
ISASZEGÖnkormányzati
tájékoztató

V. évfolyam 2. szám, 2006. február

Azóta a korábban mûködô szemétbánya – esztétikai célú, 
és részben közegészségügyi célt szolgáló – homokkal, földdel 
való takarása megtörtént. A bányaterület teljes rekultivációja 
azonban még várat magára, mivel eddig nem sikerült pályá-
zati pénzt szerezni erre (költsége 100 millió forintos nagyság-
rendû, így a község pénzébôl nem oldható meg). 

Bizonyára sokan örülnek neki, hogy az elmúlt években 
több közterületi részt parkosítottunk, a fôbb útvonalak men-
tén virágosládákat, az oszlopokon cserepes virágokat helyez-
tünk ki, melyektôl az utcák szebbek, barátságosabbak lettek. 
Sajnos pénz hiánya miatt nagyobb szabású fásítási programot 
nem tudtuk megvalósítani.

Az egész településre kiterjedôen mutatós utcanévtáblákat, 
tájékoztató táblákat helyeztünk ki.

A fontosabb helyeken a kevésbé ízléses buszmegállókat ki-
cseréltük tetszetôs, a település jellegéhez jól illeszkedô, fából 
készült buszmegállókra. Ezúton kérek minden jó érzésû isa-
szegi lakost, hogy segítsenek közös értékeink megóvásában: 
fékezzük meg a rongálókat.

Isaszegen több olyan középület és történelmi emlékhely ta-
lálható, mely építészeti vagy más szempontból ékköve közsé-
günknek. Ezen lehetôségekkel élve díszkivilágítást kapott a 
Katolikus Templom, a református Templom, a Világháborús 
emlékmû, a Damjanich János Általános Iskola és a Polgár-
mesteri Hivatal. Ide tartozik annak megemlítése is, hogy igen 
nagy mennyiségben vásároltunk és helyeztünk ki zászlókat 
ünnepeink alkalmával, de sajnos azt is el kell mondani, hogy 
ebbôl nagyon sokat elloptak.

Több mint egy éve Isaszegen is szól a harangjáték, mely 
az alkalomhoz illôen hol a karácsonyi dallamokat játssza, 
hol pedig – történelmi ünnepeink idôszakában – ’48-as in-
dulókat.

A közterületeken, játszótereken több helyütt esztétikus, fá-
ból készült padokat, hintaállványt helyeztünk ki. Jogszabályi 
rendelkezés alapján azonban ma már játszótérre csak az Uni-
ós normáknak megfelelô játékok és felszerelések kerülhetnek, 
melyeknek a bekerülési költsége igen magas. Engedély nélkül 
kihelyezni ezért nem szabad, mert ennek felelôssége a kihe-
lyezôt terhelné. Sajnos az ország összes települését érinti ez az 
új szabályozás, melyhez fejlesztési forrást szintén nem kaptak 
a települések. 

Reméljük a jövôben – talán a tavaszi választások után – újra 
kezdeményezhetjük ennek a jogszabálynak az átgondolását, 
vagy a fejlesztési feltételrendszer kidolgozását. 

Bízom abban, hogy az itt élô lakosság észlelte ezeket a vál-
tozásokat, és megértôen fogadják azt is, hogy a település elôtt 
álló sok feladat közül ilyen pénzügyi keretek között ennyit 
lehetett tisztesen produkálni.

Ígéretemnek megfelelôen az elmúlt 3 év fejlesztési feladatai-
ból egy-egy témakört szeretnék bemutatni, számot adni arról, 
hogy az adott területen mit tudtunk elérni. 

Hazánk egyetlen településén sem mindegy, hogy milyen 
benyomást szereznek a látottakról az átutazók, turisták, ro-
kon-, vagy barátlátogatók, ha végigmennek az utcákon.

Remélem, akik Isaszegen járnak – akár az itt élô polgárok, 
akár idegenek – tapasztalták az elmúlt 3 évben, hogy történ-
tek pozitív változások.

Szerettük volna ezen döntésekkel és azok végrehajtásaival 
az itt élô polgárok komfortérzetét javítani, próbáltuk a közte-
rületek esztétikai értékét növelni, és köztisztasági szempont-
ból is néhány fontos lépést megtenni. Ezek közül pár példát 
legyen szabad megemlíteni – a teljesség igénye nélkül.

Úgy gondolom, az isaszegi polgárok döntô többsége öröm-
mel fogadta a 2002. év végén azt a döntést, hogy az új év 
elejétôl a keletkezett kommunális hulladékot nem középkori 
módszerrel lovaskocsin, vagy nyitott teherautón gyûjtik ösz-
sze és borítják le a település szélén levô, mûködési engedély 
nélkül „üzemelô” szemétbányába. A volt szemétbánya nagyon 
rossz látvány volt, nem beszélve arról, hogy közegészségügyi, 
járványügyi szempontból sem volt veszélytelen, gondoljunk 
csak az ott nyüzsgô patkányokra. 

A 2003. év elejétôl a környezetvédelmi és minden más fel-
tételeknek megfelelô, korszerû hulladékgyûjtés  és -elszállí-
tás valósul meg. A település összes háztartásából származó 
szemét a gyáli hulladéklerakóba kerül, ahol ártalmatlanít-
ják. A kukában való gyûjtési rendszer jó fogadtatásra talált 
a lakosság körében, és az itt élôk zöme örült annak is, hogy 
használt, de jó állapotú kukákat lehetett olcsón megvásárol-
ni. Így próbáltuk csökkenteni az átállással járó lakossági ter-
heket. Ez az „átállás” önkormányzatunknak 6 millió forint-
jába került.

Igaz, felütötték fejüket olyan pletykák az igen kevés gán-
csoskodó részérôl, hogy ezek a használt gyûjtôedények kör-
nyezetszennyezôek, de ez természetesen nem volt igaz, hi-
szen a forgalomba hozatal csak engedéllyel történhet. Ez a 
szóbeszéd is elhalkult, mint igen sok más eddig.

