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Labdarúgó-szakosztály: 

 

   A 2012/2013évi Megye IV labdarúgó bajnokság az átszervezések miatt 12 csapattal indult. A 

játékos keret ismét átalakításra szorult.  A nevezéshez továbbra is edzői papírral rendelkező edzőt 

kellett megnevezni. A játékosok mérkőzéseken való megjelenése idén már nem okoz gondot. Szinte 

minden mérkőzésen ugyanaz a kezdőcsapat szerepelt. Sajnos a viszonylagos összeszokottság még 

nem látszik meg az eredményeinken. Volt néhány jobb mérkőzésünk, amin sikerült 60-70 percig 

vezetni, de sajnos kondicionális gondok miatt a végén mindig vesztesen hagytuk el a pályát. Csupán 

egy döntetlent sikerült elérni. Örömteli fejlemény, hogy nem volt lemorzsolódás, sőt azt 

tapasztalom, hogy a jelenlegi keretben szereplő vidéki játékosok szívesen és örömmel jönnek 

hozzánk. Eljutottunk oda, hogy nem nekem kell játékosok után menni, hanem focizni akarók 

keresnek meg azzal, hogy szeretnének ide igazolni.                                

  A tavaszi szezonra szeretnénk néhány hétvégi edzéssel és edzőmérkőzésekkel felkészülni amint az 

időjárás engedi.     

  Pozitívum, hogy a csapat gerincét évek óta alkotó helyi játékosok ebben a szezonban is mindig 

megjelentek, a mérkőzéseken. Rájuk biztosan lehet számítani, nekik fontos, hogy Eplényben legyen 

focicsapat.   

   A mérkőzés szünetében tartott tombolasorsolás továbbra is nagy népszerűségnek örvend. A díjakat 

továbbra is a Mókus büfé és Éva kiskocsmája biztosítja.    

   Hazai mérkőzések után nagy sikere van a zsíros kenyér partinak, aminek igen jó közösség építő 

szerepe van. 

  A tavalyi év sikertelen próbálkozása után, kihasználva a látvány csapatsportágakat, támogató 

lehetőséget idén ismét szeretnénk külső segítséggel pályázatot benyújtani a Magyar Labdarúgó 

Szövetséghez. A pályázat tárgya ismét a sportpálya bekerítése lenne. A kerítésnek elsősorban a 

terület vadaktól történő megvédése a célja. Itt szeretnénk kérni a testületet, hogy a pályázathoz 

szükséges önrészt ismételten biztosítsa. 

    Meggyőződésünk, hogy sikeres megvalósulás esetén nemcsak az egyesület tud méltóbb 

körülményeket biztosítani a mérkőzésekhez, hanem a bekerített terület mindenki megelégedésére az 

egész település javát fogja szolgálni. 

   Az MLSZ kiscsapatokat támogató programja, ami szerint minden versenyzéssel kapcsolatban 

felmerülő költség 90%-át visszatéríti nagyban, megkönnyíti a csapat fenntartását. 

   A mellékelt pénzügyi beszámolóból jól látszik, hogy 2012-ben kisebb költséggel tudtunk 

működni. 

 

 A biliárd és az atlétika szakosztály is sikeresen szerepelt saját rendezvényein. 

A két szakosztály tevékenységéről Bogár Tamás és Tarné Jámbor Anita szakosztályvezetők az 

alábbi beszámolót készítették: 

 

Atlétika-szakosztály (Tarné Jámbor Anita): 

 
 Az Eplényi Sportegyesület Atlétika szakosztálya 2012 tavaszán alakult meg. Jelenleg két tagot számlál: 

Tar Zoltán és Tarné Jámbor Anita.  

A tagok kb. 3 éve vesznek részt különböző futóversenyeken, 3-21km-es távokon. A 2012-es évben 

indultak először Eplény színeiben.  



Elért eredmények, versenyekre lebontva: 
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 A tagok a következő évben új tagok toborzásával és közös edzésekkel és versenyzéssel is szeretnék 

fellendíteni a község sportéletét. 

 

Biliárd-szakosztály (Bogár Tamás): 

Márciusban hat csapattal induló bajnokságban rendkívül jó rajtot vettünk, a szezononként 

kétfordulós lebonyolítási rendszerben (8 győzelem és 2 vereség). A tavaszi szezont a 2. helyen 

zártuk. 

Sajnos az őszi fordulók megkezdése előtt három csapat gazdasági okokra  

hivatkozva visszalépett, ezért a többi csapatvezető a bajnokság lezárását 

kérte. Csonka bajnokságunkat egyéni, illetve páros versenyeken való részvételünkkel 

pótoltuk. Az őszi fordulók támogatási összegére nem tartottuk igényt. 

Reményeink szerint a 2013. évi bajnokság új csapatok nevezésével elindul.  

  

Egyéb tevékenységek: 

 

Decemberben jótékonysági bált szerveztünk az EKE-vel és Pej Mihálynéval közösen egyik játékos 

társunk testvérének gyógykezelését segítendő, így 71 500 Ft-tal tudtunk segíteni. 

 Továbbra is segítjük az önkormányzat és az alapítvány által szervezett rendezvények 

lebonyolítását. Sajnos az alapítvány nem igényli a segítségünket. 

  

A 2012. évre nyújtott támogatást az előírásoknak és követelményeknek megfelelőn használtuk fel. 

 

Köszönjük az önkormányzat mindentéren nyújtott támogatását. 

 

Kérem a tisztelt képviselő-testületet beszámolónk elfogadására. 

 

Eplény, 2013-01-21 
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             SE-elnöke 


