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1. Szezonnyitó egyéni háziverseny 2013. május 18. 

Nyolc fő részvételével jó időben, jó hangulatban és jó mérkőzésekkel került 

lebonyolításra a szezonnyitó egyéni verseny a férfiak számára. 

Eredmények: 

1.Herold Krisztián  

2.Hajba Zsolt  

3. dr. Hajba Csaba 

2. Első Balatonfüredi Szívkupa 

Június 8.-án került lebonyolításra az Első Balatonfüredi Szívkupa. 

A baráti hangulatban lezajlott páros versenyen színvonalas játszmákat láthattak 

az érdeklődők. A versenyen 12 pár küzdött a kupáért. A közbeszóló időjárás 

miatt a döntőt félbe kellett szakítani, így rendhagyó módon két első helyezést 

kellett kihirdetni. 

A versenyt követően a Borcsa étteremben látták vendégül a rendezők a 

versenyzőket. A verseny ötletgazdája Regőci Attila volt, aki mellett 

társelnökként közreműködött prof. dr. Veress Gábor a Balatonfüredi Szívkórház 

főigazgató főorvosa. 

A résztvevők a versennyel az egészséges életmódra, a mozgás fontosságára 

kívánták felhívni a figyelmet. 

A verseny végeredménye: 

1. helyezett megosztva a prof. dr. Veress Gábor - Wacha Antal, valamint a 

Regőci Attila - Gyabronka Bence páros, 

2. 3. helyezett az Eppel János - Darvalits Lajos és Stumpf István - Balázs 

György páros. 

3.  Észak-Dél vállalkozók meghívásos verseny 

 

 

 4. Gyermek és ifjúsági verseny 2013. 



Hét döntően 2002-2004. évi születésű fiatal részvételével került lebonyolításra 

2013. június 22.-én a szokásos gyermek- és ifjúsági verseny. Az ez évi 

versenyre azok a fiatalok kaptak meghívást, akik részt vettek az egyesület által 

biztosított ingyenes teniszoktatáson és a verseny célja így egyúttal 

szintfelmérésnek is megfelelt. 

Lengyel Álmos oktató játékos vetélkedőt szervezett, amelyet jó néhány 

érdeklődő szülő és hozzátartozó figyelemmel kísért. A versenyen a gyermekek 

ügyesen szerepeltek és megérdemlik, hogy őket név szerint is megemlítsük. 

Raáb Attila, Raáb Sándor, Sipos Zsófi, Sipos Gergő, Turáni Robin, Bernát 

Eszter és Kauker Barbarának és oktatójuknak Lengyel Álmosnak is gratulál az 

elnökség. 

5. Páros batyus verseny júliusban 

Több mint 25 fő részvételével került lebonyolításra a szokásos júliusi páros 

verseny a szombati július 27.-i napon. 

A nagy meleg ellenére jó hangulatban, remek mérkőzésekre került sor és a 

verseny kitűnően szolgálta a közösségi egyesületi életet. Örömmel vettük, hogy 

a versenyen fiatalok, hölgyek és urak korosztálytól függetlenül vettek részt és 

mindenki sportszerűen versenyzett. 

A versenyt helyben készített Jókai bableves és hozzátartozó italok 

elfogyasztásával, hosszas baráti beszélgetésekkel zártuk. 

Nem kérdés, jövőre - remélhetőleg még több résztvevővel - a hagyományt 

folytatjuk. 

A verseny első helyezettje dr. Veress József lett, 2. helyezett dr. Győri János, a 

harmadikak pedig megosztva Földházi István és Hajba Zsolt lettek. 

Az egyesület elnöksége a részvételt és a szervezésben való közreműködést ez úton is 

megköszöni. 

6. Felkészülési páros verseny az Augusztus 20 Kupára 

Négy férfi páros részvételével került sor augusztus 3-án a férfi párosversenyre. 

A hagyományteremtő verseny célja az augusztusi Szent István Napi versenyre 

való felkészülés volt. 

Eredmények: 

I helyezett a Kupcsik-Szecsődi,  

II. helyezett a Felhőfalvi-Dr Hajba 

III. helyezett a prof.Dr Veress- Szabó/Cege/ párosok lettek. 

 

 



7. Szent István Napi Teniszverseny eredményei 

Több mint 70 résztvevővel, nagy sikerrel került lebonyolításra a hagyományos 

39. veterán teniszverseny. 

A három napos rendezvényen végig jó időben magas színvonalú mérkőzések 

voltak. Rendkívül büszkék vagyunk versenyzőink remek szereplésére. 

Dr Győri János 3. lett a 45 éves korcsoportban úgy, hogy majdnem döntős lett. 

Kiemelkedett a Kupcsik György- Szecsődi István páros, akik a döntőbe jutottak, 

és ott is csak az országos ranglistát vezető Dr Almai-Fülöp párostól kaptak ki 

szoros meccsen. 

Mindenkinek köszönjük a részvételt és szurkolóink biztatását is. 

8. Az októberi páros verseny eredménye: 

Kissé hideg időben nagy sikerrel és nagy számú érdeklődő mellett került 

lebonyolításra a hagyományos októberi páros verseny. Összesen 23 fő 19 férfi, 4 

nő versenyző vett részt a versenyen és számtalan színvonalas mérkőzésre került 

sor. 

A hölgyeknél körmérkőzésre került sor, Balázsné Zsuzsa győzött, Salamon 

Zsuzsa, Nyitrai Zsuzsa megosztva másodikak lettek, harmadik pedig Doktorné 

Galambos Ágnes lett. 

A férfi versenyt Szabó Gyula 24 nyert gémmel nyerte meg, a hasonló eredményt 

elért Kupcsik György második lett azzal, hogy egy rendkívül szoros mérkőzésen 

a párjával vereséget szenvedett, harmadik Dattler Sándor lett 22 nyert gémmel. 

Valamennyi versenyzőnek gratulálunk és köszönjük a részvételt. A versenyt 

követően baráti beszélgetésre, kevés ital elfogyasztására került sor, majd 

elfogyasztottuk Herold Krisztián és segítő családtagjai által készített finom 

marhagulyást. A hagyomány természetesen jövő októberben folytatjuk. 

9. Karácsonykupa  

Nagy sikerrel, 16 résztvevővel (8 férfi páros) került lebonyolításra a 

hagyományos Karácsony Kupa 2013. december 22.-én. A mérkőzések rendkívül 

színvonalasak voltak, sportszerű versenyzéssel. A hagyományos férfi páros 

versenyt baráti hangulatú vacsorával zárták a résztvevők, elköszönve az elmúlt 

évtől. 

Az eredmények: 

1. helyezett dr. Győri János - dr. Veress Gábor, 

2. helyezett Kupcsik György-Grimm József,  

3. helyezett Herold Krisztián - Felhőfalvi László. 

Balatonfüred, 2014. február 24.   Mészáros Károly 



 

 


