
3. Napirend 
 

Sportegyesület 2010-2011. évi szezonjának beszámolója 
 
 
A szezonnak 200 eFt önkormányzati támogatással és 200 eFt alapítványi támogatással 
indultunk el. Mint minden évad eleje a szövetség felé sok papírmunkával és sok befizetéssel 
kezdődik. Ezeket mind Csehek József sportelnökségi tag végezte. Mik ezek? 
 - Sportorvosi igazolás (minden játékosnak egyenként), 
 - játékengedély, 
 - nevezési díj, 
 - pályahitelesítési díj, 
 - a papírmunkához szükséges iratok pl.: APEH igazolás. 
 
A szezonnak még a régi elnökkel – Hámori Imre úrral – kezdtünk neki, de szeptember 
közepére lemondott tisztségéről, ugyan 2010. 12. 30-ig még maradt. Addig is hivatali teendőit 
– közmegegyezéssel – én, Hajnis Károly végeztem. Mint például: az október végi 
ligagyűlésen én képviseltem Tolmács csapatát, a megyei elnökség tagságában végbemenő 
változások miatt összehívott november 22-i AD-hoc bizottság választása és ennek okának 
tájékoztatásán képviseltem Tolmácsot, melyen az MLSZ részéről Csiki Károly érdekes és sok 
mindenben pozitív beszámolót, előadást tartott. 
 
Az őszi fordulóra három edző meccsel készültünk. A keret 18 tagú. Nagyrészt mindenki 
játszott az ősz és tavasz folyamán. Egyedül Hajnis József nem játszott a térde miatt. Csulik 
Krisztián is csak tavasszal játszott. 
 
Tél folyamán kettő kispályás teremlabdarúgó tornán vettünk részt Rétságon és Szendehelyen. 
Előbbi helyen önerőből képviseltük Tolmács színeit bizonyos félreértések miatt. 
Szendehelyen a költségvetésünk terhére, persze rendes hivatalos számlával igazolva. 
Tavasz folyamán előbb az elnökség élén történt változásokat orvosoltuk. Március 13-án 
megtartott közgyűlés keretében új elnököt választott az egyesület tagsága egybehangzó 
többséggel engem – Hajnis Károlyt – választottak meg az elnöki tisztségbe. A személyi 
változás miatt már ősz folyamán el lett fogadva a választmány részéről Féja László 
beválasztása az 5 fős elnökségbe, de a közgyűlésen Kuris Tibor elnökségi tag felvetette, hogy 
Tálas István elnökségi tag feltehetően – egészségügyi probléma miatt – nem tudja vállalni 
elnökségi feladatait. Emiatt nagy többséggel Porubszki Rolandot választottuk meg a helyére. 
Tálas István az óta már –mindennek hála – jár és eljön minden meccsre. Az újbóli tagságáról 
még beszélek vele, hogy gondolja a jövőt? 
 
A leadott közgyűlési és jelenléti ívet a Nógrád Megyei Bíróság elfogadta, de hiánypótlás 
címen formanyomtatvány kellett kitölteni, melyet már elküldtünk, melynek pozitív eredmény 
hozó végzését 2011. 05. 25-én vettem kézhez. , amely alapján Én – Hajnis Károly – vagyok 
az új elnök 2011. 05. 18. kezdettel. 
 
A tavaszi meccsek nem teljesen a várt eredményeket és bizonyos emberek és játékosok a várt 
teljesítmény alatt szerepelnek. A szükséges változtatások – mint új játékosok igazolása – 
folyamatban van. Lesznek újak, ifista korúak és kicsit „vénebbek” is. Kb. 4-6 játékos jelezte 
szándékát. A záró banketten a felmerülő kérdésekre, problémákra meg szeretnénk és meg is 
fogjuk találni a megoldásokat. 
 



Április 30-án a falu és a sportbarátok döntő többsége szerint kielégítő, jó május 1. kupát 
szerveztünk. 
 
A sport kollektíva által ősszel elfogadott tagdíj 1.000 Ft, melyet a tavasz folyamán, majd 
mindenkitől beszedtem. Az utolsó meccsig meg lesz a teljes összeg. 
 
Aprópó pártoló tagság is van, ami szintén 1.000 Ft a sportbarát és támogatni szerető 
embereknek. A közgyűlés még a bérletes jegyszedést is elfogadta. 
 
Ez úton is szeretném megköszönni az önkormányzat és az alapítvány hathatos támogatását, 
melyet a következő szezonra is köszönettel kérné a sportegyesület teljes tagsága. 
 
 
 
Tolmács, 2011. 05. 25. 
 
 
 
 
             Hajnis Károly 
         Tolmács SE elnöke 
 


