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A ROMÁN SAMARÁVAL ALKOTOTT SIKERPÁROSA IDEIGLENES MEGÁLLAPODÁS EREDMÉNYE, DE SZERETNÉ, HA A JÖVŐ ÉVI BUDAPESTI EB-N IS EGYÜTT SZEREPELNÉNEK

Esernyő a sportág felett
A KÍNAIAK NÉLKÜL több Eb-érme lehetne Póta Georginának, mégsem rágódik rajta, inkább annak örül, amit elért
2007

2008

2010

Egy esztendővel később már igazán összeszokott párosként
a szentpétervári dobogó tetejére állhatott a Tóth, Póta duó

2011

Ostravában nem sikerült bejutni a döntőbe, de az Eb-bronzérem miatt sem kellett magyarázkodniuk, megérdemelték

2012

Nincs dobogó Póta Georgina nélkül, Gdanskban a Tóth,
Póta kettős mellett a csapat is a harmadik helyen végzett

2015

Sokáig ismét megállíthatatlan volt a Tóth, Póta kettős,
amely végül bronzéremmel jött haza Herningből

Tóth Krisztina helyét a román Elizabeta Samara vette át
– a nemzetközi kooperáció eredménye a jekatyerinburgi ezüst
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Féltucatnyi Eb-érem párosban. Az elsőt Belgrádban nyerte,
Bátorfi Csilla helyére lépve lett második Tóth Krisztinával

Hogyan kezelte a helyzetet, hogy
nem sokkal a vereség után ismét
oda kellett állni az asztalhoz
asztalhoz, mert
párosban elődöntőt játszottak?
Be kell vallanom, nem volt túl jó
kedvem a mérkőzés előtt, de talán
elég profi vagyok ahhoz, hogy túllépjek a történteken. Abban a pillanatban nem esett jól mellette állni, ám ahogy elkezdődött a meccs
és megvolt az első poén, már el is
felejtettem mindent, kizárólag arra
a találkozóra koncentráltam.

Ezek szerint az igazán jó párosok
tagjainak nem kell barátoknak is
lenniük?
Nem baj, ha azok, de nem feltétlenül szükséges. Sokkal fontosabb,
hogy játék közben jól kiegészítsék
egymást, s ez ránk tökéletesen
igaz. Samara nagy küzdő, sosem
adja fel, ez rám is igaz, ő kiválóan
szervál és kellemetlen a pörgetése, én jól droppolok, ő inkább
az asztaltól távolabb hatékony,
én asztalközelben vagyok jobb.
Meggyőződésem, ha az Európabajnokságon csak született európaiak játszanának, az egyik legjobb páros lenne a mienk.
De hát így is az lett…
Ez igaz.
A jövő évi budapesti kontinensbajnokságon is
együtt indulnak?
Samara korábban
hosszú
éveken keresztül másik román
lánnyal,
Dodeannal

A jó
j ppároshoz nem
kell barátnak lenni
Milyen a viszonyuk Samarával?
Barátok?
Nem vagyunk barátok. Sokat viccelődünk, jóban vagyunk, az asztalnál
megértjük egymást, s bár ő néhány
évvel fiatalabb, nagyjából egy korosztályhoz tartozunk, mégsem vagyunk „öribarik”. Még nem fordult
elő, hogy a játékon kívül legyen
bármi kapcsolatunk, mondjuk leüljünk kávézni egyet.

az évre szól, a közelgő lengyelországi world tour-versenyen például még együtt leszünk
leszünk, de azt
most még nem tudom megmondani, hogy jövőre mi
lesz.
Folytatná?
Persze, nagyon szívesen, de ez nem csak
rajtam múlik. Mindenesetre bízom benne,
hogy ezzel az
Eb-ezüst-

tel van esély a további együttműködésre.
Gondol már a budapesti Európa
Európa-bajbaj
nokságra?
Áhh, még nem. Addig ezerfelé
megyek, jövő október most még
elég távolinak tűnik.
Hogyan fogadta, amikor megtudta,
hogy hazai közönség előtt versenyezhet?
Őszintén?
Csakis.
Egyfelől örültem, persze hogy
örültem, hiszen ez óriási lehetőség, másrészt viszont még nem
tudom, miként kezelem, hogy mindenki nekem szurkol, nekem tapsol majd. Anyu előtt játszani is
kicsit stresszes, de szerintem úgysem jön ki, mert
nem bírná, nagyon
ideges, túlszurkolná
az Eb-t. Amúgy
jó példa előt-
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Póta Georgina dicsőséglistája

