirospaprika, burgonya.

A felkockázott szalonnát 
bográcsba tesszük, majd hoz-
záadjuk a felaprózott hagymát 
és a tésztát. ezeket megpirít-
juk, majd sózzuk, borsozzuk, a 
paprikával ízesítjük. Felöntjük 
kevés vízzel, és beletesszük a 
kockákra vágott krumplit. Így 
kb. 3 órát kell főzni.

Pusztapörkölt
Hozzávalók: 3 kg csülökhús 

falatnyi darabokra vágva, 8 dkg 
zsír, 30 dkg hagyma, 2 dkg fok-
hagyma, 4 g köménymag 3 dkg 

fûszerpaprika, 5 dkg só, fél kg 
zöldpaprika, 40 dkg paradicsom, 
fél liter száraz vörösbor.

A zsíron üvegesre párol-
juk a finomra vágott hagymát, 
megszórjuk a paprikával és be-
leforgatjuk a megmosott húst. 
Sózzuk, majd köménnyel és zú-
zott fokhagymával fûszerezzük. 
kissé pirítgatjuk, majd kevés 
borral felöntjük. lefedve las-
san pároljuk. Ha kell, egy kis 
vizet is öntsünk rá. Mielõtt a 
hús megpuhulna, beletesszük 
a megmosott, csíkokra vágott 
paradicsomot és paprikát. Arra 
folyamatosan ügyeljünk, hogy 
csak éppen, hogy legyen lé a 
húson. köretként sósburgonyát, 
pirított burgonyát, vagy pásztor-
tarhonyát kínálhatunk mellé.

lABdARÚGáS

Idénykezdet
tisztelt izsáki fociszurko-

lók! Amikor ezeket a sorokat 
olvassák már megkezdődnek a 
küzdelmek a megyei fociéletben 
is. egy évnyi magasabb osztály-
ban való szereplés után ismét 
a megyei I. osztályra készü-
lődhetünk, mivel nem tudtunk 
olyan eredményt elérni, amivel 
megkapaszkodhattunk volna 
az NB III-ban. Hosszú volt ez 
a szünet, és a csapat házatáján 
is sokminden változott. nem is 
emlékszem arra mikor volt en-
nyi csere a csapatnál. több mint 
egy csapatnyi játékos elment és 
jött is. Nézzük röviden a válto-
zásokat. öt játékosunk a most 
felkerülő orgovány csapatához 
igazolt. Név szerint: valkai ta-
más, kovács zsolt, Szabó Péter, 
Dejan Suknovic és Pap Szabolcs. 
Bakos tamás kerekegyházára 
távozott, nagy Viktor vissza-
ment kecskemétre, ahol már a 
liga-kupa küzdelmeiben pályára 
is lépett. dürgő Péter a tanul-
mányai miatt Szegedre igazolt. 
Juhász György Budafokon fog 
játszani, míg Parti Gábor Solt-
vadkertre igazolt. két kapusunk 
is távozott a nyáron, Házi Imre 
kunszállásra, Mihályka Péter 
pedig Pestre a MAFc-hoz ment. 
kovács András valószínű abba 
fogja hagyni a játékot, Ferenc 
zsoltról csak annyi a hír, hogy 
nem jelent meg az edzéseken, de 
az átigazolását sem kérte. néz-
zük azokat, akik érkeztek hoz-
zánk. többen vannak olyanok, 
akik már játszottak nálunk pár 
éve, de vannak teljesen újak is. 
Szerintem az is örömteli, hogy 
több izsáki játékos is visszajött. 
Például az ámann testvérek, 
akik császártöltésről érkeztek. 
Márk a kapuba, krisztián pedig 
a támadósorba. Vincze zsolt 
tabdiról jött vissza. Barna csaba 
is már játszott nálunk, és most 
megint a mi játékosunk lett. 
Ilyen még Medgyes Mihály, 
aki Akasztóról igazolt hoz-
zánk. Biztos emlékeznek még 
a szurkolók Riscutia ákosra is, 
aki legutóbb törtelen játszott. 

következzenek azok, akik még 
nem játszottak Izsákon. Barna 
zsolt kalocsáról jött, aki Barna 
csaba testvére, már magasabb 
osztályban is megállta a helyét. 
nagy Ferenc Akasztóról érke-
zett. kecskemétről több fiatalt is 
igazoltunk, vellai áron, kovács 
dániel, kovács dávid és Borsos 
csaba jött a megyeszékhelyről, 
ahol az NB III-as csapatban 
játszottak. Megemlítem még 
Gyurik richardot, aki az ifjúsági 
csapattól került a felnőttek közé. 
ezzel talán most már végleges 
a változások felsorolása. Gréczi 
Gábor az egyesület elnöke és 
egyben vezetőedzője szintén 
kiemelte a sok változást, és azt 
is mondta, hogy emiatt a bajnok-
ság elején lehetnek nehezebb 
mérkőzéseink, de bízik benne, 
hogy hamarosan összeszokik a 
csapat és sok örömmel ajándé-
kozza meg a szurkolókat. Azt is 
elmondta még, hogy szerethető 
csapat lesz a miénk, legalábbis 
ezt várja, vannak idősebb tapasz-
talt játékosok és fiatal harcos 
focisták a csapatban, és ez talán 
szép reményekre jogosít. tehát 
hamarosan elindulnak a mér-
kőzések és minden kiderül. én 
csak arra kérhetem a szurkoló-
kat, hogy sportszerűen biztassák 
a csapatot. Bízom abban, hogy 

egyre jobban fognak szerepelni 
a bajnokságban.

