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1. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ
Az egyesület a 2013-as évet újonnan felállt elnökséggel kezdte meg. A Székesfehérvári
Törvényszék Végzésében új képviselőként Bencs Attila elnököt önálló képviseleti joggal 2013.
május 27-én bejegyezte.
Az elnökség céljaiban továbbra is a tagság kulturált és egészséges szabadidejének eltöltését
célozta meg, emellett biztosította a versenyzés lehetőségét legfőképpen az ifjúság és a felnőtt
csapat sportok számára. A működésünkben alapelvként fogalmazódott meg, hogy a célok
eléréséhez a kiváló szakemberek, és infrastruktúra mellett az átlátható gazdálkodás, a nyitott
kommunikáció és a felelősség decentralizálása a szakosztályok szintjére további hatékonyság
javulást eredményez. Az elnökség a tavalyi évben 5 alkalommal ülésezett.
Az egyesület létszáma év végén a belépési nyilatkozatok alapján 223 fő volt. Ebből 138 fő ifjúsági
és gyermek, 85 fő felnőtt sportoló. Az egyesület küldöttgyűlése 2013-ban döntött a szabadidő
szakosztály létrehozásáról, mely további sportolni vágyó embereknek ad lehetőséget a jövőben.
Labdarúgó szakosztályunk felnőtt csapata új edző irányításával a III. osztályban szerepel, míg az
utánpótlás korúak a Bozsik programban vettek részt. Szakosztályvezető Garda István.
Kézilabdásaink női és férfi felnőtt csapatai a Megyei Bajnokságban szerepelnek, előbbiek 3.
helyen, utóbbiak a 2. helyen végeztek. Az U8 –as korosztály versenyzői az országos elődöntőbe
jutottak. Új vezetőjük Nógrádi Sándor lett. Vízi sport szakosztályunk magyar bajnokokat és
korosztályos válogatottat adott egyesületünknek. Szakosztályvezetőjük Bölcskei Ferenc.
Legnagyobb támogatónk 2013-ban is Rácalmás Város Önkormányzata volt. A támogatási
Megállapodás alapján az Önkormányzat hétmillió forinttal segítette egyesületünket.
Szakosztályaink sikeres pályázatokon szereztek további forrásokat fejlesztésre és működésre.
2. EREDMÉNYEK
2.1. LABDARÚGÁS
Felnőtt csapat
Megyénkben a felnőtt bajnokságban 2013-ban 91 csapat nevezett, Rácalmás Sportegyesület felnőtt
csapata a III. osztály Zöldharmónia csoportjában szerepelt. Tavasszal 6 hazai és 7 idegenbeli
mérkőzésen lépett pályára, ahol 7 győzelem mellett 2 döntetlent és 4 vereséget ért el. A csapatot a
bajnokság elején az edzői feladatokra felkért Gál Zoltán irányította. Az edzéseket átlagosan 18-20
fő látogatta, melynek körülbelül a fele rácalmási lakos. A gyengén sikerült őszi szereplés után a
tavaszi eredményekben hűen tükröződött az edző munkája. A játékosokat sikerült egységes
szellemben a pályára küldeni megfelelő erőnléttel. Hazai pályán még a későbbi bajnokkal is jó
mérkőzést tudtunk játszani. A bajnoki tabellán a 11. helyről felzárkóztunk a 8. helyre. A
bajnokság befejeztével az edző lemondott, így a 2013/2014-es bajnokságra való felkészülést
Horváth Zoltánnal kezdte meg a csapat. Az új edző személyében egy régi rácalmási lakos és
játékos ült le a kispadra. Edzőként tevékenykedett a Kulcs, Baracs, Vajta felnőtt csapatában, a
régió elismert szakembere. A felkészülés során lejátszott mérkőzések alatt végig jó teljesítményt
nyújtva magasabb osztályban szereplő csapatokat is sikerült legyőznünk (Baracs 4-3), vagy szoros
mérkőzést játszanunk velük (Ercsi 3-5). Sajnos ezt a szintet a bajnokság elején lejátszott
mérkőzéseken nem tudtuk megismételni (7 mérkőzésen: 1 győzelem, 1 döntetlen, 5 vereség). Az
első hét forduló eredményei nem hozták a felkészülés miatt joggal várt sikert. Értékelve az
eredményeket belátták ezt sportolóink is és a hátralévő 6 fordulóban már a vártnak megfelelően
szerepeltek 3 győzelem, 2 döntetlen, 1 vereség. Összességében azonban így is a vártnál
gyengébbre sikerült az őszi szezon, a csapat a 8. helyen zárt. A játékosállomány képessége, az

