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Karánsebesy Lukács polgármester foga-
dóórája:  

2016. január 11-én 900 - 1030-ig a hivatalban 

dr. Szeidl Bernadett jegyzőasszony foga-
dóórája:  

2016. január 17-én 900 - 1200-ig a hivatalban 
2016. január 18-án 1330 - 1430-ig a Teleházban 

? 

Beró László: 
előzetes egyeztetés alapján 

Telefon:30/277 09 43 

e-mail: laszlobero@gmail.com 

Vizkelety Tibor: 

előzetes egyeztetés alapján 
Telefon: 30/486 69 10  

Sándor Előd: 
előzetes egyeztetés alapján 

20/992 72 25 

Folczné Kerek Etelka: 

előzetes egyeztetés alapján 
20/280 01 12 

Csapucha Ápád: 

Minden hónap első szerdáján a Teleházban 17,00 – 18,00-ig,  

minden hónap utolsó szerdáján a Petőfi Művelődési Házban 17,00 – 18,00-ig 

Kerekes Géza: 

előzetes egyeztetés alapján 
30/929 46 60 

e-mail:geza.kerekes@almasfuzito.hu 

 Tamás-Kovács Beáta: 
Minden hónap első péntekén a Tele-
házban 16,00 - 17,00-ig, a Petőfi Mű-

velődési Házban 17,00 - 18,00-ig 

A tél dermedt némasága után- úgy február vége felé- meg-
szólal az erdő. Déli szél zendül a fák koronájában, csobog-
va bújik ki a jég alól a patak, és magasan az erdő felett 
vándorló varjak siránkoznak, hogy elmúlt a tél. 

Eltűnnek a varjak az ég kék párájában, a nap pedig közel 
hajol a földhöz, sugárzó melege megsimogatja a fákat, vé-
gigtáncol az erdei utakon, előcsalja az első kis bogarakat, 
hogy élelmük legyen a cinkéknek, akik sokat fáztak, éhez-
tek a télen. 

… a télnek vége, a hóvirág lassan már el is öregedik, a 
domboldalakon sárgállik a som virága, a tisztásokon a kan-
kalin, s a bokrok alatt ámulva nézi a világot az ibolya. 

A barkák bársonyos feje nagyra nő, a rügyek pattanásig 
duzzadtak, és március közepe táján estefelé, amikor elhall-
gatott már minden madár, különös hangok hallatszanak a 
fiatal erdők felett. …a szürkülő ég alatt végigkergetőzik a 
vadászok titokzatos madara, a szalonka.  

Fekete István: Az erdő hangjai 
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Szenátusi hírek 

Az elmúlt év gyakorlatilag a permanens pótköltségvetés – 
készítéssel telt el. Feladatunkat a folyamatosan változó, 
átalakuló kormányzati tevékenység mellett a Buda Cash 
bedőlése utáni, mai napig tartó áldatlan állapot tette még 
nehezebbé, hiszen érdemi munkát, csak a megfelelő, kor-
rekt pénzügyi ismeretek birtokában lehet végezni. Gya-
korlatilag már több mint egy év elteltével még mindig ott 
tartunk, hogy nem tudjuk, mennyi pénzünk van/maradt 
meg, illetve mikor juthatunk hozzá jogos tulajdonunkhoz. 
Leveleinkre, megkereséseinkre, még az ügyvédünkére, 
sem reagálnak a felszámolással megbízott szervek. Próbál-
nánk magánemberként megtenni azt, hogy hivatalos meg-
keresésre egy évig nem adunk érdemi választ! Gondolom, 
valamennyien tisztában vannak ennek következményei-
vel. Senki ne próbálja ki! Ha néhány évvel ezelőtt valaki 
azt mondja nekem, hogy perelni kell az államot jogos kö-
veteléseink megkapásáért, legjobb esetben kinevettem 
volna. Sajnos lassan oda jutunk, hogy ez lesz az egyetlen 
lehetőség. Így egy gyilkos hajrában, de az általunk elterve-
zett időpontra elkészült településünk költségvetése. Külön 
köszönet érte a Hivatal dolgozóinak és a munkában részt 
vevő képviselőknek! 

Mindezekből is kiderül, hogy először kellett olyan szigorú 

költségvetést készíteni, ahol nem számíthatunk tartaléka-
inkkal. Ez sajnos látszik a főszámokon és minden egyes 
tételnél is. 

Szokásokhoz híven a költségvetési tárgyalások mindvégig 
az intézményvezetőkkel együttműködve, kéréseiket figye-
lembe véve zajlottak és számukra elfogadható kompro-
misszummal zárultak. Köszönet rugalmasságukért és a 
helyzet tudomásul vételéért, így irreális kérésekkel egyi-
kőjük sem jelentkezett.  

Sajnos tervezett beruházásaink túlnyomó része terv ma-
rad, hacsak pályázati pénzből nem tudjuk megvalósítani 
őket. Az elmúlt öt év keserű tapasztalatai alapján, ez, el-
lenzéki önkormányzatként gyakorlatilag lehetetlen. Ma-
radnak az uniós, határon átnyúló lehetőségek.  

Végezetül nézzük a főszámokat:  
Almásfüzitő idei kiadásai: 533 804 000 forint, melynek 
fedezetére a tervezett bevételek összege: 533 804 000 
forint. 
Ha kedves olvasóim ezt a számot összehasonlítják az előző 
évek összegeivel, azonnal látni fogják elkeseredésem okát. 

szenátor  

Születésnapi köszöntő  

Kedves Olvasóim, 
Ehhez a cikkemhez az idézeteket ismét görög és római bölcsektől vettem: 
„ Szószátyár ellen ne akarj soha küzdeni szóval:  
Mindnyájunk adománya a szó, kevéssé az okosság” (Cato) 
„ A sokféle tudás nem tanít meg arra, hogy esze legyen valakinek.” (Hérakleitosz) 
„… semmit nem ér el az ember vaktában, - csak tapasztalatok árán.”(Hérodotosz) 

Bandi bácsi otthonában fogadott bennünket, fiával együtt. 
A mai napig fiatalosan, derűsen, hittel tekint a jövőbe, és 
életéről szívesen mesélt: 

1926.02.15-én Szőnyben született Bartal Ferenc és Musitz 
Anna négy gyermeke közül harmadikként. Az iskola elvég-
zése után 1944 őszéig a mezőgazdaságban dolgozott.  
A front közeledtével Bábolnára kellett bevonulnia, ahon-

nét gyalogmenetben Bruckig, majd vagonokon 
Kaufbauerbe érkezett, ahol német parancsnokság alatt 
kezdődött a kiképzés, tolmácsok közreműködésével. A 
kiképzés után többedmagával a memmingeni hadirepülő-
térre került, ahol dolgozott és őrszolgálatot látott el 1945. 
április 13-ig. Ekkor háromnapi hideg élelemmel kisebb 
csoportokba verődve hazafele indultak; gyalogosan, autó-
val, vonattal, ahogy a helyzet lehetővé tette. Sajnos csak 
Gázig jutottak. A 25-ös szénbányában dolgozott 1946 má-
jusáig. A háborúból testileg, lelkileg meggyötörten, 1946. 
szeptember 29-én került haza. Itthon kellett egy év, hogy 
egészségi állapota rendbe jöjjön. 

