CSONKA ANDRÁS
asztalitenisz, para-asztalitenisz

Paralimpiák, amiken részt vett
Rio 2016 - 2. helyezett (para-asztalitenisz)

Salgótarjánban született 1988. november 27-én.
Általános és középiskoláit Zagyvapálfalván és Salgótarjánban végezte.
A Budapesti Kommunikációs és Üzleti Főiskolán szerzett diplomát. Mint nyilatkozta „8-9 évesen kezdtem asztaliteniszezni. A házunkkal szemben Salgótarjánban volt egy asztal, oda jártunk le a testvéremmel. Ő sportiskolába járt és érmet szerzett. Gondoltam szerzek egyet én is!” Úgy is lett.
Először csak a lakótelepi asztal mellett játszott, majd testvére példáját követve, ő is kipróbálta magát a Salgótarjáni Petőﬁ DSE asztalitenisz szakosztályában. Első edzője Juhász Imre volt.
Mivel oxigénhiánnyal született, ezért jobboldali végtagját kevésbé tudja mozgatni. Bal kézzel játszik. A jobb keze sérülése miatt szervánál nem tudja kézből
feldobni a labdát, hanem csak ütőről. A mozgássérült asztaliteniszezők között az S8-as kategóriában játszik.
Kezdetben épekkel versenyzett és azóta is épekkel edz.
Következő edzője Papp Dezső, akivel 2000-ban ismerkedett meg, aki elhatározta, hogy nemzetközi szintű versenyzőt fog belőle nevelni. Ez sikerült is neki.
A 2016. évi riói olimpián S8 sérültségi kategóriában 2. helyezést ért el. Korábbi eredményei: 2004 Athén - szabadkártyával indul 16 évesen, 2008 Peking
S8-5. hely, 2012 London S8-5. hely.
„Egyáltalán nem vagyok csalódott, örülök az ezüstéremnek. Alig hibáztam, szervát sem rontottam, ami nagy szó. Úgy érzem, jól ment a játék. Reggel, amikor felkeltem, akkor is úgy éreztem, meglehet a győzelem, de ma jobb volt a kínai” – nyilatkozta a negyedik paralimpiáján szereplő magyar játékos. (Index
Sport) Számos nemzetközi verseny győztese, illetve helyezettje.
Csonka András 2017-ben is aktív volt. A világranglistán az előkelő 3. helyen állt, és ezzel kvaliﬁkálta magát a 2018-as egyéni Világbajnokságra, amelyet
Szlovéniában Celje és Losko városa közösen rendez.

Csonka András ütőről szervál

Csonka András játék közben

Csonka András a Rióban szerezett érmével
és a Magyar Arany Érdemkereszttel

A bal keze játék közben félelmetes.
Gyakran, mondhatni legtöbbször épekkel játszik

A Városháza előtt, az Európai Ifjúsági Olimpiai
Fesztiválon a fáklya egyik vivőjeként

Csonka András és Zborai Gyula

Csonka András olimpiai ezüst érmével

KECSKEMÉTI OLIMPIAI BARÁTOK BÓBIS GYULA KÖRE

