
 2012. július 17

KÖzüzem

Az országban egyedülálló kezdeményezésre szánta el magát 
a tatabányai Távhőszolgáltató Zrt. Nemrégiben elkészítet-
te, és mindenki számára hozzáférhetővé tette a tatabányai 
háztömbök hőfelhasználásának mérlegét. Az épületeknél 
kifüggesztett, és a cég honlapján is elérhető elemzésből ki-
derül, hogy melyik háztömbben fogyasztottak több, illetve 
kevesebb hőenegiát a városi átlaghoz képest a 2011−2012-es 
fűtési szezonban. Azokban a házakban és lakásokban, ame-
lyekben egyénileg szabályozható és mérhető a hőfogyasztás, 
átlagosan 30 százalékkal kevesebb hő fogyott a fűtés kor-
szerűsítését megelőző három évhez képest. A legnagyobb 
mértékű csökkenés 60, a legkisebb 13 százalékos volt.

– A hőtérkép az egy hőfogadóhoz vagy hőközponthoz 
tartozó lakások esetén megmutatja, hogy az épület 
fűtésére használt energia hány százalékkal tér el a városi 
átlaghoz viszonyított hőfogyasztástól. Ebből a lakók 
megtudhatják, érdemes-e foglalkozni a fűtés korszerűsí-
tésével – mondta megkeresésünkre Treuer Sebestyén, a 
Komtávhő Zrt. üzemvezetője.

Egy épület hőfogyasztása függ a szerkezet fizikai álla-
potától, de függ a hőközpontban beállított fűtési görbétől 
(vagyis hogy mennyire igénylik a meleget a lakók), és a ház 
elhelyezkedésétől is. Egy szélvédett helyen lévő ingatlanban 
kevesebb energia kell azonos hőmérséklet eléréséhez. A 
fűtési energia megtakarítását egyedi hőmennyiségmérők 
vagy költségosztók alkalmazásával lehet elérni. Azonban 
beszerelésük a már meglévő fűtési rendszerbe nagyon sok-
ba kerül, mert szinte újra be kell csövezni minden lakást. 

– Ha egy lakó úgy dönt, hogy korszerűsíti a fűtést, azt most 
kell tennie. Idén ugyanis önkormányzati támogatásra is 
számíthat – mondja Treuer Sebestyén. Egyedi hőmennyiség-
mérők esetében a radiátoronkénti 21 500 forintos támogatás 
ugyan elenyésző összeg a lakásonkénti 500-700 ezer forintos 
felújítási összeghez képest, ám költségmegosztó beszerelése 
esetén már sokkal kedvezőbb a helyzet. A költségosztós 
eljárás ugyanis sokkal kisebb ráfordítással, lakásonként 100-
120 000 forintért elérhető. A beruházással, sokéves tapasz-
talatok szerint, a nyílászárók cseréje nélkül is átlagosan húsz 
százalékos energia-megtakarítás érhető el.

– Egy ház akkor pályázhat eredményesen, ha a radiátora-
inak 80 százaléka részt vesz a felújításban. Ebben az eset-
ben az önkormányzat a beruházási összeg 70 százalékát 

biztosítja vissza nem térítendő támogatásként, így a lakók 
közel 30 százalékos önrésze átlagosan már az első fűtési 
szezonban megtérül – válaszol az Önkormányzati Tükör 
megkeresésére Moskovics Krisztina, a Távfűtési Rendszert 
Fejlesztő Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezetője.

– Az előző években Tatabányán a panelprogram kereté-
ben külső hőszigetelést és a nyílászárók cseréjét támogat-
ta az önkormányzat, de ezzel az új kezdeményezéssel most 
nagyobb nyereséget tudnak a vállalkozó szellemű családok 
realizálni – vélekedik Treuer Sebestyén.

A Dózsa Lakásszövetkezet 800 lakást képvisel Tatabányán, 
amelyből 120-nál már elvégezték a fűtéskorszerűsítést.

– Egy átlagos tatabányai lakás esetében fele akkora ösz-
szeget fizetnek mostantól azok, akik belevágtak a felújí-
tásba. Vagyis havonta 40 ezer forint helyett csak 20 ezret 
kell kiadniuk a családoknak – számol Mindszenty László 
ügyvezető. – Olyan lakások esetében, ahol a nyílászárók 
cseréje mellett az épületek hőszigetelése is megtörtént, 
57 százalékos megtakarítás mutatkozott.

