
 

 

Iskolai asztalitenisz program Tarján városrészben 

 
 

Sportegyesületünk 13 alapító tag közös elhatározásával 1996. október 31-én 
alakult és 1997 januárjától működik. Azzal a szándékkal kezdtünk el dolgozni, 
hogy utánpótlás-nevelésre épülő minőségi asztalitenisz sport alapjait rakjuk le a 

szegedi asztalitenisz sport hagyományainak megfelelően. Az eltelt több mint tíz 
évben, közel 1600 általános iskolás gyermek ismerte meg nálunk a sportág 

alapjait. Versenyzőink kimagasló eredményeket értek el a hazai és nemzetközi 
versenyeken egyaránt. 
 

 Versenysport (Utánpótlás nevelés, NB-s csapatok) 

 Diák és felnőtt szabadidős sport  

 Fogyatékkal élő emberek sportja (kerekes székes és álló 

mozgássérültek sportja) 

Egyesületünk akcióterve a fenti három fő tényezőre épül. Sportolóinkat és 
rendezvényeink vendégeit a város sűrűn lakott városrészében, Tarjánban várjuk. 
Tömegközlekedési szempontból rendkívül előnyös termünk elhelyezkedése, 

környékünkön a parkolás is ingyenes.  
Az eltelt több mint tíz évben Tarján városrészben lévő általános iskolákkal 

(Tarjáni Kéttannyelvű Általános Iskola, Táltos Tehetséggondozó Általános Iskola, 
Weöres Sándor Általános Iskola) való folyamatos és közös munka, mára már 
állandó együttműködéssé nőtte ki magát. Iskolai programjaink minden 

szeptemberben folyamatos iskolai bemutatóinkkal kezdődnek, melyet az iskolák 
alsó és felső osztályos tanulói körében testnevelés órák keretein belül tartunk 

meg. Itt a diákok megismerkednek az asztalitenisz sportág alapismereteivel az 
ütőfogástól, az alapállásig, majd mindenki kipróbálhatja magát az asztalnál. Azok 
a diákok, akik kedvet éreznek a sportághoz, az egyesület edzésein tudnak 

rendszeresen sportolni, versenyezni. A rendszeres sportolás alázatra, 
egészséges önbizalomra, csapatszellemre, felelősségvállalásra, a nehézségek 

legyőzésére tanít, megmutatja, hogy csak kitartó , tisztességes munkával lehet 
eredményt elérni. 

Célunk, hogy minél több gyermekkel tudatosítsuk a mindennapi sport, és 
mozgás fontosságát, hogy általunk minél több fiatal kedvet kapjon az 
asztaliteniszezéshez, és a későbbiek folyamán testnevelés órán, esetleg az 

egyesületben lehetőséget kaphasson a rendszeres sportolásra, edzésre. 
 

Az Asztalitenisz Sport Klub Szeged sportegyesület 10 hónapos programot 
indított, amely kiváló lehetőség, hogy minél több fiatal megismerkedhessen az 
asztalitenisz sportággal, a projekt által minden érdeklődőnek biztosíthassa, hogy 

részt vegyen folyamatos edzéseinken, diák versenyeinken, esetleg kulturális 
programjainkon. A „Szemléletformálás testi- lelki egészségmegőrző 

asztalitenisz programmal Tarján városrészben” az Európai Unió 
támogatásával valósul meg.  
További információkat a www.atsk.hu honlapon találhatnak. A projekt az Új 

Széchenyi Terv keretében az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális 
Alap társfinanszírozásával valósul meg. 

http://www.atsk.hu/

