
Magyarországon augusztus 20. Magyarországon augusztus 20. 
napja az államalapítás és állam-napja az államalapítás és állam-
alapító Szent István király emlé-alapító Szent István király emlé-
kének nemzeti ünnepe. De miért kének nemzeti ünnepe. De miért 
éppen ez a nagy nap? éppen ez a nagy nap? 

Szent István augusztus 15-ét, Szent István augusztus 15-ét, 
Nagyboldogasszony napját avatta Nagyboldogasszony napját avatta 
ünneppé, ugyanis erre a napra ünneppé, ugyanis erre a napra 
hívta össze Székesfehérvárra a hívta össze Székesfehérvárra a 
királyi tanácsot és tartott törvény-királyi tanácsot és tartott törvény-
napot, élete végén ezen a napon napot, élete végén ezen a napon 
ajánlotta fel az országot Szűz ajánlotta fel az országot Szűz 
Máriának, majd 1038-ban ezen a Máriának, majd 1038-ban ezen a 
napon halt meg. Az ünnep dátu-napon halt meg. Az ünnep dátu-
mát Szent László király tette át mát Szent László király tette át 
augusztus 20-ára, mert 1083-ban augusztus 20-ára, mert 1083-ban 
VII. Gergely pápa hozzájárulásával VII. Gergely pápa hozzájárulásával 
ekkor emeltették oltárra I. István ekkor emeltették oltárra I. István 
relikviáit a székesfehérvári bazi-relikviáit a székesfehérvári bazi-
likában, ami szentté avatásával likában, ami szentté avatásával 
volt egyenértékű.volt egyenértékű.

I. Nagy Lajos uralkodásától I. Nagy Lajos uralkodásától 
kezdve augusztus 20-a egyházi kezdve augusztus 20-a egyházi 

ünnepként élt tovább. Mária Terézia ünnepként élt tovább. Mária Terézia 
a naptárakba is felvétette nem-a naptárakba is felvétette nem-
zeti ünnepként, továbbá Budára zeti ünnepként, továbbá Budára 
hozatta István kézfejereklyéjét, hozatta István kézfejereklyéjét, 
a Szent Jobbot, amelyet minden a Szent Jobbot, amelyet minden 
év augusztus 20-án körmenetben év augusztus 20-án körmenetben 
vittek végig a városon.vittek végig a városon.

Az 1848-as szabadságharc leve-Az 1848-as szabadságharc leve-
rése után betiltották az ünnepet, rése után betiltották az ünnepet, 
hiszen Szent István a független hiszen Szent István a független 
magyar állam jelképe volt. 1860-magyar állam jelképe volt. 1860-
ban ünnepelhették ismét, ami ban ünnepelhették ismét, ami 
valóságos nemzeti tüntetéssé vált. valóságos nemzeti tüntetéssé vált. 
Az 1867-es kiegyezés után a nap Az 1867-es kiegyezés után a nap 
visszanyerte régi visszanyerte régi 
fényét. 1891-ben fényét. 1891-ben 
Ferenc József az ipari Ferenc József az ipari 
munkások számára munkások számára 
is munkaszüneti is munkaszüneti 
nappá nyilvánítot-nappá nyilvánítot-
ta, 1895-ben pedig ta, 1895-ben pedig 
a belügyminiszter a belügyminiszter 
rendeletére címeres rendeletére címeres 
zászlókat tűztek ki zászlókat tűztek ki 

a középületekre augusztus 20-án.a középületekre augusztus 20-án.
A két világháború között az A két világháború között az 

ünnep eszméje kiegészült a Szent ünnep eszméje kiegészült a Szent 
István-i, azaz a Trianon előtti István-i, azaz a Trianon előtti 
Magyarország visszaállítására való Magyarország visszaállítására való 
emlékeztetéssel, 1945–47 között emlékeztetéssel, 1945–47 között 
pedig csak egyházi ünnepként pedig csak egyházi ünnepként 
engedélyezték.engedélyezték.

1949-1989 között a Magyar 1949-1989 között a Magyar 
Népköztársaság alkotmányának Népköztársaság alkotmányának 
napjaként ünnepelték, miután az napjaként ünnepelték, miután az 
1949-ben hatályba lépett új alkot-1949-ben hatályba lépett új alkot-
mányt augusztus 20-ra időzítették.mányt augusztus 20-ra időzítették.

Az Országgyűlés 1991. évi VIII. Az Országgyűlés 1991. évi VIII. 
törvény kihirdetésével, augusztus törvény kihirdetésével, augusztus 
20-át hivatalos állami ünneppé 20-át hivatalos állami ünneppé 
nyilvánította, amelyet a 2012-ben nyilvánította, amelyet a 2012-ben 
hatályba lépett Alaptörvény is hatályba lépett Alaptörvény is 
megerősített.megerősített.

AUGUSZTUS20Államalapításunk ünnepe
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BÚCSÚZUNK
E nehéz pillanatban se féljünk E nehéz pillanatban se féljünk 

az elválástól! Bátorítson minket az elválástól! Bátorítson minket 
Szécsi Pál oly sokszor elhangzott Szécsi Pál oly sokszor elhangzott 
megrázóan szép, de mégis fele-megrázóan szép, de mégis fele-
melő dalának néhány sora:melő dalának néhány sora:

„ Ne félj az elválástól! „ Ne félj az elválástól! 
A távollét olyan mint a szél. A távollét olyan mint a szél. 

A kis tüzeket kioltja, A kis tüzeket kioltja, 
a nagyokat fellobbantja. a nagyokat fellobbantja. 

A nagyokat fellobbantja...”A nagyokat fellobbantja...”
Mély fájdalommal tudatjuk mind-Mély fájdalommal tudatjuk mind-

azokkal, akik ismerték és szerették, azokkal, akik ismerték és szerették, 
hogy Gelencsérné Tolnai Klára hogy Gelencsérné Tolnai Klára 
nyugalmazott polgármester 67 éves nyugalmazott polgármester 67 éves 
korában rövid súlyos, méltósággal korában rövid súlyos, méltósággal 
és türelemmel viselt betegsége után és türelemmel viselt betegsége után 
megtért teremtőjéhez. megtért teremtőjéhez. 

„ Aki hisz énbennem, ha meghal „ Aki hisz énbennem, ha meghal 
is él.” Jn. 11.25.is él.” Jn. 11.25.

Gelencsérné Tolnai Kára gyer-Gelencsérné Tolnai Kára gyer-
mekkorát falunkban, Madocsán mekkorát falunkban, Madocsán 
töltötte szeretett nagyszülei, szülei töltötte szeretett nagyszülei, szülei 
és testvére körében. Már kisiskolás és testvére körében. Már kisiskolás 
korában belépett a néptánccsoport-korában belépett a néptánccsoport-
ba. A fellépések során nem csak ba. A fellépések során nem csak 
a madocsai friss csárdást táncolta, a madocsai friss csárdást táncolta, 
hanem népdalok éneklése közben hanem népdalok éneklése közben 
csengő hangjával a közönséget is csengő hangjával a közönséget is 
gyönyörködtette.gyönyörködtette.

Pécsett járt postaforgalmi szak-Pécsett járt postaforgalmi szak-
középiskolába. Első munkahelye középiskolába. Első munkahelye 
ehhez a városhoz kötötte, melyet ehhez a városhoz kötötte, melyet 
nagyon szeretett.nagyon szeretett.

Az itt töltött év után több mun-Az itt töltött év után több mun-
kahelyen dolgozott. Szorgalommal, kahelyen dolgozott. Szorgalommal, 
odaadással kereste az újat, tanulta odaadással kereste az újat, tanulta 
azt a mesterséget, ami elengedhe-azt a mesterséget, ami elengedhe-
tetlenül beivódik mindnyájunk hét-tetlenül beivódik mindnyájunk hét-
köznapjaiba. Pénzügyi és számviteli köznapjaiba. Pénzügyi és számviteli 
ügyintézőként végezte munkáját a ügyintézőként végezte munkáját a 
Madocsai Községi Tanácsnál, majd Madocsai Községi Tanácsnál, majd 
magánkereskedő lett. Szíve azonban magánkereskedő lett. Szíve azonban 
visszahúzta a közigazgatásba, és a visszahúzta a közigazgatásba, és a 
helyi hivatal munkájában vállalt helyi hivatal munkájában vállalt 
szerepet. Pár év múlva Dunaföld-szerepet. Pár év múlva Dunaföld-
váron pénzügyi csoportvezetői váron pénzügyi csoportvezetői 
állást nyert el, ami nagy kihívást, állást nyert el, ami nagy kihívást, 
fejlődési lehetőséget jelentett pályája fejlődési lehetőséget jelentett pályája 
során. Kollégái sokáig emlegették során. Kollégái sokáig emlegették 
munkához való hozzáállását, pre-munkához való hozzáállását, pre-
cízségét, határozottságát. Évekkel cízségét, határozottságát. Évekkel 
később is azt mondták, bárcsak később is azt mondták, bárcsak 
itt lenne a Klári, biztosan meg-itt lenne a Klári, biztosan meg-
oldanánk a problémát. Könnyen oldanánk a problémát. Könnyen 

teremtett kapcsolatot, hálás volt teremtett kapcsolatot, hálás volt 
minden szépért és jóért. Kivívta minden szépért és jóért. Kivívta 
munkatársai tiszteletét, szeretetét.munkatársai tiszteletét, szeretetét.

