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Tisztelt Képviselı-testület! 
 
A gyermekek védelmérıl és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. 96. § (6) bekezdése 
elıírja, hogy a helyi önkormányzatnak a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról 
minden év május 31-ig átfogó értékelést kell készítenie, amelyet a képviselı-testületnek meg kell 
tárgyalnia. 
 
 
1. A település demográfiai mutatói 
 
Szıc község lakossága 2013. január 1-jei adatok alapján 434 fı volt.  
A korosztály szerinti megoszlás az alábbiak szerint alakult: 
 

Korcsoport Férfi (fı) Nı (fı) Összesen (fı) 
0-3 7 12 19 
4-6 4 5 9 
7-10 7 1 8 
11-14 6 8 14 
15-18 8 7 15 
19-60 106 83 189 
61- 68 112 180 

Összesen: 206 228 434 
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2. Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli, természetbeni ellátások 
 
2.1. Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény 
 
A tárgyévben rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesített gyermekek száma 32 fı volt. 
Elutasításra a tavalyi év során nem került sor.  
 

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülı gyermekek 
kor szerinti megoszlása  

Korcsoport Fı Ebbıl tartósan beteg 
0-6 16 6 
7-14 5 3 
15-18 9 1 
19- 2 0 
Összesen: 32 10 

 
2013. évben a jogosultság jövedelemhatára 37.050,- Ft/fı, gyermekeit egyedülálló szülıként nevelı 
család esetében 39.900,- Ft/fı volt. 
A kérelmezı családokra jellemzı, hogy rossz anyagi körülmények között élnek. Sok esetben egyik vagy 
mindkét szülı munkanélküli, családjukban kettı vagy több gyermeket nevelnek. 5 családnál egyedül 
álló szülı neveli gyermekét/gyermekeit. A családokban az egy fıre jutó jövedelem a mindenkori 
öregségi nyugdíj minimum (2013. évben 28.500,- Ft) alatt vagy annak közelében van.  
 
A települési önkormányzat jegyzıje annak a gyermeknek, fiatal felnıttnek, akinek rendszeres 
gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultsága a tárgyév augusztus 1-jén fennáll, a tárgyév 
augusztus hónapjában, ha a tárgyév november 1-jén fennáll, a tárgyév november hónapjában - a 
mindenkori költségvetési törvényben meghatározott összegő - természetbeni támogatást nyújt 
fogyasztásra kész étel, ruházat, valamint tanszer vásárlására felhasználható Erzsébet-utalvány 
formájában. A támogatás esetenkénti összege 2013. évben 5.800,- Ft volt. Az önkormányzat 2013. 
évben összesen 359.600,- Ft-ot fordított a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülık 
támogatására. 
 
 
2.1.2. Kiegészítı gyermekvédelmi támogatás (pénzbeli ellátás) 
 
A tárgyévben kiegészítı gyermekvédelmi támogatásban részesített gyermekek száma 1 fı volt. 
Elutasításra a tavalyi év során nem került sor. A kiegészítı gyermekvédelmi támogatásra 75.240,- Ft-ot 
fizetett ki az önkormányzat a jogosultnak, ezen felül évi két alkalommal kifizetett pótlék összege16.800,- 
Ft. Ez összességében 92.400,- Ft. 
 
 
2.1.3. Óvodáztatási támogatás 
 
Tárgyévben Szıc községben óvodáztatási támogatás iránti kérelemmel nem éltek. 
 
 
2.1.4. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 
 
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban 1 család 4 gyermeke részesült. Elutasított kérelmezı nem 
volt. Az önkormányzatot terhelı kiadások nagysága 5.000,- Ft.  
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Rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban részesített családban mindkét szülı munkanélküli, akik nem 
tartják a kapcsolatot a Munkaügyi Kirendeltséggel. A család hitelt érdemlıen bizonyítható jövedelmét a 
gyermekek után járó családi pótlék jelenti. 
 
 
2.2. Egyéb pénzbeli vagy természetbeni juttatások 
 
A 2013. évben a szülési támogatást kérık száma 3 fı volt. Az önkormányzat rendelete alapján a szülési 
támogatás összege gyermekenként 10.000,- Ft. 2013-ban szülési támogatás jogcímen 30.000,- Ft 
került kifizetésre. 
 
