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DMTK II. : Dunakeszi Városi SE 7:11 

Rangadóval kezdődött a Pest megyei csapatbajnokság I/B osztályának első fordulója, ahol a Dunaharaszti 

II. csapata fogadta a Dunakeszi Városi SE asztaliteniszezőit. Bár még egyik-másik csapat okozhat 

meglepetést, papírforma szerint e két csapat a legesélyesebb a bajnoki címre. 

Hogy lehet-e „rangadónak” nevezni egy hatodik osztálybeli meccset? Azt gondolom mindenképpen, ha az 

ellenfél a legerősebb csapatával érkezik. Mert ez azt jelenti, hogy Dunakeszi komoly ellenfélnek tartja 

Dunaharasztit.  

A sokszoros magyar bajnok Lindner Ádám nem bízott semmit a véletlenre, és a szokásos csapat helyett 

olyan játékosokat állított az asztalhoz ellenünk, mint a korábbi NB I-es Wagner Viktort, az NB II-t is megjárt 

Rácz Dezsőt, vagy az NB III Közép-Magyarország 2016/17-es szezonját veretlenül nyert csapattagot, 

Jeszenszki Jánost. Őket egészítette ki egy nagyon fiatal, tehetséges játékos, Vándor András. 

A haraszti csapatban szerepelt a saját nevelésű Kiss Tamás és Török Anna – utóbbi tavaly Budapest első 

osztályban játszott –, a kezdetektől Harasztiban játszó, az NB III-ba feljutott I. csapat tagja, Kasler László, 

valamint az évek óta itt edző Tombor Attila, aki egyedüliként kóstolt már NB III-as mérkőzést is még a 

Maglód csapatával. (Csereként Keresztesi József állt még a csapat rendelkezésére, de végül az ő játékára nem 

került sor.)  

Egyből látszott, hogy a zászló nem éppen nekünk állt… 

Ezért aztán elég nagy meglepetést okozott még számunkra is, hogy a harasztiak mindkét páros mérkőzést 

simán nyerték. A 2:0-s vezetés felcsillantotta még akár a döntetlen lehetőségét is, de már az első egyéni körben 

látszott, ez sem lesz annyira egyszerű. Kasler László Rácz Dezsővel, Török Anna pedig Jeszenszki Jánossal 

küzdött öt szetten keresztül, de végül mindketten alul maradtak. Kiss Tamás Vándor András elleni győzelme 

kellett, hogy 3:3-as állással fordulhassunk a második körre. 

A folytatásban három sima vereség következett, csak Török Anna tudta hozni a mérkőzését Vándor Andris 

ellen. Így a vendégek már 4:6-ra elhúztak. 

A szerencse továbbra sem állt mellénk. A harmadik körben Tombor Attila veszített ötszettes, kemény 

mérkőzésen, viszont egy győzelem itt is jutott nekünk, miután Kiss Tamás – szintén döntő szettben, de – 

legyőzte Rácz Dezsőt. Az 5:9-re változott eredmény így egyértelmű vereséget mutatott, hisz látható volt, hogy 

már egyetlen győzelem esetén a vendégek viszik mindkét pontot. 

Tombor Attila kötelezően hozta Vándor András elleni mérkőzését, éppúgy, mint az ellenfélnél Wágner 

Viktor a Kasler László elleni összecsapását. Rácz Dezső látva, hogy nem fog bírni Török Annával, és az 

eredménynek különben sincs már jelentősége, a második szettben feladta a játékot. Kiss Tamás ellen viszont 

Jeszenszki János nyert a vártnál könnyebben. Ezzel kialakult a 7:11-es végeredmény, ami minden fényezés 

nélkül jó eredmény egy ilyen tudású ellenféllel szemben. 

Érdemes még megjegyezni, hogy a Dunakeszi Városi SE Pest megye legeredményesebb utánpótlás-nevelő 

egyesülete, és mint ilyen, edzői és játékosai már felfigyeltek Dunaharasztira. Wagner Viktor a vendégek 

kapitánya, a csapatok köszöntésénél külön kiemelte az itt folyó utánpótlás-nevelő munkát, és sok sikert kívánt 

a szakosztálynak, amit köszönünk szépen. :) 
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