1948. március 8-án katonai szolgálatra vonult be a Pécsi 
10. határvadász zászlóaljhoz, ahol 1950. május 5-ig teljesí-
tett szolgálatot. 

1950. május 9-én állt munkába a Timföldgyárban, mint 
segédmunkás. 1951 őszén ívhegesztő szakmunkásvizsgát 
tett, majd egy olyan kollektívába került, akiktől emberileg 
és szakmailag is nagyon sokat tanult. 

1951-ben házasságot kötött Berki Annával, házasságukból 
egy fiúgyermek, András született 1953. április 22-én. 1953-
ban a becsületes munkavégzés jeléül sztahanovista okleve-

2016. február 15-én Polgármester Úrral együtt 90. 
születésnapja alkalmából köszöntöttük Bartal And-

rást, Bandi bácsit.  
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Iskolai hírek 

let és lakást kapott Nagykolónián, ahol ma is él. 

A mindennapi munka mellett társadalmi, politikai, kultu-
rális téren is igyekezett megfelelni; történelmi, irodalmi 
vetélkedőkön vett részt. Tagja volt a Timföldgyár énekka-
rának, az ország különböző falvaiban és a szomszédos or-
szágokban is szerepelt. Az 1969-ben alakult horgászegye-
sület vezetőségi tagja lett, majd később alelnöke nyugdíja-
zásáig. Nagyon sok fát ültetett, gondozott, hogy idős korá-
ban ezek árnyékában pihenhessen. A szocialista brigád 
mozgalmon belül különböző rendezvényeken, kirándulá-
sokon, a tömegsportban példamutató szerepe volt.  

1968-tól a Magyar Szocialista Munkás Párt tagja lett, a 
Marxizmus-Leninizmus egy éves esti középfokú iskola el-
végzése után pártmegbízásként pártcsoportvezetői mun-
kát kapott. Párttagsága 1989-ben szűnt meg. 

A vállalatnál eltöltött évek alatt munkáját alsó – és felső 
szinten egyaránt elismerték, melyet több kiváló dolgozó 

és miniszteri kitüntetéssel jutalmaztak 1986 márciusáig. 
Ekkor ment nyugdíjba, mint bőrkötényes hegesztő. 

Nyugdíjazása óta sem tétlenkedik, kezdetben feleségével 
együtt kertészkedéssel foglalatoskodtak. Majd a kertészke-
dést abbahagyva inkább hosszú séták töltötték ki minden-
napjaikat.  

Az együtt töltött évtizedek után felesége 2014 decemberé-
ben történő elvesztése megrendítette és egyedül, de nem 
magányosan éli napjait, hiszen fia és családja rendszere-
sen gondoskodik róla. 

A hétvégén fiával, menyével, unokájával, dédunokáival 
közösen ünnepelték a 90. születésnapját. Ezúton kívánunk 
mi is Bandi bácsinak erőt, egészséget és hosszú boldog éle-
tet. 

„Adjon Isten még sok boldog évet, boldogságot, erőt, 
egészséget!”         Szabó Viktória  

Felhasznált irodalom: Kaptay György: Füzitői Életrajzok III. kötet     

Angyalffy verseny 

Az Angyalffy Gyakorlati Agrártudo-
mányi Tanulmányi Verseny I. forduló 
győzteseinek díjazására 2016. február 
5-én, Angyalffy Mátyás születésének 
240. évfordulója alkalmából rendezett 
ünnepségen került sor Naszályon. 
Az idei tanévben, a háziversenyen 
több mint 100 megírt dolgozat került 
beküldésre, melyek javítását a ver-
seny titkársága végezte. A dolgozatok 
összesítése során nagy örömünkre 
szolgált, hogy iskolánk 7. osztályos 
tanulója, Bíró Ágota az előkelő harma-
dik helyen végzett, így oklevél és 
könyvjutalomban részesült. 
Szívből gratulálunk neki, és egyben 
köszönjük, hogy kiváló teljesítményé-
vel fényezte iskolánk hírnevét. 
 A verseny kétfordulós, a II. fordu-

lóra, mely csapatverseny, tavasszal 
kerül sor. A csapatok márciusban ta-
nulmányi kirándulásokon, üzemláto-
gatásokon vesznek 
részt, melynek célja, 
hogy a gyakorlatban is 
megismerjék a ver-
senyben résztvevő 
haszonállatok tartásá-
nak, gondozásának 
körülményeit. A dön-
tőre előreláthatólag 
2016 áprilisában kerül 
sor. 
Ezúton kívánunk isko-
lánk csapatának, 
melynek tagjai: Gelle 
Zsófia, Bíró Ágota, 
Balku Vivien és Szabó 

Cintia sok sikert a II. fordulón való 
eredményes szerepléshez.       
Czitáné Danis Alica 
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Fekete István születésének 116. évfordulójára emlékeztünk 
Január 25-én kezdődött iskolánkban a Fekete István hét. 
Két rendezvényt járási, tankerületi szintűvé emeltünk. A 
Fekete István Kupára már évek óta több iskola elfogadja 
meghívásunkat. Idén először rendeztük hasonló jelleggel a 
népdaléneklési versenyt, melyre tíz iskola jelentkezett. 
Ennek a versenynek is szeretnénk hagyományt teremteni. 
Fekete István egyéniségéhez, stílusához a népdal is közel 
áll, hiszen a természeti kép minden népdal része. A zenei 
anyanyelv ápolása pedig ugyanolyan fontos feladat, mint a 
természet-és környezetvédelem. Célunkat elértük, a tíz 
iskolából harmincnégy gyermek énekelt külön-külön és 
közösen is. 
Házi verseny keretében tartottuk meg a vers-és próza-
mondó versenyt az alsó tagozatosok körében, szintén az 
alsósok számára hirdettük meg a rajzpályázatot. A felső-
söknek fotópályázatot írtunk ki. A pályázatokra benyújtott 
alkotásokból kiállítást rendeztünk. Természetesen isko-
lánk névadójáról, Fekete Istvánról is méltóképpen megem-
lékeztünk, aulánk emlékfalán koszorút helyeztünk el. 
 