Az 1998-2019 közötti időszakban Az 1998-2019 közötti időszakban 
polgármester volt Madocsán. Az polgármester volt Madocsán. Az 
évszámok magukért beszélnek.  21 évszámok magukért beszélnek.  21 
év, ilyen hosszú és eredményes év, ilyen hosszú és eredményes 
időszakot csak nagyon kevesen időszakot csak nagyon kevesen 
mondhatnak magukénak.mondhatnak magukénak.

Képviselő testületi társaival, Képviselő testületi társaival, 
hivatali dolgozóival a falu építé-hivatali dolgozóival a falu építé-
séért, szépítéséért dolgozott. Nem séért, szépítéséért dolgozott. Nem 
kímélte a fáradtságot, utánanézett, kímélte a fáradtságot, utánanézett, 
utánajárt a legapróbb dolgoknak utánajárt a legapróbb dolgoknak 
is. Szakmai, közéleti tevékenysé-is. Szakmai, közéleti tevékenysé-
ge részeként utak, járdák épültek, ge részeként utak, járdák épültek, 
kialakították a csatornahálózatot, kialakították a csatornahálózatot, 
középületeket újítottak fel. Talán középületeket újítottak fel. Talán 
az egyik legizgalmasabb projekt az az egyik legizgalmasabb projekt az 
iskolaépítés volt. Ma már láthatjuk iskolaépítés volt. Ma már láthatjuk 
mennyire fontos a falu megtartó mennyire fontos a falu megtartó 
erejében egy szép, biztonságos erejében egy szép, biztonságos 
épületben, jól felszerelt iskolában épületben, jól felszerelt iskolában 
végzett tanulás, helyben, nem végzett tanulás, helyben, nem 
valamelyik környezetünkben lévő valamelyik környezetünkben lévő 
nagyobb településen.nagyobb településen.

Munkájának köszönhetően, fiatal Munkájának köszönhetően, fiatal 
fogorvosházaspár is dolgozhat itt, fogorvosházaspár is dolgozhat itt, 
modern XXI. századi  gépekkel.modern XXI. századi  gépekkel.

Utolsó ciklusában, az óvoda fel-Utolsó ciklusában, az óvoda fel-
újítása mellett, bölcsőde megépítését újítása mellett, bölcsőde megépítését 
is kezdeményezte. Ennek átadóján is kezdeményezte. Ennek átadóján 
azonban már boldog nyugdíjasként azonban már boldog nyugdíjasként 
vett részt.vett részt.

Aktívan szerepet vállalt a kör-Aktívan szerepet vállalt a kör-
nyező települések polgármestereinek nyező települések polgármestereinek 
munkájában is.munkájában is.

Jó kapcsolatokat ápolt a Paksi Jó kapcsolatokat ápolt a Paksi 
Atomerőmű vezetőivel. Nagyon Atomerőmű vezetőivel. Nagyon 
sok energiát áldozott azért, hogy sok energiát áldozott azért, hogy 
Madocsát felvegyék a TEIT-be. Sike-Madocsát felvegyék a TEIT-be. Sike-
rült. Napjainkban már élvezhetjük rült. Napjainkban már élvezhetjük 
ennek a társulásnak az előnyeit.ennek a társulásnak az előnyeit.

Ha valakinek nagyon fontosak a Ha valakinek nagyon fontosak a 
gyökerei, ő elmondhatta ezt magáról. gyökerei, ő elmondhatta ezt magáról. 
Újjászervezte a néptánccsoportot, Újjászervezte a néptánccsoportot, 
megőrizve ezzel őseink örökségét. megőrizve ezzel őseink örökségét. 
Neki köszönhető, hogy gyerekek, Neki köszönhető, hogy gyerekek, 
fiatalok és idősebbek tovább viszik fiatalok és idősebbek tovább viszik 
Földesi János munkáját, fellépéseik Földesi János munkáját, fellépéseik 
során sok hazafias érzést és örömöt során sok hazafias érzést és örömöt 
nyújtva a közönségnek.nyújtva a közönségnek.

Tanácsolta színtársulat megalakítását Tanácsolta színtársulat megalakítását 

Madocsán. Több színvonalas, szó-Madocsán. Több színvonalas, szó-
rakoztató előadást is élvezhettünk rakoztató előadást is élvezhettünk 
a helyi amatőr színészek előadásá-a helyi amatőr színészek előadásá-
ban. Reméljük e szép hagyomány ban. Reméljük e szép hagyomány 
életben marad, és számos hasonló életben marad, és számos hasonló 
élményben lesz még részünk.élményben lesz még részünk.

Figyelmét nem kerülték el a Figyelmét nem kerülték el a 
sportolók, a nyugdíjas klub, a pol-sportolók, a nyugdíjas klub, a pol-
gárőrség sem. Szívesen vett részt a gárőrség sem. Szívesen vett részt a 
minden civil szervezet programján, minden civil szervezet programján, 
támogatta rendezvényeiket.támogatta rendezvényeiket.

Férjével Gelencsér Sándorral 44 Férjével Gelencsér Sándorral 44 
évig élt boldog házasságban. Ő évig élt boldog házasságban. Ő 
mindenben társa volt, segítette, mindenben társa volt, segítette, 
bátorította, a nehézségek leküz-bátorította, a nehézségek leküz-
désében. Gyermekeiket Klárikát és désében. Gyermekeiket Klárikát és 
Évát együtt indították el az úton, Évát együtt indították el az úton, 
együtt támogatták még most is. együtt támogatták még most is. 
Ennek eredményeként gyönyör-Ennek eredményeként gyönyör-
ködtek unokáikban és élvezték a ködtek unokáikban és élvezték a 
„nagyszülői lét” minden áldását.„nagyszülői lét” minden áldását.

KöszönjükKöszönjük a munkát, példa- a munkát, példa-
mutatást, szorgalmat, kiállást, erős mutatást, szorgalmat, kiállást, erős 
jellemet, ami biztonságérzetet adott jellemet, ami biztonságérzetet adott 
21 éven át Madocsa lakóinak, a 21 éven át Madocsa lakóinak, a 
polgármestersége alatt! polgármestersége alatt! 

Kedves Klári! Mindannyian, akik Kedves Klári! Mindannyian, akik 
szerettünk, tiszteltünk, örülünk, szerettünk, tiszteltünk, örülünk, 
hogy ismerhettünk, küldjük neked hogy ismerhettünk, küldjük neked 
Emily Bronte sorait:Emily Bronte sorait:

„Az élet hosszú vagy rövid, 
mit számít, öröklét ha vár; 
lent búcsuzunk, de fent megint 
találkozunk, hol nincs halál.”

Így engedünk most utadra, kérve 
a Jóisten gondoskodó kegyelmét 
Rád és Szeretett Családodra!

Soós FerencnéSoós Ferencné
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Országos tűzgyújtási tilalom van érvényben!
A tűzgyújtási tilalommal kapcsolatos legfontosabb tudnivalók, továbbá az erdőterületen és a szabadban törté-
nő tűzgyújtás szabályai az alábbiakban olvashatóak.

Tűzesetek szabad területen történő bekövetkezésének nagyobb kockázata esetén, az erdőgazdálkodásért fele-
lős miniszter, fokozott tűzveszély időszakát (tűzgyújtási tilalmat) állapíthat meg, és hirdethet ki, egyeztetve a 
katasztrófavédelem központi szervével (BM OKF). Tűzgyújtási tilalom (fokozott tűzveszély) idején tilos tüzet 
gyújtani az erdőterületeken, valamint a fásításokban és az ezek 200 méteres körzetén belül lévő külterületi 
ingatlanokon. Ide értendők a felsorolt területeken található tűzrakó helyek, a vasút és közút menti fásítások, 
de tilos a parlag- és gazégetés is.

A tűzgyújtási tilalom (fokozott tűzveszély) megállapítása és visszavonása függ a meteorológiai körülmények-
től, az erdőben található élő és holt biomassza szárazságától és a keletkezett tüzek gyakoriságától. A tűzgyúj-
tási tilalomról (fokozott tűzveszélyről) a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal Erdészeti Igazgatóság 
(NÉBIH EI) közleményt küld az érintett szervezeteknek, országos közszolgálati médiának, és hivatalos hon-
lapján www.erdotuz.hu közzéteszi a tűzgyújtási tilalomról (fokozott tűzveszélyről) szóló térképet. Az aktuális 
tűzgyújtási tilalomról (fokozott tűzveszélyről) a NÉBIH EI hivatalos honlapja mellett tájékozódhat a www.
erdotuz.hu weboldalon, az onnan is elérhető további szakmai honlapokon, amelyek számos egyéb hasznos 
információval szolgálnak a szabad területen történő tűzgyújtásról.

A tűzgyújtási tilalom (fokozott tűzveszély időszaka) megállapítására vonatkozó körülményeket a NÉBIH EI 
minden nap értékeli, és egyeztetve a BM OKF-fel dönt arról, hogy a következő napon szükséges-e tűzgyújtási 
tilalom kihirdetése, vagy nem. A tűzgyújtási tilalom (fokozott tűzveszély) a közzétételtől a visszavonásig (a 
helyzetben bekövetkezett változás kihirdetéséig) él. Az említett honlapokon napi frissítéssel megtekinthető, 
hogy van-e érvényben tűzgyújtási tilalom (megállapított fokozott tűzveszély). A lakosság a lakóhelye környé-
kén lévő erdőterületekről a NÉBIH EI által készített interaktív erdőtérképen találhat további információt.

