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Török Zoltán beszámolója: Vége a III. turnusnak 

Augusztus 10-én véget ért a dunaharaszti asztalitenisz-tábor III. turnusa. Kicsit tartottunk tőle, mert a 

megszokott három csoport helyett négy volt, és így a gyerekek létszáma 62-re emelkedett. Ráadásul ebből 

29-en voltak kezdők… De hát olyan sok volt a jelentkező, hogy nem volt szívünk annyi gyereket 

visszautasítani. Így is betelt a létszám már július közepére, és több jelentkezőt nem tudtunk fogadni.  

A két csoportra osztás a kezdőknél nagyon bejött. Életkor szerint válogattuk szét őket, így sokkal 

intenzívebben folyhatott a tanulás, ami a gyerekek haladásán is meglátszott. Péntekre a többségük már nem 

csak az edzőknek volt képes folyamatosan visszaütni a labdát, hanem egymásnak is, bármilyen fáradtak is 

voltak. Ez nagyban köszönhető Méhes Gábornak, aki ezen a héten visszatért a táborba, és a nagyok mellett a 

legtöbbet foglalkozott a kezdőkkel. Ők pedig élvezték Gábor ügyességi gyakorlatait.  

Ennyi gyerekkel azonban így sem tudtunk volna eredményesen dolgozni, ha nincsenek a nagy munkabírású 

fiatalok, akik a meleg ellenére is lelkesen végezték ezt az egyáltalán nem könnyű munkát. Kovács Dávid és 

Patak Bence mellett egy új segítőnk is akadt, Szabó Bence, akinek személyében egy segítőkész, szorgalmas 

és a pingpongot értő fiatalembert ismertünk meg. Hozzájuk csatlakozott még a szakosztály 

legeredményesebb utánpótlás korú versenyzője, Kovács Marci is, aki ugyanolyan szorgalmasan támogatta a 

munkánkat, ahogy az edzéseken is dolgozik. Nagy öröm, amikor ilyen fiatalokkal dolgozhat együtt az 

ember. :) 

Büszkék vagyunk, természetesen, a legnagyobbakra (14 fő) és a haladó csoport tagjaira (19 fő). A nagy 

meleg ellenére rendesen odatették magukat ezen a héten is. Kiválóan és vidáman dolgoztak, akár erőnléti, 

akár asztalitenisz-edzésről volt szó. Frank Béla, akit a szenior világbajnokság miatt voltunk kénytelenek 

nélkülözni az első két turnusban, visszatért hozzánk, és ő is csak dicsérni tudta a gyerekeket. Így aztán nagy 

élvezettel vetette bele magát megint a munkába Méhes Gáborral együtt. 

Pénteken a haladók közül a legügyesebb 2006-osok és 2007-esek (három lány és három fiú) Gáborral 

Kispestre utaztak, ahol csapatversenyen csaptak össze Oláh László asztalitenisz-táborában részt vevő 

gyerekekkel. A lányok 8:2-re győztek, a fiúk 8:2-re kikaptak. A szettarány alapján azonban a hazai pálya 

előnyét élvező kispestiek bizonyultak jobbnak. A következő heti turnusban már a nagyok mérik össze 

tudásukat, szintén Kispesten. 

A pedagógusok között két újat is avattunk. A már rutinos Csik Erzsébet mellett Mikus Csilla és Varga Judit 

is úgy vették fel velünk a lendületet a legnagyobb kánikulában, mintha mindig is velünk dolgoztak volna. 

:) Nagyon örülünk, hogy veletek lehettünk ebben a turnusban!  

Természetesen, nem maradhat ki a sorból Kovácsné Mester Ágnes sem, aki a nagyok felügyelete mellett 

minden egyéb feladatból is kivette a részét. Ha kellett szervezett, takarított (Csik Erzsivel), fényképezett, 

segítette a haladók és a nagyok edzését is. 

Nem lenne szép tőlünk, ha nem említenénk meg a Rákóczi iskola két gondnokának, Bélának és Péternek a 

támogatását, akik mindent elkövettek, hogy az udvar rendben legyen, és a gyerekek ott is jól érezzék 

magukat. Köszönjük a párakaput Papp Zsoltnak és feleségének, akik így igyekeztek enyhíteni melegünkön. 

:) 

Köszönettel tartozunk továbbra is a Ruff pékségnek a finom tízóraiért és uzsonnáért, valamint a Fuxy Kft-

nek – a válogatós gyerekek által gyakorolt kritika ellenére 😊 – a szerintünk viszont jó minőségű ebédért. 