Waldner jön,
Póta viszont nem

17x Magyar bajnok:
Csapat: 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2008

Páros: 2005, 2007, 2008, 2009, 2010, 2012

Egyes: 2006, 2008, 2012, 2015

Kiskapus
kvalifikáció

Az év magyar
asztaliteniszezője
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Nagy sikert aratott tavaly a Generációk Csatája elnevezésű decemberi
évzáró gála, nem meglepő, hogy a
szervezők az idén is tető alá hoznak
egy nagyszabású eseményt, amely
a „Visszavágó” fantázianevet kapta,
s december 20-án a káposztásmegyeri Jégpalotában rendezik meg.
Ha lehet, most még nagyobbat
dobtak a szervezők, ugyanis sikerült
Budapestre csábítani a világ asztaliteniszsportjának valaha volt egyik
legnagyobb alakját, a pingpong
Mozartjának is becézett olimpiai és
hatszoros világbajnok svéd Jan-Ove
Waldnert. Rajta kívül a hét olimpián
szereplő Európa-bajnok és Európa
Top 12-győztes belga Jean Michel
Saive is asztalhoz áll és természetesen ott lesz többek között a kétszeres világbajnok Klampár Tibor
és a hétszeres Eb-aranyérmes Tóth
Krisztina is. Póta Georgina viszont
ezúttal – bármennyire is sajnálja –
nem tud részt venni az eseményen.
„Aznap éppen Bundesligameccsem lesz, ezért szinte biztosan nem vehetek részt a Generációk Csatáján – mondta. – Sajnálom,
mert jó hangulatú esemény volt a
tavalyi, s biztos, hogy az idén is remek szórakozást nyújt a nézőknek.”

játszotta a párost – nem is akárhogy, hiszen kétszeres Eb-aranyérmesek – Dodean azonban szült
szült,
csak mostanában tért vissza a
versenyekre, ezért kerültem én
képbe. Ezzel csak azt akarom mondani, hogy különleges helyzet miatt
állt össze a párosunk,
s korántsem biztos,
hogy együtt marad. A
megállapodásunk erre

Serdülő Európa-bajnok

Nehéz az esernyőszerepkör?
Ezt hogy érti?
Úgy tartják, jelenleg Póta
Georgina az esernyő a magyar
asztalitenisz felet, elsősorban az
ön eredményei alapján ítélik meg
a sportágat.
Ne stresszeljen!
Nem állt szándékomban, de ez az
igazság. Ezek szerint feszélyezi a
helyzet?
Inkább nem is szeretek belegondolni. A csapatversenyek során
néha érzem, hogy feszültebb vagyok, tudom, hogy nyernem kell a
meccseket, ami persze időnként
sikerül, és olyankor nagyon örülök, máskor pedig nem.
A nemrégiben befejeződő jekatyerinburgi Európa-bajnokság után
örült?
A párosban szerzett ezüstéremnek feltétlenül, a csapatversenyek
során sajnáltam, hogy a luxemburgi Ni Xialian és az orosz Mihajlova
elleni meccsem közül legalább az
egyiket nem tudtam megnyerni,
egyesben viszont ismét, immár
ötödször kaptam ki Európa-bajnoki negyeddöntőben, ami kifejezetten bosszantott.
Ráadásul a román Elizabeta Samarától, akivel párosban döntőzött.
Igen.

A riói kvalifikáció szempontjából
természetesen Póta Georgina
az első számú reménységünk, s
szinte biztosan ott lesz az olimpián, ám az új szabályok szerint
világranglista-helyezés ide vagy
oda, a selejtezőtornán mindenkinek el kell indulnia. A gond ezzel
csak az, hogy a nem átgondolt
szabályalkotás miatt könnyen
elképzelhető, hogy a selejtező kifejezetten kínossá válik, ugyanis a
ranglistán jó helyen állók számára
veszélyt jelenthet, ha mögöttük
lévő játékostól kapnak ki, ezért
kézenfekvőbb, ha akár a rajt előtt,
akár az első meccs első labdamenete után sérültet jelentenek.
„Szerintem nem a legjobb ötlet
a mostani rendszer, mivel lehetőséget ad az ilyesfajta kiskapura
– mondta Póta. – Nem tudom,
végül mi lesz, de már hallottam
olyanról, aki azt tervezi, hogy
inkább visszalép, semmint veszélybe sodorja a világranglistás
helyét.”

tem az orosz Mihajlova, aki most
Jekatyerinburgban két bronzérmet
szerzett, hasonló eredménnyel én
is elégedett lennék.

