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SZAKMAI BESZÁMOLÓ 2015 

 

2015-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 2015. évben összesen 11 rendezvény színesítette a kínálatot, a 2014/2015. évi amatőr 

Diákolimpia megyei döntője ismét átcsúszott 2015 januárjára. 

 

1. 2014/2015. évi Heves Megyei Diákolimpia Döntő: Már hagyományosnak tekinthető, hogy 

a heves Megyei Diáksport Szövetség felkérésére megrendezzük a Diákolimpia megyei 

döntőjét. Ezúttal erre Visontán 2015. január 24-én került sor összesen 26 fő részvételével, 

ahol az előző évi kiírástól eltérően – ahogyan ennek lennie is kell – minden kategóriának volt 

tétje; 2015-ben egyéniben az V-VI. korcsoportban is rendeznek országos döntőt. Az 

országos döntőn való szereplésre jogosultságot szereztek: 

 Leány csapatverseny I-IV. korcsoport: Domoszlói III. András Általános Iskola (Berecz 

Rebeka – Köles Noémi) 

 Fiú csapatverseny I-IV. korcsoport: Gyöngyösoroszi Árpád Fejedelem Általános Iskola 

(Rácz János – Rácz Richárd) 

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

 Fiú egyéni I-II. korcsoport: Harmos Imre (Gyöngyösi Kálváriaparti Sport- és Általános 

Iskola) 

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

 Fiú egyéni III-IV. korcsoport: Pál Balázs (Hatvani Szent István Általános Iskola) 

 Fiú egyéni V-VI. korcsoport: Lőrincz Roland (VM-ASZK Mátra Szakképző Iskola 

Mátrafüred) 

 

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

szülőkkel zajlott 2016. március 21-én a Heves Megyei Utánpótlás Egyéni Bajnoksága 

Andornaktályán. Sajnos, de nem meglepően csupán az Egri ÁFÉSZ SC képviselői álltak 

asztalhoz a megmérettetésen, mivel a versenykiírás alapján csak érvényes MOATSZ 

versenyengedéllyel volt lehetőség szerepelni. A mindössze 13 induló ellenére mindegyik 

korcsoportban eredményt lehetett hirdetni, amely a következők szerint alakult. Az újonc 

lányoknál Herke Anna Csiki Barbara legyőzésével szerzett aranyérmet, a fiúknál a négy 

induló körmérkőzéséből Hídvégi Zalán szerezte a legtöbb győzelmet. A serdülő lányok körét 

Tripa Alexandra, míg a serdülő fiúk két selejtező csoportos majd főtáblás versenyét Gál 

Szabolcs. Az Ifi leány kategóriában Domoszlai Anna visszavágott a serdülők között 

elszenvedett vereségéért Tripának, míg az ifjúsági fiúk versenyét meggyőző teljesítménnyel 

Zachar Márk nyerte meg Andrássy Attila előtt. 

 

3. Heves megyei felnőtt egyéni bajnokság: Egri éremesővel zárult a 2015. évi Heves Megyei 

Felnőtt Egyéni Bajnokság, amelynek helyszíne ismét az egri Ruttkay Vilmos edzőterem volt. 

Izgalmas és színvonalas mérkőzéseken dőlt el a helyezések sorsa. A mezőnyből kiemelkedő 

egri Timafalvi Gergő magabiztosan nyerte meg ismét az egyéni versenyszámot, a 
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párosoknál, pedig Cseh Zoltánnal az oldalán ezüst érmet szerzett. A páros versenyszámot a 

Penderik Gábor – Zachar Márk kettős érdemelte ki, amelynek ifjabb tagja kiválóan 

pingpongozott ezen a napon, az egyéni versenyszámban csak a rutinos Sándor László 

(Domoszló SK) tudta rendkívül szoros mérkőzésen megállítani a négy közé jutásért. 

Vasárnap, tehát a két versenyszámban kiosztott érmekből kilencet egri nyakba akasztottak, 

a maradék három medálon, pedig a Füzesabonyi SC és a Domoszló SK osztozott. 

