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Vízkereszttől, január hatodikától 

hamvazószerdáig, február 18-ig 

zajos mulatozás, bolondozás, tré-

facsinálás, eszem-iszom, jelmezes 

karneváli felvonulás tette vidám-

má intézményeink életét. 
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SZENÁTUSI HÍREK – január 
Szenátusi hírek 

Hosszú előkészítő munka után megszületett településünk 
2015. évi költségvetése, melyet Képviselő – testületünk 
február 6-án meg is szavazott. 

Mielőtt ismertetném a fő számokat, ismét köszönetünket 
kell kifejeznem bölcs és takarékos elődeimnek a megelőző 
testületekben, akik jelentős tartalékokat képeztek, így le-
hetővé téve azt, hogy pénzügyeink egyensúlyban maradja-
nak. Gondolom olvasóimnak feltűnik ez a gyakran ismételt 
mondat, de úgy gondolom, inkább ismétlem önmagam 
hosszú – hosszú éveken keresztül, mert ez azt jelenti: van 
még tartalékunk és e nélkül a költségvetés egyensúlyát 
nem tudnánk biztosítani. 

 Képviselő-testületünk egyik legfontosabb feladatának a 
továbbiakban is azt tartja, hogy intézményeinket, a szociá-
lis támogatásokat és rendezvényeinket képesek legyünk az 
előző években megszokott szinten és színvonalon megtar-
tani és ez csak így lehetséges. Emellett újra hangsúlyozni 
kell, hogy Almásfüzitő azon kevés magyar önkormányza-
tok egyike, amelyik nem ment csődbe, nem vett fel hitelt 
működéséhez, nem adósította el a települést. Folyamato-
san fejlődik, szépül és erre mindannyian nagyon büszkék 
lehetünk.  

A számok megértéséhez tudni kell, hogy az elmúlt években 
fokozatosan csökkent az állami támogatás, feladataink 
azonban nem, így egyre nagyobb összeget kell tartaléka-
inkból kipótolni. 

Lássuk a számokat: 

Költségvetési bevételek összesen 2015-ben 436 millió 207 
ezer forint. 

Költségvetési kiadások összesen 2015-ben 644 millió 048 
ezer forint.  

Költségvetés egyenlege a két szám alapján 207 millió 841 
ezer forint hiány. Ezt a hiányt azonban meg tudjuk oldani 
belső finanszírozásból. 

Ennek egyik része előző évi pénzmaradványból (34 millió 522 
ezer forint), a másik pedig lekötött betét felszabadításából (173 
millió 319 ezer forint) származik. Így egyenlegünk nincs 
hiányban. 

A száraz számok után néhány változásra szeretném felhív-
ni a figyelmet, melyeket már az új költségvetés tartalmaz, 
illetve tájékoztatást szeretnék adni jelentős változásokról. 
 

 A 2015. év kormányzati politikája szerint Magyarorszá-
gon senki ne éljen segélyből, hanem elsősorban munkából 
származó jövedelemből. Az önkormányzati segély 2015. 03. 
01-jétől megszűnik, helyette települési támogatás adható 
(ez csak lehetőség!), pl. lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres 
kiadások viseléséhez (ez a rezsi), ez volt korábban a lakás-
fenntartási támogatás. A 18. életévét betöltött tartósan 
beteg hozzátartozójának az ápolását, gondozását végző 
személy részére is adhat az önkormányzat települési tá-
mogatást (ez volt eddig az ápolási díj). Továbbá gyógyszer-
kiadások támogatását is vállalhatja az önkormányzat (ez 
volt a közgyógyellátás). 

A települési támogatás formáit, mértékét a Képviselő-
testület a helyi rendeletében állapítja meg, a törvényi 
keretek között. 

A rendkívüli élethelyzetek esetében az önkormányzat 
köteles rendkívüli települési támogatást nyújtani. A 
rendkívüli élethelyzetek fogalmát a szociális törvény 
körvonalazza pl. elemi kár, betegség, haláleset. 

Az aktív korúak ellátása 03. 01-jétől a járási hivatal hatás-
körébe tartozik. 

Az Almásfüzitői Önkormányzat abban segíti az ügyfele-
ket, hogy nem kell Komáromba utazni, hanem itt a Pol-
gármesteri Hivatalban az ügysegéd fogja a kérelmeket 
átvenni hétfőn délutánonként.  

Finanszírozás: Az állam NEM ad feladatalapú támogatást 
a szociális ellátások fedezetére Almásfüzitő Község Ön-
kormányzatának. A törvény iránymutatása szerint az 
iparűzési adó bevételnek kell fedeznie ezeket az ellátáso-
kat. Ez azt jelenti, hogy az iparűzési adóbevétel egy jelen-
tős része ezek után nem fordítható fejlesztésekre! A kor-
mány „természetesen” lehetőséget biztosít új önkormány-
zati adók kivetésére, amivel Képviselő – testületünk ma-
gától értetődően nem kíván élni, újabb terheket rakva a 
lakosság vállára. 

 

   35 év alattiak számára 800.000,- kamatmentes kölcsön 
lehetőségét biztosítjuk10 évre. A kölcsön akkor vehe-
tő igénybe, ha még nem rendelkeznek 1/1 tulajdoni 
hányad arányában ingatlannal, vállalják, hogy gyer-
mekeiket a település intézményeibe íratják be, és fo-
lyamatosan 6 évig Almásfüzitőn létesítenek állandó 
lakóhelyet. 

