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XXIII. Füzitői Napok 
Idén 23. alkalommal rendezték meg a Füzitői Napo-
kat május utolsó hétvégéjén, amely pénteken és 
szombaton minden korosztályból várta az érdeklő-
dőket. A 0. napon indult a program egy focitornával 
és egy futóversennyel, az utóbbi több kategóriában. 
Miközben a focipályán még döngött a labda, addig az 

Azaumi Római tábor körül nagy sikerrel lezajlott a 
futóverseny.  Az első futam az óvodás korosztállyal 
indult. Beró László alpolgármester úr a Szabadidő-
parkban felállított sátorban Azaumi trófeákat, aján-
dékokat, érmeket adott át. A kategóriák helyezettjei: 

  

ÓVODÁSOK 

                       Fiúk:                     Lányok: 

1. helyezett: Bakonyi Dávid 1. helyezett: Németh Zoé 

2. helyezett: Tóth Levente 2. helyezett: Prokop Dóra 

3. helyezett: Joó Martin 3. helyezett: Vizkeleti Réka 

  

ALSÓ TAGOZAT: 

1. helyezett: Bigun Martin 1. helyezett: Horváth Dorina 

2. helyezett: Németh Dominik 2. helyezett: Bigun Jázmin 

3. helyezett: Holovnyák Kevin 3. helyezett: Fekete Nikolett 
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Pénteken a délután és az este hátralevő része a zene 
jegyében telt. Fellépett a Sétagalopp és a Drive. 
Karánsebesy Lukács, polgármester úr szombaton 10 
órakor nyitotta meg a XXIII. Füzitői Napok rendez-
vénysorozatot, kiemelve, hogy a jó idő, a színvonalas 
műsorok mind-mind garantálják a jó hangulatot, a 
felhőtlen szórakozást. 
A programot az Almásfüzitői Vegyeskar műsora nyi-
totta meg, majd a Fekete István Általános Iskola diák-
jainak furulyajátéka következett. Az ünnepség kitün-
tetések, elismerések átadásával folytatódott. Polgár-
mesteri dicséretben részesült Bekéné Magyar Melin-
da, a Petőfi Sándor Kulturális Szabadidőközpont és 
Könyvtár intézményvezetője és Dr. Szeidl Bernadett 
jegyző asszony. Az ünnepélyes pillanatokat követően 
bemutatták műsorukat a Sün Balázs Óvoda gyerme-
kei. Napközben gyermekprogramokkal várták a legki-
sebbeket a helyi bölcsőde gondozónői. 
Az érdeklődők a TKV (Tatai Környezetvédelmi ZRT.) 
sátorban is kipróálhatták magukat, valamint a gyere-
kek ugrálóvárakban, csúszdán játszhattak, köszönhe-
tően az ácsi Természetjáró és Bakancsos klubnak. Az 
Öregek Napközi Otthonának dolgozói lufit fújtak és 
arcot festettek a gyermekek nagy örömére. 
Nagy sikert aratott Szűcs József, a füzitői Talpalatnyi 
Színház vezetőjének előadása. 
A déli harangszó után nem sokkal már ínycsiklandozó 
illatok terjengtek a Szabadidőparkban. A meghirde-
tett pörköltfőző versenyre 10 csapat nevezett. Min-
denki a saját, titkos receptjével készült, hogy az övé 
legyen a legjobb pörkölt. A csapatokban mindenki 
kivette a részét a munkából, hagymát pucoltak, húst 
szeleteltek, aki elment a bogrács mellett (a saját csa-
patából) megkevergette a pörköltet. 
A háromtagú zsűri elégedetten kóstolta meg a finom-
ságokat. A főzőverseny eredményei:  

1.helyezett: Borbarát és Kertbarát Egyesület csa-

pata, akik a vándor fakanalat elnyerték 
2. helyezett: Szabó Ferenc és barátai 
3. helyezett: 2+1 csapat- Hopka László és csapata 

A főzőverseny szervezését és lebonyolítását a Borba-
rát és Kertbarát Egyesület elnöke és tagjai vállalták. 
Aztán az érdeklődők a hosszú asztalok mellé teleped-
tek egy-egy üdítő vagy finom bor társaságában. A dél-
után folyamán sokan gyűltek össze a színpad előtt, 
amikor a Zsebsün zenekar adott nagysikerű műsort a 
gyermekeknek. A Fekete István Általános Iskola tanu-
lóinak táncbemutatóját nagy taps fogadta, a gyerekek 
countryt és dél-amerikai táncokat mutattak be. Ezt 
követően Lőrincz Álmos, az Ének Iskolája 1. évfolya-
mos tanulójának előadása következett.  
A testvértelepülésünk Gyöngyös Bokréta Éneklőcso-
portja látványos lakodalmas előadása hatalmas sikert 
aratott. A napsütéses szombat délutánra az izsaiak 
nagy lelkesedéssel készültek. A csoport tagjai finom 
süteményeket, zamatos borokat hoztak magukkal, 
amelyet végigkínáltak az érdeklődőknek. Majd az 
Egyéb veszély zenekar kalauzolta a publikumot a blu-
es és a rock and roll világába. A komáromi tűzoltók 
jóvoltából habparti várta a gyerekeket, volt játszóház, 
ahol sötétedésig próbálhatták ügyességüket az apró-
ságok. 
Fellépett a Nesztelen Talpak, majd az estét a Brigetio 
klubzenekar nyitotta meg, akik a táncolni vágyókat 
szórakoztatták. 
21:00-kor lépett fel a 2013-as Eurovízió-s Dalfesztivá-
lon hírnevet szerző ByeAlex. Őt követte Dj.Bóli, vala-
mint a sátort megtöltő MR MISSH. 
Reméljük, hogy akik részt vettek a programokon, jól 
érezték magukat a XIII. Füzitői Napokon. 
 