 

4. Heves megyei amatőr egyéni bajnokság: Május 17-én vasárnap, a Heves Megyei 

Asztalitenisz Szövetség éves közgyűlését követően 10 órai kezdettel került sor a 2015. évi 

Heves megyei Amatőr egyéni bajnokságra, a szokásoknak megfelelően Andornaktályán. A 

megnyitót követően került sor a Megyei csapatbajnokságok eredményhirdetésére, ahol egy-

egy oklevéllel a szezon legeredményesebb játékosait is díjaztuk. A verseny a párosok 

küzdelmével vette kezdetét, ahol egy bejátszó mérkőzéssel alakult ki a tizenhatos főtábla. Az 

előzetes kiemelésnek megfelelően a felső ágon a Laguna Kft. SC alakulata, a Horváth-

Szeredi és a Dr. Herczeg-Szőllősi visontai kettős, az alsó ágon a Csapó Dániel-Halkó 

Sándor (Kömlő SC) és a Lipusz-Sztakó duó jutott be az elődöntőbe. Innen könnyebben a 

„lagunások”, míg jóval nehezebben az andornaktályai páros jutott a fináléba, amely szintén 

kiélezett mérkőzést hozott, Lipuszék 3:2 arányban múlták felül ellenfelüket. Az egyéni 

versenyszámban 6 négyfős, valamint 2 ötfős csoportban küzdöttek a résztvevők a továbbjutó 

helyekért. A csoportmeccsek során kiesebb meglepetés volt Kovács István (Egri 

Sólyomszemek) a besenyőtelki Takács László feletti győzelme, valamint a „pegazusos” 

Lengyel István veresége a lőrinci Molnár Zoltán ellen. A tizenhatos főtábla első körében az 

esélyesek győztek, ezek közül a legkiélezettebb a Lendvay Albert (Laguna Kft. SC) – Kovács 

István mérkőzés volt, amelyet 3:2 arányban nyert a megyei I. osztályban szereplő játékos. 

Az elődöntőbe Horváth Zsolt, Csapó Dániel, Lipusz Péter és Herle István (Lőrinci AC) jutott. 

Az előzetesen esélyesebbnek tartott Horváth alulmaradt a nagyszerűen játszó Csapóval 

szemben, az alsó ágon Lipusz magabiztosan győzött Herle István ellen. A kiélezett döntőt 

követően végül Lipusz Péter nyakába került az aranyérem. A vigaszági győztes az egész 

nap jól teljesítő karácsondi Füleki Péter lett, aki a „kisdöntőben” a besenyőtelki Csapó Pált 

verte meg 3:0 arányban. 

 

5. Heves megyei veterán bajnokság: Harminc játékos részvételével került sor június 6-án, 

szombaton a 2015. évi veterán bajnokságra, amelynek helyszíne ezúttal is a karácsondi 

Gönczy Pál Általános iskola tornaterme volt. A hagyományokhoz hűen először az összevont 

páros versenyszámra került sor, amelyen 15 kettős került besorsolásra a tizenhatos 

főtáblára; az első körben az eredményeik alapján első kiemelt Sándor László-Vályogos Imre 

(Domoszló SK) nem kapott ellenfelet. A felső ágon az elődöntőbe kerülésért a Burai-Halkó 

kömlői párost legyőzve ők jutottak, valamint a jóval szorosabb mérkőzésen a Dr. Herczeg-

Telekes duót felülmúló Horváth Zsolt és Szeredi Zoltán (Laguna Kft. SC). Az alsó ágon a 

versenyszám második kiemeltje, a Mohácsi Péter és Penderik Gábor, valamint a Filácz -

Lendvay párt 3/2-re legyőző Csupek Andrej és Vasas Benedek jutottak. Az elődöntőkből 

aztán a Vályogosék és Mohácsiék jutottak a fináléba, amelyet szoros szettekkel az egri-

füzesabonyi kettős nyert meg. Az I. korcsoportban 4 négyfős csoportban zajlottak a 

küzdelmek a főtábláért, amelyeken jókora meglepetés volt Penderik Halkó Sándor elleni 
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veresége (a fiaskó ellenére Penderik Gábor csoportelsőként lépett tovább). A nyolcas 

főtáblára az esélyesek jutottak, ahol megszületett a nap második meglepetése; az Egri 