A szövetkezeti vezető arra is felhívja a figyelmet: a fű-
téskorszerűsítés nem csupán a lakók érdeke, de a városé is, 
hiszen egy esetlegesen kisebb teljesítményű erőmű további 
energiatakarékosságot jelenthetne a településnek.

Eddig önerőből, valamint állami és önkormányzati 
támogatással kétezernél több lakásban korszerűsítették 
a fűtési rendszert, illetve cserélték ki az ablakokat jól 
zárható, a meleg elszökését megakadályozó nyílászárókkal. 
Most, még egy évig újabb háztömbök felújítására köthet 
szerződéseket a lakókkal az önkormányzat. n

Hőtérképpel 
a jó döntésekért
nszöveG: KIRÁLy LEVENTE nkép: BENEDEK ISTVÁN

Tatabányán mostantól bárki megnézheti, hogy a tömbház, amelyben él, az átlagosnál 
több vagy kevesebb hőenergiát használ. A helyi távhőszolgáltató ugyanis internetes 
oldalán tette közzé a város távfűtött lakásainak hőtérképét. Az összehasonlítás se-
gíthet eldönteni, érdemes-e lakóknak fűtéskorszerűsítésre költeni.



Közel felére csökkenteni 
a fűtési költséget egy két 
éven belül megtérülő beru-
házással? Aligha álmodhat 

ennél szebbet egy felelős 
intézményi vezető. A kü-
lönös mégis az, hogy 
miközben reális lehe-
tőségről beszélhetünk, 

mégis aránylag lassan nyernek 
teret a faaprítékkal üzemelő kazánok 
az önkormányzati intézményekben.

A nyár derekán a legidőszerűbb elgondolkodni azon, hogy 
mi módon lehetne az önkormányzati fenntartású intéz-
mények téli fűtési költségét csökkenteni. A fűtési szezonig 
hátralevő három-négy hónap elég lehet a fűtési rendszerek 
átalakítására, amihez akár önkormányzatok számára, a 
megújuló energiaforrások hasznosítása érdekében kiírt 
uniós pályázatok is segítséget nyújthatnak.

Néhány éve finn ötlet alapján magyar szakemberek 
fejlesztették ki azt az Interbio névre keresztelt kazáncsalá-
dot, amelynek tagjai 35-55, 55-80, 80-140 és 250-500 kW 
teljesítmény leadására képesek a megfelelő (G-30-as) apríték 
90 százalékos hatásfokon való elégetése során. A különböző 
méretű kazánokat arra tervezték, hogy a nagyobb családi 
házaktól a közintézményeken át akár iparcsarnokok kifűté-
sét is meg lehessen velük oldani. Készülnek meleg vizes és 
hőlégbefúvós változatban is. Büszkeségre ad okot, hogy ezek 
a teljesen automatizált kazánok nem csak mint szellemi 
termékek magyarok, de a gyártásukban is száz százalékban 
Magyarországon adózó, magyar tulajdonú cégek vesznek 
részt. Áruk alig magasabb, mint a hasonló teljesítményű 
gázkészülékeké, így megtérülésük nagyon gyors.  Két típus-
ban készülnek a kazánok. Az A típusúak teljesen automata 
üzemmódban működnek, ami gondozásmentes üzemelte-
tést jelent, beleértve a hamu, pernye kihordását és a forrcső 
tisztítását is. 

 A B típusú kazánok 35-50-80 kW teljesítményig szintén 
automata üzemmódban működnek, de a hamuzást, tisztí-
tást esetükben el kell végezni – ezt kedvezőbb áruk ellensú-
lyozza. 

