
56 www.mixonline.hu

TENISZTöbb, mint

Egy esemény, melyen 
mindenki jól érzi magát. 

Egy esemény, amely huszon
harmadik éve sikersztorinak 

számít. Egy esemény, amelyen 
csak az együttlét, a jó hangulat, 

az örömtenisz kellemessége 
számít. Egy esemény, melyen nem 

gond a negyvenötös méretű 
teniszcipő elővarázslása 

és melyen Becker névvel is el 
lehet indulni. Egy esemény, 

melynek neve: Hunguest Hotels 
Társasági Tenisztorna.

Huszonharmadik éve már, hogy 
az ország különböző teniszpályáit 
benépesíti a Hunguest Hotels Tár-
sasági Tenisztorna (HHTT) baráti 
mezőnye. Merthogy ennyi idő alatt 
a résztvevőkből baráti közösséget 
teremtett valamennyiük szenvedé-
lyes szerelme, a tenisz.  Lelkesen 
és szeretettel vetik bele magukat 
ebbe az évenkénti versengésbe, je-
leként annak is, hogy hitvallásukká 
vált a fehér sport, melynek hazai vi-
lágában egészen különleges oázist 
képvisel a Hunguest Hotels Társa-
sági Tenisztorna.  Ami ezt a tenisz-
tornát igazán egyedülállóvá, mond-
hatni, különlegessé teszi, az éppen 
a társasági-közösségi jellege. Ez 
örömtenisz a javából, amellett per-
sze, hogy e verseny teniszpályáin 

is ellenfelek ütnek egymásnak ászt, 
kivédhetetlen tenyerest, megállítha-
tatlan fonákot.
Itt mindenki jól érzi magát, itt szere-
tettel fogadják egymást, itt őszintén 
örülnek a másik sikerének.  Irigylés-
re méltó a torna hangulata. Nincs 
jobb- és baloldali tenisz, csak a 
játék, az együttlét, a jó hangulat 
számít. Jelenlegi és ex-miniszter, 
gazdasági, marketing és ügyveze-
tő igazgató, ügyvéd, színész, lap-
tulajdonos, egyetemi tanár, vezető 
bróker, önkormányzati képviselő, 
vezérigazgató, főorvos, elnöki ta-
nácsadó, polgármester, alkotmány-
bíró, helyettes államtitkár van a 
mezőnyben, a legnagyobb egyetér-
tésben, a tenisz iránti közös szenve-
déllyel. 

Sportoázis 
Hunguestmódra

A versenyzők 
egy része
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Hülvely István 
interjút ad 
a Mix 
Magazinnak

Pintér Sándor

TENISZ
Hunguest Hotels 
Társasági Tenisztorna
Főtámogató: HUNGUEST HOTELS 
Zrt. 
Kiemelt támogatók: E.ON Hungária 
Zrt., Magyar Tenisz Szövetség
Támogatók: Baromfiudvar 2002 Kft., 
Basic Line Kft. (HEAD), Hungarospa 
Zrt., Kaiser Food Kft., Clarbis Kft., Mi-
rbesz Kereskedelmi Kft., Aqua Gene-
rál Kft., Hunguest Hotel Béke, , Vivi-
enVíz Kft., Dereszla Pincészet
Médiatámogatók: MIX magazin, 
Piac és Profit Üzleti Magazin
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Ez a szenvedély is működtette 
szeptember első hétvégéjén a deb-
receni DEAC Sporttelepén, illetve 
a hajdúszoboszlói Hungarospa 
Sportcentrum Mazsi Tenisztelepén 
a társasági tenisztornát. Mindehhez 
a résztvevőknek a hajdúszoboszlói 
négy csillagos Hunguest Hotel Béke 
teremtett kényelmes, mi több, pa-
zar feltételeket ahhoz, hogy minél 
jobban érezhessék magukat és ké-

szülhessenek fel a mérkőzésekre. S 
persze, a társasági tenisztorna ala-
pító atyja, Forgács István és cége, 
a HGS PR és Rendezvényszerve-
ző Ügynökség Kft. ezúttal is olyan 
versenyt szervezett, melyről most 
is mindenki felsőfokban beszélt. 
Forgács István gondoskodott arról 
is, hogy legyen Jordán Tamás jóvol-
tából egyórás fergeteges színpadi 
produkció, táncvilágbajnoki ezüs-

Tipplista
Ha egy órára boldog akarsz 
lenni, rúgj be. 
Ha egy víkendre kívánsz bol-
dog lenni, házasodj meg. 
Ha egy teljes hétre szeretne 
boldogok lenni, naponta ren-
dezz lucullusi lakomát. 
Ha egész életedben boldog 
akarsz lenni, kezdj el teni-
szezni.

3
3
3

3

Mindkét este 
parti volt

Balról: Kocka Csaba, Csébi 
Péter, Hülvely István, ifj.
Balázs György, Stumpf István, 
Forgács István

Regös István 
és felesége
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Jordán Tamás
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térmes showtánc bemutató, han-
gulatos borkóstoló, mert a gasztro-
nómia, a kultúra sem hiányozhat a 
HHTT hagyományaiból. 
A Hunguest Hotels Társasági Te-
nisztorna igazi sikersztori, köszön-
hetően elsődlegesen a Hunguest 
Hotels társaságnak és Hülvely Ist-
ván vezérigazgatónak, aki több mint 
húsz éve képviseli és támogatja 
kitartóan a HHTT nemes, közössé-
get teremtő és teniszt népszerűsítő 
ügyét, és aki az idei verseny ered-
ményhirdetésén jól csengő záróak-
kordot ütött le: „Amíg a Társaság 
úgy gondolja, szükség van erre a 
társasági tenisztornára, igyekszünk 
megteremteni hozzá a feltételeket 
és jövőben is megrendezni.”

