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Az Elnökség 2009. évről szóló beszámolója a MÉSE közgyűlésére  

 

 Kik vagyunk? Mit akarunk? 
 
„A Magyarországi Éjféli Sportbajnokság Egyesület hátrányos helyzetű fiatalok szabadidős tevékenységét szervezi, 
éjszakai sportklubokat működtet azzal a céllal, hogy hétvégén éjjel ne az utcán csellengjenek a 12-25 év közötti 
fiatalok. Jellege: párkereső, családpótló, szórakoztató, életmódformáló szociális sport- és játékklub A 
kábítószerrel és az alkohollal való ismerkedés helyett lehetőséget nyújtunk arra, hogy a sportban mérjék össze 
erejüket a kamaszok.” 

 (idézet a www.holdsugar.hu oldalról) 
 
 

 
A Magyarországi Éjfél i  Sportbajnokság Egyesület  célkitűzése és az 

alapszabályban meghatározott célok szerint  hátrányos helyzetű fiatalok 
szabadidős szociál is sport tevékenységét szervezi,  országosan koordinálja.  Az 
éjszakai  pingpong a legkülönbözőbb helyszíneken és a  legkülönbözőbb 
munkatársak segítségével valósul t meg az elmúlt évben is .  A helyszínek ennek 
megfele lően változatosak  voltak :  művelődési ház, iskolai tornaterem, aula  
családsegítő, egyházi létesítmény –  hol mi adódik , adódott .  
 
 

 Az egyesület  felépítése;  
 

Az országos irodát fel kellett  adni a  célszerűség és a hatékonyság miatt,  
így nem volt irodabérlet i  díj  kiadás, és a posta  küldemények  megkapása is 
egyszerűbbé vált .  A futó ügyek iratait Czaj l ik Mária gazdasági munkatárs lakásán 
működő irodában tároljuk és ebből az irodából történik a gazdasági i rányítás, a 
posta és a korábbi évek anyagai Jakab Péter elnök lakásában vannak 
elraktározva, és a szakmai anyagok és a pályázati anyagok  is erre a címre  
érkeztek. A helyszíneken felváltva történik a : szervezés, pályázatfigyelés - és írás,  
kapcsolattartás a tagszervezetekkel,  programok szervezése és koordinálása, a 
tagszervezetek el lenőrzése, tanácsadás, reklám, PR szervezése,  a honlap ,  irodai  
szolgáltatások, pénzügyi beszámolók elkészítése, könyvvite l i  fe ladatok ellátása,  
az egyesület adminisztrációja .  
 

 Tagszervezetek; 
 

Határon belül  28 klub működik a MÉSE tagjaként  (2009. december 31.-i  
állapot)  és határon kívül kb. 10 klubról  tudunk,  aki tevékenykedik ( 1. sz.  
melléklet .   
A listában azok is benne vannak, akik támogatást még nem kaptak tőlünk, a  
szakmai konferenciánkon részt vettek, és a MÉSE pontja i szerint 
tevékenykednek.  
2009-ben több  új helyszínen indult el a program :  Szalonna, Pomáz, Békéscsaba,  
Dunakeszi  i l letőleg több helyszínen szerették  volna el indítani a programot, de ez  
idáig nem sikerült :  Szigetszentmiklós, Fonyód, Budapest -Ferencváros.  
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A határon túl  is megismerték ezt a  progr amot és 6 városban működik  a 
pingpong:  Csonkapapi, Szatmárnémeti,  Szabadka (5 helyszín),  Bajsa,  
Királyhelmec, Béna .  
2009-ben nem szűnt meg klub !  

A klubok 90%-a rendszeresen, az  egész év folyamán nyitva voltak ,  de a  
néhányan az adottságtól függően tartottak szünetet nyáron és olyankor egyéb 
programot kíná l tak a fiataloknak.  
 

