
Beszámoló
a Balatonfüredi Petőfi Sportkör és az Elnökség 

2019. évi, valamint az elmúlt 5 évben végzett tevékenységéről

1. Sporteredmények  
- A megyei bajnokságba 3 csapatunk indult 2019-ben a G2 csapat a megyei I. osztály 2. helyét,

a Kiserdei Mókusok a megyei I. osztály 6. helyét, a Kiserdő Füred Senior csapat 2. helyezést
ért el. 2020-ban hosszú idő után ismét OBIII-as csapatunk van. Az indulás valamennyi anyagi
feltételét szponzorok biztosítják. 

- Az elmúlt évben pályáinkon 15 versenyt szerveztünk, így a kiemelt versenyünket az augusztus
20. Kupát. Ez a rendezvényünk 2020-tól ITF 4-es kategóriájú versenyként nemzetközi rangot
kapott. Egyúttal Balatonfüred város kiemelt rendezvényei közé is bekerült. 

- Felvállaltunk megyei, de országos szintű versenyeket is, így az utánpótlás megyebajnokságot,
a megyei  vegyes  páros  bajnokságot,  a  téli  fedett pályás  bajnokságot  és  megszerveztük a
megyei  diák  olimpiai  döntőt  is.  A  megyei  versenyekhez  a  Veszprém  Megyei  Tenisz
Szövetségtől anyagi támogatást kaptunk. 

- Rendszeresek a társasági teniszéletet szolgáló házi versenyeink, amelyeket rendszeresen 20-
25 fő vesz részt. Az elmúlt 5 évben megközelítő 100 versenyt szerveztünk és bonyolítottunk
le.

- Fiataljaink (mintegy 20 fő) rendszeresen részt vesznek megyei és országos versenyeken, jó
eredményeket elérve. Az eredményekről folyamatosan a honlapon tájékoztatást adtunk.

- Senior  korú  tagjaink  úgyszintén  aktívak  voltak,  a  különböző  országos  versenyeken  több
tagunk is rendszeresen részt vesz, jó eredményeket elérve. Senior versenyzőink közül többen
az országos ranglista első 10 helyezettje között vannak, dr. Pető Éva párosban 1., Homródi
Péter 2., a nemzetközi ranglistán pedig 59.  

- Évről-évre elismerik és elismertetjük kiemelkedő játékosainkat, versenyzőinket. Eddig is és a
jövőben  is  javaslatot  tettünk,  megyei,  városi  szintű  kitüntetésekre.  Idén  a
teniszeredményeiért,  versenyzői  tevékenységéért  Kupcsik  György  részesült  városi
elismerésben, amelyet ünnepélyes keretek között kapott meg. 

2. Fejlesztések, infrastruktúra   
- A közgyűlés által elfogadott ciklustervet megvalósítottuk. Ezek a lelátó megépítése, az ifjúsági

oktatás fenntartása, a közösségi élet, a társasági tenisz lehetőségeinek biztosítása, a meglevő
infrastruktúra  jó  karbantartása.  A 3-as  4-es  pályák felújítása,  vízelvezetésének megoldása
4 000 000-Ft értékben áprilisba valósul meg, ehhez a beruházáshoz az Önkormányzat külön
2 000 000-Ft-os támogatást ad. 

- A  Klubház  tisztasági  festését  elvégeztük,  a  konyhát  és  a  fürdőt  felújítottuk  (függönyök,
terítők, villanytűzhely, új tv, internet).  Sörpadokat vásároltunk, hősugárzót vettünk, a Digi
tévével  kötöttünk  szolgáltatási  szerződést.  Kicseréltük  a  szennyvízátemelőt  és  tartalék
szivattyút vásároltunk.

- A  pályákat  országosan  is  kiemelkedő  szinten  tartjuk,  a  szükséges  kiegészítő  eszközöket
folyamatosan beszereztük (tüskés henger, eredményjelző táblák, padok, kefék).

- A  sátor  jó  színvonalon  történő  tartása  érdekében  a  teljes  gépészet  felújításra  került,
lámpákat  szereztünk  be,  elvégeztük  a  sátor  tisztasági  lemosását,  gombásodás  alóli
mentesítését (mintegy 2 000 000-Ft értékben). 

- A közeljövő fejlesztései: drótfonatos kerítés a pályák körül, a víztározó felújítása, a Klubház
ereszcsatornájának javítása, sátor, pufi fólia, pályatartozékok felújítása, cseréje, padok, stb.