Az alábbi térképen az látható, hogy jelenleg az ország mely területére rendeltek el tűzgyújtási tilalmat.Az alábbi térképen az látható, hogy jelenleg az ország mely területére rendeltek el tűzgyújtási tilalmat.

forrás: https://www.katasztrofavedelem.hu/53/tuzgyujtasi-tilalomforrás: https://www.katasztrofavedelem.hu/53/tuzgyujtasi-tilalom
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Agrárkamarai hírek
Semmi alapja annak, hogy a jégkármérséklés lenne felelős az aszályért

Megjelent: 2022-07-15 10:44:23Megjelent: 2022-07-15 10:44:23
Szélesebb körben terjed az a Szélesebb körben terjed az a 

minden alapot nélkülöző tévhit, minden alapot nélkülöző tévhit, 
hogy a jégkármérséklő rendszer hogy a jégkármérséklő rendszer 
felelős a kelet-magyarországi felelős a kelet-magyarországi 
aszályért. Cikkünkben ezen tév-aszályért. Cikkünkben ezen tév-
hiteket egyértelműen cáfoljuk.hiteket egyértelműen cáfoljuk.

A tartósan elhúzódó aszály miatt A tartósan elhúzódó aszály miatt 
– amely egész Európát, illetve – amely egész Európát, illetve 
Magyarországot, azon belül pedig Magyarországot, azon belül pedig 
legfőképp a kelet-magyarországi legfőképp a kelet-magyarországi 
területeket sújtja – sok gazdál-területeket sújtja – sok gazdál-
kodó elkeseredett, ami érthető. kodó elkeseredett, ami érthető. 
Ugyanakkor az elmúlt időszakban Ugyanakkor az elmúlt időszakban 
felerősödtek olyan – a realitást felerősödtek olyan – a realitást 
abszolút mellőző – hangok, ame-abszolút mellőző – hangok, ame-
lyek a jégkármérséklő rendszert lyek a jégkármérséklő rendszert 
teszik felelőssé a szárazságért. teszik felelőssé a szárazságért. 
Ebben önkéntes „álmeteoroló-Ebben önkéntes „álmeteoroló-
gusok” is élharcosok, akiket a gusok” is élharcosok, akiket a 
valódi meteorológus szakemberek valódi meteorológus szakemberek 
(a kamarától is függetlenül) sorra (a kamarától is függetlenül) sorra 
cáfolnak. A „boszorkányüldözés” cáfolnak. A „boszorkányüldözés” 
a hetekben egyre súlyosabbá vált, a hetekben egyre súlyosabbá vált, 
egyesek attól sem riadtak vissza, egyesek attól sem riadtak vissza, 
hogy halálosan megfenyegessék a hogy halálosan megfenyegessék a 
rendszer generátorkezelőit.rendszer generátorkezelőit.

Nagyon durva személyes, írásos, Nagyon durva személyes, írásos, 
névtelen leveles, illetve telefonos névtelen leveles, illetve telefonos 
fenyegetéseket is kaptak generá-fenyegetéseket is kaptak generá-
torkezelők. Például van, akinek torkezelők. Például van, akinek 
a családját is megfenyegették, a családját is megfenyegették, 
illetve azzal fenyegetőztek, hogy illetve azzal fenyegetőztek, hogy 
rágyújtják a tarlót. De olyan is rágyújtják a tarlót. De olyan is 
megesett, hogy húsz fős társaság megesett, hogy húsz fős társaság 
személyesen fenyegette a kezelőt, személyesen fenyegette a kezelőt, 
a rendőrséget is ki kellett hívni a rendőrséget is ki kellett hívni 
emiatt.emiatt.

  A NAK által tett lépésekA NAK által tett lépések
A kamara tett és szükség ese-A kamara tett és szükség ese-

tén tesz további jogi lépéseket. A tén tesz további jogi lépéseket. A 
NAK az ügyészségen feljelentést NAK az ügyészségen feljelentést 
tett a fenyegetések, illetve a rém-tett a fenyegetések, illetve a rém-
hírkeltés miatt. Ezzel egyidejűleg hírkeltés miatt. Ezzel egyidejűleg 
– munkatársai testi épségét min-– munkatársai testi épségét min-
denek elé helyezve – egyes alföldi denek elé helyezve – egyes alföldi 
megyékben, a fenyegetést kapott megyékben, a fenyegetést kapott 
egyes generátorkezelők körzeteiben egyes generátorkezelők körzeteiben 
ideiglenesen leállította a rendszert. ideiglenesen leállította a rendszert. 
Több megyében kellett leállítani Több megyében kellett leállítani 
generátorokat egyes körzetekben, generátorokat egyes körzetekben, 
illetve több további generátor illetve több további generátor 

kezelésére alapvetően emiatt kezelésére alapvetően emiatt 
nincs jelentkező. Ez azt jelenti, nincs jelentkező. Ez azt jelenti, 
hogy a NAK egyes területeken hogy a NAK egyes területeken 
nem tudja teljeskörűen biztosí-nem tudja teljeskörűen biztosí-
tani a jégkár elleni védekezést, tani a jégkár elleni védekezést, 
ami nemcsak a gazdálkodókat, ami nemcsak a gazdálkodókat, 
hanem a lakossági ingatlanokat hanem a lakossági ingatlanokat 
és ingóságokat is érinti.és ingóságokat is érinti.

Több másik generátorkezelőt ért Több másik generátorkezelőt ért 
fenyegetés vagy egyéb atrocitás, fenyegetés vagy egyéb atrocitás, 
ezen kezelők saját felelősségükre ezen kezelők saját felelősségükre 
továbbra is működtetik a beren-továbbra is működtetik a beren-
dezéseket.dezéseket.

Aszály kapcsán segítség a Aszály kapcsán segítség a 
gazdálkodóknakgazdálkodóknak

A NAK minden lehetséges A NAK minden lehetséges 
eszközével támogatja az évtize-eszközével támogatja az évtize-
dek óta nem látott aszály miatt dek óta nem látott aszály miatt 
súlyos károkat szenvedő terme-súlyos károkat szenvedő terme-
lőket. Falugazdász-hálózata révén lőket. Falugazdász-hálózata révén 
segíti a kárfelmérést, egyezteté-segíti a kárfelmérést, egyezteté-
seket folytat az agrártárcával és seket folytat az agrártárcával és 
a biztosítókkal, együttműködik a biztosítókkal, együttműködik 
a kormányhivatalokkal annak a kormányhivatalokkal annak 
érdekében, hogy gördülékenyen érdekében, hogy gördülékenyen 
haladjon az ügyintézés. Ugyanak-haladjon az ügyintézés. Ugyanak-
kor elfogadhatatlan, hogy egyesek kor elfogadhatatlan, hogy egyesek 
végső elkeseredettségükben saját végső elkeseredettségükben saját 
gazdatársaik ellen forduljanak, gazdatársaik ellen forduljanak, 
őket halálosan megfenyegessék.őket halálosan megfenyegessék.

Nem a rendszer az aszály okaNem a rendszer az aszály oka
Tudományosan bizonyított, Tudományosan bizonyított, 

hogy az általunk működtetett hogy az általunk működtetett 
rendszernek semmilyen hatása rendszernek semmilyen hatása 
sincs a csapadékmennyiségre, az sincs a csapadékmennyiségre, az 
kizárólag a kialakuló jégszem-kizárólag a kialakuló jégszem-
csék méretét képes befolyásolni. csék méretét képes befolyásolni. 
A gyakorlati tapasztalatok is ezt A gyakorlati tapasztalatok is ezt 
támasztják alá: idén januárban és támasztják alá: idén januárban és 
februárban is rendkívül kevés csa-februárban is rendkívül kevés csa-
padék hullott, így kora tavasszal padék hullott, így kora tavasszal 
is komoly aszály sújtotta hazánkat, is komoly aszály sújtotta hazánkat, 
holott csak április 15-től működik holott csak április 15-től működik 
a jégkármérséklő rendszer.a jégkármérséklő rendszer.

Az is nyilvánvalóan cáfolja a Az is nyilvánvalóan cáfolja a 
tévhiteket, hogy a rendszer 2018 tévhiteket, hogy a rendszer 2018 
óta üzemel, és az elmúlt 4 esz-óta üzemel, és az elmúlt 4 esz-
tendőben nem volt ilyen mértékű tendőben nem volt ilyen mértékű 
aszály. A rendszer üzembe helye-aszály. A rendszer üzembe helye-
zése előtt pedig például 1990-ben, zése előtt pedig például 1990-ben, 
1992-ben, 1993-ban, 2003-ban és 1992-ben, 1993-ban, 2003-ban és 
2007-ben is nagyon komoly aszály 2007-ben is nagyon komoly aszály 

volt, főképp a keleti országrészben. volt, főképp a keleti országrészben. 
Valamint a KSH adatai szerint Valamint a KSH adatai szerint 
2012-ben, 2013-ban és 2015-ben 2012-ben, 2013-ban és 2015-ben 
is aszály volt.is aszály volt.

A jelenlegi extrém aszály glo-A jelenlegi extrém aszály glo-
bális időjárási viszonyokra vezet-bális időjárási viszonyokra vezet-
hető vissza, melyek nem csak hető vissza, melyek nem csak 
hazánkban, hanem Európa szá-hazánkban, hanem Európa szá-
mos más országában (ott is, ahol mos más országában (ott is, ahol 
nem működik jégkármérséklés) nem működik jégkármérséklés) 
rendkívüli csapadékhiányt okoz-rendkívüli csapadékhiányt okoz-
nak. Európa déli, délnyugati és nak. Európa déli, délnyugati és 
nyugati részein (Olaszországban, nyugati részein (Olaszországban, 
Spanyolországban, Dél-Franciaor-Spanyolországban, Dél-Franciaor-
szágban, Kelet-Németországban) szágban, Kelet-Németországban) 
a legsúlyosabb a probléma, de a legsúlyosabb a probléma, de 
Nyugat-Lengyelországot, Szlová-Nyugat-Lengyelországot, Szlová-
kia és Magyarország keleti részét, kia és Magyarország keleti részét, 
illetve Romániát és Ukrajnát is illetve Romániát és Ukrajnát is 
sújtja ez az időjárási jelenség.sújtja ez az időjárási jelenség.