Februári mottóimat az angol írótól, Swifttől vettem: 

„Minden igazhitű a megfelelő végén törje fel az ő tojásait. Hogy mármost melyik a megfelelő vége a tojásnak, ez szerény véleményem 
szerint egyéni lelkiismeret kérdése, illetőleg a legfelső hatóságok döntésétől függ.” 

„… az az ember, aki két búzakalászt vagy akár csak két szál füvet is tud növeszteni ott, ahol eddig csak egy nőtt ki a földből: nagyobb 
dicséretet érdemel az emberiségtől, és mérhetetlenül értékesebb szolgálatot tett a hazának, mint a politikusok minden fajzata  együtt-

véve.” 
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„Egészséges testtel jó aludni”  

Karánsebesy Lukács polgármester 
fogadóórája:  

március 9-én 900 - 1030-ig a hivatalban 

dr. Szeidl Bernadett jegyzőasszony 
fogadóórája:  

március 16-án 830 - 1200-ig a hivatalban 
március 18-án 1400- 1500-ig a Teleházban 

   Ösztöndíj: a felsőfokú szakképzésben vagy felsőok-
tatási szakképzésben tanulókra is kiterjesztettük a rende-
let hatályát. Az első diploma vagy oklevél megszerzését 
támogatja az önkormányzat. Az első diploma megszerzé-
sének körét kiszélesíttettük az állami (rész) ösztöndíjjal 
támogatott felsőoktatási alapképzésen túl az osztatlan 
képzésben való részvétele is, tekintettel arra, hogy van 
olyan lehetőség a felsőoktatásban, hogy az alapképzést és 
a mesterképzést egyben végezze el a hallgató. Ez esetben 
csak egy diplomát kap a tanulmányai befejezésekor. A 
nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 45. § 
(1) bekezdése kimondja, hogy a hallgató egybefüggően 
kettőnél több passzív félévet nem vehet igénybe tanulmá-
nyai során: „45. § (1) Ha a hallgató bejelenti, hogy a követ-

kező képzési időszakban hallgatói kötelezettségének nem 
kíván eleget tenni, illetve, ha a hallgató a soron következő 
képzési időszakra nem jelentkezik be, a hallgatói jogviszo-
nya szünetel. A hallgatói jogviszony egybefüggő szünetel-
tetésének ideje nem lehet hosszabb, mint két félév. A hall-
gató, a tanulmányi és vizsgaszabályzatban meghatározot-
tak szerint több alkalommal is élhet a hallgatói jogviszo-
nyának szüneteltetésével.” 

 Az ösztöndíj alapösszegét 15.000 forintra növel-
tük. Pályázatot változatlanul Almásfüzitőn bejelen-
tett lakóhellyel rendelkező hallgató nyújthat be, leg-
feljebb huszonöt éves koráig. 

Szenátor 

Óvodások hírei 

Heverő, dívány, kanapé, pamlag, kere-
vet, nyoszolya: egyszóval ÁGY.  

Ágy, amelyben pihenünk, alszunk, 
megújulunk. 

Ágy, amelyből nem fáradtan, elnyűt-
ten ébredünk, hanem kipihenten, 
újult erővel. Ezért fontos, hogy milyen 
is a fekhelyünk. Még nagyobb a jelen-
tősége fiatal korban, hiszen a csonto-
zat, az izmok még alakulóban vannak. 
Az egészséges életmódra nevelésen 
belül erre is nagy figyelmet fordítunk 
óvodánkban. Elengedhetetlennek tart-
juk a sok mozgást és a helyes táplálko-

zást is, hogy a csontok, izmok megfe-
lelően fejlődjenek, és erősödjenek. 

2014 telén a Generali a Biztonságért 
Alapítvány intézményi pályázatot írt 
ki „Mozgás és egészségmegőrzés az 
intézményben” címmel, mellyel az 
olyan törekvéseket kívánták támogat-
ni, amelyeket az intézmények tesznek 
vagy kívánnak tenni a gyermekek 
egészségmegőrzése érdekében. Elha-
tároztuk, hogy kihasználjuk a lehető-
séget, és megpróbáljuk elnyerni a kiírt 
támogatást új óvodai fektetők vásárlá-
sához. Izgalommal vártuk a nyertesek 
felsorolását. Nagy örömünkre a mi 

óvodánk is közöttük szerepelt! Ez azt 
jelentette, hogy óvodánk nyert 
150.000,- forintot új óvodai fektetők 
beszerzésére. Így sikerült csoportunk 
számára 19 db új biztonságos, higiéni-
kus, strapabíró, ergonomikus, és nem 
utolsó sorban ultra könnyű ágyakat 
vásárolni. Örömmel vették birtokba a 
gyerekek az új színes, kényelmes 
ágyakat. Úgy gondoljuk, hogy ezzel 
nagyot léptünk előre egészségük, 
megfelelő fejlődésük, helyes testtartá-
suk megőrzésének érdekében. 

