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METEOROLÓGIAI VILÁGNAP – 2019. MÁRCIUS 23. 
WORLD METEOROLOGICAL DAY ‒ 23 MARCH 2019 

Fejes Edina 
Országos Meteorológiai Szolgálat, 1024 Budapest, Kitaibel Pál u. 1., fejes.e@met.hu 

 
A Meteorológiai Világszervezet (WMO) és a nemzetközi 
meteorológus közösség minden évben megünnepli a 
WMO Egyezmény 1950. március 23-ai hatálybalépésé-
nek évfordulóját. A Meteorológiai Világszervezet, me-
lyet 1960 óta ünnepelnek világszerte a Meteorológiai Vi-
lágnap keretében, idén a „Nap, Föld és Időjárás” jel-
mondatot választotta. Petteri Taalas a WMO főtitkára 
üzenetében kiemelte, hogy „a Meteorológiai Világszer-
vezet alapvető küldetése olyan társadalmak létrehozása 
és segítése, amelyek képesek rugalmasan alkalmazkodni 
az éghajlatváltozás kihívásaihoz”. Március 25-én az Or-
szágos Meteorológiai Szolgálat (OMSZ) dísztermében 
került sor az ünnepségre, ahol dr. Radics Kornélia, az 
OMSZ elnökének nyitóbeszédét, dr. Nagy István agrár-
miniszter köszöntője követte. 
Az elnök megnyitó beszédében kiemelte, hogy az elmúlt 
30 évben végzett műholdas mérések azt mutatják, hogy a 
Nap energiatermelése nem nőtt, tehát a Földön észlelt 
felmelegedés nem tulajdonítható a naptevékenység vál-
tozásának. A hőmérséklet emelkedését – mely a jégfel-
színek olvadásához, az óceánok melegedéséhez vezet – a 
légkörben lévő hosszú tartózkodási idejű üvegházhatású 
gázok okozzák. A köszöntőben elhangzott az is, hogy az 
éghajlati modellek mind a szárazföldi, mind az óceáni 
térségben az átlaghőmérséklet növekedését, a legtöbb la-
kott régióban a szélsőségesen forró időszakok tartósabbá 
válását, a Föld számos vidékén nagy csapadékot, míg 
egyes területeken az aszály és csapadékhiány valószínű-
ségét jelzik előre. Az egészségre, az élelmiszerbiztonság-
ra, a vízellátásra és a gazdasági növekedésre ható éghaj-
lati kockázatok a globális felmelegedés következtében 
várhatóan emelkednek. Idézte Fazekas Mihályt, aki 
1819-ben a Debreceni Magyar Kalendárium első számát 
szerkesztette: „Szép idő lesz-é vagy homályos hólnap? 
Nem nagy országban, de csak egy megyében: Ily kevésről 
is nyomosan felelni Senkise tudna.” Míg 200 éve elkép-
zelhetetlen volt az időjárás előrejelzése, ma viszont a ve-
szélyjelzések pontosságának az elmúlt években tapasztalt 
szignifikáns növekedése jelentősen hozzájárult a szélső-
séges időjárási események által követelt áldozatok szá-
mának drasztikus csökkenéséhez. Napjainkban már nem 
elegendő azt a kérdést megválaszolni, hogy milyen lesz 
az időjárás, sokkal inkább arra a kérdésre kell felelnünk 
és megfelelnünk: milyen hatása lesz a várható időjárás-
nak? A meteorológusok világközössége ezért kizárólag hi-
teles, reprezentatív és ellenőrizhető adatokkal, a legfejlet-
tebb tudományos ismeretekkel, előrejelzésekkel és operatív 
szolgáltatásokkal az időjárás, az éghajlat, a hidrológia, az 
óceánok és a környezet védelmét segíti elő. 
A Szolgálat részéről sikerként könyvelhető el, hogy új 
országos villámlokalizációs rendszer kerül a napokban 
beüzemelésre hazánkban. Folyamatban van az országos, 
3. generációs, automata észlelő hálózat kiépítése is. Szu-
perszámítógépünk jelentős bővítése és tároló rendsze-

