
 

Az Elnökség tevékenysége 2010-2015. 

 

 

Az Elnökség: 

Az alapszabály előírásának megfelelően irányította az Egyesületet, biztosította a kulturált sportolási 

lehetőség a teniszezés tárgyi személyi feltételeit, gondoskodott a klubház állagának megőrzéséről, a 

pályák karbantartásáról. Biztosította a Sportkör eredményes működéséhez szükséges feltételeket, 

havi rendszerességgel ülésezett, figyelemmel kísérte és megoldotta a napi feladatokat. Előkészítette 

az éves közgyűléseket, rendszeresen beszámolt tevékenységéről a tagságnak, amelyet minden évben 

elfogadtak. Öt éves tevékenysége alatt minden döntését egyetértéssel, illetőleg konszenzus 

kereséssel hozta meg. A tagság érdekeit szem előtt tartva felvállalt olyan döntéseket is, amelyek 

egyéni érdekeket érzékenyen érintettek.  

 

Az alakuló 2010-es ülésén elfogadta cselekvési programját, stratégiáját: 

Ennek megfelelően tevékenységét a Sportkör értékeinek megőrzésére, a hagyományok ápolására, a 

kulturált játéklehetőség feltételeinek biztosítására, a Sportkör stabil anyagi feltételeinek 

megőrzésére koncentrálta. 

 

Elfogadta hosszú és rövid távú programját: 

A fenti programokat a közgyűlés elé terjesztette, amelyet a közgyűlés elfogadott.  

 

- Felülvizsgáltatta a pályák elektromos hálózatát, 

- Felmérte a pályát vízvezetékének hálózatát, 

- Megvalósította az 1, 2 és 3, 4 pályák közötti csapadékvíz elvezetést, új szivattyút szerzett be, 

- Felújította a pályák kerítését, vezérfonalát, 

- Lefestette a pályák tartozékait, a bírói székeket, 

- Felújította a pályák megközelítését szolgáló kapukat, és a sátor megközelítésére új kaput 

készíttetett, 

- Felújította a téli sátor gépészetét, bevezette a fagyhatár alatti locsolórendszert a sátorba, 

lámpatesteket vásárolt, 

- Megvásárolta a téli sátor szigetelő (pufi) fóliáját, molinókat, új teniszhálókat szerzett be, 

- Megvalósította a téli sátor bevezető kulturált faszerkezetű járdáját, 

- Folyamatosan biztosította a Sportkör tagjai számára az önköltséges labdavásárlást, 

- Biztosította felajánlással a tenisz ütők kedvezményes 1.000.- Ft-os húroztatását,  

-  Az oktatás elősegítésére adogató gép működik, 

- Szükséges, de szerény mértékben cserélte a klubház konyhai berendezéseit, a klubház 

környezetének tisztán tartását, a behajló fák ágainak levágattatását, 

- Felülvizsgáltatta és működésbe állította az 1, 2 pálya villany világítását, 

- Kedvezményes középtávú áramszolgáltatási szerződést kötött, 

- Közreműködött a Kiserdő önkormányzati felújításának előkészítésében, együttműködött az 

önkormányzattal és a tervezőkkel, 

- Megszüntette azt a vízellátási anomáliát, hogy a Kiserdő wc-jének önkormányzati vízellátása az 

egyesületi vízhálózaton keresztül történt, 

- Egyesületi pólókat készíttetett. 

 

Az utánpótlás biztosítása: 

2013-tól ingyenes nyári teniszoktatást szervezett több mint húsz fiatalnak, amelynek oktatói és 

egyéb költségét szponzor bevonásával segítette. Lengyel Álmos és Herold Krisztián oktató 

segítségével biztató a fiatalok fejlődése, akik közül sokan télen is játszanak pályadíj bevételt is 

jelentve a Sportkörnek. 

A fiatalok bevonásával rendkívül fontos volt az elmúlt 1-2 évtized hiányosságát igyekszik pótolni.  
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Gondnok, gondnokhelyettes: 

A Sportkör életében rendkívül fontos a gondnok személye. Korábbi gondnokunk Berta Zoltán 

halála után sikerült stabil munkájára rendkívül igényes gondnokot találnunk, akinek bérét is 

jelentősen megemelte az Elnökség. Megoldásra került a gondnok helyettesítése, így a munkavégzés 

folyamatos és biztonságos.  

 

Teniszoktatási tevékenység: 

Az Elnökség áttekintette a tenisz oktatás helyzetét, de az elődei által elfogadott, de nem alkalmazott 

oktatási rendszert visszaállította, így a kosaras teniszoktatás a 3 és a 4 pályákon zajlik.  Írásbeli 

megállapodást kötött a teniszoktatás feltételeit vállaló oktatókkal, akik az oktatásból szerzett 

jövedelmükből, visszafizetnek a Sportkörnek. Az Elnökség meghatározta az oktatók feladatait, s 

akikkel teljes körűen is megnyugtató módon rendezte az oktatás feltételeit.  

 

Csapatbajnokságok: 

A Sportkör hagyományosan kiemelkedő eredményt ér el a veterán csapatbajnokságokon. 

Versenyzésük feltételeik, a pályákat igény szerint az Elnökség biztosította. 

