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Tizenhárom főből álló csapatot küld a kínai 
szövetség a magyar World Tour-versenyre

JÖNNEK A
KÍNAIAK

WORLD TOUR 2017

ÚJ NŐI KAPITÁNY

HETI RÁDIÓMŰSOR

Új helyen, a Budapesti Olimpiai Központban , 22 
asztalon versenyez a világelit

Bátorfi Zoltán lesz a női válogatott új szövetségi 
kapitánya

Minden pénteken asztalitenisz szakmai műsorral 
jelentkezik a Trend FM



A sport elsősorban szellemi fogalom. 
Egy sportcsapat a társadalomnak 

kicsinyített képe, a mérkőzés 
az életért való nemes küzdelem 

szimbóluma... A sport a játék alatt 
tanítja meg az embert rövid idő alatt 
a legfontosabb polgári erényekre: az 
összetartásra, az önfeláldozásra, az 

egyéni érdek teljes alárendelésére, a 
kitartásra, a tettrekészségre, a gyors 
elhatározásra, az önálló megítélésre, 

az abszolút tisztességre, és 
mindenekelőtt a „fair play”, a nemes 

küzdelem szabályaira.

1893. szeptember 16. — 1986. október 22.
Nobel-díjas magyar biokémikus

SZENTGYÖRGYI ALBERT

„



TARTALOM

Kiadja: Magyar Asztalitenisz Szövetség
1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3. II. emelet 204.
Tel: (+36) 1-460-6840, (+36) 1-460-6841 
Fax: (+36) 1-460-6842
Email: moatsz@moatsz.hu

Az Asztalitenisz magazin bármely részének 
másolásával és a lap terjesztésével kapcsolatos 
minden jog fenntartva!

Tágasabb helyre költözött a World 
Tour magyarországi állomása, 
topjátékosok Kínából és Európából a 
nevezők között.

Heti rádióműsort indított a szövetség 
a Trend FM-en.

Bátorfi Zoltán lesz az új női szövetségi 
kapitány.

MOATSZ és K&H összefogás: négy 
iskola kapott milliós felszereléseket.

Eger is önálló regionális
utánpótláscentrum lett.

A katari elnök indul az ITTF 
elnökválasztáson.

94 évesen a támadójátékán és a 
tenyeresén dolgozik Si Wasserman.

Pergel Szandra és Madarász Dóra
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A versenysorozat idén új rendszer szerint zajlik, 
csak a magasabb kategóriás tornákat nevezik 
World Tour-versenyeknek. Ennek megfelelően 
nagyobb helyre volt szükség, amelyet a Budapesti 
Olimpiai Központ (volt SYMA csarnok) tudott 
biztosítani. A rendezés az Európa-bajnokságot idézi 
majd, hiszen a world tour-verseny is hat napig tart, 
a selejtezőket január 17-18-án játsszák összesen 22 
asztalon.

Négy centerasztal lesz felállítva, háromról HD-
minőségű adást közvetít az ITTF internetes élő 
csatornája, de az M4 Sport nézői is nézhetik élőben 
a legjobb mérkőzéseket. Természetesen érdemes 
lesz személyesen kilátogatni a BOK Csarnokba, 
hiszen ismét csúcspingpongot láthatnak az 
érdeklődők.

Tágasabb helyre költözött a World Tour 
magyarországi állomása

Topjátékosok Kínából és Európából a 
nevezők között

A nevezés terén ismét rekordok dőltek meg, 54 
ország majdnem 400 versenyzője indul. Idén a 
kínai szövetség 13 játékost nevezett a budapesti 
versenyre. Itt lesz Fang Po (angol: Fang Bo) és Csu 
Jü-ling (Zhu Yuling) is. Az ázsiaiak mellett a tavalyi 
Eb-mezőny nagy részét ezúttal is megcsodálhatjuk, 
hiszen Ovtcharov mellett Gauzy, Fegerl, Calderano 
is indul.

Aki pedig klasszis védőjátékost akar látni, annak 
a dél-koreai Dzsu Sze Hjuk (Joo Sae-Hyuk) vagy 
akár a legmagasabban rangsorolt magyar férfi 
játékos, Pattantyús Ádám jelenthet különleges 
csemegét. Az idősebb korosztály képviselői közül 
itt lesz a fehérorosz Vlagyimir Szamszonov, a szerb 
Alekszandar Karakasevics, sőt 45 évesen visszatér a 
csehek olimpiai negyedik helyezettje, Petr Korbel is.

