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ELNÖKI KÖSZÖNTŐ: 

Mint ahogyan azt a legtöbben tudják, az Almásfüzitői sportéletnek nagyon komoly 

hagyományai vannak. Megalakulása (1948) óta a labdarúgásban, sakkban, 

kézilabdában, röplabdában, motorcsónaksportban és még sok más sportban 

nagyon sok értékes eredménnyel, emlékkel gazdagította a résztvevőket és a 

községet, méltán lehetünk büszkék ezekre! Az utóbbi időkben lényegesen 

megváltoztak a körülmények, megváltozott a sportolók élete, életfelfogása, 

csökkentek a szabadidők, a gyerekek egyéb lehetőségei megnőttek és lényegesen 

leromlottak a külső feltételek. Mindezek hatására esett vissza némileg a legtöbb 

szakosztály. Ilyen körülmények között vállaltam el 2014.12.14 - én az 

Almásfüzitői SC elnökségét. Bíztam magamban és a segíteni akarókban. 

Szerencsére most sokkal jobb állapotban vettem át a klubot, mint az előző 

elnökségem idején (1996). A sport alázatra nevelő, közösséget és jellemet 

formáló, egészséget megőrző tevékenység. A sport tanít, ügyesebbé és bölcsebbé 

tesz. Ezért egyesületünk fő céljának tartom, hogy minél több gyermeket 

kapcsoljunk a sporthoz, s azon keresztül neveljük őket. Azt szeretnénk, ha a 

hozzánk járó sportolók nemcsak sportot tanulnának, hanem viselkedéskultúrájuk 

is fejlődne. Azt várjuk az egyesület edzőitől, hogy valóban neveljék a sportolókat. 

Azt gondolom, a szülők is ezt szeretnék. Terveink között szerepel a két település 

rész közelebb hozása egymáshoz a sporton keresztül. Szeretnénk, ha minél többen 

meg találnák azt a sportot a klubnál, amivel ki tudnak kapcsolódni és örömüket 

tudják lelni abban. Szeretném, ha minden sportágunkban be tudnánk indítani az 

utánpótlás nevelést, mert én vallom, aki nem gondol a jövőjére az saját sírját ássa. 

A sportbál is kettős célt szolgál, közösséget formál és ezen keresztül a bevétellel 

támogatja az utánpótlást. Szeretném megköszönni az önkormányzatnak és 

azoknak az önkénteseknek, szülőknek, edzőknek és mindenki másnak, akik 

munkájukkal és támogatásukkal lehetővé tették, hogy ez a klub ilyen régen fent áll 

és reményeink szerint még sokáig fog is működni. Céljaink eléréséhez azonban 

nem elegendő csak a szándék. Szükség van minden szülőre, játékosra és 

sportkedvelőre. Egy eleven életét élő, eredményeire büszke, hiányosságait 

kijavítani akaró és tudó egyesületet szeretnénk. Ehhez kérjük minden sportbarát 

támogatását.  

Tisztelettel:  Illés László, Almásfüzitői SC -  elnök 
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Bemutatkozik az ASC család új tagja, a box: 

 
2014-ben megalakítottam Almásfüzitőn az AZAUM BOXING K1 ÖNVÉDELMI 

TÁRSASÁGOT. Kezdeti időszakban a Petőfi Művelődési Házban kaptunk helyet. 

A jelentkezők ökölvívást, K1-et, önvédelmet tanulhattak, sajátították el az 

alapokat. Szeptembertől a Sportház adott lehetőséget illetve helyet a további 

működésünkhöz, fejlődésünkhöz. Itt hirdettem meg lányok, asszonyok részére az 

önvédelmi oktatást, ami a mai világban igen hasznos lehet sajnos. A kevés 

jelentkező közül ketten úgy ítélték meg az oktatás színvonalát, hogy a 

továbbiakban a küzdősportban is kipróbálnák magukat. jelenleg tíz fő állandó 

taggal működünk amit természetesen bővíteni kívánunk folyamatosan. Az év 

végén Villám István részt vett a Nemzetközi Balkán Bajnokságon, a Banja Luka 

Energija Cup-on, melyen a dicső III. helyet szerezte meg!  

 

Magamról pár mondatban:  

Szabó Dezső Lászlónak hívnak. 1982-től veszek részt segédedző, illetve edzői 

tevékenységemmel a magyar ökölvívásban viszonylag szűk körében. 

Egyesületeim: Újpesti Dózsa, Szombathelyi Haladás, Komáromi Olajmunkás, 

Győri Dózsa, Győri Béri Ádám Honvéd Kollégium. 2012-től a  Gun & Fight 

Managemant megbízásából főállású személyi edzője lettem Bódis Gergő MMA 

versenyzőnek. Gergő a 2013-ban Horvátországban rendezett amatőr MMA- 

világbajnokságon világbajnok lett, majd ezt követően profi MMA-Euróbajnok. 

1990-től nyitottam más küzdősportok felé. Katonai közelharc, Kempo, Krav-maga, 

K1, MMA. 

Az alkalmat megragadva szeretnék Mindenkit invitálni edzéseinkre! 

 

   
Szabó Dezső László 

 


