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A Balatonfüredi Petőfi Sportkör 2013 évi eseményeiről , történéseiről az alábbi rövid tájékoztatást 

adom . 

Az elnökség alap célkitűzése nem változott 2013-ban sem , azaz biztosítani a megfelelő 

materiális (eszközök , pálya ,stb .) és szellemi (teniszbaráti) feltételeket , Klubtagjaink és vendégeink 

részére , a Sportkört szolgálni . Összességében az a meglátásunk , hogy néhány kivételtől eltekintve 

sikerült céljainkat megvalósítani . Természetesen a megítélést tekintve az Önök véleménye a 

mértékadó . 

Néhány figyelemre méltó tétel kiemelése azonban mindenképpen indokoltnak látszik . 

Mint tapasztalhatták 

 2013-ban végre sikerült beindítani a gyermek tenisz oktatást . A cél érdekében a 

Sportkör vállalta a gyermekek felé térítés mentes pályahasználatot és oktatást .  

Köszönettel tartozunk az előkészítésben és a működtetésben végzett munkájukért kedves 

sporttársainknak : Mészáros Károlynak és Zettwitz Sándornak . 

A részletekről külön napirendként az oktató : Lengyel Álmos számol be . 

  Köszönettel tartozunk továbbá gondnokunknak Bocsor Józsefnek , aki a pályákon és 

a „körletben” is példás , elismerésre méltó állapotokat biztosított minden körülmények között . 

  Hasonlóan köszönettel tartozunk szponzorainknak az alábbi részletezés szerint : 

  Balatonfüred Város Önkormányzata 

   Olti Ferenc 

   Soma Pincészet 

  Köszönjük a kiválóan sikerült házi rendezvények szervezésében és lebonyolításában 

kiemelkedőt alkotó Klubtagjainknak munkájukat : 

   Balázs Istvánnénak 

   Szabó Gézánénak 

   Dr Hajba Csabának 

   Mészáros Károlynak 



  Honlapunk friss információkkal  való folyamatos ellátását köszönjük  

   Dr Hajba Csabának 

  Városunk népszerűbbé válásával párhuzamosan sportkörünket is egyre gyakrabban 

keresik fel rendezvény igénnyel cégek , sportszervezők .  2013-ban először fordult elő , hogy 

valakinek  a kérését programütközés miatt nem tudtuk teljesíteni  

  2013-ban lefestettük a kerítést , az oszlopokat és sikerült a sátor belső mosása is . 

  Tóth-Bencze Tamás tollából egy kiváló cikk jelent meg a Füredi tenisz életről , 

a háború elötti cca.5 és a háború utáni cca 60 évről . Az utóbbiban számos hiányosság található , 

aminek a kiegészítéséhez kérjük kedves Klubtagjaink szíves közreműködését . 

Honlapunkon a cikk olvasható . 

  Negatívumként  minősíthetjük a gyermek  teniszezők alacsony létszámát . 

  Sportkörünk támogatásért pályázott 2013-ban . Nem nyertünk . 

  Gazdasági életünkről beszámolót külön napirendi pontként Balázs Istvánné elnökségi 

tag tart . 

  Versenyeken (házi és országos) való részvételünkről a csapatkapitányok és Mészáros 

Károly elnökségi tag külön napirendi pontban számolnak be .  

A sportköri tagok száma mérsékelten emelkedett . /139 fő / 

 

  

Gazdasági hátterünkről részletes tájékoztatást az 5-ös napirendben Balázs Istvánné elnökségi 

tag ad . 

2013-ben is biztosítottuk klubtagjainknak a  kedvezményes labda , grip beszerzési lehetőséget 

. 

 

Tisztelt SPORTTÁRSAK ! 

 

Engedjék meg , hogy elnökségünk nevében ezúton is megköszönjem minden kedves 

Támogatónknak , Klubtagunknak a 2013-as évben nyújtott támogatását , munkáját . Kérem , hogy 

véleményükkel , lehetőség szerinti támogatásukkal , munkájukkal  ez évben is  álljanak a sportkör 

rendelkezésére , hogy az elkövetkezőkben minél színvonalasabban állhassunk rendelkezésükre és 

szolgálhassuk ki Önöket . 

 

 



 Kérem beszámolónk szíves elfogadását . 

 

 

Az elnökség nevében baráti és sporttársi üdvözlettel . 

 

Felhőfalvi László 

Sk. elnök 

 

 

 

 