rünk folyamatos fejlesztése mellett néhány héten belül 
megtörténik a gépterem teljeskörű felújítása. S megkezd-
tük radarhálózatunk 5. taggal történő bővítését, valamint 
az automata szondázó rendszerek beszerzését is. Szolgál-
tatásaink fejlesztése mellett napjaink a felkészülés jegyé-
ben telnek. Készülünk közelgő jeles évfordulókra, a tavi 
viharjelzés létrehozásának 85. és az OMSZ alapításának 
150. évfordulójára. Mindent megteszünk, hogy megfelel-
jünk a legújabb európai kihívásoknak: erősítjük nemzet-
közi szerepvállalásunkat, új alapokra helyezzük, s bővít-
jük együttműködéseinket és adatszolgáltatásainkat. Az 
Agrárminisztérium támogatásával készülünk adatpoliti-
kánk jelentős változtatására is. 
 
Dr. Nagy István agrárminiszter a világnapi rendezvényen 
jelentette be, hogy széleskörű és ingyenes adatelérést biz-
tosító meteorológiai információs rendszert hoz létre a 
kormány. Arról is szólt, hogy a kiszámíthatóság megte-
remtése közös érdekünk, ehhez pedig nélkülözhetetlenek 
a meteorológiai mérések, illetve megfigyelések során 
nyert adatok. Hozzátette: a Digitális Agrár-
rezsicsökkentés részeként bevezetjük a nyílt meteoroló-
giai adatpolitikát és létrehozunk egy széleskörű és ingye-
nes adatelérést biztosító, magas szakmai színvonalú ag-
rometeorológiai információs rendszert. A miniszter sze-
rint ezzel nemcsak a Meteorológiai Világszervezet köve-
telményeit teljesítjük, hanem a hiteles meteorológiai ada-
tokkal támogatjuk a gazdák mindennapi tevékenységét 
is. Az intézkedés emellett segíti a mezőgazdaságot a klí-
maváltozás hatásainak mérséklésében. A tárcavezető ar-
ról is beszélt, hogy további terv az OMSZ földfelszíni 
mérőhálózatának megújítása, amely így alkalmassá válik 
a kormányzati, gazdasági és mezőgazdasági szektor min-
den igényének kielégítésére. Kiemelte még azt is, hogy 
egyre több ország nemzeti meteorológiai szolgálatánál 
vezették már be részben vagy teljesen az ingyenes adat-
politikát. Az intézkedés ösztönzően hat a gazdasági nö-
vekedésre és támogatja a hatékony ágazati döntések 
meghozatalát ‒ sorolta a tárcavezető. 
 
A hagyományokhoz híven, az elnök és a miniszter átadták a 
Schenzl Guidó Díjakat, a Pro Meteorológia Emlékplakette-
ket, valamint az Agrárminisztérium elismeréseit. Kihirdet-
ték a Dévényi Dezső Numerikus Prognosztikai Emlékérem 
nyertesét és átadásra került az „Innováció a meteorológiá-
ért” díj. Köszöntötték az OMSZ legkiválóbb társadalmi ész-
lelőit, és idén is díjazták a legjobb amatőr észlelőt, aki az 
„Év MET-ÉSZ észlelője” címet kapta. A Világnapi Fotópá-
lyázat helyezettjei is átvették nyereményüket. 
 
A díjátadást a Gór Nagy Mária Színitanoda növendékei-
nek előadása követte, majd az ünnepség záróakkordja-
ként a résztvevők Szücs Mihály tudományos előadását 
hallgathatták meg „Légkör és napsugárzás” címmel. Az 



L É G K Ö R  64. évfolyam (2019) 29 

 

előadó kifejtette, hogy a Földre érkező napsugárzás a 
légköri folyamatok legfontosabb energiaforrása az eltérő 
tér- és időskálákon. A különböző szélességekre jutó sugár-
zás különbsége irányítja a globális légkörzést, de a napsu-
gárzás táplálja az olyan kisebb skálájú folyamatokat is, mint 
a konvekció. Azonban elsősorban a felhőzeten keresztül, az 
időjárás is befolyással van a bejövő sugárzásra a legkülön-
bözőbb skálákon, elég csak a ködös események több napos, 
vagy a gomolyfelhők néhány perces hatására gondolnunk. 
Ezért fontos ennek a hatásnak a pontos ismerete. A globál-
sugárzás klimatikus viszonyainak meghatározásában 41 ál-
lomásból álló mérőhálózatunk és azok adatainak rácsra in-
terpolált értékei segíthetnek, míg a jövőbeli változásokat 
klímamodelljeinkkel becsülhetjük meg. Emellett a megúju-

ló energiaforrások felhasználásának térhódítása miatt ma 
már komoly piaci igény mutatkozik arra, hogy rövidtávon, 
15 perces felbontással, jelezzük előre a globálsugárzást. Ezt 
az igényt rövidtávú, regionális modelljeinkkel igyekszünk 
kielégíteni. 
 