Köszönettel tartozunk továbbá Ambrus Istvánnak is, aki üdítővel kedveskedett a gyerekeknek, szállította és 

javította a meghibásodott pinpong asztalokat. 
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Utánpótlás táborzáró csapatmérkőzés 
Kispest SE – Dunaharaszti MTK 

Az asztaliteniszben egy-egy táboros hetet követően nehéz felmérni, hogy mennyit fejlődnek a gyerekek. 

Természetesen nem a kezdőkről van szó, ahol látványos is lehet a változás. Mert a legtöbb gyermek, aki talán 

még a labdát sem találta el az első napon, az ötödiken, akár folyamatosan vissza is tudja ütni – és többen nem 

csak az edzőknek, hanem egymásnak is! Csak akarat és hozzáállás kérdése a részükről. :)  

De mi a helyzet a haladókkal? Különösen, amikor már a napi 4-5 óra munka után éppen elég fáradtak a hét 

végére? Ilyenkor nem csak a fizikai fáradtsággal van a gond, sokkal inkább a figyelem-összpontosítás 

képessége az – az egyik legfontosabb tulajdonság sportágunkban –, ami elfogy…  

A Kispest SE-t vezető Oláh Lászlóval (mivel augusztus 6-10-ig náluk is tábor volt) úgy gondoltuk, hogy 

három 11 éves fiúval (Berecz Botond, Klekner Botond, Vikárius Balázs) és 12 éves lánnyal (Kiss Letícia, 

Maruzsa Anna, Vaskó Dóra) egy hármas csapatbajnoki mérkőzésen megnézzük, hogyan teljesítenek a 

gyerekek versenykörülmények között. Ez nagyon komoly fizikai és szellemi terhelést jelent a játékosoknak 

az egész hét kemény munkája után. Elmondhatjuk azonban, hogy mind a hat dunaharaszti gyermek játéka 

ígéretes volt, és ezért megelégedéssel nyugtázhatjuk a heti munkájuk eredményét.  

Lányok: Kispest SE - DMTK 2 : 8  

A Kiss Letícia – Maruzsa Anna duó hatalmas csatában, 2:3-ra győzött a páros mérkőzésen, majd az egyéni, 

első körben mindhárman 0:3-ra lelépték ellenfeleiket. Bár Anna elizgulta a következő két meccsét, Letti és 

Dóri azonban hozták valamennyi játékukat. Így Méhes Gábor irányításával 2:8-ra legyőzték a hazai pálya 

előnyét élvező kispestieket.  

Egyéni győzelmek:  

DMTK  

Kiss Letícia 3  

Vaskó Dóra 3  

Maruzsa Anna 1  

Kispest SE  

Rózsa Alexandra 1  

Gaál Noémi 1  

Sándor Anna 0  

Páros győzelem:  

DMTK  

Kiss Letícia – Maruzsa Anna 1  

Fiúk: Kispest SE - DMTK 8 : 2  

A fiúk nehezebb helyzetben voltak, idősebb ellenfeleket kaptak, és ennek megfelelően alakultak az 

eredmények is. Panasz mégsem lehet rájuk, mert használták valamennyi tanult és gyakorolt játékelemet, és 

szemmel láthatóan igyekeztek felvenni a lendületet a tapasztaltabb hazaiakkal szemben.  

A páros mérkőzésen a Klekner Botond – Berecz Botond kettős öt szettben éppen csak alul maradt a kispesti 

gyerekekkel szemben. Az egyéni, első körben sajnos mindhárom fiúnak vereséget kellett elkönyvelnie. A 

második kör sem kezdődött jól a mieink számára. Mindkét Boti elvesztette a játékát. Balázs azonban 2:0 után 

feltámadt, s miután megfogadta Gábor tanácsát, kiegyenlített, majd az ötödik szettben le is győzte ellenfelét. 

Klekner Boti aztán az utolsó meccsét nagyon szép játékkal hozta 8:2-re szépítve a végeredményt.  

Egyéni győzelmek:  

DMTK  

Klekner Botond 1  

Vikárius Balázs 1  

Berecz Botond 0  
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Kispest SE  

Katona Gábor 3  

Sándor Ádám 3  

Bodnár Attila 1  

Páros győzelem:  

Kispest SE  

Katona Gábor – Sándor Ádám 1 

Miután ellenkező előjellel, de ugyanúgy 8:2-re végződött mindkét mérkőzés, Oláh Laci és Méhes Gabi a 

szettek alapján döntött a kispestiek által felajánlott kupa sorsáról. A kupát így 34:31 arányban elvesztettük 

ugyan, de komoly tapasztalatokkal térhettek haza a haraszti fiatalok.  
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