
A 2018 évi Sportegyesületi beszámoló.                         
Előterjesztő Hajnis Károly a Tolmács SE elnöke.  
 
A 2018 évi költségvetés állt az önkormányzat által adott 300 EFT-ból és Miklósi László által 
50 EFT-ból és Bencsis Richárd által adott 100 EFT-ból. Ebből az önkormányzati 300 EFT 
már el van számolva, a többi az adományozok jóvoltából szabadon felhasználható volt és fel 
is lett használva különböző egyéb ktg-re.  
A 2018-as év, mint minden eddigi év a jó megérdemelt pihenéssel és a tavaszi idényre való 
felkészüléssel telt, minél több edzéssel a teremben és egy terem tornán való részvétellel 
Szendehelyen, ahol ismét 4 helyen végeztünk a 16 csapatból.  
A futballpályára a pálya körbe kerítésére vasrácsos megoldással  sajnos nem tudtunk a kiírt 
pályázatra jelentkezni, mert nem vagyunk tagjai a kiíró szervezetnek. Így csak a március 15-i 
karbantartással - amin szép számmal voltak jelen a futballisták - tudtunk javítani a pálya 
állapotán, amit még előző ősszel Kása Géza malacai széttúrtak.  
A tavaszi idényre két új igazolással Hugyecz Istvánnal és Styevkó Lászlóval megerősödve és 
pár edző meccsel amennyit a szélsőséges tavaszi időjárás engedett készültünk. Április 30-án a 
Közösségi Házzal karöltve szerveztük meg a majálist, ami a sport részét nézve a kevés csapat 
ellenére jó sikerült.  
A tavasz folyamán sajnos nem a tervezetnek meg felelően alakultak az eredmények és emiatt 
a középmezőnyben végeztünk. Ez betudható volt a sérüléseknek és nem megfelelő hozzá 
állásnak és az adott meccseken a felállásnak is. A tavasz folyamán sikerült még párszor a 
pálya állapotán javítani, de legnagyobb segítség az útfelújítás miatt itt lévő úthenger 
ráengedése volt a pályára amit utólag is köszönjük az önkormányzatnak és Hajnis Ferenc 
polgármesternek. A június végén megrendezett évadzárón sok fontos kérdés mellet a folytatás 
mikéntje kérdésében is tanácskoztuk, ahol a meglévő kereten felül újabb erősítésekkel az új 
szezonra ütőképesebb és eredményesebb csapatott rakjunk össze, ami a dobogót is 
megcélozhatja. De sajnos ezen célok a nyáron kútba estek azzal, hogy két elég jó játékosunk 
Krausz Tamás, aki tolmácsi, és Szabó L.Levente, aki érsekvadkerti eligazoltak és helyükre 
érkezők sajnos nem pótolták őket. Név szerint:Mester Ábel és Bodnár Martin. Bár sajnos 
Hugyecz István is elment, de a sérülései miatt nem volt nagy veszteség. Így őszi idényre pár 
edzőmeccsel a hátunk mögött reménykedtünk a jó kezdésben és jó szezonban. De sajnos az 
edző meccseken is és az őszi idényben is sújtott minket a sok sérülés és emiatt pár mérkőzést 
leszámítva nem a legjobb össze állításban tudtunk játszani, ami fusztrálta  az egész csapatot és 
a szurkolókat is. Menet közben sajnos más probléma is közbe jött megint elkezdte Kása Géza 
malacai folyamatosan, rendszeresen túri a pálya talaját. Ami ellen többször eredmény nélkül 
szólítottuk fel és ezt megelégelve a pályát a korlátra erősítve 1 méter magas vadhálót raktunk 
fel 100 EFT értékben, amit én Hajnis Károly fizetem ki, amit  az alapítványtól majd 
megkapok az elnöknő ígéretéhez híven, amint hozzá fér a számlához. Így a pálya állapota 
miatt újra le kellett hengerezni a pályát, amire Bencsis Richárd adott 40 EFt-ot. A helyzet 
javítása érdekében reaktív állva lett Szalay Szabolcs, aki az első meccsébe belesérült és 
Varsányi Erik Péter is, és az idény vége felé leigazoltuk Kardos Krisztiánt is. Velük csak 
kicsit javult a helyzet, így az őszt a tabella hátsó részében fejeztük be. Így a téli pihenőre úgy 
mentünk el, hogy a sorok rendezésére és a keret megerősítése volt a a cél. De azóta ezen 
törekvésük több okból nem sikerült és emiatt a csapat a 2019 évi tavaszi idényt nem tudta 
vállalni és vissza léptünk a bajnokságtól. 2019 júniusában összeülünk és megvitatjuk ezt az 
idényt, hogy lesz-e 2019 őszére csapat Tolmácson.  
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