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Kitüntetést a Horgásztársnak 

Karánsebesy Lukács polgármester foga-
dóórája:  

május ?-án 900 - 1000-ig a hivatalban 

dr. Szeidl Bernadett jegyzőasszony 
fogadóórája:  

május ?-án 830 - 1200-ig a hivatalban 
március ?-én 1400 - 1500-ig a Teleházban 

2015. március 22-én, Tatabányán a Magyar Országos Horgász Szövetség 
kitüntetésben részesítette  
Nagy Róbert almásfüzitői lakost.  
A „Horgászsportért” kitüntető 
jelvényt a horgászközösség érde-
kében kifejtett eredményes mun-
kájáért adományozták Nagy Ró-
bertnek. 
 
Nagy Róbert valóban sokat tett a 
füzitői horgászközösségért. 

Képviselők elérhetőségei 

Csapucha Ápád: 

Minden hónap első szerdáján Kiskolónián a Teleházban 17,00 – 18,00-ig,  
minden hónap utolsó szerdáján Nagykolónián a Petőfi Művelődési Házban 17,00 – 18,00-ig 

Sándor Előd: 

telefonos egyeztetés alapján 

20/992 72 25 

Beró László: 
előzetes egyeztetés alapján 

Telefon:30/277 09 43 
e-mail: laszlobero@gmail.com 

Vízkelety Tibor: 

telefonos egyeztetés alapján 

30/ 486 69 10  

Folczné Kerek Etelka: 

telefonos egyeztetés alapján 

20/280 01 12 

Illés László: 
telefonos egyeztetés alapján 

70/778 28 52 

 Tamás-Kovács Beáta: 
Minden hónap első péntekén 
a Teleházban 16,00-17,00-ig, 

majd a Művelődési Házban 17,00-18,00-ig 
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SZENÁTUSI HÍREK – április 

Szenátusi hírek 

Kedves olvasóim! Az idei tavasz sok gondot hozott, így idézeteim is nagyon vegyesek lesznek. 

Áprilisi mottóimat az angol írótól, Shakespeare-től vettem: 

„Rongy ember kis dologra büszke ….” 
 „Csapás előtt mindig vidám az ember, de a szerencsét gond előzi meg.” 

„… nem árt, ha számolunk a valószínűséggel és a reménnyel” 

„… derék ember számára nincs jobb cégér a kérges kéznél” 

Mindannyian értesülhettek az országos médiából és 
előző számunkból is, hogy településünk érintett a 
Buda-Cash botrányban. Pillanatnyilag senki nem kö-
zöl velünk semmit, így lépni kellett a település műkö-
dőképessége érdekében, ezért pótköltségvetést kel-
lett készítenünk, amit Képviselő-testületünk áprilisi 
ülésén el is fogadott.     
A változások:  
 személyi juttatásokból a polgármester 2015. évi 

jutalmát (1.300.000 Ft) és ennek járulékait vettük 
le 

 a dologi kiadásokat 22.018.000 Ft-tal csökkentet-
tük le. Ennek részletei a következők:             

1. A polgármesteri keret bruttó 2.540.000 Ft-tal, 
2. Az iskolát érintő karbantartási kiadásokat    

brut tó 1.800.000 Ft-tal csökkentettük.    
3. A zöldterület kezelésén lévő kiadásaink közöl 

kikerültek az örökzöld tuják és az óvoda udvarán 
lévő fák pótlására és a tuskó kiszedésre szánt ösz-
szegek. Az árvácskák telepítésére szánt keretet is 
csökkentettük bruttó 381.000 Ft-tal. 