Az önkormányzat a 2013. évi költségvetésében 65.000,- Ft-ot biztosított azoknak a gyermekeknek az 
iskolába járásához szükséges tanulóbérlet költségeinek megtérítésére, akik nem a Nyirádi Erzsébet 
Királyné Általános Iskola Dr. Szalai Miklós Tagintézményének tanulói. 
 
 
2.3. Gyermekétkeztetés 
 
Az általános iskolai tanulók étkezésének, valamint a tanulószobai ellátás igénybevételének lehetısége 
biztosított. Az óvodáskorúak napközbeni ellátását a halimbai napközi otthonos óvodában biztosítja az 
önkormányzat. Az óvodai szolgáltatást a szülık szinte kivétel nélkül igénybe veszik, a felsı-tagozatos 
tanulók étkeztetésének lehetıségét viszont nem használják ki, a legtöbb gyermek a tanóra befejeztével 
hazautazik és otthon ebédel. 
 
A rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény alapján gyermekétkeztetés esetén  

- a bölcsıdés, az óvodás, az 1-8. évfolyamon nappali rendszerő iskolai oktatásban részt vevı 
gyermek után az intézményi térítési díj 100%-át, 

- az elızı pont alá nem tartozó, rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülı gyermek 
és tanuló után az intézményi térítési díj 50%-át, 

- a három- vagy többgyermekes családoknál gyermekenként az intézményi térítési díj 50 %-át, 
- tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek, tanuló után az intézményi térítési díj 50 %-át normatív 

kedvezményként biztosítjuk. 
 
A kedvezményben részesülık adatai: 

- 100 %-os kedvezményben részesülı óvodáskorúak száma: 5 
- 50 %-os kedvezményben részesülı óvodáskorúak száma: 1 
- 100 %-os kedvezményben részesülı tanulók száma (1-8 osztály): 5 
- 50 %-os kedvezményben részesülı tanulók száma (1-8 osztály): 1 

 
 
3. Az önkormányzat által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátások 
 
A személyes gondoskodást nyújtó feladatok ellátása 2009. január 1. napjától Szıc községben az ajkai 
Térségi Családsegítı és Gondozási Központ végezte, kihelyezett ügyintézés formájába. 2013. július 1-
je óta önkormányzati társulásban a Térségi Családsegítı és Gyermekjóléti Szolgálat látja el továbbra is 
kihelyezett ügyintézés formájában a szociális és gyermekjóléti szolgálat kötelezı feladatait. A 
Gyermekjóléti Szolgálat családgondozói feladatait Galler-Mike Éva családgondozó látja el napi 6 
órában, emellett a családsegítés szakmai egység családgondozási feladatait napi 2 órában végzi.  
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A települési önkormányzat a településen élı gyermekek veszélyeztetettségének megelızését a 
gyermekjóléti szolgáltatás útján szervezi. 
 
A gyermekjóléti szolgáltatás olyan, a gyermek érdekeit védı speciális személyes szociális szolgáltatás, 
amely a szociális munka módszereinek és eszközeinek felhasználásával szolgálja a gyermek testi és 
lelki egészségének, családban történı nevelkedésének elısegítését, a gyermek veszélyeztetettségének 
megelızését, a kialakult veszélyeztetettség megszüntetését, illetve a családjából kiemelt gyermek 
visszahelyezését. 
 
A gyermekjóléti szolgálat a támogatásokhoz, ellátásokhoz való hozzájutás érdekében: 

1. segítséget nyújt a gyermek vagy szülıje (törvényes képviselıje) kérelmének elıterjesztéséhez  
2. szükség esetén kezdeményezi a támogatás megállapítását, az ellátás igénybevételét a hatáskörrel 

rendelkezı illetékes hatóságnál, szolgáltatónál 
3. a gyermeket, illetve a szülıt (törvényes képviselıt) felkészíti a támogatás célszerő 

felhasználására. 
 
 
3.1. A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok részletes értékelése 
 
3.1.1. A gyermekjóléti szolgálat szakmai tevékenységeinek száma 
 

Száma Ssz Megnevezés 

2011. 2012. 2013. 

