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SZAKMAI BESZÁMOLÓ 2012. ÉVRŐL 
 
 

Az intézmény szociális alapszolgáltatásokat, valamint a személyes gondoskodás keretébe tartozó 
szakosított ellátást, ápolást - gondozást nyújtó idősek otthona ellátást működtet. 
Ideiglenes működési engedéllyel rendelkezünk 2014. december 31. napjáig a klub és az idősek otthona 
vonatkozásában a tárgyi feltételeinek hiánya miatt. A házi segítségnyújtás, a szociális étkeztetés és a 
családsegítés szolgáltatás határozatlan idejű működési engedéllyel rendelkezik.  
Az eddigi szolgáltatások biztosítása, fejlesztése, fejlődése, a lakosság tájékoztatása továbbra is alapvető 
fontosságú. Ezt jól tükrözi az ellátottak számának növekedése.  
 
ALAPELLÁTÁS 
 
SZOCIÁLIS ÉTKEZÉS: 
Alaptevékenységünk körébe tartozik a szociális étkeztetés biztosítása. 
Napi egyszeri meleg ételről gondoskodunk azon szociálisan rászorult személyeknél, akik önmaguk és 
eltartottjuk részére tartósan vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani, kora vagy egészségi 
állapota miatt. Igény esetén reggelit, vacsorát is biztosítunk.  
Az étel előállítását intézményen kívüli szervezet által, vállalkozóval, szerződéses megbízás útján a 
KÉBSZ Kft. Iskola Konyha biztosítja. Az étel elkészítését biztosító vállalkozóval folyamatos 
kapcsolattartás és koordináció történik a még színvonalasabb szolgáltatás érdekében.  
A szolgáltatás létszáma stabil. Szociális étkeztetésre várakozó nincs. 
Étkeztetésben 2012. évben átlagosan 43 fő részesült.  
Az étkeztetés keretében biztosítjuk helyben fogyasztás esetén az étel melegítésének lehetőségét és a 
kiszolgálását. 
Az étkezés intézményben való helyben fogyasztása esetén egy fő szociális gondozó részmunkaidőben 
lebonyolítja az étkeztetést az idősek otthona ebédlőjében.  
 
2012. év december 31.-én az ellátottak száma: 53 fő 
          Férfi:    20 fő 
          Nő:       33 fő 
 Az év során 

- Ellátásba került: 17 fő 
       Férfi:  8 fő 
       Nő:     9 fő 

- Megszűnt:  14 fő 
       Férfi:     6  fő 
       Nő:        8 fő 
 
 

HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS 
Házi segítségnyújtás keretében a szolgáltatást igénybe vevő személy saját lakókörnyezetében kell 
biztosítani az önálló életvitel fenntartása érdekében szükséges ellátást. 
A házi segítségnyújtás olyan gondozási forma, mellyel az igénybe vevő önálló életvitelének fenntartását 
a szükségleteinek megfelelően lakásán, lakókörnyezetében biztosítja. 



 
            Remény Szociális Alapszolgáltató Központ 

6647. Csanytelek Kossuth utca 39. 
Telefon: 63/478 004  20/9762673 Fax.: 63/578-517 E-mail: remeny@csanytelek.hu 

 

 
 
A házi segítségnyújtás keretében biztosítjuk   
 az alapvető gondozási, ápolási feladatokat, 
 az önálló életvitel fenntartásában, az ellátott és lakókörnyezete higiéniás körülményeinek 

megtartásában való közreműködést, 
 a veszélyhelyzetek kialakulásának megelőzésében, illetve azok elhárításában való segítségnyújtást. 
Amennyiben a házi segítségnyújtás során szakápolási feladatok ellátása válik szükségessé, a házi 
segítségnyújtást végző személy kezdeményezi az otthonápolási szolgálat keretében történő ellátást. 
Házi segítségnyújtás csak a gondozási szükséglet fennállása esetén nyújtható. A gondozási szükséglet 
vizsgálatot az intézményvezető végzi el. 
A házi segítségnyújtást a meghatározott napi gondozási szükségletnek megfelelő időtartamban, de 
legfeljebb napi 4 órában kell nyújtani. Ha a gondozási szükséglet a napi 4 órát meghaladja, a 
szolgáltatást igénybe vevőt az intézményvezető tájékoztatja a bentlakásos intézményi ellátás 
igénybevételének lehetőségéről. 
A házi segítségnyújtás során nem volt fertőző beteg gondozására szükség.  
2012. októbertől 4 ellátotti körzet került kialakításra az ellátottak számának 27-ről 36 főre történő 
növekedése miatt.  
Az ellátást igénybe vevők napi átlag létszáma: 25 fő 
Ellátottak 
2012. év december 31.-én az ellátottak száma: 36 fő 
          Férfi:    6 fő 
          Nő:     30 fő 
 Az év során 

