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DMTK nyári edzőtábor 2017
Már nagyon vártuk. Talán a gyerekek is. Mert ha kezdődik a tábor, akkor vége az iskolának. Igaz, ez is
tanulás, de mégis csak más :)
Aztán úgy elment a hét, hogy szinte észre sem vettük... A gyerekek között már csak így megy ez.
Pedig három csoportban 46 gyerek vett részt a táborban. Sok volt az ismerős arc, de voltak teljesen
"újoncok" is. És le a kalappal előttük! Nem csak a meleg teremben voltak teljesen rendben, hanem végig,
egész nap.
A legtöbben a túl "kevés" pingpongot kérték számon :) Pedig a kicsik két, a haladók két és fél, a "nagyok"
négy órát voltak az asztalok mellett naponta. Akiknek nem volt elég, még kimentek az udvarra pingpongozni.
Azt gondolom, az edző csapat is kitett magáért :) A limitált létszámnak köszönhetően érdemi munkát
lehetett végezni, és a gyerekek maguk is csodálkoztak, mi mindent tudtak már a hét végére. Igaz, ez nem lesz
nagyon tartós, ha nem gyakorolják, vagy nem jönnek vissza szeptembertől, hogy edzések keretében folytassák
a játékot. Mi mindenkit szívesen látunk!
Külön élmény volt a paralimpia válogatott edzőjének (sokszoros magyar bajnok, EB és VB bronzérmes),
Frank Bélának és az Extra Ligás Nagy Miklósnak a bemutatója. Miért éppen ők? Mert Frank Béla segíti a
nagyok felkészítését, akit a második turnusban Nagy Miklós helyettesít, mivel Béla a veterán Európa
Bajnokságon vesz részt.
Az edzői gárda Gábor Méhessel bővült, aki már év közben is sokat segített a gyerekeknek, épp úgy, mint
a tavalyról már ismert nevek: Ágnes Kovácsné Mester, Tibor Sós, Anna Török. Időnként Bea is beugrott, hogy
tapasztalt versenyzőként segítsen a gyerekeknek. :)
Köszönet illeti a segítő pedagógusokat, akik nélkül nem lehetne ennyire élvezhető a tábor. Horváth Mónika
és Erzsébet Csik már az előző évben is segítette a munkánkat, Zöllei Zita pedig az idei évben kapcsolódott be
a munkába - nagy örömünkre. :) Mindhárman lelkesen és hozzáértéssel bánnak a gyerekekkel, nem is csoda,
ha ennyire jól érzik itt magukat.
Hétfőn folytatódik a tábor újabb három csoporttal. :)
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