 Belső és külső kommunikáció;   
 

-e-mail :  
A klubok az országban  és azon kívül  szétszórtan, egymástól nagy 

távolságra helyezkednek el ,  így  a költséghatékonyságot figyelembe véve 
próbáltuk felhasználni az internet nyújtotta lehetőséget,  és a mindenkit érintő 
ügyeket e -mailon lebonyol ítani.  Sajnos ezt a módszer, bár korábban is fe lhívtuk 
erre a f igyelmet, nem működött a  leghatékonyabban. Többször előfordult,  hogy 
hetekkel  később telefon útján  történő rákérdezésnél derült ki ,  hogy nem 
olvasták el a levelet,  vagy elolvasták, de nem válaszoltak rá. Ez a módszer a  
honlapnál is hasonlóan működött ,  kevesebben olvasták és használták az üzenő 
falat,  mint szerettem volna. Meg kell  értenie a kluboknak, hogy a posta  és 
telefonköltséget lehet megspórolni  ezzel a  módszerrel .  
-Újság:  
A HÍRPONG című újság ri tkábban és rendszerte lenebbül jelent meg 2009 -ben,  
mint a korábbi években,  ami köszönhető volt az erre a célra benyújtott  
pályázatokon elnyert kevesebb t ámogatásnak. Mindettől  függetlenül,  ami  
megjelent az vállalható és nagyon színvonalas kiadvány volt.  Az újságot Veress 
Ágnes, Doki felsége szerkesztette és a továbbiakban is fogja ezt a tevékenységet 
végezni.   
-Honlap:  
A másik fontos hírt adó orgánumunk a honlapunk, mely mindig aktuális,  és friss.  
A 2008. évi konferencián határoztuk el ,  hogy szükség van egy új honlapra, amit 
a klubok szerkeszthetnek. (sa ját oldalt) Ez a honlap a 2009. évi konferencián 
került bemutatásra és pár hónap próbaüzem után kialakult  a végső képe. A 
szükséges fej lesztések megtörténtek,  további menüpontok azóta fe lkerültek az 
oldalra. A korábbi kérésnek megfelelően a saját oldalakat a klubok maguk 
szerkeszthetik, aktual izálhat ják az adatokat , tölthetnek fel fotókat , híreket .  Vol t  
olyan klub, amelyik nagyszerűen tudta kezelni a  fe lhasználó felületet és volt  
olyan akinek ez gondot okozott .  Valószínű ebben a közösségben nem fogjuk 
elérni  azt ,  hogy mindenki tökéletesen kezelje az oldalát.  
Külső kommunikációját  az egyesületnek néhány újságci kk és rádióriport 
jelentette.  
 

 Pályázatok;  
 
A MÉSE 2009 -ben 3 nagyobb pályázatot nyert,  ebből 2 áthúzódik a 2010. és  a 
2011. évre  
ÖM ,  Sport Szakállamtitkárság  -  MÉSE pályázat  
 
Összesen 26  klubot tudtunk támogatni,  ebből 10 szervezetet több program 
megvalósításában is tudtuk segíteni,  úgymint: nyári programok, országos 
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versenyek regionális versenyek,  térségi  konferencia  stb.  Négy  országos 
bajnokság és öt  regionális verseny megrendezésére kaptak támogatást klubja ink  
az ÖM-től ,  ami megvalósulása módosult  az év  folyamán, mert ennél sokkal több 
regionális bajnokság szerveződött és ezek között volt olyan, amelyik 
országosnak, i l letve nemzetközinek is minősült a részt vevők száma miatt .  
Kistérségi konferenciára 1 szervezet kapott támogatást,  és 8 szervezet mehetett  
10-12 fővel  el a leányfalui  Vadkacsa táborba.  
 
