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SZAKMAI BESZÁMOLÓ 
 

2014 
 
 
2014-ben, az elmúlt évhez hasonlóan nehéz feladat volt a versenynaptár összeállítása, 

hiszen az országos és nemzetközi viadalok mellett a korosztályos területi versenyekhez is 

igazodni kellett. A 2014. évben összesen tíz (társszervezőként további egy) rendezvény 

színesítette a kínálatot, a 2014/2015. évi amatőr Diákolimpia megyei döntője ismét 

átcsúszott 2015 februárjára. 

 

1. 2013/2014. évi Heves Megyei Diákolimpia Döntő: Január 25-én, a karácsondi 

Gönczy Pál Általános Iskola tornatermében jó néhány, eddig a pingpong berkekben 

ismeretlen ifjonc fogott ütőt a kezébe. Az elmúlt évekhez képest az országos versenykiírás 

jelentősen megváltozott, amelynek révén többek között növekedett a versenyszámok száma 

is. Idén már csapatversenyre is sor került összevont I-IV. korcsoportban, az egyéni 

versenyszámokban viszont – nagyon helyesen – az esélyegyenlőség elvét követve I-II. és III-

IV. korcsoporti bontásban zajlottak a küzdelmek. A tavalyi évben egymással versenyzett a 8 

éves a 14 évessel, így a “pöttöm” korosztálynak minimális esélye volt elérni az országos 

döntőt jelentő 1-2. helyek valamelyikét. A változtatások eredményeként 2013/2014. tanévtől 

a versenyszámok (csapatversenyszámok, illetve az I-II. és a III-IV. korcsoport) győztesei 

kvalifikálják magukat az országos diákolimpiára. Az országos döntőn való szereplésre 

jogosultságot szereztek: 

Leány csapatverseny I-IV. korcsoport 

Domoszlói III. András Általános Iskola (Habók Dorka – Köles Noémi) 

Fiú csapatverseny I-IV. korcsoport:  

Karácsondi Gönczy Pál Általános Iskola (Dancsok Dániel – Papp Márton) 

Leány egyéni I-II. korcsoport: Bagi Kata (Gyöngyöstarjáni Általános Iskola) 

Fiú egyéni I-II. korcsoport: Pál Balázs (Hatvani Szent István Általános Iskola) 

Leány egyéni III-IV. korcsoport: Köles Noémi (Domoszlói III. András Általános Iskola) 

Fiú egyéni III-IV. korcsoport: Tóth Ábel (Egressy Béni Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola) 

 

2. Heves megyei utánpótlás egyéni bajnokság: Jó hangulatban, lelkes fiatalokkal, 

izguló szülőkkel zajlott 2014. március 30-án a Heves Megyei Utánpótlás Egyéni Bajnoksága 
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Andornaktályán. A huszonkét induló a hat versenyszámhoz viszonyítva alacsony létszámnak 

tűnik, ugyanakkor ez az elmúlt időszakban tapasztalt versenyzési kedvhez képest javulásnak 

tekinthető. Az újonc és a serdülő korcsoportú gyermekek a saját és az egyel magasabb 

korosztályban is indulhattak. Elsőként az újonc kategóriával indult a nap, ahol az 5 kislány 

körmérkőzéses formában döntött az érmek sorsáról. A versenyszámot az Egri ÁFÉSZ SC 

versenyzője, Tripa Alexandra szettveszteség nélkül abszolválta, megelőzve a visontai 

Meszesi Csengét és a szintén egri Lovász Petrát. A fiúk két négyfős csoportban döntöttek 

arról, hogy a főtáblán ki kivel küzd a jobbnál-jobb helyezésekért. Az “A” csoportot a 

karácsondi Tóth Ábel, a “B”-t az egri Vas Bence nyerte. A nyolcas főtáblán teljes 

keresztbejátszásos (ágrajz szerint: A/1-B/4, A/3-B/2, A/2-B/3, A/4-B/1) negyeddöntők után a 

felső ágon Tóth Ábel az egri Bátori Bencével, Vas Bence csapattársával Gál Szabolccsal 

küzdött az elődöntőben, ahonnan a csoportgyőztesek nagy küzdelemben jutottak a 

fináléban, amely végül az egri játékos győzelmével ért véget. A főtábla első köre után 

elkezdődött az ifjúsági korosztály két versenyszáma. A lányoknál a három induló 

körmérkőzést játszott, itt az egri Domoszlai Anna győzedelmeskedett a két domoszlói lány, 

Köles Noémi és Habók Dorka előtt. A hat fiú induló 2 háromfős csoportba került, a visontai 

Herczeg Tamás az egri Simkó Viktor ezt követően előnyerő volt a nyolcas főtáblán, a 

csoportmásodikok és -harmadikok keresztbejátszással döntöttek az elődöntőbe kerülésről. 