Köszönjük a támogatást a Tatai Környezetvédelmi Zrt
-nek és az APIS Azaum Kft. vezetőjének, Bán János-
nak! 

  

FELSŐ TAGOZAT: 

1. helyezett: Szabó Mátyás 1. helyezett: Bíró Ágota 

2. helyezett: Bakonyi Tamás 2. helyezett: Németh Lola 

3. helyezett: Petrók Dávid 3. helyezett: Horváth Kornélia 

  

KÖZÉPISKOLÁSOK/FELNŐTTEK: 

1. helyezett: Holovnyák Vivien 

2. helyezett: Tóthné Járfás Erzsébet 

3. helyezett: Tóth László 
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SZENÁTUSI HÍREK 
Szenátusi hírek 

Júniusi mottóimat görög bölcsektől vettem: 
„… legnagyobb kincsünk a bölcs megfontolás.” /Szophoklész: Antigoné 1050. sor/ 

Ió: „Az is lehet, hogy Zeusz se lesz mindig király?” 
Prométheusz: „Örülsz, úgy gondolom, ha ezt megérheted.” /Aiszkhülosz: Leláncolt Prométheusz 757-758. sor/ 

„… a magánérdek csak a köz után következzék… /Platón: 32/943.l./ 
Kedves Olvasóim! 
 
Az elmúlt néhány hónap, amint Önök is könnyen kö-
vethették számunkra a vagyonunk visszaszerzéséért 
folyó harc jegyében telt el. Gondolom, nem árulok el 
titkot, hogy a következő hónapok, sőt valószínűleg 
évek is alapvetően ezzel telnek el. Egy dolgot azon-
ban bizton állíthatok: képviselő-testületünk elszánt 
és addig nem nyugszik, amíg befektetéseink vissza-
szerezhető részét megkapjuk. 
Lássuk mit tettünk eddig a cél érdekében: 

Polgármester úr lemondott éves jutalomkereté-
ről,  

az alpolgármesterek a törvényben rögzített mini-
mumra csökkentették tiszteletdíjukat,  

a polgármesteri fizetést 70%-ra redukálták, 
a képviselőtestület valamennyi tagja 20%-kal 

csökkentette tiszteletdíját, 
a Hivatal valamennyi dolgozójának jutalomkerete 

nullára csökkent. 

Természetesen ez a helyzet megtakarításaink vissza-
szerzéséig tart. 

Ezek azok a döntések, melyeket saját elhatározásaink 
alapján mi dönthettünk el annak érdekében, hogy 
településünk pénzügyileg működőképes marad-
hasson. 

A dolog azonban sajnos elsődlegesen nem rajtunk áll. 
Kedves Olvasóim emlékezhetnek korábbi beszá-
molóimból, hogy képviselő-testületünk a Buda 
Cash botrány kirobbanása után azonnal felvette a 
kapcsolatot az illetékes hatóságokkal. Megkeresé-
seinkre mind a mai napig választ nem kaptunk, 
ha csak az nem számít válasznak, hogy az Állami 
Számvevőszék átfogó vizsgálatot rendelt el a Hi-
vatal működésével kapcsolatban. Erre had ne 
mondjak semmit… 

Nem volt mit tenni, segítséghez kellett folyamod-
nunk, elvégre Magyarország, bízom benne, hogy 
még jogállam. Hosszú kutatómunka és ajánlatké-
rések után sikerült megbízni kis hazánk legta-
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 Civil szervezetek életéből 