ÁFÉSZ SC játékosa a csoportjából másodikként továbblépő Filácz Attilától szenvedett 

minimális vereséget a negyeddöntőben. Izgalmas mérkőzést vívott Horváth Burai Jánossal, 

amelynek végén a megyei bajnokságban vitézkedő “lagunás” örülhetett. Az Alsó ágon 

simább mérkőzéseken lépett elődöntőbe Mohácsi (Vasas ellen) és Vályogos (a karácsondi 

Papp István ellen). A házi-elődöntőt a felső ágon Horváth Zsolt nyerte, míg az alsón szoros 

mérkőzésen bizonyult jobbnak Mohácsi Péter Vályogos Imrénél. A döntőt magabiztosan 

abszolválva Mohácsi nyakába került az aranyérem. A vigaszágon kömlői siker született; a 

Penderik elleni bravúrja ellenére a főtáblára nem jutó Halkó Sándor magabiztosan győzött 

három hazai játékos, előbb Tóth Tibor, majd Mészáros Péter végül Füleki Péter ellen. A II. 

korcsoportba nyolc nevezés érkezett, itt két négyfős csoportba kerültek a játékosok, 

ahonnan a két-két első és második egy felsőházi csoportot alkotva az ellenkező csoportból 

érkezőkkel mérkőztek meg, hasonlóan a csoportok 3. és 4. helyezettjeihez. A korcsoport 

bajnoka a tavaly még az I. korcsoportban győztes Sándor László lett, aki szettveszteség 

nélkül zárta az öt egyéni mérkőzését. Az ezüstérem Csupek Andrejé lett, Dr. Herczeg Béla 

felett aratott rendkívül szoros győzelmének köszönhetően. A bronzérmeket Herczeg és 

Szeredi nyakába akasztották. 

A III. korcsoportban (60 év felettiek) hét játékos alaposan “kipingpongozva” magukat teljes 

körversenyt vívott egymással. A versenyszámot veretlenül Telekes Flórián nyerte megelőzve 

a tőle jó mérkőzésen vereséget szenvedő Lendvay Albertet. A bronzérmet a kiváló 

teljesítményt mutató andornaktályai Peti Imre, valamint a Vámosgyörk SE színeit képviselő 

Józsa Tamás érdemelte ki. 

 

6. Kárpáti Kupa Emlékverseny: Szépszámú mezőny, összesen 45 nevezés érkezett a 

Karácsondi Falunap programjaként immáron nyolcadik alkalommal lebonyolított Kárpáti 

Kupára, ahol nemcsak szűkebb hazánk versenyzői, hanem Pest megyei és Budapest 

bajnokságban szereplők is asztalhoz álltak. A páros versenyszám egyenes kieséses 

rendszerben zajlott, hat bejátszó mérkőzést követően alakult ki a tizenhatos főtábla 

mezőnye. A nyolc közé jutásért zajló küzdelmek legnagyobb meglepetése volt, hogy a 

második számú kiemelt Lipusz-Penderik (Pegazus Informatika Andornaktálya SE) duó a 

selejtező körből feljutott gödöllői Dr. Galli – Tóth párostól szenvedett vereséget. Az 

elődöntőben a Sándor-Vályogos domoszlói kettős 3:1 arányban győzött Filácz Attila és 

Lendvay Albert ellen, az alsó ágon a budapesti Szabó-Szántó 3:0-ra verte a Horváthot és 

Szeredit. A kiélezett döntőben végül a kellemetlen játékstílusú pesti alakulat szerezte meg az 

aranyérmet. Az egyéni versenyszámban 3 háromfős, valamint 9 négyfős selejtezőcsoportba 

kerültek az indulók, ahonnan az első és második helyezettek jutottak a főtáblára. A 

selejtezőkörben a legtöbb esetben a papírforma igazolódott, meglepetés Filkor Ágoston 