1. Információnyújtások 10 15 14 
2. Egyéb hivatalos ügyek intézésében való 

közremőködések 
8 12 12 

3. Tanácsadások 18 20 15 
4. Közvetítések más alapoktatási és egészségügyi 

stb. szolgáltatásba 
6 5 3 

5. Elhelyezési tárgyaláson való részvétel 0 0 0 
6. Felülvizsgálati tárgyaláson való részvételek 1 0 0 
7. Esetmegbeszélések  12 6 
8. 

Esetmegbeszélések 
Jelzırendszeri találkozó  6 6 

9. Örökbefogadással kapcsolatos intézkedések 0 0 0 
10. Összesen (1-9. sor összege) 61 70 56 
 
A táblázat adataiból megállapítható, hogy az információnyújtások, hivatalos ügyek intézése és 
tanácsadások együttes száma a szakmai tevékenységek közül 73 %-ot tesz ki a 2013. évben. Ezek 
mindegyike az alapos szakmai ismereten kívül megfelelı empatikus készséget is feltételez. Az esetek 
száma igazolja, hogy a gyermekjóléti szolgálat feladatellátása megfelelı, szakképesítéssel rendelkezı 
családgondozóval történik.  
 
 
3.1.2. A szolgáltató tevékenységet igénybe vevık száma 
 

Száma Ssz Megnevezés 

2011. 2012. 2013. 

1. A szolgáltatást igénybe vevı gyermekek száma összesen 16 35 30 
2. Családok száma, melyekben az igénybevevı gyermekek élnek 7 12 12 
3. Ebbıl a szakellátásban résztvevı gyermekek családjának száma 1 0 0 
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A táblázat adataiból megállapítható, hogy jelentıs változás nem történt az elızı évhez képest a 
szolgáltató tevékenységet igénybe vevık számát tekintve. Az ellátást igénybe vevı családok száma 
határozza meg a szolgáltatást igénybe vevı gyermekek számát. Ez abból adódik, hogy gyermekjóléti 
beavatkozást igénylı családok esetében szinte minden esetben az összes gyermekre ki kell terjeszteni 
az ellátást. 
 
 
3.1.3. A gyermekjóléti szolgálatok gondozási eseteinek száma a kapcsolatfelvétel módja szerint 
 

Kapcsolatfelvétel száma Ssz Megnevezés 

2011. 2012. 2013. 

1. Önkéntes (gyermek kezdeményezte) 0 0 0 
2. Szülı által küldött 0 0 1 
3. Saját intézmény által 0 0 0 
4. Jelzırendszer által küldött 7 8 6 
6. Együttmőködésre kötelezett (hatóság által kötelezett) 1 1 1 
7. Összesen (1-6. sorok) 8 9 8 
 
A gyermekjóléti szolgáltatás igénybevételének döntı mértékben önkéntességen kellene alapulnia, de a 
kapcsolatfelvételnek ezt a módját nem választotta gyermek. Az együttmőködésre kötelezettek száma 
többszöröse az ellátást önkéntesen igénybe vevık számánál. 
 
Fontosnak tartom a jelzırendszer gyors és precíz mőködését. Ebbe beleértem az óvoda-, iskola 
ifjúságvédelmi felelısét, a védınıt, a háziorvost és a családgondozót. Szeretném kihangsúlyozni, hogy 
nincs hatékonysági mutató a gyermekjóléti szolgáltatásokra vonatkozóan. Szükségességét viszont 
azzal indoklom, hogy létjogosultsága már attól van, ha akár egy gyermek esetében is meg tudtuk 
hosszabbítani a családban tartásának az idıtartamát. 
 
 
3.1.4. Gyermekjóléti szolgáltató tevékenység a kezelt probléma típusa szerint 
 

Kezelt problémák száma Ssz Probléma típusa 

2011. 2012. 2013. 