Kulturális hírek 
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A Magyar Televízió jóvoltából 
évek óta karácsonykor vetítésre 
kerül a Sisi osztrák filmtrilógia. 
Rendezte Ernst Marischka,  a szép-
séges Erzsébet császárnét Romy 
Schneider alakította. A film évek 
óta nagy sikert arat Magyarorszá-
gon is. Bár az ábrázolás messze áll 

a történelmi hitelességtől, de 
nagyban hozzájárult az Erzsébet 
királyné körül kialakult legendák-
hoz. 
A csodálatos szereplők, az eredeti 
környezetben játszódó film meg-
ihletett bennünket, mi is szeret-
nénk egy előadást hallani a ma-
gyarok szépséges királynőjéről. 
A vetített képes előadás képi ré-
szét Nagy Réka, kulturális közfog-
lalkoztatott készítette, - ezúton is 
köszönjük az értékes munkát - a 
szöveget pedig jómagam. A több 
mint 8 oldalas előadást május 11-
én délután hallgathatta meg a 
nyugdíjas klub. Az előadás nagy 
sikert aratott a hallgatóság köré-
ben, hiszen szinte mindenkit oda-
szögez ez a film a televízió elé, 
ezért az előadónak nem volt nehéz 
dolga, hogy az érdeklődést felkelt-
se. 
Erzsébet a magyar történelem 
egyik jelentős alakja. Mára újra 
felerősödött a Sisi-kultusz, renge-
teg „rajongója” van. Bár Erzsébet-
nek a Monarchia politikájára kifej-
tett hatását nem szabad túlbecsül-
ni, a 20. században valóságos ikon-
ná vált. A köztudatban szabadság-

vágyó, tragikus alakként él. Szám-
talan közterület, intézmény, sok 
műalkotás: regény, film és színda-
rab állít emléket alakjának. 
Az Erzsébet királyné, magyar film, 
1940-ben készült, rendezte Pod-
maniczky Félix. Erzsébet császár-
nét Karády Katalin alakította. 
A könyvtárban számtalan nagy-
szerű regény található, érdemes 
ellátogatni ebbe a csodálatos in-
tézménybe, ha valaki többet sze-
retne tudni erről a korról és annak 
szereplőiről. 
1992-ben mutatták be az Elisabeth 
című musicalt Bécsben, a szöveget 
Michael  Kunze írta, a zenét Lévay 
Szilveszter szerezte. A musicalt 
több országban is bemutatták, töb-
bek között Olaszországban, Hol-
landiában, Japánban és Dél-
Koreában is. A magyarországi elő-
adások főszerepét Janza Kata ját-
szotta. Az almásfüzitői lakosoknak 
is volt alkalmuk a 2012. júniusi Ró-
mai Tábor avatásán meghallgatni 
a musicalból egy részletet Janza 
Kata előadásában. 2015. május 15 

  
Fekete Józsefné 

  klubvezető 

Májusi klubnapunkról… 

Gobelin kiállítás a Könyvtár Galériában 
“Én tudom méltatni a művészetet, ő tudja készíteni” 

                                                                         /Román Gézáné/ 

2015. április 28.-án kedden 17:00-
kor nyílt meg Kupferné Szita Gizel-
la gobelin munkáiból összeállított 
kiállításunk. Bekéné Magyar Me-
linda a Petőfi Sándor Kulturális 

Szabadidőközpont és Könyvtár in-
tézményvezetője köszöntötte a 
közönséget, és mutatta be Román 
Gézánét és Kupferné Szita Gizella 
alkotó művészt az érdeklődőknek. 

pasztaltabb és legelismertebb pénzügyi jogászát, 
a Jeszenszky Ügyvédi Iroda tulajdonosát és vezető 
jogászát, hogy vállalja el ügyünk képviseletét. 
Független pénzügyi szakemberek véleménye sze-
rint ügyvéd segítsége nélkül esélyünk sem lenne 
megtakarításaink (amit ismételten hangsúlyoz-
nék döntő többségben állampapírok visszaszer-
zésére). Ügyvéd Úr már a hivatalos megbízás előtt 

munkához látott, aminél jobb bizonyíték nem is 
kell alkalmasságával kapcsolatban. 
Mostantól profi kezekben van Almásfüzitő befek-
tetéseinek ügye. Ahogy eddig is, ezután is tájé-
koztatom Kedves Olvasóimat a fejleményekről. 
Addig is: Kellemes nyarat kívánok mindenkinek 
és közben látogassák azaumi rendezvényeinket. 

Szenátor  

http://hu.wikipedia.org/wiki/20._sz%C3%A1zad
http://hu.wikipedia.org/wiki/1940
http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Podmaniczky_F%C3%A9lix&action=edit&redlink=1
http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Podmaniczky_F%C3%A9lix&action=edit&redlink=1
http://hu.wikipedia.org/wiki/Kar%C3%A1dy_Katalin
http://hu.wikipedia.org/wiki/1992
http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Michael_Kunze_%28%C3%ADr%C3%B3%29&action=edit&redlink=1
http://hu.wikipedia.org/wiki/L%C3%A9vay_Szilveszter
http://hu.wikipedia.org/wiki/L%C3%A9vay_Szilveszter
http://hu.wikipedia.org/wiki/Janza_Kata


 

 