Dr. Kocsis László 
polgármester

Az isaszegi 
település-arculat
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utca, Béke utca, Benkovics utca, Hóvirág utca, Május 1. utca, 
Március 15. utca, Április 6. utca, Szent Imre utca, Alsóerdôsor 
utca, Rákos utca, Béke tér, Dózsa György utca, Hétvezér utca, 
Botond utca, Diófa utca, Esze Tamás utca, Tompa utca, Aulich 
utca, Móricz Zsigmond utca, Thököly utca, Rét utca, Liszt Fe-
renc köz, Wesselényi utca, Kossuth utca 1-tôl és 2-tôl a Liszt 
Ferenc közig, Nagy Sándor utca az Aulich és a Thököly utca 
között, Gyöngyvirág utca.

470/2005. (XII. 20.) Kt. határozat:
Isaszeg Nagyközség Önkormányzat Képviselô-testülete hozzá-
járul a 1625/1 helyrajzi számú, 2117 Isaszeg, Hétvezér u. 6. 
szám alatt található kizárólagos önkormányzati tulajdonú ingat-
lan értékesítéséhez az ingatlanforgalmi értékbecslésben megha-
tározott minimum bruttó 10 070 553 Forintért.
A Képviselô-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy 
28/2004. (X. 21.) számú, az önkormányzat vagyonának érté-
kesítése, hasznosítása során alkalmazandó versenyeztetési sza-
bályokról szóló, valamint a 27/2004. (X. 21.) számú az önkor-
mányzat tulajdonáról és a vagyontárgyak feletti tulajdonjogok 
gyakorlásáról szóló helyi önkormányzati rendeletek figyelembe 
vételével hirdesse meg az ingatlant, és kösse meg az adásvételi 
szerzôdést.
Felelôs: polgármester. Határidô: azonnal.

471/2005. (XII. 20.) Kt. határozat:
Isaszeg Nagyközség Önkormányzat Képviselô-testülete – el-
fogadva a Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Közrend-
védelmi Bizottság módosító indítványát – hozzájárul a 0175/2 
helyrajzi számú, 2117 Isaszeg, külterületen található, szántó és 
gyep megnevezésû kizárólagos önkormányzati tulajdonú ingat-
lan értékesítéséhez minimum bruttó 13 000 000 Forintért. 
A Képviselô-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy 
28/2004. (X. 21.) számú, az önkormányzat vagyonának érté-
kesítése, hasznosítása során alkalmazandó versenyeztetési sza-
bályokról szóló, valamint a 27/2004. (X. 21.) számú az önkor-
mányzat tulajdonáról és a vagyontárgyak feletti tulajdonjogok 
gyakorlásáról szóló helyi önkormányzati rendeletek figyelembe 
vételével hirdesse meg az ingatlant min. bruttó 13 000 000 Fo-
rintért és kösse meg az adásvételi szerzôdést.
Felelôs: polgármester. Határidô: azonnal.

473/2005. (XII. 20.) Kt. határozat:
Isaszeg Nagyközség Önkormányzat Képviselô-testülete – el-
fogadva a Jogi és Ügyrendi Bizottság javaslatát – a felmerült 
bizonytalansági tényezôk miatt úgy dönt, hogy nem vállalja a 
csatlakozást a Nevelési Tanácsadó és Logopédiai Intézet Intéz-
ményirányító és Fenntartó Önkormányzati Társuláshoz.
A Testület felkéri a Polgármestert, hogy dolgozza ki annak lehetô-
ségét, hogy 2 fô logopédussal milyen módon lehet ellátni a felada-
tot úgy, hogy az egyik általános iskolához alapfeladatként rendeli 
és kb. 2 millió Ft normatívát igényel a feladat ellátására.
Felelôs: polgármester. Határidô: 2006. január 20.

479/2005. (XII. 20.) Kt. határozat:
Isaszeg Nagyközség Önkormányzat Képviselô-testülete elfo-
gadja a Polgárôrség Bûnmegelôzési és Önvédelmi Egyesület 
Isaszegen végzett 2005. évi munkájáról szóló beszámoló je-
lentését.

HATÁROZATOK

461/2005. (XII. 20.) Kt. határozat:
Isaszeg Nagyközség Önkormányzat Képviselô-testülete elfogad-
ja a Péceli Rendôrôrs Isaszeg nagyközségben végzett 2005. évi 
munkájáról szóló beszámoló jelentését.
Határidô: azonnal. Felelôs: polgármester.

Z/463/2005. (XII. 20.) Kt. határozat:
Isaszeg Nagyközség Önkormányzatának Képviselô-testülete a 
Rendôrségrôl szóló 1994. évi XXXIV. Tv. 8.§. (2) bek. értelmé-
ben az alábbi véleményt adja:
Az Isaszeg Nagyközség Önkormányzat Képviselô-testülete tá-
mogatja dr. Juhász István (Nagykáta, 1967. október 31. an.: 
Dudás Irén) rendôr alezredes központi tiszt kinevezését a Gö-
döllôi Rendôrkapitányság vezetôjévé. 
A Képviselô-testület felkéri a polgármestert, hogy a véleményét 
továbbítsa a Pest Megyei Rendôr-Fôkapitányságra dr. Ignácz 
István dandártábornok, rendôrségi fôtanácsos, megyei rendôr-
fôkapitány részére.  
Határidô: 2005. december 22. Felelôs: polgármester.

Z/464/2005. (XII. 20.) Kt. határozat:
Isaszeg Nagyközség Önkormányzat Képviselô-testülete – el-
fogadva dr. Eszlári Egon egészségügyi tanácsnok módosító in-
dítványát – támogatja dr. Juhász János által kezdeményezett, 
közalkalmazotti jogviszonyának nyugdíjazása miatti megszün-
tetését 2006. január 31-i hatállyal.
A Képviselô-testület kinyilvánítja azon szándékát, hogy a 2. szá-
mú felnôtt háziorvosi körzet ellátását, vállalkozás keretében kí-
vánja mûködtetni.
A képviselô-testület tudomásul veszi, hogy dr. Juhász János dr. 
Tordai Gábornak kívánja eladni praxisát.
A Képviselô-testület jóváhagyja a Tordai-Med Háziorvosi és 
Foglalkozás-egészségügyi Korlátolt Felelôsségû Társasággal 
határozatlan idôre kötendô (székhely: 1056 Budapest, Váci u. 
74.), a határozat mellékletét képezô feladat-ellátási szerzôdést 
és felhatalmazza a polgármestert az aláírására.
A Képviselô-testület megszünteti a 8 órás ápolónôi, orvos írnoki 
és a 4 órás takarítói közalkalmazotti státuszokat 2006. január 
31-i hatállyal. 
A Képviselô-testület felkéri a polgármestert, hogy munkáltatói 
jogkörében eljárva a szükséges intézkedéseket tegye meg.
A Képviselô-testület dr. Eszlári Egon egészségügyi tanácsnok 
módosító indítványa alapján az alábbiak szerint javasolja módo-
sításra a Tordai doktorral kötendô szerzôdés a 3. mellékletet: 
Rendelési idô:
Hétfô: 07.30–11.30 óráig
Kedd:  12.30–15.30 óráig
Szerda: 07.30–11.30 óráig
Csütörtök: 11.30–15.30 óráig
Péntek: 08.00–12.00 óráig
Határidô: a közalkalmazotti jogviszonyok és a státuszok meg-
szüntetésére és a feladatellátási szerzôdés aláírására 2006. janu-
ár 31.  Felelôs: polgármester.