Póta Georgina
a legmagasabban rangsorolt magyar

A kínai Fang Bo is nevezett (fotó: ITTF)
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Lezárultak a nevezések a 2017-es World 
Tour-versenyre, 54 ország játékosa áll rajthoz a 
Budapesti Olimpiai Központban január 17-22-ig



Hetente megjelenő szakmai rádióműsort
indított a Magyar Asztalitenisz Szövetség

Péntekenként délután fél háromtól hallhatjuk 
a Trend FM asztalitenisz-műsorát, amelyben 
minden héten új vendéggel beszélget Mezei 
Dániel, a műsor házigazdája.

Az első műsor vendége Nátrán Roland, a Magyar 
Asztalitenisz Szövetség elnöke volt. Megpróbáljuk 
a 20 perces műsor lényegét közreadni.

MINDEN PÉNTEKEN 14:30-TÓL 
ASZTALITENISZ A TREND FM-EN

Kúszik felfelé a sportág

A kiemelt sportágak körében 2013-ban indult 
meg a kormányzati program, az asztalitenisz 
ekkor az utolsó helyen állt a pénzügyi támogatás 
tekintetében. Az évi 120-130 millió forintos 
támogatás még mindig jóval magasabb volt 
a korábban kapottnál, ám a többi sportágétól 
így is messze elmaradt. A programok szakmai 
megalapozottságának, pénzügyi precizitásának és 
átláthatóságának köszönhetően az évek alatt az 
asztalitenisz előrekúszott a sorban, és ma már a 10-
12. helyen áll a sportágak között.

Nátrán Roland ezzel együtt arra próbálta ösztönözni 
a MOB-ot és az EMMI-t, hogy a támogatás mértéke 
jobban tükrözze a sportág népszerűségét, az igazolt 
versenyzői létszámot (ebben az ötödik helyen 
áll az asztalitenisz a kiemelt sportágfejlesztési 
programban részt vevő sportágak között), és 
tükrözze azt is, hogy a megszerezhető négy egyéni 
olimpiai kvótából hármat meg tudtunk szerezni.
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MOB, EMMI: helyes a stratégia

A MOATSZ elnöke a rádióműsor elején a tavaly 
Budapesten megrendezett Európa-bajnokságról 
elmondta, hogy pozitív visszajelzést kaptak a 
tornával kapcsolatban. Elsősorban a nézők részéről, 
akik nemcsak az éremcsaták napján, hanem már az 
azt megelőző napokon is szépen megtöltötték a 
Tüskecsarnok lelátóit. Ezzel kapcsolatban azért volt 
kis félelem a szervezőkben, mert a magas színvonalú 
world tour-versenyek inkább a televízióban és más 
elektronikus csatornákon népszerűek, a helyszínen 
kevesebben fordulnak meg.

Az olimpiai és Európa-bajnoki szereplésünk 
miatt az elnök úr pozitívnak ítélte meg a 2016-os 
esztendőt, az év végi beszámolójában mégis a 
sportággal kapcsolatos fejlesztésekre helyezte a 
hangsúlyt. Mint mondta, megtehették volna, hogy 
kiválasztanak három-négy élklubot, és minden 
rendelkezésre álló erőforrást ezekbe a klubokba 
„öntenek”, ami rövid távon szép eredményekkel 
csábítana, ám könnyen összeomolhatna.

Ehelyett a MOATSZ az utánpótlás-fejlesztés felé 
fordult, ennek az egyik alappillére a már sokat 
emlegetett A Sport Legyen a Tied! program, 
amely révén az iskolák biztosíthatják a klubok 
tömegbázisát. A Magyar Olimpiai Bizottság 

(MOB) és az Emberi Erőforrások Minisztériuma 
(EMMI) egyértelműen visszaigazolta a MOATSZ 
stratégiájának helyességét.