A kiállítást Román Gézáné Marika 
nyitotta meg. Elmondta, hogy Gi-
zellát 3 éve ismeri, valamint meg-
tudtuk, hogy az alkotó szépre való 
fogékonysága, alkotói vágya gyer-
mekkorában megmutatkozott, 

varrt, hímzett, kötött. Felnőtt ko-
rában, amikor meglátott kézzel 
készített darabot, mindig rácsodál-
kozott és azt gondolta, hogy ezt Ő 
is el tudná készíteni. A tarjáni mű-
vész 2008-ban döntött úgy, hogy 
varr egy gobelin képet és ez volt, 
ami szorgalmának, akaratának há-
la mára már tökélyre fejlesztett. A 
varrással eltöltött hosszú órák 
alatt – amelyet hajnalban tud leg-
jobban művelni- 20 nagy és 5 ki-
sebb alkotást készített. „Kezdetben 
virágok, tájképek- azok szépsége 

adta a témát, majd arcok, mozgás, 
különféle érzések, pillanatok, ame-
lyek megérintették”- mondta Ro-
mán Gézáné. Az alkotó szívéhez 
közel áll Az Utca madonnája című 
kép, amely anyát gyermekével áb-
rázolja, mert ebben lehetett legin-
kább az érzelmeit belevinni. 

 
Az üdvözlő szavak között szóba 
került a gobelin története. Mi is a 
gobelin? Faliszőnyeg, falikárpit. 
Ennek a technikának a névadója 
Gilles Gobelin egy XV. századi kel-
mefestő volt, aki Párizsban egy 
kelmefestő műhelyt alapított, fiai 
képszövéssel foglalkoztak. Akkori-
ban ezek az alkotások nagymére-
tűek voltak, vastag gyapjúfonalból 
készültek és gyönyörű mintákkal 
díszítették, amelyek várak, kasté-
lyok falára kerültek. A réseket fed-
ték be vele, a hőszigetelést is így 
oldották meg. A XVIII-XIX: század-
ban a legtöbb gobelinező még férfi 
volt. Roppant aprólékos technika, 
apró pici öltésekkel készítik. Több-
féle gobelin létezik, az egyik a kis 
lyukú merev kanavára készül vé-
kony pamutszállal, ez a tűgobelin. 
A másik vastag gyapjúfonállal, 
nagy lyukú, merev kanavára hím-

zett gobelin.  
Román Gézáné köszöntő szavai 
után elindultak az érdeklődök, 
hogy körbejárják a Galériát, ahol 
szebbnél szebb gobelinek várták 

őket. Figyelmes szemek vizsgálták 
a kézzel varrt képek csodáit.  
A kiállítás megtekintése mellett a 
látogatók gratuláltak az alkotónak, 
akinek a gobelinkészítés soha sem 
munka, hanem művészet. Remé-
lem, akik ezt a kiállítást megtekin-
tették, nem csak egy esztétikai él-
ménnyel lesznek gazdagabbak, ha-
nem kedvet is kapnak a gobelinké-
szítéshez. 
A kiállítás május 20-ig látható a 
Könyvtár Galériában. 

 
Kovácsné Svelik Beáta 

Könyvtáros 
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Kézműves foglalkozás a Községi és Iskolai Könyvtárban 

 „Játszom két színes szememmel, a két kedves, pici kézzel,  

játszom játszó önmagammal…” 

Kéthetente pénteken 17:00-18:00-
ig kézműves kuckó várja a kisgyer-
mekeket szüleikkel, nagyszüleikkel 
a Községi és Iskolai Könyvtárban. 
Egy-egy foglalkozás programját az 
évszakokhoz, az aktuális ünnepek-
hez, eseményekhez kapcsolódóan 
állítom össze. Akik e lehetőséget 

szívesen veszik, azok örömmel jön-
nek a könyvtárba, hogy jól érezzék 
magukat a könyvek birodalmában. 
Minden témához előre kiváloga-
tott, a korosztálynak szóló mesét, 
gyermekfolyóirat –Buci Maci- új 
számait is igyekszem felhasználni. 
A legkedveltebb témák az ünne-
pekhez (húsvét, Anyák napja) kap-
csolódnak. 
Ezek a tevékenységek szülők, 
nagyszülők segítségét igénylik, az 
elkészült alkotásokat a gyerkőcök 
a foglalkozások után örömmel vi-
szik haza. Célom a gyermekek ér-
deklődésének felkeltése a könyvek 

és a könyvtár iránt. A könyvtár és 
az itt megtalálható könyvek sokfé-
leségének megismertetése, vala-
mint, hogy minél több gyermek 
szüleivel együtt látogasson el az 
intézménybe, beiratkozzanak, köl-
csönözzenek..              



 

 

60 éves a művelődési Ház ! 
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Alkotó tevékenységeinket mesék, 
és jókedv kísérik. Öröm látni azt a 
nagy igyekezetet és figyelmet, 
amellyel a pici kezek készítik az 
ajándékokat, tárgyakat. A kézmű-

ves kuckó célja, hogy a gyermekek 
szabadidejét hasznos programok-
kal gazdagítsa, valamint élvezzék a 
kézműveskedést, átéljék az alkotás 
örömét. Várok minden alkotni vá-

gyó gyermeket a könyvtári kézmű-
ves foglalkozásra minden második 
pénteken 17:00-tól. 