Tévhitek a rendszerről – és Tévhitek a rendszerről – és 
azok cáfolata:azok cáfolata:

„Szétválasztja a felhőket?!” – „Szétválasztja a felhőket?!” – 
A rendszer egyáltalán nem tudja A rendszer egyáltalán nem tudja 
befolyásolja a magasabb légköri befolyásolja a magasabb légköri 
tevékenységet. A generátorok a tevékenységet. A generátorok a 
hatóanyagot 50 méter magasságig hatóanyagot 50 méter magasságig 
juttatják ki, onnan a jégveszé-juttatják ki, onnan a jégveszé-
lyes felhőzetig az feláramlással lyes felhőzetig az feláramlással 
jut fel. A kijuttatott ezüst-jodid jut fel. A kijuttatott ezüst-jodid 
mennyisége csak 10 gramm/óra, mennyisége csak 10 gramm/óra, 
ami akár több száz köbkilométer ami akár több száz köbkilométer 
térfogatban oszlik el.térfogatban oszlik el.

„Kiesőzteti a felhőket?!” – Tév-„Kiesőzteti a felhőket?!” – Tév-
hit, hogy a nyugatról az országba hit, hogy a nyugatról az országba 
beérkező felhőket „kiesőzteti” a beérkező felhőket „kiesőzteti” a 
rendszer, az erre alkalmatlan.rendszer, az erre alkalmatlan.

„Kizárja a felhőket a keleti „Kizárja a felhőket a keleti 
országrészből?!” – Az országba országrészből?!” – Az országba 
többségében nyugatról és dél-többségében nyugatról és dél-
nyugatról érkeznek zivatarfelhők, nyugatról érkeznek zivatarfelhők, 
melyek kelet felé haladva, folya-melyek kelet felé haladva, folya-
matosan veszítenek nedvességtar-matosan veszítenek nedvességtar-
talmukból, így az ország keleti talmukból, így az ország keleti 
részét már kevesebb csapadék éri részét már kevesebb csapadék éri 
el. A keleti országrészre jellem-el. A keleti országrészre jellem-
zően két irányból érkeznek nagy zően két irányból érkeznek nagy 
mennyiségű csapadékot tartalmazó mennyiségű csapadékot tartalmazó 
zivatarok. Ezek nagyrészt ÉNY zivatarok. Ezek nagyrészt ÉNY 
vagy K-DK irányból érkeztek a vagy K-DK irányból érkeztek a 
keleti területekre. Az ÉNY-ról keleti területekre. Az ÉNY-ról 
és K-DK-ről érkező zivatarok a és K-DK-ről érkező zivatarok a 
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klímaváltozás hatására az utóbbi klímaváltozás hatására az utóbbi 
években elmaradtak. Ezért van években elmaradtak. Ezért van 
aszály a keleti országrészben, aszály a keleti országrészben, 
illetve Szerbiában, Romániában illetve Szerbiában, Romániában 
és Ukrajnában is.és Ukrajnában is.

„Azért van kevesebb csapadék, „Azért van kevesebb csapadék, 
mert üzemelnek a generátorok?!” mert üzemelnek a generátorok?!” 
– Ez nem igaz. A generátorok – Ez nem igaz. A generátorok 
nem mennek, azok csak akkor nem mennek, azok csak akkor 
kerülnek bekapcsolásra, amikor kerülnek bekapcsolásra, amikor 
jégveszélyes zivatarfelhő várha-jégveszélyes zivatarfelhő várha-
tó egy adott területre. Ha kevés tó egy adott területre. Ha kevés 
zivatarfelhő érkezik egy járásba, zivatarfelhő érkezik egy járásba, 
akkor keveset mennek a gene-akkor keveset mennek a gene-
rátorok, ha több, akkor többet. rátorok, ha több, akkor többet. 
Például 2022-ben harmadannyit Például 2022-ben harmadannyit 
üzemeltek a generátorok, mint üzemeltek a generátorok, mint 
egy olyan évben (például 2018 egy olyan évben (például 2018 
vagy 2019 vagy 2020), amikor vagy 2019 vagy 2020), amikor 
nem volt aszály.nem volt aszály.

A kamarától függetlenül is A kamarától függetlenül is 
számos szakember, meteorológus számos szakember, meteorológus 
cáfolja az igaztalan állításokat:cáfolja az igaztalan állításokat:

https://telex.hu/tudomany/2022/07/08/
meteorologia-idojaras-manipulacio-je-

geso-jeger-nak
https://24.hu/tudomany/2022/07/07/

idojaras-alfold-aszaly-konteo-tev-
hit-jeger-jegkaralherito/?fbclid=IwAR-
1kTUw-auR7HNNrdYfVUguocxa14D-
dYrSflsdw0ONz53IYgagoQIP98Y3A

https://www.vg.hu/agrar/2022/07/
az-omsz-megerositette-nem-a-jegkar-
merseklo-rendszer-okozza-az-aszalyt

  Az országos jégkármérséklő Az országos jégkármérséklő 
rendszerről általánosságban:rendszerről általánosságban:

A Nemzeti Agrárgazdasági A Nemzeti Agrárgazdasági 
Kamara által kiépített rendszernek Kamara által kiépített rendszernek 
az idei az ötödik üzemelési éve, az idei az ötödik üzemelési éve, 
működtetéséhez az Agrárminisz-működtetéséhez az Agrárminisz-
térium a Kárenyhítési Alapból térium a Kárenyhítési Alapból 
évi legfeljebb 1,5 milliárd forintot évi legfeljebb 1,5 milliárd forintot 
biztosít. Az ország 986 pontjáról biztosít. Az ország 986 pontjáról 
talajgenerátorokkal – 219 automa-talajgenerátorokkal – 219 automa-
ta és 767 manuális generátor – ta és 767 manuális generátor – 
ezüst-jodid tartalmú hatóanyagot a ezüst-jodid tartalmú hatóanyagot a 
felhőkbe juttató rendszer minden felhőkbe juttató rendszer minden 
évben több milliárd forint kárt évben több milliárd forint kárt 
előz meg a mezőgazdaságban, előz meg a mezőgazdaságban, 
emellett lakossági, ipari, állami emellett lakossági, ipari, állami 
létesítményeket, ingatlanokat és létesítményeket, ingatlanokat és 

ingóságokat is véd. A rendszer ingóságokat is véd. A rendszer 
riasztási időszaka április 15-től riasztási időszaka április 15-től 
szeptember 30-ig tart.szeptember 30-ig tart.

A hatóanyag feláramlással jut a A hatóanyag feláramlással jut a 
felhőkbe, ott csökkentve a kialakuló felhőkbe, ott csökkentve a kialakuló 
jégszemcsék méretét. A jégesők jégszemcsék méretét. A jégesők 
előfordulásának valószínűsége nem előfordulásának valószínűsége nem 
zárható ki teljesen, azt viszont zárható ki teljesen, azt viszont 
garantálni lehet, hogy a lehulló garantálni lehet, hogy a lehulló 
jégszemcsék mérete kisebb lesz jégszemcsék mérete kisebb lesz 
annál, mint amelyek a rendszer annál, mint amelyek a rendszer 
használata nélkül hullanának le.használata nélkül hullanának le.

A rendszer működése előtti, A rendszer működése előtti, 
2015-2017-es évekhez képest a 2015-2017-es évekhez képest a 
2018-2021 években országszerte 2018-2021 években országszerte 
42%-kal kisebb területre érkezett 42%-kal kisebb területre érkezett 
jégkárbejelentés. Éves szinten átla-jégkárbejelentés. Éves szinten átla-
gosan kb. 50 milliárd forintnyi gosan kb. 50 milliárd forintnyi 
érték megóvásáról beszélhetünk. érték megóvásáról beszélhetünk. 

(NAK)(NAK)

Megváltoznak a szántóföldi vetésváltás szabályai
A Közös Agrárpolitika 2023-A Közös Agrárpolitika 2023-

ban induló új időszakának hazai ban induló új időszakának hazai 
végrehajtási kereteit és feltétele-végrehajtási kereteit és feltétele-
itrögzítő magyar KAP Stratégiai itrögzítő magyar KAP Stratégiai 
Terv jóváhagyása érdekében az Terv jóváhagyása érdekében az 
Európai Bizottsággal folytatot-Európai Bizottsággal folytatot-
tegyeztetések egyik sarkalatos tegyeztetések egyik sarkalatos 
pontja a pontja a szántóföldi vetésváltás szántóföldi vetésváltás 
szabályrendszerénekszabályrendszerének kérdése.  kérdése. 
A 2021-ben elfogadott új uniós A 2021-ben elfogadott új uniós 
jogszabályok alapján, rendkívül jogszabályok alapján, rendkívül 
hosszadalmas brüsszeli tárgyalások hosszadalmas brüsszeli tárgyalások 
és érdekütköztetések eredménye-és érdekütköztetések eredménye-
ként Magyarország kidolgozta a ként Magyarország kidolgozta a 
rugalmas szántóföldi vetésvál-rugalmas szántóföldi vetésvál-
tás szabályrendszeréttás szabályrendszerét, amit az , amit az 
Európai Bizottság informálisan Európai Bizottság informálisan 
már elfogadott. Ez a konstruk-már elfogadott. Ez a konstruk-
ció lényegesen különbözik attól ció lényegesen különbözik attól 
a vetésváltási- és terménydiver-a vetésváltási- és terménydiver-
zifikációs modelltől, amit 2021. zifikációs modelltől, amit 2021. 
december 30-án benyújtottunk az december 30-án benyújtottunk az 
Európai Bizottsághoz KAP Stra-Európai Bizottsághoz KAP Stra-
tégiai Tervünk első változatának tégiai Tervünk első változatának 
részeként.részeként.