Miután a csoportgyőzteseket nem lehetett megállítani, a döntőben ők csaptak össze, amelyet 

Herczeg Tamás nyert 3:0 arányban. A serdülő kategóriákban 7 lány és 11 fiú küzdött egy 

hármas, egy négyes, illetve két négyes és egy hármas selejtezőcsoportban. A lányoknál a 

négyes főtáblán a felső ági házi elődöntőben Domoszlai 3:0-ra verte Lovász Petrát, az alsón, 

pedig Tripa szintén ilyen szettaránnyal Meszesi Csengét. A döntőben Alexandra 

győzelmével második aranyérmét is bezsebelve. A fiúknál a négyes csoportokból 3-3, a 

hármasból két versenyző jutott főtáblára, ahol megismétlődött az újonc kategória két 

elődöntője hasonló végkimenetellel. A Vas Bence-Tóth Ábel összecsapás immár szorosabb 

eredményt hozott, de ebben a versenyszámban is Ábel gratulálhatott Bencének a mérkőzés 

végén. 

 

3. Heves megyei felnőtt egyéni bajnokság: Huszonhét részvevővel került sor március 

23-án a Heves Megyei Egyéni Bajnokság idei küzdelmeire az egri Ruttkay edzőteremben. 

Női nevező híján két – férfi páros és férfi egyéni – versenyszámban mérték össze erejüket az 

indulók. A 13 párost 4 csoportba sorsolta a versenybíróság, ahonnan csoportonként az első 

kettő jutott a nyolcas főtáblára. A negyeddöntőt követően a felső ágon a megyeszékhelyi 
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Banok-Timafalvi duó a Dr. Herczeg Béla-Tóbik József alkotta visontai-domoszlói párossal, az 

alsó ágon a kömlői Burai János és Csikós Csaba az egri Gönczi-Penderik kettőssel csapott 

össze. A döntőbe végül magabiztosan jutottak Banokék és a nagyon nehéz stílust képviselő 

kömlőiek. A döntő nem várt izgalmakat hozott; Csikósék 2:1-re és 10:8-ra vezettek, ám innen 

is fel tudtak állni a fiatalok bezsebelve a győztesnek járó aranyérmet. Az egyéni 

versenyszámban nyolc három- és négyfős csoportban kezdődtek az összecsapások, majd 

tizenhatos főtáblán folytatódott a verseny. A legjobb nyolc közé négy egri, két kömlői egy 

domoszlói és egy “lagunás” játékos jutott, a negyeddöntőket követően viszont már csak Egri 

ÁFÉSZ SC színeiben asztalhoz állók maradtak versenyben. Az elődöntőket az éppen ifjúsági 

korosztályba lépő Timafalvi Gergő és Banok Tamás vette sikerrel, a döntőben végül 

magabiztosan győzött a tavalyi országos serdülő TOP 12-Bajnok Timafalvi. 

 

4. Heves megyei amatőr egyéni bajnokság: Huszonnyolc fő részvételével került sor 

május 25-én vasárnap a Heves megyei felnőtt egyéni bajnokságra, amelynek házigazdája 

immár negyedik alkalommal Andornaktálya volt. A nevezők létszámán látszott az idényvégi 

állapot, aki azonban eljött és végigpingpongozta a napot, a több kilósra “hízott” mezek, pólók 

mellett minden bizonnyal pozitív élményekkel is gazdagodott. A verseny a párosok 

küzdelmeivel vette kezdetét, ahol 14 duó került besorsolásra a tizenhatos kieső táblára. Az 

első körben a Dr. Herczeg Béla (VASE)-Szeredi Zoltán (Laguna Kft. SC) és az 

andornaktályai Szabó Ottó-Sztakó István kettős volt kiemelt. Az elődöntőben a felső ágon 

Szerediék a házigazdákat képviselő Lengyel István- Mátron Róbert páros, míg az alsó ágon 

Sztakóék ellenfele a Csapó-Halkó kömlői alakulat volt. A döntőbe végül nagy küzdelemben a 