1. Anyagi (megélhetési, lakhatással összefüggı stb.) 45 46 36 
2. Gyermeknevelési 18 20 18 
3. Gyermekintézménybe beilleszkedési nehézség 8 9 9 
4. Magatartászavar, teljesítményzavar 37 34 24 
5. Családi konfliktus (szülık egymás közti, szülı-

gyermek közti) 
10 12 8 

6. Szülık vagy a család életvitele 47 43 21 
7. Szülıi elhanyagolás 5 8 6 
8. Családon belüli bántalmazás (fizikai, szexuális) 0 0 0 
9. Fogyatékosság, retardáció 1 1 1 
10. Szenvedélybetegségek 2 1 1 
11. Problémák száma összesen (1-10. sorok) 173 174 124 
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A kezelt problémák közül mint, ahogy az elızı években is az anyagi, a gyermeknevelési, a 
magatartászavar, teljesítményzavar, a szülık életvitele miatti problémák együttes száma az összes 
probléma 79,83 %-a. Ezek a problémák elsısorban a szülıkhöz kapcsolódnak. Ezekben az esetekben 
a kedvezıtlen helyzet kialakulásáért kizárólag a szülı(k) felelısek. A gyermek(ek) kizárólag áldozatok.  
A gyermekek magatartás- és teljesítményzavara, beilleszkedési nehézsége a szakértıi vizsgálatok 
alapján szinte minden esetben a gyermeknevelés problémáira vezethetı vissza.  
 
A családgondozó által tapasztalt leggyakoribb problémák: tankötelezettség teljesítésének elmulasztása, 
magatartási problémák, önfegyelem, munkafegyelem hiánya, gyenge tanulmányi teljesítmény, diákok 
körében elterjedt dohányzás, alkoholfogyasztás, energiaital fogyasztás, szülıi kontroll hiánya, 
következetlenség a szülıi nevelésben, gyermekelhanyagolás, fizetési nehézségek az étkezési díjaknál, 
a szülıi együttmőködés hiánya, szülık és gyermekek közti mély konfliktusok, a lakhatási problémák. A 
válás, gyermekelhelyezés és kapcsolattartás körüli bonyodalmak is egyre gyakrabban fordulnak elı. 
 
A problémák körét két nagy problémacsoport határozza meg. Az egyik a tankötelezettség elmulasztása, 
a másik a súlyos magatartási problémák, melyhez nagyon sokszor társul a szülıi együttmőködés 
hiánya. A tankötelezettség elmulasztása az iskoláztatási támogatás (családi pótlék) szüneteltetésének 
bevezetésével csökkeni látszik. 
 
 
3.1.5. A gyermekjóléti szolgálat gondozási tevékenysége 
 

Gondozott gyerekek és családjaik száma 
gyerekek száma 

 
családjaik száma 

Ssz. Megnevezés 

2011. 2012. 2013. 2011. 2012. 2013. 

1. Gondozási esetek összesen (2-4. sor) 16 28 23 7 9 8 
2. Alapellátásban történı gondozás 15 27 22 6 8 7 
3. védelembe vétel 1 1 1 1 1 1 
4. Eb

bı
l 

utógondozás 0 0 0 0 0 0 
 
Az alapellátásban történı gondozás történhet önkéntes igénybevétellel a családtag részérıl, vagy 
jelzés esetén a családgondozó felveszi a kapcsolatot a családdal. Ha a család elfogadja a segítséget, 
elindul a családgondozás. Ez a családgondozás akár több évig is eltarthat és bizonyos esetekben akár 
heti többszöri látogatás is szükséges a családgondozó részérıl. 
 
A gyermekvédelmi intézkedések alkalmazása során is be kell tartani a fokozatosságot. Fı szabályként 
hatósági intézkedés akkor alkalmazató, ha az alapellátás nem vezetett eredményre. Elıfordulhatnak, 
azonban rendkívüli helyzetek, melyek halasztást nem tőrıen teszik szükségessé a hatósági 
intézkedést. 
A jelzırendszer hatékonyságát igazolja azzal, hogy nem a kialakult súlyos problémával kell rögtön 
szembesülni, hanem már a probléma kialakulásakor alapellátás keretén belül lehet intézkedni. 
 