A hét eseményeinek eredményei: 
Fekete István Kupa 
1. Ácsi Gárdonyi Gáza Általános Iskola II. csapat ( ők őrzik 
egy évig a Fekete  
2. Mocsai Arany János Általános Iskola 
3. Szőnyi Bozsik József Általános Iskola 
4. Komáromi Petőfi Sándor Általános Iskola 
5. Nagyigmándi Pápay József Általános Iskola 
6. Almásfüzitői Fekete István Általános Iskola 
7. Feszty Árpád Általános Iskola (Komárom) 
8.Ácsi Gárdonyi Géza Általános Iskola I. csapat 
A labdarúgótorna legtechnikásabb játékosa: Korán Tamás 

Mocsai Arany János Ált. Isk. tanulója 
A labdarúgótorna gólkirálya: Tóth Ádám Almásfüzitői Fe-
kete István Ált. Isk. tanulója 
A legjobb hazai játékos: Tóth Ádám 
Népdaléneklési verseny:  
A verseny résztvevői 4 kategóriában versenyeztek, min-
denki egy kötelező és egy szabadon választott dalt adott 
elő. 
I. kategória:    
1. helyezett: Tatai Fanni  2. osztály Almásfüzitői Fekete 
István Ált. Isk. 2. helyezett: Cseszka  Gabriella 2. osztály 
komáromi Szent Imre Ált. Isk. 
3. helyezett: Szegi Nóra 2. osztály  Almásfüzitői Fekete 
István Ált. Isk. 
II. kategória:   
1. helyezett: Straub Dorka 4. osztály Mocsai Arany János 
Ált. Isk. 
2. helyezett: Horváth Eperke 4. osztály Almásfüzitői Feke-
te István Ált. Isk. 
3. helyezett: Janovszki Csenge 4. osztály Nagyigmándi Pá-
pai József Ált. Isk. 
III. kategória:  
1. helyezett: Váradi Lili 5. osztály Szőnyi Bozsik József Ált. 
Isk. 
2. helyezett: Lehoczky Csenge 5. osztály Ácsi Gárdonyi Gé-
za Ált. Isk. 
3. helyezett: Tóth Sára 5. osztály Bábolnai Ált. Isk. 
IV. kategória:  
1. helyezett: Kovács Blanka Anna 8. osztály Nagyigmándi 
Pápai József Ált. Isk. 
2. helyezett: Varga Laura 8. osztály Szőnyi Bozsik József 
Ált. Isk. 
3. helyezett: Miklós Réka 8. osztály komáromi Feszty Ár-
pád Ált. Isk. 
Az alsó tagozatosok házi vers-és prózamondó verse-
nye: 
I. kategória:  
1. helyezett: Dudás Bence 2. osztály 
2. helyezett: Tóth Levente 1. osztály 
3. helyezett: Nagy Sára 1. osztály 
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II. kategória:  
1. helyezett: Horváth Eperke 4. osztály 
2. helyezett: Oláh Regina 3. osztály 
3. helyezett: Udvardi Péter 3. osztály 
Az alsó tagozatosok házi rajzpályázata: 
I. kategória:  
1. helyezett: Szegi Nóra 2. osztály 
2. helyezett: Lencse Viktória 2. osztály 
3. helyezett: Halápi Tamara 2. osztály 
Különdíj: Kovács Atina Beáta 1. osztály 
II. kategória: 
1. helyezett: Udvardi Péter 3. osztály 

2. helyezett: Horváth Eperke 4. osztály 
3. helyezett: Baranya Bettina 3. osztály 
Különdíj: Oláh Regina 3. osztály 
Felső tagozatosok házi fotópályázata: 
Különdíj: Polgár Bianka 
 
Az emlékhét keretében hirdettük ki, hogy a Fekete Ist-
ván osztálydíjat idén a 3. osztály nyerte, osztályfőnö-
kük: Fenyvesi Anna tanító 
A hagyományokhoz híven a hét rendezvényeit isko-
lánk alapítványa, a Gyermekekért Alapítvány támogat-
ta. 
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Évbúcsúztató a Nyugdíjas Klubban 
Civil szervezetek életéből 

Az Almásfüzitői Fekete István Általános Iskola Gyermekekért Alapítványa Kuratóriuma  
köszönetét fejezi ki azoknak , akik a 2014. évi jövedelemadójuk 1%-val támogatták iskolásaink  

programjait, rendezvényeit. A befolyt összeg 203.026, - Ft volt. 
Az előző naptári év jövedelemadójának 1%-ából származó támogatást, úszásoktatásra, Fekete István  

Osztály-díjra, a Fekete István hét és a gyermeknap rendezvényeire fordítottuk. 
Kérjük, a későbbiekben is támogassa alapítványunkat. Személyi jövedelemadójának 1%-át ajánlja fel  

alapítványunk javára. Adószám: 18609123-1-11. 
Adományokat az OTP Komárom 11740030-20046554 számú számlaszára várunk.  

Megtisztelő bizalmukat nagyon köszönjük. 

Már hagyomány, hogy az új év első 
hetében, fehér asztal mellett töltünk 
el egy-két kellemes órát, és élvezzük 
kötetlen beszélgetés formájában 
egymás társaságát. 
Így tettünk most is. Január 11-én dél-
után már két órakor a szokott kis csa-
pat: Bera Józsefné, Holczinger Ilona, 
Gombás Erzsébet, Szobotka Istvánné, 
Szarka Györgyné és jómagam elkezd-
tük a szendvicsek készítését, megterí-
tettünk, valamint citromos teát főz-
tünk. Fél négykor a 34 fő klubtagból 
31 fő volt jelen, a részvétel azt mutat-

ja, hogy jó hagyománya van a januári 
találkozóknak. 
Bekéné Magyar Melinda intézmény-
vezető és a klubtagok köszöntése után 
Fekete Józsefné klubvezető értékelte a 
2015-ös évet,  röviden szólt a 2016-os 
év programjairól. 
Községünkben az idős korosztály 
számára van egy Önkormányzati fen-
ntartású Idősek Klubja és egy 
klubszerűen működő a Művelődési 
Házon belül a Nyugdíjas Klub. 
Tudom, hogy Karánsebesy Lukács pol-
gármester úr mennyire szívén viseli 