Néhány edzőmeccset már 
lejátszottak, ezek eredmé-
nyei:
dunaföldvár-Izsák 6-1, Soltvad-
kert-Izsák 2-2, Izsák-Felcsúti 
Akadémia 2-3, kunszállás-Izsák 
2-4, Izsák-ladánybene 1-1, 
Izsák-Soltvadkert 2-0, kiskőrös-
Izsák 0-2.
A bajnoki mérkőzések:
Augusztus 16. 17:00: Bácsal-
mási PvSe – Adrenalin Izsáki 
Sárfehér Se
Augusztus 23. 17:00: Adrenalin 
Izsáki Sárfehér Se – Akasztó 
Augusztus 30. 17:00: kere-
kegyházi Se - Adrenalin Izsáki 
Sárfehér Se
Szeptember 06. 16:30: Adrenalin 
Izsáki Sárfehér Se – Harta Se
Szeptember 13. 16:30: kunszál-
lás Se - Adrenalin Izsáki Sárfe-
hér Se
Szeptember 20. 16:00: Adrena-
lin Izsáki Sárfehér Se – kiskun-
halas Fc
Szeptember 27. 16:00: Solt-
vadkerti te – Adrenalin Izsáki 
Sárfehér Se
Az ifjúsági csapatunk ismét a 
felnőttcsapat előtt játszik két 
órával.

HAJRá IzSák!
Izsák László

3 féle ár és minőségi kategória gránitból!
komplett  garnitúrák  felállítva:

- kínai - már bruttó 190 000 ft-tól. - indiai - 
már bruttó 290 000 ft-tól.

- olasz - már  bruttó 390 000 ft-tól.
Sír szétszedés összerakás, tisztítás, lefedés.

Gránit és mészkő ablakpárkányok, konyhapultok, gránit  burko-
lóanyagok több színben! 

Balluszter korlát készítés.
kérésére otthonában számítógépes bemutatót tartok!

Bemutatósírkertek: Szabadszállás, Bajcsy-zs. u. 12-13.  
kecskemét, Békefasor 4. a  köztemető

bejáratánál.  Baja, csupor u. 12. a temető bejáratával szemben.
több síremlék rendelése esetén jelentős kedvezmény!! 

Müller zoltán Szabadszállás, Bajcsy-zs. u. 12
telefonon egyeztetett időpontban állok 

rendelkezésükre! T: 70/457-0070

Gránit - műkõ síremlékek
Szabadszállásról!
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Rendelési időn kívüli
ORVOSI ELÉRHETŐSÉGEK

ÜGyelet: Szabadszállás, Mindszenthy tér 1. 
   telefon: 76/353-324

Az ügyelet igénybe vehető: hétfőn, kedden, szerdán, csütörtökön 16 
órától másnap reggel 8 óráig, pénteken 13-tól szombat reggel 8 óráig, 

szombaton, vasárnap 
és ünnepnapokon 24 órában.

AZ IZSáKI ORVOSOK DÉLUTáNI ELÉRHETŐSÉGE
hétfő: 12-16 óráig:  dr. Szántó ágnes (t: 76/374-375)
kedd: 12-13 óráig:  dr. Bíró Sándor (t: 76/374-844)

              13-16 óráig:  dr. Szántó ágnes
szerda:  12-13. 30 óráig:  Dr. rigó józsef zsolt 

(t: 76/374-190)
               13. 30-tól 16 óráig:  dr. Bíró Sándor
csütörtök: 12-16 óráig:   dr. Rigó József zsolt

péntek: 12-13 óráig:   dr. Bíró Sándor
   délutáni (12-16 óráig) ügyeleti telefonelérhetőség a zárójelben 

szereplő telefonszámokon, illetve a 06-20-962-4594-es számon, 16 
óra után pedig a szabadszállási ügyelet számán.

Kábeltévé ügyelet
Augusztus 10-1�.  Farkas zsolt tel: 20/77-82-503
Augusztus 1�-19.  Izsák lászló tel: 20/77-82-504

Augusztus 20-�0. Farkas zsolt
Augusztus �1-szeptember �. Izsák lászló

Szeptember �-1�. Farkas zsolt
Szeptember 14-20. Izsák lászló

Rendõrség
06-20-384-9606, 06-20-384-7731

ügyeletek

APRÓHIRDETÉSEK

Építési engedéllyel
rendelkezõk figyelmébe

Felelõs mûszaki vezetést vállalok
    új lakás és egyéb építményeknél, lakásbõvítésnél, 
    ami minden engedélyezett építéshez szükséges

Építési munkák
 kõmûves munkák, speciális szaképítés
 lakások utólagos hõszigetelése
 térkövezés
 tervezés, költségvetés készítés
             vegye igénybe építési szakember tanácsát!

