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Balogh József szakosztályvezető,
Békési TE

Tisztelt Bizottság!
Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2019. L félévre vonatkozó munkaterve
szerint az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság 2019. márciusi ülésén tárgyalja meg a városi
asztatitenisz helyzetéről szóló tájékoztatót.
Balogh József szakosztálvvezetö. eleget téve a felkérésnek. megküldte az általa készített
tájékoztató anyagot, melyet jelen előterjesztéshez mellékeltünk.
Kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy a tájékoztatót szíveskedjen megvitatni és az alábbi
határozati javaslatot elfogadni.
Határozati iavaslat:
Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási, Kulturális és Sport
Bizottsága a Békési TE Asztalitenisz Szakosztály munkájáról szóló tájékoztatót

tudomásul veszi.
Határidő:
Felelős:

intézkedésre azonnal
Deákné Dornonkos Julianna bizottsági elnök

Békés, 2019. március 21.

Deákné Dornonkos Julianna s.k.

bizottsági elnök

BÉKÉSI TORNA EGYLET
Asztalitenisz Szakosztálya
Békés
Petőli Sándor

utca

4.

5630

Békés Város Polgármestere
Békés
Pctöfl Sándor utca 2.
5630

Békés Város Polgármesterétől március 5-én kapott BÉKÉSI TE „Asztalitenisz Szakosztály
2018. évi munkájával” kapcsolatosan írt levelére az alábbi tájékoztatást adom:
Az Asztalitenisz Szakosztály elérhetőségei
Kapcsolattanó neve: Balogh József’ ezetőedző

email: dudul9S3®freernail.hu

Címe: 5630 Békés, Cseresznye u. 5.
Tel: 06-20-3-162-837
Aszta]itenisz Szakosztály edzői:
-

-

Balogh JózseFvezetőedző: férfi NB II
Baranyi JózseF edző NB 11

-

-

III csapat, utánpótlás

III csapat

Edzések időpontja: héU’ő. kedd. szerda, csütörtök. péntek 17-19 óra között Békés Városi
Sporttelep iBékés. Szarvasi út/

Játékosaink:

-

-

-

-

-

-

NB II férfi csapat: 5 Fő
NB Ill férfi vegyes csapat 6 Fő
Megyei I. osztályú csapat: 4 FŐ
Megyei 2. osztályú csapat: 4 Fő
Utánpótlás keret: serdülő- ifúsági: 3 Fő
Újonc keret: 4 fö

M ej e uvzés:
A békéscsabai Mnött játékosok 988. óv óta Békésen játszanak, mivel ebben az időben szűnt
meg a békéscsabni Konzerv SE ‘privatizáció miatti Én összefogtam őket ás azóta is
.

békésieknek tartják magukat. Többségüket neveltem. ismerem öket. ragaszkodnak hozzám.
Az edzéseket meghatározott játékosok látogatják. mivel a szakosztálynak a Szan’asi úti
teremben 9 db versenyasztal áll rendelkezésre igy naponta 18 Fő tud részt venni az edzéseken.
Megjegyzem továbbá. hogy sok iljúsági játékos felsőfokú intézményekben tanul Így 6k 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 ileraklész program keretében a magyar válogatott keretedzésein edz Budapesten.

