
 

 

 

Asztalitenisz, mint rekreációs, egészségmegőrző sportolási lehetőség 

 
„Egy adott napon, adott körülmények között azt gondolod, korlátaid vannak. 

Majd eléred a határt, és azt mondod: „oké, ez a határ". Majd hirtelen egy kicsit 
tovább lépsz. A gondolataid hatalmával, az eltökéltségeddel, az ösztönöddel és a 

tapasztalatoddal nagyon magasan tudsz repülni." (Ayrton Senna) 
Miért sportoljunk? 
A mindennapi testedzés nemcsak a testi- lelki fittség fenntartásában, és 

fejlesztésében, hanem testsúlyunk szabályozásában is fontos szerepet játszik. A 
testmozgás által oldani tudjuk a mindennapi élet stressz hatásait, valamint 

kiválóan alkalmazható feszültségoldás, és ellazítás terén. Egy sikeresen 
végrehajtott edzésprogram sikerélményt nyújt, lehetőség adódik újabb célok 
kitűzésére, és megvalósítására, hogy fejlesszünk önmagunkat, és azt sem 

felejtsük el, hogy a sporttevékenység rendkívül jó alkalom, társas kapcsolataink 
építésére. 

Amikor megfogalmazódik bennünk az életmódváltás szükségessége, a 
rendszeres sportolás beépítése mindennapi életünkbe, első lépés, hogy kitűzzünk 
magunk elé egy célt, amit szeretnénk elérni. Az elhatározást a megvalósítás 

követi, melynél nagyon fontos szempont a rendszeresség, és a 
következetesség betartása, ugyanis az edzésprogram csak ebben az esetben 

hozza meg a kívánt hatásokat. 
 
Asztalitenisz sportág és az egészséges életmód kapcsolata nálunk, az 

egyesületben. Az ATSK Szeged sportegyesület „Szemléletformálás testi- lelki 
egészségmegőrző asztalitenisz programmal Tarján városrészben” 

projektje az Európai Unió támogatásával valósul meg. Azzal a céllal indítottuk 10 
hónapos programunkat, hogy biztosítani tudjuk minél több ember számára, a 
rendszeresen sportolást, a pályázati támogatásnak köszönhetően, ingyenes 

keretek között.  A rendszeres sportfoglalkozások megtartása mellett, az 
egészségügyi állapotfelméréseinkkel szeretnénk képet adni a szabadidős 

sportcsoport tagjainak fizikai, és egészségügyi állapotáról, valamint 
klubfoglalkozásaink által életmód tanácsadással igyekszünk segíteni az emberek 
egészségesebb életmódját.  

Kutatások kimutatták, hogy a szabadidőben végzett, komfortzónában eltöltött 
sportfoglalkozások hatásosak egészségünk megőrzésének illetve annak 

fejlesztésének céljából. Az asztaliteniszhez hasonló alacsony intenzitású 
sportágak, kiváló lehetőséget nyújtanak preventív medicinaként. 

 
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. 
 

 
Szabó Brigitta sportszervező 

http://www.atsk.hu/

