Jónyer István laudációja
Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Ünneplő Közönség! Tisztelt Jónyer István Úr!
Jónyer István 1950. augusztus 4-én született Miskolcon, örökös magyar bajnok asztaliteniszező.
István viszonylag későn, 13 évesen – 1963-ban – kezdte asztalitenisz pályafutását a DVTK
játékosaként. Labdaérzéke, kitartása és szellemisége alapján hihetetlen gyorsan fejlődött és 4 évvel
később 1967-ben, a Dániában rendezett Ifjúsági Európa-bajnokságon már bronzérmet szerzett
ifjúsági fiú egyesben. Majd az 1968-as lyoni felnőtt Európa-bajnokságon 18 évesen, már férfi
párosban is bronz éremmel mutatkozott be Beleznay Mátyás párostársaként.
Jónyer István 4-szeres világbajnok lett. Férfi egyesben 1975-ben Kalkuttában, párosban 1971-ben
Klampár Tiborral, és 1975-ben Kalkuttában Gergely Gáborral és a legendás asztalitenisz
aranycsapat kapitányaként 1979-ben Phenjangban Klampár Tiborral, Gergely Gáborral, Kreisz
Tiborral és Takács II. Jánossal, Berczik Zoltán legendás vezetőedző vezetésével.
István világbajnokságokon az aranyérmek mellett 3 ezüst (1973 Szarajevó, páros, 1979 Phenjang
páros, 1981 újvidék csapat) és 1 bronzérmet (1983 Tokió) szerzett.
Jónyer István kreatív játékával, az általa kifejlesztett „kifli” pörgetéssel és szemfüles stílusával
alakított „ping-pong” történelmet. A magyar csapat nemcsak világbajnok lett 1979-ben, de az
asztalitenisz technikájának alapvető módosításában elévülhetetlen érdemei voltak, a lepörgetés és az
asztal feletti fonák pörgetés bevezetésével lényegesen hozzájárult a sportág változásához.
Hasonlóan mint az 1953-as Angol 6:3, vagy az 1978-as férfi sakk csapat Buenos Airesben aratott
győzelme, a Phenjangi csapat világbajnoki cím ugyancsak forradalmasította a magyar sportot és a
globális asztaliteniszt is.
Jónyer István a támadó játéka mellett anti borítással is kiválóan játszott, sőt a két játékstílust
ütőforgatással kombinálta is. Ellenfelei számára mindig talány volt Jónyer milyen újdonsággal áll
elő a mérkőzésen, sokszor nem is tudták milyen borítással reagál ütőforgatási technikája miatt.
Jónyer István 4 világbajnoki címe mellett, 4-szeres Európa-bajnok (többek között csapatban
Budapesten), 2-szeres Európa TOP 12 bajnok, 33-szoros Magyar bajnok és szinte megdönthetetlen
rekorddal 328-szoros magyar válogatott. Az aranyérmek mellett 3 Világbajnoki ezüstérmet és 1
bronzérmet, 4 Európa-bajnoki ezüstérmet és 5 Európa-bajnoki bronzérmet szerzett.
Sportteljesítményére méltán lehet büszke Magyarország!
Gratulálok Pista!
Dr. Stocker Miklós