(Lőrinci AC) győzelme a domoszlói Molnár Dániel ellen, valamint Fehér Tibor Szeredi Zoltán 

feletti diadala, amely a körbeverés miatt az ő csoportelsőségét eredményezte. A főtábla felső 

ágán Sándor és Horváth menetelt az elődöntőig; előbbi Wurt Sándort (Sanitas-Budó SE) és 

Nagy Józsefet (Lőrinci AC), utóbbi Vályogost és Papp Istvánt (Karácsond SE) legyőzve. 

Kettejük csatája 3:1 arányú domoszlói sikert hozott. Az alsó ágon Szántó Gyula és Penderik 

játszotta az izgalmas és látványos elődöntőt, amelyet végül Penderik Gábor nyert meg. A 
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döntő szoros szetteket, de 3:0-s győzelmet hozott Sándor Lászlónak, aki hosszú éveken 

keresztül csapattársa volt a Kárpáti Istvánnak, akinek emlékére rendezett versenyen 

színvonalas mérkőzéseken látványos pontokat tapsolhattunk meg. 

 

7. Hatvan-Kupa: Kis túlzással állítható, hogy emberemlékezet óta nem volt egyéni verseny 

Hatvanban, ahol augusztus 29-én első ízben került megrendezésre a Hatvan Kupa. A 

versenyen egy amatőr és megyei férfi, valamint összevont egyéni és összevont páros 

versenyszámban állhattak asztalhoz a játékosok. Az eredmények: Összevont egyéni 

kategória: 1. Salamon István (Szerva ASE Szécsény), 2. Matalin Bogdán (H-Generál ASE 

Jászberény), 3. Tarsoly Dániel (Lőrinci AC) és Ausmann Miklós (Boldog a Sportért 

Egyesület). Összevont páros kategória: 1. Salamon István-Baráth Kornél (Szerva ASE 

Szécsény/Gödöllői EAC), 2. Bukta Zoltán-Palla Miklós (Kömlő SC), 3. Matalin Bogdán-

Tarsoly Dániel (H-Generál ASE Jászberény/Lőrinci AC) és Lipusz Péter-Penderik Gábor 

(Pegazus-Andornaktálya SE). Amatőr egyéni kategória: 1. Horváth Zsolt (Pegazus-

Andornaktálya SE), 2. Lipusz Péter (Pegazus-Andornaktálya SE), 3. Pál Attila (Hatvani 

Econovum Akadémia SE) és Sztakó István (Pegazus-Andornaktálya SE). 

 

8. 2015/2016. évi Heves Megyei Diákolimpia Döntő: Andornaktályán december 13-án 

délelőtt került sor a Diákolimpia rohamléptekkel megszervezett döntőjére. A nevezők 

létszáma most is jelentős kívánnivalót hagyott maga után, több kategóriában csak két vagy 

három gyermek állt asztalhoz, míg a csapat versenyszámoknál sajnos csak egy-egy pár 

nevezett, akik így játék nélkül szerezték meg a jogot, hogy a 2016. januári országos döntőn 

részt vegyenek. A legnagyobb nevezői létszám a legnagyobb fiúk kategóriájában jött össze, 

ahol a többihez képesti 13 játékos már nagy örömöt jelentett a verseny lebonyolítói számára. 

A kategóriagyőztesek: 

 I-II. korcsoport, leány: Csiki Barbara (Egri Kemény Ferenc Sportiskolai Ált. Iskola) 

 I-II. korcsoport, fiú: Csillik László Márk Erdőtelki Mikszáth Kálmán Általános Iskola 

 III-IV. korcsoport, leány: Bagi Kata Gyöngyöstarjáni általános Iskola 

 III-IV. korcsoport, fiú: Pál Balázs Hatvani Szent István Általános Iskola 

 V-VI. korcsoport, leány: Köles Noémi Viktória Gyöngyösi Berze Nagy János Gimnázium 