II. sz. felnôtt háziorvosi körzet:
Petôfi utca, Nádor utca, Tavaszmezô utca, Árpád utca, Arany Já-
nos utca, Szent László utca, Harsányi Bálint utca, Mátyás király 
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480/2005. (XII. 20.) Kt. határozat:
Isaszeg Nagyközség Önkormányzat Képviselô-testülete jó-
váhagyja a Mélyépterv Komplex Mérnöki Rt. – szennyvíz-
tisztító telep bôvítése kapcsán – megvalósíthatósági ta-
nulmány készítésére irányuló 1 600 000 Ft + ÁFA összegû 
ajánlatát. A Képviselô-testület biztosítja a tanulmány elkészí-
téséhez szükséges összeget a megszûnt Víziközmû Társulat el-
különített számláján jelenleg is rendelkezésre álló 10 912 106 +  
20 millió (lekötött) forintos szabad felhasználású keret terhére.
A Képviselô-testület felhatalmazza a polgármestert a Mélyépterv 
Komplex Mérnöki Rt.-vel való szerzôdéskötésre.
Határidô: a szerzôdés megkötésére 2005. december 22. Felelôs: 
polgármester.

481/2005. (XII. 20.) Kt. határozat:
Isaszeg Nagyközség Önkormányzat Képviselô-testülete az Isa-
szegi Közösségi Televízió mûködtetésére, benne 60 perces ma-
gazinmûsor sugárzására (a közbeszerzési eljárásban megjelölt 
tartalommal) kiírt eljárás gyôztesének a New York I&D Szer-
vezô, Tanácsadó és Rendezvény Iroda Kft.-t (1022 Budapest, 
Bogár u. 13/a) hirdeti ki.
A Képviselô-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a 
gyôztes pályázóval kösse meg a vállalkozási szerzôdést 240 000 
Ft + ÁFA/hó erejéig a 60 perces magazinmûsor elkészítésére és 
sugárzására. A Képviselô-testület továbbá felhatalmazza a pol-
gármestert, hogy 5 havi mûsordíjat elôre a vállalkozási szerzô-
dés megkötésével egyidejûleg a vállalkozónak kifizessen.
Határidô: azonnal. Felelôs: polgármester.

483/2005. (XII. 20.) Kt. határozat:
Isaszeg Nagyközség Önkormányzat Képviselô-testülete – elfo-
gadva a Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Közrendvé-
delmi Bizottság módosító indítványát – a Belsômajori utca felet-
ti telkek beépítésének helyi építési szabályzatáról szóló 9/2001. 
(VI. 12.) sz. rendeletében a kialakuló üres telek nagyságát 550 
m2-ben határozza meg.
Határidô: 2006. január 20. Felelôs: polgármester.

484/2005. (XII. 20.) Kt. határozat:
Isaszeg Nagyközség Önkormányzat Képviselô-testülete bérbe 
kívánja adni Morvai Imre vállalkozó részére az Isaszeg, Madách 
u. 14. szám alatti, Isaszeg Nagyközség Önkormányzatának tu-
lajdonában lévô ingatlan asztalos-helyiségét eszközök tárolásá-
ra, valamint az önkormányzati épületek és egyéb létesítmények 
karbantartási feladatainak végzéséhez 2005. december 1-tôl 
2006. december 31-ig (amíg a vállalkozó karbantartási szerzô-
dése szól) a vállalkozó által felajánlott havi bruttó 6 000 Forint 
bérleti díjért.
A bérlô a bérelt helyiség után fizetendô rezsiköltséget – fûtés, 
világítás – légköbméter illetve használat arányában fizeti meg az 
Önkormányzat részére utólagos elszámolással.
Határidô: azonnal. Felelôs: polgármester.

485/2005. (XII. 20.) Kt. határozat:
Isaszeg Nagyközség Önkormányzat Képviselô-testülete a gyer-
mekorvosi rendelô fogorvosi rendelôvé alakítására kiírt közbe-
szerzési eljárást érvénytelennek nyilvánítja a közbeszerzésekrôl 
szóló 2003. évi CXXIX. törvény 92.§. D.) pontja értelmében, 
mely szerint:

„Eredménytelen az eljárás, ha az ajánlatkérô az eljárást a szerzô-
dés megkötésére, illetôleg teljesítésére képtelenné válása miatt 
(82.§) eredménytelenné nyilvánítja.
82.§ Az ajánlatkérô köteles az ajánlatokat elbírálni, kivéve, ha a 
közbeszerzés megkezdését követôen – általa elôre nem látható 
és elháríthatatlan ok következtébe – beállott lényeges körülmény 
miatt a szerzôdés megkötésére, illetôleg a szerzôdés megkötése 
esetén a teljesítésre nem lenne képes. Ebben az esetben az aján-
latkérônek az eljárást eredménytelenné kell nyilvánítania.”
A Képviselô-testület felhatalmazza a polgármestert, folytassa le 
a közbeszerzési eljárást a korábbival azonos tartalommal 2006. 
januárjában.
Határidô: az ajánlattételi felhívás kiküldésére 2006. január, el-
bírálásra 2006. februári ülés. Felelôs: polgármestert.