Nátrán Roland, a MOATSZ elnöke



Bátorfi Zoltán
lesz az új női
szövetségi
kapitány

A MOATSZ elnöksége Bátorfi Zoltánt választotta 
a női válogatott szövetségi kapitányi posztjára. 
Megbízatása 2017. február 1-jén veszi kezdetét, 
addig Téglás Péter látja el a kapitányi teendőket.

A jelenlegi ifjúsági fiúválogatottat irányító Bátorfi 
Zoltán reméli, hogy már „hivatalba lépése” 
előtt megkezdődhet a válogatottspecifikus 
feladatok átvétele Téglás Pétertől, mert nagyon 
fontosnak tartja, hogy tapasztalatot gyűjtsön. 
Izgalmas és kihívásokkal teli feladatnak 
látja, hogy az ifjúsági fiúk után a nagy 
hagyományokkal bíró női válogatottat irányíthatja.

Pályázatában a ranglistahelyezések javítását 
határozta meg mérőszámnak. Konkrét elképzelései 
vannak a céljairól és az azokhoz vezető útról is. 
Elárulta, hogy ebben a kérdésben megfontolta 
nővére, Csilla tanácsait is, akivel időről időre 
ezután is konzultálnak majd szakmai kérdésekben.

Kapitányváltásra azért volt szükség, mert Téglás

Péter idén februártól Luxemburgban folytatja edzői
pályafutását. A távozó szakember – akit 2005-ben
neveztek ki a felnőtt női válogatott élére – kitartást
és sok sikert kíván utódjának az előtte álló
feladathoz, és reméli, a hagyományokhoz méltó
eredményeket hoz majd munkája a válogatottal.

A Svédország elleni január 24-i hazai csapat
Európa-bajnoki selejtezőn még Téglás irányítja a
mieinket, de már célzott kooperáció előzi meg
Bátorfi hivatalos kezdését.

IFJÚSÁGI FIÚK UTÁN FELNŐTT NŐKET 
IRÁNYÍT FEBRUÁRTÓL

Bátorfi Zoltán

A World Touron és az Eb-selejtezőn
még Téglás Péter irányít
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A MOATSZ és a K&H összefogásának eredményeképp
négy iskola kapott asztalitenisz-felszereléseket

A Magyar Asztalitenisz Szövetség jelenleg is 
működő eszköztámogatási programja mellett a 
hátrányos kistérségben lévő iskolák támogatására 
keresett és talált megoldást. A lehetőséget a „K&H 
Bank a hátrányos helyzetűekért” program jelentette 
négy általános iskola számára.

A program négy fő területet támogat: az 
előadóművészetet, a gyermekegészségügyet, a 
fiatalok oktatását és nem utolsósorban a sportot. Ez 
utóbbi a kapcsolódási pont a K&H Bank és a Magyar 
Asztalitenisz-szövetség között. A sarokpontok, 
pályázati lehetőségek egyeztetése után állt 
össze azt a csomag, melynek eredményeképp 
JOOLA versenyasztalok, ütők és labdák, valamint 
adogatógépek kerülhettek ki a négy hátrányos 
kistérségben működő általános iskolába, egyenként 
másfélmillió forint értékben.

„A gyerekek boldogok, örülnek, hogy játszhatnak, 
most is rengeteg diák áll sorba, hogy üthesse a 
labdát, és ennél szebbet nehezen tudok elképzelni. 
Ha ezek a gyerekek a pingpongnak köszönhetően 
egészségesebbek, motiváltabbak lesznek, jobban 
tudnak koncentrálni, akkor már megérte. Az pedig 
még boldogabbá tenne, ha valamelyik közülük 
válogatott játékos vagy akár csak versenysportoló 
lenne” – mondta Dr. Stocker Miklós, a MOATSZ 
főtitkára.

Plusz források a szövetség és a bank
összefogásával

Testnevelésórán és szakkör
keretében is pingpongozhatnak

„Nagyon örülünk a támogatásnak, és annak, hogy 
már kezdőként is minőségi eszközök segítségével 
ismerkedhetnek meg a gyerekek ezzel a rendkívül 
érdekes sportággal. Az eszköztámogatás okán 
a gyerekeknek testnevelésórán választható 

Migács Zsuzsanna (K&H) és Dr. Stocker
Miklós (MOATSZ) a szászvári átadón

sportágként és délutáni szakkörön is lehetőségük 
lesz kipróbálni az asztaliteniszt. Remélem, hogy 
sikerül »megfertőzni« az ifjúságot e nagyszerű 
játékkal, melyet magam is több évtizede játszom. 
Köszönjük, hogy részesei lehetünk a K&H és a Magyar 
Asztalitenisz Szövetség közös adományának” – 
mondta Katos Sándor, a szászvári iskola igazgatója.