Egyéb betonmunkák
Beton csatornaelem 

Felhasználható: utaknál, kapubejáróknál, különbözõ átereszeknél, 
belvizek elvezetéséhez, vízelvezetési rendszerek megépítéséhez, stb.

Felszedhetõ tetejû vízelvezetõ beton csatornaelem
Felhasználható: utaknál, kapubejáróknál, különbözõ átereszeknél, 
belvizek elvezetéséhez, vízelvezetési rendszerek megépítéséhez, stb.
  

Kútgyûrû, betonkád
Felhasználható: vízgyûjtõ akna, vízóra akna készítéséhez, hozzá-
való fedlappal, 60x60 cm-es nyílással.

MEgrEndElhEtõ:
CSík IMrE  kõMûvES MEStEr

IzSák, BoCSányI u. 11.
tEl: ��4-441, 0�-�0-�19-002�  

A katolikus temetőkben
történő temetések

(hamvasztás is) ügyintézése

„Jóindulat” Kft. Temetkezés, Kecskemét, 
Csabai Géza krt. 2. (a régi kórház hátsó

bejáratával szemben)
Telefon: 06-30-9639-222,

vagy 
Molnár László,

Izsák, Vörösmarty u. 2.
Tel.: 06-20-3113-572

Ingyenes hallásvizsgálatra
várunk minden érdeklődőt

SZEPTEMBER 14-ÉN
REGGEL 8 -16 ÓRÁIG

a Bajcsy Zsilinszky u. 5. szám 
alatti Egészségházban,

Dr. Szántó ágnes rendelőjében.

Kind Halláscentrum,
Kecskemét, Piaristák tere 7. 

1/101. Tel.: 76-401-238
Hetényi Mária 06-30-925-900

Augusztus 19-30-ig karban-
tartási szünet lesz az Itv 
csatornán. A szerda és csü-
törtök esti adások szünetel-
nek, kivéve augusztus 26-át, 
amikor az augusztus 25-ei 
képviselő-testületi ülést köz-
vetítjük felvételről, melyet 
25-én 14 órától a megszokott 
módon élőben is közvetítünk. 
egyéb időben csak a képújság 
lesz látható

Augusztus 25. kedd
14:00: képviselõ-testületi
           ülés

Augusztus 26. szerda
19:00: Az augusztus 25-i 
           képviselõ-testületi 
           ülés felvételrõl

Szeptember 2. szerda
19:00: kölyök tv. (ism.)
20:05: Megyei krónika
20:35: esti nótaszó 2. (ism.)
21:00: Biztonsági zóna

Szeptember 3. csütörtök
19:00: kölyök tv.
20:05: Megyei krónika
20:35: Izsáki Sárfehér Se - 
           Akasztó
           labdarúgó mérk.

Szeptember 9. szerda
19:00: kölyök tv. (ism.)
20:05: Megyei krónika
20:35: katolikus krónika 
           – családi nap
21:10: esti nótaszó 3. (ism.)

Szeptember 10. csütörtök
19:00: kölyök tv.
20:05: Megyei krónika
20:35: Izsáki Sárfehér Se- 
           Harta Se labdarúgó 
           mérk.

Szeptember 16. szerda
19:00: kölyök tv. (ism.)
20:05: Megyei krónika
20:35: Itv Híradó
21:05: Biztonsági zóna

Szeptember 17. csütörtök
19:00: kölyök tv
20:05: Megyei krónika
20:35: veterán Járművek 
           Izsákon
21:10: Szivárvány Magazin

Születtek: kakulya zalán an: Izsák Judit, kakulya Marcell an.: 
Izsák Judit, Mónus Hanna an: lóczi Ilona, Szabó karina lejla 
an: Szabó veronika Judit, csomor Bíborka an: Izsák Melinda.  
házasságkötés: nem volt.
Meghaltak: dr. Ritter lászló 83 éves, volt izsáki lakos, Bús 
Béla 67 éves, Bajza u.1., Farkas János 72 éves, Gedeon dűlő 
190., Pálinkás-tóth Gábor 38 éves, dankó u. 8., timár Bol-
dizsár 68 éves Fenyő u. 2., Mezei Péterné sz: Molnár Margit 
90 éves, kiskőrösi u. 20., deák Ferencné sz: Perjési Julianna, 
kossuth L. u. 49.

kiscicák ingyen elvihetők. 
Benics Sándor, Mező u. 113.

Izsák és Fülöpszállás külte-
rületén szántót és gyepet vásá-
rolnék napi árfolyamon.

nagy Ferenc, Szabadság tér 
26. t: 06-30-938-1365

négy kiscica ingyen elvihe-
tő. t: 06-30-894-6386