- Ellátásba került: 14 fő 
       Férfi:    5 fő 
       Nő:       9 fő 

- Megszűnt: 5 fő 
       Férfi:      1 fő 
       Nő:         4 fő 

Az ellátásra várakozó nincs. 
Alapellátásban előírt feladatot októbertől 4 fő szakképzett gondozó látta el.  
 
- A házi segítségnyújtás keretébe tartozó gondozási tevékenység különösen 
 az ellátást igénybe vevővel segítő kapcsolat kialakítása és fenntartása, 
 az orvos előírása szerinti alapvető gondozási, ápolási feladatok ellátása, 
 közreműködés a személyi és lakókörnyezeti higiéné megtartásában, 
 közreműködés az ellátást igénybe vevő háztartásának vitelében, 
 segítségnyújtás az ellátást igénybe vevőnek a környezetével való kapcsolattartásában, 
 segítségnyújtás az ellátást igénybe vevőt érintő veszélyhelyzet kialakulásának megelőzésében, a 

kialakult veszélyhelyzet elhárításában, 
 részvétel az egyéni és csoportos szabadidős, foglalkoztató és rehabilitációs programok 

szervezésében, 
 az ellátást igénybe vevő segítése a számukra szükséges szociális ellátásokhoz való hozzájutásban, 
 az előgondozást végző személlyel való együttműködés, 
 szükség esetén a bentlakásos szociális intézménybe történő beköltözés segítése. 
 A házi gondozó a házi segítségnyújtás során együttműködik az egészségügyi és szociális alap- és 

szakellátást nyújtó intézményekkel. 
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A dokumentációk vezetésében probléma nem merült fel, ápolási tevékenységek végzése nem jellemző, 
az egyéni gondozási tervek pontosak, a gondozási napló vezetése naprakész. 
A gondozási tevékenységeket a hét munkanapjain 8-16 óra között biztosítjuk, egyénre szabottan, az 
ellátottal egyeztetve a napszak meghatározott idejében végzi a házi gondozó. 
Az ellátottaink számára biztonságot, mentális stabilitást jelent a gondozónő megjelenése, a róluk való 
gondoskodás, odafigyelés, megértés. 
Leggyakoribb feladatok közé a bevásárlás, a gyógyszerfelíratás és kiváltás, a takarítás és a hivatalos 
ügyek rendezése volt. 
Általában az egy és két órás gondozási szükséglet igénye merül fel a gondozottaknál. 
 
Klub 
A nappali ellátás hajléktalan személyek és elsősorban a saját otthonukban élő, tizennyolcadik 
életévüket betöltött, egészségi állapotuk vagy idős koruk miatt szociális és mentális támogatásra 
szoruló, önmaguk ellátására részben képes személyek részére biztosít lehetőséget a napközbeni 
tartózkodásra, társas kapcsolatokra, valamint az alapvető higiéniai szükségleteik kielégítésére, továbbá 
igény szerint megszervezi az ellátottak - ide nem értve az idős személyeket - napközbeni étkeztetését.  
Klubunk munkanapokon tart nyitva, de igény esetén lehetőséget biztosítunk az ünnepnapokon való 
igénybe vételre. A klub 40 férőhelyes, várakozók nincsenek. 
Hagyományőrző jelleggel minden jeles ünnepet megünnepelünk a klubtagokkal 
 farsang,  
 anyák napja 
 idősek napja 
 közös névnapolás 
 télapó és karácsonyi ünnepség 
 szilveszteri mulatság 