 V-VI. korcsoport, fiú: 1. Lőrincz Roland VM-ASZK Mátra Szakképző Iskola 

 I-IV. korcsoport, csapat leány: Farkas Martina – Farkas Rebeka Gyöngyösoroszi Árpád 

Fejedelem Általános Iskola 

 I-IV. korcsoport, csapat fiú: 1. Rácz János – Rácz Richárd Gyöngyösoroszi Árpád 

Fejedelem Általános Iskola 

 

9. I. AndornaKKupA: Az előzetes várakozásoktól eltérően jóval népesebb mezőny, összesen 

43 fő részvételével zajlott le december 13-án az első ízben megrendezett AndornaKKupA 

felnőtt egyéni és páros verseny. Az indulók között nemcsak szűkebb hazánkból, hanem 

Jász-Nagykun-Szolnok megyéből és Budapestről is érkeztek pingpongozók. A páros 

versenyszám 21 duóval vette kezdetét, ahol 6 bejátszó mérkőzéssel alakult ki a tizenhatos 

főtábla. A felső ágon az adnornaki Lipusz Péter – Penderik Gábor kettős előnyerőként a 

nyolc között kezdte meg szereplését, akik előbb a Gál Szabolcs – Tóth Gergely (Egri ÁFÉSZ 
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SC), majd az elődöntőben szoros csatában az Ilosvai Brigitta – Krajczár István (KSI, 

MAVEX) párost búcsúztatta. Az alsó ágon Matalin Bogdán és Tarsoly Dániel a Szabó Ottó – 

Sztakó István (Pegazus Andornaktálya SE), majd a Gönczi Gábor-Horváth Zsolt, az 

elődöntőben, pedig a Galáth Ferenc (Mezőtúr) – Sándor László (Domoszló SK) párosnál 

bizonyult jobbnak. A döntő szép poénokat és 3:0 arányú andornaktályai győzelmet hozott.  

Az egyéni versenyszám 10 négyfős selejtező csoporttal indult, ahol jelentősebb meglepetés 

nem született; az erősorrend alapján előrébb álló versenyzők – csoportonként hárman – 

jutottak a harminckettes főtáblára. A felső ágon az andornaki Horváth Zsolt, alul csapattársa 

Penderik Gábor nem kapott ellenfelet az első fordulóban. Szoros és jó mérkőzéseket 

láthattunk a főtáblán, amelyek közül megemlítendő Ferenczi Zoltán Vasas Benedek 

(Gyöngyöspata KSK) felett aratott szoros győzelme, majd ugyancsak 3:2-es diadala Matalin 

Bogdán (H-Generál SE) felett, a kömlői Burai János a jánoshidai Győr Róbert elleni 

győzelme vagy a Penderik – Krajczár derbi, amelyet előbbi húzott be minimális 

különbséggel. Az elődöntőben Horváth Zsolt nagyon nagy csatában kerekedett felül 

Tarsolyon, míg a Penderik 3:0 arányban nyert hosszú idő után újra Sándor László ellen. 

 

10. Ruttkay Vilmos Emlékverseny: A hagyományokhoz hűen 2015-ben is megrendezésre 

került a Ruttkay Vilmos emlékét ápoló utánpótlás nyílt verseny Egerben. Az újonc és serdülő 

korosztályú pingpongosok az Egri COOP SC új csarnokában állhattak asztalhoz december 

19-én. A gyermekek újonc, serdülő és összevont páros kategóriában mérték össze 

tudásukat. Az újonc lányoknál szécsényi fölény mutatkozott; Elischer Boglárka Kuris Kitti elől 

zsebelte be az aranyérmet az ötfős körmérkőzéses lebonyolítású versenyszámban. 

Ugyancsak öten küzdöttek a fiúknál az érmes helyezésekért, ahol magabiztos mezőtúri 

elsőség született Galáth Ferenc személyében, az egri Csillik Márkot megelőzve. A serdülő 

lányoknál Elischer Boglárka megszerezte második aranyérmét, míg a serdülő fiúk között 

induló statisztikás Menkő Vera szettveszteség nélkül állhatott a dobogó legfelső fokára. Az 

összevont párosok versenyében hét duó mérkőzött előbb selejtező csoportban, majd az első 

2-2 páros keresztbejátszott a döntőért, amit a Galáth és Menkő nyert meg az Elischer-Kuris 

duó ellen. 