4. Felére csökkentettük a fakivágásra és az általá-
nos parkfenntartási munkákra szánt keretet.                                                                         

5. A fűnyírásra szánt összeget bruttó 3.175.000 Ft-
tal csökkentettük. 

6. A város-és községgazdálkodáson a homokozók 
homokjának cseréjére szánt keretet megfeleztük.                                                                                        

7. A szúnyoggyéresítésre szánt összeget bruttó 
1.270 000 Ft-tal csökkentettük. 

8. A rendezési tervre szánt összeget bruttó 
7.620.000 Ft-tal csökkentettük. 

9. A karbantartási kiadások közül kikerült a locso-
lóhálózat főszakaszolók cseréjére szánt összeg. 

10. Komáromi Tűzoltóság támogatására szánt 
170.000 Ft pénzeszköz átadást kivettük költségve-
tésünkből. 

11. A nem lakóingatlan bérbeadására, üzemelteté-
sére tervezett karbantartási kiadásokat bruttó 
1.308.000 Ft-tal csökkentettük.                                                               

12. A közbeszerzésekre szánt keret bruttó 508.000 
Ft-tal lett kevesebb. 

13. Kivettük a 198. hrsz. ingatlan (összekötő út) 
forgalomba helyezésének költségeit. 

 A támogatás értékű működési kiadásokat 
4.080.000 Ft-tal csökkentettük. Ezt az alábbi téte-
lek alkotják: a civil szervezetek támogatására 
szánt keretet 60%-ra lecsökkentettük, a helyi pol-
gárőrség 100.000 Ft-os támogatását kivettük, a 
2015. évi TAO önrészt kivettük, és az alapítványok 
támogatását 30-30.000 Ft-tal csökkentettük. 

 A beruházási kiadásokat 20.320.000 Ft-tal csökken-
tettük. A felújításokra szánt kiadásokat 
36.030.000 Ft-tal csökkentettük. Az államháztar-
táson kívüli ellátás közfeladatok finanszírozására 
7.083.000 Ft-tal csökkent, ez a tételsor az intéz-
ményekben bekövetkezett csökkenést mutatja, 
mivel itt a nekik átadott pénzeszközök szerepel-
nek. 

 Az egyéb pályázati lehetőségekre tervezett műkö-
dési céltartalék keretét 41.000.000 Ft-tal csök-
kentettük. Kikerült az AZAUM-i lakóhelyekre 
szánt 30.000.000 Ft és az egyéb pályázati lehető-
ségekre elkülönített 6.000.000 Ft. A TÁMOP 2.4.5.
-os pályázat előfinanszírozására elkülönített 
5.000.000 Ft-ot átadtuk a Polgármesteri Hivatal-
nak. 

 A bevételi oldalon csökkent a pénzügyi befekteté-
sek bevételére tervezett összegünk 3.500.000 Ft-
tal. 

A Polgármesteri Hivatal kiadásai közül az alábbiak 
változtak: 

 Személyi juttatásokat csökkentettük 300.000 Ft 
továbbképzési költséggel, 
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Iskolai hírek 

 A dologi kiadások közül a karbantartási kiadá-
sok között szereplő fertőtlenítő meszelés 
127.000 Ft-tal, 

 A működési célú pályázatokra elkülönített ke-
ret a TÁMOP 2.4.5. pályázattal kapcsolatosan 
átkerült ide az önkormányzattól. 

Intézmények Konyhája kiadásai az alábbi tételekkel 
változik: 

 A személyi juttatások 366.000 Ft-tal csökkent a 
nyugdíjba menő dolgozónk jutalmának levé-
telével. 

 A dologi kiadások 215.000 Ft-tal csökkentek. A 
karbantartási kiadások között szereplő fertőt-
lenítő meszelések kerültek ki a költségvetés-
ből. 