többek között az Idősek Klubjának a 
meglétét is, amit én is nagyon fon-
tosnak tartok. Fontos azért, hogy aki 
naponta a megszokott barátokkal 
szeretne találkozni, a napi pro-
gramokban részt venni, az megtehes-
se az Idősek Klubjában. Az alapellátási 
intézmény és a mi klubunk egymást 
jól kiegészítve ad lehetőséget a 
klubtagoknak a programokban való 
részvételre, a szabadidő hasznos eltöl-
tésére. 
A mi kis klubunk kiegészítő feladato-
kat lát el, igaz csak havi egy alkalom-
mal találkozunk, de ezek a talá-
lkozások, ahogy látom és tapasztalom, 
mindenki számára hasznos.  Azt is 
tudom, hogy Bekéné Magyar Melinda 
szinte „édes gyermekeként” tart 
bennünket számon, hiszen 2004-es 
intézményvezetői megbízatása után 
hamarosan megalakult a Nyugdíjas 
Klubunk. 
Mi elsősorban irodalmi jellegű klub 
vagyunk, hat ránk az elődök sok évtiz-
edes jó tapasztalata, amikor sok-sok 
irodalmi este vendége és hallgatói 
lehettünk. 
Ezek az emlékek nem múltak el nyom-
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Kulturális hírek 

60 éves a Művelődési Ház ! 

2016. februári klubestünkről 

talanul. Amíg ezt a formát támogatják 
a Nyugdíjas Klub tagjai, és a munka-
tervet elfogadják, bízom benne, hogy 
még sok értékes emberrel találkozha-
tunk, akik tudásuk legjavát adva jön-
nek el hozzánk. 

E néhány gondolat elhangzása után az 
új évet egy pohár itallal köszöntöttük, 
amelyet Karánsebesy Lukács polgár-
mester úr ajánlott fel klubunk részére. 
A pohárköszöntő után nagyon jól 
esett Bekéné Magyar Melinda elis-

merő szava és dicsérete  az összetartó 
közösségről, hiszen szinte minden 
önkormányzati eseményen részt 
veszünk.    2016. január 11. 

Fekete Józsefné klubvezető 

2016. február 8-án közkívánatra már nem először volt ven-
dégünk Szűcs József, akit mindig szeretettel várunk a 
klubba. Amikor bemutatom a klubtagoknak, kicsit 
zavarban vagyok, mert kit mutassak 
be? A Talpalatnyi Színház igazgatóját, 
a rendezőt a nagyszerű színészt, a 
Magyarock Dalszínház kiváló ének-
esét, aki elvitt bennünket olyan mély-
ségekbe az elmúlt év decemberében, 
amikor elszorult torokkal hallgattuk 
az Égi kávéház című darabot, Koncert 
egy apa emlékére, de a napokban a 
színházban láttuk Móricz Zsigmond 
Pillangó című regényének sikeres 
feldolgozását is, egyszóval ezt hívják 
TEHETSÉG-nek. 

A mai találkozón elsőként 
beszélgettünk a nagy sikerű Móricz 
Zsigmond feldolgozásról, a Pillangóról 
és megállapítottuk, hogy a néhány 
szalma bála mennyi alkalmat és le-
hetőséget kínált a darab csele-
kményének kibontakozására. 

Szűcs József elmondta, hogy a 
Talpalatnyi Színház társulata éppen 
egy mélyponton volt, amikor ráakadt 
erre a nagyszerű darabra, amit nagy 
sikerrel vitt színre a társulat. Több helyre is hívják a 
színház tagjait, és ez örömmel és bizakodással tölti el a 
szereplőket. 

Szűcs József szokásához híven felhívta a figyelmünket egy 
nagy sikerű könyvre is, Gárdos Péter Hajnali láz című sze-
relmes regényre, amelyet öt évvel első magyarországi 
megjelenése után a világ legfontosabb könyvkiadói is 

felfedeztek. Az idei Londoni Könyvvásár legfontosabb 
könyvének tartott Hajnali láz külföldi jogaiért a világ 
vezető kiadói versengtek. Eddig 26 kiadó vette meg a 

fordítási jogokat. Szinte valamennyi 
európai nyelven hamarosan megjele-
nik a Hajnali láz. 

A regényből Gárdos Péter rendezésé-
ben készült film 2015 telén kerül a ma-
gyarországi mozikba. 

A könyv elolvasását javasolta mind-
azoknak, akik nem sajnálják érte a 
pénzt és megveszik, de biztosan hama-
rosan megtalálható a községi könyv-
tárban is. 

Egy sikeres színházi előadás be-
mutatása következett. Örkény István 
saját szavaiból Bereményi Géza és 
Mácsai Pál által összeállított „Azt 
meséld el, Pista!„című könyvből ol-
vasott az előadó részleteket, a tőle 
megszokott átéléssel. A nagyszerű 
előadást őszinte szívvel tapsoltuk meg, 
és a jövőben is számítunk Szűcs József 
előadásaira. 

A végén egy kötetlen beszélgetés kere-
tében nagyon jó volt az előadótól hal-

lani, mennyire örül az egykori tanítvány Tárnok Csaba 
sikerének, aki már második éve a Gór Nagy Mária Szí-
nitanoda növendéke. Csabára a társulat a jövőben is 
számít, hiszen tehetsége elvitathatatlan. 

Almásfüzitő,2016. február 14. 

Fekete Józsefné  klubvezető  

1999-ben a megtartott 45 előadáson átlagban 26 néző, míg 
2000-ben a 22 előadáson átlagban 24 fő váltott jegyet. A 
két év ráfizetése 370 ezer Ft volt. Át kellett úgy a kultúr-
ház vezetésének, mint a fenntartó Önkormányzatnak gon-
dolni a mozi sorsát, hogyan tovább. A mozi véglegesen 
2000. szeptemberben a rendszeres filmvetítéssel leállt, 
csak községi ünnepségekhez kapcsolódóan és a gyermek-
napokon került sor egy-egy film vetítésére. 

Új elvárásoknak kellett megfelelni a kultúrház igazgatójá-
nak, az éves költségvetését a takarékossági szempontokat 
a legmesszebbmenőkig szem előtt tartva kellett az éves 
költségvetését elkészíteni. A költségek csökkentése 
érdekében a színháztermet csak akkor fűtötték, ha ren-
dezvényre került sor.  
 
