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Dunaharaszti Asztalitenisz Szakosztály 

Augusztus 17. ·  

Kispest SE - DMTK 9:9 

Ha már kitaláltuk, folytattuk. A III. turnus végén a haladókkal utaztunk Kispestre, most, a IV. turnus 

zárásaként, a legnagyobbakkal. Hajtott bennünket a kíváncsiság, miután tudtuk, hogy vendéglátóink már 

két bajnoki idény tapasztalatával és jó néhány ranglistaponttal jobbak nálunk. Legalábbis papírforma szerint. 

(Nálunk egyedül a serdülőkorú Patak Bence vett részt a megyei csapatbajnokságban, az I/B osztályban.) 

Mi egy ifi és három serdülő fiúval, a kispestiek két ifi, egy serdülő és egy újonc versenyzővel álltak 

asztalhoz. Ez a párosoknál nekünk kedvezett, és a Kovács Marci – Szécsi Kristóf kettős simán hozta a 0:3-as 

győzelmet. A másik asztalon sokkal keményebb küzdelem folyt a győzelemért. Végül öt szettben – a döntő 

szettet 11:9-re elveszítve – alul maradt a Patak Bence – Pauló Kristóf duó. Így 1:1-es állásnál kezdődtek az 

egyéni mérkőzések. 

Az első kör kiegyenlített játékot hozott, s bár Pauló Kristófnak esélye volt a győzelemre Grigoropoulos 

Péterrel szemben, végül 3:2-re alulmaradt, és 3:3-mal fordultunk a második körre. 

Kovács Marci és Pauló Kristóf is viszonylag hamar elvesztette a mérkőzését. Szécsi Kristóf öt szetten 

keresztül, végig nyitott csatát vívott Grigoropoulos Péterrel, de végül ő is veszített. S bár Patak Bence hozta a 

„kötelezőt”, a hazaiak 6:4 arányban átvették a vezetést. 

A harmadik körben nem tudtunk közelebb kerülni hozzájuk. Pauló Kristófnak nem sikerült felvennie a 

harcot Végh Imivel, aki viszonylag könnyedén zsebelte be a pontot. Szécsi Kristóf pedig egy újabb ötszettes 

meccs után volt kénytelen vesztesként elhagyni az asztalt. Bence és Marci így hiába győzedelmeskedett, 

maradt a kispestiek kétpontos előnye: 8:6-ra alakult az állás. 

Következett az utolsó kör és az izgalmak sorozata. Előbb Patak Bence, küzdelmes meccsen, verte Ürge 

Krisztiánt, majd Kovács Marci fordított 2:0-s hátrányból, és nagyon szoros küzdelemben, de legyőzte 

Grigoropoulos Pétert. 8:8 volt tehát az állás. Patak Bencének nem volt nehéz dolga Simon Lacival, és 8:9 lett 

a javunkra. Eközben Szécsi Kristóf Végh Imivel csatázott, és 2:1-re vezetett. Igaz, döntetlennél rosszabb már 

nem lehetett, de hát megjött az étvágyunk, és már győzni szerettünk volna. Imi azonban hozta a szettet és 

kiegyenlített. Következett az ötödik szett (Kristófnak immár a harmadik…). Végh Imi hamar dűlőre vitte a 

dolgot. A meglehetősen fáradt Kristófot lelépte az utolsó szettben, és ezzel 9:9-re állította be a végeredményt. 

Jöhetett a szettszámolás, hogy mégis el lehessen dönteni, hogy ki nyeri a kispestiek által felajánlott kupát. 

32:40 arányban itt azonban a haraszti gyerekek bizonyultak jobbnak, és bekövetkezett, amire a hazaiak 

vezetője, Oláh László nem számított: elhoztuk a kupát! 

Gratulálunk a haraszti fiataloknak, mert ez az eredmény nagyon biztató, mivel a 2018/19-es szezonban már 

ők is asztalhoz állnak a Pest megyei csapatbajnokság I/C osztályában. 

Egyéni győzelmek: 

Kispest SE 

Ürge Krisztián 3 

Végh Imre 3 

Grigoropoulos Péter 2 

Simon László 0 

DMTK 
Patak Bence 4 

Kovács Marcell 2 

Szécsi Kristóf 1 

Pauló Kristóf 1 

Páros győzelmek: 

Kispest SE 

Ürge Krisztián – Végh Imre 1 

Grigoropoulos Péter – Simon László 0 

DMTK 

Kovács Marcell – Szécsi Kristóf 1 

Patak Bence – Pauló Kristóf 0 
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