
Tisztelt Sporttársak! 

 

Klubunk vezetésének képviseletében beszámolok a téli játéklehetőséget biztosító sátor eddigi 

üzemeltetéséről és a mostanra kialakult helyzetről – azzal, hogy a konkrét pénzügyi adatokat a 

márciusra tervezett közgyűlésen, illetőleg egyéni igény esetén személyes e-mail üzenetben 

tárjuk a tagság elé. 

 

A honlapot látogató, klubtagsággal nem bíró érdeklődőket nem terheljük belső pénzügyi 

adatokkal… 

 

A sátor állítása nagyon jelentős, a klub anyagi erejét nem terhelő kiadásokkal történt meg, újra 

megköszönöm a támogatást vállalók segítségét! 

 

Novemberben és december közepéig közmegelégedésre tudtunk üzemelni, azonban ismert, 

hogy karácsony előtt egy súlyos szélvihar áramkimaradással vegyesen a sátor ledőléséhez 

vezetett. A szűk egyhetes bevételkiesés, valamint a világítás újraállítása - a teljes 

villanyberendezés megsemmisült – még az önkormányzattól kapott rendkívüli támogatás 

mellett is jelentősen csorbította az eredményességet, de természetesen nem volt kérdés, hogy a 

sátrat újra fel kell állítani. Tagságunk nem kis létszámban járult munkájával a romok 

eltakarításához, az új világítás előkészítéséhez és felszereléséhez. Köszönet érte! 

 

A második sátorállítással az volt a probléma, hogy az üzemszerűen háromrétegű létesítmény – 

sátorlap, szigetelő „pufifólia”, külső mezőgazdasági fólia – már csak a középső szigetelés 

nélkül volt újraállítható, mert az a viharban megsemmisült. Pótlása a sátor bontásával és 

újraállításával közel hárommillió forintba került volna, számunkra kigazdálkodhatatlan 

veszteséget jelentve! 

 

A kétrétegű sátor természetesen nem tudta azokat a szigetelési paramétereket teljesíteni, mint 

elődje, ebből fakadt azután, hogy a januári gázszámlánk önmagában a novemberi és decemberi 

együttes összegének 85%-át tette ki. 

 

Január utolsó napján a sátor nem bírta a 100 km/h-s szelet és újra leeresztett. 

 

Természetesen azonnal az újraállításon dolgoztunk. 

 

Ekkor a sátor „egyszerűen” már nem volt újraemelhető, csak a teljes bontás után lehetett 

volna/lehetne üzembehelyezni. A bontásra és újraépítésre fázisonként bő félmilliós ajánlatot 



kaptunk, ráadásul már a mezőgazdasági fóliát is elveszítettük, annak szétvagdalása nélkül a 

művelet nem kivitelezhető. 

 

Az újraállítás milliós munkadíj kiadásán túl új mezőgazdasági fóliát hatszázezer, szigetelő fóliát 

egymillió-hatszázezer forintért kapnánk, egyébként kéthetes újraállítási határidővel. 

 

A jelenlegi helyzetben – január végéig – az elszenvedett károk ellenére is kis nyereséggel 

üzemeltettük a sátrat, mely nyereséget nem csak törölné az újraállítás költsége, de nagyjából 

megismételnénk a korábbi szezon másfélmillió forintos veszteségét! 

 

El kell dönteni, hogy a klub vezetésének felelősségével ez vállalható-e, kockáztatva a 2022. évi 

tervek megvalósítását: 

 

Az időjárási előrejelzések szerint felelős felkészüléssel akár márciusban kint teniszezhetünk, 

újjáépített pályákon. Hálótartó oszlopokat, hálókat, pályalehúzó keféket-és vonalseprűket, új 

vonalakat kapnak a pályák, a felületük is megújul! 

 

Az 1-es és 2-es pályákra nagyteljesítményű, energiatakarékos, új világító berendezéseket 

vásároltunk, ezek ideális és költségkímélő esti játéklehetőséget tudnak biztosítani.  

 

A pályák környezetét is komfortosabbá tesszük, ebben jelentős tagi közreműködésre számítunk, 

különösen a tavaszi takarítás/szemétszedés/lomtalanítás ügyében. 

 

A közgyűlésen beszámolok arról, hogy a klubházat és környezetét miként szeretnénk felújítani, 

valóban klub jellegűvé tenni! 

 

Ígéretemnek megfelelve jelentős támogatást sikerült megnyerni a korszerűsítés érdekében, a 

fent felsorolt beszerzések döntő részben a klub rendes bevételeit nem érintik, azok 

teljesítésében már szponzorok segítenek minket. 

 

Arról, hogy a következő téli szezontól kezdődően miként tudunk ideális módon telepített 

körülmények között teniszezni, reményeim szerint már megkötött szerződés birtokában 

számolok be a tisztelt tagságnak a márciusi közgyűlésünkön. 

 

Kérlek Benneteket, hogy fogadjátok el felelős álláspontunkat! Egy, rendes funkciójának már 

nem megfelelő, ráadásul csak veszteséget termelő sátor jogi felelősséget is jelent: ismételt 



összedőlése balesetet okozhat, személyes büntetőjogi felelősségemen túl a klub kártérítési 

helytállását vonhatná maga után! 

 

Néhány hét múlva megújult körülmények között találkozhatunk a pályán, kérlek támogassatok 

ebben! 

 

Bizalmatokat köszönöm! 

 

 

 

 

Tag- és sporttársi üdvözlettel, Varga Attila 

 

 