Óriási összegeket emésztett fel a hatalmas épület fűtése, 
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ezért döntött a fenntartó a korlátozásról. A fűtés temperá-
lása a téli időszakban több bérlőt elriasztott, elsősorban az 
évek óta az előcsarnokban árusítók mondták vissza a 
terület bérlését. Az igazgató pályázati lehetőségeket kere-
sett és sikerrel járt, 2000-ben 3 pályázaton 100 ezer Ft-ot, 
2001.évben 3 pályázaton 110 ezer Ft-ot, 2002. évben 4 
pályázaton 260 ezer Ft-ot fordíthatott az éves költségve-
tési előirányzaton túl a kultúrára. 
A hatalmas épület állaga jónak mondható ezekben az 
években, köszönhetően az Önkormányzat által évente 
nyújtott karbantartási és felújítási ráfordításoknak. 
A rendszerváltással megszűnt a szocialista brigádmozga-
lom, így az elvesztett látogatók helyett új tevékenységi 
formát kellett találni. Az igazgató rendszeres to-
vábbképzéseken vesz részt, elvégezte a felsőfokú kultu-
rális manager képzést, Ács Lajosné egy éves számítástech-
nikai ismereteket adó képzésen vett részt, hogy ezzel is 
segítsék a szabadidő hasznos eltöltését, a kultúrára 
vágyóknak.  

Új formát talált ki a művészetbarátok köre tagjai-
nak, az igazgató által vezetett csoport, buszos kirándulás 
keretében ismerkedhetett meg a kultúrák emlékeivel. Évi 
3-4 alkalommal diavetítéssel egybekötött előadásokon 
mutatta be Kun Imre igazgató a kulturális kincseket. 

Színházi előadásokra évi hat alkalommal 
szervezett autóbuszt az igazgató, többségében fővárosi 
színházakba. Az előadásokra 45-60 főt tudott egy-egy alka-
lommal elvinni. A színházlátogatások önfenntartók 
voltak. 

Az „Alkalmi kórus” 2000. december 20-án lépett fel egy 

karácsonyi ünnepség keretében. A kórus tagjai a 
községben dolgozó óvónők és pedagógusok, a pol-
gármesteri hivatal dolgozói, illetve a könyvtáros voltak. 
Az alkalmi énekegyüttes méltán aratott sikert. A kórust 
Kálmán Lászlóné a Fekete István Általános Iskola 
igazgatója vezényelte. 
 
Kun Imre igazgató, amikor 2002. évi terveiről a fenntartó 
önkormányzatnak beszámolt, vázolta azokat a jövőbeni 
elképzeléseit, amellyel tartalmasabbá szerette volna tenni 
a ház életét. 
Így pl: internetes kávézót szeretett volna létesíteni, ifjúsá-
gi és gombfoci klubot létrehozni, kézműves tanfolyam 
indítását tervezte, a művelődési ház baráti körét kezdte 
szervezni a kultúra iránt igényes lakosokból. 
Sajnos az álmokból és vágyakból nem valósult meg semmi, 
ennek elsősorban anyagi akadálya volt.  

Az Önkormányzat egy Teleház építésébe fogott 
2002-ben a kiskolóniai településrészen élők kulturális 
igényeinek kielégítésére, így érthető, hogy a nagykolóniai 
kultúrházra fordítható forrásokat meg kellett osztani.  
A Teleház ünnepélyes átadására 2003. szeptemberben a 
Füzitői Napok keretében került sor, az épület berendezés 
nélkül 43 M Ft-ba került. 

Teleház 
A Teleházba szakember kellett, így Kun Imre vállalta, hogy 
a nem kevés feladatot ellátja. Ez új kihívást jelentett szá-
mára, az új helyszínen, új érdeklődőkkel kellett a kultúrát 
megismertetni, egyben az internetes lehetőséget is 

megszerettetni a lakótelepen élőkkel. Nem volt kis feladat, 
de 2007. tavaszáig, nyugdíjba vonulásáig becsülettel és 
legjobb tudása szerint állta a sarat és teljesítette a község 
vezetőinek elvárásait.  
Bekéné Magyar Melinda 2004 augusztusa óta áll a Petőfi 
Sándor Művelődési Ház élén, igazgatja az intézményt és a 
hozzá tartozó könyvtárat, sportházat, horgásztanyát. 
Amikor a Képviselő-testület elfogadta a benyújtott in-
tézményvezetői pályázatát, még nem gondoltak arra, 
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hogy a kultúráért szinte megszállottként küzdő munkatár-
sat neveztek ki. A pályázati anyagában az alábbiakat 
fogalmazta meg: 
„Célom a település közösségi életének színesítése, a 
lakóközösség összetartozásának erősítése, közös kul-
turális programok szervezése. Törekszem a település 
jó hagyományainak és eredményes törekvéseinek 
megőrzésére. Azt gondolom, hogy növelni kell az in-
tézmények ismertségét, pozitív megítélését. Törekedni 
kell arra, hogy az elvégzett szellemi munka megfelelő 
publicitást kapjon.” 
Bekéné Magyar Melinda a munkát Almásfüzitőn 2004. au-
gusztus 3-án kezdte meg. Az első hónapokban ismerkedett 
a településsel, az intézményekkel, az itt élő emberekkel. 
A kezdeti ismerkedés hamar átváltott a tényleges szakmai 
munkára. Tovább működtek a kisközösségek: baba-mama 
klub, a 2005 márciusában alakult nyugdíjas klub, Füzitő 
Baráti Kör. Időközben a Kertbarát Kör átalakult Kertbarát 
Egyesületté, amelynek keretében működik a Borbarát 
Hölgyek Klubja. 
Színesíti a palettát a citerazenekar, a Vegyeskar, a Füzike 
bábcsoport, valamint a gyermek népitánc-csoport. 
2005. szeptember 17-én a „Füzitői Vigasságok” keretében 
kerültek bemutatásra Almásfüzitő római kori leletei. A 
művelődési házba várta az érdeklődőket dr. Horváth 
Friderika a MTA tudományos főmunkatársa. 
Az ásatások 2004. augusztusban három héten át folytak, az 
itt feltárt gazdag római leletanyag bemutatására került sor 
óriási érdeklődés mellett. 
A községi Önkormányzat 1998 óta rendkívül pozitívan állt 
hozzá a római kori emlékek kutatásának finanszírozásá-
hoz. Az anyagiak megteremtéséhez jelentős segítséget 
nyújtott a Tatai Környezetvédelmi Rt, a MÁV Almásfüzitői 
Kirendeltsége, az MTA Régészeti Intézete, a Pro Archeolo-
gia Hungariae Alapítvány, környékbeli vállalkozók, vala-
mint magánszemélyek támogatásai. 
Almásfüzitő Község Önkormányzata 2002. április 10-én 
egy értékes elismerésben részesült Budapesten a Nemzeti 
Múzeumban 

