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   A 2011/2012. évi Megye IV. labdarúgó bajnokság ismét 15 csapattal indult. A játékos 

keretet ennek megfelelően próbáltuk felduzzasztani. A csapat mellé kívülálló edzőt hívtunk, 

mivel ez a nevezés egyik feltétele volt. Sajnos az edző által igazolt játékosok 3-4 fő 

kivételével nem vették komolyan a mérkőzéseken való megjelenést. Emiatt hétről hétre más 

és más összeállításban léptünk pályára. Ez meglátszik az eredményeinken is. Volt néhány 

jobb mérkőzésünk (2 + 1) amin sikerült győzni vagy döntetlent elérni, esetleg szoros 

mérkőzésen kis különbséggel kikapni, de legtöbb esetben súlyos vereségeket szenvedtünk. 

Azonban észre kell venni, hogy osztálykülönbség van a mezőny eleje és a mi csapatunk 

között. Ismét voltak sértődés miatti lemorzsolódások is.                 . 

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

kellett néhány helyi játékost, valamint sikerült az utolsó hat fordulóra igazolni 4 új játékost 

akikkel megszűnt a létszámgond. Így a szezont tisztességesen be tudjuk fejezni. Őket már a 

következő szezonra is gondolva igazoltuk. Ígéretük szerint becsületes megjelenés várható 

tőlük.  

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

megjelentek a mérkőzéseken. Nekik fontos, hogy Eplényben legyen focicsapat.   

A 2012/2013-as szezont megyei szinten teljesen átalakítják, ezért reménykedünk, hogy  olyan 

csoportba kerülünk, ahol több, a mi tudásunkhoz közeli csapattal kerülünk szembe.  

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

díjakat továbbra is a Mókus Büfé és az Éva Kiskocsmája biztosítja.    

 

Idei évben kihasználva a látvány csapatsportágakat támogató lehetőséget, külső segítséggel 

pályázatot nyújtottunk be a Magyar Labdarúgó Szövetséghez. A pályázat tárgya a sportpálya 

bekerítése. A kerítésnek elsősorban a terület vadaktól történő megvédése a célja. Itt 

szeretnénk megköszönni a testületnek, hogy a pályázathoz szükséges önrészt biztosítja.  

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-nek a kiscsapatokat támogató programja, ami szerint minden versenyzéssel 

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

fenntartását. Ezért az idei naptári évben még nem kellett az elfogadott költségvetésünkhöz 

folyamodni. 

Idei évben lakossági igényre atlétika szakosztállyal bővítettük az egyesületben űzhető 

sportágak körét. A szakosztály jelenleg két fővel működik és főleg utcai és maratoni futó 

versenyeken indulnak. Az ő anyagi támogatásukat meg tudjuk oldani az elfogadott 

költségvetésünkből, külön támogatást nem igényelnek. A szakosztály megalakulása 

illeszkedik alapszabályunk III. fejezet 11. § második sorához, „minél több sportágban 

versenyzés biztosítása”. Tőlük beszámolót jövő évben várunk először. 

Továbbra is segítjük az önkormányzat és az alapítvány által szervezett rendezvények 

lebonyolítását. Sajnos az alapítvány nem nagyon igényli a segítségünket. 

A 2011/2012 évre nyújtott támogatást az előírásoknak és követelményeknek megfelelőn 

használjuk fel. 

 

Köszönjük az önkormányzat mindentéren nyújtott támogatását. 

 

Kérem a tisztelt képviselő-testületet beszámolónk elfogadására. 

 

Eplény, 2012. 05. 21. 

 

Tisztelettel:  

    Matula Mihály 