Nem okozhat gondot
a riói kvalifikáció
Ha már az eredményeket említette,
az előttünk álló, igen sűrűnek ígérkező tizenkét hónapban mire számít?
Most október végén lesz a világkupa, tavaly negyedik voltam,
nagy bravúr lenne, ha sikerülne
megismételnem. A januári budapesti world tour-versenyen minden
bizonnyal indulok, mivel az lesz
az Európa-bajnokság főpróbája,
jjó lenne szép eredményt elérni.
A jövő év egyik fontos feladata az
olimpiai kvalifikáció és természetesen maga az olimpia. Reményeim
szerint a kijutás nem okozhat gondot, Rióban pedig legalább a tizenhat közé szeretnék jutni, ha sikerül,
akkor gondolkozom tovább.
A riói kvalifikáció elsősorban a
világranglistás helyen múlik, ezzel
tényleg nem lehet gond, még úgy
sem, hogy a januári tizennegyedik
helyről visszacsúszott a huszonhetedikre. Melyiket érzi közelebb a
realitásokhoz?
Tavaly extra jó évem volt, azért voltam az év elején a tizennegyedik,
ám ezt nem lehet mindig megismételni. Már csak azért sem, mert
voltak mögöttem olyanok, akiknek
a játéka nagyon kellemetlen számomra, ha tőlük kikapok, pontokat
vesztek. Azt se felejtsük el, hogy
korábban éveken keresztül a negyvenedik és hatvanadik hely között
mozogtam, szóval az a tizennegyedik valóban kiugró eredménynek számít. Ha reálisan nézem,
ezt a harmincadik hely körül pozíciót kellene megtartanom, ami nem
lesz könnyű, de reményeim szerint
nem is lehetetlen.
Évek óta Berlinben légióskodik. Ma
hogy látja, jó döntés volt kiszerződni?
Feltétlenül. Sokat változtam, fejlődtem, védők ellen például már sokkal
jobban játszom, s ez egyértelműen
a berlini éveknek köszönhető.
Meddig szól a szerződése?
A jövő nyáron jár le, de már pedzegették, hogy szívesen meghosszabbítanák. Én is maradnék,
remélem, megállapodunk.
A vezetőség mit vár öntől és a
csapattól?
A bajnokságot és a Német Kupát
mindenképpen meg kell nyernünk,
a Bajnokok Ligájában pedig a négy
közé jutás lehet a reális cél.
Egyébként jól érzi magát a német
fővárosban?
Igen, bár változott a csapatunk,
mentek el olyanok, akikkel kifejezetten jóban voltam. Mostani

társaim közül Pertissa Soljával
nehéz kommunikálni, nem beszédes típus, a japán Hamamoto Jui
csak japánul és kínaiul beszél, így
tulajdonképpen két ember maradt,
akikkel valamiféle kapcsolatom
van, Irina Palina és Shan Xiaona.
Utóbbival néha bemegyünk a városba, de vele sem olyan oldott a
kapcsolatom, szóval örülnék olyan
csapattársnak jövőre, akivel jobban megértem magam. Amúgy az
olimpia után Shan anyaszerepre
készül.
És ön még nem tervezi?
Nem közvetlenül az olimpia után.

