
Így is lehet!!! 

(beszámoló Fazekas Péter facebook oldaláról) 

A kezdő csoport edzései szeptember 21.-től indulnak 

egyesületünkben. 

A kezdő csoportnál elsődleges szempont, hogy minél fiatalabb 

gyerekek jöjjenek hozzánk pingpongozni.  

Ahhoz, hogy ezt meg tudjuk valósítani, ma délelőtt (2015.09.03) bemutatót tartottunk az egyik 

Dunakeszi általános iskolában. 

Itt bemutattuk egyesületünket, edzőinket és két ifjú tehetségünket, akik segítettek a toborzásban 

(játszottak és szórólapokat osztottak).  

Bemutatóra 3 óvoda nagycsoportjait és egy iskola 1-2 osztályát hívtuk el, így  

több mint 200 gyerekkel!!! (5-8 évesek)  

ismertethettük meg az asztaliteniszt. 

Bemutató után sok gyerek jelentkezett, hogy ő is akar játszani! 

Bízunk benne, hogy minél több gyereknek tetszett és ők el is jönnek az egyesületünkbe 

pingpongozni! 

 

 



Meg van az első érmünk országos versenyről!!! 
Volentics Anna U10-ben lett 3. helyezett! 

Akos Kishegyi U13-ban eddigi legjobb eredményével a legjobb 8 közé jutott! 

Ez az, csak így tovább lányok, fiúk! 

A sok melónak, kitartásnak és szorgalomnak ki kell jönnie! És ez csak a hosszú útnak az eleje! 

 

A Tolnagro nemzetközi versenyen III. helyezett lett újonc csapatban az 

 Akos Kishegyi (Asztalitenisz Use Dunakeszi Kinizsi) Bertalan Bakonyi (Celldömölk) csapat!  

Szép volt fiúk! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/akos.kishegyi
https://www.facebook.com/akos.kishegyi
https://www.facebook.com/asztaliteniszse.dunakeszikinizsi
https://www.facebook.com/bertalan.bakonyi


Sikeres évadzárás a Kinizsi Asztalitenisz Szakosztálynál 

Lindner Ádám vezetőedző büszkén számolt be arról, hogy versenyzői megnyerték az idei Megye B-t és 

az osztályozót is, és így feljutottak a Megye A-ba. 

 

A sok neves ellenfél között fiatalnak számító Dunakeszi Kinizsi Asztalitenisz Use csapata ezzel 

bebizonyította, a városban nagy hagyományokkal rendelkező sportág néhány évvel ezelőtti újjáélesztése jó 

ötlet volt. Ezekben a hetekben éppen a nyári táboroztatással foglalkozik az egyesület, majd rövid pihenő után 

elkezdődik a felkészülés a következő szezonra. 

Dunakeszi Programiroda riportja:   https://youtu.be/w-hhL9MWUWo 

Részletek a DKUSE - GEAC VII meccsről,  
GEAC VII-ben szintén gyerekek játszanak 

http://youtu.be/cbiM1mMV_Cg 

DKUSE „Nyári Edzőtábor 2015”  
https://www.youtube.com/watch?v=_nrIRr4M9hs&feature=youtu.be 

DKUSE „Nyári Edzőtábor 2014”  
http://youtu.be/6PFpErCHV5o 

Dunakeszi Digi TV látogatása a DKUSE-ben  
https://www.youtube.com/watch?v=vvrkotdrGaA 

kép: ozdsportja.hu 
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