Most előzetesen ismertet-Most előzetesen ismertet-
jük az új modellt a magyar jük az új modellt a magyar 

gazdatársadalommal annak-gazdatársadalommal annak-
érdekében, hogy a Stratégiai érdekében, hogy a Stratégiai 
Terv hivatalos elfogadása előtt Terv hivatalos elfogadása előtt 
megkezdhesse a felkészülést.megkezdhesse a felkészülést.  
A vetésváltási előírások ugyanis A vetésváltási előírások ugyanis 
szükségszerűen több év távlatában szükségszerűen több év távlatában 
vizsgálandók, a 2023. évi egysé-vizsgálandók, a 2023. évi egysé-
ges kérelemben majd bejelentésre ges kérelemben majd bejelentésre 
kerülő növények egy része már kerülő növények egy része már 
2022-ben a földbe kerül, amit 2022-ben a földbe kerül, amit 
pedig 2023 tavaszán vetnek el a pedig 2023 tavaszán vetnek el a 
gazdálkodók, annak elővetemé-gazdálkodók, annak elővetemé-
nyeként a 2022-ben termesztett nyeként a 2022-ben termesztett 
növénykultúrát kell figyelembe növénykultúrát kell figyelembe 
venni. venni. Összegezve tehát a 2022 Összegezve tehát a 2022 
őszi vetések megtervezésekor már őszi vetések megtervezésekor már 
figyelembe kell venni a 2023-tól figyelembe kell venni a 2023-tól 
érvényes vetésváltási szabályokat.érvényes vetésváltási szabályokat.

Az Európai Bizottság eredendően Az Európai Bizottság eredendően 
az évenkénti, szigorú vetésvál-az évenkénti, szigorú vetésvál-
tás bevezetését várta volna el a tás bevezetését várta volna el a 
tagállamoktól és Magyarország-tagállamoktól és Magyarország-
tól is, ezt sikerült a tól is, ezt sikerült a tárgyalások tárgyalások 
során enyhítenisorán enyhíteni, hiszen ez nem , hiszen ez nem 
mindenütt életszerű, a gazdál-mindenütt életszerű, a gazdál-
kodói gyakorlatba sok esetben kodói gyakorlatba sok esetben 
nem beilleszthető. A jelenlegi nem beilleszthető. A jelenlegi 

kölcsönös megfeleltetésben is kölcsönös megfeleltetésben is 
szereplő, vetésváltásra vonatkozó szereplő, vetésváltásra vonatkozó 
előírás némileg átalakul, amelyet előírás némileg átalakul, amelyet 
2023-tól minden 2023-tól minden 10 hektárnál 10 hektárnál 
nagyobb szántóterületet művelő nagyobb szántóterületet művelő 
gazdálkodógazdálkodónak alkalmaznia kell.nak alkalmaznia kell.

A tárgyalások eredményeképpen A tárgyalások eredményeképpen 
2023-tól a jelenleg érvényes, az 2023-tól a jelenleg érvényes, az 
50/2008. (IV. 24.) FVM rendelet 50/2008. (IV. 24.) FVM rendelet 
által előírt vetésváltási szabályok által előírt vetésváltási szabályok 
az alábbiak szerint változnak. az alábbiak szerint változnak. 
Főszabályként a gazdálkodóknak Főszabályként a gazdálkodóknak 
a vetésváltást minden évben az a vetésváltást minden évben az 
összes szántóföldi táblájukon összes szántóföldi táblájukon 
el kell végezniük. Ugyanakkor el kell végezniük. Ugyanakkor 
élhetnek azzal a élhetnek azzal a rugalmassággalrugalmassággal, , 
miszerint miszerint egy naptári évbenegy naptári évben ele- ele-
gendő az adott gazdaság szántó-gendő az adott gazdaság szántó-
földi területének földi területének legalább 1/3-ad legalább 1/3-ad 
részénrészén (33,33%-án) az előző évhez  (33,33%-án) az előző évhez 
képestmás növénykultúrát term-képestmás növénykultúrát term-
eszteni. A minden egyes táblát eszteni. A minden egyes táblát 
magában foglaló magában foglaló vetésváltásvetésváltás így  így 
rlegfeljebb rlegfeljebb 3 év alatt3 év alatt meg kell,  meg kell, 
hogy történjen. Vagyis a harmadik hogy történjen. Vagyis a harmadik 
év végére minden egyes szántó-év végére minden egyes szántó-
földi táblán legalább egyszer más földi táblán legalább egyszer más 
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növénykultúrát kell termeszteni. növénykultúrát kell termeszteni. 
Az induló évben, 2023-ban érte-Az induló évben, 2023-ban érte-
lemszerűen a 2022. év lesz a lemszerűen a 2022. év lesz a 
viszonyítási alap, ami aztán folya-viszonyítási alap, ami aztán folya-
matosan követi a naptári éveket. matosan követi a naptári éveket. 
Lényeges, hogy az előírást nem Lényeges, hogy az előírást nem 
hároméves, elszigetelt ciklusokban hároméves, elszigetelt ciklusokban 
kell elképzelni; kell elképzelni; bármely egymást bármely egymást 
követő három évbenkövető három évben teljesülnie  teljesülnie 
kell annak a követelménynek, kell annak a követelménynek, 
miszerint legalább egyszer más miszerint legalább egyszer más 
féle növénykultúrát termesztettek féle növénykultúrát termesztettek 
az adott területen, mint a másik az adott területen, mint a másik 
két évben.két évben.

Növény- és talajvédelmi szem-Növény- és talajvédelmi szem-
pontból kritikus jelentőségű, hogy pontból kritikus jelentőségű, hogy 
bizonyos növényekbizonyos növények semmiképpen  semmiképpen 
nem kerülhetneknem kerülhetnek ugyanarra a  ugyanarra a 
területre területre két egymást követő két egymást követő 
évbenévben. Tehát ha a mezőgazdasági . Tehát ha a mezőgazdasági 
termelő él is a fent részletezett termelő él is a fent részletezett 
rugalmassággal, a következő növé-rugalmassággal, a következő növé-
nyeket nem lehet ugyanazon a nyeket nem lehet ugyanazon a 
területen két vagy több egymást területen két vagy több egymást 
követő évben termeszteni: bur-követő évben termeszteni: bur-
gonya, napraforgó, repce, szója, gonya, napraforgó, repce, szója, 
cukorrépa, olajtök és dinnye. E cukorrépa, olajtök és dinnye. E 
növényfajok – biológiájuk és tipi-növényfajok – biológiájuk és tipi-
kus károsítóik miatt – jelenleg is kus károsítóik miatt – jelenleg is 
ugyanezen korlátozás alá esnek, ugyanezen korlátozás alá esnek, 
tehát nem jelent újdonságot meg-tehát nem jelent újdonságot meg-
különböztetett kezelésük. különböztetett kezelésük. 

Rendkívül fontos eredménye Rendkívül fontos eredménye 
a tárgyalásainknak, hogy a hib-a tárgyalásainknak, hogy a hib-
ridkukorica vetőmag előállítás ridkukorica vetőmag előállítás 
céljából termesztett kukorica 4 céljából termesztett kukorica 4 

egymást követő évben termeszt-egymást követő évben termeszt-
hető ugyanazon a területenhető ugyanazon a területen. Ily . Ily 
módon lehetőség nyílik – kellően módon lehetőség nyílik – kellően 
körültekintő növényvédelmi és körültekintő növényvédelmi és 
tápanyaggazdálkodási gyakorlat tápanyaggazdálkodási gyakorlat 
mellett – optimálisan hasznosí-mellett – optimálisan hasznosí-
tani a legjobb termőképességű tani a legjobb termőképességű 
területeket, betartani az izolációs területeket, betartani az izolációs 
távolságokat, továbbá kihasznál-távolságokat, továbbá kihasznál-
ni az e célból létesített öntözési ni az e célból létesített öntözési 
infrastruktúrát.infrastruktúrát.

