
 

 

Tordas Sportegyesület 
szakmai beszámoló 

Egyesület 2021  

 Farkas Örs, elnök 
 Farkas Zsolt, elnökségi tag, technikai vezető 
 Korolovszky Gábor, elnökségi tag (labdarúgó szakosztály) 
 Kalamár Domonkos, elnökségi tag (cselgáncs szakosztály) 
 Tóth Gábor, elnökségi tag (tenisz szakosztály) 
 Farkas István, elnökségi tag (lövész szakosztály) 
 Sebestény Ákos, elnökségi tag (íjász szakosztály) 
 Farkas Tibor, elnökségi tag (kártya szakosztály) 
 Szakmáry Zoltán, elnökségi tag (atlétika szakosztály) 

A felügyelő bizottsági feladatokat Somlói József vezeti. 

2021-ben a Sportegyesület kihasználta a járványhelyzet okozta helyzetet (a sportolási 
lehetőségek korlátozását) és az infrastrukturális karbantartás és fejlesztési feladatainkat helyeztük 
előtérbe. Ennek köszönhetően – a hosszú évek óta halogatott – lőtér karbantartást és a tenisz 
klubház rekonstrukciós munkáit is el tudtuk végezni, ez utóbbinál meggátolva ezzel a további 
állagromlást, vizesedést. 

Ezzel párhuzamosan zajlott a labdarúgó öltöző bővítése és felújítása. Az építkezés az anyagi 
nehézségek (pályázati adminisztráció és cash flow problémák) ellenére is jól haladt, figyelembe 
véve azt is, hogy a régi épület átalakításával meg kellett várnunk a tavaszi szezon befejezését. 
Sajnos, amikor az épület felújítása elindult, sok olyan problémával is szembesültünk, amelyek a 
korábbi felmérések során nem vagy nem ilyen mértékben jelentkeztek. Ez mind időben, mind 
pedig a költségek terén újabb nehézségeket okozott, viszont ezek leküzdésével lényegében a 
korábbi épület is teljesen megújult, ide értve a teljes vízszigetelést, gépészetet, villanyászatot és a 
teljes belső kőműves munkákat is. A végleges tervek alapján az épületben összesen 4 csapat öltöző 
és zuhanyzó, egy nagyméretű közösségi helység és konyha, egy játékvezetői és egy edzői öltöző, 
egy konditerem, 3 nyilvános mellékhelység, egy tisztítószerraktár és egy sportszerraktár, valamint 
az ezeket kiszolgáló közlekedő és gépészeti helyiségek kerülnek majd kialakításra.  

Mindezek alapján a cél az, hogy 2022-ben az épület külseje és környezete elnyerje végső 
formáját, valamint az alsó szint teljes értékűen használható legyen, majd ezt követően kerülhet sor 
az emelet belső munkálatainak befejezésére is. 

Építkezés miatt labdarúgó csapataink a teljes őszi szezonban a hazai mérkőzéseit a gyúrói 
pályán játszották. A megye I. osztályú csapatunk idegenben szerepelt, bejutott a Magyar Kupa 
főtáblára ahol a Buda FC-t múlta felül az első fordulóban, a második fordulóban az Iváncsa 
csapata állított meg.  

A sportegyesület tavaly mindösszesen megközelítőleg 300 aktív(!) igazolt sportolóval 
rendelkezett, amely jelentős szám egy 2.000 fős településen. 

Egyesületünk anyagi helyzete a tavalyi év nehézségei ellenére is stabil maradt, amihez az 
önkormányzati támogatások is jelentős részben hozzájárultak, azok felhasználásáról a mellékelt 
táblázat segítségével részletesen is tájékozódhatnak. 

2021-ben a szokásoknak megfelelően megszerveztük nyári táborainkat is, a labdarúgás mellett 
tenisz és cselgáncs szakágaknál is volt lehetősége a tordasi és környékbeli gyerekeknek 
kipróbálni, fejleszteni magukat. 

A szakosztályok működéséről részletesen az éves, rendes, nyilvános közgyűléseinken 
mindenki részletesen is tájékozódhat, a szakosztályok vezetői ezen a fórumon számolnak be a 
szakmai munka alakulásáról. 



 

 

2021-es sporteredményeink: 

Labdarúgás: 

Megye I. osztály 10. helyezés  

Megye III. osztály 6. helyezés 

Öregfiúk 8. helyezés 

U19 6. helyezés 

U16 10. helyezés  

U14 3. helyezés 

Magyar Kupa főtábla, Fejér megyei kupa 4. helyezés 

Tenisz: 

XXIV. Tordas Kupa 

Megyei bajnokság 7. hely  

Lövészet: 

Opsitos csapatverseny 50+ I.hely  

 

Végül pedig említésre méltó, hogy a település önkormányzatával együttesen a Sportegyesület 
is részese egy birtokháborítási, polgári pernek, mely 2017-ben indult. Sajnos 2021-ben egy 1. fokú 
ítélet is született, mely leginkább az általános iskolások sportolási lehetőségét korlátozza. A most 
is zajló eljárásban ezek ellenére azonban úgy tűnik, hogy kompromisszumos megállapodás 
születhet, és egy ésszerű döntés mentén tudjuk és tudja majd a település is használni a 
sportlétesítményeket. 

 

 

 

Tordas, 2022.05.16 

Farkas Örs, elnök 