Az idősek klubjának rendezvényei nyitottak, sokszor együtt ünnepelnek az idősek otthonának lakói, az 
egyesületi tagok és a klubtagok. A klubtagok aktívan részt vesznek a község által szervezett 
rendezvényeken pl: falunap, iskolásokkal együtt szervezett ünnepségek, óvodában rendezett 
egészségnap, stb. 
A szolgáltatást ellátja két fő szociális gondozó. 
Szabadidős programokat szerveztünk, kirándulásokat különböző fürdő helyekre, (Gyopárosfürdő, 
Mórahalom, Cserkeszőlő). Többször voltunk színházban, múzeumban.  
A klub szolgáltatását térítésmentesen biztosítjuk. 
2012. évben a szolgáltatás biztosítására 36 főre kért az intézmény normatív támogatást.     
A napi ellátottak számának átlaga 36 fő.  
 
Ellátottak 
2012. év december 31.-én az ellátottak száma: 40 fő 
Férfi:     5 fő 
Nő:      35 fő 
Az év során 

- Megszűnt:  12 fő 
Férfi:  5  fő 
Nő:     7 fő 
 

A szolgáltatásra várakozó nincs. 
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Családsegítő 
A családsegítő szolgálat családgondozói feladatokat lát el, ellátásokat, szolgáltatásokat közvetít, és 
szervezési tevékenységet végez. Adósságkezelési szolgáltatást nyújt a lakhatási terhekkel küzdő családok, 
egyének számára felhalmozódott közüzemi díjhátralékok rendezésére.  
A családok segítése érdekében veszélyeztetettséget és krízishelyzetet észlelő jelzőrendszer működik.  
Az intézmény által ellátott feladatok és szolgáltatások ingyenesek. 
A családsegítő szolgáltatás az ellátottjai és családjai részére szabadidős programokat (színház, mozi, 
kirándulás, üdülés, táboroztatás stb.) szervez. Nyári tábor volt egy hétig, melyen 12 fő gyerek vett részt.  
2012-ben a családsegítőben  
 a szolgáltatást igénybe vevők száma: 421 fő 
 az igénybe vevők közül az új és a régi igénybe vevők száma  

 új:    319 fő 
 régi: 102 fő 

 
 -az esetkezelések száma jellegük szerinti bontásban 

1. szociális, életvezetési és mentálhigiénés tanácsadás: 12 fő 
2. anyagi nehézségekkel küzdők számára a pénzbeli, természetbeni ellátásokhoz, továbbá a 

szociális szolgáltatásokhoz való hozzájutás megszervezése: 377 fő 
3. a családgondozást, így a családban jelentkező működési zavarok, illetve konfliktusok 

megoldásának elősegítése: 7 fő 
4. Közösségfejlesztő, valamint egyéni és csoportos terápiás programok szervezése: 65 fő 
5. A tartós munkanélküliek, a fiatal munkanélküliek, az adósságterhekkel és lakhatási 

problémákkal küzdők, a fogyatékossággal élők, a krónikus betegek, a szenvedélybetegek, a 
pszichiátriai betegek, a kábítószer problémákkal küzdők, illetve egyéb szociálisan rászorult 
személyek és családtagjaik részére tanácsadás nyújtása: 16 fő 

 
Gyermekjóléti szolgáltatás 
A szolgáltatás feladatait ellátja egy fő gyermek és ifjúságvédelmi tanácsadó, napi négy órában.  
A gyermekjóléti szolgáltatás olyan, a gyermekek jogait védő speciális személyes szociális szolgáltatás, 
amely elősegíti a gyermek testi és lelki egészségének megőrzését, családban történő nevelkedését. A 
gyermek és a már kialakult veszélyeztetettségének megelőzését a már kialakult veszélyeztetettség 
megszüntetését. 
 
Feladata:  
- a gyermeki jogokról és a gyermek fejlődését biztosító támogatásokról való tájékoztatás, a 
támogatásokhoz való hozzájutás segítése 
- a családtervezési, a pszichológiai, a nevelési, egészségügyi, a mentálhigiénés és a káros szenvedélyek 
megelőzését célzó tanácsadás, vagy az ezekhez való hozzájutás megszervezése.    
- a szociális válsághelyzetben levő várandós anya támogatása, segítése, tanácsokkal való ellátása 
- szabadidős programok szervezése 
- hivatalos ügyek intézésének segítése 
 