az apríték kazán hátrányai
Mielőtt azonban a technológia számos előnyének ecse-

telésére térnénk rá, ne hallgassuk el a kétségkívül meglévő 
hátrányokat, amelyek esetleg korlátozhatják a fűtőberen-

dezések gyors elterjedését. A negatívumok közül talán az 
egyik legnagyobb, hogy az apríték kazán számottevően 
terjedelmesebb, mint a vele megegyező teljesítményű gáz-
készülék. Míg a gázkészülékhez csövön érkezik a tüzelő-
anyag és hamu sem keletkezik, addig az apríték kazánnak 
tartozéka egy jókora tárolótartály, amelyet alkalmanként 
fel kell tölteni, és noha a készülék önműködően egy ládába 
hordja ki a keletkező hamut, időnként a ládát is üríteni 
kell. A helyigény-problémát csak fokozza, hogy az ideális 
működéshez és hosszú élettartamhoz okvetlenül szükséges 
egy hőszigetelt puffer-tartály is. Igaz, ez lehetővé teszi, hogy 
egy rákapcsolt napkollektorral tovább csökkentsük a fűtés 
amúgy sem egetverő költségét, ami a nyári időszakban a 
használati meleg vizet is biztosítja. 

A másik figyelembe veendő szempontra Fábián Zsolt, 
Gödöllő város alpolgármestere hívta fel a figyelmünket. 
Szerinte igaz, hogy az ideális nedvességtartalmú és minősé-
gű apríték ma még jóval olcsóbb fűtést tesz lehetővé, mint a 
gázkazánok, viszont nem zárható ki, hogy mihelyst terjedni 
kezdenek az aprítékkal üzemelők az országban, a ma még 
olcsó tüzelőanyag ára is nyomban emelkedni fog. Szerinte 
csak akkor éri meg hosszú távon aprítékos fűtésre átállni, 
ha az önkormányzat maga termeli meg és készíti elő az erre 
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Helyet követel magának a faapríték-kazán
Intézményfűtés fél áron, vagy annál is olcsóbban
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szolgáló tüzelőanyagot. Ez esetben viszont akár az ötven 
százalékot is jelentősen meghaladhatja az intézmények 
fűtési költségének csökkenése. A magas fuvarköltségek miatt 
egyébként ötven kilométeres körön belül célszerű a tüzelő-
anyagokat előállítani. Ideális esetben az önkormányzat saját 
tulajdonú területén olyan két-három év alatt vágáséretté 
váló energiaültetvényt hozhat létre, amelyet szennyvíziszap-
pal lehet trágyázni, és ahol egyúttal közmunkásoknak lehet 
értelmes munkát adni. 

nem dráGuló tüzelőanyaG
Fábián Zsolt aggályait csak részben osztja Kovács Sándor, 

az apríték kazánok szakértője, a Polikov Kft. ügyvezetője. Azt 
készséggel elismeri, hogy a faapríték szállítása és raktározása 
a felhasználó számára hátrányként jöhet számításba, ugyan-
akkor ezek a nehézségek eltörpülnek az átállásból fakadó 
hasznok mellett. A zsákos apríték drágulását nem tartja való-
színűnek, mivel – ellentétben a gázzal – valódi verseny van 
a százat meghaladó számú hazai apríték gyártó között, és 
bőven rendelkezésre álló, megújuló alapanyagról van szó. 

Előnyként említi, hogy mivel a korszerű Interbio kazánok 
vezérlése, tisztítása teljesen automatikus, a karbantartási 
igény kicsi. A digitális PLC vezérlőegység révén a fontosabb 
funkciók könnyen állíthatóak, akár távvezérléssel is. A kazá-
nokban csöves hőcserélők kaptak helyet, amelyekben csiga-
spirálok végzik az automatikus tisztítást, miközben növelik 
a hőátadás hatásfokát. Ugyancsak automata csigarendszer 
végzi az apríték adagolását. A nagyobb teljesítményű kazá-
nok része az autók katalizátoraiból ismert labda-szonda, ami 
tökéletesebb égést tesz lehetővé. A 90 százalékos hatékony-
sággal működő berendezések jóval kisebb környezetterhe-
lést okoznak, mint az egyéb tüzelőanyaggal üzemelők. 

Az üzembiztonságot fokozza a tűztér-hőérzékelő rend-
szer, amely a PLC vezérlésen keresztül szükség esetén 

leállítja a tüzelőanyag-adagolást  a beállítások szerint.  Az 
Interbio kazánok ezen felül egy sor automatikus haté-
konyság- illetve biztonságnövelő tartozékkal is fel vannak 
vértezve, amelyek együtt közel ugyanazt a komfortot és 
megbízhatóságot eredményezik, mint amit a gázkazánok-
nál megszoktunk.

hibaüzenet sms-en
A magyar fejlesztők különös figyelmet fordítottak a 

biztonság fokozására a gázérzékeléstől a samottal bélelt 
égéstérből való visszaégés megakadályozásáig. A PLC vezér-
lés lehetővé teszi egy ún. GSM-pager beépítését is, amivel a 
vezérlés hibaüzenetet képes küldeni az üzemeltetőnek, SMS 
formájában.