A Magyar Régészeti és Művészettörténeti Társulat Kurató-
riuma Almásfüzitő Község Önkormányzatát és Képviselő-
testületét a régészeti kutatások támogatásáért, valamint a 
történelmi és régészeti emlékek megőrzése és bemutatása 
terén kifejtett tevékenységéért a Henszlmann Imre-díjban 
részesítette. 
A „Füzitői Vigasságok”-kal a kultúrház szeretne 

hagyományt teremteni. A nap érdekessége volt, hogy ven-
dégként itt volt a Legio Brigetio, akik bemutatták a római 
tábor életét. A rendezvényt támogatta dr. Horváth 
Friderika a MTA Régészeti Intézetének főmunkatársa. A 
Petőfi téren népi iparművészek tartottak gyermek-
foglalkozásokat. A borok terén neves pincészetek kínálták 
portékájukat, igazi nyári hangulatot teremtve. 

A 2006-ban Sándor Ilona helyi képzőművész, a Bányász 
Képzőművész kör vándorkiállítása, Nagy Judit és Füriné 
Nagy Edit tűzzománc képeiből nyílt kiállítás, melyet 2006. 
május 26-án a XIV. Füzitői Napok keretében tekinthettek 
meg az érdeklődők. Sédtői Dezsőné helyi képzőművész 
kiállítását a Teleházban láthattuk.  
Új színfoltja volt a Füzitői Napok eseményének, az 
almásfüzitői „aprók” bemutatkozása. Szülők és nagy-
szülők, a közönség lelkes tapsa közepette lépett a „világot 
jelentő deszkákra” 8 kislány és 2 kisfiú, aprók tánca cím-
mel. 
 
A kis csoport 2005. decemberben alakult meg. A táncot a 
révkomáromi Bukovszki Andrea tanítja. A pedagógus lel-
kesedése és hozzáértése kovácsolta egységbe ezt a kis csa-
patot. A nézők lelkes tapsa közepette hajoltak meg a 
kicsik, szemükben különleges fény ragyogott, mert talán 
ők sem hitték el, hogy első igazi fellépésük ekkora sikerrel 
jár majd. Kik voltak a siker kovácsai? Ruzics Nóra, Ruzics 
Géza, Krivos Kitti, Kopasz Nóra, Fekete Adrienn, Balogh 
Boglárka, Hozák Bianka, Zsirai Annamária, Járfás Patrícia, 
Vörös Máté. 

Népi tánccsoport, vezeti: 
Bukovszki Andrea Révkomáromi tanárnő   
 
Folytatjuk!                                           Fekete Józsefné 

Ásatások a Foktorokban. 

A képen a Legio Brigetio látható 
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Hírek az ASC család legújabb önvédelmi szakosztályáról: 

ASC híradó             2016.02.13. 

Tisztelt Almásfüzitői Adózó Lakosok! 

Sport hírek 

Felnőtt bajnokság  

Tartalék bajnokság 

Ismét elkezdődik (elkezdődött) az adóbevallások ideje. 
Bizonyára sokuk körében ismert a községünkben működő 
Harmonikus Életért Közalapítvány, amely az elmúlt évben 
is támogatta gyermekeink, valamint az idősebb korosztály 
különböző kulturális, sport és egyéb igényeit. 
A tavalyi évben Önök 148.618,-Ft. összeggel járultak hozzá 
a programjainkhoz, amit hálásan köszönünk. 
A személyi jövedelemadóról szóló törvény lehetőséget 
teremt arra, hogy magánszemélyek jövedelemadójuk 1%-
áról rendelkezzenek. 
De miért is jó ez nekünk, miért érdemes élni vele? 
Először is, mert ha valaki nem rendelkezik az 1%-ról, adó-
jának ez a része is a központi költségvetésben marad. 
Ami azonban ennél jóval fontosabb, hogy hozhatunk egy 
olyan döntést, amivel különösebb erőfeszítés nélkül jót 
tehetünk. 
Mindannyiunkat érdekel valami, van olyan terület, ami a 
szívünkhöz közel áll, legyen az egészségügy, sport, kultú-

ra, természetvédelem, bármi. 
Ha élünk azzal a jogunkkal, hogy felajánljuk azt a bizonyos 
1%-ot, akkor az Alapítványon, és talán kicsit önmagunkon 
is segítünk, hiszen egy olyan kezdeményezést, célt támo-
gatunk, ami számunkra is fontos. 
Tartozzon azok közé, akik alapítványunk javára felajánlja 
adója 1%-át, és ezzel úgy tud segíteni, hogy ez Önnek sem-
mibe sem kerül. 
Kedvezményezettként az alábbi adószám feltüntetése 
szükséges: 18602621-1-11 
Elnevezése (nem kötelező feltüntetni): Harmonikus Életért 
Közalapítvány Almásfüzitő 
S hogy miért érdemes adni? 
A válasz roppant egyszerű: mert adni jó! 
Figyelmét, felajánlását hálásan köszönjük: A Harmonikus 
Életér Közalapítvány kuratóriuma nevében 

Varga Mária 

Illés László (elnök, labdarúgás): 06-70 / 778 - 2852 
Stevlik Patrik (szakosztályvezető): 06-30 / 549 - 7343 
Berlik Zsolt (labdarúgás, elnökségi tag): 06-20 / 283 - 1972 
Polgárné Csorba Klára (röplabda, elnökségi tag): 
          06-70 / 458 - 1733 
Kara Ernő (tenisz szakosztály): 06-20 / 389 - 4031 
Geszler Tamás (sakk, elnökségi tag): 06-30 / 830 - 4931 
Szabó Dezső László (box): 06-20 / 489 - 3622 
Juni Béla (elnökségi tag): 06-70 / 361 - 4218 

Szakosztály elérhetőségek a teljesség igénye nélkül: 

Rövid visszatekintés az 2013-ban Almásfüzitőn megalakult 
Azaum Boxing Önvédelmi Társaság tevékenységére. 
Örömmel tudatom, hogy a Sportházban kialakított edző-
termünk a helység méreteit figyelembe véve maximálisan 

ki van használva. 
Sikerült megszólítani Füzitő fiatalságából pár fiatalt, akik 
rendszeresen nagy lelkesedéssel részt vesznek edzésein-
ken. 
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Továbbá örömömre szolgál az is, hogy több évtizedes 
edzői munkám elismeréseképpen, néha több igazán magas 
szinten képzett régi versenyzőim is meglátogatnak és a 
kezdő fiataloknak példát mutatnak. 
Meghirdettem lányok-asszonyok részére az önvédelmi okta-
tást is, amire az érdeklődők kis létszámmal jelentkeztek, 
mert ismeretlen volt itt Füzitőn a köztudatban, hogy mit is 
tud nyújtani a kis szakosztályunk a jelentkezők számára. 
 