Szilágyi Andrásné, 
Zsömbörgi Zsuzsanna 

Járási bálban voltunk Komáromban  
A Komáromi Járási Hivatal 2015. január 24-én, immár második bálját rendezte. A rendezvény ötletgazdája Molnárné Dr. 
Taár Izabella – egyben a járási hivatal vezetője -  küldte a meghívót önkormányzatunk számára. Településünket négy fő 
képviselte. A bál célja jótékonykodás. A járásban működő óvodák közül a nyertes azt a bevételt kapja, amit a környező 
vállalkozók és magánszemélyek adományoztak, felajánlottak. 
Ez a nap is az intézményünk számára egy emlékezetes dátum lesz. A nyertes óvodát - a Sün Balázs Óvodát - Dr. Kancz 
Csaba Komárom-Esztergom megyei kormánymegbízott húzta ki az erre előre elkészített serlegből.  
A közel 900.000 forintnak már meg van a helye. A gyermekek nem kis örömére egy pancsolót szeretnénk az óvoda ud-
varára felállítani. Az óvodások számára a forró nyárban kellemes felüdülést jelent majd a vizes játék. Reméljük, leg-
alább akkora öröm és meglepetés lesz a pancsoló, mint számunkra a nyeremény azon a báli napon.  



 

 

A nyugdíjas klubban már hagyomány, hogy az év első he-
tében, fehér asztal mellett, jó társaságban eltöltünk egy-
két órát. Meghívjuk azokat az embereket, akik évek óta jó 
szívvel és szeretettel támogatják klubunkat. Január 12-én 
a szokott vendégeken – Karánsebesy Lukács polgármester, 
Bekéné Magyar Melinda intézményvezető és régi hűséges 
támogatónk Stróbel Károly- kívül kellemes meglepetés-
ként üdvözölhettük körünkben a 2014. októberi önkor-
mányzati választáson sikeresen szereplő Illés László tele-
pülési képviselőt, aki a 2014 decemberétől az ASC elnöksé-
get tovább nem vállaló Kara Ernő helyett, a tagság bizal-
mából az ASC elnöke lett és eljött a nyugdíjas klubba. Egy 
ajándékcsomaggal lepett meg bennünket. 

A terített asztalra a finomságokat a szokott csapat: Beráné 
Marika, Szobotkáné Irénke, Szabó Irénke, Zámbóné Ibike, 
Holczinger Ilonka, Gombásné Erzsike készítették el. Sok-
sok finom sütemény is készült a klubtagok jóvoltából. Egy 
meglepetést tartogattunk a mai napra. Pohlmüller Zsolt 
szolgáltatta a talpalávalót, és biztosította a jó hangulatot. 
Jó volt látni, hogy a fáradt lábak a zene ritmusára megele-
venedtek, és bizony jó néhányan táncra perdültek. A több-
ség véleménye az volt, hogy a jövőben is jó lenne kellemes 
zene mellett eltölteni egy-két órát, és vidám hangulatban 
köszönteni az új évet. 

Fekete Józsefné 
klubvezető  
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Civil szervezetek életéből 

Kulturális hírek 

2015. 2. SZÁM 

2015. januári klubestünkről  

Magyar Kultúra napja a Községi és Iskolai Könyvtárban  

A Magyar Kultúra Napja alkalmából 
2015. január 22-én ünneplésre hívta a 
lakosokat a Petőfi Sándor Kulturális 
Szabadidőközpont és Könyvtár. 
Folczné Kerek Etelka képviselő asz-
szony az Oktatási, Kulturális, Idegen-
forgalmi és Jóléti Bizottság Elnöke 
köszöntötte a hallgatóságot, aki el-
mondta, hogy január 22-e a magyar-
ság életében azért fontos dátum, mert 
Kölcsey Ferenc 1823-ban ezen a napon 

tisztázta le a Himnusz kéziratát. En-
nek tiszteletére 1989-től január 22-én 
ünnepeljük a Magyar Kultúra Napját. 
A program első felében a Talpalatnyi 
Színház FB Anno (Négy évszázad 
szerelmes leveleiből) című előadását 
láthattuk. A műsort összeállította 
Szűcs József, gitáron játszott Nagy 
János.  
 
Nyitásként az első, teljes egészében 

Utólag is köszönöm a szervezők és a közreműködők munkáját a Sün Balázs Óvoda gyermekei és az óvoda dolgozói ne-
vében.  
A továbbiakról - az összeg hivatalos átvétele, az elkészült létesítmény átadása, stb. - az ehhez kapcsolódó információk-
ról is értesítem majd a kedves olvasókat.                 Folczné Kerek Etelka 

Sün Balázs Óvoda vezetője 
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Egyre sikeresebben működik a kertbarátok köre. Vezetője 
Kakas Imre kertészmérnök volt, aki aktívan irányította a 
kör tevékenységét 1980 óta. 
A csoport TIT előadásokon, tapasztalatcseréken és szakta-
nácsadásokon vett részt, minden hónap első csütörtökén. 
Összejöveteleiken kívül látogatást tettek egymás kiskertje-
iben. Nagyon sok gyári dolgozó vásárolt Dunaalmáson és 
Neszmélyen telket, ahol szőlőt és gyümölcsöt termeltek. A 
kertbarát kör nyújtotta szakmai segítség nagyon hasznos 
volt a kiskerttulajdonosok számára. Mi sem bizonyítja job-

ban a kör fontosságát, hogy a mai napig is sikeresen mű-
ködnek, és a kertbarát kör napjainkban Kertbarát Egyesü-
letté nőtte ki magát. 
A bélyeggyűjtők körét Kerekes György vezette, létszáma 
102 fő volt 1983-ban. 
Továbbra is sikerrel működött az irodalom és művészetba-
rátok köre. A negyedik éve működött irodalomtörténeti 
sorozatban egy-egy előadást átlagban 32 fő hallgatta meg. 
Számtalan tanfolyam adott lehetőséget a kikapcsolódásra 
és szórakozásra vágyóknak, 1983-ban pl: német, eszperan-