Bízik benne, hogy Budapesten
szerzi meg a várt egyéni érmet
Említette, hogy a jövő évi Eb előtt jó
példa az orosz Mihajlova mostani
mérlege, a két bronzérem. Ebből az
egyik nyilván a már nagyon várt női
egyes lenne, jól gondolom?
Nem tagadom, szeretném, ha öt
sikertelen kísérlet után hatodik nekifutásra egyesben is felállhatnék a
dobogóra.
Gondolkozott már azon, mi lehet az
oka, hogy ötször is az utolsó pillanatban botlott el?
Nem ezen töröm a fejem éjjelnappal, de persze foglalkoztat a
kérdés. Arra emlékszem, hogy például első alkalommal, mivel több
számban is versenyben voltam,
mire a negyeddöntőig jutottam,
szinte meghalt a testem, annyira
fáradt voltam. Nem kifogásokat
keresek, de mindig volt valami
gond, ráadásul az ötből négyszer a későbbi győztestől kaptam
ki. Meg aztán régebben talán egy
kicsit egyszerűbb volt a helyzet, kevesebb volt az ázsiai.
Tényleg, miként viseli a honosított
ázsiaiak egyre meghatározóbb szerepét Európában?
Furcsa dolog, éppen az én generációmnak kell ezzel megbirkóznia, hiszen előttem, a kilencvenes
években még nem volt ilyen probléma, s a szabályok szigorodása
miatt az utánam következőknek is
egyszerűbb lesz a helyzete.
Bosszantja?
Nem tudok mit kezdeni vele, nem
változtathatok rajta. Ez van.
Belegondolt abba, ha nem lennének,
önnek is sokkal több Európa-bajnoki
érme lehetne?
Valószínűleg így lenne, de minek
idegesítsem magam olyasmin, ami
tőlem független? Ez csak mérgezi
az embert. Ha ezzel foglalkozom,
még nem lesz jobb nekem, ezért
nem is rágódom rajta.
Pedig lehet, hogy az ázsiaiak nélkül
az esernyőszerepkör sem hárulna
önre.
Na tessék, már megint stresszel…

Téglás Péter
top 5 pillanata
Téglás Péter immár
tizennyolc éve dolgozik együtt Póta Georginával, eleinte a serdülőválogatott és a
Statisztika edzőjeként, az utóbbi időben pedig a felnőttválogatott szövetségi kapitányaként tevékenykedik. A
hosszú idő nyilván számos felejthetetlen pillanatot hozott a szakember
számára, akit megkértünk, válassza
ki ezek közül a top 5-öt. Íme.
1. „Először akkor figyeltem fel rá,
amikor még gyerekként Pesterzsébeten ott szaladgált az asztalok
között. Talán egy verseny lehetett,
öt-hat éves szőke kislány volt, s az
éppen az ottani NB II-es csapatban
játszó édesanyja miatt volt a teremben. Amúgy kislányként igencsak
lázadó volt, sokszor feszegette a
határokat, emiatt elég sok büntetést
is kapott.”
2. „A serdülőválogatott 1998-ban a
négy közé jutásért játszott a svédek
ellen. Ez volt az első alkalom, hogy
az én irányításommal érmet nyerhettünk volna, és Ginának is ez lett
volna az első dobogós helyezése.
Vakillának hívták a svéd lányt, akivel
játszott, 1:0-ra és 10:1-re vezetett,
ám innen elveszítette a második
szettet, sőt a következőben 11:0val kezdett a svéd. El is úszott az
érmünk.”
3. „Ifjúsági Európa-bajnokság,
2002, Moszkva. Az első fordulóban
a szlovén Tomasini volt az ellenfele, és nagyon rosszul állt, a döntő
szettben 18:13-ra vezetett a szlovén. A kiesés szélén volt, de végül
fordított, és aztán meg sem állt az
aranyéremig. Tényleg csak hajszálon múlt.”
4. „A 2008-as pekingi olimpiát megelőző selejtezőt Budapesten, a Körcsarnokban rendezték. A világranglistán tíz között lévő hongkongi Tie
Jana ellen játszott, 3:2-re és 9:4-re
vezetett. Már az is óriási bravúr volt,
hogy ilyen közel volt a legyőzéséhez,
de azzal, hogy kis híján nyert, csak
még fájóbbá tette a vereséget.”
5. „Első felnőtt Eb-aranyát 2007ben nyerte a csapattal. A belgrádi
döntőben az oroszokkal játszottunk,
Gina kezdett Ganyina ellen. Akkoriban még nem játszott jól védőkkel
szemben, általában ki is kapott
Ganyinától, akkor azonban 3:0-ra
legyőzte. Ezzel sokat tett hozzá a
mindmáig utolsó magyar csapat
Eb-aranyhoz.”