Schenzl Guidó Díjat kapott: 
Dr. Bartha Imre meteorológus, a Siófoki Viharjelző 
Obszervatórium szolgálatában a balatoni élet- és va-
gyonvédelem érdekében kifejtett 35 évi felelősségteljes 
munkájáért, valamint intenzív kutatási, fejlesztési és pub-
likációs tevékenységéért; 
 
Dunay Sándor meteorológus az Országos Meteorológiai 
Szolgálatnál agroklimatológiai és vízháztartási témákban 

végzett kiemelkedő innovatív fejlesztési és publikációs 
tevékenységéért. 
 
Pro Meteorologia Emlékplakettet kapott: 
Dr. Bonta Imre az Országos Meteorológiai Szolgálatnál 
az időjárás-előrejelzés területén kifejtett több évtizedes 
magas színvonalú operatív és vezetői tevékenységéért, 
eredményes publikációs munkájáért, valamint a hazai és 
a nemzetközi szakmai együttműködésekben való aktív 
részvételéért; 
 
Gróbné Szenyán Ildikó az Országos Meteorológiai 
Szolgálatnál a műholdmeteorológia területén három évti-
zeden át végzett pontos és megbízható operatív munkája, 

innovatív fejlesztési tevékenysége elismeréseként; 
 
Hodossyné Rétfalvi Rita az informatika területén, az 
Országos Meteorológiai Szolgálatnál végzett negyed év-
százados kiemelkedő szakmai munkássága, hatékony ve-
zetői tevékenysége elismeréseként; 
 
Dr. Varga Zoltán egyetemi docens a Széchenyi István 
Egyetemen végzett aktív oktatói munkájáért, kiemelkedő 
kutatási és publikációs tevékenységéért. 
 
Miniszteri Elismerő Oklevelet kapott: 
Dr. Gál Tamás több mint egy évtizedes kiemelkedő fel-
sőoktatási tevékenysége, a meteorológia, a klimatológia 
és a térképészet terén kifejtett jelentős kutatási és tu- 

  
A Világnap ünneplő közönsége az OMSZ dísztermében Az OMSZ elnöke megnyitja a világnapi ünnepséget 

  
Dr. Nagy István agrárminiszter ünnepi beszédét mondja Szücs Mihály szakmai előadása 
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dományszervezési munkája elismeréseként; 
 
Hochdorfer Istvánné az ELTE Meteorológiai Tanszé-
ken oktatás- és kutatásszervezési, valamint adminisztrá-
ciós feladatok ellátásában végzett, több mint két évtize-
des áldozatos, elhivatott munkája elismeréseként; 

 
Dr. Kullmann László, a meteorológiai produktumok fej-
lesztése és a szolgáltatások tökéletesítése érdekében vég-
zett innovatív informatikai, programfejlesztési munkájá-
nak és eredményeinek elismeréseként; 

  
Dr. Leelőssy Ádám, az Eötvös Loránd Tudomány-

egyetem Meteorológiai Tanszékén végzett hatékony és 
lelkiismeretes oktatói, és témavezetői valamint publiká-
ciós tevékenységéért; 

 
Pálfy János, az Országos Meteorológiai Szolgálat meg-
figyelő-hálózatának tagjaként több, mint harminc éven 
keresztül végzett hűséges, pontos, megbízható munkája 
elismeréseként. 
 
 
A Meteorológiai Világnap alkalmából az Országos Me-
teorológiai Szolgálat elnöke köszöntötte és kitüntetésben 
részesítette a meteorológiai csapadékmérő hálózat több 
évtizeden át hűségesen szolgáló társadalmi észlelőit. Idén 

öt munkatársunk – illetve családja – részesült jutalma-
zásban. 
 