Dr. Herczeg-Szeredi és simábban a Csapó-Halkó kettős jutott. Az aranyéremért ádáz 

küzdelem zajlott, ahol minimális különbséggel, 3:2 arányban Csapóék örülhettek. Az egyéni 

versenyszámban nyolc 3 és 4 fős csoportban kezdődtek az összecsapások, csoportonként 

az első két játékos a tizenhatos főtáblára, a többiek a vigaszágra kerültek. A nyolc közé 

kerülésért már nagy csaták folytak; ilyen volt a Márton Róbert-Fehér Tibor összecsapás, 

valamint Szeredi Zoltán az andornaktályai Szilágyi Róbert elleni mérkőzése. A negyeddöntők 

közül végsőkig kiélezett meccset láthattunk Csapó Dániel és Márton prezentálásában; 

amelyet 3:2 arányban a hazai játékos nyert meg. Az elődöntőben aztán Molnár Dániel vetett 

véget Márton Róbert menetelésének, az alsó ágon a páros versenyszám ezüstérmesei 

kerültek össze, ahonnan Dr. Herczeg Béla jutott a fináléba. A feszült hangulatú döntőt 

követően aztán Domoszlóra került az aranyérem; Molnár Dániel 3:1 arányban győzött a 
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verseny utolsó összecsapásán. A vigaszági elsőséget a Konszenzusos Kis Miklós érdemelte 

ki a lőrinci Molnár Zoltán legyőzésével. 

 

5. Heves megyei veterán bajnokság: A 2014. június 1-én sorra kerülő bajnokságnak 

ismét Karácsond adott otthont. A nap a párosok küzdelmeivel indult, ahol 14 páros 2 hármas 

és 2 négyes csoportba került, innen az első 2-2 helyezett jutott a nyolcas főtáblára. A 

selejtező csoportok meglepetéseredményét a Kis-Penderik duó szállította, aki nagy 

küzdelemben múlta felül Sándort és Tóbikot (Domoszló SK). A négy közé jutásért lejátszott 

mérkőzések során ennek köszönhetően került össze a domoszlói kettős a csoportgyőztes 

Nagy-Herle párossal, ahonnan a Lőrinciek léptek tovább a mérkőzés 3:2-es abszolválásával. 

Az elődöntőben Horváth és Szeredi (Laguna Kft. SC) könnyebben, míg Nagy Józsefék 

nagyobb küzdelemben jutottak a fináléba; előbbiek a Kis-Penderik, utóbbiak a Csupek-Vasas 

kettős legyőzésével. A döntőben aztán a Lagunások visszavágtak csoportbeli vereségükért 

és meggyőző teljesítménnyel nyerték meg az aranyérmet. Az I. korcsoportban tizenhatan 

álltak asztalhoz, ahol a 4 négyfős csoport első két helyezettje jutott a kieső táblára. A 

selejtezők érdekesebb eredményei közé kívánkozik a karácsondi Papp István diadala 

Penderik Gábor felett, illetve a szintén karácsondi Mészáros Péter Tóbik József elleni 

győzelme. A négy közé aztán a felső ágon Sándor és Tóbik, az alsó ágon Penderik és 

Horváth került, ahonnan Sándor László és Penderik Gábor jutott döntőbe, amelyet végül 3:1 

arányban a domoszlói játékos nyert meg. A II. korcsoportban heten versenyeztek, az egy 

három és egy négyfős csoportból a negyeddöntőbe Dr. Herczeg Béla (1.) és Csupek Andrej 

(2.), illetve Szeredi Zoltán (1.) és Bánszki Ferenc (2.) jutott. A keresztbejátszás 

végeredményeként Bánszki és Csupek jutott fináléba, amely utóbbi győzelmével zárult. A III. 

korcsoportban hatan indultak, ők körmérkőzések formájában döntöttek az érmes helyekről. A 

versenyszámot végül veretlenül a lőrinci Herle István nyerte meg Telekes Flórián, illetve a 

visontai Kis László és Fehér Tibor előtt.  

 

6. Egri ÁFÉSZ Kupa nyílt verseny: Június 8-án, vasárnap került megrendezésre az 

Egri Áfész Kupa a Ruttkay Vilmos csarnokban. Megfelelő női indulói létszám híján az 

eredetileg tervezett három versenyszám helyett a két férfi versenyszám került lebonyolításra. 