60 éves a Művelődési Ház !      

magyar nyelven írt szerelmeslevelet 
hallhattuk, amely Thurzó Elek szerel-
mes levele Ormosdi Székely Magdol-
nához (1528): 

„Szerelmes Magdolna Asszony! 
Hogy én oda hozzád nem mentem, azt 
semmi edegenségre ne vegyed, mert em-
bert senkit örömösebben nem látok nálad-
nál. De tegnap meg-írám, hogy oka va-
gyon, mért én oda Lindvába most nem 
mehetek, kit idő-jártában megértesz. Azért 
kérlek azon, én szerelmes atyámfia, hogy 
ebből ne végy magadnak semmi nehéz 
gondolatot, és egyébre ne véljed, mert szí-
vem szerint kívánnálak látni. Volna is 
miről szóljunk elég ilyes dolgokról, ha he-
lye és idő volna. 

 Úr Isten tartson meg, én szerető Magdol-
nám, nagy jó egészségben. Minket ne fe-
ledj!” 

A szerelem örök. Bizonyították ezt az 
évszázadok híres szerelmesei. 

„Szerelmes Orsikám!  

Akár tűrjem s akár tagadjam, de bizon 
igen szorgalmatos és félelmes vagyok, 
hogy nincs jól dolgod, mert sok napja im-
már, hogy semmit nem írál….”- ezekkel a 
szavakkal kezdte Nádasdy Tamás ná-
dor feleségének  Kanizsay Orsolyának 
írt levelét(1558), a levél végén az alá-
írás: „Az Te Nádasdsyd”.  

Kanizsay Orsolya válasza a levélre:  

„Szerelmes Uram!  
Szolgálatomat írom Kegyelmednek, mint 
szerelmes uramnak…” Majd a befejezés: 
„Kelt Sárvárott 5. December. Az Kegyel-
med Orsikája.” 

A fennmaradt levelek sokasága, amit 
hallhattunk az előadáson egy-egy sze-
relem és vágyódás története, amelyek 
a mai napig mesélnek a feltétlen sze-
relemről, a régi századokból arról, 
hogy a nehéz időkben is volt féltés és 
volt érzelem. A levelek az emberi ér-
zelmek legközvetlenebb írásbeli kife-
jezésformái, az emberi érintkezés, a 
lelkek egymásra találásának különös 
alkalmai és lehetőségei, amelyet a 
hallgatóság a felolvasásuk alatt átél-
hetett. 

A program második felében a Balogh 
Rudolf-díjas fotóművész Szamódy 
Zsolt Olaf kiállítása nyílt meg a 
Könyvtár Galériában.  
A fotóművész 2008 őszén meghívást 

kapott egy fotófesztiválra, Kínába. 
2008 és 2009 során több ezer fotót ké-
szített digitális technikával nyugati- 
és délkeleti tartományokban. A kép-
anyag Fal és függöny mögött: Kína 
címet viseli. 

Kína látszólagos tétlensége mögött a 
folyamatos átalakulás is jelen van. A 
fotográfiákon a kínai kultúra és élet-

mód tradicionális formái mellett a 

kortárs jelenségek is feltárulnak, meg-
örökítve a modern és a hagyományos 
egymás melletti létezését. A látszóla-
gos ellentmondást tárják elénk 
Szamódy Zsolt Olaf fényképei.  

A kiállítás a 2013-ban a Néprajzi Mú-
zeum gyűjteményébe került fotográfi-
ákat mutatja be, és március 1-jéig 
megtekinthető a Könyvtár Galériában. 

 

Kovácsné Svelik Beáta 
Könyvtáros  
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tó nyelvtanfolyam, szabás-varrás, 
tánciskola, személygépkocsi vezetői 
tanfolyam, egyetemi előkészítő tanfo-
lyam is szerveződött.. 
1983. február 28-án a Korda-Latabár 
estre 292 fő, március 17-én a Záray-
Vámosi estre 394 fő váltott jegyet. 
Több alkalommal is fellépett a kultúr-

házban a népszerű házaspár. Bizo-
nyára sokan emlékeznek rá, hogy 
Záray Márta leszólt a színpadról „ 
Emil itt vagy, mert a múltkor sem 
voltál itt. ”Záray Márta unokatestvére 
a mai napig is itt él a lakótelepen, 
megengedhette magának a közvetlen 
kiszólást Záray Márta. 

 

Fellépett Almásfüzitőn Szegedi Mol-
nár Géza, Németh Marika és Marik 
Péter is. 
A képen Szegedi Molnár Géza a kiváló 

humorista, parodista és előadó látha-
tó, aki 1985-ben Ausztriában, a 
schwechati repülőtéren egy izraeli 
fellépésre utazva arab terrortámadás 
kereszttüzébe került. 
 
