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A 2012-2013. évi teremlabdarúgó bajnokság visszavágói április 11.-én véget értek, a hat 

csapatos versenyből a Beruházási osztály fiai kerültek ki győztesen. 

 Az ELMŰ válogatott teljes létszámmal és erőbedobással részt vett a 2013-as Villamosenergia-

ipari Kispályás Labdarúgó találkozó selejtezőjében, ahol 19 csapat mérte össze tudását. Az ELMŰ-

ÉMÁSZ Társaságcsoport sikerrel vette az első akadályt, és bejutott a győri döntőbe. 

Az örömbe némi üröm is került, hiszen az RWE kupa időpontja egybeesett az Iparági döntő 

rendezésének dátumával -, melyet nem lehetett módosítani. Így a csapatot szétrobbanva kellett helyt 

állni mindkét eseményen. 

Az iparági döntőben a 10 résztvevőből a 4. helyen zárta a tornát az ELMŰ-ÉMÁSZ csapata. 

(Sajnos a döntőbe jutásért vívott küzdelemben a kapusunk megsérült, így esélyeink csökkentek a 

dobogós helyek egyikének megszerzéséért.) 

 A korábbi hagyományoknak megfelelően a Mátrai erőművel egy csapatot alkotva vett részt a 

megfelezett ELMŰ-ÉMÁSZ csapat az RWE kupán Angliában. Annak ellenére, hogy veretlenek voltunk, 

sajnos nem sikerült a döntőbe verekedni magunkat, így 2013-ben sem sikerült dobogós helyen 

végezni. 

 2013. április18-án elkezdődött a 2013. évi füves kispályás labdarúgó bajnokság, melyre 9 

csapat nevezett. (Célja egyrészt a labdarúgás további népszerűsítése a munkavállalók körében, 

másrészt az ELMŰ válogatott csapatának erősítése fiatal, tehetséges játékosokkal.) Az oda-vissza 

vágós küzdelem végén a SALES csapata emelhette magasba a vándorkupát október 24.-én. 

A szabadságolások közepén, az ÉMÁSZ sportnapokon a tartalékos ELMŰ csapatnak sikerült 

megszereznie a 4. helyet. 

Az ELMŰ vezetői csapat részt vett Energia Kupán, ahol nem tudtak a dobogón végezni. 

 2013. november 14.-én kezdetét vette a 2013-2014. évi terembajnokság, ahol a hat ELMŰ-s 

csapat mellett részt vesznek az FTC és a NŐI FUTSAL legjobbjai, melynek célja a színvonal és az 

érdeklődés fokozása. 

Már 2012-ben elkezdődött a labdarúgó élet felpezsdítése, melynek eredménye a szakosztályi 

taglétszám növekedésében is látszik, a 2013-as zárólétszám elérte az 50 főt. 2014-ban további 

programokkal szeretnénk a sporttelepre csábítani a focizni vágyókat. 
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