Önvédelemről, harcművészetről egy-két gondolatot 
szeretnék megosztani az érdeklődőkkel: 
5-10 foglalkozás keretén belül senkiből sem lehet képzett 
harcművész, de még váratlan szituációban, atrocitás ese-
tén a tanult technikákat alkalmazni tudó tanítvány sem. 
A verseny küzdősportokat és az önvédelmet külön kell vá-
lasztani. A versenyszerű küzdősportokban szabályrendsze-
rek vannak védőfelszerelések, amiket több bíró is felügyel. 
De az élet más! Az életszerűségben nincsenek szabályok, 
nincsenek kötöttségek csak egyetlen cél van megvédeni 
önmagamat a támadó vagy a támadókkal szemben. Nin-
csenek védőfelszerelések és nincsenek bírók csak egyedül 

Te vagy a támadóval, ill. támadók ellenében. 
A jelentkezőknek nehéz elfogadni a kemény, hosszú hónapo-
kig, évekig tartó elkötelezett munkát és edzéseket, és nem 
utolsósorban az életvitelben történő szemléletváltást. 
 

Mit tud nyújtani Társaságunk a jelentkezők számára: 
 - elsősorban magas szintű ökölvívás ismereteket, olyan 
mozgáskultúrát, ütéstechnikát, ami minden küzdősport 
alapja, 
- az alapoktatás elsajátítását követően lehetőségük van a 
jelentkezőknek, tehetségük, kvalitásuk, emberi magatartá-
suk, jellemük alapján szakosodni különböző küzdősportok 
és szabályrendszerekben történő megmérettetésekre, 
- ökölvívás, kick-box, K1 vagy akár krav-maga önvédelmi 
rendszer elsajátítására. 
- 2016. február 15-től meghirdettem a Box sulit 6 és 14 év 
közötti fiúk és lányok részére 
Szeretnék a fenti korosztályból tanítványommá fogadni 
egy-két jelentkező fiatalt. 
Tisztelettel: 

Szabó D. László szakedző 
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Labdarúgó utánpótlásunk életéből..:  
2015 ősze elején újra elkezdődött 
az utánpótlás edzése, amit na-
gyon vártak már a gyerekek és az 
edzők. A régi gyerekek mellett 
nagy örömünkre új játékosok is 
érkeztek, nem is kevesen. Az óvo-
dában a megszokott időpontban 
kedden és csütörtökön vannak a 
foglalkozások, míg az iskolások-
nál ősszel az U9-nek kedden és 
csütörtökön az U11-es és U13-as 
korosztálynak hétfőn szerdán és 
pénteken vannak edzések. Az 

őszi Bozsik programon mindig 
jelen voltunk kisebb nagyobb 
sikerrel. Közben ezzel párhuza-
mosan az ovis és iskolai tornákon 
is szerepeltek a gyerekek. Ősz 
végén csatlakozott hozzánk 
Janovics István, aki nagy segítség 
lett nekünk, és reméljük, sokáig 
velünk lesz. A télen kis pihenő 
után januárban újra nekiláttunk 
a munkának, és a teremben el-
kezdődött a felkészülés a tavaszi 
szezonra. Ha tél, akkor teremtor-

nák, amit idén se hagyunk ki, és 
itt helyben is megrendezésre ke-
rül egy 2 napos torna. Ami nagy 
öröm, hogy ismét újabb gyerekek 
is csatlakoztak, így tovább nőtt a 
létszám. Reméljük, a tavasz is 
sikeres lesz, és a gyerekek sokat 
tudnak majd fejlődni. Köszönjük 
minden szülő segítségét, a klub-
nak, és az Önkormányzatnak is, 
hogy biztosítják a feltételeket.  

Hegedűs Sándor, Szalai Attila, 
Janovics István, Fekete Attila 

Labdarúgó szakosztály 

Felnőtt labdarúgó csapatunk ,miután 
nyáron megnyerte az Északi-csoport 
küzdelmeit, hatalmas meglepetésre a 
KEMLSZ döntése értelmében az őszi 
szezont, az új idényt már a Déli-
csoportban kezdhette meg. Majdnem 
csapatra való játékos távozása, vala-
mint a kispadon történt változás el-
lenére a csapat ragyogóan rajtolt. 

Illés Lászlót Hajnal Árpád váltotta a 
kispadon, Illés úr maradt az elnöki 
székben. Sajnos nem várt sérülések 
és betegség is nehezítette a megfo-
gyatkozott keret dolgát, de a folya-
matos létszámproblémák ellenére a 
gárda a mai napig az élen abszolválta 
a meglepően sikeres őszi idényt. Ha-
talmas gratuláció jár azoknak a játé-

kosoknak és vezetőknek, akik a ne-
hézségek ellenére igazi nagybetűs 
csapatként, egymásért hétről-hétre 
harcolva veretlenül a tabella élére 
repítették az ASC-t, és töretlen lelke-
sedéssel ott is tartják azt.  
Tartalék csapatunk változatlanul 
Berlik Zsolt irányítása alatt erős kö-
zepes őszt tudhat maga mögött. Nagy 
sikerek mellett, több nem várt nagy-
arányú vereség is szerepel a csapat 
neve mögött. A felnőtt csapatnál ta-
pasztalható létszámproblémák hat-
ványozottan igazak a tartalék együt-
tesre is. Fordulóról fordulóra felnőtt 
kerettag focistáink segítették ki a 
gárdát. Jelenleg a dobogó harmadik 
fokán várjuk a tavaszi folytatást. 
A sorsolás szeszélye folytán már ok-
tóberben befejeződtek számunkra a 
küzdelmek, miközben a többi csapat 

MEGÉRKEZTEK A PIROS SZÉKEK, TOVÁBBSZÉPÜL AZ ASC – ARÉNA  
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A Röplabda szakosztály: Karánsebesy Emléktorna  

