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Tabáni Spartacus SKE Tájfutó Szakosztály 
2014. évi évzáró és szakosztálygyűlés  

 
A szakosztály 2015. 01. 10-én, Gánton, a Vértes Vendéglőben tartotta 2014. évi évzáróját és 
szakosztálygyűlését. 
 
1. Elnöki megnyitó. A Tabáni Spartacus Sport és Környezetvédő Egyesület elnöke, Bugár 
József nyitotta meg a gyűlést. Gratulált a szakosztály 2014. évi sikeres működéséhez. 
Emlékeztetett, hogy még egy nagy szakosztálya van az egyesületnek, a Labdarúgó Utánpótlás 
Szakosztály, amely szintén nagyon sikeresen működik.  
 
2. Új szakosztály-vezetőség és egyesületi közgyűlésre küldöttek megválasztása  
A gyűlésen a szakosztály tagjai közül 74 fő volt jelen, amely több, mint 50%-a a szakosztály 
jelenlegi, 141 fős létszámának, így a gyűlés határozatképes volt. 
A szakosztály vezetőségének 3 éves mandátuma lejárt. Az új vezetés összetételére Bugár 
József, mint a jelölőbizottság elnöke, ismertette a javaslatot. Az új vezetés javasolt névsora: 
Gyalog László szakosztályvezető, tagok: Bakó Áron, Csipi Erzsébet, Gyalog Zoltán, Kedl 
Ildikó, Krasznai Orsolya, Morandini Viktor, Peregi Dávid, Sulyok Ábel. Az eddig vezetőségi 
tag Oszkó Attilát és Zai Bálintot állandó meghívottnak kéri fel. 
A gyűlés tagjai a javaslatot 73 igen szavazattal, 1 tartózkodással elfogadták. A 
szakosztályvezetés 3 éves mandátuma a 2017. év évzárójáig, illetve szakosztálygyűléséig tart. 
Az egyesületi közgyűlésre a szakosztály a létszámának megfelelően (minden megkezdett 10 
fő után 1 fő) 15 fő küldöttet küldhet (az egyesületi elnökség tagjain kívül). A küldöttekre a 
javaslat: Bakó Áron, Bugár Gergely, Gyalog Zoltán, Jenei Margit, Kedl Ildikó, Kinde Vanda, 
Krasznai Orsolya, Lengyel Ádám, Liszka Krisztián, Morandini Viktor, Oszkó Attila, Peregi 
Dávid, Sulyok Ábel, Weiler Vilmos, Zai Bálint. A javasolt küldöttek listáját a gyűlés tagjai 
egyhangúlag elfogadták. 
 
3. Szakosztályvezetői beszámoló. Gyalog László, a szakosztály vezetője 9 témában 
ismertette a szakosztály 2014. évi működését: versenyzők–létszám; edzések–edzőtáborok; 
versenyeken részvétel–eredmények; válogatottak (ifi EB, junior VB, felnőtt VB); 
versenyrendezések; helyiségeink; pénzügyi helyzet–pályázatok–szponzorok; honlapunk–
sajtónk; 2015. évi tervek. 
A szakosztály 1970 óta, amióta bajnoki pontversenyeket számolnak a sportágban, a legjobb 
eredményét érte el. 
 
4. Vezető edzői beszámoló és egyéni edzői értékelés. Gyalog Zoltán, a szakosztály vezető 
edzője röviden ismertette az eredményeket edzői szemszögből, majd szinte az összes 
versenyzőre vonatkozóan mondott rövid értékelést. 
 
5. Megemlékezés Rezesről. Ezután Schönviszky Györgyről, szakosztályunknak 2014.ben 
elhunyt, sokszoros bajnok versenyzőjéről és vezetőjéről volt rövid vetítéses megemlékezés 
(Dobróka Anett összeállítása). 
 
6. Jutalmazások. A szakosztály eredményes, országos bajnoki dobogós versenyzői, valamint 
aktív segítői jutalomban részesültek, részben a Dairy-Ép Kft. szponzori támogatása 
jóvoltából. Boxi a legeredményesebb férfi és női versenyzőnek adott át díjat. 
 
7. Vetítés 2014-ről. A szakosztály elmúlt évéről Dobróka Anett vetítettképes összeállítása 
zárta a szakosztálygyűlést. 
 
Az évzáró vacsorával, majd baráti beszélgetéssel zárult. 