486/2005. (XII. 20.) Kt. határozat:
Isaszeg Nagyközség Önkormányzat Képviselô-testülete a 
182/2005. (IV. 25.) sz. határozatát az alábbiak szerint módo-
sítja és egészíti ki:
A 2006. évi útépítések felsorolása kibôvül a Thököly utca továb-
bi 120 méteres szakaszával – a Nagy S. utcától a Rózsa utca irá-
nyába – és a Rózsa utca 50 méteres szakaszával, mely szakaszok 
kimaradtak az eddigi 182/2005 (IV. 25.) és a 459/2005.(XI. 
29.) Kt. határozatokból. 
A 182/2005. (IV. 25.) határozat további része változatlan  
marad. 
A Képviselô-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy Thö-
köly és a Rózsa utca meghatározott szakaszának 2006. augusz-
tus 10-ig, szilárd burkolattal történô ellátására a szükséges in-
tézkedést tegye meg a hatályos jogszabályok rendelkezéseinek 
megfelelôen.
A Képviselô- testület a munkálatok fedezetét (Kb. 8 millió Ft 
összeget) a 2006. évi költségvetés útépítés keretében biztosítja. 
Felelôs: polgármester. Határidô: azonnal.

487/2005. (XII. 20.) Kt. határozat:
Isaszeg Nagyközség Önkormányzat Képviselô-testülete tudo-
másul veszi Verseckiné Pálfalvai Anna külsô bizottsági tag le-
mondását a Gazdasági és Pénzügyi Bizottságbeli tagságáról, s 
úgy dönt, hogy nem kíván új tagot választani. 
A Képviselô-testület felkéri a Jegyzôt, hogy az SZMSZ 2. számú 
függelékében vezesse át a szükséges módosítást. 
Határidô: azonnal. Felelôs: Dr. Molnár Éva jegyzô.

488/2005. (XII. 20.) Kt. határozat:
Isaszeg Nagyközség Önkormányzat Képviselô-testülete válto-
zatlan feltételek mellett meghosszabbítja a 2003. április 30-án 
kelt hulladékszállítási közszolgáltatási szerzôdést az A.S.A. Kör-
nyezetvédelem és Hulladékgazdálkodás Magyarország Korlátolt 
Felelôsségû Társasággal 2006. január 1-jétôl mindaddig, amíg a 
közbeszerzési eljárás eredményeként az új közszolgáltatási szer-
zôdést, a gyôztes céggel meg nem köti.
A Képviselô-testület felhatalmazza a polgármestert a hulladék-
közszolgáltatási szerzôdés határidejének módosítására.
Határidô: azonnal. Felelôs: polgármester.

490/2005. (XII. 20.) Kt. határozat:
Isaszeg Nagyközség Önkormányzat Képviselô-testülete elfogad-
ja a határozatok végrehajtásáról szóló jelentést.
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1/2006. (I. 12.) sz. Kt. határozat:
Isaszeg Nagyközség Önkormányzat Képviselô-testülete a 0175/2 
helyrajzi számú, 2117 Isaszeg külterületén található, szántó és 
gyep megnevezésû kizárólagos önkormányzati tulajdonú ingat-
lant a 2005. december 23-án kiírt pályázat gyôztesének Balázs 
Ferencnek (2100 Gödöllô, Kossuth Lajos utca 42.) értékesíti 
bruttó 15 000 000 Ft azaz tizenötmillió forintért.
A Képviselô-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a 
gyôztes pályázóval kösse meg az adásvételi szerzôdést.
Határidô: azonnal. Felelôs: polgármester.

2/2006. (I. 12.) sz. Kt. határozat:
Isaszeg Nagyközség Önkormányzat Képviselô-testülete az 
1625/1 helyrajzi számú, 2117 Isaszeg belterületén, természet-
ben a Hétvezér u. 6. szám alatt található kizárólagos önkor-
mányzati tulajdonú ingatlant a 2005. december 23-án kiírt pá-
lyázat gyôztesének (Nádházi Pálnak és Nádházi Pálnénak 2117 
Isaszeg, Akácfa utca 8/1) értékesíti 10 070 553 Ft azaz tízmillió 
hetvenezer ötszázötvenhárom forintért.
A Képviselô-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a 
gyôztes pályázóval kösse meg az adásvételi szerzôdést.
Határidô: azonnal. Felelôs: polgármester.

RENDELETEK

Isaszeg Nagyközség Önkormányzat Képviselô-testületének 
33/2005. (XII. 21.) sz. rendelte a 34/2003. (XII. 16.) és a 
39/2004. (XII. 15.) rendeletekkel módosított, a közüzemi 
vízbôl szolgáltatott ivóvízért fizetendô díjról szóló 8/1995. 
(V. 9.) rendeletének módosítására.
Isaszeg Nagyközség Önkormányzat Képviselô-testülete a csa-
tornadíjról szóló 12/1997. (V. 13.) számú rendeletének (továb-
biakban: R) módosítására az alábbi rendeletet alkotja:

1.§
A R. 2.§-a hatályát veszti, helyébe az alábbi rendelkezés lép:
(1) Isaszeg Nagyközség területén a közületi és lakossági vízdíj 

egységesen 180 Ft/m3 + 15% ÁFA.
(2) Valamennyi vízfogyasztó 210 Ft/hó + 15% ÁFA alapdíjat fizet.
Az új díjakat a hatályba lépést követô elsô leolvasás utáni fo-
gyasztás elszámolásánál kell alkalmazni.

2.§
Jelen rendelet 2006. január 1-én lép hatályba.

Isaszeg Nagyközség Önkormányzat Képviselô-testületé-
nek 32/2005. (XII. 21.) sz. rendelte a 11/1998. (IV. 21.), 
a 2/1999. (I. 19.) és a 35/2003. a 17/2004. (V. 18.) és a 
38/2004. (XII. 15.) rendeletekkel módosított, a csatornadíj-
ról szóló 12/1997. (V. 13.) rendeletének módosítására
Isaszeg Nagyközség Önkormányzat Képviselô-testülete a csa-
tornadíjról szóló 12/1997. (V. 13.) számú rendeletének (továb-
biakban: R) módosítására az alábbi rendeletet alkotja:

1.§
A R. 1.§-ának elsô francia bekezdése hatályát veszti és helyébe 
az alábbi rendelkezés lép:
Isaszeg Nagyközség területén a közületek és a lakosság által fize-
tett csatornadíj egységesen 170 Ft/m3 + 15% ÁFA,

2.§
Jelen rendelet 2006. január 1-én lép hatályba.