Az erősebbik nemnél 35 fős mezőny gyűlt össze, akik hősiesen állták a sarat a 28-30 fokos 

hőségben. Az összevont kategóriában öt olyan játékos indult, aki jelenleg vagy korábban 

már játszott Extra Ligában. Banok és Timafalvi a négy közé kerülésért szenvedett vereséget 

az összevont kategóriában. 
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Kárpáti Kupa Emlékverseny: Július 12-én, hetedik alkalommal került megrendezésre a 

Kárpáti Elmék Kupa, amelyen 31 fő állt asztalhoz. A verseny időpontja ismét a a karácsondi 

falunaphoz igazodott, ahol több program is párhuzamosan zajlott a község központjában, 

többek között egy drift-bemutató is. A versenyen indulók a nevezési díj fejében egy tányér 

töltöttkáposztával csillapíthatták éhségüket az egyéni versenyszám selejtező csoportjainak 

mérkőzéseit követően. A páros versenyszám “házidöntőjében” Burai János és Csikós Csaba 

szerezte meg az aranyérmet, az idei év amatőr bajnokai, Csapó Dániel-Halkó Sándor kettős 

felett aratott győzelmükkel. Az egyéni versenyszámban megismétlődött a veterán bajnokság 

40-50. korcsoport döntője és végeredménye; Sándor László, Kárpáti “Öcsi” volt csapattársa 

győzött az egri Penderik Gábor ellen. 

 

7. V. Pegazus-HMATSZ Kupa: Az előzetes 102 nevezőből végül kilencvennégyen 

álltak asztalhoz a 2014. augusztus 24-i füzesabonyi versenyen, amelynek mind a négy 

versenyszámában más szakosztály asztaliteniszezője győzedelmeskedett. A női egyéni 

versenyszámban egy három és egy négyes csoportban kezdődtek az összecsapások, 

ahonnan 2-2 fő jutott tovább;  a Postástól az Egri ÁFÉSZ SC-hez kölcsönbe érkező Castillo-

Hoós Carina Inés és Ema Gazdhova (Urban TTC), valamint  Sophie Tofalides és Anisha 

Rasan (mindkettő Urban TTC). Ők az egymás elleni eredményeket magukkal hozva egy 

négyes döntő csoportba kerültek. Az aranyérmet veretlenül Castillo-Hoós szerezte meg. 

A férfi “amatőr” kategóriában 24 háromfős csoportból 2-2 versenyző jutott tovább. A 

ranglistapontok alapján kialakított selejtezőkörben az első 16 csoport győztese 

automatikusan főtáblára került, a 17-24. csoport győztesei és a 32 csoport-második, pedig 

bejátszó mérkőzést játszott a 32 közé. Az Urban TTC versenyzőinek kiváló teljesítménye 

több éles összecsapást eredményezett már a bejátszások és az első kör során, hiszen olyan 

pingpongozók kerültek össze, akik éremesélyesként kezdték meg délelőtt a küzdelmeket. Az 

elődöntőben a felső ágon az Urban TTC két fiatalja, Mikos Matheus és Lucas Papantoniou 

mérte össze erejét, ahol az utóbbi minimális különbséggel döntő szett 12:10 arányban nyert, 

az alsó ágról szintén kiélezett mérkőzésen a Lőrinci AC-tól a jászberényi H-Generálhoz 

igazoló Tarsoly Dániel jutott döntőbe a szerencsi Köllő András elleni győzelmével. Az 

izgalmas döntőt követően aztán Papantoniou szerezte meg a kategóriagyőzelmet. 

Az összevont párosok küzdelmét 44 duó kezdte meg, közülük 24 bejátszó mérkőzést játszott 

a főtáblára. Az elődöntőben az egri Bari Csaba-Pálosi Balázs, valamint a Katus Krisztián-

Palatinus Martin(Altena-Lampertheim), valamint a Banok Tamás-Timafalvi Gergő(Egri 



HEVES MEGYEI ASZTALITENISZ SZÖVETSÉG Lipusz Péter elnök 

Cím: 3399 Andornaktálya Rákóczi u. 77 Cím: 3399 Andornaktálya Rákóczi u. 77. 