edző szakmai felkészültsége ennél sokkal jobb szereplésre adhat okot. Mivel a téli átigazolási
időszakban nem várható nagy játékos mozgás, szinte változatlan állománnyal kezdheti meg az
edző a felkészülést a tavaszi szezonra.
Utánpótlás csapatok
U-13 – A megyei U-13-as bajnokság 10 csapatos „E” csoportjában szerepeltek. A játékosok
összetételéből adódóan sportolóink két évvel fiatalabbak voltak a többi csapat tagjaitól, ennek
megfelelően az egyének és a csapat további taktikai képzése, „egyben tartása” volt a tavaszi
szezon feladata. A srácok végigjátszották a bajnokságot, egyszer sem álltak ki létszámhiányosan
és 12 pontot szerezve a 9. helyen végeztek. A Diákolimpia versenyrendszerében saját
korcsoportjuk körzeti csoportját majd körzeti döntőjét is megnyerve bejutott a megyei döntőbe és
Baracson magabiztosan végeztek az első helyen. A 2013/2014-es bajnokságban megváltoztak a
versenykiírások, ezt a korosztályt besorolták a Bozsik Programba. Versenyeztetésük alközponti
tornákon történik, ősszel-tavasszal, 6-6 alkalommal a Baracs, DUFK, DPASE, Nagyvenyim,
Mezőfalva csapataival. A III. negyedévi tornákon felváltva a III. vagy az V. helyen végeztek. Év
végén egy-egy hellyel a III. negyedévihez képest előrelépve a II. vagy a III. helyezést érték el.
Edzőjük Ambach József.
U-11 – Csak a Bozsik Program tornáin szerepeltek az U-13-as csapat fiataljai és az U-9-es csapat
legjobbjaiból, alkalmi összeállításban. Önálló edzéseken nem vettek részt. A korosztályok váltása
lehetővé tette az önálló csapat indítását a Bozsik Programban. Az itt szereplő sportolók ugyan
fiatalabbak 1 évvel ellenfeleiknél, de lelkesedésükkel pótolják ezt a „hiányosságukat”. Fiatalabb
koruk ellenére csak a Mezőfalva és a Baracs csapata győzte le őket. Fájó viszont hogy a helyi
rendezésű diákolimpián nem tudtak a dobogó közelében végezni. Edzőjük Garda István.
U-7, U-9 – A Bozsik Program pálhalmai körzeti tornáin szerepeltek. A résztvevő egyesületek
közül ovis korosztályban nekünk volt a tornákon egyedül 3 csapatunk állandó jelleggel. Az U-9-es
korosztály a tavaszi tornák mérkőzéseit (12) veretlenül zárta. Diákolimpián az iskolás csapat a
körzeti döntő 2. helyén végzett. Többszöri próbálkozásra sikerült edzőt találni Tompa József
személyében az U-9-es csapatnak a vezetésére. Az U-7-es korosztályban maradó 2007-es
születésűekhez csatlakoztak leendő focistáink az oviból. Megbízhatóan járnak edzésre,
leglelkesebb csapatunk az egyetlen lány focistánkkal. A csapat létszáma kisebb lett ugyan, de az
eddigi tornákon így is rendre két csapattal vettünk részt. Edzőjük Garda István.
A szezon és a bajnoki év zárásaként szabadtéri rendezvényt tartottunk a felnőtt és az utánpótlás
csapatoknak is, utóbbin kiosztásra kerültek a több mint 10 éves hagyománnyá vált „Év Lurkó
Díja”-i. Az elmúlt évekhez hasonlóan szerveztünk nyári tábort. Pályázatokból, sportolói részvételi
díjból, egyesületi és szponzori támogatásból az U-9-es csapat tagjai Kemencén edzőtáboroztak
melynek keretében megmérkőztek a szlovák Sahy város csapatával is (8-4 Rácalmás javára).
2.2. KÉZILABDA
A szivacskézilabda Országos Elődöntőn a DVSI színeiben szereplő csak rácalmási gyerekekből
álló U-8-as csapat kiváló teljesítménnyel az ötödik helyet szerezte meg. Az elődöntőbe jutott
csapatok: Éles Kézisuli, Dabas, Beszterce, Pécs, Pápa és a DVSI. A csapat tagjai: Priskin András,
Szalai Zsolt, Szilágyi Dominik, Bodnár Bálint, Kiss Benedek, Zuniga Ádám, Vasánszki Noel,
Bencsik Ákos, Hegedüs Hunor, Bodnár Bence, Takács Ádám, Dózsa Richárd.
A Fejér megyei kézilabda gyermek bajnokságban két fiú (U-11 és U-13) és két lány (U-11 és U13) csapattal vettünk részt. Saját létesítmény hiányában minden mérkőzésre utazni kellett
csapatainknak. A fiúknál az U-11 között szereplő csapatunk volt a legfiatalabb, de a gyerekek
tisztességesen szerepeltek. Mind a két fiú csapat a hatodik helyen végzett. A lányok csapatai mind
a két korosztályban a harmadik helyet szerezték meg. Felnőtt csapataink a bajnokság