A K&H Bank támogatásában
részesülő iskolák:

• Ilosvai Selymes Péter Általános Iskola 
(Abaújszántó)

• Kiss György Általános Iskola és Alapfokú 
Művészeti Iskola (Szászvár)

• Fekete István Általános Iskola és 
Alapfokú Művészeti Iskola (Látrány)

• Hunyadi János Általános Iskola 
(Nagymágocs)
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Eger is
utánpótláscentrum lett

A Magyar Asztalitenisz Szövetség első körben, 
2016 folyamán négy utánpótláscentrumot jelölt 
ki. A Kecskemét-Szolnok-Cegléd központ mellett 
Szekszárd Tolnával közösen, míg Nyírbátor és Eger 
önállóan látja el a régióvezető szerepet.

Utóbbi 2016 decemberben csatlakozott a centrumok 
csoportjához, azaz a hevesi megyeszékhely egy száz 
kilométeres körzetnek lett utánpótlásközpontja. 
Ehhez többek között kiváló infrastruktúra és sikeres 
szakmai munka volt  a feltétel. A dr. Ruttkay Vilmos 
Asztalitenisz Játékcsarnok tavaly kapott helyet a 
Bem tábornok utcai épületegyüttesben, tizenkét 
asztalon lehet benne játszani.

„Éves szinten kétmillió forintot kapunk a 
Regionális Utánpótláscentrumra, ezt az összeget 
a felszerelésekre, az utánpótlásedzőkre és az 
edzőpartnerekre költjük majd” – mondta el Pálosi 
Balázs, az Egri Coop SC szakmai vezetője.

A klub felnőttcsapataiban 12-14 gyerek kaphat 
lehetőséget folyamatosan az Extraligától a megyei 
szintig,  így az utánpótlás-nevelés jól össze van 
kapcsolva a magasabb szintű versenyzéssel is. A 
„Mindennapos testnevelés” program keretén belül 
pedig a Lenkey János Általános Iskolából több 
osztály is jár délelőtti foglalkozásokra a Egri Coop SC 

termébe, így folyamatosan a gyerekek fókuszában  
van az asztalitenisz a városban.
Dr. Paár Dávid, a Magyar Asztalitenisz Szövetség 
sportigazgatója kifejtette egri látogatása során, 
mennyire fontos a vidéki bázisok megerősítése, 
ugyanis „az itteni munka az utánpótlás-nevelés 
alapja”.

Az egri centrumot a pénzügyi támogatás 
mellett tárgyi  eszközökkel is segíti a szövetség, 
de az utánpótlásválogatott Timafalvi Gergő 
menedzselése szintén ide tartozik. Az Egri Coop SC 
és a program együttes célja, hogy a támogatást a 
régióban működő utánpótlás-nevelésre és annak 
fejlesztésére fordítsák.

FONTOS A VIDÉKI BÁZISOK
MEGERŐSÍTÉSE

Nyírbátor után a második önálló utánpótláscentrumot működteti az Egri Coop SC
Pálosi Balázs

Timafalvi Gergő
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Nemzetközi hírek, érdekességek

A jelenleg a Nemzetközi Asztalitenisz-szövetség 
(ITTF) elnökhelyettesi posztját betöltő Halil al-
Mohannadi bejelentette, hogy pályázik a szervezet 
elnöki tisztségére. A katari sportvezetőnek jelentős 
tapasztalata van hasonló területen, hiszen 1995 óta 
ő a Katari Asztalitenisz-szövetség elnöke, 2005 és 
2006 között már volt az ITTF elnökhelyettese, 2015 
óta pedig ismét betölti ezt a pozíciót, míg 2007-től 
2014-ig az ITTF alelnöke volt.