Amennyiben van elég hely, az apríték kazán telepítése 
nem okoz különösebb nehézséget ott sem, ahol korábban 
gázkészülék üzemelt. Tartaléknak érdemes meghagyni a 
régi gázkazánt is – bár a tapasztalatok szerint ez fölösle-
ges elővigyázatosság – de egy esetleges üzemzavar esetén 
átmenetileg mégis jól jöhet a gáz. Az üzemzavar kockázatát 
leginkább a nem megfelelő faapríték fokozhatja, amennyi-
ben például a behordó csigát megakasztja valamilyen vastag 
vagy idegen anyag (nagyobb faág vagy pl. vasszög). Kellő 
üzemeltetői tudatosság és felelősség mellett azonban ez a fő 
hibaforrás kiküszöbölhető. 

A fejlesztők jelenleg azt kutatják, hogy a faaprítékon kívül 
milyen még ennél is olcsóbb anyagot, például mezőgazda-
sági, vagy élelmiszeripari melléktermékeket lehet elégetni 
az aprítékkazánokban.  Legújabban például gyümölcslé-
előállítás egyik melléktermékével, meggymaggal értek el jó 
eredményeket, de napraforgó- és egyéb ocsúk is jól vizsgáz-
tak tüzelőanyagként. 

Visszakanyarodva a helyigény-problémához, ennek orvos-
lására további ötletes megoldást dolgoztak ki a szakemberek. 
Ahol végképp lehetetlen a kazánt valamennyi tartozékával 
együtt az épületben elhelyezni, ott a probléma kulcsa egy 
külső konténer lehet. Van, ahol csak a betárolt aprítékot kell 
a házon kívüli tárolóban tartani, de arra is van lehetőség, 
hogy az egész kazán mindenestül kívül, egy konténerben 
kapjon helyet.

A relatív kényelmet és a teljes üzemeltetési biztonsá-
got szavatoló műszaki megoldás tehát már adott a nagy 
alapterületű épületek olcsó és környezetbarát fűtésére, 
mégpedig megújuló energiahordozó segítségével.  Miköz-
ben tudható, hogy a földgáz fogyasztói ára a jövőben csak 
növekedni fog, addig a magyar önkormányzatok többsége 
rendelkezik olyan parlagföldekkel, melyeken kellő szer-
vezés mellett alacsony költségszinten maga termelhetné 
meg intézményei fűtőanyagát.  Ma már csak az újtól való 
idegenkedés és az ismertség hiánya jelent akadályt az 
olcsó fűtési rendszer elterjedése előtt – állítja a szakember, 
aki nagy jövőt jósol az apríték kazánnak az önkormányza-
ti szektorban is. n

Helyet követel magának a faapríték-kazán
Intézményfűtés fél áron, vagy annál is olcsóbban nszöveG: BERTÓK T. LÁSZLÓ

kovács sándor ügyvezető: a hátrányok 
eltörpülnek az előnyök mellett



A lakótelepekről sokan azt mondják, 
időzített szociális bombaként ketyeg-
nek a nagyvárosokban, és egyiküknek-
másikuknak valóban jó esélyük van a 
gettósodásra, szlömösödésre. Angyal-
föld képviselő-testületének döntése az 
egyik ilyen lakótelep közterületeinek 
komplex felújításáról éppen ezért pél-
daértékű.

Ma már hiába kesergünk azon, hogy mennyire ostoba ötlet 
volt annak idején családok tömegeit összezsúfolni kis terü-
leten, vasbeton-bérkaszárnyákban. Tömegesen létrehozni 
rossz hőháztartású, csak gazdaságtalanul üzemeltethető, 
ugyanakkor sötét, közösségi térként egyáltalán nem műkö-
dő lépcsőházakra felfűzött családellenesen kis alapterületű 
lakásokat. Az ilyen lakótelepek nem csak lokálpatrióta 
érzést nem generálnak az itt lakókban, de alapesetben va-
lójában semmiféle közösségi élet kialakulására nem adnak 
alkalmat. Ez többnyire meg is látszik rajtuk.