A SAARBRÜCKENBEN ÉLŐ ÉS JÁTSZÓ LAKATOS TAMÁS
AMÁS HISZ
HIISZ AZ ELŐRELÉPÉSBEN
ELŐRELÉPÉS

Cél a top 50!
Az alig több mint egy héttel ezelőtt
befejeződő jekatyerinburgi Európabajnokság magyar szempontból
egyik legkellemesebb meglepetésével Lakatos Tamás szolgált: a
válogatottba stabil kezdőként először bekerülő húszéves reménység remekül helytállt, sőt néhány
fontos győzelemmel segítette a végül a 11. helyen záró együttest.
„Úgy érzem, a csapatversenyek
során jól játszottam – mondta a párosban ifjúsági Európa-bajnok játékos. – A csoportkörben a szerbek
ellen nyertem egy meccset, majd a
világranglistán 76. helyen álló francia Lebessont és 39. portugál Monteirót is sikerült megszorítanom,
csak döntő szettben kaptam ki tőlük
minimális különbséggel. Egyesben
a selejtezőből kihoztam a maximumot, párosban Szudi Ádámmal feljutottunk a főtáblára, ami szerintem
tőlünk jó eredménynek számít, sőt
döntő játszmára kényszerítettük a
később érmet szerző svéd duót.
Mindent egybevéve ez a verseny
jó lehetőség volt az önbizalmam
növelésére.”
Aranyosi Péter szövetségi kapitány is elismerően beszélt Lakatos
szerepléséről – különösen a párosról –, nem meglepő hát, hogy
a fiatal játékos egyike azoknak,
akikben hosszú távon gondolkozik
a szakvezetőség. A fejlődésében
sokat segíthet, hogy egy ideje már
Saarbrückenben él, az ottani Bundesliga-együttes alkalmazásában
jelenleg a másodosztályban szereplő együttes tagja, de mint mondja, jó esélye van arra, hogy ebben
az idényben az első csapatban is
bemutatkozhasson.
„Bár biztos csak az, ami már
megtörtént, de úgy tudom, lesz

Lakatos Tamás Németországban készül az előtte álló feladatokra
FOTÓ: NS-ARCHÍV

lehetőségem az első osztályban
vagy a Bajnokok Ligájában való
szereplésre. Akárhogy is lesz, a
munka, amely odakinn elkezdődött, úgy érzem, jó irányba visz, de
időre van szükség, amíg ez eredményekben is megmutatkozik. Jó
társaság vesz körül Németországban, csupa olyan játékos, akitől
érdemes ellesni valamit: a francia
Mattenet fonákját, a portugál Apolonia lábmunkáját, a szlovén Tokic
szerváját.”
Amint az arrafelé természetes,
Saarbrückenben – profi klubról lévén szó – remek körülmények között készülhetnek a játékosok, minden és mindenki azért van, hogy a
főszereplőknek kizárólag az asztalitenisszel kelljen foglalkozniuk. A
lehetőség tehát adva van, a kérdés
már csak az, vajon ezzel miként sikerül élnie a magyar játékosnak.
„A magam részéről mindent
beleadok, s a következő néhány
évben eldől, lesz-e belőlem igazán
jó asztaliteniszező. A célom, hogy
a világranglistán top ötvenes játé-