 A támogatott szervezetek:  

CSAK 

Debrecen 

Leányfalu 

Rákosmente 

Szentendre 

Pilisszentlászló 

Törökbálint 

Zagyvaróna 

Göd 

Biharkeresztes 

Miskolc Ötpont 

Bakonszeg 

Eperjeske 

Miskolc Kétkeréken 

Tiszaeszlár 

Pesterzsébet 

Csepel 

Szarvas 

Salgótarján 

Nyírjákó  

Újpest 

Kecskemét 

Abasar 

Békéscsaba 

Szalonna 

Dunakeszi 

 
 
Mobilitás pályázat  
Ebből a  pályázatból  a konferenciát 10 klubot támogattunk, 5 régiós és 1 
országos versenyt rendeztünk  

 10 klub támogatása (helyi verseny)  
Göd, Leányfalu, Tiszaeszlár, Pécel, Törökbálint, Újpest, Pesterzsébet, Abasár, Szarvas, 
Bakonszeg, 
Létszámadatok: a klubok rendezvényein alkalmanként átlagban 20-30 fő vett részt  
Összesen: 10 hónap alatt (45 alkalom), 10 klub, 20-30 fő= 2-300 fő (9.000-13.500 
érintettség) 

 5 regionális verseny támogatása (regionális bajnokság) 
Kecskemét, Szentendre, Debrecen, Miskolc, Salgótarján 
Létszámadatok: a régiós rendezvényein alkalmanként átlagban 50-60 fő vett részt  
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Összesen 250-300 fő 

 1 országos roadshow támogatás (országos bajnokság) 
    Budapest, BSE asztalitenisz csarnok 

Létszámadatok: az országos bajnokságon 90 fő indult, kísérőkkel, segítőkkel együtt 
kb.140 fő vett részt az eseményen 

 1 országos konferencia támogatása 
 Szentendre, Danubius Hotel 

Létszámadatok: a konferencián 32 tagszervezetből 39 fő, a segítőkkel együtt 43 fő vett 
részt  

Létszámadatok mindösszesen: kb. 780. fő 
 
NCA pályázatok  
Az NCA pályázatai t az egyesület működési költségeire, újságkiadásra és 
nemzetközi  kapcsolatokra tudtuk fordítani .  

A MÉSE és tagszervezetei a pályázatban, illetve a MÉSE stratégiájában szereplő 
feladatokat és programokat szervezte ennek a pályázatnak a keretében is. A csökkentett 
támogatás elnyerése okán a teljes programot nem tudtuk megvalósítani, de az elképzelt 
program nagy része megvalósult.  3 szervezetünk nemzetközi kapcsolatát segítettük. 
(Szentendre-Szabadka, Zagyvaróna-Fülek-Béna, Debrecen-Szatmárnémeti) 
Sajnos a Tiszántúli találkozók nem jöttek létre a nehézkes határ átlépés nehézsége miatt. 
Eredmények: 
Minden hazai klub vendégül látta a testvérklubjait és a határon túliak egy része (Béna, 
Szabadka) részt vett a helyi versenyen kívül egy MÉSE Országos Bajnokságon is 
Budapesten a BSE asztalitenisz csarnokában. A programok szervezésében a helyi 
szervezőkön kívül (3-5 fő/ klub) részt vettek a MÉSE segítői is (6-8 fő) Eredményként 
elmondhatjuk, hogy miután olyan fiatalok vettek részt a programjainkban, akiknek anyagi 
helyzetük vagy földrajzi elszigeteltségük folytán nem nagyon volt lehetőségük utazni,  ezt 
most megtehették ez pozitív hatással lehet  személyiségük fejlődésére is. Megismertek más 
kultúrákat, embereket, ami elősegítheti a különböző országokban lakó népek, 
népcsoportok, nemzetiségek elfogadását. A civil szervezetek fejlődésére is hatással volt a 
program, hiszen tapasztalatot cserélhettek a különböző helyszíneken működő, de hasonló 
céllal létrejött egyesületekkel, csoportokkal. 
 