alapszakaszából második (férfiak), illetve harmadik (nők) helyen jutottak be a rájátszásba. A
férfiak végig versenyben voltak a második helyért, de a bajnokság vége nem úgy sikerült, ahogy
terveztük így a csapat a harmadik helyen végzett. A női csapat a tervezett helyezést megszerezve
szintén harmadik lett. A bajnokság befejezése után június 1-jén évzáró kézilabda gálát rendeztünk
a dunaújvárosi Gárdonyi Géza iskolában, ahol a zsúfolásig megtelt teremben minden korosztály
bemutatkozott az elsősöktől a felnőttekig. A nagy sikert aratott gála végén a szakosztály legjobbjai
oklevelet és különdíjat kaptak. A díjazott játékosok U-7: Kovács Andrea, Bencsik Ákos; U-8:
Dobos Dorka, Priskin András; U-10: Farkas Réka, Noé Roland; U-13: Gál Nikolett, Szilágyi
Dániel. Felnőtt csapatainkból Farkas Zsanett és Horváth Dániel kapta az év játékosa díjat.
Felnőtt női csapatunk a nyári szünet alatt is kézilabdázott. Júliusban Sárbogárdon, augusztusban
pedig Rácalmáson és Dunaújvárosban vettek részt strandkézilabda tornán. Minden alkalommal
szoros mérkőzéseket játszottak és dobogón végeztek. A rendszeres edzésmunkát augusztusban
kezdte a csapat, hetente két alkalommal teremben és esetenként a szabadban. Két felkészülési
tornán vettek részt, augusztus 17-én, Soponyán négy mérkőzést játszottak, ahol háromszor sikerült
nyerni és így a torna legeredményesebb csapataként végeztek. Szeptember elején mi rendeztünk
tornát, melyen két NB II-es csapat volt az ellenfelünk. Két vereséggel végeztek a lányok ugyan, de
a DAC ellen nagyon szoros mérkőzésen maradtunk csak alul. A csapatépítést nagyban nehezíti,
hogy augusztus végén bejelentette Szemenyei Judit, hogy távozik a csapattól, illetve továbbra
sincs megoldva a második kapus problémaköre. Az őszi szezont hét győzelemmel és három
vereséggel a harmadik helyen zárták a lányok. A sikeresebb szerepléshez szükség lesz egy kapus
és egy átlövő leigazolására.
A férfi felnőtt csapat az elmúlt két évben szerzett ezüst, illetve bronzérem után már július közepén
megkezdte a felkészülést a 2013/2014-es bajnokságra Princes Attila edző vezetésével. A
célkitűzés egyértelmű, a második és harmadik helyezés után érjék el a dobogó legmagasabb fokát.
Ennek alapja az a hosszú ideje meglévő játékos mag, ami helyi és a rácalmási színekért évek óta
küzdő, a gárda hírnevét tovább erősítő dunaújvárosi fiatalokból áll. A kemény alapozás közben
felkészülési mérkőzések sorát játszotta a csapat. A rácalmási (3.hely) és a dunaújvárosi (1.hely)
strandkézilabda fordulók után két mérkőzés zajlott az NB II élvonalához tartozó Kalocsa KC
ellen, de az első alkalommal kiírt DAC kupán is részt vettünk, és ha már arra jártunk, a kupát is
bezsebeltük a Dunaföldvár, a DAC és a DVSI együttesei előtt. Ilyen előzmények után kezdődött
az őszi bajnokság, ahol a nyitómeccsen Seregélyes csapatát fogadtuk. Küzdelmes, sok hibával
tarkított találkozón végül 33:25-ös győzelmet arattunk a meglepően fegyelmezett és jó képességű
vendégek ellen. Ezt követően Ercsi fiatalokból álló csapatához látogattunk, ahol különösebb
megerőltetés nélkül, minden játékosnak lehetőséget adva, kímélő tempóban is 40:11 arányú
rácalmási győzelem született. A harmadik fordulóban az ellen a Martonvásár ellen léptünk
pályára, amely a tavalyi sorozatban – nagy meglepetésre – győzelemmel távozott tőlünk. A hazai
betonpályán a lassú, altatós, de szervezett játékra berendezkedett martoniak ellen hagyományosan
nehéz mérkőzéseket játszunk, most sem volt másképp: a félidő végére épphogy sikerült 2 gólos
előnyt szerezni. Ezután viszont a bajnokság eddigi legjobb félidejét produkálva úgy támadásban,
mint védekezésben, sikerült kialakítani a 10 gólos különbséget (23:33). A sikeres őszi
teljesítménynek köszönhetően a bajnokság első helyén végzett a csapat nyolc győzelemmel és egy
vereséggel. A bajnokság során sokszor nyújtottak olyan kiváló teljesítményt, ami az előző
szezonban nem sikerült. A mérkőzéseikre kilátogató szép számú közönség előtt bizonyították,
hogy magasabb osztályban is megállnák a helyüket.
Az utánpótlás csapatok nyári felkészülése a júliusi és augusztusi sporttáborokkal kezdődött.
Júliusban Rácalmáson, augusztusban Dunaújvárosban készülhettek fiú csapataink. Szeptemberben
új csoportot szerveztünk az első osztályosok részvételével. Sajnos a felső tagozatos lányok jobb
edzéskörülményekkel rendelkező egyesületbe igazoltak, míg a hasonló korú fiúk abbahagyták a
kézilabdázást. Az U-8 ésU-9-es lány csapatok az Országos Gyermek bajnokságban az U-11-es fiú
és lány csapat a megyei utánpótlás bajnokságban indul. Ősszel a szivacskézilabdás fiúk az
Üstökös Kupán holtversenyben az első helyen végeztek. Az általunk szervezett Szivacs Kupán az
U-8 és U-9 csapataink első helyen végeztek. A lányok felkészülési mérkőzéseken szerepeltek. Az

