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Nyílt ülés

Elákészíleíle:

Balogh József vezetőedző
Békési Torna Egylet Asztalitenisz Szakosztály

Tisztelt Bizottság!
Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 495/2017. (Xl. 30.) határozatával
jóváhagyta a 2018. I. félévre vonatkozó munkaten’ét, mely szerint az Oktatási, Kulturális ás
Sport Bizottsága 2018. márciusi ülésén tárgyalja meg a BTE Asztalitenisz Szakosztály 2017.
évi tevékenységéről szóló tájékoztatót.
Balogh József vezetöedző, eleget téve a felkérésnek, megküldte az általa készített
tájékoztató anyagot, melyet jelen előterjesztéshez mellékeltünk.
Kérem a T. Bizottságot, hogy a tájékoztatót szíveskedjen megvitatni és az alábbi
határozati javaslatot elfogadni.

Határozati javaslat:
Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási, Kulturális és
Sport Bizottsága a BTE Asztalitenisz Szakosztály tevékenységéről szóló tájékoztatót a
határozat melléklete szerinti tartalommal tudomásul veszi.
Határidő:
Felelős:

intézkedésre azonnal
Deákné Domonkos Julianna bizottsági elnök

Békés, 2018. március 22.
Deákné Domonkos Julianna s.k.
bizottsági elnök

BÉKÉSI TORNA EGYLET
Asztalitenisz Szakosztálya
Békés
Petőfi Sándor utca 4.
5630
Békés Város Polgármestere
Békés
Petőfi Sándor utca 2.
5630
Békés Város Polgármesterétől március 6-án kapott BÉKÉSI TE „Asztalitenisz Szakosztály
2017. évi munkájával” kapcsolatosan irt levelére az alábbi tájékoztatást adom:
Az Asztalitcnisz Szakosztály elérhetőségei
Kapcsolattaitó neve: Balogh József vezetőedzó

email: dudu1953@frcemail.hu

Címe: 5630 Békés, Cseresznye u. 5.
Tel: 06-20-3-162-831
Asztalitenisz Szakosztály edzői:
-

-

Balogh József vezetőedző: férfi NB II III csapat, utánpótlás
-

Bamnyi József edző NB Ii III csapat
-

Edzések időiontja: hétfő, kedd, szerda, csütörtök, péntek 17-19 óra között Békés Városi
Sporttelep IBékés, Szarvasi út/
Játékosaink:
-

-

-

-

-

-

-

NB II férfi csapat: 6

ro

NB HÍ férfi vegyes csapat 5 fó
Megyei 1. osztályú csapat: 8

ra

Megyei 2. osztályú csapat: 6 fó
Megyei 3 osztályú csapat: 4 tó
Utánpótlás keret: serdülő- iúsági: 3
Újonc keret; 3 lő

ra

Mejepyzés:
A békéscsabai felnőtt játékosok 1988. év óta Békésen játszanak, mivel ebben az időben szűnt
meg a békéscsabai Konzerv SE. /privatizáci6 miatt/ Én összefogtam őket és azóta is
békésieknek tartják magukat. Többségüket neveltem, ismerem őket, ragaszkodnak hozzám.
Az edzéseket meghatározott játékosok látogatják, mivel a szakosztálynak a Szarvasi úti
teremben csak 6 db versenyasztal áll rendelkezésre Igy naponta 12 ro tud részt venni az
edzéseken. Megjegyzem továbbá, hogy sok ifjúsági játékos felsőfokú intézményekben tanul
Így ők az adott városban, ahol tanulmányaikat folytatják. ott edzenek. A hétvégi mérkőzések
előtti pénteki edzéseken játszanak itthon. Ők Budapesten, Szegeden, Debrecenben, Gyulán
vesznek részt a helyi edzéseken. Az utánpótlás keret a békéscsabai fiatalokkal heti két
edzésen vesznek részt Békéscsabán, Botyánszki András utánpótlásedző edzésein. Balogh
Ágnes Kyra a serdülő Heraklész program keretében a magyar válogatott keretedzésein edz
Budapesten.
Tájékoztatás a BÉKÉSI TORNA EGYLET Asztalitcnisz Szakosztálváról