A növénytermesztés mindenna-A növénytermesztés mindenna-
pi valóságában komoly szerepe pi valóságában komoly szerepe 
van annak, hogy a van annak, hogy a vetésváltás-vetésváltás-
ba a másodvetés is beilleszthe-ba a másodvetés is beilleszthe-
tőtő. Ez azt jelenti, hogy ha két . Ez azt jelenti, hogy ha két 
(akár ugyanazon fajú) főnövény (akár ugyanazon fajú) főnövény 
között megfelelően termesztett között megfelelően termesztett 
másodvetésfoglal helyet, akkor másodvetésfoglal helyet, akkor 
az is vetésváltásnak minősül. A az is vetésváltásnak minősül. A 
másodvetést az egységes kére-másodvetést az egységes kére-
lemben be kell jelenteni, az lemben be kell jelenteni, az 
adott kérelmezési év főnövénye adott kérelmezési év főnövénye 
után kell elvetni, s a következő után kell elvetni, s a következő 
igénylési év főnövényének vetése igénylési év főnövényének vetése 
előtt kell betakarítani, beforgatni előtt kell betakarítani, beforgatni 
vagy megsemmisíteni. Különböz-vagy megsemmisíteni. Különböz-
nie kell a két főnövénytől, ami nie kell a két főnövénytől, ami 
között vetik, továbbá úgy kell között vetik, továbbá úgy kell 
megművelni, hogy a szükséges megművelni, hogy a szükséges 
talaj-előkészítési munkálatokat az talaj-előkészítési munkálatokat az 
előző főnövény betakarítása után előző főnövény betakarítása után 
és a következő főnövény vetése és a következő főnövény vetése 
előtt el lehessen végezni.előtt el lehessen végezni.

Vannak továbbá olyan kivételek, Vannak továbbá olyan kivételek, 
amelyek esetében a amelyek esetében a vetésváltási vetésváltási 

szabályokat egyáltalán nem kell szabályokat egyáltalán nem kell 
alkalmaznialkalmazni. A mentesülő üzem- . A mentesülő üzem- 
és területtípusok a következők:és területtípusok a következők:

• a • a 10 hektárnál kisebb10 hektárnál kisebb szán- szán-
tóterületet művelő gazdálkodók, tóterületet művelő gazdálkodók, 
vagyvagy

• amennyiben a gazdálkodó • amennyiben a gazdálkodó 
a művelt szántóterületének több a művelt szántóterületének több 
mint mint 75 százalékát gyep75 százalékát gyep vagy  vagy 
egyéb egyéb egynyári takarmánynövényegynyári takarmánynövény
termesztésére, termesztésére, parlagonparlagon hagyott  hagyott 
földterületként, földterületként, hüvelyeshüvelyes növények  növények 
termesztésére vagy e célok közül termesztésére vagy e célok közül 
többre is használja, vagytöbbre is használja, vagy

• amennyiben a gazdálkodó • amennyiben a gazdálkodó 
támogatható mezőgazdasági terü-támogatható mezőgazdasági terü-
letének több mint letének több mint 75 százaléka 75 százaléka 
állandó gyepterületállandó gyepterület és azt gyep  és azt gyep 
vagy egyéb egynyári takarmány-vagy egyéb egynyári takarmány-
növény termesztésére vagy az év, növény termesztésére vagy az év, 
illetve a növénytermesztési ciklus illetve a növénytermesztési ciklus 
jelentős részében jelentős részében vízzel elárasz-vízzel elárasz-
totttott növények termesztésére vagy  növények termesztésére vagy 
ezek kombinációjára használják;ezek kombinációjára használják;

• • évelő szántóföldiévelő szántóföldi kultúrák; kultúrák;
• • parlagonparlagon hagyott terület. hagyott terület.
Lényeges változás, hogy a Lényeges változás, hogy a 

zöldítés keretében jelenleg zöldítés keretében jelenleg köte-köte-
lező terménydiverzifi káció lező terménydiverzifi káció köve-köve-
telményeit a gazdálkodóknak telményeit a gazdálkodóknak 
2023-tól nem kell betartaniuk2023-tól nem kell betartaniuk. . 
Terménydiverzifi kációs előírás Terménydiverzifi kációs előírás 
alkalmazására az alkalmazására az Agro-ökológiai Agro-ökológiai 
Program (AÖP) keretébenProgram (AÖP) keretében lesz a  lesz a 
továbbiakban lehetőség.továbbiakban lehetőség.

Változás az e-permetezési naplóban
A NAK, a MAGOSZ, a GOSZ, a FruitVeb, a HNT, a Gyógynövény Szövetség, illetve a Növény-A NAK, a MAGOSZ, a GOSZ, a FruitVeb, a HNT, a Gyógynövény Szövetség, illetve a Növény-

védő Mérnöki és Növényorvosi Kamara kezdeményezésére:védő Mérnöki és Növényorvosi Kamara kezdeményezésére:
1.1. fél évvel később, 2023. január 1-től vezetik be a jogszabályt; fél évvel később, 2023. január 1-től vezetik be a jogszabályt;

2.2. csak a szántóföldi növénytermesztőket érinti majd a kötelezettség; csak a szántóföldi növénytermesztőket érinti majd a kötelezettség;

3.3. kizárólag a rovarölőszeres kezeléseket kell 24 órán belül digitálisan bejelenteni; kizárólag a rovarölőszeres kezeléseket kell 24 órán belül digitálisan bejelenteni;

4.4. a 10 hektárnál kisebb területet művelő gazdák mentesülnek a kötelezettség alól. a 10 hektárnál kisebb területet művelő gazdák mentesülnek a kötelezettség alól.
Bán Bálint Gézáné Bán Bálint Gézáné 

falugazdászfalugazdász
06 30418409306 304184093
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Többfunkciós sportpálya és játszóudvar átadó ünnepsége
2022. június 17- 2022. június 17- 
én került sor a én került sor a 
Madocsai Refor-Madocsai Refor-
mátus Általános mátus Általános 
Iskola megújult Iskola megújult 

udvarának ünnepélyes átadására. udvarának ünnepélyes átadására. 
Az itt kialakított többfunkciós Az itt kialakított többfunkciós 
sportpálya (alkalmas kosárlabda, sportpálya (alkalmas kosárlabda, 
röplabda, focimeccsekre) és a két röplabda, focimeccsekre) és a két 
játszóudvar a PIP Nonprofi t Kft. játszóudvar a PIP Nonprofi t Kft. 
teljes körű támogatásával, a Placcs teljes körű támogatásával, a Placcs 
Kft. kivitelezésében valósulhatott Kft. kivitelezésében valósulhatott 
meg. Az ünnepélyen részt vett meg. Az ünnepélyen részt vett 
Süli János államtitkár úr, Baksa Süli János államtitkár úr, Baksa 
Ferenc, Madocsa Község polgár-Ferenc, Madocsa Község polgár-
mestere, a kft. képviseletében mestere, a kft. képviseletében 
dr. Jakab Márió és dr. Berencsi dr. Jakab Márió és dr. Berencsi 
Judit, a kivitelező cég részéről Judit, a kivitelező cég részéről 
Fekete-Dawud Gábor és felesége. Fekete-Dawud Gábor és felesége. 

Sok meghívott vendégünk tisztelt Sok meghívott vendégünk tisztelt 
meg bennünket a jelenlétével és meg bennünket a jelenlétével és 
hallgatta meg a Cönögék dalcsok-hallgatta meg a Cönögék dalcsok-
rát, tanítványaink versmondását rát, tanítványaink versmondását 
és az ünnepi beszédeket. A sza-és az ünnepi beszédeket. A sza-
lagátvágást követően az alsósok lagátvágást követően az alsósok 
játékos tornabemutatót tartottak, játékos tornabemutatót tartottak, 
majd birtokba vették a játékokat majd birtokba vették a játékokat 
és kipróbálták a pálya adta lehe-és kipróbálták a pálya adta lehe-
tőségeket.tőségeket.

Az iskola szülői munkaközös-Az iskola szülői munkaközös-
sége szeretetvendégséggel várta sége szeretetvendégséggel várta 
a megjelenteket. a megjelenteket. 

Ezzel a beruházással a telepü-Ezzel a beruházással a telepü-
lés, az iskola fejlesztése volt a cél, lés, az iskola fejlesztése volt a cél, 
de ennél sokkal többet nyertünk de ennél sokkal többet nyertünk 
a megvalósulással. A gyermeke-a megvalósulással. A gyermeke-
ink esztétikus, biztonságos tér-ink esztétikus, biztonságos tér-
ben mozoghatnak, játszhatnak, ben mozoghatnak, játszhatnak, 

sportolhatnak. sportolhatnak. 
Együtt, közös-Együtt, közös-
ségben, kint a ségben, kint a 
szabadban, jó szabadban, jó 
levegőn, madár-levegőn, madár-
csicsergésben. csicsergésben. 
Nemcsak testben, hanem lélek-Nemcsak testben, hanem lélek-
ben is erősödhetnek a közösség ben is erősödhetnek a közösség 
által, a digitális világtól távol. által, a digitális világtól távol. 
Ezt nyertük… és ez nagyon nagy Ezt nyertük… és ez nagyon nagy 
ajándék.ajándék.

Iskolánk valamennyi tanulója, Iskolánk valamennyi tanulója, 
pedagógusa, fenntartói és szü-pedagógusa, fenntartói és szü-
lői közössége nevében mondok lői közössége nevében mondok 
köszönetet a támogatóknak, a köszönetet a támogatóknak, a 
kivitelezőknek, hogy ez az álom kivitelezőknek, hogy ez az álom 
megvalósulhatott!megvalósulhatott!