A Szociális Alapellátási Intézmények dologi kiadásai 
közül a bölcsődénél kikerült a szakmai anyagokra 
szánt keret fele, a karbantartási kiadásokból bruttó 
591.000 Ft. Az idősek nappali ellátásán a dekorációs 
kiadásokra szánt keretből levettünk bruttó 25.000 Ft-
ot és a karbantartási kiadásokat a felére csökkentet-
tük.  
Összességében 997.000 Ft-tal csökkent ez a tétel. A 
beruházási kiadásoknál szereplő a családsegítő szol-
gálatra tervezett kis értékű szellemi termékek és kis 
értékű számítástechnikai eszközök kikerültek a költ-
ségvetésből. Ezzel 293.000 Ft-tal csökkent ez a tétel-
sorunk.  
Petőfi Sándor Kulturális Szabadidőközpont és Könyv-
tár kiadásai közül az alábbi tételek változtak: 

 a személyi juttatásoknál az adventi koncert 
reprezentációs kiadásaira szánt 50.000 Ft-os 
tételt kivettük 

 a munkaadót terhelő járulékok ennek arányá-
ban csökkentek 

 a dologi kiadások 4.902.000 Ft-tal csökkentek. En-
nek részletei a következőek: a nem lakóingatlan 
bérbeadása, üzemeltetési költségeiből az 
Azaumba szervezendő programok kiadási keretét 
a felére csökkentettük, az Európai Művészet és 
Kézművesség Napjának kiadásait kivettük költ-
ségvetésünkből. A könyvtár költségeiből a kar-
bantartási kiadásokat bruttó 76.000 Ft-tal csök-
kentettük. Az író-olvasó találkozóra betervezett 
keretet kivettük. A sportlétesítmények működési 
kiadásaira szánt keretet 394.000 Ft-tal csökken-
tettük. A Művelődési intézmények költségvetésé-
ből kikerült a borospohár és tányér vásárlására 
szánt keret, a karbantartási kiadásokat csökken-
tettük bruttó 521.000 Ft-tal, az üzemeltetési ki-
adásoknál a különböző rendezvényekre szánt ke-
retből bruttó 1.689.000 Ft-ot vettünk le. 

 a beruházási kiadásokat 427.000 Ft-tal csökkentet-
tük 

Ezekkel a csökkentésekkel együttesen 128.590.000 Ft
-ot tudtunk a kiadási oldalról levenni, de a bevételi 
oldalon is keletkezett 4.281.000 Ft-os csökkenés, így 
összességében 124.309.000 Ft-tal sikerült csökkente-
ni 2015. évi eredeti költségvetésünket és ezzel együtt 
a befektetési jegy beváltását. 
Természetesen, ha helyzetünk konszolidálódik és be-
fektetéseinket visszakapjuk, az eredeti költségvetési 
tételek lesznek érvényesek.                                    
 

Szenátor  

ÖKO iskolai programjaink keretén 
belül, március 22-éről, a víz világ-
napjáról idén is megemlékeztünk 
iskolánkban. A nap során, minden 
szünetben érdekes „vizes” felada-
tok várták az iskola alsós és felsős 
tanulóit egyaránt, melynek leírása 
napokkal korábban kikerült a fali-
újságra.  
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Bűn –és baleset-megelőzési vetélkedő az iskolában  

Reggel az aulában egy közös meg-
emlékezéssel kezdtük, melyet a 
hatodik osztályos tanulók tartot-
tak. Felhívták a figyelmet vizeink 
tisztaságának fontosságára, a vizek 
védelmére, a takarékosságra, az 
ivóvíz jótékony hatásaira. Röviden 
ismertették e jeles nap megemlé-
kezésének előzményeit és történe-
tét. Az első szünetben iskolánk két 
tanulója tartott érdekes bemutatót 
„vizes kísérletekből”, melyet főleg 

az alsósok nagy csodálattal és ér-
deklődéssel fogadtak. Hihetetlen 
nyerni akarásukról leginkább a 
várva várt vizes akadályverseny 
tett bizonyosságot, ahol minden 
évfolyam megmérettethette magát 
az ügyességi feladatokban. A napot 
az aulában megrendezett vizes tu-
dásteszttel zártuk, ahol négyfős 
felsős csapatok mérhették össze 
tudásukat, ugyanakkor az alsósok 
vizes TOTÓVAL bizonyíthatták jár-

tasságukat vizeinkkel kapcsolat-
ban. 
Összességében elmondhatjuk, 
hogy jól sikerült, eseménydús nap 
részesei lehettünk, és reményke-
dünk benne, hogy március 22-e jó 
alkalmat teremt arra, hogy végig-
gondoljuk, mit jelent számunkra a 
víz, mint az élet jelképe, szimbólu-
ma, melyet joggal tekinthetünk az 
élet bölcsőjének. 