A MÛVELÔDÉSI HÁZ PROGRAMJA

Február 04. 14.00: Nyugdíjasok baráti körének pótszilveszte-
re

Február 05. 17.00–19.00: Egészségügyi elôadássorozat
Február 10. 15.00: Klapka György Általános Iskola  –  farsang 

– felsô tagozat
Február 11. 14.00–18.00: Klapka György Általános Iskola 

–  farsang – alsó tagozat
Február 12. 17.00–19.00: Egészségügyi elôadássorozat
Február 18. 15.00: Farsangi játszóház
 Kézmûves foglalkozások – családi programok
   18.00–22.00: Valentin napi tini-buli
Február 19. 17.00–19.00: Egészségügyi elôadássorozat
Február 24. 14.00–21.00: Damjanich János Általános Iskola 

– farsang 
 
Február 25. NATURA NAP
Egész napos rendezvény a lelki és testi egészségrôl, az egész-
ségmegôrzés és gyógyítás alternatív lehetôségeirôl, elôadások 
ezotériáról, asztrológiáról, agykontroll, asztrológus, grafoló-
gus, masszázs, természetgyógyászok…

Február 24–26. A VELENCEI KARNEVÁLRA a Dózsa 
György Mûvelôdési Otthon buszkirándulást szervez. Indulás 
24-én 20.00-kor, érkezés 26-án délelôtt.
Kérjük, részvételi szándékukat február 13-ig jelezzék a Mû-
velôdési Otthon irodájában. (Kérjük a jelentkezôk nevét, el-
érhetôségét feltétlenül adják meg!)
Költség: 14 900 Ft + biztosítás  (1100 Ft/3 nap).  (A buszkirán-
dulás csak 40 fô felett indul!) 

KIÁLLÍTÁS
Fotókiállítás 2005. év eseményeirôl

SZOLGÁLTATÁS
Február 9. A.S.A (szemétszállítás) ügyfélfogadás 11.00–13.00 
óráig a Mûvelôdési Otthon bejáratánál az ügyfélszolgálati iro-
dában.

BABA-MAMA KLUB (CSEMETE KUCKÓ)
www.csemetekucko.uw.hu
minden hétfôn  10.00–12.00 óráig
Szeretettel várunk várandós mamákat is! Ismerkedjetek az 
anyaság rejtelmeivel!
Szoptatós csoport páratlan hét csütörtökön 10-12 óráig 

FELHÍVÁS!
A Dózsa György Mûvelôdési Otthon kiállítást tervez, mely 
bemutatja Isaszeg lakodalmi, esküvôi szokásait a régmúlttól 
napjainkig. Aki a kiállítás anyagát szívesen gazdagítaná saját 
emlékeivel, fényképekkel, tárgyakkal, dokumentumokkal, 
kérjük jelezze ezt a Mûvelôdési Otthon irodájában. Szeretettel 
várunk mindenkit. 

A programok változtatásának jogát fenntartjuk!
Tanfolyamokról, klubokról, programokról érdeklôdni a Mûvelôdési Otthon irodájában vagy 
a 28/582-055 telefonszámon valamint az isaszegmuvotthon@citromail.hu címen lehet.
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1.
A Közép-Dunavölgyi Vízügyi Igazgatóság már vízjogi létesítési 
engedélyt adott a telep átalakítására, bôvítésére, mely szerint 
az elvégzendô feladatok az alábbiak: egy új, egyesített, vasbe-
ton szerkezetû biológiai tisztítót kell építeni, egy Dorr típusú, 
köralaprajzú utóülepítô medencével.

Elsôrendû probléma, hogy bôvítésre a telep jelenlegi terüle-
tén belül nincs lehetôség, tehát növelni kell a területet. A telep 
jobb oldali részén lévô terület állami tulajdon, a telep mögötti 
terület pedig magántulajdon.

A bôvítéssel együtt a szennyvíziszap elhelyezése is megol-
dandó feladat.

2.
A KÖRTE-ORGANICA Környezettechnológiák Rt. ajánlatot 
tett úgynevezett élôgépes technológiával ellátott szennyvíz-
tisztító telep építésére, mely két változatot tartalmaz:
– A szennyvíztisztító telep jelenlegi mûtárgyai, gépészete fel-

használásra kerül, és bôvítésként egy élôgépes biológiai 
tisztító blokk épülne ki;

– Teljesen új szennyvíztisztító telep létesülne.
Az ajánlat – sajnos – nem ad megoldást a szennyvíziszap 

kezelésére.

3.
A  MÉLYÉPTERV KOMPLEX MÉRNÖKI Rt. által kialakított 
szennyvíz- és iszapkezelési technológiával, új biológiai tisztí-
tó- és iszapkezelô-komposztáló egység telepítésével, a meglévô 
mûtárgyaknak kiegyenlítô, csapadékvíz-tároló funkciójával.

A jelenlegi mûtárgyak hosszútávú felhasználásával kapcso-
latban azonban kétségek merülnek fel. A probléma az, hogy 
ezek szénacélból készültek, ezért élettartalmuk „véges”, s már 
jelenleg is jelentôsnek mondható korróziós károk észlelhetôk 
rajtuk. Megjegyzem, ilyen típusú telepeket (például Turán és 
Veresegyházán) rozsdamentes acélból építettek.

Végezetül: Úgy gondolom, nem csak én vagyok kíváncsi arra, 
hogy miért létesítettek Isaszegen olyan szennyvíztisztítót, 
amely már üzembe helyezésekor sem felelt meg a követelmé-
nyeknek. Ezt tetézvén nem volt alkalmas a csatornán érkezô 
szennyvíz fogadására sem.

Kitôl várhatunk választ? Pénzes Jánostól, aki már 1990 óta 
önkormányzati képviselô, sôt ô volt az „atyja” ennek a beru-
házásnak. Pénzes úr abban az idôszakban fôállású alpolgár-
mester volt, s ez volt a legfôbb feladata.

Megjegyzem, sem Lázár András nem volt, sem pedig én nem 
vagyok fôállású alpolgármester.

Pénzes úr azonban mélyen hallgat errôl a témáról. Jó lenne 
tudni, mi ennek az oka? Mert ô aztán nem fukarkodik a kriti-
kákkal, amit a FORRÁS-ban elôszeretettel le is írogat.

Ezért – kellô tisztelettel – megkérem Pénzes János urat arra, 
szíveskedjen magyarázatot adni, miért épült ilyen rossz minô-
ségû szennyvíztisztító telep Isaszegen?