A békési asztalitenisz sportágat az ötvenes évek elején Molnár Sándor egykori játékos, majd
edző alapította. Először, mint ÁFÉSZ SE majd Békési SE néven szerepelt.
Az akkori időben, mint utánpótlás nevelés volt a cél mivel már akkor is nagyon nehéz
körülmények között működött a szakosztály.
,
Ekkori időben nagynevű játékosok kerültek ki Békésről: Balogh Lászl6, Komoróczki László
Gergely Ildikó, Takács Ildikó, Hoszpodár Etelka.
A 70-es 80-as években szinte ontotta a tehetségeket az Asztalitenisz Szakosztály róleg női
vonalon: Bezzeg Mária, Nyeste Mária, Orgován Cecília, Márkus Katalin.
i
Fiúk közül: Körözsi Vilmos, Bezzeg Károly, Balogh József, Sebestyén Sándor, Csama
Gábor, akik még a mai napig is részt vállalnak a megyei csapatok munkájában, mint
játékosok, vagy mint edzők.
A 70-es 80-as években a békési élsportolók több mint két évtizedig a Békéscsabai
y
Konzervgyár NB-s csapataiban szerepeltek mivel a békési szakosztály nagyon szerén
,
kőrülmények között működött Az itt szereplő játékosok Balogh József, Sebestyén Sándor
n
Csamai Gábor valamint az itt felnőtt ifj. Balogh József a konzervgyári csapatot egésze az
NBI A csoportig vitte, valamint lfj. Balogh itt lett újonc illetve serdülő válogatott. Ebben az
időben az európai serdülő ranglistán a 12. helyezést foglalta el.

A 80-as évek végén csödeljárást indítottak a Csabai Konzervgyár ellen így a nagynevű,
nagyhírű Asztalitenisz Szakosztály Is megszünt.
Ekkor a játékosok úgy határoztak, hogy haza jönnek Békésre és a Békési Sportegyesületen
belül megalakitják az Asztalitenisz Szakosztályt. Első években szinte támogatás nélkül
végezték munkájukat. Teljesen az alsó szintről kezdték meg a versenyezést: a Megyei I.
osztályról.
Majd NB III és innen felfele. Évről évre magasabb osztályba jutottak fantasztikus menetelés
végén öt év alatt feljutottak az NB I A osztályába és ott elsó évben a 7.helyen végeztek.
Ekkor a csapat tagjai: i. Balogh József, Lipták Gábor, Seres Árpád, Csamai Gábor,
Sebestyén Sándor, Czina József.
Ebben az időben indult meg a női szakág kinevelése is, ami napjainkra mát EXTRÁLIGÁS
csapatot nevelt ki.
Az elmúlt harminc évben sok válogatott játékost nevelt ki a szakosztály név szerint: Ij.
Balogh József, Lipták Gábor, Seres Árpád, Domokos Győző) Bohács Gábor, Baranyi József,
Göndös Gábor, Sebestyén Pétert valamint a lányok közül Püski Orsolyát.
Jelen pillanatban a szakosztály EXTRA LIGÁS Férfi csapata megszünt jelentős
önkomiáiiyzati támogatás csökkentése végett. Így NB-II férfi csapattal valamint NB- III.
-as vegyes csapattal szerepelünk a Magyar Nemzeti Bajnokságban, /a női csapata 2012-2013as évadban bejutott az extra ligába, de az első exnhigás mérkőzés után visszalépett/ valamint
három megyei I-II-III CSB. bajnokságban szereplő csapattal rendelkezünk. Ezen kívül kettő
társadalmi edző az utánpótlás neveléssel is foglalkozik, cia ezeket a versenyzőket anyagi
hiányok miatt csak a Fontosabb versenyeken tudjuk indítani.
itt kell megemlítenem, hogy nincs olyan megyei Illetve regionális verseny, ahol az elindult
versenyzőink ne érem nélkül téijenek haza.
A kővetkező játékosokat szeretném kiemelni:
Újonc korcsoportból: Balogh Ágnes Kyra, Szilágyi Livia
Serdülő korcsoportból: Szűcs Sándor, Kopányi Áron, Sebestyén János
Felnőtt sportol6knál: Czebe Gyula, Csepregi Sándor, Molnámé Boros Márta, Balogh
Bernadett, Dr. Zahorún Kristóf, Sebestyén Sándor, Tarkó Áron, Bubda Szabolcs, Boldog
Zoltán,Fekete Ádám valamint Mátyási Hemietta.
A szakosztály anyagi helyzete botrányos az Őt csapat versenyeztetésére.
Az önkormányzattól a mai napig kapott összegek az útiköltségeket és a bírói díjakat sem
fedezik. A hiányzó pénzt napi támogatók felkutatásával, vagy szponzorok segítésével
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próbáljuk megoldani, ami Sajnos a térségünk lemaradása és a mostani gazdasági helyzet miatt
egyre bizonytalanabb.
Mi azért bizakodóak vagyunk, hogy eredményeinkre majd valaki felflgyel és felkarolja
szakosztályunkat. /De sajnos ezt 1988 óta senkinek sem keltette fel figyelméti
Mindenesetre a 2003-2004-es évadban férű csapatunk feljutott Az EXTRA LIGÁBA, de
sajnos 2017-2018 évadban csapatunkat nem tudtuk, nem mertük benevezni az EXTRA
LIGÁBA mivel nem állt rendelkezésünkre az induláshoz való anyagi feltételek. Így sport
pályahitásom 55 éve során el kellett szenvedni ezen szégyenletes eseményt.
2017. évben az elért eredményeink, extraliga VIII. helyezésünk alapján felkért bennünket a
Magyar Asztalitenisz Szövetség, hogy ismételten indulhatunk az ETTU kupában, sőt még az a
megtiszteltetés is érte a csapatot, hogy indulhatott volna a Klubcsapatok Szuper ligájában is.
Ezen