A Komárom-Esztergom Megyei 
Rendőr-főkapitányság Bűnmegelő-
zési Alosztálya hírleveléből érte-
sültünk a lehetőségről, hogy isko-
lák és óvodák számára vetélkedő-
ket szerveznek.  
Ez a program a Komárom-
Esztergom megye biztonságáért 
bűnmegelőzési project keretében 
valósult meg. 
2015. április 13-án délelőtt 9 órától 
fél 12-ig a felső tagozatosok részé-
re játékos feladatokkal csapatver-
senyt bonyolított le a szervezők 
képviseletében ide érkező négy 
szakember. 
A tanulókat előzetesen 5-6 fős csa-
patokba osztottuk, így összesen 10 
csapat játszott. Első feladatként 
csapatnevet választottak maguk-
nak. Öt csapat filmnézéssel kezdte 
a programot. A rövidfilmekben 
tipikus bűnesetekről, balesetekről 
láttak életszerű jeleneteket. Ez-
alatt a többiek öt helyszínen ol-

dottak meg feladatokat, majd utá-
na csere történt.  
Egy kis ízelítő a feladatokból: 
Az udvaron kerékpár ügyességi 
akadálypályát jelöltek ki, melyen a 
csapat tagjai végighaladtak. A pá-
lyán szlalomozni kellett bóják kö-
zött, derékszögben kanyarodni, fél 
kézzel labdát átrakni egyik oszlop 
tetejéről a másikra, kanyarodási 
szándékot jelezni a megfelelő he-
lyen… Egyáltalán nem volt köny-
nyű. Csak néhány tanuló tudta hi-
bapont nélkül teljesíteni a felada-
tot. 
A kerékpáros közlekedéssel kap-
csolatosan 13 lehetőség közül ki 
kellett választani a kötelező tarto-
zékokat. Reméljük, az itt szerzett 
ismereteknek hasznát veszik a 
hétköznapokban. Egy következő 
állomáshelyen 17 droggal kapcso-
latos igaz-hamis állításokról kel-
lett dönteniük. Szintén igaz hamis 
állításokkal találkoztak az internet 
használatával kapcsolatos szoká-

sokról, (ajánlatos, lehet, szabad, 
veszélyes) cselekedetekről. 
Az állatkínzás és a védett állatok 
elejtése is bűncselekmény, ezzel 
kapcsolatos volt egy további hely-
színen a beszélgetés, és a feladat 
is. 
Minden résztvevő egy karkötőt 
kapott ajándékba, amely sötétben 
foszforeszkál, ezáltal érzékelhető-
vé teszi a viselőjét. A három leg-
jobban teljesítő csapat plusz aján-
dékot is kapott (kerékpár kor-
mányra szerelhető led lámpát, lát-
hatósági mellényt, színes könyv-
jelző papírokat ... és egyéb hasznos 
apróságokat). 
A délelőtt hasznos volt számunk-
ra, és folytatása is lesz. A felső ta-
g ozato so k ápr i l is  2 9 -én 
drogprevenciós foglalkozáson 
vesznek rész itt az iskolánkban. 
Köszönjük a szervezőknek, hogy 
lehetővé tették számunkra a rész-
vételt ebben a projektben.  
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 Civil szervezetek életéből 

Kulturális hírek 

2015. 4. SZÁM 

Alkotóházak hétvégéje 

2015. áprilisi klubnapunkról…. 

