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Beszámoló 

 

az Interreg–IPA Magyarország–Szerbia Határon Átnyúló Együttműködési Program 
keretében megvalósuló 

Határon átnyúló integrált asztalitenisz program folytatása diák, amatőr és 
fogyatékkal élő sportolók részvételével 

Inter Pingpong 3 című, HUSRB/1903/34/0056 kódszámú projekt  
 

NYITÓÜNNEPSÉGÉRŐL 

 

Időpont: 2020. november 10. 

Helyszín: Szeged, Budapesti krt. 5-7, ATSK terem 
 
Résztvevők száma: 34 fő regisztrált 

Résztvevők: Játékosok és családtagjai, amatőr játkosok, önkéntesek, edzők, tanárok, 
sportvezetők, médiamunkatársak 

 

A nyitóünnepség programja: 

 

A regisztrációkat követően Iván Zoltán az ATSK elnöke mondott köszöntő beszédet, 
amelyben elmondta, hogy az ATSK Szeged sportegyesület 1996-ban alakult, ami azt jelenti, 
hogy 2021-ben lesz 25 éves. Az egyesület működésében egyre nagyobb szerepet kapnak a 
különböző pályázati projektek. Ezek közül is kiemelkedett az INTER PINGPONG 1 és INTER 
PINGPONG 2 projekt. Fontos volt még a MOATSZ létesítményfejlesztési támogatása, 
amelynek következtében teljesen megújult a Pingpong Terem. 

Az Inter Pingpong 3 projektről Márki Ernő az ATSK ügyvezetője beszélt egy prezentáció 
keretében. Beszélt az első két projekt lebonyolításáról, illetve néhány fotóval illusztrálta a 
történteket. 

A projekt szakmai lebonyolításáról Simon Viktor edző tartott tájékoztatást. Alapvetően négy 
elemét említette: 

1. Iskolai program 

• Iskolai Pingpong bemutatók szervezése (1. és 4. periódus) 

• Diákverseny lebonyolítása (3. periódus) 
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2. Közös utánpótlás edzések (periódusonként 1-1 edzés) 

3. Utánpótlás edzőtábor (1. periódus) 

4. Utánpótlás Asztalitenisz verseny (2. periódus) 

 

 

A fogyatékkal élők sportolásáról Major Endre paralimpikon tartott kiselőadást, illetve 
megemlítette a projekt keretében tervezett speciális programokat, amelyekben a fogyatékkal 
élők is szerepet kapnak. 

1. Közös kerekesszékes edzések (2 alkalommal, Szerbiában) 

2. Fogyatékkal élők sportnap (Szeged – 2. periódus) 

3. Integrált Asztalitenisz Verseny (Szeged – 4. periódus) 

 

Az előadásokat követően kötetlen beszélgetésre került sor a résztvevők között, akik kézbe 
vehették a projekt ismertető brossúrákat, illetve lehetőség nyílt egy kis sportolásra is az 
asztaloknál. 

 

Az Inter Pingpong 3 projektről: 

Az Asztalitenisz Sport Klub Szeged, valamint a Zentai Asztalitenisz Klub, – 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 projekt 
is. 

A két egyesület, az Inter Pingpong 3 című projektjében egy komplex, a határ két oldalán élő 
pingpongosokat megmozgató 16 hónapos program sorozatot (2020.10.01. és 2021.01.31. 
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 program keretében rendezvények szervezése valamit sportszerek vásárlására kaptak az 
egyesületek támogatást.  
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A tervezett rendezvények: 

2020.10.01 – 2021.01.31. 

• Nyitó rendezvény (Zenta - Szeged) 

• Iskolai Pingpong Program (Szeged – Zenta) 

• Edzőtábor (4 nap – Szeged)  

• Családi Pingpong Sportnap (Szeged) 

• Kerekesszékes sporttalálkozó (Zenta) 

• Rekreációs sportnap (Zenta) 
 

2021.02.01 – 2021.05.31. 

• Utánpótlás Verseny (Szeged)  

• Rekreációs sportnap (Szeged) 

• Fogyatékkal Élők Sportnap (Szeged) 

• Diákverseny (Zenta) 
 

2021.06.01 – 2021.09.30. 

• Diákverseny (Szeged) 

• Rekreációs sportnap (Szeged) 

• Edzőtábor (7 nap – Zenta)  

• Kerekesszékes sporttalálkozó (Zenta) 
 

2021.10.01 – 2022.01.31. 

• Iskolai Pingpong Program (Szeged – Zenta) 

• Integrált Asztalitenisz Verseny (Szeged) 

• Rekreációs sportnap (Zenta) 

• Záró rendezvény (Szeged - Zenta)  
 

Márki Ernő projektvezető 