 

11. Heves megyei DC-bajnokság: 2015 utolsó megmérettetésére a szokásos helyszínen került 

sor december 27-én, a két ünnep között. a Heves megyei DC-bajnokságon 27 csapat állt 

asztalhoz, s már a nevezések beérkezése alatt sejteni lehetett, hogy maratoni napnak 

néznek elébe a legjobbak és a szervezők egyaránt. A 27 csapatot 8 – 5 három, valamint 3 

négyfős – selejtezőcsoportba sorsolták, ahol rövidített DC formában alakultak ki a sorrendek. 

Az előcsatározások különösebb meglepetések nélkül zajlottak, hacsak a Gál Szabolcs – 

Tóth Gergely (Egri COOP SC 1.) duó csoportgyőzelmét nem tekintjük annak abban a 

csoportban, ahol Horváth Zsolt és Szeredi Zoltán is szerepelt. A csoportok első helyezettjei 

közvetlenül a 16-os főtáblára jutottak, a csoportmásodikok és a harmadik helyezettek, pedig 

bejátszó mérkőzést vívtak a tizenhatba kerülésért. A verseny ezen szakaszában izgalmas 

volt a Papp István – Füleki Péter (Karácsond SE 1.) és Józsa Tamás – Takács László 

(Vámosgyörk SE – Besenyőtelek SC) derbije, ami döntő szettes páros mérkőzésen dőlt el az 

alkalmi kettős javára. Ugyancsak páros mérkőzéssel jutott főtáblára a Mohácsi Péter – Tóth 

Szilárd (Füzesabonyi SC 2.) páros az andornaki Kovács István – Sztakó István ellen.  
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A főtáblán az első számú kiemelt már az első körben megizzadt a visontai Molnár Bálint és 

Szőllősi Sándor ellen; a 3:0 arányú győzelmet három szoros 3:2-es mérkőzéssel 

abszolválták Vályogosék. Horváth és Szeredi a papíron valamivel esélyesebbnek tűnő Bukta 

Zoltán-Palla Miklós (Kömlős SC) duót múlta fölül 3:1 arányban, míg Csupek Andrej és Vasas 

Benedek 3:2-re győzött a selejtező csoport győztes Gál Szabolcs – Tóth Gergely kettős 

ellen. A negyeddöntőkben igazolódott a papírforma; a felső ágon Sándor László és Vályogos 

Imre valamivel nehezebben, míg Bondár Krisztián és dr. Tarsoly Dániel könnyebben, az alsó 

ágon az andornaki Lipusz Péter – Penderik Gábor és a kömlőiek első számú alakulata, Burai 

János és Csikós Csaba jutott a legjobb négybe. Az elődöntőkben a kiváló játékot mutató 

Tarsoly vezetésével a boldogi-lőrinci kettős fosztotta meg a tavalyi aranyérmest a címvédés 

lehetőségétől, míg Penderikék Csikós Csabáék ellen arattak győzelmet (a páros után a 

kömlőiek feladták a mérkőzést). A nyolc óra magasságában kezdődő döntőben az 

andornakiak a páros után 2:1 arányban vezettek, viszont a második egyéni körben Bondár 

Lipusz Pétert, míg Tarsoly Dániel kisebb meglepetésre Penderiket győzte le, amivel ezen a 

napon nemcsak minden egyéni mérkőzését megnyerte, hanem Krisztiánnal az aranyérmet is 

megszerezte. 

______________________________________________________________________ 

 

A 2014/2015. évi Nemzeti Bajnokságban egy női és nyolc férfi együttes szerepelt. Az Egri ÁFÉSZ 

SC I. megnyerve az NB I. keleti csoportját, amellyel jogosulttá vált a 2015/2016. évi 

bajnokságban az Extra ligában való indulásra. Új csapatként a Füzesabonyi SC vállalta az NB III-

ban való indulást. 