Kovácsné Svelik Beáta 
Könyvtávtáros 

„Újra öltünk, örökítünk” 
Kiállítás a Könyvtár Galériában  

2014 októberében kezdődött Ko-
márom-Esztergom megyében a 
Nemzeti Művelődési Intézet Újra 
öltünk és örökítünk című prog-
ramja, amely 2015. március 31-ig 
tartott. A program öt településen 
indult el a megyében: Súron, Pilis-
cséven, Bajon, Császáron és Ba-
konysárkányon. Célja a hímző 
szakkörök felelevenítése és új kö-
zösségek létrehozása volt. Minden 
új kis közösség mellett egy-egy 

szakember állt; az oktatóikat a Ko-
márom-Esztergom Megyei Népmű-
vészeti Egyesület, illetve a Magyar 
Csipkekészítők Egyesületének tag-
jai alkották. A szakkörbe bárki je-

lentkezhetett nemtől, kortól füg-
getlenül, így olyanok is megismer-
kedhettek a hímzéssel és egy-vagy 
több tájegység hagyományaival, 
motívumvilágával, akik még éle-
tükben nem ragadtak tűt.  
Bajon, 2014. október elején állt 
össze a hímzés iránt érdeklődő asz-
szonyok csapata, akik kíváncsian 
várták, hogy mit és hogyan fognak 
tanulni a következő félév során.  
A baji asszonyok nagyon szorgal-
masak voltak. A program végéig 
egy kiállításra való anyagot állítot-
tak össze. Kérésünkre, büszkén 
kölcsönözték a terítőket, párnákat. 
A kiállított gyönyörű tárgyakat 

megnézhetik az érdeklődők a 
Könyvtár Galériában a Községi és 
Iskolai Könyvtár nyitvatartási ide-
jében 2015. június 30-ig.   
A kiállítás nem titkolt küldetése, 
hogy az almásfüzitői asszonyok, 
lányok érdeklődését is felkeltsük, 
akár, hogy viseljék, de még inkább, 
hogy megkívánják ezt a szép tudo-
mányt és alkotókká váljanak. Cé-
lunk, hogy településünkön ősszel 
alakuljon egy közösség, melynek 
vezetését Nyikus Anna szívesen 
vállalta, hiszen szívügye a hímzés-
technikák, a szövés megismerteté-
se. 

Nemcsak a színházi élet jelesei lá-
togattak el a Művelődési Házba. 
1988. április 19-én az egykori 
„Aranycsapat” tagja Buzánszky 
Jenő volt a vendég és a jövendő 
labdarúgóinak tartott élménybe-
számolót. 

A Művelődési Ház fényképalbumá-
ban a neves sportolótól az alábbi 
bejegyzés olvasható: 
„Köszönjük a meghívást, örülünk, 
hogy a magyar labdarúgás leg-
szebb napjairól beszélhettünk – 
annak reményében, hogy lesz még 
ok az örömre a fociban Almásfüzi-
tőn is…” 

A képen a neves labdarúgó: 
Buzánszky Jenő látható  

1988. április 19-én 

 

Az egykori kiváló labdarúgó, az 
aranycsapat még élő tagja 2010. 
május 4-én töltötte be 85. születés-
napját, 2010 májusában róla nevez-
ték el a dorogi labdarúgó stadiont. 
„1988. április végén a művelődési 
házban a szovjet déli hadseregcso-
port ének és táncegyüttese adott 
nagysikerű műsort. A korábbiak-
hoz képest teljesen új eladással 
lepték meg Almásfüzitő közönsé-
gét. Kiváló volt az énekkar. A szó-
listák olyan tehetség birtokában 
vannak, hogy bármelyik európai 
színpadon megállnák helyüket”- 
írja a Dolgozók Lapja 1988. április 
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28-i számában egy lelkes néző Fe-
kete Józsefné, majd így folytatja: ” 
Különösen az olasz dalt előadó 
énekesnek volt óriási sikere. Ked-
ves meglepetéssel szolgált az az 
énekes, aki magyarul adta elő a 
Hazám, hazám című jól ismert dalt. 
A tánckar a maga temperamentu-
mával, remek előadói készségével 
váltott ki őszinte elismerést. Az 
orosz táncok mellett, mindannyi-
unk örömére magyar népi táncot is 
láthattunk gyönyörűen hímzett 
kalocsai ruhákban. Elismeréssel 
kell szólni a zenekarról, a zenész 
szólistákról. Jól szórakoztunk és 
újabb élményekkel lettünk gazda-
gabbak ezen az estén” - fejezte be 
cikkét az egykori eseményről Feke-
te Józsefné. 
 

A timföldgyárban számos kiváló 
szakember sajátította el a személyi 
számítógépes ismereteket. Igye-
keztek a tudást kihozni a vállalat 
falai közül, a kultúrházban 
Biermann Margit vezetésével 
„Mikró számítógépes klub” alakult. 
Az általános iskolás korosztályú 
tanulókat ismertette meg a számí-
tástechnika alapelemeivel. 
 