2012.-ben a gyermekjóléti szolgáltatás 
 a szolgáltatást igénybe vevők száma: 61 család, 113 gyermek 
 az igénybe vevők közül 

 2012-ben: 24 család 49 gyermek  
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 új: 10 család 14 gyermek 
 kikerült: 10 család 17 gyermek 

 védelembe vételi adatok 
 2012-ben 3 család 3 gyermek  
 új: 0 család 0 gyermek  
 kikerült: 1 család, 1 gyermek 

- Szakmai tevékenység esetenként 
             Információnyújtás: 56  
             Tanácsadás:  23 
             Segítő beszélgetés: 282  
             Ügyintézés segítése: 38  
             Családlátogatás:  217 alkalom 
             Közvetítés más szolgáltatás igénybe vételére: 8 
- Kezelt probléma típusok 
            Anyagi megélhetési: 22 
            Gyermeknevelési: 12 
             Magatartászavar: 18 
             Családi konfliktus: 8 
             Család életvitele: 24 
             Szülői elhanyagolás: 10 
             Bántalmazás: 0 
 
Idősek otthona ellátásunk során biztosítjuk az önmaguk ellátására nem vagy csak folyamatos 
segítséggel képes személyek teljes körű ellátását. Szolgáltatásainak célja, az igénybe vevő, gondozásra 
szoruló ember szükségleteihez igazodó segítségnyújtás biztosítása, melynek mértékét és módját 
mindenkor a segítségre szoruló ember egészségi,- szociális és pszichés állapota alapján határozzuk meg 
úgy, hogy az egyén individuális szabadsága a lehető legteljesebb mértékben érvényre jusson. 
Ellátottak köre: az otthonba azoknak a nyugdíjkorhatárt betöltött személyek ápolását, gondozását és 
teljes körű ellátását végzik, akiknek egészségi állapota rendszeres gyógyintézeti kezelést nem igényel. Az 
idősek otthonába az a 18.-életévét betöltött személy is felvehető, aki betegsége miatt nem tud 
önmagáról gondoskodni.  
Folyamatos, 24 órás szolgálatot, a működéshez szükséges személyi és részben tárgyi feltételeket, teljes 
körű ellátást biztosítunk. Az idősek otthona kihasználtsága 100%-os, várakozók száma havi 6 - 8 fő.  
Idősotthoni ellátás napi 4 órát meghaladó, illetve a külön jogszabályban meghatározott egyéb 
körülményeken alapuló gondozási szükségletet igazoló szakvélemény alapján nyújtható. 
Bentlakásos intézményünk 23 férőhellyel rendelkezik. 
A feladat ellátására 23 főre kért az intézmény normatív állami támogatást. Az idősek otthona ellátás során az 
ellátottak átlaga az elmúlt évben 23 volt.  
2012. év december 31.-én az ellátottak száma: 25 fő 
             Férfi:  6   fő 
             Nő:    19  fő 
 Az év során 

- Ellátásba került:  18 fő 
       Férfi:   9  fő 
       Nő:      9  fő 

- Megszűnt:  16 fő 
       Férfi:   9  fő 
       Nő:      7  fő 
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A megszűnés oka 10 esetben elhalálozás volt, 6 esetben történt kiköltözés. Áthelyezéssel való felvétel 1 
esetben történt.  
 
Idősek otthonába várakozók 
2012. év december 31.-én várakozók száma: 4 fő 
              Férfi:  2 fő 
              Nő:     2 fő 
 
Egészségügyi ellátás 
Intézményünk háziorvosa az elmúlt évekhez hasonlóan rendszeresen látogatta lakóinkat, a hétfői és 
csütörtöki napokon. 
A havi gyógyszerfelírás, az orvos által előírt diéták betartása, a magas vérnyomás, a cukorbetegek 
hetenkénti állapotának ellenőrzése és figyelemmel kísérése, esedékes vérvételek, éves szűrővizsgálatok 
és védőoltások változatlanul jól működtek. 
Ellátottaink egészségi állapota, mozgáskészsége, aktivitása határozta meg mobilizálásukat. 
A gyógyászati segédeszközöket forgalmazó cégek lehetővé tették, hogy a mozgásukban korlátozott 
lakóink járókeretekhez, kerekesszékekhez, szoba-WC-hez, fürdető székhez, támbothoz jussanak. 
A rendszeres orvosi felügyelet, ellenőrzés, tanácsadás, szűrés, gyógykezelés, gondozás és ápolás, 
szakellátáshoz jutás, egészségügyi tanácsadás most is a fő pillérje volt az ellátásnak. Négy órán túli 
ápolási igény meg is követeli ezeket a feladatokat. 
Az intézetben egyénre szabott gyógyszerelő program működik, melyet a naprakészen vezetünk. A 
program tartalmazza az ellátottak gyógyszerfelhasználását és számlázását egyaránt. 
A gyógyszerek emelkedő árai miatt minden évben indokolt felülvizsgálni az intézményi alaplistába 
tartozó gyógyszerek körét, mert egyre nehezebb az abban szereplő gyógyszerek biztosítása az ellátottak 
számára. 
 