 

Helyezések: 

Női NB I/B Keleti csoport:  Egri ÁFÉSZ SC 3. hely (-1) 

Férfi NB I. Keleti csoport:  Egri ÁFÉSZ SC I. 1. hely (+7) 

Férfi NB II. Észak-kelet:  Egri ÁFÉSZ SC II. 7. hely (-1) 

Férfi NB III. Észak-Magyarország „A” Domoszló SK I. 2. hely (0) 

 Kömlő SC I. 4. hely (+3) 

 Egri ÁFÉSZ SC III. 6. hely (új) 

 Lőrinci AC I. 7. hely (-4) 

 Hatvani ASE I. 8. hely (0) 

Férfi NB III Észak-Magyarország “B” Füzesabonyi SC 9. hely (új) 

 

A 2014/2015. 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 az 

Ércbányász SE Recsk csapata lett a Hatvani Econovum Akadémia SE és a Besenyőtelek SC 

csapata előtt. Az I. osztályból a Laguna Kft SC jogán a Pegazus Informatika Andornaktálya 

csapata vállalta az NB-s szereplést.  

 

A 2014/2015. évi Nemzeti Bajnokságban egy női és tíz (tavaly 7) férfi együttes vesz részt. Az őszi 

szezont követően a férfi Extra Ligában az Egri COOP SC a kieső helyet elkerülve a 8. helyen állt, 

a női NB I-ben küzdő egri alakulat érmes helyen telelt. Az Egri COOP SC II. az NB II. észak-keleti 

csoportjában az alsó házban tanyázott. A férfi NB III Észak-Magyarország „A” csoportjában a 



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 

 

7 

Lőrinci AC I. az élen, a Domoszló SK a 4., a Boldog az 5., a Kömlő SC a 6., az Egri ÁFÉSZ SC 

III. a 8, a Hatvani ASE I. a 9. helyen állt az őszi fordulókat követően. A „B” csoportban az újonc 

Pegazus-Andornaktálya csapata vezette a tabellát az őszi szezon végén, míg a Füzesabonyi SC 

I. a középmezőny felső régiójában telelt. 

 

A Heves megyei csapatbajnokságban ismét 20 együttes áll asztalhoz, így 9 és 11 csapattal 

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

valamint az újonc Gyöngyöspata KSK vezette veretlenül a tabellákat. Kiemelendő, hogy az Egri 

ÁFÉSZ SC a 2014/2015. évi bajnokságot követően újra indított újonc és serdülő korosztályú 

gyermekekből álló csapatot a megyei II. osztályú bajnokságban. 

 

Annak érdekében, hogy a megyei utánpótlás föllendüljön,2015-ben is igyekezett részt vállalni 

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

feltételek megfelelőek. Jelenleg mintegy 15 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 2015. évi pályázati 

kiírásra érkezett munkák alapján a második félévtől az Egri ÁFÉSZ SC, valamint a Pétervására 

SE és a Gyöngyöspata KSK kapta. 2016-ban, lehetőségeinkhez mérten továbbra is igyekszünk 

támogatni az utánpótlást, amelynek mikéntjét további egyeztetések alapján határozzuk meg. 

 

A Heves megyei utánpótlás zászlós hajója az Egri Coop SC-Városi Sportiskola. 2015-ben 20-25 

fős utánpótlás korú játékos állománnyal rendelkeztek, melyből mint egy tucat versenyzik és napi 

szinten részt vesz a klub edzésein. Timafalvi Gergő, Banok Tamás Heraklész kerettag, illetve 

U18-as kerettag, Timafalvi állandó utazó a válogatottban. Tavaly év végén kint volt a VB-n, 

nyáron megy az EB-re. 

 

2015 tehát igen mozgalmas év volt, bízunk benne, hogy 2016-ban már látszódni fog az 

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

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

versenyek, akár az amatőr diákolimpia hatására. 
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