
 
 

 
Jámbor Zoltán a HED-LAND Sportcsarnok Sportegyesület asztalitenisz 
szakosztályának vezetője. A Békés Megyei Asztalitenisz Szövetség titkára.  Az 
asztalitenisszel 1962-ben egy Balaton-parti üdülőben ismerkedett meg. Annyira 
megragadta az élmény, hogy két év múlva már egy felnőtt bajnokságot nyert meg 
az ismerkedés helyén. Iskolái befejezése után – növényvédelmi agrármérnök – a 
Dunántúlon kapott állást, és a Zalaegerszegi Torna Egyletben sportolt. A 
következő munkahelye a Szeghalmi Állami Gazdaság volt, ezt követően került 
Mezőberénybe. Ide nősült 1984-ben. Felesége gyógyszerész, két felnőtt gyermeke 
van. Azt is mondhatnánk, hogy két családja van, az egyik a magánéletben, a másik 
pedig az asztaliteniszezők közösségében. Az asztalitenisztől sohasem szakadt el, 
sőt edzőként is feladatot vállalt és Békésen edzősködött, majd a mezőberényi 
asztalitenisz szakosztályhoz csatlakozott. Az aktív közösséget megismerve kezdte 
építeni csapatát, mely a legalsóbb osztályból indulva mára az Extra Ligában 
szerepel. Ehhez a teljesítményhez anyagi támogatásra is szükség volt. A 
HEDLAND Kft-nél talált szponzort, de nem feledkezett meg az egyesület többi 
szakosztályáról sem. Szükség esetén önzetlenül támogatja őket. A felszerelést a 
bajnokság szintjére emelte. Versenyasztalokat vásárolt, a Martinovics utcai 
tornateremben fejlesztéseket valósított meg. Kiemelkedően jó kapcsolatot ápol a 
sportág hazai legendáival, Jónyer Istvánnal, Klampár Tiborral, Gergely Gáborral, 
akik több alkalommal is jártak már városunkban, bemutató mérkőzéseket is 
játszottak. 
A 2018 év a töretlen fejlődés, a következetes építkezés, a kiemelkedő munka 
eredményét hozta. A hazai asztalitenisz legmagasabb osztályába, az Extra Ligába 
feljutott csapat a legmagasabb osztályban is megállja a helyét, a lejátszott 
mérkőzések eredménye alapján a bajnokság élmezőnyében helyezkednek el. Ezzel 
a mezőberényi sportélet első olyan sportszakosztálya, amely a hazai legmagasabb 
bajnoki kategóriában versenyezhet. Edzőként, a csapat vezetőjeként pedig 
elmondhatja magáról, hogy sikeresen egyesítette munkájában a fegyelmet, a játék 
örömét, az igényességet, a kitartást. Mindez megnyilvánul minden emberi, edzői, 
sportolói tevékenységében.  
Mezőberény város sportéletében az asztalitenisz sportág területén végzett 
magas színvonalú szakmai, a fiatalok számára példaértékű munkája, 
közösségépítő tevékenysége és Mezőberény város nevének öregbítése 
érdemeként Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete Jámbor 
Zoltán részére 2019. évben a „Mezőberény Sportjáért” elismerést 
adományozza. 


