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Török Zoltán beszámolója: asztalitenisz-tábor II. turnus 2018
Már egy hete, hogy az asztalitenisz-tábor második hete is véget ért. Az időjárás kegyesebb volt hozzánk,
mint az első héten, ennek ellenére az 52 fővel futó második turnus résztvevői sem izzadtak kevesebbet,
legfeljebb a termen kívüli foglalkozásokon. :)
Szerencsére az eső is csak egyszer kényszerített bennünket arra, hogy a kezdő és a haladó csoportokkal
összevonva, együtt játsszunk.
Úgy látszik, a kezdők nemcsak az első lépéseket tették meg, ami a pingpongozás elsajátításához szükséges,
hanem élvezték is a tábort. Különben miért jelentkeztek volna olyan sokan, hogy jönnének a következő
turnusra is? Sajnos azonban az augusztusi két hétre is már régen elkelt minden hely. Maradt a lehetőség a
számukra, hogy iskolakezdést követően az edzéseken folytathassák a tanulást.
Sokszor tapasztaltuk már, mégis újból és újból meglep bennünket, hogy egy hét alatt mekkora a változás.
Azt gondolhatnánk, hogy csak a kezdőknél, mert elég látványos, ahogy a labdát el sem találó gyermekek a hét
végére már tenyeresen és fonákon is képesek egymás után többször is átütni a labdát. :)
A haladók játékán is látható a fejlődés. Ezt nem csak mi, edzők állítjuk, hanem azok a segítő pedagógusok
is, akik évről évre visszatérnek hozzánk, és egy év távlatából látják a változást. Köszönjük az ő munkájukat
is, mert nélkülük sokkal unalmasabb lenne a tábor, és nagyban hozzájárulnak ahhoz, hogy a gyerekek
szeretnek ide járni.
Csik Erzsébetnek, aki immár harmadik éve viszi a kezdők csoportját valamennyi turnusban, nem kis
fáradsággal és odaadással. De harmadik éve van velünk Horváth Mónika és Fábián Gyöngyi is, akik keményen
megmozgatják a haladó csoportokat, ezzel is segítve a munkánkat.
Emellett pedig számtalan új játékot hozva teszik színesebbé a "táborlakók" napjait :)
Köszönjük szépen a munkátokat és a lelkesedéseteket!!!
Aztán itt vannak régi segítőink: Török Anna, Kovács Dávid és egy új is van közöttük: a még csak 15 éves
Patak Bence. Nélkülük nem tudnánk elérni, hogy minél több játéklehetőséghez jussanak a kezdők és a haladók,
és szívesen szállnak be játszani a nagyokkal is. Köszönjük szépen a munkátokat!!!
Ezzel a háttérrel támogatva valóban érdemi munkát képes végezni a három edző: Kovácsné Mester Ágnes,
Méhes Gábor és Török Zoltán, és elérni, hogy évről évre újabb és újabb ügyes gyerekek csatlakozzanak a
szakosztályhoz. Nekik köszönhetjük, hogy az aktív gyermeklétszám már meghaladja a 150 főt!!!
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