Zemkóné Horváth ZsuzsannaZemkóné Horváth Zsuzsanna
IntézményvezetőIntézményvezető

Iskolai hírek

Tanév végi eredmények a Madocsai Református Általános Iskolában
Az iskola tanulmányi átlaga: 4,2Az iskola tanulmányi átlaga: 4,2
Az alsó tagozat átlaga:  4,44Az alsó tagozat átlaga:  4,44
A felső tagozat átlaga:  4,07A felső tagozat átlaga:  4,07
Kimagasló tanulmányi eredmények osztályonként:Kimagasló tanulmányi eredmények osztályonként:

1. o.1. o. 2. o.2. o. 3. o.3. o. 4. o.4. o. 5. o.5. o. 6. o.6. o. 7. o.7. o. 8. o.8. o.
kitűnőkitűnő 4 fő4 fő 5 fő5 fő 1 fő1 fő 3 fő3 fő 3 fő3 fő -- 2 fő2 fő 2 fő2 fő
jelesjeles 4 fő4 fő 4 fő4 fő 1 fő1 fő 2 fő2 fő -- -- 1 fő1 fő 1 fő1 fő

Továbbtanulási eredmények:Továbbtanulási eredmények:
Intézmények Felvett tanulók száma

Technikum 3 fő
Gimnázium 5 fő
Szakképző iskola 6 fő

A nyolcévi eredményes és kitartó munka alapján, nagy örömmel és szeretettel adtuk át a következő A nyolcévi eredményes és kitartó munka alapján, nagy örömmel és szeretettel adtuk át a következő 
két díjat, a tantestület döntése szerint:két díjat, a tantestület döntése szerint:
A Madocsa Község Önkormányzata által alapított A Madocsa Község Önkormányzata által alapított LEGKIVÁLÓBB DIÁKLEGKIVÁLÓBB DIÁK díjat kapta: díjat kapta:

Nagy Lara Dorina 8. osztályos tanulóNagy Lara Dorina 8. osztályos tanuló
A Madocsai Református Általános Iskola által létrehozott A Madocsai Református Általános Iskola által létrehozott MOSOLYRENDMOSOLYREND díj tulajdonosa: díj tulajdonosa:

Kiss Klára 8. osztályos tanulóKiss Klára 8. osztályos tanuló
Mindkét díjazottnak köszönjük az iskolában nyújtott teljesítményét, közösségi munkáját és kívánunk Mindkét díjazottnak köszönjük az iskolában nyújtott teljesítményét, közösségi munkáját és kívánunk 
a továbbiakban is sikereket, élményekben gazdag, tartalmas középiskolai éveket!a továbbiakban is sikereket, élményekben gazdag, tartalmas középiskolai éveket!

Zemkóné Horváth ZsuzsannaZemkóné Horváth Zsuzsanna
IntézményvezetőIntézményvezető
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BALLAGÁS 2022. 06. 11.
„ Legyen áldás az úton, amit ma kezdesz el,
Legyen veled az Isten, kérjük, kísérjen el.
Kérjük, oltalmazzon meg, és adjon néked erőt,
Utadon vezessen, formáljon, szeressen,
Legyen a te őriződ!”

Osztályfőnök: Szabóné Komáromi Ágota
Bak Patrik
Baka Zoltán
Baksa János
Benedek Olívia
Benedek Zoltán János

Bozsoki Benjámin
Kiss Klára
Kiss Martin
Manyik Eleonóra
Nagy Lara Dorina

Rabi Nóra
Sudár Róbert János
Szabó József
Vincze Kitti

„Bizony, jóságod és szereteted kísér életem minden napján.” Zsoltárok 23:6

Nyári tábor
Június 21-től 24-ig tartottuk Június 21-től 24-ig tartottuk 

a tábort 35 tanítványunk aktív a tábort 35 tanítványunk aktív 
részvételével.részvételével.

Az idén sem maradt el a Az idén sem maradt el a 
közkedvelt gyümölcsbújócska és közkedvelt gyümölcsbújócska és 
rókavadászat. Kézműves foglalko-rókavadászat. Kézműves foglalko-
zás keretében lisztfigurát, fakanál zás keretében lisztfigurát, fakanál 
bábut, papírsárkányt és varrt képet bábut, papírsárkányt és varrt képet 
készítettek a gyerekek.készítettek a gyerekek.

Az Egészségügyi Szakdolgozói Az Egészségügyi Szakdolgozói 
Kamara három delegáltja foglalko-Kamara három delegáltja foglalko-
zást tartott csecsemőgondozásból, zást tartott csecsemőgondozásból, 

helyes fogápolásból és elsősegély-helyes fogápolásból és elsősegély-
nyújtásból.nyújtásból.

3D-s filmvetítésen is voltunk. A 3D-s filmvetítésen is voltunk. A 
4 évszak című kisfilm hazánk tájait 4 évszak című kisfilm hazánk tájait 
mutatta be. Betekintést nyertünk mutatta be. Betekintést nyertünk 
egy osztrák állatkert életébe is. A egy osztrák állatkert életébe is. A 
3. kisfilm Legolandba kalauzolt 3. kisfilm Legolandba kalauzolt 
el bennünket.el bennünket.

A tábor jó hangulatát dal- és A tábor jó hangulatát dal- és 
játéktanulással fokozta Eszter néni játéktanulással fokozta Eszter néni 
és Edit néni. A nagy melegben és Edit néni. A nagy melegben 
egy finom jégkrém elfogyasztásával egy finom jégkrém elfogyasztásával 

hűtöttük magunkat. hűtöttük magunkat. 
Természetesen minden nap Természetesen minden nap 

lehetőség volt szabadon játszani lehetőség volt szabadon játszani 
a gyönyörű, gyermekbarát, új a gyönyörű, gyermekbarát, új 
iskolaudvaron is.iskolaudvaron is.

A tantestület mindent megtett A tantestület mindent megtett 
azért, hogy a táborozóknak vidám, azért, hogy a táborozóknak vidám, 
változatos, élményekben gazdag változatos, élményekben gazdag 
programja legyen.programja legyen.

Köszönet a munkájukért! Köszönet a munkájukért! 
Boldog IstvánnéBoldog Istvánné

munkaközösség vezetőmunkaközösség vezető
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A madocsai kötődésű Laposa Birtok is bemutatkozik a falunapon
Egy család, egy borászat, egy Egy család, egy borászat, egy 

birtok és sok-sok gasztronómiai birtok és sok-sok gasztronómiai 
élmény a beach foodtól a modern élmény a beach foodtól a modern 
bisztró konyháig. Birtokunk mára bisztró konyháig. Birtokunk mára 
Badacsony egyik legkedveltebb Badacsony egyik legkedveltebb 
borászatává vált, büszkék vagyunk borászatává vált, büszkék vagyunk 

rá, hogy borainkkal megmutat-rá, hogy borainkkal megmutat-
hatjuk a borvidék minden ízét hatjuk a borvidék minden ízét 
és értékét.és értékét.

Fontosnak tartjuk, hogy Bada-Fontosnak tartjuk, hogy Bada-
csonyt és a Badacsonyi borvidéket csonyt és a Badacsonyi borvidéket 
megismertessük a világgal. Helyben megismertessük a világgal. Helyben 
pedig szeretnénk közösséget építeni, pedig szeretnénk közösséget építeni, 
átörökíthető értékeket teremteni, átörökíthető értékeket teremteni, 
időtálló beruházásokat létrehozni időtálló beruházásokat létrehozni 
és hosszú távú szemléletet kiala-és hosszú távú szemléletet kiala-
kítani – gazdasági szempontból kítani – gazdasági szempontból 
is. Olyan fenntartható fejlődésre is. Olyan fenntartható fejlődésre 
törekszünk, amely összhangban törekszünk, amely összhangban 
van a természet ritmusával.van a természet ritmusával.

Ma már elmondhatjuk, hogy 4 Ma már elmondhatjuk, hogy 4 
vendéglátóhelyet üzemeltetünk, vendéglátóhelyet üzemeltetünk, 
melyből ebből kettő egész évben, melyből ebből kettő egész évben, 
az év minden napján nyitva tart. az év minden napján nyitva tart. 
Borteraszunkon, mely a Bada-Borteraszunkon, mely a Bada-
csony hegy déli oldalán található, csony hegy déli oldalán található, 

ahonnan  ahonnan  rátekinthetünkrátekinthetünk a csodás  a csodás 
Balaton vizére, borvacsorák, Balaton vizére, borvacsorák, 
borkóstolók és gourmet tálak borkóstolók és gourmet tálak 
társaságában élvezhetjük az igazi társaságában élvezhetjük az igazi 
badacsonyi életérzést.badacsonyi életérzést.

Ha jobban beleásná magát az Ha jobban beleásná magát az 

ember a borok világába, erre töké-ember a borok világába, erre töké-
letes helyszín a Hableány, mely letes helyszín a Hableány, mely 
Badacsony központ-Badacsony központ-
jában található, és jában található, és 
egyben pincészetünk egyben pincészetünk 
központja. Igazi központja. Igazi 
bor- és gasztro-bor- és gasztro-
nómiai élményben nómiai élményben 
részesülhetünk a részesülhetünk a 
hatalmas tartálytérrel hatalmas tartálytérrel 
a háttérben, mely a háttérben, mely 
szakmai kísérettel, szakmai kísérettel, 
borkóstoló mellett borkóstoló mellett 
látogatható is. A látogatható is. A 
Hableány séfje Hableány séfje 
betekintést ad a betekintést ad a 
modern bisztrókonyha és a klasz-modern bisztrókonyha és a klasz-
szikus magyar konyha fúziójába, szikus magyar konyha fúziójába, 
továbbá mint közösségi tér, az továbbá mint közösségi tér, az 
évben számos rendezvénynek is évben számos rendezvénynek is 
helyszínt adva színesíti az egész helyszínt adva színesíti az egész 
éves Balatont.éves Balatont.