Tájékoztatás a BÉKÉSI TORNA EGYLET Asztalitenisz Szakosztályáról

A békési asztalitenisz sportágat az ötvenes évek elején Molnár Sándor egykori játékos, majd
edző alapította. Először. mint A FÉSZ 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 László, Komoróczki László,
Gergely Ildikó, Takács Ildikó, Hoszpodár Etelka.
A 70-es 80-as években szinte ontotta a tehetségeket az Asztalitenisz Szakosztály Főleg női
vonalon: Bezzeg Mária, Nyeste Mária, Orgován Cecília, Márkus Katalin.
Fiúk közül: Körözsi Vilmos, Bezzeg Károly, Balogh József’, Sebestyén Sándor, Csarnai
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 úlsportolók több mint két évtizedig a Békéscsabai
Konzervgyár NB-s csapataiban szerepeltek mivel a békési szakosztály nagyon szerény
körülmények között működött. Az itt szereplő játékosok Balogh József, Sebestyén Sándor.
Csarnai Gábor valamint az it felnőtt iÍJ. Balogh József a konzervgyári csapatot egészen az
NBI A csoportig vitte, valamint Ifj. Balogh itt lett újonc illetve serdülő válogatott. Ebben az
időben az európai serdűlő ranglistán a 12. helyezést foglalta cl.
A 80-as évek végén csődeljárást indítottak a Csabai Konzervgyár ellen Így a nagynevű,
nagyhírű Asztalitenisz Szakosztály is megszűnt.

Ekkor a játékosok úgy határoztak. hogy haza jönnek Békésre ás a Békési Sportegyesületen
belül megalakítják az Asztalitenisz Szakosztályt. Első években szinte támogatás nélkül
végezték munkájukat. Teljesen az alsó szintröl kezdték meg a versenyezést: a Megyei I.
osztályról.
Majd NE III ás innen Fel fele. Évről évre magasabb osztályba jutottak fantasztikus menetelés
végén öt év alatt feljutottak az NB I A osztályába és ott első évben a 7. helyen végeztek.
Ekkor a csapat tagjai: ifj. Balogh József. Lipták Gábor, Seres Árpád. Csamai Gábor.
Sebestyén Sándor, Czina József
Ebben az időben indult meg a női szakág kinevelése is, ami napjainkra már EXTRALIGÁS
csapatot nevelt ki.
Az elmúlt harminc évben sok válogatott játékost nevelt ki a szakosztály név szerint: ]fj.
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

megszűnt jelentős

önkormányzati támogatás csökkentése végett. Így NB-ll férfi csapattal valamint NB- Ill.
-as vegyes csapattal szerepelünk a Magyar Nemzeti Bajnokságban, /a női csapata 2012-2013as évadban bejutott az extra ligába. de az első extraligás mérkőzés után i’ valamint
kettő megyei l-II CSB. bajnokságban szereplő csapattal rendelkezünk. Ezen kívül kettő
társadalmi edzö az utánpótlás neveléssel is foglalkozik, de 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 térjenek haza.

A következő játékosokat szeretném kiemelni:
Újonc korcsoportból: Balogh Ágnes Kyra, Szilágyi Lívia
Serdülő korcsoportból: Balogh Ágnes Kyra, Szilágyi Livia. Szücs Sándor. Kopányi Áron
Felnőtt sportolóknál: Czebe Gyula, Csepregi Sándor, Molnámé Boros Márta, Dr. Zahorán
Kristóf, Sebestyén Sándor. Szelei Szabolcs, Tarkó Áron, Bunda Szabolcs, Boldog Zoltán,
Fekete

Ádám valamint Mátyási Henrietta.

A szakosztály anyai helyzete botrányos a 4 csapat és utánpótlás 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
próbáljuk megoldani, ami Sajnos a térségünk lemaradása ás a mostani gazdasági helyzet miatt
egyre bizonytalanabb főleg mióta Vezetőedzönk nyugdíjba vonult.
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Mi azért bizakodóak vagyunk. hogy eredményeinkre majd vaaki Felfigyel ás felkarolja
szakosztályunkat. !De Sajnos ezt 1988 óta senkinek

sem

keltette fel figyelmét.!

Mindenesetre a 2003-2004-es évadban Férfi csapatunk Feljutott az EXTRA LIGÁBA. de
sajnos 2017-2W8 évadban csapatunkat

nem

tudtuk.

nem mertük benevezni az EXTRA

LIGÁBA mivel nem állt rendelkezésünkre az induláshoz való anyagi feltételek. Így sport
pályafutásom 56 éve során cl kellett szenvedni ezen szégyenletes eseményt.