Telefon: 06706338775 Telefon: 06706338775 

Email: hmatsz@gmail.com Email: lipusz@gmail.com 

Honlap: hmatsz.wordpress.com  

   

Bankszámlaszám: 11739009-20258566 Adószám: 18593224-1-10 

 

6 

ÁFÉSZ SC) és a Bak Imre-Takács Márton gödöllői egység találkozott; az összecsapások 

mindkét esetben az egriek győzelmével zárult. A döntőben végül a fiatalok 3/2 arányban 

múlták felül Pálosiékat. Az összevont egyéni versenyszám az amatőr férfi egyénihez hasonló 

lebonyolítású volt; 16 bejátszó mérkőzést követően alakult ki a főtábla mezőnye. A verseny – 

és nem különben az  idő előrehaladtával – egyre nagyobb csatákat láthatott a kitartó 

nézőközönség; többek között nagy izgalmakat hozott a 16 közé kerülésért a Penderik Gábor 

(Egri ÁFÉSZ SC) – Tommy Gritton (Urban TTC) mérkőzés vagy Takács Márton az ózdi Oláh 

Krisztián elleni derbije. Az elődöntőkbe a Timafalvit búcsúztató Lukács Richárd (Jászkun 

Volán SC), a Sallai Zoltánt (Nyírbátori ASE) két vállra fektető Palatinus Martin, a csapattár 

Takácsot legyőző Bak Imre, valamint a Banok felett győzelmet arató Pálosi került. A döntőért 

Palatinus Lukácsot könnyebben, Bak Imre Pálosi Balázst döntő szettben verte meg. A 9 

órakor kezdődő finálé nagyszerű poénokat, hatalmas küzdelmet hozott, amelynek végén az 

aranyérem Palatinus nyakába került. 

 

8. Heves megyei TOP12 bajnokság: Az október 25-én lezajlott Heves megyei TOP 12 

bajnokság tartogatott egy-két meglepetést. Az “A” mezőnyében ilyen volt például a Lőrinci 

AC játékosának, Kőrösi Gábor hatodik helyezése, aki olyan ellenfeleket előzött meg, mint a 

füzesabonyi Mohácsi Péter, vagy a HASE első számú játékosának nevezhető Dániel Gábor. 

Csikós Csaba pedig az Egri ÁFÉSZ kiválóságát, Banok Tamást késztette megadásra egy 

döntő szettes mérkőzésen. Az elődöntők a papírformának megfelelően már kizárólag az 

ÁFÉSZ játékosainak a részvételével zajlottak. A mérkőzések végén Nagy Ádám és Tóth 

Gergely kerültek a fináléba, a bronzéremért pedig Banok Tamás és Penderik Gábor vívott 

csatát. A kategóriát Nagy Ádám nyerte, megelőzve Tóth Gergelyt és a bronzérmes Banok 

Tamást. A “B” mezőnyében Lipusz Péter mérkőzésveszteség nélkül nyerte a csoportját, és 

mint később kiderült, ez már előre vetítette a későbbi aranyérmét is. A másik ágon szintén 

egy egri, Andrássy Attila bizonyult a legjobbnak, aki a klub és csapattársa, Bánkuti Gábor 

továbblépési esélyeinek vetett véget. Lipusz Péter Pataki Gáborral csapott össze és végzett 

győztesen, majd a döntőben ugyanezt a teljesítményt hozta Andrássy ellen. A kategória 

bronzérméért Bánkuti Gábor döntő szettes mérkőzésen múlta felül Pataki Gábort. 

 

9. Ruttkay Vilmos Emlékverseny: 2014. november 9-én vasárnap, az elmúlt időszak 

utánpótlás versenyeihez képest népesebb mezőny gyűlt össze Egerben, az újonc és serdülő 

korú versenyzőknek szóló Ruttkay Vilmos Emlékversenyen. Újdonságként a négy egyénin túl 

egy összevont páros versenyszám lebonyolítására is sor került. 
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Az újonc leány kategóriában kilenc fiatal állt asztalhoz, akiket a versenybíróság egy négy- és 

egy ötfős csoportba sorsolt. Innen az első két-két helyezett jutott tovább az elődöntőbe. A 

Keresztbejátszás során a Petrovesz-Herke, valamint az Elischer-Kuris derbi egyaránt az 

előbbiek 3:0 arányú győzelmével ért véget; a döntőt végül 3:1-re Elischer Boglárka nyerte 

meg. Az újonc fiúk 3 háromfős és egy négyfős csoportban kezdték meg a játéknapot, ahol 

jelentősebb meglepetés nem született; az előzetes erősorrendeket mindössze a “C” 

csoportban küzdő tiszaújvárosi Gyuricskó Adrián borította, aki az Áfészos Vas Bencét 

utasította maga mögé. A nyolcas főtáblán felső a felső ágról két egri, Nagy László és Gál 