Az elmúlt időszakba új szponzor bevonásával a versenyzés feltételei is javultak, szerény de 

elégséges költség állt rendelkezésre két veterán és egy „rendes” csapatunk részére. A csapatbajnoki 

mérkőzéseken megközelítően 30 sportköri tagunk vesz részt rendszeresen, az ő sporttevékenységük 

kiemelkedő rangot és elismerést hozott a Sportkörnek. 

 

Villanyfény melletti játék. 

Az Elnökség az elmúlt évben felújíttatta a villany világítást, biztosította a nyári időszakban az 1, 2 

pályákon az esti teniszezési lehetőséget. A jövőre nézve ez remélhetőleg népszerű lesz, de már az 

elmúlt évben is több ízben a sötétedésre tekintettel segítette a csapatbajnoki mérkőzések 

befejezését, de a Szent István Kupán is működött.  

 

Téli teniszsátor: 

Az Elnökség első ízben vállalta fel a téli teniszsátor üzemeltetését. Biztosítania kellett ennek 

minden feltételét a sátor felállításától, a gépészet felújításától kezdve, az üzemeltetésig. Ennek 

bevezetése komoly lépés a Sportkör életében és csak akként valósulhatott meg, hogy az ebben 

közreműködők önkéntesen lelkes társadalmi munkával helyezték üzembe a sátort. A sátor napi 

működése megoldott Herold Krisztián gondnok-helyettes külön díjazás mellett látja el a sátor 

felügyeletét. A sátor állaga, gépészete felújítást igényelt, amelyet a mindenkori korábbi bérlők 

megtakarítottak és ezt pótolni volt szükséges. Elvégeztük a gépészet felújítását, amely most 

üzemszerű működésre alkalmas. 

 

Versenyek, rendezvények: 

Az Elnökség minden évben elfogadta rendezvénytervét, s így évenként, mintegy tíz sporteseményt, 

teniszversenyt szervezett és bonyolított le. Ezek közül kiemelkedik az országos rendszeresen 100 fő 

részvételével lebonyolításra kerülő Szent István Kupa. A verseny többnapos, ennek minden 

szervezési és egyéb feltételeit biztosítani kellett. Rendszeresek voltak a házi versenyek, amelyek 

rendkívül népszerűek voltak, sok résztvevővel és a közösségi szellemet is elősegítették. Ilyen volt 

különösen az úgynevezett júliusi és októberi „Batyus bál”. Évente megrendezésre került a 

Karácsony Kupa, amely meghívásos verseny a csapatbajnokságon résztvevő sportolóknak, így a 

résztvevőket a három csapatkapitány állította össze. A versenyen helyezetteinek díjazását önkéntes 

felajánlás biztosította, a verseny utáni étkezést szponzori hozzájárulásból lehetett fedezni. 
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Szponzorok: 

Köztudomásúan romlottak Magyarországon a sportegyesületek támogatási lehetőségei, ennek 

fényében is igen értékes, hogy a Sportkör új szponzorokat tudott bevonni, így a Halkert, a Silver 

Resortot, Anna Grand-ot, és a régi szponzorok egy részét is sikerült megtartani, és több 

magánszemély is jelentős felajánlással segítette munkánkat. Reménykeltő tárgyalásokba kezdtünk a 

volt Hajógyár területén működő TLC-vel remélhetőleg a következő időszakban a szponzoraink 

között tudhatjuk. Az elmúlt évben ígérvényt kaptunk a Városi Közalapítványtól, hogy mintegy 

500.000.- Ft értékben támogatják egy sportkörünket a Balatonfüredi Teniszéletet Bemutató 

Kiadványt, hiszen sportkörünk ez évben ünnepli 80 éves fennállását. Az Elnökség pályázatot 

nyújtott be központi költségvetési támogatásra 3.000.000.- Ft értékben, amely azonban sikertelen 

volt. 

 

Honlap: 

Több éve működtetjük a Sportkör honlapját, rendszeresen hírt adva minden várható eseményről, és 

beszámolóval a történésekről. A honlap egyúttal biztosítja a Sportkör az Elnökség nyilvános 

működését is, a hozott döntésekről folyamatos a tájékoztatás, a honlapon hozzászólásokat és 

észrevételeket is lehet tenni. Az elmúlt időszakban megközelítőleg tizenkétezren látogatták a 

honlapot. 

 

Szabályzatok, dokumentumok: 

Ez elmúlt időszakban felülvizsgálatra került az Egyesület alapszabálya, a pályák használatáról, a 

klubház rendjéről szabályzatot fogadott el az Elnökség. Szabályzásra került az örökös tagsági cím 

odaadományozásának rendje, az örökös tagság elismerésével járó jogok és kötelezettségek, és 

valamennyi örökös tagunknak elismerő oklevelet adtunk át. 

 

Az Elnökség munkamegosztása, napi munkamenet: 

Az Elnökség elmúlt ciklusba jó munkamegosztást alakított ki, és minden Elnökségi tag 

hozzáértésének, érdeklődésének megfelelően járult hozzá a feladatok elvégzéséhez. Az Elnökség 

munkája bizonyára nem volt hiba mentes, de az elvégzett munka sem volt kevés. Az 

eredményességet természetesen a tagságnak kell megítélnie.  

 

 

 

 

        

       Balatonfüred Petőfi Sportkör  

       Elnöksége  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


