
Asztalitenisz Szakosztály 2016. évi beszámolója 
 
 Pénzügyi elszámolás: 
Bevételek: 
Sportegyesületi támogatás:       40.000,- Ft 
Önkormányzati támogatás:      70.000,- Ft 
Tagdíj bevételek:       67.500,- Ft 
Összesen:                 177.500,- Ft 
 
Kiadások:  
Eszköz, felszerelés, beszerzés:     63.000,- Ft 
Nevezések, versenyszervezés:     17.000,- Ft 
Szállítás, utazás:       14.000,- Ft 
Bajnokság költségei:       62.000,- Ft  
Összesen:                 156.000,- Ft  
 
 

A Szakosztálynak 14 fő rendes tagja és 8 fő pártoló tagja van. Tagdíjakból 67.500,- Ft 
bevételünk volt. A legtöbben annavölgyiek, sokan vannak Sárisápról, de van tagunk Tátról, 
Dorogról, Perbálról, Esztergom-Kertvárosból is. Örömteli, hogy év vége felé többen 
jelentkeztek, hogy szeretnének ping-pongozni. A felszerelésünk minden igényt kielégítő, 
köszönhető az előző évek nyertes pályázatainak. Tavaly sikerült a bejárat fölé elkészíteni az 
előtetőt. Most tervezzük a tornaterem előtti világítás korszerűsítését. Szintén szeretnénk 
megoldani Önkormányzati segítséggel a szertár felújítását.   

   Versenyzőink részt vettek és vesznek a különböző versenyeken, bajnokságokon. A 2015/16-
os bajnokságban felnőtt csapatunk a 4. helyen végzett. Túl vagyunk a 2016/17-es bajnokság 
őszi szezonján is. Jelenleg a csapat a 3. helyen áll. Az utánpótlás csapatbajnokság 2015/16-os 
szezonjában a Petrovics Barnabás, Végh Árpád összeállítású csapat bronzérmes lett, míg a 
Petrovics Gréta, Kövér Tamara egység 5. lett. 

   Sajnos az imént említett versenyzők nyáron abbahagyták a versenyszerű asztaliteniszt. Ez a 
tendencia jellemző az egész megyére. A legtöbb csapat 40-60 (sőt 70) éves játékosokból áll. 
A mi csapatunk átlagéletkora 53 év. Vannak a miénknél idősebb átlagéletkorú csapatok is. 

   Idén sajnos elveszítettünk két olyan sportembert, akik hosszú évtizedeken keresztül 
meghatározó tagjai voltak az annavölgyi asztalitenisz életnek. Tavasszal eltávozott közülünk 
Kulp Holló István, volt szakosztályvezetőnk. Emlékére, születésnapja alkalmából szeptember 
3-án emlékversenyt szerveztünk Mogyorósbánya, Pilismarót, Sárisáp csapatainak 
részvételével. Az eseményen  a család tagjai is tiszteletüket tették. 

   Októberben elhunyt Hegyi János, aki szintén sok évtizeden keresztül volt a csapat 
meghatározó játékosa. Róla az Annavölgy-Sárisáp bajnoki mérkőzés keretein belül 
emlékeztünk meg. 



   Továbbra is hetente háromszor tartunk edzést. Ezeken általában 8-14 fő vesz részt. Vannak 
többen, akik más településeken élnek és a ping-pong által kerültek ide és ismerték meg 
községünket. Az is örömteli, hogy a helyiek is egyre többen keresik fel a tornatermet ping-
pongozás céljából. Az utóbbi időben megfigyelhető: régi annavölgyiek jelentkeznek, hogy 
szeretnének visszajönni szülőfalujukba ping-pongozni. Szívesen látjuk őket. Ebben az évben 
több nő is látogatta az edzéseket, igaz csak szórványosan. 

   A sport összetartó erejét mutatja, hogy ezeken az edzéseken különböző vérmérsékletű, 
különböző beállítottságú (akár politikailag is) emberek vesznek részt. Néha vitatkoznak, 
előfordul, hogy kicsit veszekszenek is, de elfogadják egymást és tisztelettel viszonyulnak 
egymás iránt. Ha közösségi munka van, sok emberre lehet számítani.  

   A csapat szállítását a bajnoki meccsekre továbbra is Schrammel Zoltán és Biszak Mihály 
vállalták. Nagyon sok anyagi támogatást nyújtott szakosztályunknak eddig is Oláh Tamás, aki 
az anyagot biztosította az előtetőhöz és a kinti világítás korszerűsítéséhez. Ő általaszeretnénk, 
reményeink szerint, megoldani az asztalitenisz-csapat, valamint a lány foci csapat új 
felszereléseinek biztosítását, TAO pénzek bevonásával. Köszönjük szépen. 

   Meg kell említenem, hogy most már két 70 év feletti aktív tagunk van: Kovács György és 
Stikker László. Ezenkívül több nagyon lelkes, 60-as éveiben járó tagunk is van. Ők a 
legszorgalmasabbak. Ha a fiatalokra sikerülne ezt az aktivitást „átvinni”, nagyon szép jövő elé 
nézne a szakosztály. 

 

 Annavölgy, 2017. január 15.                                            Tisztelettel:  Jakab József 

                                                                                                            Szakosztályvezető 

 

 

 