Az épületek állapotán, gazdaságosságán sokat javíthat-
nak a programszerű panelfelújítások, de a közterületek 
rendbetétele nélkül ez nem elég. Ezért döntött úgy Buda-
pest 13. kerületének képviselő-testülete, hogy az Integrált 
Városfejlesztési Stratégia felülvizsgálata során megszavaz-
za az angyalföldi lakótelep legfontosabb „korzójának”, az 
Országbíró sétánynak a fejlesztését. 

Mindjárt a bejáratnál két sportpálya készült el lelá-
tóval. A sétány egyik oldalán gyermekkerékpár sáv, a 

másik oldalán díszburkolat, míg a vakok és gyengénlátók 
számára vakvezető sáv készült. Itt alkalmazták az ország-
ban először a magyar szabadalmú, gömbölyded pixelbeton 
ülőköveket, amelyek a terület központjában lévő süllyesz-
tett medencés szökőkút körül a színes ledek segítségével 
éjszaka világítanak.

Három-négy körülkerített, egyedi tervezésű játszóteret 
alakítottak ki a különböző korosztályok számára, míg 
körülkerített kutyafuttató is létesült ivókúttal, pihenőpa-
dokkal, kutya játszószerekkel. Készült egy műfű borítású 
sportpálya, a Sportudvar területén pedig kültéri fitness 
eszközök állnak rendelkezésre. A sétány pihenőhelyeit 
700 m2 virágfelület borítja, míg az automata öntözőrend-
szer talajvízzel öntözi a zöldfelületeket. 

Egyes virágágyások és fák alatt kis táblák hirdetik: 
örökbefogadható. Figyelemreméltóan jó elgondolás be-
vonni az embereket a sétány fenntartásába, hiszen sokan 
szívesen vállalkoznak ilyen közösségépítő tevékenységre. 
Ezzel ráadásul személyesebbé, szerethetőbbé válik a zöld-
terület, ami remélhetőleg a megmaradását is szolgálja.

A kérdés persze mint mindig, most is csak az: meddig 
marad ilyen szép a sétány? Tény, hogy Angyalföld felemel-
kedőben lévő városrészében vagyunk, ahol a szocialista 
lakótelep körüli egykori ipari zóna helyén egy modern 
lakónegyed épült ki a ma divatos neo-bauhaus stílusban. 
E jó adottság mellett ha a közterület fenntartója tartani 
tudja a mostani színvonalat, biztosak lehetünk benne, 
hogy gettósodástól itt már nem kell tartani. n
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a lakótelepi terület nagysága mintegy 15 hektár, a 
beruházás során 25 ezer m2 közterület felújítása történt 

meg. az 1980-as években épült 13 tízemeletes panelház 
2009 lakásában 3405 lakos él. a beruházás két év alatt 
készült el, költsége közel 600 millió Ft volt.
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A verőcei polgármester, Bethlen  Farkas 
nyakába idén Polgármesteri ezüstlánc 
került a Polgármesterek Világtalálko-
zóján. A kitüntetést egy – Sólyom László 
vezette – hat tagú bizottság ítélte oda. 

– amikor ön megköszönte az elismerést, és meg-
említette, hogy verőcének egy fillér banki hitele nincs, 
sokan meglepődtek. kezdjük ezzel! ez valóban lehetsé-
ges a mai világban?

– Abszolút! Verőce 350 millió forint körüli éves költség-
vetésének harminc százaléka, mintegy száz millió forint 
fejlesztési tartalék. Ennek köszönhetően rengeteg pályázati 
támogatást el tudunk nyerni, folyamatosan építkezünk, 
kulturális rendezvények sorát szervezzük, tereinket parkokkal 
és szobrokkal díszítjük. Ez utóbbiak kizárólag a magyarság  
és a kereszténység erősítését szolgálják. Mivel van keretünk a 
pályázati önrészre, nincs szükségünk bankhitelre, ilyesmiben 
egyáltalán nem gondolkodunk. 

– pedig a váci kistérség legtöbbjének még az in-
tézmények fenntartására sem futja. önöknek vannak 
extra bevételi forrásai?