Vagy netán nem is érez felelôsséget ezért a rossz beruházá-
sért, mely újabb sok-sok milliós kiadást jelent községünknek?

Azért sem érez felelôsséget, hogy több milliós bírságot kell 
fizetni a nem kellô paraméterû tisztított szennyvíz miatt?

Pedig ezt is az isaszegiek fizetik meg, hiszen a bírságok ösz-
szegét be kellett építeni a csatornadíjba!

Lapszél
Farkas István
alpolgármester

A szennyvíztisztítóról

Az Önkormányzati tájékoztató e havi számában olvasható a 
480/2005 (XII.) számú határozat, mely szerint a Mélyépterv 
Komplex Mérnöki Rt. kap megbízást az isaszegi szennyvíztisz-
tító telep bôvítésére vonatkozó megvalósíthatósági tanulmány 
elkészítésére 1 600 000 Ft + ÁFA összegért.

Érdemes szót ejteni arról, hogy mi teszi ezt szükségessé?
A válasz egyszerû: a szennyvíztisztító telep már üzembe he-

lyezésekor sem felelt meg a követelményeknek, s azóta a hely-
zet rosszabbodott.

Bár a korábbi Képviselô-testület tudott a problémákról, de 
csak késéssel végeztetett vizsgálatot. A feladattal az AQUIN-
NO Kft.-t bízták meg. A 2000. év végén készített szakértôi 
jelentés többek között így fogalmaz:

„Isaszeg nagyközség szennyvíztisztító telepét a próbaüzem óta 
különféle mûködési problémák jellemzik. Az ezek kiküszöbölésé-
re tett intézkedések sikertelennek bizonyultak. A telepet mind a 
mai napig nem lehet bírságmentesen üzemeltetni, noha a jelen-
legi szennyvíz- és szennyezôanyag-terhelés el sem éri a tervezett 
értéket.”

Az alapvetô probléma az, hogy a telep eredeti engedélyében 
1000 m3/nap szerepel, ugyanakkor még a jelentôs ráfordítások 
ellenére sem tudja ezt a mai napig teljesíteni. A szennyvíztisz-
tító telep a jelenlegi kiépítettségében napi 700–750 m3, csator-
nán érkezô szennyvizet képes megtisztítani megfelelô paramé-
terekkel. A telepen, száraz idôben, hétköznapokon 800–850 
m3, hétvégeken 1000–1050 m3 a fogadott napi szennyvíz.

A telepet – a vízjogi engedély szerint – 1450 m3/nap meny-
nyiségre kell bôvíteni.

S a telepre  fordított összegek eddig az alábbiak:
1993–1995. évek között: ~62 millió Ft.
1998. évben:   ~10 millió Ft.
2002. évben:   ~22 millió Ft.

Megjegyzem, hogy 1998-ban azért kellett ~10 millió forin-
tot a telepre költeni, mert nem volt alkalmas a csatornán érke-
zô szennyvíz fogadására!

Arra a kérdésre, mely szerint mibe fog mindez kerülni a 
községnek, jelenleg nem tudja senki a választ. Egy biztos, a 
munkák több százmillió forintot igényelnek.

Néhány dolog azonban már jól látszik:
A nem megfelelôen tisztított szennyvíz miatt 1997 óta kell 

bírságot fizetni, mely több millió Ft. A pontos összegeket – ter-
vem szerint – a következô számban leírom.

A tanulmány elkészítésén kívül még ~10 millió Ft + ÁFA 
szükséges a pályázat benyújtásához, majd a pályázat esetleges 
elnyerése esetén 50%-os önrészt kell biztosítani.

Maga a tanulmány 3 variációt fog tartalmazni:



zettség, fôiskolai szintû településmérnöki (városgazdasági 
mérnöki) szakképzettség.

Elônyt jelent a közigazgatási és vezetési gyakorlat.

A jelentkezéshez csatolni kell:
•  a szakmai tevékenységet is bemutató részletes önéletraj-

zot,
•  az iskolai végzettségre, szakképzettségre vonatkozó okmá-

nyok másolatát,
•  három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyít-

ványt.

Besorolás, bérezés és egyéb juttatások megállapítása a köztiszt-
viselôk jogállásáról szóló, módosított 1992. évi XXIII. Tv. alap-
ján, valamint a helyi közszolgálati szabályzat szerint történik.

Jelentkezni a Polgármesteri Hivatalban (2117 Isaszeg, Rákó-
czi utca 45.), Csóry Józsefné humánpolitikai referensnél lehet 
2006. február 23-ig.

�

3. Közoktatási referens munkakör

Ellátandó feladatok: az oktatási és nevelési intézményekkel 
kapcsolattartás, a feladatok koordinálása, fenntartói irányítás-
sal összefüggô döntések elôkészítése, az oktatási és nevelési 
intézmények mûködéséhez kapcsolódó hatósági munka, ki-
egészítô tevékenységként gyám- és gyermekvédelmi, szociális 
ügyekben elôkészítés, végrehajtás.

Jelentkezési feltételek:
•  magyar állampolgárság,
•  büntetlen elôélet,
•  egyetemi vagy fôiskolai szintû pedagógusi szakképzettség.

Elônyt jelent a közoktatási szakértôi végzettség, oktatási és 
nevelési intézményvezetôi gyakorlat.

A jelentkezéshez csatolni kell:
•  a szakmai tevékenységet is bemutató részletes önéletraj-

zot,
•  az iskolai végzettségre, szakképzettségre vonatkozó okmá-

nyok másolatát,
•  három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyít-

ványt.

Besorolás, bérezés és egyéb juttatások megállapítása a köz-
tisztviselôk jogállásáról szóló, módosított 1992. évi XXIII. Tv. 
alapján, valamint a helyi közszolgálati szabályzat szerint tör-
ténik.

Jelentkezni a Polgármesteri Hivatalban (2117 Isaszeg, Rákó-
czi utca 45.), Csóry Józsefné humánpolitikai referensnél lehet 
2006. február 23-ig.
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ÁLLÁSHIRDETÉSEK

Isaszeg Nagyközség Polgármesteri Hivatalának jegyzôje állást 
hirdet az alábbi három munkakör betöltésére:

1. Építésügyi – hatósági ügyintézô munkakör

Ellátandó feladatok: kiemelt építésügyi hatósági ügyek dön-
tésre való elôkészítése és végrehajtása, továbbá közremûködés 
beruházás-elôkészítésben, pályázatkészítésben, szükség esetén 
tervezéskoordinálás, községfejlesztéssel kapcsolatos feladatok 
elôkészítése.