Balról: Cserti Tibor, Borbély Attila, 
Hülvely István, Virga Csaba

Hülvely István 
és partnere
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Nagy Csilla, 
a Park Teniszklub igazgatója
Hogy mi a titka a társasági torna 
sikerének? Az, hogy van egy ilyen 
cég, mint a Hunguest Hotels, amely 
megszervezi a tornát.  Mi pedig a 
teniszpályán jót izzadunk, esténként 
pedig remekül szórakozunk.

Székhelyi József, 
színész, rendező
Ha a boldogságnak van anyaga, ami 
kering benned, azt tenisznek hívják. 
Rajongásig szeretem a teniszt, amire 
néhai kollégám, Basilides Zoltán taní-
tott meg. A tenisz egyfajta pszicholak-
musz, amely megméri és kimutatja a 
játszó ember esendőségét, gyarlósá-
gát, őszinteségét, tisztaságát. 

Nagyiványi Tamás, 
Basic Line Kft. HEAD,  
ügyvezető igazgató
A tenisz életérzés, ez a hobbim és 
a foglalkozásom, az egész életemet 
végigkíséri.  Remekül összehozza 
az embereket, jó másokkal megosz-
tani a játék örömét, még a kudarcát 
is. Ez a teniszgála nemcsak a játék-
ról, hanem a barátságokról is szól.

Ungvári Tamás, 
egyetemi tanár
A tenisz kultúrtörténete a legfonto-
sabb dolgok egyike. Szenvedélyes 
teniszező voltam, de máig a tenisz-
szel álmodom, és mindent mér-
kőzést megnyerek… Olyanokkal 
játszottam, mint Karinthy Ferenc, 
Szepesi György, s emlékszem, ná-
luk azért a vonal nem volt szent…

Jordán Tamás, 
színész, színi direktor
Mindig szerettem a sportot, fociz-
tam, pingpongoztam, az önéletrajzi 
könyvemben pedig szerepel egy 
teniszjáték leírása, amit dobókocká-
val kell játszani. Hat egyenlő részre 
osztott téglalap a pálya, közepén 
hálóval és a dobókockával kell 
„szerválni” és úgy számolunk, mint 
az igazi teniszben.

Forgács István, 
HGS PR és Rendezvényszervező 
Ügynökség Kft., ügyvezető igazgató
Ez több mint teniszverseny, hiszen 
fontos eleme a kötetlen találkozási 
lehetőség és az is, hogy baráti kö-
zösségek születtek az évek alatt, 
melyek tagjai szeretnek itt lenni. 
Számomra az igazi eredmény az, 
ha Varga Judit üzlettársammal és 
a csapattal együtt úgy látom, elé-
gedett és boldog emberek vesznek 
részt ezen a teniszgálán.

Stumpf István 
egyetemi tanár, alkotmánybíró
Néhány hete lettem hatvan éves, de 
a tenisznek köszönhetően jóval ke-
vesebbnek érzem magam. Ez a te-
nisztorna igazi társasági esemény, 
nagyon jó mérkőzéseket játszunk, 
mi több, a meccsek szünetében az 
ultinak is hódolunk. Rendszeresen 
játszom, és úgy tapasztalom, ha 
reggelente a teniszpályán jók va-
gyunk, egész nap jól teljesítünk.

Pintér Sándor 
belügyminiszter
Hetente kétszer-háromszor tenisz-
ezem, amely játék küzdeni tudásra, 
sportszerűségre tanít, fokozza a 
küzdőszellemet, a győzelemre való 
törekvést. A minisztert mindenki 
szeretné legyőzni a teniszpályán – 
ez egy ilyen állás… Mindezt persze 
a sportszerűség keretei között, amit 
köszönök az ellenfeleimnek. S hogy 
milyen típusú ellenfelekkel szeretek 
játszani? Aki veszít…

Borbély Attila, 
tanszékvezető, egyetemi tanár
Az alapsportágam a judó, de a te-
nisz kitűnő kiegészítő sport, hiszen 
sokat lehet mozogni, javítja a ritmu-
sérzéket, és fontos a jó kondíció, 
párosban a csapatmunka és persze 
a jó társaság. A játék az  játék, a 
verseny az verseny, komolyan vesz-
szük, de élvezzük, hogy együtt lehe-
tünk a barátainkkal. 

Hülvely István, 
Hunguest Hotels Zrt., vezérigazgató
Támogatóként húsz éve van komoly 
szerepem ebben a tenisztornában, 
amit ez a társaság tart össze és ha 
valakik akarnak valamit, az működik 
is. Örülök, hogy máig létezik ez az 
esemény, mert jó dolog.  Látszik az 
itt lévők a játék- és sportszenvedé-
lye, szeretünk együtt lenni, beszél-
getünk, jól érezzük magunkat és 
jókat játszunk. Amíg ez a társaság 
együtt van és igényli ezt a tornát, 
igyekszünk a jövőben is megren-
dezni. 

Regös István, 
a MIX Magazin alapító főszerkesztője
Imádom a társasági teniszt, ebben 
a versenyben,  csupán egy háló 
választja el a játékosokat, közös a 
szenvedély és soha nincs vesztes. 
Egy olyan világban, ahol sajnos 
„címkéznek”, a Hunguest Hotels Te-
nisztornán mindenki egy közösség 
tagja, mindenki barát, nem számít, 
hogy ki melyik oldalhoz tartozik. Jó 
lenne, ha ez így is maradna.

Székhelyi József 
és családja