– Verőce pontosan olyan adottságú település, mint a kistér-
ség falvainak zöme. Nincs ipari parkunk, nincs jelentős adó-
bevételt hozó gazdasági egység a területünkön. Úgy vagyunk 
vele, mint egy jó gazda, aki szigorúan csak addig nyújtózkodik, 
ameddig a takarója ér. Én ehhez hozzáteszem, hogy a jó gazda 
tartalékot is képez mindig és nem kerül hitelcsapdába. 

– amikor Gémesi György mösz-elnökként méltatta 
önt, elmondta, hogy julianus barát alapítvány keretein 
belül járja kárpátalját és erdélyt, ahol kétkezi munká-
jával is segíti az óvodák felújítását. ez tényleg így van? 

– Hát persze, bár több hasznomat veszik, ha azzal foglal-
kozom, amihez értek: a szervezéshez, pénzszerzéshez és a 
szakipari munkát meghagyom a mestereknek. Mindenesetre 
amikor a kitüntetés átadása előtt beszélgettem Sólyom László 
elnök úrral, ő is a Verőce határain kívüli ügyeket említette, 
amelyek révén megmaradtam az emlékezetében. A vezeté-
semmel működő alapítvány eddig Kárpátalján hat magyar 
óvoda felújításában működött közre, az erdélyi Bethlen 
városban, - őseim földjén - élő magyar gyerekeknek pedig 
egy óvodát hoztunk rendbe. A Mezőségben élő szórvány 
magyarság számára egy oktatási központot építettünk, Felőr 
községben. Ez hét falu oktatási központja óvodával, iskolával 
és szakmunkás-képzővel, idén augusztusban lesz az átadása. 
Ezen kívül februárban három kárpátaljai óvoda gyermekét 
„öltöztettük fel”, az intézményeket pedig játékokkal és eszkö-
zökkel támogattuk meg. 

– honnan szereznek mindehhez forrást?
– A legutóbbi segélyszállítmányok gyűjtésnél például öt 

óvodát jártam végig, a szülők pedig adakoztak. Szétnéztek 

otthon mire nincs már szükség, de persze ügyeltek rá, hogy 
minden használt holmi jó minőségű legyen.

– a felőri iskola azért ennél nagyobb projekt!
– Ide valóban több kellett. Sok évvel ezelőtt, még a 

kezdetekkor 15 millió forint állami támogatást nyertünk el 
hozzá, de a többit adományokból gyűjtöttük össze cégektől és 
magánszemélyektől. 

– mindig teljesül a terv az adományokból?
– Amikor néha megakad a fogaskerék, a saját spórolt pén-

zemből szoktam kipótolni. 
– mire a legbüszkébb?

– Mikor, mire. Most 
úgy érzem, az alapítvány 
legszebb ténykedése a 
Kárpát-Haza Templom 
felépítése volt Verőcén, 
2010. július 4-én volt a 
felszentelése. A temp-
lom alig nagyobb egy 
kápolnánál a dombtetőn, 
szakrális értelemben 
mégis hatalmas energia-
központként működik. 
Azóta minden évben 
Papp Lajos szívsebésszel 
együtt megrendezzük itt 
az ima Magyarországért 
rendezvényt, az alatta 
elterülő völgyben pedig 
idén első alkalommal az 
Erdélyi Világtalálkozót, 
majd a Lovasíjász Euró-
pa-bajnokságot. 

– az ön családja 
nagyon sok kiváló em-
bert adott a hazának. 
úgy tudom, bethlen 
istván miniszterelnök 
szintén rokona volt.

– Nagyapám unoka-
bátyja volt, de én ezzel 
igazából nem foglalko-
zom, senki nem tehet 

arról, hogy hova születik. Legfeljebb annyira számít, ameny-
nyire a név kötelez.

– meg ugye a vér nem válik vízzé, ha már a közmon-
dásoknál tartunk…

– Inkább a neveltetést tartom lényegesnek. Csodálatos szü-
leim voltak, a magyarságszeretet légköre hatotta át családun-
kat. Hét nyarat nevelkedtem Kolozsváron nagyapámnál, miu-
tán kiengedték a börtönből. Talán ő mondta, talán nem, hogy 
„minden embernek kötelessége jóistentől kapott képességeit 
becsületesen kiaknázni a maga és a köz javára.” Ez a gondolat 
vezérel engem, és ezt adom én is tovább a gyerekeimnek. n
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