Kemény Viktorné a sikeres képző-
művész, a helyi általános iskola 
rajztanára rajz szakkört indított a 
kultúrházban, a taglétszám 15 fő 
volt. 
 

1989. január 15-én Nemeskürty 
István számos színjáték és forgató-
könyv írója – aki ekkor egyetemi 
tanár - volt a Művelődési Ház ven-
dége. 
A vendégkönyvbe tett bejegyzésé-
vel az író Almásfüzitő lakosságát 

saját múltjának ismeretére buzdí-
totta. 

1989. márciusban Agatha Christie: 
Az egérfogó című krimit játszotta a 
Karinthy Színház, Szerencsi Éva, 
Kalocsay Miklós, Tahi József, Tor-
dai Teri, Szabó Ottó, Pap Éva, Újla-
ki Károly és Rubold Ödön közre-
működésében. 
1989. április 24-én G.B.Shaw: 
Warenné mestersége című elő-
adásnak tapsolhatott a közönség 
Pécsi Ildikó főszereplésével. 

1989.december 5-én Csurka István: 
Házmester sirató című tragikomé-
diája került bemutatásra a Nép-
színház társulatával. A jegyek 60-
70 Ft-os áron keltek el. 
 

1990. március 26-án a Játékszín 
társulata, Zágon-Nóti-Eisemann:  
Hyppolit, a lakáj, című zenés ko-
médiáját mutatta be, három felvo-
násban. A szereplők: Benedek Mik-
lós, Szacsvay László, Molnár Piros-
ka, Kozák Ági, Hirtling István, Hor-
váth Tivadar, Bajor Imre, Várhelyi 
Teréz, Borbás Gabi és Kránitz La-
jos. Az előadást Verebes István 
rendezte.  

1990. április 22-én a Józsefvárosi 
Színház Rejtő Jenő - Kellér Dezső -  
Sándor Jenő:  Aki mer, az nyer cí-
mű zenés vígjátékát mutatta be két 
részben, nagyszerű jelmezekben és 
pazar díszletekben. A nagy sikerű 
előadás szereplői: Szerencsi Éva, 
Rosta Sándor, Kránitz Lajos, Málnai 
Zsuzsa és sokan mások. 
1990.december 17-én a Radnóti 
Színház mutatta be a „Könnyű er-

kölcsök” című kétrészes komédiát, 
Sütz Ila és Haumann Péter fősze-
replésével. Ekkor a jegyek már 70-
80-90 Ft-os áron keltek el.  
A két kiváló művész a Művelődési 
Ház emlékkönyvébe az alábbi soro-
kat jegyezte be:  
 

„Köszönjük a szívélyes fogadtatást 
és a remek közönséget.”  
Üdvözlettel: Haumann Péter sk. 
Szeretettel: Schütz Ila sk. 
Az előadás címlapján Schütz Ila és 
Haumann Péter látható 

Folytatjuk ......                Fekete Józsefné 

Petőfi Sándor Kulturális Szabadidő Központ és Könyvtár 
2932 Almásfüzitő, Petőfi tér 6. 
azaum.hu 

Életmód tábor Azaumban 
Változatos és izgalmas programokkal várunk az al-
másfüzitői Azaum Római Táborba! Barátságos légkör-
ben gondoskodunk róla, hogy jól teljen a nyári vaká-

ció. Erre az évre új és izgalmas programokat válogat-
tunk össze, hogy a visszatérő táborozóknak, is él-
ményben gazdag legyen a nálunk töltött idő. 
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Kedves Aktorok! 

Idén is megrendezzük az „Azaumi Aktorok” színját-
szó nyári táborunkat! 
Az elmúlt évekhez hasonlóan, Gábor Klára, Kovács 
Áron és Solténszky Tibor lesz a szakmai vezetőtök. 
Gábor Klára táncot oktat, Kovács Áron a zenei részt, 
Solténszky Tibor pedig a dráma játékba, színháztör-
ténetbe nyújt betekintést. Sok játékkal és Duna parti 
sétákkal gazdagítjuk a programot! 
A program naponta: drámajátékok, egy kis színház-
történet, zene-tánc improvizáció, dallamok, ritmusok 
jelenetek gyakorlása, részpróbák, összpróbák, a tábor 
zárása – a tanultak bemutatása előadás keretében. 
A tábor utolsó napján bemutatjuk az elkészült elő-
adást a szülőknek, érdeklődőknek. 
A napi egyszeri meleg étkezést a helyi iskola konyhá-

ja biztosítja számunkra, amit igazi tábori étkek fog-
nak színesíteni. 
2015. július 20 – 25. között várunk benneteket Almás-
füzitőre! 
2015. július 26-án vasárnap kirándulunk Budapestre! 
A tábor költsége 7 napra 30.000.- Ft/ fő. 
Jelentkezési határidő: 2015. június 15. 
e-mail: azaum@almasfuzito.hu, telefon: 30 842 7689 

 
 