A hegyen feljebb haladva bot-A hegyen feljebb haladva bot-
lunk bele a frissTeraszba, mely lunk bele a frissTeraszba, mely 
egy igazi nyárias, street food egy igazi nyárias, street food 
hely tavasztól nyár végéig. Egész hely tavasztól nyár végéig. Egész 
nyáron koncertekkel, bulikkal készül nyáron koncertekkel, bulikkal készül 
a terasz, ahol minden korosztály a terasz, ahol minden korosztály 
megtalálja a magának megfelelő megtalálja a magának megfelelő 
programot. Érdemes követni az programot. Érdemes követni az 

eseménynaptárat, hiszen idén eseménynaptárat, hiszen idén 
nyáron olyan nevek jelentek meg, nyáron olyan nevek jelentek meg, 
mint a Margaret Island Akusztik, mint a Margaret Island Akusztik, 
Blahalouisina és a Parno Graszt.Blahalouisina és a Parno Graszt.

Badacsony legszebb lugassal Badacsony legszebb lugassal 
rendelkező teraszán, a Szőlőhegy rendelkező teraszán, a Szőlőhegy 
Bisztróban találkoznak a tradíci-Bisztróban találkoznak a tradíci-
ók, a hagyományos vendéglátás, ók, a hagyományos vendéglátás, 
az otthoni fogások és a modern az otthoni fogások és a modern 
konyha. Tavasztól egészen ősz konyha. Tavasztól egészen ősz 
végéig várja a nyaralókat, kirán-végéig várja a nyaralókat, kirán-
dulókat a Bisztró.dulókat a Bisztró.

Egész éves működésünkhöz Egész éves működésünkhöz 
számos programot szervezünk, a számos programot szervezünk, a 
borkóstolóktól kezdve a gasztro borkóstolóktól kezdve a gasztro 
eseményekig, mely vegyesen szól eseményekig, mely vegyesen szól 
a helyieknek és a Badacsonyba a helyieknek és a Badacsonyba 
látogató borkedvelőknek is. Kiemelt látogató borkedvelőknek is. Kiemelt 
rendezvényünk minden évben a rendezvényünk minden évben a 
Laposa Szüreti Hétvége, mely Laposa Szüreti Hétvége, mely 
idén Szeptember 16-18. között idén Szeptember 16-18. között 
kerül megrendezésre. Ilyenkor kerül megrendezésre. Ilyenkor 
egy közös szüretre, dűlőtúrára egy közös szüretre, dűlőtúrára 
invitáljuk az érdeklődőket, pik-invitáljuk az érdeklődőket, pik-
nikkel, Laposa borokkal, és külön nikkel, Laposa borokkal, és külön 
erre az alkalomra készült szüreti erre az alkalomra készült szüreti 
menükkel. Mind a 4 vendéglátó-menükkel. Mind a 4 vendéglátó-

helyünk kiemelt programmal vagy helyünk kiemelt programmal vagy 
ajánlattal készül, az eseményen ajánlattal készül, az eseményen 
részt vevők betekinthetnek a szőlő részt vevők betekinthetnek a szőlő 
feldolgozásába és nap végén egy feldolgozásába és nap végén egy 
közös bulival zárjuk a napot a közös bulival zárjuk a napot a 
frissTeraszon!frissTeraszon!

Az év többi napján Badacsonyi Az év többi napján Badacsonyi 
Újborkóstolóval, Adventi – Hús-Újborkóstolóval, Adventi – Hús-
véti vásárokkal, Irodalmi estekkel véti vásárokkal, Irodalmi estekkel 
és természetesen borvacsorákkal és természetesen borvacsorákkal 
készülünk. Érdemes követni online készülünk. Érdemes követni online 
felületeinket, hiszen folyamatosan felületeinket, hiszen folyamatosan 
jelentkezünk a friss programokkal!jelentkezünk a friss programokkal!
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Felnőtt  háziorvosi  ellátás:
Dr. Hallai Róbert
7026 Madocsa, Temető utca 2.
Tel.:06-75/330-013
Mobil: 06-30/822-4506
Rendelési  idő:
hétfő, kedd, szerda: 12:00–14:00
csütörtök, péntek: 08:00–10:00

Fontosabb telefonszámok
Mentők     104,112
Tűzoltók     105
Rendőrség    107
Központi orvosi ügyelet   06-75-410-222
Baksa Ferenc polgármester     06-75-530-001
Hivatal központi szám     06-75-330-101
Körzeti megbízott     06-30-688-9493
Alapszolgáltatási Központ     06-75-701-000
Madocsai Csillagvirág Óvoda és Mini Bölcsőde 06-75-330-074
Madocsai Református Általános Iskola   06-75-330-156
Kánnai Patika       06-75-950-064
Posta       06-75-530-022
Kéményseprő      1818; 9/1mellék
Hulladék gazdálkodási ügyfélszolgálat   06-75-830-690
Mezőföldvíz       06-80-442-442
Temetkezés: Pantar/Anhur    06-30-936-3255
           Gyertyaláng    06-75-310-698
           Panteon     06-20-941-3376

Kiadja:  
Madocsa Község 
Önkormányzata  

www.madocsa.hu 
Szerkeszti:

Somogyi Mariann
Tóth András

madocsaikonyvtar@gmail.hu  

Az újságbejegyzési száma: 

2.9.1/1268-1/2005  

Felelős kiadó: 
Baksa Ferenc 
polgármester  

Nyomda: 
Kerényi Nyomda, Szekszárd

Háziorvosi rendelési idő

Gyermek háziórvosi ellátás:
Dr. Skrenyó Margit
7026 Madocsa, Temető utca 2.
Tel.: 06-75 330-588
Mobil: 06-20/218-8003
Rendelési idő:
hétfőtől-péntekig: 08:30 – 10:30

Dr. Behringer Fanni
Telefonszám: 06 75-676-072
Rendelési idő:
Hétfő: 08:00 – 16:00 
Bölcske, Paksi út 10.
Kedd: 08:00 – 16:00      
Madocsa, Első utca 13.
Szerda: 08:00 – 15:00      
Bölcske, Paksi út 10.
Csütörtök: 08:00 – 15:00      
Madocsa, Első utca 13.

Fogorvosi rendelési idő

Madocsa SE hírei 2022 nyarán
A tavaszi szezont szépen fejez-A tavaszi szezont szépen fejez-

tük be, jó játékkal legyőztük a tük be, jó játékkal legyőztük a 
Dunakömlődöt, az ASE Paks Dunakömlődöt, az ASE Paks 
csapatát és a Bonyhád-Börzsönyt, csapatát és a Bonyhád-Börzsönyt, 
idegenben tisztességesen helyt áll-idegenben tisztességesen helyt áll-
tunk az ezüstérmes Nagymányok tunk az ezüstérmes Nagymányok 
ellen. Az ifi sták is összeszedték ellen. Az ifi sták is összeszedték 
magukat a tavaszi szezonra és az magukat a tavaszi szezonra és az 
utolsó négy meccsen két győzel-utolsó négy meccsen két győzel-
met arattak.met arattak.

A nyári szünetben az öltözőépü-A nyári szünetben az öltözőépü-
let felújítására került sor, melyre let felújítására került sor, melyre 
a Magyar Falu Program keretében a Magyar Falu Program keretében 
nyertünk pályázati támogatást, nyertünk pályázati támogatást, 
ami tetőcserét és nyílászáró cserét ami tetőcserét és nyílászáró cserét 
tartalmazott. Az áremelkedések tartalmazott. Az áremelkedések 

miatt már a kezdésnél csökken-miatt már a kezdésnél csökken-
teni kellett a felújítás volumenét, teni kellett a felújítás volumenét, 
aztán a terasz miatt engedélye-aztán a terasz miatt engedélye-
zési tervre lett szükség, valamint zési tervre lett szükség, valamint 
internetes építési naplóra, felelős internetes építési naplóra, felelős 
műszaki vezetőre, műszaki elle-műszaki vezetőre, műszaki elle-
nőrre, és szakmánként egy-egy nőrre, és szakmánként egy-egy 
vállalkozóra, ácsra, kőművesre, vállalkozóra, ácsra, kőművesre, 
festőre, nyílászáró beépítőre, festőre, nyílászáró beépítőre, 
ami nehezítette és lassította a ami nehezítette és lassította a 
munkát. A tulajdonos Madocsai munkát. A tulajdonos Madocsai 
Önkormányzat képviseletében én Önkormányzat képviseletében én 
láttam el a helyszíni koordinációs láttam el a helyszíni koordinációs 
feladatokat. Remélem a felújítás feladatokat. Remélem a felújítás 
a bajnoki rajtig befejeződik és a bajnoki rajtig befejeződik és 
elnyeri majd a sportolók és a elnyeri majd a sportolók és a 

lakosság tetszését.lakosság tetszését.
Sportvonalon is zajlott az élet, Sportvonalon is zajlott az élet, 

beneveztünk a megyei II. osztályú beneveztünk a megyei II. osztályú 
bajnokságba, igazoltunk a felnőtt bajnokságba, igazoltunk a felnőtt 
csapatba hat új játékost, az ifi be csapatba hat új játékost, az ifi be 
kettő fi atalt. A Bozsik-programba kettő fi atalt. A Bozsik-programba 
is neveztünk U9 és U7 korosz-is neveztünk U9 és U7 korosz-
tályra, ide még szerveznünk kell tályra, ide még szerveznünk kell 
kisgyerekeket.kisgyerekeket.

A pályán van élet: Nyulasi A pályán van élet: Nyulasi 
Norbert vezetésével a szorgal-Norbert vezetésével a szorgal-
masabb ifi sták és a barátaik heti masabb ifi sták és a barátaik heti 
két alkalommal fociznak.két alkalommal fociznak.

Lénárt Gyula Lénárt Gyula 
elnökelnök