Szabolcs, az alsóról a hatvani Pál Balázs és szintén egy megyeszékhelyi; Bátori Bence jutott 

az elődöntőbe. Az első összecsapás sima Gál győzelemmel végződött, nem úgy a másik 

elődöntő, amelyet Bátori 3:2-re abszolvált. A döntő  végén Bátori Bence örülhetett egy éles 

mérkőzést követően. Az összevont páros számban 13 duó nevezett, akik közül három 

kiemelt nem kapott a tizenhatos főtáblán ellenfelet az első körben. A felső ágon az 

elődöntőben a SZERVA SE Kovács-Ispán párosa magabiztosan győzött a korábbi 

fordulóban az Elischer-Kuris kettőst búcsúztató az egri Domoszlai Annát és Tripa Alexandrát. 

Az alsó ágon jóval szorosabb mérkőzéseken verekedte keresztül magát a Bátori-Vas, illetve 

a Petrovecz-Pál duó; kettejük hosszú, és szép pontokkal tarkított mérkőzésükön a rögtönzött 

“vegyespáros” nyert. Az aranyérmet aztán a nagyobb erőt és játékerőt képviselő Kovács 

Gábor-Ispán Csapa kettős szerezte meg. A serdülő lányok és a fiúk egyaránt tizenhárman 

léptek asztalhoz, mindkét nem esetében 3 háromfős és egy négyfős csoportba sorolva. A 

lányoknál a nyolc közé jutott Domoszlai Anna, Tripa Alexandra, Petrovecz Gitta és Kuris Kitti 

első, valamint Bagi Kata, Meszesi Csenge (mindkettő Visontai ASE), Elischer Boglárka és 

Köles Noémi (Domoszló) második helyen. Az elődöntőben Domoszlai Anna a védőszemcsés 

Petrovecz Gittával találkozott és szenvedett vereséget, valamint Tripa Alexandra nyert 

meggyőző játékkal Kuris Kitti ellen. A döntő a végig jó játékot mutató Tripa győzelmével 

zárult. A fiúknál nem borítva a papírformát, Ispán Csaba és Kovács Gábor jutott a fináléba; 

előbbi Vas Bencét, míg utóbbi Gál Szabolcsot utasította maga mögé. A döntőben aztán a 

vártnál simábban Kovács győzedelmeskedett. 

 

10. Heves megyei DC-bajnokság: a szokásos évzáró eseményre ismét Visonta 

biztosított helyszínt a két ünnep között 2014. december 27-én. Összesen 24 csapat 

nevezett, amelynek köszönhetően színvonalas tornával búcsúztathattuk az esztendőt 

Visontán. A 8 háromfős csoport első két helyezettje jutott a tizenhatos főtáblára. A legjobb 

nyolcba szoros mérkőzést megnyerve került be a Bukta Zoltán-Palla Miklós kettős, valamint 
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a Burai János-Csikós Csaba alkotta együttes. Az elődöntőkbe a papírformának megfelelően 

a Sándor László-Vályogos Imre, Nagy József-Herle István-Tarsoly Dániel, Burai János-

Csikós Csaba és a Lipusz Péter-Penderik Gábor alkotta csapatok kvalifikálták magukat. A A 

felső ágon a domoszlóiak csapatából Sándor Tarsolyt verte, Vályogos, pedig Nagyot, míg a 

páros is domoszlói sikert hozott. Az alsó ágon a páros után ugyan a kömlőiek vezettek 2:1 

arányban, de Lipusz és Penderik is győztesként került ki az utolsó két egyéni meccsből így 

ők játszhattak döntőt. A döntő hihetetlen fordulatos mérkőzéseket tartogatott. Az első két 

egyéni mérkőzésen az esélyesebb Sándor Lipuszt, míg Penderik Vályogost verte, a páros 

mérkőzésen azonban a kevésbé összeszokott Lipusz-Penderik duó győzedelmeskedett. 

Sándor László kiváló mérkőzésen győzte le 3:1 arányban Penderik Gábort, még Vályogos 

Imre 2:0-s szetthátrányból felállva Lipusz Pétert. A bajnoki cím így megérdemelten került 

Domoszlóra. A verseny során vigaszágon küzdhettek tovább a csoportok harmadik helyezett 

csapatai. A végső győztes a Besenyőtelki Csapó-Takács páros lett, legyőzve a döntőben a 

vámosgyörki Józsa-Pacsai duót. 

