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1. Bevezető, Idén 11 éves az egyesületünk!!
2011-2015. márciusáig Zsellér Pál, majd 2015. március 02-től Horváth Anikó
illetve 2018. áprilisától Kárászné Botka Nóra elnöksége alatt mindig sikerült egy
lépést előre lépnünk, úgy gondolom, érzem, hogy a 2021-2022. bajnoki
idényben Fodor Tamás elnök vezetése mellett is szép eredmények születtek.
2. Létszám alakulása
Létszámunk évről –évre 160- 180 fő között ingadozik. De, és itt hívom fel a
figyelmet, hogy sokan felfüggesztették az edzések látogatását, abbahagyták,
időszakosan változik a létszámunk évről-évre, várhatóan 160-170 fővel kezdjük
a következő szezont, bízva abban, hogy a nyáron meg tudjuk tartani az
értékeinket.
Eligazolt, 39 fő, új igazolás 45 fő volt 2020-2021 évben nyáron, illetve télen.
3. Célkitűzések teljesülése
Minden évben volt olyan célkitűzésünk, amit nem tudtunk megvalósítani, de
ebben a bajnoki évadban nem tudok ilyenről beszámolni, talán az U/19-es
csapatnak magas volt az NB-II-es Regionális bajnokság.
Teljesült viszont a többi vállalásunk, hiszen a labdarúgás szeretetét meg tudtuk
őrizni a gyerekeknél, versenyeztetésüket szintén meg tudtuk oldani, közösségi
szemléletformálás szintén sikerült megoldanunk.
Harmonikus kapcsolatunk változatlanul megmaradt az Önkormányzattal, a
Szilády Gimnáziummal, miként a szerződött partnereinkkel is, gondolok itt a
KTE Akadémiára és a Bp Honvéd Akadémiára sőt további szakmai és baráti
kapcsolatok alakultak ki Topolyán illetve a körzetközponthoz tartozó 14
településsel.

4.
5. Képzés, edzői képesítések
Online Kredit gyűjtő előadásokat rendben meghallgattuk!
Dervaderivs Gábor Szakami vezetőnk a UEFA B előadásokat hallgatja,
hamarosan végez.
RFC Szakmai nyílt nap remekül sikerült.
5. 2019-2020 évi TAO támogatás, EMMI pályázat a KK. részére.
2020-2021.-ban időarányosan elszámolásra került az igénybe vett TAO
pályázatban megjelölt összeg, személyi jellegű bérköltség, eszközvásárlás,
személyszállítás és a bérleti díjak, külön figyelemmel a beruházásokra.
B játéktér megvilágítása pályázat 30 millió Ft, kifizetésre került, elszámolása
folyamtaban van.
Építési tervek, engedélyek készültek a lelátó és a raktárhelyiségek bővítésére,
ebből a lelátó bővítés megtörtént, cc 6,6 millió + áfa forint értékben, igen
impozáns lett.
KK. támogatás külön keretből 15 Millió forint, elszámolása folyamatos.
2022-2023 pályázatunk feltöltésre került, köszönjük Kati.
6.Feltételek
Téli időszakban vírus helyzet végett döcögött, de tudtunk edzeni a bérelt
(Buborékban) bérleti díjakat rendben kifizettük 1,5 millió, miként a Városi
Sportintézmény használatáért is, közel 7,6 milliót. Továbbá béreljük a Dékáni
Sportcsarnokot és a Tekó csarnokát cc. 600.000 Ft értékben.
7. Versenyek, kupák
Általánosságban elmondható, hogy a megrendezésre kerülő hazai rendezésű
utánpótlás téli – nyári felkészülési tornákat sikeresen lebonyolítottuk, 84
csapat, 840 gyerkőc részvételével.
KÖSZÖNET a Kebpro kft, Merkbau kft, BD Trader kft, JT Infotéka kft, KB
Autoteam kft, Barcelona kft JOMA kupa, KIE Kupa, Paor Víz kft és Top Ár kft
Hardt Oil kft a kiskunhalasi OTP, és a Kiskunhalas Város Önkormányzatának a
támogatásért. Külön köszönet a Kiskunhalasi Ifjúsági Egyesületnek Farkas
Dániel Elnöknek, Farkas Lajosnak, Takács Gizellának az önzetlen támogatásért
és a szervezésért, hiszen minden tornán kivették ők is a részüket a munkából.