Jelentkezési feltételek:
•  magyar állampolgárság,
•  büntetlen elôélet,
•  egyetemi vagy fôiskolai szintû építészmérnöki, építômér-

nöki (szerkezetépítô, magasépítô üzemmérnök) szakkép-
zettség, fôiskolai szintû településmérnöki (városgazdasági 
mérnöki) szakképzettség.

Elônyt jelent a közigazgatási gyakorlat.

A jelentkezéshez csatolni kell:
•  a szakmai tevékenységet is bemutató részletes önéletraj-

zot,
•  az iskolai végzettségre, szakképzettségre vonatkozó okmá-

nyok másolatát,
•  három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyít-

ványt.

Besorolás, bérezés és egyéb juttatások megállapítása a köz-
tisztviselôk jogállásáról szóló, módosított 1992. évi XXIII. Tv. 
alapján, valamint a helyi közszolgálati szabályzat szerint tör-
ténik.

Jelentkezni a Polgármesteri Hivatalban (2117 Isaszeg, Rákó-
czi utca 45.), Csóry Józsefné humánpolitikai referensnél lehet 
2006. február 23-ig.

�

2. Építésügyi – beruházási osztályvezetôi munkakör

Ellátandó feladat: kiemelt építésügyi hatósági ügyek döntés-
re való elôkészítése és végrehajtása, továbbá beruházáselô-
készítés, tervezéskoordinálás, községfejlesztéssel kapcsolatos 
feladatok koordinálása, végrehajtása, településüzemeltetéssel 
kapcsolatos feladatokban közremûködés, irányítási, osztály-
vezetôi feladatok ellátása.

Jelentkezési feltételek:
•  magyar állampolgárság,
•  büntetlen elôélet,
•  egyetemi vagy fôiskolai szintû építészmérnöki, építômér-

nöki (szerkezetépítô, magasépítô üzemmérnök) szakkép-
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Hétközi és hétvégi összevont ügyeletek

Február
 06-án  Dr. Eszlári Egon
 07-én  Dr. Kürti József
 08-án  Dr. Eszlári Egon

09-én Dr. Tordai Gábor
10-én  Dr. Kürti József
11–12-én Dr. Eszlári Egon
13-án Dr. Tordai Gábor
14-én Dr. Eszlári Egon
15-én Dr. Kürti József
16-án Dr. Tordai Gábor
17-én Dr. Eszlári Egon
18–19-én Dr. Kürti József
20-án Dr. Tordai Gábor
21-én Dr. Eszlári Egon
22-én Dr. Eszlári Egon
23-án Dr. Kürti József 
24-én Dr. Tordai Gábor
25–26-án Dr. Horváth Anna
27-én Dr. Kürti József
28-án Dr. Tordai Gábor

Március
01-jén Dr. Kürti József
02-án Dr. Tordai Gábor
03-án Dr. Kürti József
04–05-én Dr. Tordai Gábor

Dr. Eszlári Egon: 
 Hunyadi u. 19. Tel.: 493-288, 20/958-8639

Dr. Horváth Anna: 
 Botond u. 7. Tel.: 493-250, 30/591-7086

Dr. Tordai Gábor: 
 Aulich u. 3. Tel.: 493-302

Dr. Kürti József: 
 Csata u. 2. Tel.: 495-238

A hétközi orvosi ügyelet 15.30-kor kezdôdik, péntekenként pedig 
12.00-kor.

VASÁRNAPI GYÓGYSZERTÁRI ÜGYELET:

Ezüstkehely Patika: páros héten 8–12-ig
Liget Patika: páratlan héten 8–12-ig

A mentôk ingyenes hívószáma: 104
Mobiltelefonról való hívás esetén: 28/420-840

MÁS SZEMÜVEGGEL

Több hónapja, a különbözô forrásokból megjelent írások – jöttek 
jobbról vagy balról – azt sejtetik, hogy az országos példához ha-
sonlóan Isaszegen is megindult a kampány.

Önkéntelenül is felmerül a kérdés, hogy honnan van erre anya-
gi fedezet?

Az Önkormányzati Tájékoztatót leszámítva, feltételezem, hogy 
egyéni adományokból, képviselôi tiszteletdíjak, tagdíjak és az or-
szágos pártok kasszáiból származnak.

Ez utóbbi azért gondolom, mert például a „Centrum” helyi lapja 
bô terjedelemben Kupa Mihály szócsöve, de ettôl ekletánsabb pél-
da a januári „Szegfû” kiadványa, ahol is 8 oldalból 6 oldal a szoclib 
kormányprogram ismereteit taglalja. Ezek után az országos médiu-
mokban, sajtótermékekben többször szellôzetett, többmilliós nagy-
ságrendû propagandaforintok felhasználása érthetôbbé válik. 

Ha röviden akarom megfogalmazni az Isaszegen megjelenô 
kiadványok tartalmát, azt gondolom, több mint elszomorító.

Kérdezhetnék, hogy milyen jogon veszem a bátorságot arra, 
hogy minôsítsem a helyi sajtót. Akik nem ismernek, azoknak be-
mutatkozom: Az elsô ciklusban 4 évig voltam képviselô, jelenleg 
pedig már több mint két éve a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság 
külsô tagja vagyok. Következésképpen van elég rálátásom az ön-
kormányzati tevékenységre. 

Ismereteim alapján állítom, hogy durva és igazságtalan dolog tá-
madni a település két vezetôjét. Bár nem tisztem ôket megvédeni, 
– szerintem nem is szorulnak rá – de érdemes az események, tör-
ténések ismeretében objektív álláspontot képviselni!

Ezzel kapcsolatban érdemes a teljesség igénye nélkül polemi-
zálni:
– Leszögezhetô, hogy Isaszeg Önkormányzat Képviselô-testülete 

legitim, 18 képviselôbôl áll. Az elért eredmények és hibás dön-
tések tekintetében egyetemleges a felelôsség! 

– Esküjük szerint a legjobb tudásukat latba vetve kötelesek végez-
ni a munkájukat. Ettôl eltérve minden más cselekedet a letett 
eskü ellen való!

