
XII. Szerencs Város Kupa Asztalitenisz Verseny 

 

2019. 04. 07-én rendeztük meg a XII. Szerencs Város Nemzetközi 
Asztalitenisz Versenyt a Kulcsár Anita sportcsarnokban. A városnapi 
megmérettetésre összesen 104 fő nevezett. Nagy örömünkre a határokon túlról is 
érkeztek részvevők: Erdélyből és a Felvidékről. Továbbá érkeztek versenyzők 
Budapestről, Dédestapolcsányból, Dunaújvárosból, Edelényből, Egerből, 
Sárospatakról, Kisvárdáról, Miskolcról, Nyékládházáról, Boldváról, 
Tiszaújvárosból, Ózdról és Sajókeresztúrról is. 

Továbbra is törekedtünk arra, hogy a hagyományokat követve öt 
versenyszámot indítsunk. A II. osztályú versenyen az NB-s játékosok 
indulhattak, míg a III. osztályún a megyei és az amatőr versenyzők játszhattak. 
Mindkét kategórián belül volt páros versenyszám is. Ezek mellett a 
megmérettetésen induló gyerekek részére összevont újonc versenyszámot is 
rendeztünk. Nagy eredménynek tartjuk, hogy más, gyerekeknek szervezett 
versenyekhez viszonyítva is igen szép számban gyűltek össze az újonc korúak, 
hiszen 26-an küzdöttek az elsőségért.  

Meglehetősen erős mezőny jött össze a versenyen, amelyen a szerencsi 
játékosok nagyon szép eredményeket értek el.  

Koncz Ferenc országgyűlési képviselő és Nyiri Tibor, városunk 
polgármestere nyitotta meg a versenyt, köszöntve a részvevőket. Ezután a 
főbíró, Hajdu István ismertette a verseny lebonyolításának részleteit, majd 
kezdetét vette a megmérettetés.  

Elsőként az NB-s játékosok páros versenyszámára került sor, amelynek 
győztese a szerencsi NB III-as csapatban játszó Li Hongyang - Köllő András 
kettős lett. A második helyen Nemes Vince és Bodnár József végzett, a 
bronzérmet pedig a szerencsi NB II-es csapat tagjai nyerték: Lehoczki Gábor és 
Korály Tibor, valamint Macsuga József és Stadler Tamás. 

 Ezután következtek az egyéni mérkőzések az NB-s játékosok részére. 
Ebben az első helyet a dunaújvárosi színekben versenyző Nemes Vince szerezte 
meg, a második helyen a székelyudvarhelyi Mózes Gyula végzett, a harmadik 
helyezettek pedig a szerencsi NB II-es csapat tagjai, Korály Tibor és Stadler 
Tamás lettek.  

Ezzel a versenyszámmal párhuzamosan zajlottak az újoncok meccsei. Az 
aranyérmet a szerencsi Köllő Ábel nyerte, az ezüstöt Kiss Bence a 
székelyudvarhelyi csapatból, a bronzérmes pedig a tiszaújvárosi Mészáros Áron, 
valamint a szintén székelyudvarhelyi Bedő Bálint lett.  

Legvégül a megyei és az amatőr játékosok álltak asztalhoz. Erre a 
versenyszámra neveztek a legnagyobb számban a résztvevők. Először a páros, 



aztán az egyéni mérkőzések következtek. A páros versenyszám első helyezettje 
Laczkó Sándor és Rajz István lett, a második helyet Győrfi Benjamin és Laczkó 
Dániel szerezte meg, a bronzérmet pedig Molnár Zoltán és Csémi György, 
valamint Csáki Zsolt és Mátyus Zsolt.  Egyéniben a győztes Balázs Alexander 
lett a szlovákiai Szádalmásról, a második helyen Laczkó Sándor végzett, a 
harmadik helyet pedig Csonka Csaba és Herczeg Attila szerezte meg. A 
nyertesek nem csupán serleget kaptak, hanem egy-egy üveg tokaji bornak, 
illetve a szerencsi Bonbon Kft. ajándékcsomagjának is örülhettek. 

Összességében elmondhatom, hogy a verseny létszámával és 
színvonalával meg vagyok elégedve. A szerencsi asztaliteniszezőink megállták a 
helyüket, hiszen nagyon sok érmet sikerült megnyerniük.  

 Ezúton mondok köszönetet Koncz Ferenc országgyűlési képviselő úrnak 
és Nyiri Tibor polgármester úrnak a jelenlétükért, valamint Szerencs város 
önkormányzatának az anyagi támogatásért, amelynek köszönhetően idén is 
megrendezhettük ezt a színvonalas nemzetközi asztalitenisz versenyt. 

 

         Köllő András 