 
3.1.6. Utógondozás 
 
Utógondozásra az átmeneti vagy tartós nevelés megszőnése után kerülhet sor, amikor is a gyámhivatal 
elrendeli a gyermek utógondozását. Célja, hogy elısegítse a gyermek családi környezetbe való 
visszailleszkedését. 
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3.1.7. A jelzırendszer tagjaival való együttmőködés 
 
A gyermekvédelem helyi szereplıinek számára alapvetı követelmény a közös cél felismerése és 
tudatosítása, vagyis a rendszerben való gondolkodás. Az elmúlt évek során sikerült kiépíteni egy jól 
mőködı, hatékony jelzırendszert, mely képes felderíteni, jelezni az észlelt problémát, illetve képes 
megoldási alternatívákat javasolni, valamint szükség esetén eljárást kezdeményezni az illetékes 
hatóságoknál. A gyermekvédelmi rendszerhez kapcsolódó feladatot ellátó személyekkel és 
intézményekkel való szoros együttmőködés alapja, hogy közös érdekek mentén, közös célok 
kitőzésével végezzük feladatainkat.  
 
 
3.2. A gyermekek napközbeni ellátásának, átmeneti gondozásának biztosítása 
 
A gyermekek napközbeni ellátását a  
 

• halimbai Hársfa Óvoda (8452 Halimba, Bányász u. 18.); 
• az iskolai napközis ellátást Nyirádi Erzsébet Királyné Általános Iskola Dr. Szalai Miklós 

Tagintézménye (8452 Halmiba, Petıfi S. u. 39.) biztosítja. 
 
A gyermekek átmeneti gondozását az önkormányzat a Térségi Családsegítı és Gyermekjóléti Társulás 
tagjaként a társult községek önkormányzataival közösen szervezi meg, melynek keretében helyettes 
szülıi ellátást biztosít. Az ellátást biztosító intézmény az ajkai Térségi Családsegítı és Gyermekjóléti 
Szolgálata (8400 Ajka, Móra Ferenc u. 7.). 
 
 
 
4. A felügyeleti szervek által gyámhatósági, gyermekvédelmi területen végzett szakmai 

ellenırzések tapasztalatai 
 
2013. évben felügyeleti szervek által gyámhatósági, gyermekvédelmi területen végzett szakmai 
ellenırzésre nem került sor. 
 
 
5. Jövıre vonatkozó javaslatok, célok 
 
Ahhoz, hogy javítani tudjunk a gyermekek helyzetén a szülık aktív közremőködése és a változás 
akarása szükséges. Ennek érdekében meg kell nyerni a szülıket és tudatosítani kell bennük, hogy 
együttes erıvel bármilyen helyzetre lehet megoldást találni, de ennek érdekében bizalomra, nyitottságra 
van szükség. 
 
Aki a problémát már a kialakulásának idején észleli, és jelzi, az segíti a gyermekjóléti szolgálatot, 
valamint a gyámhatóságot abban, hogy a megoldás érdekében a leghatékonyabb intézkedést 
megtegye. A megfelelı együttmőködés és tájékoztatás alapján a veszélyeztetések felszínre kerülése, a 
szükséges eljárás lefolytatása eredményezheti, hogy a gyermeket nem kell kiemelni a családból, 
továbbá, hogy a gyermekek helyzete javuljon. 
 
A gyermekek helyzetének javítása érdekében  

- a jövıben minél több ingyenes szabadidıs programokat kell szervezni a nehéz helyzetben 
élı gyermekek részére; 

- nyomon kell kísérni a gyermekek és fiatalkorúak szabadidıs tevékenységeit; 
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- kamaszoknak délutáni, esti felfoglaltságok szervezése, meglévı programok kibıvítése; 
- célzott felvilágosító elıadások szervezése, konfliktuskezelési technikák elsajátítása; 
- a gyermekek, családok helyzetét javító pályázatok folyamatos figyelése, a bennük való 

részvétel; 
- a családok, szülık, gyermekek figyelmének fokozott felhívása a tanulás, önképzés 

fontosságára, iskolai tanulmányok sikeres befejezésének fontosságára; 
- rendszeres kapcsolattartás a jelzırendszer szereplıi között, a távolságtartó szülıkkel 

bizalomépítı beszélgetések szervezése; 
- a szülık tájékoztatása a lehetıségekrıl, jogszabályi változásokról; 
- a szülık ösztönzése a megfelelı pénzbeosztásra, gazdálkodásra. 

