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Sidó Ferenc kilencszeres világbajnok 

asztaliteniszező  
90 éve, 1923. április 18-án született a felvidéki Vágpattán. 

A gyermek Sidó egyszer betévedt a szaléziánus papok intézetébe, ahol sportra és művészetre is nevelték a 

fiatalokat. Ekkor derült ki, hogy milyen ügyes a pingpongban, sőt a futballban sem ügyetlen. Sportpályafutását 

1935-ben a Pozsonyi TE asztaliteniszezőjeként és labdarúgójaként kezdte. 1938-ban már 

utánpótlásbajnok volt Szlovákiában, ahonnan szüleivel még ebben az évben Magyarországra költözött. 

Számos sportágban és egyesületben versenyzett. 1943-tól 1944-ig a DVTK labdarúgócsapatának kapusa volt, 

több NB I-es meccsen őrizte a hálót, 1946-tól 1947-ig az Elektromos csapatában röplabdázott.Közben, 1940-

ben az Újpest (UTE) asztaliteniszezőjeként csapatban magyar bajnokságot szerzett, és bekerült a válogatottba 

is. 1947-től már csak ebben a sportágban versenyzett. Pályafutása során, 1940-1961 között harmincegyszer 

volt magyar bajnok, összesen kétszázszor szerepelt a válogatottban, a világbajnokságokon huszonhat érmet – 

köztük kilenc aranyérmet – nyert. Első világbajnoki aranyérmét 1949-ben Stockholmban szerezte, vegyes 

párosban és csapatban diadalmaskodott. Az 1953-as bukaresti világbajnokságon egyesben, férfi párosban és 

vegyes párosban is a dobogó legfelső fokára állhatott. A meccseken mindvégig veretlen maradt, világraszóló 

teljesítményével pályafutása csúcsára jutott. A világbajnoki aranyak mellé kilenc ezüst- és nyolc bronzérem 

is társult.1958-ban a sportág első – éppen Budapesten megrendezett - Európa-bajnokságán tagja volt az 

Európa-bajnokságot nyert magyar csapatnak, az 1960-as zágrábi EB-n férfi párosban és csapatban nyert. Az 

aktív sportolástól 1961-ben, a pekingi világbajnokság után vonult vissza. Visszavonulása után itthon 

edzőként dolgozott (de külföldön még 62 éves korában is játszott egy alacsonyabb osztályú csapatban). 

1962-ben, majd 1966 és 1968 között a magyar válogatott játékos-edzője, egyúttal 1963-ig a Magyar 

Asztalitenisz Szövetség országos szakfelügyelője volt. 1967-ben a Testnevelési Főiskolán edzői, 1972-ben 

mesteredzői oklevelet szerzett. 1968-1988 között a Budapesti Spartacus vezetőedzőjeként dolgozott. 

Irányítása alatt a Budapesti Spartacus kilenc magyar bajnoki címet nyert. Tanítványai közül Klampár Tibor 

és Jónyer István világbajnokok lett. 1988-as nyugalomba vonulása után ellátta a veterán sportolókat tömörítő 

nemzetközi szervezet, a Swaythling Club vezetői tisztét.1992-ben a Halhatatlanok Klubjának tagjává, 

1994-ben az Európai Asztalitenisz Szövetség elnökségi tagjává választották. Társszerzője volt az 1956-

ban megjelent Az asztalitenisz edzésrendszere, szerzője A kaucsuklabda varázsa (1964) című könyvnek. 

Egy érdekes adalékkal is hozzájárult még a sportág történetéhez, ő pingpongozott először 

rövidnadrágban.  

Az Atyának becézett mester 1998. február 6-án halt meg, Budapesten, a 

Farkasréti temetőben nyugszik 

A kaucsuklabda varázsa  

Szerző: Sidó Ferenc  
Szerkesztő: Hámori Tibor  

Sport (Budapest) , 1964 Félvászon , 208 oldal  

Sorozatcím: Színes sportkönyvtár  

Nyelv: Magyar   

Méret: 20 cm x 14 cm  
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