Továbbra is kiemelt területként ke-
zelte a kultúrház a szocialista brigád-
mozgalom vállalásainak teljesítésé-
ben való részvételt. 
A kulturális vállalások segítésére 
ajánlást adott ki a kultúrház és 
együttműködési szerződést kötött a 
brigádokkal. Író-olvasótalálkozót 
szerveztek, kül- és belpolitikai elő-
adás megtartására meg-
hívták a népszerű új-
ságírót, Pálffy Józsefet, 

a TV munkatár-
sát, Janecsek 
István főiskolai 
tanárt. 
Az ifjúsággal 
való foglalkozás 
az úttörőmoz-
galom köré cso-
portosult. 
A nők számára 
szervezett 
programokat a 
nőklub fogta 
össze. A nőklub kézimunka 
kiállítást rendezett a tagok 
munkáiból. 
Ebben az évben tartotta Ke-
mény Viktorné első önálló 
képkiállítását, amelyet 

Krajcsirovics Henrik grafikusművész 
nyitott meg. 
Az énekkar vezetője Horváth István-
né volt, aktív tagja 40 fő volt. 1984-
ben 10 szereplésen vett részt a kórus. 
1984-ben újjá alakult az ifjúsági klub, 
korábbi vezetője ifj. Szlávik György 
volt, a klub új vezetője Perge Attila 
lett, létszáma 24 fő. A klubestek átla-
gos látogatottsága 14 fő volt. 
Évek óta nagyon tartalmas munka 
folyt a kultúrházban. 
Az egyre szaporodó klubok, különbö-
ző érdeklődésű embereket összetartó 
körök és tanfolyamok, valamint a 
színházi rendezvények kultúrált ki-
szolgálására már a meglévő épület 
kicsinek bizonyult. 
A timföldgyár termelési eredményei 
bíztatóak voltak, lehetett gondolni 
arra, hogy egy új szárnyépülettel gaz-
dagodjon a meglévő intézmény. 
Az elhatározást tett követte, és elkez-
dődött a tervezés, amelyet Sipos Lász-
ló, a kiváló, fiatal építészmérnök ál-
modott meg. 
A tervekben szerepelt egy zeneszoba, 
ahol a fúvószenekar megtarthatta 
rendszeres próbáit, valamint itt pró-
bálhatna az énekkar is. A földszinten 
két kis szoba került kialakításra, a női 
és férfi vendégművészek kultúrált 
öltözködési lehetőségeire. 
Az emeleten egy szép kamaraterem 
kialakítása szerepelt. 

 
A felvétel 1985-ben készült, az épület 
bővítéséről 
 
Folytatjuk……… 

Fekete Józsefné 

A neves primadonna Németh 
Marika és Marik Péter 
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 Sarah MacLean – A csábítás kilenc szabálya 1.  
Egy igazi lady nem szivarozik, a lovat nem férfimódra üli meg, nem foglalkozik vívással és nem is pár-
bajozik. Ezenkívül nem lő pisztollyal és nem kártyázik férfiklubban. Lady Calpurnia Hartwell mindig 
betartotta ezeket a szabályokat, de végül is mi értelme volt ennek? Még mindig nincs férjnél és eny-
hén szólva elégedetlen a helyzetével. De most megfogadta, hogy megszeg minden szabályt és végre 
élvezni fogja az életet! De ahhoz például, hogy végigtáncoljon egy bált vagy szenvedélyesen csókolóz-
zon, kell egy megfelelő partner is. Egy olyan férfi, aki mindent tud a szabályszegésről. Például az 
elbűvölően vonzó Gabriel St. John, Ralston márki, akinek épp olyan rossz a híre, mint amilyen bűnös 
a mosolya. Ha Lady Calpurnia nem vigyáz, akkor éppen a legfontosabb szabályt fogja megszegni: akik 
az élvezeteket keresik, azoknak soha nem szabad reménytelen szerelemre lobbanniuk. 

 Daniel Silva – A Moszad ügynöke, a gyilkolóművész 
A Közel-Kelet sötét világában Tarik az egyedüli ember, akitől az izraeliek igazán tartanak. Amikor az 
izraeli nagykövetet és a feleségét szállító limuzint Párizsban felrobbantják a Szajna egyik hídján, a hír 
nemcsak Izraelt, az Egyesült Államokat és Franciaországot rázza meg, de Cornwall egy kis zugában is 
érzések erős hullámait korbácsolja. Egy restaurátor él ott igen fájdalmas emlékek társaságában, mivel 
egy évtizeddel korábban terroristák bombamerényletében veszítette el a feleségét és gyermekét. Fol-
ynak a közel-keleti béketárgyalások és semmi sem fenyegetheti a sikert. Ha Tarik újra merényletekre 
készül, meg kell állítani – kerül, amibe kerül –, és a titkosszolgálatnak a legjobb ügynököt kell felkérni 
a munkára. Sikerül azonban rábírni, hogy hagyja hátra a vásznakat és ecseteket, és újra elővegye a 
Beretta pisztolyát? 

 
 Mittelholcz Dóra – Tündérmese kis szépséghibával 

Ez a könyv nem egy tipikus történet a rákról, nem megható, szívbe markoló vagy lírai. Ez a könyv egy 
33 éves lány igaz története, aki immár negyedik éve küzd a méhnyakrákkal. Egy valódi, hús-vér em-
ber vallomása az élet olyan kérdéseiről, amikről nem szoktunk beszélni. Szükségletekről, szexről, 
szenvedésről és vidám pillanatokról, feladásról és talpra állásról. Arról, hogy miért fontos a testünk 
ismerete és az önvizsgálat, vagy hogy mivel segítheti és mivel nehezítheti a környezet egy rákos be-
teg életét. Mittelholcz Dóra több mint egy évtizedes újságírói múltja már bizonyította írói kvalitásait, 
a könyv műfajával azonban korábban nem próbálkozott. Barátai unszolására vállalta, hogy papírra 
veti küzdelmét a méhnyakrákkal. Célja ezúttal is ugyanaz, mint újságíróként: az emberek 
tájékoztatása és motiválása, csak most nem a mások példáján, hanem a saját személyes történetén 
keresztül.    Kovácsné Svelik Beáta   