3. Tagság, egyesületi szervezeti működés  
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- A tagság helyzete stabil, jelenleg 120 fős, a fiatalok mintegy 20 fő. 
- A tagjaink rendszeresen részt vesznek a tárasági versenyeken, sajnos csökkenő számban, de

annál nagyobb lelkesedéssel. 
- Az  elmúlt  időszakban  együttműködést  alakítottunk  ki  a  zirci  egyesülettel  és  a  tatabányai

egyesülettel. 
- A  tagság az  elmúlt  5  évben nagy számban vett részt  a  közgyűléseken,  és  minden évben

elfogadta,  eredményesnek  ítélte  az  adott  évi  sportköri  tevékenységet.  A  Megyei  Tenisz
Szövetséggel  jó  a  kapcsolatunk,  mintegy  250 000-Ft-os  támogatást  kaptunk.  Úgyszintén
kifejezetten jónak tekinthetjük az Önkormányzattal való kapcsolatunkat, az elmúlt időszakban
kiemelkedő anyagi támogatást kaptunk.

- Sajnos  az  Országos  Szövetséggel  nem  tudtunk  és  nem  lehetett  megfelelő  kapcsolatot
kialakítani,  az  Országos Szövetség munkáját  a  helyi  és  megyei  szintről  nézve kifejezetten
rossznak tekinthetjük. 

- Az elnökség rendszeresen ülésezett, döntéseit kivétel nélkül konszenzussal hozta.

4. Gondnok, gondnok helyettes  
- Az  elmúlt  időszakban  gondnok,  gondnok  helyettes  látja  el  a  Klubház  és  pályák  körüli

feladatokat.  Herold  Krisztián  lelkiismeretesen  és  jól  látja  el  feladatait.  A  helyettesítési
feladatok megoldása gondot jelentett, amelyet remélhetőleg stabilan meg tudunk oldani Gál
Gyula személyében, aki ezt a feladatot vállalta. 

5. A sátor  
- Az  elmúlt  5  évben  a  Sportkör  saját  maga  üzemelteti  a  sátrat,  jó  eredménnyel.  A

felújításoknak is köszönhetően a sátor biztonságosan tud üzemelni (műszaki probléma szinte
nem volt), a pályák színvonala télen is kiváló. A jó kihasználtságnak megfelelően a bevételek
és kiadások után az eredmény évről, évre 1 500 000-Ft körül van. Ebben az évben Tihanyban
is üzemeltettek fedett pályát  és amiatt, hogy az ott dolgozó edzők,  akik korábban nálunk
játszottak,  jelentős  óraszámot elvittek tőlünk.  Ez  bevétel  kiesést  jelentett.  Ugyanakkor az
Elnökség erre is tekintettel racionalizálta a sátor üzemeltetését, csoportosította az igényelt
órákat, így jelentős rezsicsökkentést tudtunk elérni. Növekedett a külsős igénybevevők száma
és  az  ebből  származó  bevétel.  Összességében  az  eredmény  az  előző  évekhez  hasonlóan
eredményes.  A  sátort  elsősorban  Sportköri  tagjaink  téli  teniszezésének  biztosítására
üzemeltetjük,  ezért  elvárható  és  helyes  lenne,  ha  Sportköri  tagjaink  hasonlóan  a  nyári
időszakhoz a téli sátort is nálunk vegyék igénybe. 

6. Utánpótlás, fiatalok  
- Az  immár  több  éve  fenntartott  utánpótlás  nevelési  munkát  eredményesnek  ítéljük.

Sportkörünk elsődleges céljai között szerepel, hogy megszerettessük a fiatalokkal a teniszt,
elindítsuk fejlődésüket. Remélhetőleg ez a Sportkör továbbélést a generáció váltást is fogja
segíteni. Mintegy 20 fiatal vesz részt a programban, Lengyel Álmos és Herold Krisztián edzők
segítségével. Az elmúlt 5 évben összességében több 100 fiatalnak mutattuk be a teniszt, mint
sportágat, szeretettük meg velük. A fiatalok a rendszeres edzéseken túlmenően házi, megyei
és  országos  versenyeken  is  részt  vesznek,  jelenleg  18  fiatalunk  rendelkezik  az  MTSZ
igazolásával, mint versenyző. Ez azért is fontos és célszerű növelni, mert e szám növekedése
egyúttal további támogatások elérésének is alapja. Az iskolákkal kapcsolatot alakítottunk ki,
kihelyezett bemutatót tartottunk, az utánpótlás nevelésünket a helyi médiában, a Füred Tv-
ben  is  bemutattuk.  Munkánkról  rendszeresen  tájékoztatjuk  az  Önkormányzatot,  részt
veszünk  az  éves  sportág  választó  rendezvényen.  Az  Elnökség  több  ízben  áttekintette  az
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utánpótlás nevelés  kérdését,  és  egyeztetett az edzőkkel.  Örömmel látjuk  jó  néhány fiatal
fejlődését. Néhány fiatalunk a szülők döntése és továbbfejlődésük érdekében egyéni edzés
mellett  döntött,  külsős  edzőket  igénybe  véve.  Versenyszerűen  a  továbbiakban  a
Balatonfüredi Utánpótlás SC-ben folytatják sportolásukat. 