2018. évben az elért eredményeink:
NB II férfi csapatunk V. helyen végzett. !jelenleg I. helyen szerepel. feljutó helyen az NB 1!Abal
NB Ill vegyes csapatunk IX. helyen végzett. !jelenleg a VI. helyen szerepel!
Megyei 1. osztályban csapatunk IV. helyen végzett. !jelenleg VII. helyen szerepel!
Megyei 2. osztályban szereplő vegyes leány

-

fiú csapatunk a IX. helyet szerezte meg.

tjelenleg VI. heyen szerepelt
Megyei 3. osztályban szereplő csapatunk X. helyen végzett. !jelenleg anyagiak hiányában
csapatot nem indítottunk!

A BÉKÉSI TORNA EGYLET Asztaljtenjsz Szakosztálvának 2018. évi költsé2vetése

A Békési TE Asztalitenisz Szakosztályának 2018. évi költségvetését az NB II-es Férfi NB 111as és a kettő Megyei Csapatbajnokságban indult 1. osztályú, 2. osztályú csapatok ás uz
utánpótláskorú versenyzőink versenyeztetése adta.
Mellékelve: a 2018-2019. évi tavaszi NB II--Ill esapatbajnoki sorsolások, valamint a Magyar
Asztalitenisz Szövetség és a Békés Megyei Asztalitenisz Szövetség 2019. első Félévi verseny
naptára.

2018. évre csapataink összes költségvetése !kiadása’ 5.357.837 Ft volt.
21)19. évre

az

önkormányzati támogatási igényünk: 4.000.000 Ft azaz négymillió forint.

2019. októberben szeretnénk ismételten megrendezni a Molnár Sándor amatőr ás utánpótlás
nemzetközi emlékversenyt, rendezési igényünk: 70.000 Ft.
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Szeretném felhívni szíves figyelmét arra, hogy szakosztátyunk egy NB ll—NB Ill férfi
vegyes csapatot valamint egy megyei I. osztályú, megyei 2 osztályú csapatot szerepeltet a

nemzeti

bajnokságban.

Ami

önkormányzati

támogatást

kapunk.

az

az

utazások

benzinköltségét, és a bírói díjakat sem fedezi!
A szakosztály vezetésének nap, mint nap nagy erőFeszítést jelent. hogy a hiányzó összegeket
megteremtse a csapataink versenyeztetésére.

A BÉKÉSI TE EXTRA LIGÁS férfi csapata 2013-ban, 2014-ben és 2015-ben is a Békés
Megyei Újság szavazatai alapján az év csapatának ]iarmadik díját nyerte cl és ez alapján
Békés legjobb csapata lett.

Az eddig elért eredményeink és sikereink minket tovább rnotivúlnak, ás reméljük Önöket is
orra sarkallják, hogy Békés város egyik legsikeresebb csapatát a jövőben is támogassák ás
segítsék.

Az önkormányzati összegek elosztása elött kérem, szíveskedjenek a vezetőedzövel, Balogh
Józseffel felvenni a kapcsolatot az esetleges további infonnációk végett.

Tisztelettel:

Balogh József
Vezetőedző
06/20-31 62-837
Békés, 2019. március 17.
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...

2018. év végi záró egyenleg: (pénztár + bank)

ÖSSZESEN:

5 358 742 Ft

terembérlet

egyéb

105 905 Ft

119 000
tagikivét:

5 357 837 Ft

437 992
központi kiadás:

971

111 705

41

12 940

1 263 275

364 269

168440

435 375

I 346 139

419 000

637 731

összeg

egyébktg:

egyéb: telefondíj

ingatlanért Fizetett terembérlet

TAO-ból önkormányzati tulajdonú

posta-, bankköltség, irodaszer

verseny-, edzéseszközök

egyéb

egyéb: munkabér támogatás, Munkaügyi Kp

1 230 722

élelmiszer, étkezés

gáz, víz, víllany

szállítás, utazás

üzemanyag

adók, járulékok, TB,

nettó és számlás bér

kiadások:

nevezés, versenyengedély, leig. díj, tagdíj

20

117 000

431 000

3 580 000

összeg:

105 000

TAQ bevétel

bank)

szállásdíj

+

Békési TE Asztalitenisz Szakosztálya

1%

kamatjóváirás

szakszövetségi támogatás

tagdíj

pályázati támogatás

önkormányzati támogatás

szponzor, támogató

bevételek:

2018. év végi nyitó egyenleg: (pénztár

Spor[szervezet neve:

2018. évi költségvetési összesítő:

ÖSSZESEN;

6 150 000

terembérlet
TAC-ból önkormányzati tulajdonú
ingatlanért Fizetett terembérlet

egyéb

75 500

egyéb

6 150 000

120 000

posta-, bankköltség, irodaszer

egyéb

1 500000

egyéb költség

verseny-, edzéseszközök

egyéb

659 500

400000

400 000

2 000 000

400 000

550 000

45 000

nevezés, versenyengedély, leig. díj, tagdíj

TAO bevétel

összeg:

egyéb: telefon

szállásdíj

gáz, VÍZ, Villany

1%

300 000

szakszövetségi támogatás

szállítás, utazás

...

élelmiszer, étkezés

450 000

tagdíj

üzemanyag

adók, járulékok, TB,

nettó és számlás bér

kamatjóváirás

600 000

4 000 000

800 000

pályázati támogatás

önkormányzati támogatás

szponzor, támogató

osszeg:

bevételek:
kiadások:

BÉKÉSI TE Asztalitenisz szakosztálya

Spor[szervezet neve:

2019. évi költségvetési terv:

.

..
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NB 11, NB 111, Megye II soroslas szerint: 10800Km! ev

3.serdülö
6.

15 fő

5 fő

26 fő X 1400 Ft X 12

6 fő

=

436.800 Ft

.

.

.
.
.
Balogh Agnes Kyra: serdulo valogatott csapat tagja. Szilagyi Livia: regionalis ujonc valogatott. Kopanyi Aron: regionalis ujonc
válogatott.

.

.
.
NB 11: V., jelenleg: I. helyezett. NB ill vegyes: IX., jelenleg VI. helyezett. Megyei I. osztalyban lv, jelenleg VII. helyezett. Megyei II.: lx,
jelenleg VI. helyezett. Megyei Ill. X., jelenleg nem indult csapat.

Regionális ÷ országos versenyek: újonc, serdülő, ifjúsági, felnőtt versenyek szerint. Serdülő válogatott edzések és nemzetközi
versenyek: 10 100 Km I év

NB Il-NB 111: 12 Itthon
-8 idegen, Megyei: 9
itthon, Megye 11: 9
idegen

Megye 1, 11, Ill.; NB 111,
NB 11, NB 1, Extraliga

Férfi NB II., NB 111,
Megye I-ferfi,
Megye II - vegyes

2.ifjúsági

Egyéb megjegyzést, illetve azokat az adatokat, amelyek nem férnek a fenti táblázatba, kérjük maximum két oldal terjedelemben mellékelje!

Tagdíj összege?(FUfő!év):

Hány tagd ijfizető aktív játékosa
van (korosztályok szerint)?!
Ebből hány békési?:

‚

Van-e válogatott játékos az
adott korosztályban’ (A, B
keret, U23, ...)‘ nevvel egyutt:

Hányadik helyezést ért el a múlt
szezonban a bajnokságban?
Jelenleg hol áll a tabellán?:

Hány egyéb tornán vesznek
részt?! Hány km-t utaznak
ezekre?:

Hány km-t utaznak egy évben a
.
.
.
bajnoki fordulokra:

Hany merkozestjatszik egy
szezonban? (otthon +
.idegenben):

.

NB2, ...):

Összesen hány osztály van az
adott korosztályban?
(felsorolva: pl:Extraliga, NBI,

Hany csapatot versenyeztet,
.
milyen korosztalyban?:

Ijelnőtt

Csapat sportág: Sportszervezet neve: BÉKÉSI TE Asztalitenisz Szakosztálya