Németh Józsefné és családja - Barcs 
Barcs tíz és félezer lakosú határváros Somogy megye dé-
li részén, a Dráva partján, egyben járási székhely is. A 
meteorológiai megfigyelések 1883-ban kezdődtek Bar-
cson, egy klímaállomáson. Csapadékmérés az első világ-
háború utáni néhány zűrzavaros év megszakításával a 
mai napig folyik. Németh Józsefné családja összesen 77 
éven keresztül végezte ezt a munkát az Országos Meteo-
rológiai Szolgálat megbízásából. 1942-ben Némethné 
nagybátyja, Horváth György kezdte, akinek halála után 

Némethné édesanyja, Makk Imréné vette át a méréseket. 
1980-tól beteg édesanyja helyett már Némethné végezte 
a megfigyeléseket. Egy időben az adatokat telefonon a 
katonai reptereknek is jelentették. A rendkívüli időjárási 
események elkerülték Barcsot, csak egy esetre emlékszik 
Némethné, talán 1996-ban egy hirtelen jött nyári vihar 
erős szele a garázsok tetejét egyben leemelte. Korábbi 
feljegyzéseink szerint 1937 és 1940 igen csapadékos 
évek voltak, mert míg 37-ben 1252 mm, 1940-ben 1125 
mm hullott Barcson.  
 
Turós János és Turós Jánosné - Csörnyeföld 
Csörnyeföld Zala megyei kisközség a szlovén és horvát 
határ közelében, a Letenyei járásban. Lakóinak száma az 

  
Gór Nagy Mária Színitanoda növendékeinek előadása Dr. Nagy István (miniszter), dr. Bartha Imre (Schenzl Guido-

díj), dr. Radics Kornélia (OMSZ elnök) 

  
Dunay Sándor a Schenzl Guido Díjjal a miniszter és az OMSZ 

elnöke között Dr. Bonta Imre a Pro Meteorologia díj átvétele után 
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utóbbi években már 400 alá csökkent. Csörnyeföldön 
1954-ben létesült az első csapadékmérő állomás, s a mé-
rési sorozat attól kezdve folyamatos. Az állomás hazánk 
csapadékos területén fekszik, de a száraz 1983-as évben 
az évi csapadékösszeg 500 mm alatt maradt, s a csapadé-
kos napok száma mindössze 54 volt. Itt él 52. éve házas-
társaként Turós János és neje. A csapadékmérést 1981 
óta végzik kifogástalanul. A csapadéklapok mindig idő-
ben és hiánytalanul megérkeznek. 
 
Bézi Zsuzsanna - Sáp 
Sáp ezer fő alatti község Hajdú-Bihar megye Püspökla-
dányi járásában. A Sárréti-főcsatorna és a Keleti-

főcsatorna között fekszik. Bézi Zsuzsanna Sápon szüle-
tett, s már gyermekkorában kíváncsian figyelte az utcá-
jukban lakó gátőr udvarán levő furcsa berendezést, 
amellyel eső után mindig megmérte a vizet. A gyerekek 
kíváncsiságát kielégítve el is magyarázta, hogy ő a csa-
padékmérő Sápon már több éve. A tanulmányai befejezé-
se után Bézi Zsuzsanna Sápon kezdett tanítani. 1974 áp-
rilisában Józsi bácsi, a gátőr rábeszélte, hogy vállalja el a 
csapadékmérést, mert ő már idős. Bézi Zsuzsanna 
örömmel mondott igent a felkérésre. Józsi bácsi felhívta 
a figyelmet a pontos mérésre és a csapadéklap időben 
történő postázására. A csapadékmérő először a virágos-
kert, majd a belső udvar szerves része lett. Az elmúlt 45 

év alatt a falut elkerülték a rendkívüli időjárási esemé-
nyek, néhány esetben hullott csak 30 mm-t meghaladó 
napi csapadékösszeg. Sápon az évi csapadék általában 
500 mm körül alakul, ebből csak 1996 és 2010 emelke-
dett ki, amikor 900 mm feletti volt. 
 
