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Inter Pingpong 3 – 
Folytatódik a határon átnyúló asztalitenisz program 

 
Zenta, 2020. november 24. – Az Asztalitenisz Sport Klub Szeged és a Zentai Asztalitenisz Klub, 
az „Inter Pingpong 3 - Határon átnyúló integrált asztalitenisz program folytatása diák, amatőr és 
fogyatékkal élő sportolók részvételével” című projektjében egy komplex, a határ két oldalán élő 
pingpongosokat megmozgató 16 hónapos programsorozatot (2020. október 1. és 2022. január 
31. között) szándékozik megvalósítani, az előző két projekt folytatásaként. 
A kialakítandó kapcsolat magába foglalja az asztalitenisz sportot legmagasabb szinten űző 
versenyzőket, az egészségmegőrző, rekreációs céllal sportoló szabadidős – és diák sportolókat, 
valamint, a fogyatékkal élő embereket, akiknek a társadalmi integrációját is elősegíti a 
rendszeres sportolás.  

A két egyesület – az eddigi jó együttműködésre alapozva – közösen nyújtott be 2019-ben 
pályázatot az IPA Magyarország-Szerbia Határon Átnyúló Együttműködési Program keretében 
kiírt felhívásra. Az IPA (Instrument for Pre-Accession Assistance) program fő célkitűzése, hogy az 
Európai Unió támogatásával lehetőséget biztosítson a magyar-szerb határvidék közös 
fejlesztésére. Ezt a célt szolgálja a sport sajátos eszközeivel és kapcsolatrendszerével az Inter 
Pingpong 3 projekt is. 

Az együttműködés az alábbi tevékenységeket foglalja magába: 
- Iskolai Pingpong Program (Szeged – Zenta) 
- Családi Pingpong Sportnap (Szeged) 
- Kerekesszékes sporttalálkozó (Zenta) 
- Rekreációs sportnap (Zenta) 
- Diákverseny (Szeged)  
- Fogyatékkal Élők Sportnapja (Szeged) 
- Edzőtábor (Zenta) 
- Integrált Asztalitenisz Verseny (Szeged)  
 
A projekt címe:  Határon átnyúló integrált asztalitenisz program folytatása 

diák, amatőr és fogyatékkal élő sportolók részvételével 
Rövidítés: Inter Pingpong 3 
Projektazonosító:  HUSRB/1903/34/0056 
Elkülönített forrásösszeg:  99 845,90 euró 
Európai Uniós  
hozzájárulás (IPA): 84 869,01 euró 
A projekt kezdete:  2020. október 1. 
A projekt zárása:  2022. január 31. 
Vezető kedvezményezett:  Asztalitenisz Sport Klub Szeged 
Kedvezményezett:  Zentai Asztalitenisz Klub 
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Az Interreg-IPA Magyarország–Szerbia Határon Átnyúló Együttműködési Programról 
Az Interreg–IPA Magyarország–Szerbia Határon Átnyúló Együttműködési Program az Európai 
Unió 2014-2020 időszakra vonatkozó pénzügyi keretrendszerének előcsatlakozási eszköze (IPA) 
keretében valósul meg. A résztvevő országok – Magyarország és Szerbia – „közös irányítási 
rendszerben” végrehajtva a Program különböző szervezetek közötti együttműködési projekteket 
támogat a magyarországi Csongrád és Bács-Kiskun megyékből és a következő szerbiai 
területekből álló programtérségben: Nyugat-Bácska, Észak-Bácska, Dél-Bácska, Észak-Bánát, 
Közép-Bánát, Dél-Bánát és Szerémség.  
A Program egy stabil és együttműködő régió kialakítását és a határtérség általános 
életminőségének javítását támogatja. Lehetővé teszi a két ország szervezetei közötti gazdasági 
együttműködést, támogatja a közös identitást és a határtérség kulturális és történelmi 
örökségét, továbbá hozzájárul környezeti fenntarthatóságához és biztonságához. 
További információkért látogasson el a www.interreg-ipa-husrb.com weboldalra. 
 
 
Kapcsolat: 
 

Herédi Krisztián, elnök 
interpingpong3.stksenta@gmail.com  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
JOGI NYILATKOZAT 
Ez a dokumentum az Európai Unió pénzügyi támogatásával valósult meg. A dokumentum tartalmáért 
teljes mértékben a zentai Asztalitenisz Klub vállalja a felelősséget, és az semmilyen körülmények között 
nem tekinthető az Európai Unió és / vagy az Irányító Hatóság állásfoglalását tükröző tartalomnak. 
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