U-10 korosztályos csapat négy mérkőzést játszott a bajnokságban és egy vereség mellett
háromszor győztesen jöttek le a pályáról Fontos feladat az utánpótlás korú játékosok létszámának
növelése.
2.3. VÍZISPORT
A március 2-án megtartott jótékonysági rendezvénynek megvalósult a célkitűzése. A fiúöltözőnek
és a nyári táborozásra is alkalmas jurta sátor elkészült. Újbóli felállítása az árvíz után a szülők
együttműködésével sikerült.
Tolnán május 4-én az évadnyitó maratón versennyel elkezdődött a kajak-kenusok számára a 2013as évad. A Rácalmás Sportegyesületet 12 versenyző képviselte a 4000 méteres távokon.
Versenyzőink 1 első, 1 második, 1 harmadik, 1 hatodik és 1 hetedik helyezést értek el.
A következő verseny Győrben a Maratón Magyar Bajnokság volt ahol 5, 10 illetve 15 km-es
távokon mérték össze tudásukat a versenyzők. Változó eredmények születtek azonban a bajnoki
pontok számát sikerült így is növelni.
Sukorón az Országos Diákolimpián és az Eszkimó – Indián Játékokon is szerepeltek fiataljaink.
Ez utóbbi verseny fő célja a tapasztalatszerzés volt kezdő kajakosaink számára.
Júniusban a Dunán lefolyó ár sajnos nem kímélte szakosztályunk létesítményeit sem. A Duna
eddig soha nem látott magasságon, 825 cm-en tetőzött és sajnos a csónaktárolót és a szociális
épületet is elérte. Gyors összefogással sikerült az eszközöket biztonságos helyre szállítani és a
takarítási, fertőtlenítési munkák is hamar befejeződtek az ár levonulása után. Az árvíz ideje alatt
az edzések szárazföldön zajlottak.
A világ legjobb pályáján (Szeged) rendezték meg július7-én a kajak-kenusok számára a Vidék
Bajnokságot. A rácalmási fiatalok jól szerepeltek annak ellenére, hogy az árvíz akadályozta a
felkészülést. A Bucsi Blanka-Horváth Laura duó 6., míg Bucsi Bálint-Kindle Marcell duó ezüst
illetve a Bucsi Bence, Bucsi Bálint, Kindle Marcell kenu váltó szintén ezüst érmet szerzett a
korosztályukban. A többi versenyző a közép mezőnyben végzett.
Július elsején három hetes itthoni edzőtáborozással megkezdődött a felkészülés a Magyar
Bajnokságra, amit egy hét követett Dömsödön, majd ismét egy hét itthon. A felkészülés napi két
edzéssel folyt Antal Iván és Földesi Bánk edzők irányításával. A tábor első 2 hetében nem csak a
versenyzők, hanem a kajak-kenut kedvelő gyerekek is részt vettek. A létszám átlagosan 50 fő volt.
A korosztályos Magyar Bajnokságon az alábbi eredmények születtek:
C-1 kölyök 3x200 m váltó