A képzeletbeli csengő április 13-án délután fél négy-
kor szólalt meg, Fekete Józsefné klubvezető jelentet-
te Ferencz László tanár úrnak: a klub létszáma 32, 
mindenki itt van, aki érdeklődik az irodalom iránt, 
aki nincs itt, az igazoltan van távol. 
Így kezdtük meg a képzeletbeli magyar órát a Fekete 
István Általános Iskola irodalomtanárának vezetésé-
vel, aki elmondta, először meglepődött a 2014. szep-
temberi felkérésen, de az eltelt idő alatt igyekezett 
felkészülni erre a mai előadásra, kíváncsi volt, ho-
gyan reagálnak a felnőttek az általa elképzelt irodal-
mi előadásra. 
Jó dolga volt Ferencz László tanár úrnak, mert a hall-
gatóságból jó néhányan vagyunk, akik még élénken 
emlékezünk azokra a régi szép időkre, amikor 
Kópéné Kozell Lídia, Miklós József és Sebestyén Jó-
zsef tanárok havonta tartottak az irodalom- és művé-
szetbarátok számára aktuális témákban előadást, 
ezért szeretettel vártuk a mai napot, a költészet nap-
ja alkalmából. 

Az előadás témája a sokak által ismert Varró Dániel 
és Grecsó Krisztián, két mai magyar író és költő mun-
kássága volt. 
Nagy-nagy figyelemmel hallgattuk az előadót, aki 
legjobb tudását adva igyekezett olyan információkkal 
ellátni bennünket, ami csak egy igazi irodalomkedve-
lőtől és -értőtől hangozhat el. 
Az előadásnak a képzeletbeli csengő vetett véget fél 
ötkor, ugyanis ezt a témát nem lehet egy óra alatt 
elmondani, de be kellett fejezni, mert Ferencz László 
igyekezett odaérni az iskolai fogadó órára. 
Örömmel fogadta a hallgatóság részéről a jelentke-
zést is, hiszen egy irodalom óra nem múlhat el hall-
gatói észrevétel nélkül. 
Azt megígérte a tanár úr, hogy jövőre folytatja az 
előadást, ígéretét köszönettel vettük a hálás hallga-
tóság nevében.  
2015. április 14.                             

Fekete Józsefné  
klubvezető 

Március 28-án, szombaton – az Alkotóhá-
zak hétvégéje alkalmából – Azaum is 
megnyitotta kapuit és műhelyeit az ér-
deklődők előtt. S bár az idő nem nekünk 
kedvezett, a látogatókat a zord időjárás 
sem riasztotta vissza attól, hogy körül-
nézzenek az erődben. 
Amíg a műhelyekben a kollégák segítsé-
gével készültek a remekművek, addig az 
udvaron Nagyné Gál Csilla segítségével és 
vezetésével tojásfestés, pontosabban 
tojásberzselés vette kezdetét. Az alkotni 
vágyók a fafaragó műhelyben készíthet-
tek pörgettyűt, a kőfaragó műhelyben 
vésőt ragadtak a bátrabbak, az ékszerké-
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szítő műhelyben bőrből készült karkötőket alkottak, a szövőműhelyben pedig – húsvét alkalmából – kis nyu-
szikat varrhattak az ügyes kezű vendégek. 
Bár az idő nem volt éppen kellemes, mindenki élményekben gazdagon térhetett haza. 