Az intézmény idősek otthonában 2012. évben a többségében 65 éven felüli személyek vették igénybe az ellátást.  
A férfi ellátottak átlag életkora 79.2 év, a női ellátottak átlag életkora 82.8 év, az idősek otthonában élő 
személyek átlag életkora összesen 81.96 év.  
 
 
Mentálhigiénés ellátás 
Az idős emberek korának, egészségi és mentális állapotának, képességeinek és egyéni adottságainak 
figyelembevételével szervezzük és szerveztük a fizikai, szellemi és kulturális, szórakoztató 
tevékenységeket. 
Személyre szabott bánásmód, szabadidő kulturális eltöltése, családi és társadalmi kapcsolatok 
fenntartása, a társas kapcsolatok kialakítása fontos szempont volt munkánk folyamán. 
Szükség szerint egyéni és csoportos foglalkoztatások keretében végeztük a feladatot. 
Sport jellegű tevékenységi formában került sor tornáztatásra, sétára, labda-, sport- ügyességi játékokra. 
Lakóink nagy örömmel fogadták a különféle versenyeket. Lehetőség szerint rövid sétákat szerveztünk, 
különösen figyeltünk arra, hogy a kerekesszékkel közlekedők is részt vehessenek ezeken a 
programokon. 
Napi híreket, információkat közvetítettünk napilapok segítségével. Napilapok, képesújságok, 
rejtvényújságok pótlását a lakók, hozzátartozók és az intézmény dolgozói biztosították. 
Mentálhigiénés munkánkat, az ellátást igénybe vevők korának, egészségi állapotának, képességeinek- és 
egyéni adottságainak figyelembevételével terveztük. 
Kreatív-, manuális foglalkoztatáson az egyéni fejlesztésre helyeztük a hangsúlyt (terményekből képek- és 
díszek készítése). 
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Az aktivitást segítő fizikai tevékenységekből: kertépítés, kertgondozás, udvar-rendezés, virágok ápolása, 
kisebb házimunkák elvégzése ellátottaink is – képességeiknek megfelelően vették ki részüket. 
Igény szerint bevásárlásokat végeztünk ellátottaink részére. 
Ellátottaink személyes ruhatárának állapotát figyelemmel kísértük, szükség szerint pótoltuk. A ruhák 
pótlását segítették még hagyatéki felajánlások, valamint magánszemélyek is adományaikkal. 
Társadalmi-, egyházi ünnepekről, névnapokról lakóinkkal közösen emlékeztünk meg. Neves napokon 
kerestük a kapcsolatot a helyi óvoda és iskola, ill. a környékbeli települések kulturális csoportjainak 
tagjaival, hogy az ünnepek hangulatát ez által is fokozzuk. 
2012-ben is megrendeztük az „Idősek Nap„-ját. 
Szociális ügyeik intézésében (hivatalos- és magán ügyek, levelezés, személyes iratok pótlása stb.) 
segítettük ellátottainkat. 
Rendszeresen kísértük lakóinkat kórházi –és szakorvosi vizsgálatokra. 
A szabadidő hasznos eltöltése érdekében képesség- és készségfejlesztő játékokkal adtunk lehetőséget 
színesebb, személyre szabottabb foglalkoztatásra. 
A konfliktus helyzetek kialakulásának megelőzése érdekében egyéni-és csoportos megbeszéléseket 
biztosítottunk. 
Az ellátottak családi- és társadalmi kapcsolatainak fenntartását folyamatosan segítettük. 
A hitélet gyakorlásán felül biztosítottuk ellátottaink állampolgári- és személyi jogainak gyakorlását. 
Az intézményen belüli kisközösségek, társas kapcsolatok kialakulását és működését figyelemmel 
kísértük, segítettük. 
Ellátottaink mindennapjait igyekeztünk változatossá tenni, segítettük őket veszteségeik feldolgozásában, 
családi- és társas kapcsolataik fenntartásában, családi hátterüket pótolni. 
Ellátottaink temetésén részt vettünk. 
Éves szakmai program alapján havonkénti lebontásban, heti tervekkel dolgoztunk. 
Ellátottainkról egyéni gondozási tervet készítettünk, egyéni gondozási lapokat vezettünk napi szinten, 
valamint csoportos gondozási naplót a foglalkoztatás különböző formáiról, a különféle 
tevékenységekről. 
 