Tisztelet és hála azoknak a cégeknek akik Tao felajánlásaikkal, vagy egyéb
módon támogatnak bennünket.
8. Fejlesztési megvalósulások
Folyamatos fejlesztésben, kivitelezésben volt, van a Bundzsák Dezső
Sportintézmény, modern minden igényt kielégítő öltözőnk elkészült,
berendeztük, teljes beruházási költség kifizetésre, elszámolásra került!
Fedett lelátó, öltöző berendezés, informatikai eszközök, és a járdák, illetve a
grund pályák saját forrásból, önerőből elkészültek.
Több százezer forint értékben veszünk évente kapuhálókat, Fűnyíró traktor
megvásárlásra került 5,5 millió forint értékben.
Villanyvilágítás elkészült, kiviteli ár 30 millió Ft. Tervek készültek a lelátó és a
raktárhelyiségek bővítéséről.
Minden igényt kielégítő játszótér épült 6 millió + áfa értékben önerő nélkül.

9.Létszámok, edzők, csapatok. Szakmai felépítés, Versenyeztetés
2021-2022 évben a megyei futsal bajnokságban II. helyen zárt.
2021-2022 Felnőtt női futsal csapatunk az NB.II –es bajnokságban szerepelt.
Edző: Dávid Géza
előkelő III. helyen zárt.
Gollövőlistán, Nagy Vivien 55 góllal a II. helyen végzett.

2021-2022 Régiós U-19-es 2003 –as bajnokság (2006-2004) Dél Keleti
csoportjában a XIII. helyen zártak
edző: Fodor Tamás
2021-2022 Régiós U-15-ös bajnokságban (2007) Dél – Keleti csoportjában a
IV. helyen végzett.
Gollövőlistán Dömötör Andor 30 góllal az IV.
Edző: Gilich Tamás

2021-2022 Régiós U-14 –es bajnokságban (2008) Dél Keleti csoportban az
előkelő III. helyen zárt.
Gáspár Zalán IV. helyen zárt a gollövőlistán 49 góllal
Edző: Rencsár József

2021-2022 Régiós U-13 –as bajnokságban (2009-2010) Dél Keleti csoportban
csapatunk remekül helyt állt, de nem hirdettek ebben a kosztályban
végeredményt az új versenykiírás szerint.
Edző: Velez Donát

2020-2021 Régiós 2011-es U-11-es bajnokságban a 2012 –es csaptunk
szerepelt, ahol remek mérkőzéseket játszott. Eredményt itt sem hirdettek.
Edző: Hugyecz János és Búzás Viktor

2021-2022 Régiós Gyermekligában szerepeltek a 2013, 2014, és a 2015-16-os
játékosaink a Bozsik fesztivál mellett.
2015 a VI. helyen zárt
2014 szintén VI.
2013. pedig a III. helyen zárta a küzdelmeket.
Edző: 2013 Zákány Sándor, Nagy István
Edző: 2014 Kárász Zsolt
Edző: 2015-16 Vincze Attila
Játékosaink emlékérmeket vehetnek át, illetve a III. helyezett csapat kupát.
Kapusedzőnk, Borka Barnabás elvégezte időarányos munkáját a kiválasztott
gyerekekkel.

10. Egyéb
Végezetül szeretném minden sportolónknak, szülőnek, egyesület vezetőnek,
támogatónak, megköszönni az éves segítséget, figyelmet, támogatást, és azt,
hogy közösen együtt átvészeltük ezt a vírusos időszakot.
Korosztályok kiemelkedő játékosai
















(2017) Nyúl Zsigmond, Minorics Katalin
(2016) Meszes Konrád
(2015) Kocsis Lehel
(2014) Boros Benett, Szalai Nóra, Mészáros Doroti
(2013) Zseni Zsadány Minorics Eszter
(2012) Ale Bianka és Kollarics András
(2011) Szántó Lóránd
(2010) Barabás Dávid
(2009) Teleki Dávid
(2008) Rontó Péter
(2007) Hajma András
(2006) Zákány Tamás
(2005) Bujdosó zétény
(2004) Izsó Ferenc Ákos
(2003) Makay Ákos
Körzetközponti edzőkollégákat is köszöntjük, hiszen nélkülük nem
tudtunk volna eredményesen Bozsik fesztiválokat, tornákat rendezni,
illetve az Ő szakmai elhivatottságuk nélkül nem működne a labdarúgás.
Edzőknek, támogatóknak köszönetet mondani, munkájukért,
támogatásukért.
Dávid Géza, Hugyecz János, Kárász Zsolt, Zákány Sándor, Nagy István,
Borka Barnabás, Dervaderics Gábor, Rencsár József, Gillich Tamás, Fodor
Tamás, Velez Donát, Velez Attila, Búzás Viktor, Vincze Attila,
Köszönöm a figyelmet, Hajrá Szilády RFC 2022-23 -ban is.