„Büszke vagyok rá, hogy a Katari Asztalitenisz-
szövetség hatalmas mértékben fejlődött a 
regnálásom alatt, és a legmagasabb szintű 
asztalitenisz-versenyek egyik legfőbb rendezőjévé 
vált a világon” – mondta Halil al-Mohannadi, aki 
a következő ígéretekkel kandidál az ITTF elnöki 
posztjára:

• A világesemények marketingértékének 
növelése névadó szponzorok bevonásával.

• A sportág világméretű népszerűsítése, a vezető 
tévétársaságok irányába.

• Az ITTF fejlődést elősegítő programjának 
támogatása minden téren.

• Minden világeseményen olimpiai rendszer.
• Átláthatóvá tenné az ITTF minden pénzügyi 

manőverét.
A nemzeti szövetségek 2017. április 30-ig jelölhetnek 
személyeket az elnöki posztra. A szövetség első 
emberét 2017. május 31-én választják meg 
Düsseldorfban.

Halil al-Mohannadi ITTF-elnök lenne

94 évesen a támadójátékán és a tenyere-
sén dolgozik

Si Wasserman, az amerikai asztalitenisz legendás 
alakja 94 évesen is heti háromszor edz, és elszántan 
készül a 2018-as veterán-világbajnokságra. Az 
úriember az ITTF-nek adott interjújában beszélt a 
sportág iránti rajongásáról.

„Ezt a szép életkort és a jó egészséget nagyban 
az asztalitenisznek köszönhetem – mondta Si 
Wasserman. – Az agyat és a testet is megdolgoztatja, 
mindkettő nélkülözhetetlen alapja az életnek. 
Imádok játszani, már az edzés előtti éjszakán is 
csak a tréningre tudok gondolni, az pedig a legjobb 
érzés, amikor végre tényleg az asztalhoz állhatok.”

Wasserman heti háromszor két órát edz. Hosszú 
idő után tavaly feleségül vette hűséges társát és 
játékosát, Patty Martinezt. Az ifjú pár új házba 
költözött, amely elég nagy ahhoz, hogy elférjen 
benne egy pingpongasztal, amelyet a 2016-os US 
Openen vettek.

„Egy adogatógépet is szeretnénk beszerezni. 
Fejlődni akarok, mivel célba vettem a 2018-as 
veterán-vébét” – mondta terveiről Wasserman.

Ebben a korban persze különösen fontos, hogy az 
ember fitten tartsa magát.

Si Wasserman, veterán asztaliteniszező (fotó: ITTF)

Halil al-Mohannadi (fotó: ITTF)
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Eseménynaptár
2017. január - február

Január 17-22.
ITTF World Tour magyar nemzetközi verseny
Budapesti Olimpiai Központ (volt SYMA csarnok)
1146 Budapest, Dózsa György út 1.
Információ: www.moatsz.hu
Jegyek a helyszínen kapthatók!
Január 17, 18 és 19-én 1500 Ft,
Január 20, 21 és 22-én 2500 Ft a napijegy ára.
Diákoknak, nyugdíjasoknak, érvényes versenyengedéllyel 
rendelkezőknek 1500 helyett 1000 Ft, illetve 2500 helyett 1500 
Ft a kedvezményes ár. Hetijegyet egységesen 8000 Ft-ért lehet 
vásárolni.

Január 24.
2017-es csapat Európa-bajnokság női selejtező
Magyarország-Svédország
Budaörsi Városi Sportcsarnok
2040 Budaörs, Hársfa u. 6.
Információ: www.moatsz.hu

Január 27, 28, 29.
Újonc-, Serdülő-, Ifjúsági Budapest bajnokság
Információ: www.moatsz.hu

Január 28.
Női ETTU Kupa negyeddöntő
Budaörsi 2i SC-Bursa Büyüksehir Belediyespor
Budaörsi Városi Sportcsarnok
2040 Budaörs, Hársfa u. 6.
Információ: www.moatsz.hu
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Február 2-5.
Molnár János 
Asztalitenisz Emlékverseny
A BVSC-Zugló huszonkettedik nemzetközi 
utánpótlás versenye
BVSC-Zugló asztalitenisz-csarnok
1142 Budapest, Szőnyi út 2.
Információ: www.bvsc.eu
Tel: (+36) 30-580-2519