Sporthírek 

ELNÖKI KÖSZÖNTŐ:  

Mint ahogyan azt a legtöbben tudják, az almásfüzitői 
sportéletnek nagyon komoly hagyományai vannak. 
Megalakulása (1948.) óta a labdarúgásban, sakkban, 
kézilabdában, röplabdában, motorcsónaksportban és 
még sok más sportban nagyon sok értékes ered-
ménnyel, emlékkel gazdagította a résztvevőket és a 
községet, méltán lehetünk büszkék ezekre! Az utóbbi 
időkben lényegesen megváltoztak a körülmények, 
megváltozott a sportolók élete, életfelfogása, csök-
kentek a szabadidők, a gyerekek egyéb lehetőségei 
megnőttek és lényegesen leromlottak a külső feltéte-
lek. Mindezek hatására esett vissza némileg a leg-
több szakosztály. Ilyen körülmények között vállal-
tam el 2014.12.14-én az Almásfüzitői SC elnökségét. 

Focistáink a festői Jasenska-dolinán edzőtáboroztak  
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Bemutatkozik az ASC család új tagja, a box:  

Bíztam magamban és a segíteni akarókban. Szeren-
csére most sokkal jobb állapotban vettem át a klubot, 
mint az előző elnökségem idején (1996). A sport alá-
zatra nevelő, közösséget és jellemet formáló, egészsé-
get megőrző tevékenység. A sport tanít, ügyesebbé és 
bölcsebbé tesz. Ezért egyesületünk fő céljának tar-
tom, hogy minél több gyermeket kapcsoljunk a sport-
hoz, s azon keresztül neveljük őket. Azt szeretnénk, 
ha a hozzánk járó sportolók nemcsak sportot tanul-
nának, hanem viselkedéskultúrájuk is fejlődne. Azt 
várjuk az egyesület edzőitől, hogy valóban neveljék a 
sportolókat. Azt gondolom, a szülők is ezt szeretnék. 
Terveink között szerepel a két település rész köze-
lebb hozása egymáshoz a sporton keresztül. Szeret-
nénk, ha minél többen meg találnák azt a sportot a 
klubnál, amivel ki tudnak kapcsolódni és örömüket 
tudják lelni abban. Szeretném, ha minden sport-
águnkban be tudnánk indítani az utánpótlás nevelést, 

mert én vallom, aki nem gondol a jövőjére, az saját 
sírját ássa. A sportbál is kettős célt szolgál, közössé-
get formál és ezen keresztül a bevétellel támogatja az 
utánpótlást. Szeretném megköszönni az önkormány-
zatnak és azoknak az önkénteseknek, szülőknek, 
edzőknek és mindenki másnak, akik munkájukkal és 
támogatásukkal lehetővé tették, hogy ez a klub ilyen 
régen fent áll és reményeink szerint még sokáig fog is 
működni. Céljaink eléréséhez azonban nem elegendő 
csak a szándék. Szükség van minden szülőre, játékos-
ra és sportkedvelőre. Egy eleven életét élő, eredmé-
nyeire büszke, hiányosságait kijavítani akaró és tudó 
egyesületet szeretnénk. Ehhez kérjük minden sport-
barát támogatását. 

Tisztelettel:   
Illés László 

Almásfüzitői SC -  elnök  

2014-ben megalakítottam Almásfü-
zitőn az AZAUM BOXING K1 ÖNVÉ-
DELMI TÁRSASÁGOT. Kezdeti idő-
szakban a Petőfi Művelődési Ház-
ban kaptunk helyet. A jelentkezők 
ökölvívást, K1-et, önvédelmet ta-
nulhattak, sajátították el az alapo-
kat. Szeptembertől a Sportház 
adott lehetőséget illetve helyet a 
további működésünkhöz, fejlődé-
sünkhöz. Itt hirdettem meg lá-
nyok, asszonyok részére az önvé-
delmi oktatást, ami a mai világban 

igen hasznos lehet sajnos. A kevés 
jelentkező közül ketten úgy ítélték 
meg az oktatás színvonalát, hogy a 
továbbiakban a küzdősportban is 
kipróbálnák magukat. Jelenleg tíz 
fő állandó taggal működünk, amit 
természetesen bővíteni kívánunk 
folyamatosan. Az év végén Villám 
István részt vett a Nemzetközi Bal-
kán Bajnokságon, a Banja Luka 
Energija Cup-on, melyen a dicső III. 
helyet szerezte meg!  

 

Magamról pár mondatban:  

Szabó Dezső László-
nak hívnak. 1982-
től veszek részt se-
gédedző, illetve 
edzői tevékenysé-
gemmel a magyar 
ökölvívás viszony-
lag szűk körében. 
Egyesületeim: Új-
pesti Dózsa, Szom-
bathelyi Haladás, 
Komáromi Olaj-
munkás, Győri Dó-
zsa, Győri Béri 
Ádám Honvéd Kol-

légium. 2012-től a  Gun & Fight 
Managemant megbízásából főállá-
sú személyi edzője lettem Bódis 
Gergő MMA versenyzőnek. Gergő a 
2013-ban Horvátországban rende-
zett amatőr MMA- világbajnoksá-
gon világbajnok lett, majd ezt kö-
vetően profi MMA-Európabajnok. 
1990-től nyitottam más küzdőspor-
tok felé. Katonai közelharc, 
Kempo, Krav-maga, K1, MMA. 

Az alkalmat megragadva szeret-
nék Mindenkit invitálni edzése-
inkre! 

