
Svájci – magyar klubközi találkozó Genfben 2016 

 

2016. április 15-17 között klubunk delegációja a svájci klub újjáalakult vezetősége meghívására 

Genfbe látogatott. A kiutazáson 2 női illetve 5 férfi játékossal vettünk részt , a csapatkapitányi 

teendőket Hámori Tamás elnök látta el. 

 

A mérkőzésre Európa egyik legrégibb , 1896-ban alakult , sok nagy versenynek már helyt adó Tennis 

Club de Geneve kiváló pályáin került sor, úgy hogy az eső még délelőtt 11-kor is esett , de fél egykor 

már játszani lehetett. 

 

Közös megegyezéssel az egyeseket csak egy , a párosokat viszont két nyert játszmára játszottuk. 

Ennek során Kántorné Polonyi Anna valamint Baliga Judit továbbá a párosuk is sima vereséget 

szenvedett a jóval erősebb játékerőt képviselő , nemzetközi szenior versenyeken rendszeresen 

szereplő hazai hölgyekkel szemben. Ugyanígy járt férfi egyesben Almai János és Kántor Imre is, míg 

Pohly Ferenc és Vécsei Miklós már küzdelmesebb mérkőzésen szenvedett vereséget. Egyetlen egyes 

győzelmünket Zoltán György szerezte. Párosban igen élvezetes , szoros mérkőzésekre került sor. 

Nyertek a svájciak a Zoltán György- Vécsei Miklós alkotta páros ellen , az Almai János- Pohly Ferenc 

kettős ugyanakkor győzni tudott. A harmadik mérkőzés érdekes összecsapást hozott. A svájci klub 

elnöke Thierry Grin , és a teniszklub titkára Eric Rogers – mindketten korábbi Top tízes játékosok – 

ellen a Hámori Bence – Kántor Imre állt össze , a színvonalas mérkőzés végül a házigazdák 

győzelmével végződött. Így összesítésben a hazai klub 9 : 2- re nyerte a kétoldalú találkozót. 

 

A vendéglátók nagyvonalú házigazdának bizonyultak. Az esős időszak alatt bőséges reggelit , az egyes 

mérkőzések után pedig igen ízletes meleg ebédet szolgáltak fel. Az esti bankett során , amelyen svájci 

részről részt vett Jurgen Butkus , aki 19 évig volt a hazai IC klub elnöke , Hámori Tamás megköszönte 

a minden igényt kielégítő magas szintű fogadást és meghívta a svájci csapatot , hogy egy későbbiek 

során egyeztetett időpontban látogassanak el Budapestre. Ugyanakkor a vacsorán jelen lévő Michele 

Miéville titkár asszonyt a magyar klub tiszteltbeli tagjává nevezte ki.  

 

Thierry Green válaszában megköszönte a magyar csapat vendégszereplését. Kiemelte a rendkívül 

baráti hangulatot. Elmondta nagy örömmel készülnek a budapesti visszavágóra. Zoltán Györgyöt , 

klubunk alelnökét pedig a svájci klub tiszteletbeli tagjává választotta.  

 

A magyar csapat tagjai a találkozó alkalmából megismerkedhettek az ősi svájci város 

nevezetességeivel és akik tovább maradtak a környék csodaszép látnivalóival egyaránt. 



 

A magyar csapat 

 


