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A Magyar Hallássérült Válogatott asztaliteniszező nők közül: Fekete Zsuzsanna, 

Iola Pamela és Szécsi Krisztina, férfiak közül: Bencsik Gergely, Szalai Béla és 

Makai Ákos vett részt a versenyen. 

A női versenyszámokban 8 a férfi versenyszámokban 15 induló volt az Országos 

Bajnokságon. 

A nőknél Fekete Zsuzsanna (Kaposvári AC) kiegyensúlyozott versenyzéssel, 

meggyőző fölénnyel nyerte meg az összes számot egyéniben is és a párosokban 

is. Női egyéniben Iola Pamelát verte meg a döntőben, női párosban Szécsi 

Krisztinával, vegyespárosban pedig Bencsik Gergellyel lett aranyérmes és 

háromszoros Országos Bajnok. Játéka kiegyensúlyozott, nem ment bele 

felesleges ütésekbe. Fonák és tenyeres oldala is fejlődést mutat az őszi 

szezonhoz képest. Sokkal labdabiztosabb mindkét oldalról. Jó játéka biztosan 

megmarad a Siketlimpiáig. 

Iola Pamela (Pécsi Tüke SE) második helye nekem meglepetés volt és ami a 

legfontosabb javulást mutat. Jelenleg is lassú, mozgása nem sokat javult, de az 

ütőereje igen. Kiválasztása sem a legjobb, de reméljük az is javulni fog. 

Kapcsolatban vagyok az edzőipartnereivel, nagyon jó az összhang közöttünk, 

segítenek abban, amiben úgy látom javítani, kell.  

Szécsi Krisztina harmadik helye szintén meglepetés, csak sajnos negatív 

irányban. Tudomásom szerint külön edző foglalkozik vele. Súlycsökkenése 

látványos, ami mehet a játék rovására is, ha nem tapasztalt szakember irányítja 

a fogyását és az edzését. Bizonytalan, pörgetése nem javult. Remélhetőleg a 

Siketlimpiáig javulni fog, ha edz és az erőnléte is visszatér.  

Bencsik Gergely nem tudta megvédeni Országos Bajnoki címét. Időnként 

látványos poénokkal kápráztatott el bennünket (főleg a döntőben), de Gergőnél 

is bizonytalanságot látok. Sokszor nem tudja eldönteni mit csináljon. Megáll, 

nem folytatja a játékot. Egy nagy ütés után nem várja vissza a ladát. Nem látom 

benne azt az erőt, ami ahhoz kellene pl. egy vegyespárosban, hogy ő a férfi. 



Férfi párosban szinte semmit sem csinált, csak volt párja mellett. Itt is remélem, 

hogy a Siketlimpiáig jelentős javulást fog mutatni.  

Szalai Béla megszokott formáját egy kicsit zavarta fájós lába. Reméljük a 

hátralévő időszakban tud edzeni és a lábfájása is elmúlik. Párosban sajnos nem 

tudják kiegészíteni egymást Bencsik Gergővel, ezért az elkövetkező két 

összetartáson a legfontosabb lesz a párosok, vegyespárosok összeszoktatása. 

Béla fonákja (Superanti) kellemetlen és használni is tudja. Figyelni kell, hogy 

párjának ne kellemetlenkedjen, illetve a visszajövő labdákat kezelni tudja.  

Makai Ákos játéka javult az elmúlt időszakhoz képest. A saját képességeiben 

viszont nincs tisztában. Nem használja ki fizikai erejét az ütéseknél. De a 

változás pozitív, sokkal biztosabban pörget és fonákja is biztosabb lett. 

Párosban Katona Csabával megvédték az Országos Bajnoki címet. Tudomásom 

szerint edz, és edző is foglalkozik vele. Látható a javulás. 

 

Jelenleg még nem tartozik a válogatott keretbe, de szólni szeretnék Budavári 

Attiláról, akivel már beszéltünk és vállalja is a válogatottba való belépést. 

Minden tekintetben megfelel az elvárásoknak. Első versenyén megnyerte az 

Országos Bajnokságot. Játéka sziporkázó, kicsit inkább az önizalmával van gond. 

A későbbiek folyamán csak erősíteni fogja a Siket válogatottat. 

 

Találkozunk még kétszer: június 9-11-ig Kaposváron, illetve június 30-július 2-ig 

Komlón.  

 

Kaposvár, 2017. május 17. 
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