 
Bekéné Magyar Melinda 

intézményvezető 

Petőfi Sándor Kulturális Szabadidő Központ és Könyvtár 
2932 Almásfüzitő, Petőfi tér 6. 
azaum.hu 

Kézműves foglalkozások: (bőrművesség, fazekasság, 
ékszerek készítése,  nemezelés, szövés,      fonás , kő-
faragás és mozaikkészítés) 
Íjászat, pilum hajítás, ügyességi vetélkedők 
Római kori zene, tánc, hangszerbemutató 
Bemutatók: Római katonai bemutató (felszerelések, 
fegyverek)  
Lovasíjász és más lovas harcmodor bemutató  
A táborokban megtanulhatjátok, hogyan éljünk össz-
hangban a természettel, megtanuljátok a tűzrakás és 
táborverés fortélyait. 
Program: 

nap: Ismerkedés a tábor vezetőivel, mesterekkel 
és egymással, valamint körbejárjuk a műhe-
lyeket és megismerjük a bennük folyó munkát. 
A délután folyamán bőrös műhelyben tevé-
kenykedünk, tábort állítunk, sátrat verünk, 
római katonai bemutatót láthatunk és kipró-
báljuk a római katonák fegyvereit. 

nap: Délelőtt a fazekas műhelyben római poharat, 
tányért, mécseseket készítünk, délután Tatára 
kirándulunk!  

nap: Délelőtt nemezelés, szövés, délután lovasíjász 
bemutató, íjászkodás. 

nap: Délelőtt ékszerkészítés, rézdrótból gyönggyel 
díszítve /gyűrű, karkötő, nyaklánc/, délután 
zene, tánc, hangszerbemutató. 

nap: Délelőtt kőfaragás, mozaik készítés, délután 
ügyességi vetélkedők, kiállítás rendezés és tá-
bor zárás! 

A programok közti szabad időben sétálunk a Duna 
partra, tüzet rakunk a kemencében és lepényt sütünk! 
Minden turnus hétfőtől – péntekig tart. Táborba érke-
zés reggel 8 órától, haza indulás 16 órától.  Egy tur-
nusban 20 főt tudunk fogadni. Utazás a táborba egyé-
nileg történik. A részvételi díj egy részét előlegként a 
jelentkezési lap elküldésével egy időben kell befizetni, 
majd a másik részletet a táborba érkezéskor a helyszí-
nen. 
  

A napi egyszeri meleg étkezést a helyi iskola konyhája 
biztosítja számunkra, amit az igazi tábori étkek fog-
nak színesíteni. 
A táborban minden tárgyat kiállítunk majd azokat a 
készítője hazaviheti. 

 

Turnusok: 
2015. június 22 – június 26.  Életmód tábor 
2015. július 27 – július 31.  Életmód tábor 
2015. nyarán várunk minden olyan táborozni vágyót, 
aki elmúlt 8 éves és még nem töltötte be a 18-at. 
A tábor részvételi díja: 25.000,- Ft/ fő/ hét. 
Jelentkezési határidő: 2015. június 15.  
e-mail: azaum@almasfuzito.hu, telefon: 30 842 7689 

 
 
 

Bekéné Magyar Melinda 
intézményvezető 

mailto:azaum@almasfuzito.hu
mailto:azaum@almasfuzito.hu
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A TENISZ szakosztály hírei: 

Elindult a városi csapatbajnokság, 

ahol kilenc csapat nevezett. Szak-

osztályunk 22 főből áll, ebből 13 

férfi vállalta a mérkőzéseket. Az 

első fordulóban a tavalyi bronzér-

mes Borbély csapattól 6:2-es vere-

séget szenvedtünk, a második for-

dulóban itthon 4:4-es döntetlent 

harcoltunk ki a komárnói Komp-

lex teniszezői ellen. A következő 

ellenfél a tavalyi ezüstérmes lesz, 

a Géringer csapatához megyünk, 

majd fogadjuk a Miketop csapatát. 

A megyei CSB június 10-én indul, a 

megye I. mellett ismét beneve-

zünk az öregfiúk bajnokságba is, 

ahol éremért küzdünk. 

Kara Ernő 

LABDARÚGÁS – FELNŐTT CSAPAT:  

Tavaszi Hadjárat a bajnoki címért: 
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A táblázatokban látható számok beszédesebbek minden mondatnál. Felnőtt csapatunk elképesztő tavaszi 
menetelésével, nagy hátrányt ledolgozva az élre állt, és megszereztük a hőn áhított aranyérmet. 

