
 

 

Török Zoltán facebook bejegyzése 

Dunaharaszti asztalitenisz nyári tábor 2020 

Még fél év sem telt el a 2020. évből, mégis azt gondoljuk, ez egy 

különleges év lesz, és még fogalmunk sincs, mi mindent tartogat a 

hátralévő hét hónap a számunkra. 

A vészhelyzetet követő könnyítésekről sorban jelennek meg információk, mégsem vagyunk még képben 

teljesen sok dologgal kapcsolatban. Az első és legfontosabb, hogy a Tankerületi Központtól még nem kaptunk 

visszajelzést a tábor rendezésével kapcsolatban. Ennek ellenére bizakodók vagyunk, továbbra is élvezzük a 

II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola vezetésének bizalmát és támogatását, hogy a városunkban oly népszerű 

asztalitenisz-tábort meg tudjuk tartani.  

Sokszor merül fel a kérdés, hogy teljesen kezdők részt vehetnek-e a táborban. Természetesen igen, mert 

amellett, hogy a jelentkezés során előnyt élveznek a most is edzésre járó gyerekek, a tábor egyik fő célja, hogy 

minél többen ismerkedjenek meg ezzel a sportággal. (Csak így, zárójelben, hogy az októberben 52 fővel 1-3. 

osztályosoknak indult kezdő tanfolyam létszáma a veszélyhelyzet kihirdetésekor még mindig 40 fő fölött volt, 

és több mint 30%-ban lányok vettek részt benne!  

Reméljük, hogy a táborban vagy ősszel újra találkozunk.) Tehát azokat is várjuk, akik meg akarnak tanulni 

pingpongozni, akik szeretnek sportolni, mozogni.  

Egy turnus programja hétfőtől péntekig, 8:00 órától 17:00 óráig tart. Naponta két asztalitenisz-

foglalkozásra kerül sor, a termen kívüli időt pedig kiváló segítő pedagógusok közreműködésével töltik el a 

gyerekek.  

Mivel a veszélyhelyzet a támogatásunkat is befolyásolta, így a szakosztály nem tudja támogatni a tábor 

költségét, ami ezért ebben az évben 16.000,- Ft/ hét lesz. Ez a napi foglalkozások mellett háromszori étkezést 

– tízórait, egytálétel ebédet és uzsonnát – is tartalmaz. A csoportok létszámát a hatékony munka érdekében 

limitáljuk.  

Turnusonként továbbra is három csoportot tervezünk, de a létszámot még a hatályos rendelkezések 

korlátozhatják. A csoportbeosztás a játéktudás és az életkor figyelembevételével történik.  

Kezdőnapok: I. június 22., II. június 29., III. augusztus 3., IV. augusztus 10. 

Jelentkezés és érdeklődés: Török Zoltán szakosztályvezetőnél az asztalitenisz@dmtk.hu e-mail címen, 

vagy a Dunaharaszti Asztalitenisz Szakosztály Facebook oldalán, vagy a Rákóczi iskola tornatermében, 

edzésidőben (kedden és pénteken – 17:00-20:00 óráig) lehetséges. Kérésre jelentkezési lapot küldünk. 

A jelentkezés határideje: 2020. június 19-e, illetve amíg a turnusok be nem telnek. A részvétel feltétele a 

kitöltött jelentkezési lapok átadása és a táborozás összegének befizetése.  

Kérjük, vegyék figyelembe, hogy ebben az évben nem léphetjük át a megadott létszámhatárt, így - 

különösen az első két tábori hétnél fontos, hogy időben jelentkezzenek. Nem tartunk fent helyet senkinek. 

Dunaharaszti, 2020. május 26.  

 Török Zoltán  
  edző, szakosztályvezető 

Dunaharaszti 2330 Rákóczi út 28. (47,50 km) 
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 asztalitenisz.dmtk.hu 
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