Zsedényi Zoltánné - Üröm 
Üröm 7200 fölötti lélekszámú nagyközség Pest megye Pi-
lisvörösvári járásában. Üröm az Etyek-Budai borvidék ré-
sze. Az első csapadékmérő állomás 1903-ban kezdte meg a 
mérést a településen, s 15 évig működött. Majd jóval ezután 
1955-ben indult újra id. Zsedényi Zoltán irányításával elő-
ször a Fő utcában, majd a Táncsics utcában. Zsedényi úr 

nagy szorgalommal és odaadással végezte a megfigyelési 
munkát 1994-ben bekövetkezett haláláig. Tőle felesége vet-
te át a meteorológiai tevékenységet, aki szintén haláláig 
folytatta. 2004-től fiuk, Zsedényi Zoltán végezte hasonlóan 
nagy odaadással a méréseket – hasonlóképpen a szüleihez – 
egészen haláláig. Ez 10 éve történt, azóta felesége, Zsedé-
nyi Zoltánné az észlelőnk. Két évvel ezelőtt az állomás a 
Budakalászi útra költözött. Emlékezetes maradt 1969 és 
1987 tele, amikor sok hó esett, s jelentős hóvastag-ságokat 
mértek. Zsedényiné a megfigyeléseket szívesen folytatja to-
vább, amihez a Szolgálat nevében nagyon jó egészséget kí-
vánunk és köszönjük a Zsedényi család eddigi, 63 éven át 
tartó munkáját. 

  
Dr. Varga Zoltán egyetemi docens a Széchenyi István Egyetem 

oktatója (Pro Meteorologia Emlékplakett) 
Dr. Gál Tamás (Szegedi Egyetem) a Miniszteri Elismerő 

Oklevéllel 

  
Miklósi Csaba a meteorológiai csapadékmérő hálózat több évti-

zeden át hűségesen szolgáló társadalmi észlelője 
Salavec Péter az Innováció a Meteorológiáért Díj 2019. évi 

nyertese 
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Miklósi Csaba -Érd 
Érd mintegy 67 ezer lakosú megyei jogú város Pest me-
gyében. A városi rangot csak 1978-ban kapta meg, azt 
megelőzően a legnépesebb falunak számított. Délkeletről 
a Duna határolja. Az érdi szivattyútelepen 1955-ben kez-
dődött a csapadékmérés, ami 1989-ig tartott. Közben 
1974-ben az Edit utcában Miklósi Csaba is elkezdte a 
megfigyeléseket. Csaba 1972-től nyugdíjazásáig az 
OMSZ-nál dolgozott. Rádiószondázással kezdte, majd 
Szepesi Dezső osztályán dolgozott, s végül az Éghajlati 
Osztályon kötött ki, ahol éghajlati és csapadékmérő ál-
lomások adatait ellenőrizte. 1981-ben a Dávid utcába 
költözött az állomás, s a mai napig is ott végzi Csaba a 
méréseket. A MET-ÉSZ rendszerbe a kezdetekkor be-
kapcsolódott, jelenleg pedig a Metadat felületen naponta 
online jelentő észlelők egyre népesebb táborának a meg-
bízható tagja. Csaba elkészítette az általa mért 45 év sta-
tisztikai feldolgozását, ebből szemezgetve néhány adat: 
Az évi átlagos csapadékösszeg 532,5 mm. A legnagyobb 
évi összeget 2010-ben mérte 972,3 mm-rel, míg a legala-
csonyabbat 1997-ben 313,5 mm-rel. A havi maximumot 
1999 júniusában regisztrálta 235,8 mm-rel, míg 1995 ok-
tóbere és 1998 februárja egyáltalán nem hozott csapadé-
kot. A napi maximum 86,5 mm volt, 2005. augusztus 5-
én hullott. A leghosszabb csapadékmentes időszak elérte 
az 50 napot, 1986. augusztus 30-tól október 18-tartott. 50 
cm volt a legvastagabb hóréteg, amit 1996. február 14-én 
mért. Az emlékezetes 1987. januári hófúvás 1-1,5 m ma-
gas hóbuckákat is épített. 13-án reggel a minimum hő-
mérséklet -21 °C volt, de a hófelszínen Csaba -29 fokot 
mért. „Ha a jó Isten is megsegít, akkor szeretném még 
sokáig végezni az időjárási megfigyeléseket” – írta Csa-
ba. Ezt kívánjuk szívből valamennyien. 
 