Nagy Réka 

HÚSVÉTI KÉSZÜLŐDÉS    
Április 4-én, szombaton, kézműves foglalkozásra vár-
tuk a gyerekeket, akiknek Kemény Viktorné és Káro-
lyi Anna tartott jó hangulatú délelőttöt. A két Panni 
néni vezetésével a gyerekek és néhány anyuka tojást 
festettek, barkaágat díszítettek, asztali díszeket ké-
szítettek és egy különleges technikával is megismer-
kedtek. Az újdonság lényege, hogy félig felfújt lufira,  

színes vastag fonalakat tekernek, miután bekenték 
tapétaragasztóval. Ezután már csak a száradásig kell 
várni és a lufit kiszúrni. 
Az eredmény egy nagy fonaltojás. A sok-sok lelkes 
alkotó büszkén és elégedetten vitte haza az elkészült 
munkákat.                                                                   

V. Ge 

GOBELIN KIÁLLÍTÁS A KÖNYVTÁR GALÉRIÁBAN 
 

SZERETETTEL MEGHÍVJUK  

KUPFERNÉ SZITA GIZELLA GOBELIN-MUNKÁIBÓL ÖSSZEÁLLÍTOTT KIÁLLÍTÁSUNKRA. 

A KIÁLLÍTÁS MEGNYITÓJA : 2015. ÁPRILIS 28-ÁN, KEDDEN  
A KÖZSÉGI ÉS ISKOLAI KÖNYVTÁR GALÉRIÁJÁBAN LESZ. 

 
A KIÁLLÍTÁST MEGNYITJA: ROMÁN GÉZÁNÉ. 
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60 éves a művelődési Ház ! 

1986. augusztus 1-jén ismét lottóhúzás volt az intéz-

ményben, ahol telt ház előtt folyt a sorsolás, tíz éven 

belül már másodszor Almásfüzitőn. 
 

A bővítés befejezése után az első színházi előadás 
megtartására 1986. december 11-én került sor, a győ-
ri Kisfaludy Színház társulata mutatta be Gerencsér 
Miklós: Ferde ház című drámáját. A színvonalas elő-
adást 150 fő tekintette meg. A bővítés nagy lehetősé-
get teremtett az élő színházi előadások szervezésére, 
amelyet eddig az ideális feltételek hiánya miatt nél-
külöznie kellett a közönségnek. A színházi előadások-
ra a környék lakosságát is be lehet vonni. 

1986-ban az igazgató, Kun Imre vezetésével megala-

kult az Új Tükör Klub, havonta egy-egy előadás kere-

tében ismerkedhettek meg az érdeklődők napjaink ma-

gyar irodalmával és politikájával. 

Hofi Géza 

1987. április 23-án Hofi Géza nagysikerű kabaré estet 

tartott a Művelődési Házban. Szinte minden jegy el-

kelt, a 360 személyes színházteremben 354 fő váltott 

jegyet. 

 

Dékány Imre visszaemlékezéseiben írja, hogy Hofi 
Gézát az előadás során végig fotózta Horváth István. 
A művészt ez rendkívül zavarta és megkérte a fotóst, 
hogy a munkáját fejezze be. 

1987. december 17-én az Új Tükör Klub szervezésé-

ben „Ez az 1988-as év divatja” címmel divatbemuta-

tóra került sor a Művelődési Házban. Nagy sikerrel 

mutatták be a következő év új kollekcióit. 

A Komárom Városi Tanács és a Csokonai Mű-

velődési Központ támogatásával 1987. október 12-től 

hat előadásból álló színházi bérlet-sorozatot indított a 

kultúrház, a közönség fele helybeli, fele részben Ko-

máromból érkezett. 

Az 1987. októbertól 1988. áprilisig tartó színházi 

évadban az alábbi előadásokra lehetett bérletet váltani: 

Kolozsvári Papp László: Hazánk fiai, Dunai 

Ferenc: A nadrág, Herczeg Ferenc: Kék róka, Hasek-

Burian: Svejk, a derék katona, Moliere: Tudós nők, 

Hunyadi Sándor: Júliusi éjszaka.  