TÁMOP pályázat  
2008-ban került beadásra ez a pályázat,  és 2009 -ben nyerte meg az 
egyesület.  A pályázat i cél az vo lt ,  hogy 6 működő klub programjait  tudja 
támogatni a MÉSE és 6 új klubot indítson be 2011 május 31 - ig.  (Csömör,  
Debrecen, Szarvas,  Szentendre,  Bakonszeg, Zagyvaróna)  

 
Norvég Civil Fejlesztési Alap  

2009-ben nyerte meg az egyesület a következő pályázatot: A „Norvég”  
pingpongasztalokkal csocsó asztal lal  és darts táblával 10 új helyen mutassa 
meg magát és a programját. Az utánfutón az egyesület reklámja szerepel  
így menet közben is tudja reklámozni magát. Ezt a programot tagszervezet  
segít lebonyolí tani.  (Miskolc, Tiszaeszlár,  Leányfalu,  Szentendre)  

 

 2009-ben megrendezett régiós és országos versenyek:  
Február  06. Fülek (Szlovákia) 
Március  21. Törökbálint 
Április  03.  Kecskemét 
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10. Miskolc 
24-25. Szentendre (konferencia) 

Május  09.  Debrecen 
  15.  Szentendre 

16. Zagyvaróna 
23.  BSE (országos) 

Június  12. Kecskemét 
26. Újpest (Országos Drogellenes Nap) 

Augusztus 1-2.. Zagyvaróna / Salgóbánya       
Október 02. Pesterzsébet 

17. Óbuda (Országos, Dr. Faragó Sándor emlékverseny) 
24. Csömör (Országos Bajnokság) 
30. Debrecen 

November 13. Kecskemét 
  14. Tiszaeszlár 

20.  Újpest (országos) 
27. Debrecen (kistérségi szakmai konferencia)    

      
Debrecen 05.  Salgótarján (Emődi Ibolya Emlékverseny ) 

11.  Kecskemét 
19.  Szentendre (Dr. Faragó Sándor Emlékverseny)   

  29. Tököl     
 

 Konferencia;  
 
2009-ben Szentendrén tartottuk meg a Szakmai konferenciánkat. A program az  
előző évihez hasonlóan inkább egy közös m unkához hasonlí tott,  hiszen nem a 
megszokott előadásokat hallgatták meg a klubvezetők, hanem interaktív módon 
közös ál láspontokat kellett kia lakítani  különböző felvetett kérdésekben,  amiben 
egy tréner volt segítségére a csapatnak. Sajnos az ott megjelent klubot nyitni  
szándékozók közül  csak néhány klub  indította meg a klubját.   
 

 Egyéb ;   
 
- Szeptemberben egy nemzetközi EU -s konferencián  került bemutatásra a  
Holdsugár Program. A kb. 15 országból érkezett részvevő látta a vetítést és 
halhatta az előadást,  ami a „best praktice” blokkban volt megtartva angolul.  
- Óriási lehetőséget kapott a MÉSE, hogy a program elindulásának a helysz ínén 
a III. kerületben szervezhetett egy versenyt. Az Óbudai  Önkormányzat 
emléktáblát avatott a  Doki t iszteletére , ahol a Rendelő Intézet vezetője, a III .  
kerületi  Polgármester mellett a MÉSE elnöke is megemlékezett  a Dokiról.  Több 
egyeztetés után vál lalta  a MÉSE a verseny lebonyolí tását,  hiszen azzal a  
szervezettel aki annak idején a Dokinak sok gondot okozott,  -bár a munkáját 
elismeri-  a MÉSE elnöksége nem vál lalt  fel  semmilyen közös tevékenységet.  
- A MÉSE felvette a kapcsolatot a Tököli Fiatalkorúak Bün tetés-végrehajtási  
Intézetével,  és több klub is el tudott látogatni a börtönbe, ahol megnézhették a  
fogva tartás körülményeit ,  beszélhettek a fogvatartottakkal,  őrökkel,  a  
parancsokkal,  és természetesen játszhattak is egymással .  (Szentendre,  
Pesterzsébet,  Törökbálint,  Abasár)  
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- 2009-ben a 2 elnyert pályázatnak köszönhetően, -aminek nemcsak a megírása 
(amihez a program kitalálása és a  papírra vetése és hiánytalan elkészítése 
tartozik) volt nagy munka, hanem a projekt végrehajtása is nagy feladat lesz -  
óriási  fe j lődés várható a MÉSE életében.  100% -os siker esetén 16 új  klubbal  
bővülhet a tagság. Ehhez tartozik az is ,  hogy az utóbbi időben,  a megnőtt 
tagszervezetek száma miatt az elnökségi fe ladatok megváltoztak.  Korábban amíg 
kb. 10 helyszínen működtek a klubo k, nagyon könnyű volt tartani a személyes 
kapcsolatot,  és mindenki ismert mindenkit,  de jelenleg a határon túliakat is 
beleszámolva a 40 -hez közelít a működő klubok száma, így szinte lehetet len a 
személyes kapcsolat.  Ezért fontos a Szakmai Konferencia , mer t legalább egyszer  
egy évben  mindenki látja a másikat.  Ebből következően az elnökség és az elnök 
feladata megváltozott,  míg korábban a személyes jelenlét könnyebben 
megoldható volt,  most ezt a feladatot kiegészítette a szervezet menedzselése,  
(akár miniszteriál is sz inten is) a pályázatok koordinálása, a szervezetek bevonása  
a munkába, szerződések és megál lapodások elkészítése , betartatása, a pontos 
dokumentálás, médiával való kapcsolattartás, a sporteszköz  készítőkkel  és 
forgalmazókkal való jó kapcsolat kia lakítása. Ez a fej lődés pozit ív irányt mutat,  
és látni  kell ,  hogy a régi kis egyesület már egy komoly intézmény lett.  
 