a RÖPLABDA – szakosztály hírei: 
,,A sport megtanít bennünket győzni, vagy emelt 
fővel veszíteni. A sport tehát mindenre megtanít"  
                                                              / Hemingway/ 
Május 2-án házi kupát rendezett az ASC röplabda csa-
pata. Mivel nagyon jó baráti kapcsolatba kerültünk a 
Naszály SC egyesületével, vendégségbe hívtuk őket, 
aminek nagyon örültek. Azért, hogy minél több mecs-
cset játszunk, változtattunk egy kicsit a szabályokon. 
4-4 játékos lépett pályára, amit sorsolással döntöt-
tünk el. Szerencsére egyenlő erősségű csapatokat si-
került felállítanunk. Ez a játék megtanít bennünket a 
kitartásra, a tisztességre, az összetartozásra. A csapa-

tok nagyon izgalmas meccseket játszottak és ezek 
délutánig is eltartottak, de a meghatározó szerep 
mindvégig a jókedvvé volt. Kellemesen elfáradtunk, 
élményekkel teli pillanatokat élhettünk át. Páran sü-
töttünk is, hogy megvendégeljük egymást. Hamar pó-
toltuk a kalóriaveszteséget! Mindenkinek nagyon kö-
szönöm a közreműködést! Ezen a kupán senki sem 
ment haza vesztesként, hiszen még jobban összeko-
vácsolt bennünket a játék öröme, a jó hangulat! To-
vábbra is minden érdeklődőt szeretettel várunk ren-
dezvényeinken! Csak így tovább, hajrá ASC! 

Polgár Vincencia, Polgárné Csorba Klára 

A SAKK – szakosztály tavaszi eredményeiből: 
2015.03.15 Megye II.o. 7 . forduló:  
ASC – Géniusz SE Tata-Naszály II   2 ½ - 1½ 
 

2015.04.19 Megye II.o. 8 . forduló:  
Környe - ASC  4:0 
 

2015.05.03 Megye II.o. 9 . forduló:  
ASC  -  Nyergesújfalu SE  2 ½ - 1½ 
 

2015.05.17 Megye II.o. 10 . forduló:  
Szárliget  -  ASC  2 ½ - 1½ 
 

 Megye I.o 6. (utolsó) forduló:  
Ácsi Kinizsi – ASC  8:2           Ezzel az ASC csapata a megyei I. osztályban a 3. helyen végzett! 

                                                           Gratulálunk a csapatnak! 
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Helsingborgban jártunk…. 

Az alábbiakban egy mini interjút olvashat Kiss Jánossal, az ASC felnőtt labdarúgó csapatának játékosával, aki a 

magyar válogatott színeiben lépett pályára a svéd Helsingborg városában megrendezett U-19-es floorball világ-

bajnokságon: 

1.Milyen helyezést ért el a csapat? 

K.J.: Két divízió működik a jégkoronghoz ha-

sonlóan, A és B. Magyarország a B-ben képvi-

seltette magát. Az előkelő 3. helyet szereztük 

meg, bár nagy esélyünk volt a döntőbe jutás-

ra, ezáltal a feljutásra az A divízióba. Így a 

nagy öröm ellenére egyik szemünk azért sír…  

2. Hogyan értékelnéd a csapat, illetve sa-

ját játékodat? 

K.J.: Jó összhangot sikerült elérni edzőink-

nek, így ezt emelném ki legfőbb erősségünk-

nek. Összjáték tekintetében többet ki tud-

tunk volna hozni magunkból. Magamról csak 

annyit, hogy mindig van hova tovább fejlőd-

ni, alapvetően nem érzem rossznak a teljesít-

ményemet, de hiányosságok is fogalmazód-

tak meg bennem.  

3. Mesélnél az edzői gárdáról?  

K.J.:  A szövetségi kapitány László Péter volt, 

aki nagyon lelkiismeretes munkát végzett 

velünk, megtalálta a közös hangot a csapat-

tal. Ezen kívül  Illés László az ASC edzője is 

részt vett a világbajnokságon, mint a Magyar 

Floorball Szakszövetség képviselete illetve a 

csapat lelkes segítője. Rajtuk kívül több szülő 

is lelkiismeretes munkát végzett a csapat 

mellett. Köszönet nekik még egyszer!  

4. Mit gondolsz Svédországról? 

K.J.: A floorballhoz és sporthoz való hozzáál-

lásuk nagyon eltérő a magyarhoz képest Ab-

szolút elégedett vagyok a szervezéssel és a 

körülményekkel. Nagyon szép ország, látszik 

rajta a stabil anyagi háttér. Az emberek na-

gyon kedvesek voltak, imádják a floorballt, 

gyakran érdeklődtek, hogy állunk a meccsek-

kel.  

5. Ha egy élményt kéne kiemelned, mi len-

ne az? 

K.J.: Személy szerint az tetszett a legjobban, 

hogy volt saját csapatbuszunk, amin rajta 

volt a világbajnokság logója, a csapatunk ne-

ve, illetve egy nemzeti zászló. Bónuszként  

 

nagyon jó minőségű wifi elérhetőség is volt 

rajta.  

6. Nem maradhat el a kérdés, mi áll köze-

lebb a szívedhez? A foci vagy  a floorball? 

K.J.: Nem tudok egyértelmű választ adni. A 

labdarúgás régebb óta része az életemnek a  

floorballban pedig talán eredményesebb va-

gyok, de egyenlő részt foglalnak el a szívem-

ben. 