1988. január 15-én óriási sikerrel mutatkozott 

be a Hököm színpad Hasek: Svejk című művével, 

Agárdi Gáborral 

és Harsányi Gá-

borral a főszerep-

ben, a produkció-

ra 330 fő váltott 

jegyet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

: 
A képen Agárdi Gábor Katz lelkész szerepében 
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1988. január 28-án az Új Tükör Klub szervezésében a 

neves szocioló-

gus, dr. Herczog 

Mária volt a ven-

dég. Előadásának 

címe: A mai ma-

gyar család. Az 

előadásra nagyon 

sokan jöttünk ösz-

sze, mert már ak-

kor dr. Herczog 

Mária közismer-

ten ellenzéki né-

zeteket vallott, 

előadása végén 

feltette a hallgató-

ságnak a kérdést: Duna-parti településként mi a véle-

ményünk a Bős-Nagymarosi vízlépcsőről. Nagyon 

sokan nyilvánították ki őszinte véleményüket és en-

nek meg is lett az eredménye. Nem tudtuk, hogy 

„besúgók” is helyet foglaltak közöttünk.  
 

Napok múlva a munkahelyemen keresett fel Tatabá-

nyáról egy magas rangú tiszt, tájékozódni, mi hang-

zott el az előadáson. Ekkor érintett meg igazán, hogy 

mit jelentett, ha valaki szembe ment a hivatalos állás-

ponttal. 
 

Jó művelődési lehetőségek Almásfüzitőn címmel a 
Timföldújság 1988. évi 3. számában Havas Pál a 
kultúrbizottság tagja tájékoztatta az olvasókat a Mű-
velődési Házban folyó munkáról, az 1988. évi mun-
katervről. 

„A Timföldgyár szakszervezeti bizottsága minden év 
elején megtárgyalta a Petőfi Művelődési Ház éves 
munkatervét és a hozzá kapcsolódó költségvetést. 
Így volt ez 1988. február 16-án is, amikor megállapí-
tották, hogy a munkaterv az elmúlt évekhez hason-
lóan gazdag programot ajánl. Ezek csak címszavak-
ban felsorolva a következők: könyvtár, zenekar, 
énekkar, szocialista brigádklub, bányász-kohász 

klub, ifjúsági klub, nők klubja, kertbarátok köre, Új 
Tükör-klub, kis-könyvtáros szakkör, barkácsszakkör, 
szabás-varrás tanfolyam mikroszámítógép-klub, ka-
ravánklub, személygépkocsi-vezető tanfolyam, rajz-
szakkör, mozi, folyóiratolvasó szolgálat, kiállítások, 
egyéb szórakoztató programok. A korábbi évekhez 
képest újdonság a színházi bérletsorozat.” 

A bérletsorozatra rendszeres buszjáratokkal hozták a 

közönséget, elsősorban Komárom városból, ahol a 

mai napig sincs ilyen hatalmas színpad és nézőtér az 

előadások megtartásához. 

Az évek során neves fővárosi művészek, jöttek le Al-

másfüzitőre, hogy szórakoztassák a színházba vágyó 

embereket. 
 

1988. február 10-én a Mágnás Miska című operett 

vonzott telt házat, 330 fő volt kíváncsi a nagyszerű 

előadásra. 
 

1988. február 25-én 85 fő volt kíváncsi Joshi 

Bharatra, és a jelenlévők közül bizonyára kételkedve 

fogadták volna azt a 22 évvel későbbi hírt, hogy a mai 

napig is műsora lesz az egyik kereskedelmi csatornán: 

„Mindenre 

van megol-

dás, csak 

akarni kell” 

címmel. A 

Művelődési 

Ház emlék-

könyvébe a 

ma már ne-

ves média-

személyiség 

az alábbi 

kedves sorokat jegyezte be: „Ma, 1988. február 25-én 

igen lelkes közönséggel beszélgettem. Én személy sze-

rint nagyon jól éreztem magam. Jó volt itt lenni. Kö-

szönöm, hogy itt lehettem.” Joshi Bharat sk. 

 

Folytatjuk…                                           Fekete Józsefné 


