
Kedves mindenki! 

2018. február 16-18.-i hétvégén tartották az Asztalitenisz Diákolimpiai Országos Döntőt Karcagon. 

A körzeti, majd a megyei versenyek után a legjobb 20 egyéni és csapat juthatott a végső fináléba, ahol igazolt és nem 

igazoltaknak is volt már külön kategória. Városunk idén is 3 döntőst adott a versenysorozat utolsó állomásához, Pest 

megyét képviselve. 

Szaszák Csongor a Kálvin Téri Református Általános Iskola 4. osztályos tanulója a fiú egyéni I-II. összevont 

korcsoportban (2007-2010) követve „elődei” példáját nagyszerű játékkal, de nagy mérkőzésekkel is a háta mögött 1. 

helyen végzett és Diákolimpiai Bajnok lett! 

Csongor akarata, szorgalma, tehetsége eddig is ismert volt, most a döntőben megismerhettük a „szívét” is. :) . Az 

elmúlt két év során ő már a 3. egyéni bajnokunk!, csatlakozva Letanóczki Dalmához és Cserey Bálinthoz akik, 2016-

ban lettek győztesek. Legjobb tudásom szerint az iskolájának első Diákolimpiai Bajnoka lett. 

A Kálvin Téri Református Általános Iskola I-II. korcsoportú fiú csapata (2007-2010) - Szaszák Csongor, Ozsváth-Sarok 

Ákos, Szirtesi Soma - egészen parádés játékkal 6. helyen végzett, úgy hogy csak a későbbi győztestől és a második 

helyezettől szenvedtek vereséget. A legjobb négy közé jutásért kiélezett mérkőzésen, erőn felüli játék mellett a páros 

mérkőzés döntött, ott is csak 2:3 volt az ellenfél javára. Eredményük értékét jóval növeli, hogy ellenfeleik soraiban 

komoly játékerejű igazolt sportoló gyerek is voltak, mivel idén a kiírást ezt lehetővé tette. 

Ez a legjobb csapateredmény létezésünk 6 éve óta. 

A Fabriczius József Általános Iskola III- IV. összevont leánycsapata (2003-2006) - Erős Bianka, Balogh Enikő, Szappanos 

Éva - betegségekkel küzdve is elutazott Karcagra és tisztességgel helytállt. Sajnos idén sem az ottani versenytársak, 

hanem a vírusok voltak a nagy ellenfelek, de a versenyen mégis képviselték iskolásukat, városukat. 

Szeretettel gratulálunk a győztesnek, helyezetteknek, országos döntősöknek, a megyei és körzeti versenyeken 

elindulóknak, akik képviselték városukat, iskolájukat. 

Köszönjük szépen a városnak, önkormányzatnak, Polgármester úrnak, a Kálvin Téri Református - és a Fabriczius 

József Általános Iskola vezetésének, testnevelő tanárainak, tanárainak, Fazekas Péternek, a Szülőknek, rokonoknak, a 

Galaxis AK és Galaxis VSE felnőtt és gyermek tagoknak, a helyi írott és elektronikus médiumoknak - és mindenkinek, 

akiket most esetleg nem említettem - sportági és személyes támogatását, segítségét, e KÖZÖS siker elérhetővé 

válását. 

Üdvözlettel: 

Letanóczki István 

 

 


