
Éjszakai Sportbajnokság hírei 

 

Szeptember 26-án egy kis csapat ellátogatott a szabadkai klub hívására megünnepelni a klub 

nyitásának 3 éves évfordulóját. Kiss Dezső, akinek már több mint 6 klub létrejötte köszönhető 

Szerbiában, nagyon komoly munkát végzett a szervezés területén. Illusztris vendégeket is 

hívott, akik közül a legnagyobb sikert Zoran Kalinic, a volt Jugoszlávia többszörös Európa- és 

világbajnok asztaliteniszezője aratta, aki jelenleg a szerb asztalitenisz-válogatott szövetségi 

kapitánya. A megnyitón az iskola igazgatónője elmondta, hogy óriási dolgot vittek véghez az 

elmúlt évben: az iskola mellett egy sportcsarnokot húztak fel nem egészen egy év alatt.  

A hivatalos megnyitó pár hét múlva lesz, úgyhogy az éjszaka nem csak pingpongozással telt, 

hanem az említett csarnokban dolgoztak a munkások is, mert még nagyon sok minden 

hiányzik a teremből. Remélem, legközelebb már mi is ott játszhatunk. 

Furcsa volt hallani még a megnyitón, hogy szeretettel üdvözlik a határontúliakat, és később 

esett le nekünk, szentendreieknek, hogy azok mi vagyunk. 

Sok érdekes dolgot meséltek még nekünk a szervezők, például, hogy nemrég a Koszovóból 

menekültek is elkezdtek járni a klubba, de kénytelenek voltak korlátozni a lejárást, mert úgy 

viselkedtek, hogy az nagyon szokatlan volt az ittenieknek. Kértek segítséget a helyi  

vezetőktől is, és szeretnének ebben az ügyben egy konferenciát is tartani, mert az a cél, hogy 

mindenki le tudjon jönni játszani, ne legyen diszkrimináció, de ehhez segítség kell. Minden 

versenyen szerbül és magyarul is elhangzik minden, tehát nagyon figyelnek arra, hogy senki 

se érezze magát kívülállónak, ezért is veszik komolyan ezt az ügyet.  

A versenyen Várnagy Szabolcs 2. lett pingpongban, és Csákvári Norberttel az oldalán 2. és 3. 

helyet szereztek 2 korosztályban is csocsóban. Legközelebb Csömörre, a MÉSE Országos 

Bajnokságára megyünk. 

A szentendrei klub szeptember eleje óta megint teljes gőzzel üzemel, így bárkit szívesen 

látunk aki pingpongozni, csocsózni, biliárdozni vagy kosarazni szeretne. Ezen kívül, 

örülnénk, ha újabb önkéntesek csatlakoznának a programhoz, segítve a péntek esték 

lebonyolítását. A 2001 óta működő klubunkból néhányan családi okok miatt távoztak, így 

szeretnénk kicsit frissíteni az erőinket. 
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