A Sakk szakosztály beszámolója a januári versenyről:  

egészen november végéig játszotta a 
soros bajnokikat. Mindkét felnőtt csa-
patunk erősítésre szorul, ugyan nem 
az eredmények miatt, hanem a cse-
kély létszámú keretek miatt. 
A mérkőzéseken pedig már a vadonat-
új, csodaszép fedett, ülőhelyes lelá-
tónkról buzdíthattuk együtteseinket, 

amely most tovább szépül, hála Illés 
elnök úr sikeres közbenjárásának, a 
bontásra ítélt fehérvári Vidi stadion-
ból 300 db piros székhez jutott a klu-
bunk, melyek a szponzoroknak és se-
gítőknek köszönhetően tisztítás után 
festésre kerülnek. 240 szék kerül a 
főlelátóra, illetve a kispadokon is ezek 

lesznek tavasztól. 
Várjuk nagyon a sikeres tavaszt, a sok 
szép eredményt. Ehhez szükség lesz 
továbbra is Mindannyiunk áldozatos 
munkájára a vezetőktől a játékosokig, 
a szülőktől az edzőkön át a segítőkig, 
szurkolókig, támogatókig. 
Hajrá ASC!     Stevlik Patrik 

ALMÁSFÜZITŐI  HÍREK 

,,A sportban nem a siker a lényeg, ha-
nem az, hogy szívből csináld azt, amit 
választottál!" Az Almásfüzitő SC röp-
labdacsapata idén kilencedik alkalom-
mal rendezte meg idősebb 
Karánsebesy Lukács emléktornáját, 
aki szakosztályvezetői pozícióját 1964
-1979-ig látta el, az akkor még legjob-
baknak tartott az Almásfüzitői Tim-
föld SC csapatánál. Később elnökségi 
tagként segítette az egyesület munká-
ját. Az emléktornára ebben az évben 
Naszály lelkes csapata és az újonnan 
alakult Komárom VSE fogadta el a 
szervezők meghívását. Lányaink nagy 

izgalommal várták már a megméret-
tetést, lelkesen dolgoztak minden 
pontért. Az eredmények azt igazolják, 
hogy azért van még min dolgoznunk, 
és reméljük, hogy a további tornákon 
még izgalmasabb, küzdelmesebb 
meccseket játszunk. A szíves vendég-
látásnak mindenki nagyon örült, hi-
szen a támogatói pénzből, amit mint 
magánember ifjabb Karánsebesy Luk-
ácstól, és az ASC-től kaptunk, a csapa-
toknak jutott energiapótlásra friss 
gyümölcs, üdítő,csokoládé és nem 
utolsó sorban a szép kupa,amit idén a 
Komárom VSE vihetett haza. Követke-

ző tornánkat március 7-re tervezzük. 
Reméljük, ellátogatnak majd hozzánk, 
és szurkolnak nekünk! ,,Egy csapat 
csak akkor juthat előre, ha egy cél le-
beg minden csapattag szeme előtt: 
jónak, legjobbnak lenni!" Hajrá ASC! 

Polgárné Csorba Klára 

XVIII. ALMÁSFÜZITŐ BAJNOKA és ZSEBŐK OTTÓ sakk 
emlékverseny: 
2016.01.16-án, szombaton 61 fő !!! részvételével került 
megrendezésre a XVIII. Almásfüzitő Bajnoka és Zsebők 
Ottó sakk emlékverseny. 
A résztvevők száma a tavalyi évhez képest közel a kétsze-
resére emelkedett, ami köszönhető annak is, hogy a ver-
seny bekerült a Magyar Sakkszövetség Országos Verseny-
naptárába is. Külön öröm, hogy a résztvevők egyharmada 
gyermekkorú volt. 
Az idei verseny új helyszínen, a nagyobb befogadó kapaci-
tással bíró Almásfüzitői Művelődéi Ház "erkélyes termé-
ben" zajlott, amit teljesen megtöltött a 61 sakkozó, a kísé-
rők és a rendezőség. A versenyen szlovákiai magyarok és 
olasz versenyző is sakkasztalhoz ültek. 
A legidősebb versenyző 75 éves, a legfiatalabb 6 éves. 
A versenyzők a következő településekről érkeztek: 
Budapest, Esztergom, Nyergesújfalu, Dunaalmás, Tatabá-
nya, Tata, Dél-Komárom, Észak-Komárom (Szlovákia), 
Bátorkeszi (Szlovákia), Ács, Almásfüzitő. 
A versenyt hagyományosan Karánsebesy Lukács, Almásfü-
zitő polgármestere nyitotta meg. A színvonalas és zökke-
nőmentes lebonyolításról idén is László Imre versenybíró, 
a Komárom-Esztergom Megyei Sakkszövetség elnöke gon-
doskodott. A 4 fő- és 8 különdíjat Folczné Kerek Etelka Al-
másfüzitő Önkormányzati képviselő és Pusztai János,a ver-

seny egyik ötletgazdája adta át. 
A versenyen a következő díjak kerültek kiosztásra: 
1. helyezett: Horváth István, Esztergom (az Almásfüzitő 
Bajnoka vándorkupa nyertese) 
2. helyezett: Molnár Ernő (Észak-Komárom, Szlovákia) 
3. helyezett: Dibusz Ferenc, (Naszály) 
Legjobb ácsi versenyző: Nyéki Bence, (a Zsebők Ottó ván-
dorkupa nyertese) 
Különdíjak: 
Legidősebb versenyző: Vörös János, Észak-Komárom (75 
éves) 
Legjobb nyugdíjas versenyző: Balázs András,(Nyergesújfalu) 
Legjobb női versenyző: Blaschek Krisztina, (Tarján) 
Legjobb amatőr versenyző: Szőnyi Lajos, (Ács) 
Legjobb külföldi versenyző: Molnár Ernő (Észak-Komárom, 
Szlovákia) 
Legjobb almásfüzitői versenyző: Geszler Tamás 
Legjobb általános iskolás (14 éves korig): Gyuricsek Szilárd 
(Észak-Komárom) 
Legfiatalabb versenyző: Erős Vivien, Tatabánya (6 éves) 
A rendezvényt támogató magánszemélyek: 
Karánsebesy Lukács, Almásfüzitő polgármestere, 
Pusztai János, Havas Péter, Geszler Tamás Almásfüzitőről 
és Birbauer Imre Bábolnáról. 
A házigazda Almásfüzitői SC a versenyzőket ásványvízzel, 
kávéval vendégül látta.       Geszler Tamás 