Szabó Dezső László 
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Labdarúgó szakosztály:  
Néhány mondatban a felnőtt, és 
tartalék labdarúgó csapatainkról. 
Az őszi szezon felemásra sikere-
dett mindkét gárdánk számára. 
Meglepő vereségekkel, és sikerek-
kel tarkítva. Felnőtt csapatunk a 4. 
helyről várja a tavaszt 7 pont le-
maradással a listavezető Vértestol-
na mögött, míg tartalék együtte-
sünk a 3. helyről folytatja 8 pont 
hátrányból. Közösségünk kiváló, 
már-már családias, és ez az erő 
éremig repíthet minket. Távozók-

ról nem tudok beszámolni, ellen-
ben többen is érkeztek klubunk-
hoz. Többségében fiatal, tehetsé-
ges játékosok. A felkészülést febru-
ár 10-én kezdtük, sorra jönnek az 
edzések, edzőmérkőzések. Február 
28-án megrendezzük az idei Far-
sang Kupa teremfoci tornát, majd 
másnap közös disznóvágáson ve-
szünk részt, melyből fedezzük a 
hazai mérkőzések utáni vacsorá-
kat. 
Tavaszi első bajnokik: március 22. 

14:30 ASC – Vértestolna rangadó a 
javából. Rögtön csökkenthetjük 
hátrányunkat az éllovassal szem-
ben. 

A második csapat pedig március  
29-én Esztergomba látogat a Hajdu 
Antal csapatához. Továbbra is szá-
mítunk Mindannyiótok odaadó 
segítségére, támogatására, játéká-
ra, hozzáállására és szurkolására! 
Együtt minden sikerülhet! Hajrá 
ASC!          Stevlik Patrik 

Tenisz szakosztály:  

2014 tavaszán jött az ötlet, hogy ösz-
sze kellene fogni a helyi gyerekeket 
az óvodában és az iskolában a sport 
terén. 
A klubnál korábban is volt már U7, 
U9, U11-es korosztály, akik a Bozsik-
program keretén belül mérettettek 
meg  különböző tornákon. 
Sajnos az akkori létszám kevés volt, 
és ezen szerettünk volna változtatni. 
Hegedűs Sándorral, Fekete Attilával, 
és Illés Lászlóval gőzerővel neki-
kezdtünk a toborzásnak. 
Felkerestük az óvodát és az iskolát, 
ahol nagy örömmel fogadtak minket 
és legalább annyira lelkesen álltak a 
dolgokhoz.  
Meg kell mondanunk, hogy nagyon 
szép létszám alakult ki mind a két 
intézményből, akik vevők voltak 
elképzeléseinkre. 
Óvodában 13 fő (fiú, lányok), iskolá-
ban 23 fő (fiúk, lányok). A két intéz-

ményt beléptettük a Bozsik Intéz-
ményi Programba, így több játékle-
hetőséghez jutnak a gyerekek. 
Ősszel minden tornán részt vettünk 
a három korosztállyal, ezeken sok jó 
és szép élménnyel lettünk gazdagab-
bak. 
Az edzéseken is mindig szép lét-
számban voltak a lurkók, aminek 
nagyon örülünk és látszik itt-ott a 
fejlődés.  
Egy hangulatos kis tornával, majd 
mini évzáróval fejeztük be az őszi 
szezont. 
Év elején jött az ötlet a szülőktől, 
hogy csináljunk egy focifarsangot. 
Január 31-én, szombaton sikerült 
megrendezni ezt a tornát az U7 és 
U9-es korosztálynak. Külön köszö-
net jár Dudásné Mátay Ágnesnek! 
Szép sikereket ért el minden csapa-
tunk, és nagyon büszkék lehetünk 
rájuk. 

Februárban érkezik egy új edző Haj-
nal Árpád személyében. 
Ő fogja segíteni a munkánkat, és ez-
úton szeretnénk sok sikert kívánni 
neki.  
Február 22-én vasárnap U11-es tor-
nát rendezünk és bízunk benne, 
hogy ugyanolyan jól sikerül ez is.  
Tavasszal, és egész évben szeret-
nénk megtartani ezt a lendületet és 
persze minél több tornán részt ven-
ni. Ezen korosztályoknál a legfonto-
sabb a játék, a játék öröme. Tudjuk, 
hosszú az út, de cél nélkül nem lehet 
semmit elérni!  
Szeretnénk ezúton is megköszönni 
az eddigi munkáját Mindenkinek, 
külön az óvoda és iskola munkatár-
sainak, a szülőknek, az elnökségnek, 
és a polgármesteri hivatalnak! 

 

Szalai Attila  

2014-ben 16 fős taglétszámmal rendelkeztünk. A me-
gyei CSB-ben a felnőtt bajnokságban harmadik helye-
zést értünk el, az öregfiúk bajnokságban negyedik 
helyen végeztünk. A tízcsapatos városi bajnokságban 
a nyolcadik hely is jó eredménynek számít, hisz a leg-
korosabb csapatdíjat érdemeltük ki. Az „Old Boys” 
megyei rendezvényen Stingl Gellért harmadik, Kara 
Ernő második helye az egyéniben dicséretes, a Csapó-
Kara páros pedig bronzéremmel dicsekedhetett. 
Edzéseink rendszeresek, csütörtök este és vasárnap 
délelőtt. A terem adta lehetőséget maximálisan ki-

használja a szakosztály. A salakos pályát minden év 
tavaszán – társadalmi munkában – felújítjuk, folya-
matosan karbantartjuk. Bajnoki mérkőzéseink ked-
den, szerdán és csütörtökön zajlanak.  