– Lehet kritikát megfogalmazni, akármennyit, de mellé kell tenni 
a megoldást, az építô javaslatot!

– Vegyen részt az önkormányzati feladatok végzésében, akár 
konkrét formában is!

– Információkat csak a teljes igazság ismeretében adjon!
– Becsülje a vele kapcsolatban álló munkatársakat, képviselôket!
– Ne rágalmazzon, felesleges indulatokat ne keltsen, sem szû-

kebb, sem pedig tágabb értelemben!
– Törekedjen a legmesszebb menôkig a konszenzusra!

Felelôs képviselônek lenni nem könnyû. Csakhogy a választot-
tak mindegyike saját elhatározásból került oda, nem kényszerbôl. 
Még van hátra háromnegyed év, jó lenne, ha az érintettek elgon-
dolkodnának azon, hogy a fentiekben leírtaknak mennyire tesz-
nek eleget – és ha szükséges, tudnak-e változtatni?

Egyébiránt a községet érintô, a helyi lapokban ostorozott úgy-
nevezett „ügyekrôl” van véleményem – igaz, jelentôsen más –, de 
errôl tudatosan nem írtam. 

Célom ugyanis az, hogy felhívjam a figyelmet arra, hogy sokak-
nak az egyéni érdeke a legfontosabb, s ezért számukra semmi sem 
drága!

Kérdésem: ha egyszer a helyi lapokat írók bekerülnek a „helyi 
hatalomba”, vajon nem ugyanilyenek lennének?

Podmaniczky István
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Isaszeg – Önkormányzati tájékoztató

A lap kiadója a ZoLa-Tech Kft. Tördelôszerkesztô: Komlós Andrea.
Felelôs szerkesztô: Farkas István. A szerkesztôség címe: 2117 Isaszeg, Rákóczi út 45.

Telefon: 28/583-105 A lap tulajdonosa: Isaszeg Nagyközség Önkormányzata.  
Megjelenik 3500 példányban. Minden jog fenntartva.

Csóry Józsefné
anyakönyvvezetô

 Anyakönyvi hírek
 2005. 12. 15. – 2006. 01. 15.

Születések:
Turai Gergô Erdô utca 35.
Molnár Gyémánt Szent László utca 31.
Molnár Gyöngy Szent László utca 31.
Rubi Alexa Tavaszmezô utca 11.
Juhász Bálint Zrínyi utca 18.
Hrustinszki Roland Dózsa György utca 5.
Vidák Adrián András József Attila utca 13.

Halálesetek:
Varga Józsefné (53 éves) Béke utca 36.
Mácsai Jenô (78 éves) Béke tér 6.
Földi István Imre (64 éves) Alkotmány utca 1.
Rácz Zoltánné (75 éves) Aulich utca 8.
Skribek Istvánné (86 éves) Magyar utca 12.
Orsovai Károly (61 éves) Belsômajori utca 8.

n

AJÁNLATI FELHÍVÁS

Isaszeg Nagyközség Önkormányzat Képviselô-testülete a 
28/2004. (X. 21.) számú, az önkormányzat vagyonának ér-
tékesítése, hasznosítása során alkalmazandó versenyeztetési 
szabályokról szóló rendelete alapján pályázatot ír ki az alábbi 
ingatlan értékesítésére.
Értékesíteni kívánt ingatlan: 

2117 Isaszeg, Rákóczi u. 75., 461/4 hrsz, kivett gazdasági 
épület és udvar megnevezésû ingatlan.

Az értékesítés feltételei:
Az ingatlan minimális eladási ára  25 000 000 Ft + ÁFA.

Az ajánlatot zárt borítékban, „Vételi ajánlat a 2117 Isaszeg, Rá-
kóczi u. 75. szám alatti ingatlanra” felírással 2006. március 1. 
(szerda) 9.00 óráig lehet benyújtani az alábbi címre: Isaszeg 
Nagyközség Polgármesteri Hivatal Titkársága, 2117 Isaszeg, 
Rákóczi utca 45.
Az ajánlatok felbontásának ideje: 2006. március 1., 10 óra.
Az ajánlattevô az ajánlatát 2006. március 28-ig köteles fenn-
tartani.
A pályázati eljáráson való részvétel feltétele, hogy az ajánlatte-
vô az ajánlattal egyidejûleg pályázati biztosítékot adjon, mely-
nek összege a minimális eladási ár 10%-a, azaz 3 000 000 Ft.
A biztosíték összege a gyôztes pályázó ajánlatába beszámít.  
Az indult pályázók pályázati biztosítéka a felhívás visszavoná-
sa, az ajánlatok érvénytelenségének megállapítása esetén, va-
lamint az ajánlatok elbírálása után visszajár.
Nem jár vissza a pályázati biztosíték:
– ha a pályázó az ajánlati kötöttség alatt az ajánlatát vissza-

vonja,
– a pályázó az ajánlat benyújtását követôen, de az eredmény-

hirdetést megelôzôen vonja vissza ajánlatát,
– ha a szerzôdés megkötésének meghiúsulása a pályázónak 

felróható, vagy az ô érdekkörében felmerült más okból hiú-
sul meg.

Egyéb kikötések:
A vevônek 3 év felújítási kötelezettséget kell vállalnia. Ameny-
nyiben ennek nem tesz eleget, az Önkormányzatnak 5 év visz-
szavásárlási joga van az eladási ár összegéért. 
Az ingatlan helyi védettség alatt áll.
Az ajánlatnak tartalmazni kell:
– a pályázati felhívásban foglalt feltételekrôl szóló elfogadó 

nyilatkozatot,
– a vételár összegét, a fizetés módját, melyet a felajánlott ingat-

lanért kínál,
– az ajánlati kötöttségre vonatkozó kötelezettségvállalást,
Az ajánlat elbírálása:
Az ajánlat gyôztese a legmagasabb vételi árat ajánló pályázó.

További információ kérhetô Isaszeg Nagyközség Polgármeste-
ri Hivatal, Dr. Tahon Róbert közigazgatási osztályvezetôtôl a  
06-70/372-5738 telefonszámon.

Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak,  
akik Mácsai Jenôt utolsó útjára elkísérték, 

és mély fájdalmunkban velünk együttéreztek.

    Gyászoló család
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