Az év MET-ÉSZ észlelője címet, s az azzal járó okleve-
let Turós Ildikó (Iregszemcse) nyerte, észleléseinek 
száma: 15895. 
Iregszemcse fontos éghajlati állomás a Balatontól délke-
letre, Tolna megye északnyugati szegletében. 1934-ben 
kezdődtek a mérések, ma már automata állomás is üze-
mel, ami tízpercenként továbbítja a legfrissebb adatokat. 
Turós Ildikó 2016-tól észlelőnk, egyúttal a hagyományos 
csapadékmérést is végzi. A MET-ÉSZ rendszeren ke-
resztül óráról-órára érkeznek vizuális megfigyelései, fo-
lyamatos tájékoztatást adva az időjárási viszonyok alaku-
lásáról, ami nagy segítséget jelent a balatoni viharjelzés-
hez is. Önként vállalt munkájában Turós Ildikó nem is-
mer tréfát: precíz mérései, időjárási feljegyzései a legszi-
gorúbb követelményeknek is megfelelnek, gyarapítva ez-
zel a nemzeti éghajlati adatbázist. Észleléseinek rendsze-
ressége révén Iregszemcse megbízható pontja észlelőhá-
lózatunknak bármilyen időjárási körülmények között. 

2017-ben alapította az OMSZ elnöke az Innováció a Me-
teorológiáért Díjat, melynek kitüntetettje az adott időszak 
legproduktívabb fiatal munkatársai közül kerül ki. Idén 
Salavec Péter a Szolgálat Repülésmeteorológiai Osztá-
lyának meteorológiai fejlesztője kapta a díjat, a repülőté-
ri előrejelzések hiánypótló verifikációs eljárás kidolgozá-
sáért, mellyel biztosítható a kiadott előrejelzések nem-
zetközi összehasonlíthatósága. 
 
A Dévényi Dezső Numerikus Prognosztikai Emlékérmet 
idén Torma Csaba MTA posztdoktori ösztöndíjas, tu-
dományos munkatársa nyerte. 
A díjat Dévényi Dezső szellemi örökösei hozták létre. 
Kétévente ítélik oda egy arra érdemes fiatal, numerikus 
prognosztikával foglalkozó szakembernek. 
Dévényi Dezső kutatásainak legfontosabb területe, külö-
nösen munkásságának utolsó két évtizedében, a légköri 
adatasszimilációs módszerek fejlesztése volt. Nagyon 
nagy jelentőségű volt tudományos utánpótlást nevelő 
munkája. Diplomamunkásainak témái, a témák sokszínű-
sége mutatja, hogy Dezső érdeklődése és szakértelme az 
információk feldolgozásától a primitív egyenletek fel-
használásáig szinte mindenre kiterjedt. Nyugodt szívvel 
nevezhetjük őt a hazai, gyakorlati numerikus prognoszti-
ka „atyjának”, mert felismerve a számszerű előrejelző 
modellek jelentőségét, ez a numerikus modellek hazai 
adaptálását, fejlesztését, futtatását és operatív alkalmazá-
sát eredményezte. Torma Csaba csillagász, meteorológus 
egy 2015-ben a Journal of Geophysical Research: At-
mospheres c. nemzetközi tudományos folyóiratban köz-
ölt cikkel nyerte meg a pályázatot, melynek címe: 
,,Added value of regional climate modelling over areas 
characterized by complex terrain-Precipitation over the 
Alps”. A pályázatra benyújtott munka rávilágít az igen ösz-
szetett domborzatú területeken az egyre finomabb felbontá-
sú modellek alkalmazásának fontosságára és annak előnyei-
re. A RegCM regionális klímamodellel Torma Csaba a dok-
tori évei során ismerkedett meg. Ezt a modellt sikeresen 
adaptálta a Kárpát-medence térségére, s doktori disszertáci-
ója is e témában született. Közel 5 évet töltött el a „The Ab-
dus Salam International Centre for Theoretical Physics” tri-
eszti nemzetközi kutatóintézetben, ahol a modell egyik 
megalkotójának, Filippo Giorgi professzornak az irányítása 
mellett dolgozott, a modell fejlesztői csoportjában. 
 
A Világnapra meghirdetett fotópályázatra idén is közel 
1000 fotó érkezett. A kiváló fotós kollégákból alkotott 
zsűrinek nem volt könnyű feladat kiválasztani a legjob-
bakat. A fotópályázat nyertesei : 

1.  helyezett: Fehér János - Hajnalhasadás 
2.  helyezett: Bakos Anett - Viharban 
3.  helyezett: Fáth Ádám - A boldogság kapuja 

 
  