7. Pénzügyi helyzet, pályázatok, támogatók  
- Az elmúlt 5 évben kiemelt figyelmet fordítottunk külső anyagi erőforrások bevonására. Fő

támogatónk továbbra  is  az  Önkormányzat,  amely kiemelt  fejlesztéseinket  4 000 000-Ft-tal
támogatta és ezen túlmenően, éves szinten is a korábbi időszak támogatását megduplázta,
amely  éves  szinten  további  800 000-Ft-ot  jelent.  Támogatóink  között  tudhatunk  néhány
magánszemélyt (Pörneczi Norbert laptop, Herold Krisztián nyomtató), a Halker, a Silverine
Hotelt.  Zettwitz  Sándor  örökös  tagunk,  az  elmúlt  időszakban  400 000-Ft-tal  támogatta
utánpótlási tevékenységünket. Évről-évre pályázatot nyújtunk be a SOSZ-hoz, eredményesen.
Az elmúlt időszakban ezek a támogatások összességében elérték a 11 000 000-Ft-ot, amely
éves bontásban meghaladja a 2 000 000-Ft-ot. Ez a Sportkör történetébe visszatekintve is,
rendkívül jó. Pályáink kihasználtsága rendkívül fontos és lehet is növelni. Eddig is megtettünk
mindent  a  népszerűsítés  érdekében,  pályáinkat  az  interneten,  a  honlapunkon
népszerűsítettük és szórólapokat is használtunk a nyári szezonba. A támogatások lehetséges
növelése  érdekében  továbbra  is  fontosnak  tartjuk  az  Alapítványunk  fenntartását,
megújulását.  Megcélozhatjuk,  hogy  Alapítványunktól  éves  szinten  mintegy  500 000-Ft-os
támogatás gyűjtését várhatjuk el, amelyet természetesen a fiatalokra fordíthatunk. 

8. Tavaszi előkészületek  
- Megkezdtük a tavaszi előkészületeket, áttekintettük a szükségessé váló eszközbeszerzéseket,

az 1-es, 2-es pálya, a már megszokott módon és időben fog tudni üzemelni. A 3-as és 4-es
pályák felújítására az április 5-ig követő sátorbontás után kerül sor, és várhatólag 2-3 hetet
vesz  igénybe.  Remélhetőleg  a  májusban  megkezdődő  csapatbajnokságokig  és  a  tavaszi
szezon igazi megkezdéséig, mind a 4 pályánk üzemelni fog.

9. Idén 85 éves Sportkörünk  
- Sportkörünk ismét kerek évfordulóhoz ért, hiszen jogelődünk 1935. márciusában alakult meg,

a jelenleg is használt Kiserdei Teniszpályákon. Illik megemlékeznünk mindenekelőtt az akkori
kezdeményezőről,  dr.  Forintos  László  szolgabíróról.  Az  elmúlt  85  év  kis  megszakításokkal
folyamatosan  teniszélettel  telt  el.  A  füredi  tenisz,  az  itt  zajló  teniszélet,  megalapozta
hírnevünket,  Sportkörünknek  megyei,  de  országos  rangja  is  van.  Köszönhető  ez
természetesen tagjaink, versenyzőink munkájának, versenyeredményeinek. A Sportkör újkori
történetében a sportág, a tenisz fennmaradásában elévülhetetlen érdemei vannak, örökös
tagjainak,  mindazoknak,  akik  lelkesedésükkel,  munkájukkal,  hozzájárultak  a
teniszeredményekhez, létesítményeink fejlesztéséhez, fenntartásához. A Sportkör csodálatos
környezetben,  országos  színvonalú  pályákon  üzemel,  de  legnagyobb  értékünk  a  tagság,
különösképpen azok, akik szervezik és részt vesznek versenyeinken, a közösségi életünkben.
Sportkörünk személyi és anyagi feltételei biztosítottak, és minden adott, hogy a következő 85
évben is pezsgő teniszélet legyen itt a Kiserdőben. Köszönöm mindenkinek.
Balatonfüred, 2020. március 4.

Balatonfüredi Petőfi Sportkör Elnöksége
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