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Tisztelt képviselők és Polgármester Úr, 
a  tavalyi  szezont  a  csapat  az alap elvárásoknak megfelelően az  5.  helyen zárta,  vagyis  a
középmezőnyben. Az ez évi idényre a vezetőség és a csapat magasabb célokat tűzött ki, a
dobogón  való  szereplést.  Ennek  megfelelően  a  nyári  szünet  után  a  csapat  megtartása  és
erősítése volt a cél. Mely cél a  két fő érkezésével és egy fő távozásával minimálisan teljesült.
A két érkező Hajnis Zoltán és Havay Zoltán Rétságról, az egy távozó Lányi Márton. A keret
az átigazolási időszak végére így alakult 23 fős létszámra. Az edzőmeccseken és az idény
elején  kiderült,  hogy  2  fő  kiesik  a  keretből,  az  egyik  sérülés  miatt,  a  másiknak  az  új
munkahelye lehetetlenítette el a meccsre járást. A megmaradt 21 fős keretben így is volt egy
játékos, Hekli György aki a szereplést csak másfél havonta tudta vállalni munkahelye miatt. A
két kieső  a sérült  Drajkó Dániel  és Németországban dolgozó Szakács Szabolcs. A játékos
edző Csulik Krisztián volt. Aki az őszi szezon végén lemondott. Bár a tavaszi szezon elején
még  vállalta  edzői  feladatait,  mert  a  játékosok  egyértelműen  jelezték,  hogy  továbbra  is
számítanak  munkásságára.  Mivel  áprilistól  már  nem  tudta  vállalni  a  szereplést,  ezért  a
megbízott edző a visszatért Hajnis Zoltán lett. Az őszi szezonban nem tervezett döntetlenek
hátráltatták a csapat eredményességét.
Az  őszi  szezonban  egy  műtéten  estem  át,  így  nem  tudtam  volna  megfelelően  ellátni  a
sportelnökséggel  járó  feladatokat,  ezért  helyettesként  Porubszki  Rolandot  vezetőségi  tagot
bíztam meg. Munkássága 3 bajnoki mérkőzésre és 1 kupa mérkőzésre terjedt ki az őszi szezon
végén.  Az  őszi  szezon  végén  elfoglalt  helyünk  lehetővé  tette,  hogy  tavasszal  a  dobogós
helyekre  pályázzunk.  Az  ősz  végén  a  Sportegyesület  pályázatot  nyújtott  be  a  salakpálya
korszerűsítésére Hajnis Ferenc, és Tálas Zoltán indíttatásával és segítségével. Reméljük ennek
megnyerése valószínűsíthető. 
A  tél  folyamán  nem  hivatalos  sportgyűléseken  megtárgyalásra  kerültek,  a  fennmaradó
kérdések, célkitűzések, teendőket. A téli felkészülés teremtornákban mérhető, hiszen a csapat
3 tornán is részt vett és egy tornán két csapattal is indult. Ezentúl a sportegyesület, Makkai
Máté  segítségével  teremtornát  szervezett.  Az  I.  Farsangi  teremkupa  elnevezésű
teremlabdarúgó bajnokságon 6 csapat vett részt, és lebonyolítása is sikeres volt. A tornát egy
tolmácsi  fiatalokból  álló  csapat  nyerte,  a  Bagolytanya.  Így  megőrizve  a  környékbeli
települések játékosaitól a kupát. 
Az  őszi  szezon  előtti  átigazolási  időben  két  új  játékossal  bővült  a  keretünk,  név  szerint
Belovai Tamással, Bánkról és Ücüncü Murat Sencerrel, Romhányból. Az edzések látogatása
sajnos  nem javult,  mivel  sok  játékos  munkarendje  nem engedi  meg,  de  más  területeken
fejlődés mutatkozik,  ami  mindenféleképpen pozitív előnyhöz juttatja  a  csapatot.  A tavaszi
szezont időjárási viszonyok miatt, nehezen indult be, több edzőmeccs és bajnoki mérkőzés is
elmaradt.  A Magyar  Kupa  első  fordulójában,  az  egy  osztállyal  feljebb  versenyző  Patak
csapatával találkoztunk, akiktől vereséget szenvedtünk. A pályánk állapota miatt, a mérkőzés
a  tereskei  pályán  került  megrendezésre.  A tél  végén  még  egy  pályázati  lehetőség  nyílt
csapatunk számára, de sajnos ezt nem nyertük meg, mivel a magasabb osztályokban szereplő



csapatok, több elbírálási szempont birtokában voltak. A tavaszi szezont jól kezdtük. A lőtt
gólok sorát nagymértékben növeltük, viszont néhány kapott  gól húzza vissza a mérlegünk
nyelvét. Május elsején ismét megrendezésre került a hagyományos kispályás labdarúgó torna.
A helyiekből szerveződött négy csapat küzdött egymással. 
A csapat tavaszi szezoni veretlenségét az első  helyezett Szirák törte meg. Szirák a jó foci
mellett,  kemény  szurkoló  táborral  is  rendelkezik  és  valószínűleg  ez  is  befolyásolta  a
csapatunk mérkőzésen nyújtott teljesítményét. Ezentúl két pontot vesztettünk Erdőkürtön, ami
borította a papírformát, ami részben magyarázható a silány bírói vezetéssel. Helytelen ítéletek
és egy meg nem adott szabályos góllal hátráltatták csapatunkat. Ezen a kilengéseken ellenére,
még mindig jó eséllyel pályázunk a dobogó elérésére. 
Az Önkormányzat és az Alapítvány támogatását ezúton is szeretném megköszönni a csapat és
magam nevében. 

Tolmács, 2013. 05.23 
Tisztelettel: 

Hajnis Károly,
a Sportegyesület elnöke



TOLMÁCS Sportegyesület 
 
 
 
Bevételek 2012        Ft. 
Tolmács önkormányzat támogatás    100.000.- 
MLSZ visszatérítés      169.581.- 
Kapott bankkamat                91.- 
Bevételek összesen:       269.672.- 
 
 
Kiadások 2012        Ft. 
Nevezési díj, tagdíj, versenyengedély, igazolás  75.276.- 
Mészhidrát          3.750.- 
Sportorvos, labor       77.000.- 
Irodaszer, nyomtatvány, könyv.    12.546.- 
Tisztítószer          3.200.- 
Oklevél, serleg         2.510.- 
Közjegyzői díj         3.000.- 
Bank ktg. Kezelési dij        5.510.- 
Postaktg.             470.- 
Kölcsön visszafizetése 2011. évi             27.890.-    
Kiadás összesen:               211.152.-  

       Ft. 
Bankszámla nyitó egyenleg:            +28.993.- 
Pénztár nyitó egyenleg       0 
2012 évi bevétel             +269.672.- 
2012. évi kiadás             -211.152.- 
 
 
Bankszámla záró egyenleg     16.898.- 
Pénztár záró egyenleg      70.615.- 
Pénzeszközök záró összesen:      87.513.- 
 
 
 
Vác, 2013. február 10. 
 
 
 
      Danyi Máténé 
          könyvelő 