Személyi feltételek: 
A jogszabályban meghatározott szakmai normák szerinti létszámot próbáltuk biztosítani.  
A szakképesítési arányunk az idősek otthonában 100 % volt.  
A szociális dolgozók kötelező továbbképzésén való részvételük miatt 3 fő munkavállaló elérte a 
meghatározott kredit pontot.   
Képzéseken, továbbképzéseken folyamatosan részt vesznek a dolgozók, a házi továbbképzéseket és az 
esetmegbeszéléseket szükség szerint, illetve havi rendszerességgel tartják. 
 
A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények ágazati azonosítójáról és 
országos nyilvántartásáról szóló 226/2006. (XI. 20.) Korm. rendelet alapján az elektronikus 
igénybevevői nyilvántartást az intézménynek vezetnie kell 2012. március 01. napjától.  
Az intézményben 4 fő adatszolgáltató munkatárs rögzíti a rendszerbe naprakészen az ellátásokban 
részesülő ellátottak adatait.  
Az adatszolgáltató munkatársak feladatait a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, 
intézmények ágazati azonosítójáról és országos nyilvántartásáról szóló 226/2006. (XI. 20.) Korm. 
rendelet határozza meg, mely szerint az adatszolgáltató munkatársnak jogosultsága van és kötelezettsége 
a napi adatrögzítést elvégezni. 
Az ellátottak elfogadták a jelentéssel kapcsolatos tájékoztatást. 
 
A Remény Szociális Alapszolgáltató Központ vezetője és dolgozói felelősek azért, hogy tudatában 
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legyenek az egyenlő bánásmódra és esélyegyenlőségre vonatkozó jogi előírásoknak, biztosítsák a 
diszkriminációmentességet, a befogadó és toleráns légkört, és megragadjanak minden alkalmat, hogy az 
esélyegyenlőséggel kapcsolatos ismereteiket bővítő képzésen, egyéb programon részt vegyenek. 
Felelősségük továbbá, hogy ismerjék az Esélyegyenlőségi Programban foglaltakat és közreműködjenek 
annak megvalósításában; illetve az esélyegyenlőség sérülése esetén hivatalosan jelezzék azt a kijelölt 
programirányítónak. 
 
A Dél-alföldi Operatív Program keretében meghirdetett pályázati felhívásra, DAOP-4.1.3/A-11-2012-
0032 azonosítószámon a Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása nyújtott be pályázatot, mely 
támogatásban részesült. 
Csanytelek Község Önkormányzata, mint a Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása tagja, a 2012. és 
2013. évi költségvetése terhére a pályázat kapcsán felmerülő, teljes saját forrás összegét biztosítja. 
A projekt megvalósításának tervezett határideje: 2013. június 30. 
A pályázatnak köszönhetően a csanyteleki szociális intézmény ellátási színvonalának növelését elősegítő 
felújítás valósulhat meg a 6647 Csanytelek, Baross Gábor utca 2. szám alatt. Jelenleg a pályázat 
megvalósítása folyamatban van. A kivitelezésre kiírt közbeszerzési eljárás sikeresen lezárult. 
 
A 2012. évi Szakmai Programban megtervezett éves feladatokat az intézmény teljesítette. 
 
 
Csanytelek, 2013. február 11. 
 
                                                                                                     Mucsiné Mészáros Tímea 
                                                                                                             intézményvezető 