__________________________________________________________________________ 

A 2013/2014. évi Nemzeti Bajnokságban egy női és hét férfi együttes szerepelt. Sajnos nem 

indított női csapatot a Hatvani Econovum Akadémia SE csapata, valamint nem tudta vállalni 

az Extra ligás indulást az Egri ÁFÉSZ SC.  

Helyezések:  
Női NB I/B Keleti csoport:  Egri ÁFÉSZ SC   2. hely 

Férfi NB I. Keleti csoport:  Egri ÁFÉSZ SC I.   8. hely 

Férfi NB II. Észak-kelet:  Egri ÁFÉSZ SC II.   6. hely 

Férfi NB III. Észak-Magyarország „A” Domoszló SK I.   2. hely 

 Lőrinci AC I.   3. hely 

 Kömlő SC I.   7. hely 

 Hatvani ASE I.   8. hely 

 Boldog SE I. 10. hely 

 

A 2013/2014. évi Heves megyei csapatbajnokság I. osztályában megvédte címét a Laguna 

Kft. SC, megelőzve a Visontai ASE és a Karácsond SE I. csapatát. A Megyei II. osztály 

bajnoka a Pegazus Informatika Andornaktálya SE II. lett a Lőrinci AC és a Boldog SE 

csapata előtt. Mivel az I. osztályból nem volt indulási szándék, Egri ÁFÉSZ SC, valamint a 

Mezőtárkány szereplésének jogán a Füzesabony SC nevezett be a 2014/2015. évi NB III-as 

bajnokságba. 
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A 2014/2015. évi Nemzeti Bajnokságban egy női és hét férfi együttes vesz részt. Az őszi 

szezont követően a Női NB I.-ben küzdő Egri ÁFÉSZ SC-nek volt reális esélye 

éremszerzésre. Az Egri ÁFÉSZ SC I. az NB I. Keleti csoportjának őszi bajnoka, az NB II-es 

csapata 8. helyen zárt, a férfi NB III Észak-Magyarország „A” csoportjában a Domoszló SK a 

2., a Kömlő SC az 5., az Egri ÁFÉSZ SC III. a 6, a Hatvani ASE I. a 7, a Lőrinci AC I. a 8. 

helyen állt az őszi fordulókat követően. 

A Heves megyei csapatbajnokságban ismét nőtt a részvételi kedv: míg az előző szezonban 

17, a mostani pontvadászatban 20 együttes áll asztalhoz, így 10-10 csapattal indulhatott a 

megyei I. és a II. osztály küzdelemsorozata. Az őszi fordulók végén a Visontai ASE, valamint 

az Ércbányász SC Recsk vezette veretlenül a tabellákat. 

 

Annak érdekében, hogy a megyei utánpótlás föllendüljön, igyekezett részt vállalni 

Szövetésünk is. A nevelés elsőszámú központja továbbra is Eger, ahol a technikai és a 

személyi feltételek megfelelőek. Jelenleg mintegy 18-20 gyermekkel folyik a munka, amelyek 

közül sokan a 2013-as, 2014-es évben kezdtek el pingpongozni. Szükség is van az 

utánpótlás fejlesztésére, amit megerősít az a tény is, hogy megyei szinten nagyon nehéz, 

majdhogynem lehetetlen utánpótlás versenyeket szervezni. Az utánpótlás nevelési 

támogatást a 2014. évi pályázati kiírásra érkezett munkák alapján a második félévtől az Egri 

ÁFÉSZ SC, valamint a Visontai ASE kapta. 2015-ben, lehetőségeinkhez mérten újra kiírásra 

kerül a pályázat, remélhetően további egyesületeket is tudunk támogatásban részesíteni. 

 

2014 tehát igen mozgalmas év volt, bízunk benne, hogy 2015-ben már látszódni fog az 

utánpótlás nevelés eredménye, bízunk abban, hogy több utánpótlás versenyt is tudunk 

bonyolítani és egyre több fiatal kezd el asztaliteniszezni valamelyik egyesületben akár a nyílt 

versenyek, akár az amatőr diákolimpia hatására. 

 

 

Lipusz Péter s.k. 

a HMATSZ elnöke

Pálosi Balázs 

elnökségi tag

Tóth Ádám 

főtitkár 

 

 

Andornaktálya, 2015. május 10. 