 
 
6. A bőnmegelızési program 
 
Szıc Község Önkormányzata 2010. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról 
készített értékelésében szerepelt, hogy a település rendelkezik bőnmegelızési koncepcióval, annak 
tartalma elıttünk a mai napig ismeretlen. Az sem papíralapon sem elektronikus formában nem fellelhetı 
az Önkormányzatnál.  
 
A fentiekre való tekintettel, Szıc Község Önkormányzata új Bőnmegelızési Koncepciójának elıkészítése 
folyamatban van. 
 
 
6. 1.  Fiatalkorú bőnelkövetés 
 
Gyermek és fiatalkorúak által elkövetett szabálysértésrıl és bőncselekményrıl 2013. évben két jelzés 
érkezett, mindkettıjüket garázdaság alapos gyanúja miatt hallgatta ki a rendırség. 
 
A bőncselekmény elkövetésének feltárt okai: 

- a szabadidı eltöltésének pozitív alternatíváit nem veszik igénybe; 
- a szülık nevelési módszerei nem hatékonyak; 
- a szülı nem fordít megfelelı figyelmet a gyermekre, nem ismeri baráti társaságát, 

szabadidejének eltöltését; 
- a kortársak motivációja, negatív hatása; 
- a párkapcsolati problémák elvonják a figyelmet a gyermekrıl; 
- a család rossz anyagi, szociális helyzete; szülık munkanélkülisége, életvitele; 
- a szülık által közvetített nevelési elvek, erkölcsi értékek nem érvényesülnek, mert a 

gyermekek egyre több idıt töltenek távol a családtól (iskola, szakkör, edzés, nem kontrolált, 
szülıi felügyelet nélküli szabadidı eltöltés). 

 
Az Ajkai Rendırkapitányság tájékoztatója szerint a fiatalkorúakra jellemzı a szóváltást követı 
bántalmazás, melyet leginkább az iskola területén és az iskolához tartozó kollégiumban követnek el. A 
bántalmazás során egymást a földre rántják, ott többször ököllel megütik és megrúgják. Nem gondolva 
arra, hogy akár maradandó sérülést is okozhatnak társuknak. Több alkalommal indult eljárás szórakozó 
helyen történt bántalmazás, valamint parkolóban álló személygépkocsi rongálása miatt.  
 
A gyermekkorúakra leginkább az iskolai verekedés a jellemzı. İk elsısorban lökdösik egymást, a 
bántalmazás enyhébb formáját választják. Felsıbb éves diákok az alsóbb éveseket terrorizálják.  
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7. A települési önkormányzat és a civil szervezetek közötti együttmőködés 
 
A gyermekjóléti szolgálat feladata olyan szabadidıs programok szervezése, amelyek a családban 
jelentkezı nevelési problémák és hiányosságok káros hatásainak enyhítését célozzák, illetve amelyek 
megszervezése a rossz szociális helyzetben lévı szülıknek aránytalan nehézségeket okozna.  
 
A Gyermekjóléti Szolgálat egész évben rendszeresen szervezett szabadidıs programokat a gyermekek 
számára. Ilyen szabadidıs programok voltak a Nyusziváró, illetve a Karácsonyváró Játszóház, melyen 
Halimba, Szıc és Öcs települések gyermekei vettek részt, a Gyermeknap, az immár 15. alkalommal 
2013. június 17. és 2013. június 21-e között szervezett „ÉLETMÓD TÁBOR”, illetve az „Unalomőzı 
Nyári Programok”. 
 
A gyermekjóléti szolgálat által rendezett szabadidıs programokhoz Szıc és Halimba Község 
Önkormányzata, a Magyar Máltai Szeretetszolgáltat helyi csoportja, a Halimba Községért Közalapítvány 
a 2013-as évben is segítséget és támogatást nyújtottak, emellett szép számban érkeztek adományok, 
valamint aktív részvételükkel járultak a programok sikeres lebonyolításához a halimbai pedagógusok, 
védını és mővelıdésszervezı.  
 
 
Kérem elıterjesztésem megtárgyalását és elfogadását. 
 
 
 
Szıc, 2014. május 12. 
 
 
 


