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A SZADA SE Asztalitenisz szakosztálya immár nyolcadik alkalommal rendezte 

meg 2013. december 8-án a Székely Bertalan Általános Iskola tornatermében a 

hagyományos és nagyon népszerű Mikulás kupát. A kistérségi asztalitenisz 

versenyünkön a környékbeli települések apraja –nagyja képviseltette magát igen 

szép számban. Az idei évben rekord létszámú versenyző állt rajthoz, hiszen soha 

nem gyűlt össze ilyen népes mezőny versenyeinken. Különösen szép számban 

jelentkeztek a gyermekek a versenyünkre, amely igazán nagy és örömteli 

meglepetést okozott  a rendezőség számára csak úgy, mint a felnőtt női kategória, ahol korábban soha nem tapasztalt 

érdeklődés mutatkozott, és ezért 2 korcsoportot is el kellett indítani. Rendkívül izgalmas és szoros meccseken dőlt el 

több kategória dobogós helyezése is, így sokszor csak a szett arányokkal lehetet megállapítani a végső győztest. A 

„maratoni”-ra nyúlt versenyen reggel kilenc órától egészen este 8 óráig pattogtak a  kaucsuk labdák a tornateremben 

felállított  5 versenyasztalon és zajlottak jó hangulatban a mérkőzések.  

A versenyen az alábbi eredmények születtek: 

Gyermek,fiú I.korosztály: 1.helyezett: Cserey Bálint (Veresegyház) 

(2003 és után születtettek) 2.helyezett: Ignátz Levente (Erdőkertes) 

    3.helyezett: Schmeisel Zoltán (Erdőkertes) 

Gyermek,fiú II.korosztály: 1.helyezett: Dúzs Dénes (Nagykőrös) 

(2001-2003)   2.helyezett: Drozd balázs (Veresegyház) 

    3.helyezett: Lőrincz János (Veresegyház) 

Gyermek,fiú III.korosztály: 1.helyezett: Faragó Bence (Nagykőrös) 

(2000 és előtt születettek) 2.helyezett: Szabó Tamás ( Veresegyház) 

    3.helyezett: Palotai Krisztián (Nagykőrös) 

Gyermek,leány I. korosztály: 1 helyezett: Utasi Viktória ( Nagykőrös) 

(2003 és után születettek) 2.helyezett: Letanócki Dalma (Veresegyház) 

    3.helyezett: Jardek Renáta (Gödöllő) 

Gyermek, leány II korosztály: 1.helyezett: Csányi Orsolya (Veresegyház) 

(2000-2002 születettek)  2.helyezett: Lippai Angéla ( Vácrátót) 

    

A felnőttek versenyében az alábbi eredmények születtek: 

Férfi, Senior kategória:  1.helyezett: Farkas Endre (Gödöllő) 

(1962 és előtt születettek) 2.helyezett: Mókus Miklós (Vácduka) 

    3.helyezett: Knapp Károly (Szada SE) 

Férfi, Junior kategória:  1.helyezett: Pölcz Ernő (Verőce) 

(1963 és után születettek) 2.helyezett: Varga Barnabás (Szada SE) 

    3.helyezett: Lengyel Ádám (Szada) 

Női, I korosztály:  1.helyezett: Pöltz Ernőné ( Verőce) 

    2.helyezett: Iván Istvánné (Nagykőrös) 

    3.helyezett: Lipták Ildikó (Szada) 

Női, II.korosztály:  1.helyezett: Gyúrós Diána ( Őrbottyán) 

    2.helyezett: Letanócki Gabriella ( Veresegyház) 

    3,helyezett: Zatykó Erzsébet ( Nagykőrös) 

Férfi páros:  1.helyezett:  Varga Szabolcs-Varga Barnabás (Szada SE) 

  2.helyezett: Hiriczkó Ede-Sztranyan János (Veresegyház) 

  3.helyezett:  Bohus Pál-Szuhanyik György ( Veresegyház) 



Ezúton szeretnénk köszönetet mondani a Székely Bertalan általános iskola vezetőjének, Greffné Kállai Tündének, aki 
rendelkezésünkre bocsátotta az iskola tornatermét, valamint Zsuzsikának, aki nagy türelemmel várta meg a verseny 
végét, és zárta be az iskolát. 

Reméljük, ezzel a beszámolóval sikerül felkeltenünk sok sportszerető ember figyelmét egyesületünkre, illetve 
rendezvényünkre,így bátorítva őket a sportolásra. 

Szeretnénk egyúttal megragadni az alkalmat arra is, hogy nagyon kellemes Karácsonyi Ünnepeket és örömökben, 
sikerekben gazdag békés, Boldog Új Esztendőt Kívánjunk minden kedves olvasónak és szadai lakosnak. 

 Szada SE asztalitenisz szakosztálya:  Kovács Tibor szakosztályvezető.             