1. Bucsi Bálint-Bucsi Bence-Kindle Marcell

K-1 serdülő 4000 m
K-1 kölyök 4000 m
C-1 kölyök 4000 m
MK-2 gyerek 2000 m
MC-1 gyerek 2000 m
MK-2 gyerek 2000 m
MK-2 gyerek 2000 m
PC-2 kölyök 2000 m

15. Török Zoltán
20. Szöllősi Zsolt
14. Bucsi Bence
14. Bencs Botond – Markovics Balázs
6. Nagy Ivó Máté
12. Török Balázs – Pahocsa Kristóf
10. Bucsi Dániel – Nagy Gábor
4. Bucsi Bálint – Kindle Marcell
9. Szakali Szabolcs – Tillinger Donát
10. Horváth Laura – Bucsi Blanka
5. Bucsi Dániel-Nagy Gábor-Pahocsa Kristóf-Török Balázs

MK-2 gyerek 2000 m
MK-1 gyerek 4x500 m váltó

Az augusztusi pihenőt követően kezdődtek meg az őszi edzések. Versenyzőink részt vettek még a
Lágymányos Kupán, Dunaferr Kupán, UTE maratónin, illetve a sukorói Keretfeltöltőn, ahol Nagy
Ivó Máté bekerült a gyerek utánpótlás válogatottba és októberben egy hetes edzőtáborban vett
részt.
A hidegebb idő beköszöntével novemberben megkezdődtek a szárazföldi edzések az iskola
tornatermében, az uszodában, illetve a régi csónakházban, ahol ideiglenesen kialakításra került a
kondi terem. Az évzáró rendezvényüket november 7-én tartotta a szakosztály, mely rendezvényen
a legeredményesebb sportolókat díjazták. Az évzárón részt vett a Szövetségtől Csabai Edvin
szakmai igazgató, Storcz Botond felnőtt szövetségi vezetőedző és Hüttner Csaba utánpótlás
szövetségi vezetőedző. Szakosztályunk –már hagyományosan – megszervezte idén is a Mikulás
futást, ahol közel 50 fő futotta végig a távot.
2.4. SAKK
Sportegyesületünk egyetlen olyan szakosztálya, amelyik központi támogatásban nem részesül, és
nem tagja a sportági szakszövetségének. A foglalkozásokat klub szinten Kondás László vezeti a
helyi Művelődési Ház és Könyvtárban heti egy alkalommal 5-6 utánpótláskorú sakkozni szerető
fiatallal. Tavasszal helyt adtunk és segítségünkkel megrendezésre került a Fejér Megyei
Utánpótlás Sakkverseny rácalmási fordulója közel száz fővel. Előrelépést jelentene, ha a
szakosztály belépne a szövetségi rendszerbe, és indulhatna a megyei bajnokságban, de az aktív
sportolóink létszáma sajnos ezt még nem teszi lehetővé.
3. LÉTSZÁM ALAKULÁSA
A sportegyesület létszáma az év végén 223 fő volt a tagnyilvántartás alapján. Összességében a
tavalyi év végéhez képest a létszám 8 fővel csökkent. A kézilabda szakosztálynál a 13 fős
csökkenés fő oka a felső tagozatos lányok elvándorlása volt. A focisták tartották a tavalyi
létszámot. A vízisport szakosztálynál a nyári táborok eredményeképpen, illetve a sárkányhajózást
megkedvelő sportolók által sikerült növelni a létszámot 5 fővel. A tagdíjfizetési morál sokat javult
a tavalyi év óta, 210 fő a tagdíjat fizetők száma. Az egyesületben jelenleg 11 edző irányításával
folyik a szakmai munka.
Az alábbi táblázat mutatja szakosztályi illetve kor és hova tartozás szerinti bontásban a létszám
alakulását:
Belépési nyilatkozat alapján összesen
Rácalmási gyerek
Nem rácalmási gyerek
Gyerek összesen
Rácalmási felnőtt
Nem rácalmási felnőtt
Felnőtt összesen
Tagdíj fizetés alapján összesen
Rácalmási gyerek
Nem rácalmási gyerek
Gyerek összesen
Rácalmási felnőtt
Nem rácalmási felnőtt
Felnőtt összesen