megtiszteltető

felkérést

anyagiak

hiányában

szakosztályunk

visszautasította.

/megjegyzem, hogy további műkődésünk során nem biztos, hogy a csapat tud ilyen
eredményeket elémi/
NB II férfi tartalék csapatunk VII. helyen végzett. /jelenleg III. helyen szerepel!
NB.III. vegyes csapatunk Jelenleg a VIII. helyen szerepel
Megyei 1. osztályban csapatunk VI. helyen végzett. íjelenleg V. helyen szerepel!
Megyei 2. osztályban szereplő vegyes leány fiú csapatunk a I. helyet szerezte meg.
-

Jelenleg: A megyei II. osztályban szereplő csapat: X. helyezett
A megyei III. osztályban szereplő csapat: VIII. helyezett
A BÉKÉSI TORNA EGYLET Asztalitenisz Szakosztályának 2017. évi köItsévetése

A Békési TE Asztalitenisz Szakosztályának 2018. évi költségvetését az NB II-es férfi NB. 111as és a három Megyei Csapatbajnokságban indult 1. osztályú 2. osztályú és 3. osztályú
csapatok és az utánpótláskorú versenyzőink versenyeztetése adja.
Mellékelve: a 2017-2018. évi tavaszi NB II—III csapatbajnoki sorsolások, valamint a Magyar
Asztalitenisz Szövetség és a Békés Megyei Asztalitenisz Szövetség 2017. első félévi verseny
naptáa
2017. évre csapataink Összes költségvetése /kiadásW 5 737 950 Ft volt.
2018. évre az Önkormányzati támogatási igényünk: 4.000.000 Ft.
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2018. októberben szeretnénk ismételten megrendezni a Molnár Sándor amatőr és utánpótlás
nemzetközi emlékversenyt, rendezési igényünk: 70.000 Ft.
Szeretném felhívni szíves figyelmét arra, hogy szakosztályw* egy NB 11—NB.lI1 férfi
vegyes csapatot valamint egy megyei 1. osztályú, megyei 2 osztályú és megyei 3. osztályú
csapatot szerepeket a nemzeti bajnokságban. Ami Önkormányzati támogatást kapunk, sz az
utazások benzinköltségét, és a bírói díjakat sem fedezi!
A szakosztály vezetésének nap, mint nap nagy eröfeszítést jelent, hogy a hiányzó összegeket
megteremtse a csapataink versenyeztetésére.
Sajnos a lányokat a 2013-2014 évadban az első extraligás mérkőzésük után visszaléptettük
mivel az egyik meghatározó játékosunk anyai Örömök elé nézett és sz orvosok eltiltották a
versenyszerű sportolástól az azóta eltelt időszakban ismét egy versenyzők anyai Örömök elé
néz így sajnos másodszorra sem jÖtt Össze a női extra ligás szereplés. /Jelenleg a lányok a
megyei bajnokságban szerepelnek a férfiakkal vegyes csapatban]
Megemlítem ismételten, hogy 2014-ben EXTRALIGÁS csapatunk elszalasztotta sz Efl’U
KUPÁBAN valamint a KLUBBCSAPATOK SZUPERLIGÁJÁBAN történő indulást
anyagiak hiányában. lSajnos akkor senki nem segíten/
A BÉKÉSI TE EXTRA LIGÁS férfi csapata 2013-ban, 2014-ben és 2015-ben is a Békés
Megyei Újság szavazatai alapján sz év csapatának harmadik díját nyerte el és ez alapján
Békés legjobb csapata lett.
Az eddig elért eredményeink és sikereink minket tovább motiválnak, és reméljük Önöket is
arra sarkallják, hogy Békés város egyik legsikeresebb csapatát a jövőben is támogassák és
segítsék.
Az Önkormányzati összegek elosztása előtt kérem, szíveskedjenek a vezetőedzővel, Balogh
JózseWel felvenni a kapcsolatot az esetleges további Információk végett.
Tisztelettel:

Vezetőedző
06/20-3-162-837
Békés, 2017. március 13.
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