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Bemutatkozik a Röplabda – szakosztály: 

 
A röplabda, ugyan úgy, mint a labdarúgás szinte ,,hagyományőrző" sportággá 

nőtte ki magát kis lakótelepünkön. Nagyon örülök annak a kis csapatnak, akik 

velem együtt újra és újra segítenek abban, hogy ha már nem is akkora 

,,tétmeccseken", de kisebb kupameccseken, tornákon hirdetik az ASC színeit. 

Sajnos kevés csapattal rendelkezik a megyénkben ez a sportág, ezért kevesebb a 

lehetőségünk is, hogy nagyobb megmérettetésekben vegyünk részt. Az elmúlt 

években éppen ezért szinte csak hazai rendezvényeink voltak: a régi Tát, a most 

nyilazódó Naszály és a tatabányai középiskolások csapatával. A lányok 

kitartása, a sport iránt érzett tisztelete segített nekem is abban, hogy ne adjam 

fel életem legszeretettebb sportjának lecsengését a lelkemben. Nagyon nagy 

segítséget kaptunk már azzal is, hogy a várva-várt labdákat végre megkaptuk, 

amivel színvonalasabb edzéseket tudunk tartani. A jövőben szeretnénk egy új 

röplabdahálót és egyéb felszereléseket. Jó lenne, ha a tornaterem ismét 

gyermekek seregével lenne tele az edzésekre várva, mert azon leszünk, hogy 

utánpótlás csapatokat verbuváljunk, hiszen a röplabda csapatsport, aktív, 

különlegesen alkalmas gyors feladatok gyakorlására, fejleszti a szem-kéz 

koordinációit és legfőképpen az önuralmat. Idén szeretnénk minél több kupán, 

akár megyei bajnokságban is részt venni, ha sikerül. Remélem, hazai pályán 

ebből a lendületből tudunk mutatni eredményeket is, ami felkelti településünk 

lakóinak figyelmét. Lelkesedésükkel segítik, buzdítják játékosainkat. Előre is 

mindent köszönünk, hiszen ,,ez a sport a szerelmünk és ezért áldozunk." 

 

 

  Polgár Vincencia 
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Sakk – szakosztály beszámolója a januári versenyről: 
 

XVII. ALMÁSFÜZITŐ BAJNOKA és ZSEBŐK OTTÓ sakk 

emlékverseny: 

 

2015.01.17-én, szombaton 32 fő részvételével került megrendezésre, 

melyen a résztvevők száma a tavalyi évhez képest tovább emelkedett. 

A versenyzők a következő településekről érkeztek, ezek: Budapest, 

Esztergom, Tatabánya, Tata, Komárom, Kisbér, Ács, Bős, Almásfüzitő. 

A versenyt Karánsebesy Lukács, Almásfüzitő polgármestere nyitotta meg. 

A színvonalas és zökkenőmentes lebonyolításról a versenybíró László Imre, 

a Komárom-Esztergom Megyei Sakkszövetség elnöke gondoskodott. A 

nívós és erős mezőnyben a díjak sorsa 9. forduló küzdelmeiben,  

játszmánként 2x10 perc gondolkodási idő alatt dőlt el. 

A szoros versenyben a végeredmény a II. és III. helyezett holtversenyét 

hozta, akiknek a sorrendje az ellenfeleik végső pontszámának összesítése 

alapján dőlt el. 

A díjakat Beró László Almásfüzitő Alpolgármestere és Pusztai János a 

Verseny egyik ötletgazdája adta át. 

A versenyen a következő díjak kerültek kiosztásra: 

1. helyezett: Horváth Csaba, Tatabánya (Az Almásfüzitő Bajnoka 

vándorkupa nyertese) 

2. helyezett: Kovács Dávid, Tatabánya 

3. helyezett: Balogh Péter, Bős  

Legjobb ácsi versenyző: Nyéki Bence, (A Zsebők Ottó emlékverseny 

vándorkupa nyertese) 

Legidősebb versenyző: Cuibus János, Budapest (92 éves) 

Legjobb nyugdíjas versenyző: Pusztai János, Almásfüzitő 

Legjobb női versenyző: Dr. Jakabó Judit, Tatabánya 

Legjobb amatőr versenyző: Papp Zoltán Tatabánya 

Legjobb külföldi versenyző: Balogh Péter, Bős (Szlovákia) 

Legjobb almásfüzitői versenyző: Geszler Tamás 

Legjobb általános iskolás (8. osztályosig): Nagy Péter Bálint, Tatabánya 

Legfiatalabb versenyző: László Balázs (8 éves), Tatabánya 

Különdíjakat felajánló magánszemélyek: Karánsebesy Lukács, Almásfüzitő 

polgármestere, Geszler Tamás, Pusztai János, Sándor Előd Almásfüzitőről 

és Birbauer Imre Bábolnáról 

    

Geszler Tamás 