Kézilabda
Labdarúgás
87
75

Vízisport
61

Összesen
223

50
4
54
11
22
33

35
2
37
24
14
38

43
4
47
2
12
14

128
10
138
37
48
85

83

68

59

210

48
4
52
11
20
31

29
2
31
23
14
37

41
4
45
2
12
14

118
10
128
36
46
82

4. PÁLYÁZATOK
4.1. ÖNKORMÁNYZATI PÁLYÁZAT A CIVIL SZERVEZETEK TÁMOGATÁSÁRA
Egyesületünk idén is pályázatot nyújtott be Rácalmás Város Önkormányzata felé a sport,
tömegsport és egészségmegőrzés, mint támogatott célok megvalósítására 7.000.000 Ft-os
igényelt támogatási összeggel, melyet el is nyert. Felhasználása a szakosztályi tervek alapján
történt.
4.2. TÁRSASÁGI ADÓBÓL SZÁRMAZÓ TÁMOGATÁS
Labdarúgó és kézilabda szakosztályaink a látvány-csapatsport támogatás keretében pályáztak
utánpótlás nevelési, illetve eszközbeszerzési céllal. Mindkét szakosztályunk sikeresen feltöltötte a
pályázati keretösszeget (labdarúgó szakosztály: 990 ezer forint, kézilabda szakosztály: 4.189 ezer
forint). A források felhasználásának határideje 2014. június 30-a.
4.3. SZJA 1%-NAK FELHASZNÁLÁSA
Egyesületünknek az évben az adóhatóság 476 ezer forintot utalt ezen a jogcímen.
4.4. MKKSZ

INFRASTRUKTÚRA- ÉS ESZKÖZFEJLESZTÉSI PÁLYÁZAT

A támogatás felhasználására a Szövetség javaslatot dolgozott ki, melynek értelmében vízi sport
szakosztályunk 2.040 ezer forint eszközbeszerzésre fordítható támogatást nyert Az eszközök
beszerzése megtörtént, a pályázati összeg felhasználásának határideje november 30-a volt. Az
alábbi eszközök kerülnek beszerzésre:


1 db csónakmotor



1 db C-1 kenu



1 db C-2 kenu



2 db K-1 kajak



1 db MK-2 kajak



2 db MK-1 kajak.

4.5. MOB TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS
A MOB az MKKSZ javaslatára a Sport XXI. Utánpótlás-nevelési Program keretében 300 ezer
forintos pénzügyi támogatást nyújtott a 10-15 éves korosztályok részére a kajak-kenu sport
utánpótlásának biztosítása érdekében. A pályázatunk utófinanszírozásban valósult meg.

5. A KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZET EGYSZERŰSÍTETT
BESZÁMOLÓJA ÉS KÖZHASZNÚSÁGI MELLÉKLETE