A salakos pálya elkészültével várjuk a fiatalok jelent-
kezését, ismerkedjenek meg a tenisz alapelemeivel, 
szépségével, ütőt és labdákat tudunk biztosítani szá-
mukra. Jelenlegi taglétszámunk 21 fő. 

A tenisz szakosztály vezetője:                             Kara Ernő  
06/70 -778 - 2867  

Bemutatkozik a labdarúgó U7, U9, U11: 
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Sakk – szakosztály beszámolója a januári versenyről: 
XVII. ALMÁSFÜZITŐ BAJNOKA és ZSEBŐK OTTÓ sakk emlékverseny: 

2015.01.17-én, szombaton 32 fő részvételével került 
megrendezésre, melyen a résztvevők száma a tavalyi 
évhez képest tovább emelkedett. 
A versenyzők a következő településekről érkeztek, ezek: 
Budapest, Esztergom, Tatabánya, Tata, Komárom, Kis-
bér, Ács, Bős, Almásfüzitő. 
A versenyt Karánsebesy Lukács, Almásfüzitő polgármes-
tere nyitotta meg. 
A színvonalas és zökkenőmentes lebonyolításról a ver-
senybíró László Imre, a Komárom-Esztergom Megyei 
Sakkszövetség elnöke gondoskodott. A nívós és erős me-
zőnyben a díjak sorsa 9. forduló küzdelmeiben,  játsz-
mánként 2x10 perc gondolkodási idő alatt dőlt el. 
A szoros versenyben a végeredmény a II. és III. helyezett 
holtversenyét hozta, akiknek a sorrendje az ellenfeleik 
végső pontszámának összesítése alapján dőlt el. 
A díjakat Beró László Almásfüzitő alpolgármestere és 
Pusztai János a Verseny egyik ötletgazdája adta át. 
A versenyen a következő díjak kerültek kiosztásra: 
1. helyezett: Horváth Csaba, Tatabánya (Az Almásfüzitő 
Bajnoka vándorkupa nyertese) 
2. helyezett: Kovács Dávid, Tatabánya 

3. helyezett: Balogh Péter, Bős  
Legjobb ácsi versenyző: Nyéki Bence, (A Zsebők Ottó 
emlékverseny vándorkupa nyertese) 
Legidősebb versenyző: Cuibus János, Budapest (92 
éves) 
Legjobb nyugdíjas versenyző: Pusztai János, Almásfü-
zitő 
Legjobb női versenyző: Dr. Jakabó Judit, Tatabánya 
Legjobb amatőr versenyző: Papp Zoltán Tatabánya 
Legjobb külföldi versenyző: Balogh Péter, Bős 
(Szlovákia) 
Legjobb almásfüzitői versenyző: Geszler Tamás 
Legjobb általános iskolás (8. osztályosig): Nagy Péter 
Bálint, Tatabánya 
Legfiatalabb versenyző: László Balázs (8 éves), Tatabá-
nya 
 
Különdíjakat felajánló magánszemélyek:  
Karánsebesy Lukács Almásfüzitő polgármestere, Geszler 
Tamás, Pusztai János, Sándor Előd Almásfüzitőről és 
Birbauer Imre Bábolnáról 

A röplabda, ugyan úgy, mint a labdarúgás, szin-
te ,,hagyományőrző" sportággá nőtte ki magát kis 
lakótelepünkön. Nagyon örülök annak a kis csapat-
nak, akik velem együtt újra és újra segítenek abban, 
hogy ha már nem is akkora ,,tétmeccseken", de ki-
sebb kupameccseken, tornákon hirdetik az ASC színe-
it. Sajnos kevés csapattal rendelkezik a megyénkben 
ez a sportág, ezért kevesebb a lehetőségünk is, hogy 
nagyobb megmérettetésekben vegyünk részt. Az el-
múlt években éppen ezért szinte csak hazai rendez-
vényeink voltak: a régi Tát, a most nyíladózó Naszály 
és a tatabányai középiskolások csapatával. A lányok 
kitartása, a sport iránt érzett tisztelete segített ne-
kem is abban, hogy ne adjam fel életem legszeretet-
tebb sportjának lecsengését a lelkemben. Nagyon 
nagy segítséget kaptunk már azzal is, hogy a várva-
várt labdákat végre megkaptuk, amivel színvonala-
sabb edzéseket tudunk tartani. A jövőben szeretnénk 
egy új röplabdahálót és egyéb felszereléseket. Jó len-
ne, ha a tornaterem ismét gyermekek seregével lenne 
tele az edzésekre várva, mert azon leszünk, hogy 
utánpótlás csapatokat verbuváljunk, hiszen a röplab-
da csapatsport, aktív, különlegesen alkalmas gyors 

feladatok gyakorlására, fejleszti a szem-kéz koordiná-
cióit és legfőképpen az önuralmat. Idén szeretnénk 
minél több kupán, akár megyei bajnokságban is részt 
venni, ha sikerül. Remélem, hazai pályán ebből a len-
dületből tudunk mutatni eredményeket is, ami felkel-
ti településünk lakóinak figyelmét. Lelkesedésükkel 
segítik, buzdítják játékosainkat. Előre is mindent kö-
szönünk, hiszen ,,ez a sport a szerelmünk és ezért 
áldozunk."        Polgár Vincencia  

Bemutatkozik a Röplabda – szakosztály:  