- Dr. Faragó Sándor „pingpongdoki” halála  
2008. június 15 -én elhunyt Dr. Faragó Sándor, aki a programot elkezdt e,  
továbbfejlesztette és többekkel együtt megalap ította a MÉSE -t .  Személyével  
tényleg egy pótolhatatlan embert veszítettünk el .  Az egyesület elnöksége és 
tagjai hitet tettünk amellett,  hogy a „Doki” által ránk hagyott szellemi örökséget 
átvesszük és az elkezdett programot tovább vi sszük.  Az átmenet 
zökkenőmentesen zaj lott le,  és úgy néz ki,  hogy a MÉSE nem állt  meg, sőt 
ebben az évben soha nem látott fe j lődésnek fog indulni.  Hisszük azt, hogy a 
Doki meg van velünk elégedve!  
 
Személyi kérdések;  
Az alapítók közül  ketten je lezték, hogy  le akarnak mondani a szervezetben 
betöltött  tisztségükről,  így Szax Zoltának és Szenes Jánosnak a MÉSE nevében 
megköszönöm az eddigi munkát, és további egészséget és boldogulást kívánok, a 
másik két elnökségi tagnak a magam nevében is köszönöm a segítsége t és a  
munkát amit eddig végeztek.  Németh Károlynak a szakmai ismereteket és a 
lelkesedést,  Jenei Zoltánnak pedig a bölcsességet és biztonságot köszönöm!  
A MÉSE elnöksége nevében köszönöm a tagságnak a bizalmat, remélem Ők is  
meg voltak elégedve a munkánkkal,  és megkapjuk a továbbiakban is ezt a  
bizalmat.  
 

Az elnökség nevében:  
 

Jakab Péter  
MÉSE elnök  
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1. sz. melléklet  
 Megye – Város 

 

  Szervezet neve 

 

 Bács Kiskun 
megye 

   

1.  Kecskemét Fodor Miklós fodmiki@freemail.hu KKSZK Alp. 

 Békés megye    

2.  Szarvas Gombár Györgyné 

 

halenka@szarvasnet.hu 

 
Szarvasi Ifjúságért Akciócsoport 
Egyesület 

3.  Békéscsaba Óvári Attila peditex@t-online.hu  

 Borsod-Abaúj-

Zemplén megye 

   