kos legyek, ami most, a 221. helyről vakmerően hangzik, de ha azt
nézem, hogy Jekatyerinburgban
Lebessont és Monteirót is megszorítottam, miért ne sikerülhetne? Ami pedig a válogatottat illeti,
Szudi Ádámmal, Ecseki Nándorral,
Majoros Bencével és a többi fiatallal ütőképes csapatot alkothatunk,
feltéve, hogy sikerül felnőnünk Kosiba Dánielhez, aki ennek az együttesnek már most is a húzóembere.
Szerintem ezzel a generációval európai szinten stabilan ott lehetünk a
legjobb nyolc között.”
Bátor kijelentés, de figyelembe
véve, hogy az európai férfi asztaliteniszben néhány éven belül
generációváltás várható, s akik a
mostaniak helyébe lépnek, azok
között ifjúsági szinten Lakatos Tamás és Szudi Ádám is rendre a top
10-hez tartozó játékos volt, talán
nem alaptalan. Egy biztos: van rá
esély, hogy ez a bizakodásra okot
adó korosztály kicsit javítson a magyar férfi asztalitenisz kissé megtépázott nimbuszán.
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Bombaerős mezőny
Utánpótlásszinten az esztendő legjelentősebb hazai eseménye előtt
áll a sportág: a junior world tour-sorozat egyik állomásának – november 4. és 8. között – Szombathely
ad otthont. A vasi megyeszékhely
az elmúlt években is tökéletes házigazdának bizonyult, így aztán
nem meglepő, hogy évről évre
„telt házas” versenyt rendeznek.
A sportágban meghatározó nemzetek közül itt lesz többek között
Svédország, Franciaország, Németország, Oroszország, Japán és
Hongkong utánpótlásának krémje,
ha pedig az egzotikumot nézzük,
asztalhoz áll panamai, Puerto Ricó-i, szaúd-arábiai, venezuelai, sőt
thaiföldi játékos is. A teljes mezőnyt
tekintve 38 ország több mint háromszáz fiatalja küzd majd az értékes pontokért és nem mellékesen
a nyolcezer dolláros pénzdíjért.
„Éppen a napokban néztem, milyen mezőny várható, s azt láttam,
mennyiségét és minőségét tekintve is kiemelkedő verseny lesz a
szombathelyi – mondta Bátorfi
Zoltán, az ifjúsági fiúk szövetségi
kapitánya. – Ami minket illet, nem
lehetnek vérmes reményeink, különösen a rosszul sikerült korosztályos Európa-bajnokság tükrében.
Már akkor elégedett lennék, ha a
csapat bejutna a nyolcaddöntőbe,
s bízom benne, hogy Bruckner
Máté, valamint az ifjúságiak között még elsőéves Molnár István
is hozza magát. Viszont nem lesz
ott Szombathelyen a hazai korosztályos ranglistavezető Majoros
Bence, aki két hónap múlva kiöregszik az ifjúságiak közül, ezért nem
láttam indokoltnak a nevezését, és
az sem mellékes, hogy néhány hó-

Bátorfi Zoltán szerint minőségben és mennyiségben is erős verseny lesz
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napja profi, Szudi Ádámmal együtt
Németországban, Ochsenhausenben él és edz, a szombathelyi verseny idején meccse lesz, szóval
egyébként sem nagyon lehetett
volna hazahívni.”
Bátorfi Zoltán már utalt a minden
idők legrosszabb magyar szereplését hozó nyári korosztályos Európa-bajnokságra, amelyen a fiúk
mellett a lányok sem remekeltek,
így aztán tőlük sem várhatunk kiemelkedő szereplést Szombathelyen. Arról nem beszélve, hogy a
fiúkhoz hasonlóan itt is lesz egy hamarosan kiöregedő hiányzó, Imre
Leilát a fentiekhez hasonló okok
miatt nem nevezte Muskó Péter, a
lányok szövetségi kapitánya.
„A nyári Európa-bajnokság után
változtattunk az elveken – magyarázta a szakember. – Korábban
viszonylag sok versenyre utaztunk,
csak éppen számos európai ország
azokra nem küldte el a legjobbjait,
így velük csak a kontinenstornán

találkoztunk. Az új szezonban
amellett, hogy a fiatalok hozzáállásán is igyekszünk változtatni, inkább a felkészülésre, az edzésekre
helyezzük a hangsúlyt, az idén például a szombathelyi verseny után
már sehol sem indulunk, ezért nem
is nagyon tudom megfogalmazni, milyen eredményt érhetünk el,
csak reménykedem, hogy ez a verseny sikeresebb lesz, mint az Eb.
Legjobbjaink közül Fehér Orsolya
és Hartbrich Leonie ott lesz a mezőnyben – nekik még van egy évük
ebben a korosztályban –, miként
Fehér Zsófia is, ám az ő esetükben
sem bocsátkoznék jóslatokba.”
A mérsékelt magyar esélyek ellenére a sportágat kedvelők vélhetően nem unatkoznak majd, hiszen
a sorozat egyik legerősebb versenyét rendezik meg Szombathelyen,
ahol az ifjúságiak és a serdülők
hat-hat versenyszámban – fiú és
lány csapat, fiú és lány egyes, fiú
és lány páros – állnak asztalhoz.

