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1.  Sorteredm nyet  

- Megyei csapataink 3 osztályban játszanak, egy 2. és kett  . helyezést értünk el. 

- Az Országos versenyeken rendszeresen Sportkörünk tagjai  részt  vesznek,  az  Országos
Senior ranglistán 3 ft szerepel az elst tzben. 

- Az  elmúlt  évben  is  több  mint  10  teniszversenyt  rendeztünk.  Megyei  rendezvényként
vállaltuk be a Megyei korosztályos utánpótlás bajnokságot (40 ft vet résztt.

- Sportkörünkre továbbra is jellemzt a társasági tenisz élet, rendszeres házi versenyeinket
2 -30 ft vesz részt. 

- Kiemelt rendezvényünk a Szent István Kupa, amelyen Homródi Péter korosztályában 1.
helyezést  ért  el.  A  versenyt  az  Országos  Szövetség  ingyenes  labdák  biztosításával
támogata. 

- Kiemelkedt sporteljesítményt ért el az elmúlt évben Pett Éva, aki ünnepélyes keretek
közöt vehete át az Önkormányzat elismerését. 

- A Senior kategóriába 3 országos bajnoki címmel is rendelkezünk. 

- Szeretném kiemelni fataljaink eredményes munkáját is, akik közül   ftt külön is díjazunk.

2. A tagság helyzete  

- Tagságunk létszáma stabil (138 ftt, amelybtl 30 ft utánpótlás korú. 

3. Az utánSótlás helyzete  

- Továbbra is büszkék lehetünk utánpótlás nevelésünkre. 30 ft körüli  fatal teniszezését
biztosítjuk az edztk díjának fedezetével. Lengyel Álmos oktatónk az eredményekrtl külön
beszámol. 

- Ebben az évben is 14 fatal nevezési, regisztrációs díját vállaltuk. 

- Az elmúlt évben kihelyezet bemutatót tartotunk a Bem Iskolánál, nagy sikerrel. 

4. A  Sorttkr S nzügyi helyzete  

- A Sportkör pénzügyi helyzete továbbra is stabil. 

- A pénzügyi fegyelmet és eltírásokat betartjuk, amelyben Balázsné Zsuzsának elnökségi
tagunknak kiemelkedt szerepe van. 

- A Sportkör könyvelését továbbra is az SOS Könyvelt Iroda végzi, jó színvonalon. 



5. TenisztaScsolataint  

- Tavaly  is  folytatódot a  tatabányai  teniszeztkkel  való  kapcsolatunk,  Tatabányára
látogatunk.

- A  Gmundeni  kapcsolat  felvételre  rajtunk  kívülálló  okok  miat nem  tud  sor  kerülni.
Helyete a Balatonszárszói Tenisz Klub hívot meg barát találkozóra bennünket. 

6. A sátor  

- A sátor kihasználtsága tovább ntt, így bevételeink is minden korábbi évet meghaladóak,
megközelít a 6 000 000-Ft-ot. 

- A bevételekbtl lehettség volt a szükséges gépészet felújításokra, külön köszönet Nyitrai
Attila elnökségi tagunknak a segítségét.

- Ebben az évben is problémamentes volt a sátor üzemeltetése.

7. Fejleszt si, tarbantartási feladatot, a Klubház műtkd se  

- 2017. év kiemelkedt teljesítménye volt a lelátó megépítése. 

- Felújítotuk a nti és férf fürdtt, illettleg öltöztt.

- A Klubházat folyamatosan rendbe tartotuk, megtörtént teljes kifestése.

- Tavasszal  megtörténik  a  nagytakarítás,  a  lomtalanításnál  szükségtelen  dolgainkat
elvitetjük.

- A fent feladatokra 2 000 000 –Ft-ot meghaladó összeget fordítotunk. 

8. A 2018.  vi fejleszt si elt Szel set  

- El  kívánjuk  végeztetni  a  Klubház  csatornájának  rendbetételét,  amely  sajnos  tavaly
elmaradt.

- Tervezzük a Klubház téli fűtésének vízteres fűtéssel történt megoldását. 

- Tervezzük  új  térelválasztó  háló  beszerzését,  a  pályák  melletti padok  kicserélését,
valamint „Sörpadok” beszerzését. 

9. Támogatóint  

- A  támogatások  mértéke  megközelítete  a  4 000 000-Ft-ot,  amely  az  elmúlt  10  év
kiemelkedt eredménye. 

- Kiemelt  támogatónk  az  Önkormányzat,  melynek  a  támogatása  megközelítete  a
3 000 000-Ft-ot. 

- További  kiemelt  támogatónk  a  Halker  Kf.,  a  KOBOX,  a  Silver  és  nem  utolsósorban
Földházi István tagunk. Köszönjük klubtagjainknak az 1%-os adófelajánlásokat.

10. A gondnot, gondnot helyetes  

- Gondnokunk  Bocsor  József  nyugdíjba  ment,  külön  köszönjük  kiemelkedt  színvonalú
munkáját. 



- Köszönjük Herold Krisztán gondnok helyetes munkáját is, akivel sikerül megállapodni,
így  2018-ban új  rendszerben vállalkozási  szerztdéssel  látja  el  a  nyári  idtszakban is  a
gondnoki teendtket segíttivel (Németh Emilt.

11. Az Elnkts g  

- Az  Elnökség  minden  tagjának  köszönöm  egész  éves  munkáját,  amelyet  önzetlenül
ellenszolgáltatás nélkül végeztek. Az Elnökség rendszeresen ülésezik, minden kérdésben
eltkészítet és koordinált döntéseket hozot. 

12. Megyei tenisz let  

- Az  elmúlt  évben  a  Sportkör  Elnökét  a  Megyei  Tenisz  Szövetség  Elnökének  is
megválasztoták, elismerve Sportkörünk értékeit és teljesítményét. 

- A  megyei  teniszélet  törvényes  működése  helyreállt,  sikerült  a  pénzügyi  helyzetet
stabilizálni,  az Országos Szövetséggel jó kapcsolatot kialakítani. Rendszeresek a megyei
versenyek, jól működnek a csapatbajnokságok. 

13. A honlaS  

- A honlap rendszeres hírforrásként szolgál a Sportkör életében, tavaly kiegészült a megyei
honlap linkjével is.

14. Tavaszi előt születet  

- Megkezdtük  a  tavaszi  eltkészületeket,  beszereztük  a  salakot.  A  rossz  idt  miat,
várhatólag  kissé  csúszik  az  idény  kezdet,  de  a  sátor  addig  is  biztosítja  a  tenisz
lehettséget. Remélhettleg március végére elindulhat az 1-es, 2-es pálya és április elst
felében rendben tesszük a 3-as és 4-es pályát. 

- Az éves rendezvényterv alapján április végén megkezdtdnek a versenyek, május 1-jéttl
pedig  a  csapatbajnokságok,  amelyen  tervezzük  2  senior  csapat  indítását,  a  megyei  I.
osztályban 1 csapatot, és újdonságként a megyei II. osztályban egy új csapat indítását. 

A Sportkör 2017. évi tevékenységét, eredményeit az Elnökség jónak értékelte, a középtávú stratégiai
tervet idtarányosan teljesítetük. Munkánkhoz nagyban hozzájárultak Sportkörünk tagjai,  amelyet
ezúton is köszönök.

dr. Hajba Csaba

Elnkt