4.  Miskolc Jakab Péter 
Egri Józsefné 

pingpongpeti@freemail.hu 

 
Háló a fiatalokért Segítő Foglalkozásúak 
Egyesülete 

5.  Miskolc Gáspár Zoltán gasparz@kih.gov.hu Ötpont Egyesület 

6.  Szalonna Jakubács László jakubacs.laszlo@gmail.com Szalonnai Sport és Közösségfejlesztő 

Egyesület  

 Hajdú-Bihar 

megye 

   

7.  Debrecen – 

Széchenyi kert 

Jenei Zoltán 

 

jeneizoltan54@gmail.com 

 
Széchenyi kerti Református 

Egyházközség 

8.  Bakonszeg Matkó Péter 

Cseh Brigitta 

pmatko@hatvani.sulinet.hu Bakonszegi Református Egyházközség 

9.  Biharkeresztes Nagy Zsolt esperes.nagy@freemail.hu Biharkeresztes Református 

Egyházközösség 

 Heves megye    

10.  Abasár Ivády Gábor ivdy.gabor@gmail.com Abasári Önk. 

11.  Gyöngyös Bordás Máté zoldhullam@gmail.com Zöld Hullám Egyesület 

 Nógrád megye    

12.  Salgótarján Varga Viktória v.v.83@freemail.hu Palló Ifjúságsegítő Egyesület 

13.  Zagyvaróna Holtai Gábor hg61@freemail.hu HA-JÓ Egyesület 

 Pest megye    

14.  Szentendre Jakab Péter familyjakab@t-mail.hu Párbaj Vívó Club 

15.  Csömör Németh Károly csak.egyesulet@mailbox.hu Csömöri Asztalitenisz Klub (CSAK) 

16.  Pilisszentlászló Parti Krisztina iskola@kekvolgy.sulinet.hu Pilis-Dunakanyar Waldorf Egyesület 

17.  Leányfalu Bernhardt Gyula junior2016@t-online.hu 2016 Junior Egyesület 

18.  Törökbálint László Tünde mmmh@torokbalint.hu Munkácsy Mihály Művelődési Ház 

19.  Göd Halmai Gábor ghalmai@citromail.hu Nyelv és Tehetség Alapítvány 

20.  Dunakeszi Bartinai Péter 

 

bartinai.peterne@mail.merkantil

.hu 

2.sz. DSE 

21.  Pomáz Törzsökné Góczán Emese  pomaz@gyermekjoletiszolgalat.t-

online.hu  

 

 Szabolcs-Szatmár-
Bereg megye 

   

22.  Nyírjakó Szabó József nyirjakoonkorm@freemail.hu Nyírjákó Községért Közalapítvány 

23.  Tiszaeszlár Batári Zoltán batazol@citromail.hu Református Egyházközség 

24.  Eperjeske Iván Barna Zsolt barna_ivan@hotmail.com Református Egyházközség 

 Budapest    

25.  Újpest Litkei József liti57@freestart.hu Sirály Életmód Klub 

26.  Csepel Kutas Zsuzsanna csszszvez@gmail.com Csepeli Szociális Szolgálat 

27.  Rákosmente Konc Bea koncz.bea@freemail.hu XXI. sz. Alapítvány 

28.  Pesterzsébet Szabó Zsuzsanna gyermekjolet@mail.datanet.hu Pesterzsébeti Szoc. és Gyvéd Kp. 

 Somogy megy    

29.  Fonyód Lakatos László lakatoslaszlo22@gmail.com  

 

 Határon túliak:    

 Szlovákia    

1.  Fülek Odler Szabina jump77788@freemail.hu Pro Juvenas Polgári Társaság 

2.  Királyhelmec Molnár István molnaristvan@refkoinonia.sk Református Egyházközség 

 Ukrajna    

3.  Csonkapapi Cseresznye Albert  Ref. Ifjúsági Egyházközösség 

 Szerbia    

4.  Szabadka  (5 helyszín) Kiss Dezső k.dezso@Eunet.yu  KLUB XXI. 

5.  Bajsa Námesztovszki Béla   

 Románia    

6.  Szatmárnémeti Bogya Kiss Ferenc  Szatmárnémeti Szamos-negyedi 
Református Egyházközség 
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