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  A 2010/2011 évi Megye IV labdarúgó bajnokság az újabb átszervezésnek köszönhetően 15 

csapattal indult. A játékos keretet ennek megfelelően próbáltuk felduzzasztani. A csapat mellé 

kívülállóedzőt hívtunk, edzéseket tartottunk. Az első néhány fordulóban ennek köszönhetően 

viszonylag jól szerepeltünk. Azonban az őszi szezon közepétől ismét szembesülnünk kellett a 

csapatot évek óta kísértő morális gondokkal. Aki kevesebbet játszhatott megsértődött, aki nem 

sértődött meg az nem tudott beilleszkedni. Ennek köszönhetően a szezon végére ismét 

elfogytunk. Sajnos eddigre az edzőtől is elköszöntünk, mivel magatartásával rontotta 

csapatunk nimbuszát.  

  A tavaszi szezonnak már igen csak létszámhiányosan vágtunk neki ezért ismét reaktiválni 

kellett néhány helyi játékost, hogy elkerüljük a létszámhiányos kiállást. 

  Örömteli, hogy a csapat gerincét évek óta alkotó játékosok nem hagytak cserben bennünket, 

továbbá a helyi fiatalok is tartják a szavukat és nem morzsolódnak le. Jelenleg a tizenöt fős 

létszámból tizenegyen helyiek vagy valamilyen formában kötődnek a községhez. A jövőre 

nézve ezt a létszámot még lehetne növelni, ha néhány helyi fiatal önszántából csatlakozna a 

csapathoz. 

  Mindezek tudatában a szezont, ha nyögvenyelősen is és viszonylag kevés sikerélménnyel, de 

ismét sikerül teljesíteni. 

  Negatívumként meg kell azonban említeni, hogy a rendszeres lemorzsolódásnak van egy 

rajtunk kívül álló oka is. Hiába teszünk meg mindent azért, hogy játékosokat keressünk és 

igazoljunk a csapatba, ha néhány szurkoló felelőtlen, sértő bekiabálásával elüldözi innen. 

Sajnos nem mindenki nyeli le a sértegetéseket. A szurkolóknak tudomásul kellene végre 

venni, hogy azért szerepelünk a negyedik vonalban, mert csak így tudunk focizni és csak ilyen 

vagy még gyengébb tudású játékosokat, tudunk ide igazolni. 

  Az idei év pozitívuma a mérkőzések szünetében tartott tombolasorsolás sikeres folytatása 

melyen a szünetig megváltott belépőjegyek vesznek részt. A díjakat továbbra is a Mókus büfé 

és Éva kiskocsmája biztosítja. Valamint végre sikerült szurkolói sálat készíttetnünk. Sajnos a 

sál nem fogy az elvárt szinten, amibe valószínűleg a csapat szereplése is belejátszik.  

 Fontos megemlíteni, hogy az Ámos Vendégház (Szegő László), a Membrane Kft. (Imre 

Gyula), valamint Panyi Árpád fakitermelő vállalkozó egy-egy mérkőzéslabda 

megvásárlásával segítette szereplésünket. 

  Minden probléma ellenére készülünk a következő szezonra, hogy megfeleljünk az 

önkormányzat által támasztott követelménynek, mely szerint a csapat nem szűnhet meg. 

 Ennek megfelelően van néhány ötletünk a csapat megerősítésére. 

 Továbbra is segítjük az önkormányzat és az alapítvány által szervezett rendezvények 

lebonyolítását. 

  A 2010/2011 évre nyújtott támogatást az előírásoknak és követelményeknek megfelelőn 

használjuk fel. 

  

A biliárd szakosztály eredményeiről, szerepléséről Bogár Tamás szakosztályvezető 

tájékoztatója: 

 

A 2010. évi biliárd bajnokság márciusban indult, a Pétfürdőn megrendezésre került 2009. évi 

bajnokság eredményhirdetése alkalmával. A rendezvényen, az előző év eredményeinek 

díjátadása valamint a 2010. évi bajnokság sorsolása zajlott. 

A tavaszi forduló után csapatunk a 2. helyen várta az őszi visszavágó fordulót. Sajnos az év 

második felében nem sikerült eredményünket megtartani. A kultúrház felújítása miatt 



lemondtunk pályaválasztói jogunkról, ezért az őszi fordulóban minden mérkőzésünket idegen 

pályán játszottuk. A bajnokság végére a 4. helyezést értük el.  

Rendezvényeink közül a 24-órás verseny elmaradt, de 2011-ben folytatni szeretnénk ezt a régi 

hagyományt.  

Az Eplény Biliárd bajnoka verseny megrendezésre került, ahol csapatunk egyik tagja (Magyar 

János) az első helyezést érte el.  

A fiatalok körében a biliárd nagy népszerűségnek örvend, ezért rendezvényeink számát 

növelni szeretnénk. 

 

Köszönjük az önkormányzat mindentéren nyújtott támogatását. 

 

Kérem a tisztelt képviselő-testületet beszámolónk elfogadására. 

 

 

Tisztelettel: Matula Mihály 

 

Eplény: 2011-05-08 


