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2008 – a rendhagyó
konferencia
Haladunk a korral. Akárcsak a multi cégek jól karban tartott fizetett és alkalmazottai, mi is tréningen vettünk részt, ami az összes (esetleges) előítéletre
rácáfolt. Egyértelműen kiderült, hogy hozzáértő vezető irányításával többet és
gyorsabban tudunk meg önmagunkról, mint a hagyományos módon, ráadásul a problémáink és azok lehetséges megoldásai is könnyebben fogalmazódnak meg egy erre kitalált programban, mint a szabad beszélgetésekben.
Hogy az idei konferencia tulajdonképpen egy tréning, csupán az utolsó
pillanatban derült ki, ezért többen is készültek előadással. Mivel az eredeti helyszínen idő hiányában az előadók nem mondhatták el, most itt, a
Hírpongban tesszük őket közzé.

Mése Konferencia
Salgóbánya
2008. 04. 18-19.
Tervezett program:
április 18., péntek
– Jakab Péter: Magunkról néhány szó
– Czajlik Mária: Az elmúlt év tapasztalatai.
április 19., szombat
– Bernhardt Gyula, Leányfalu:
Fiatalok alkohollal való kiszolgálása elleni
küzdelem és annak állása
– Gutjahr Zsuzsanna, Harmónium Egyesület:
Pályázati lehetőségek figyelése, megírása,
támogatás felhasználása, elszámolása
– Bárdos Zoltán Miskolc, Ötpont Egyesület:
Innovatív lehetőségek a bűnelkövetés
visszaszorítására (roma bűnözés)
– Jenei Zoltán Debrecen, Széchenyi-kerti
Református Egyházközösség:
Vallás és a sport kapcsolata és szerepe a
fiatalok életében
– Kőrösi Ákos:
Hogyan tudjuk megtartani segítőinket és
hogy tudunk újakat keresni?
– MÉSE közgyűlés, elnökségi ülés,
felügyelő bizottsági ülés
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És a rendhagyó konferencia
programja:

Április 18., péntek
A MÉSE konferenciára 20 klub képviselői
jöttek el. A tervezett program már az első
percben megváltozott, mert Kőrösi Ákossal
történő megbeszélés után az a megállapodás
született, hogy az ő témája átszövi az egész
konferenciát, és ezért ő már a konferencia
megnyitása után átvette a levezetést. A bemutatkozás köre is rendhagyó volt, hiszen a
résztvevők nem saját magukat mutatták be,
hanem valaki mást. Így izgalmasabb, érdekesebb volt ez a rész és inkább megismertük
egymást.
A folytatásban, már a tényleges MÉSE
ügyekkel kezdtünk el foglalkozni, és 7 csoportra osztódtunk, a csoporton belül pedig
mindenkinek 3 kérdésre kellett megadnia a
választ.
 Milyen érzések vannak most benne?
 Milyen pozitív élménye volt az elmúlt egy
évben a programmal kapcsolatban?
 Milyen negatív élménye volt az elmúlt egy
évben a programmal kapcsolatban?

járok között (nemzeti, etnikai problémák)?
4. Mit kezdjünk a kicsikkel (a 10 év alatti
résztvevők problémája)?
5. Hogyan érjünk el több embert?
6. Hogyan újuljunk meg (mi szükséges a
program frissítéséhez)?
7. Hogyan segítsük egymást (klubok közötti
kapcsolat)?
A csoportoknak meg kellett határoznia a
levezető elnökét, és mindenkinek el kellett
mondania a saját gondolatait a problémával
kapcsolatban, illetve egy megoldási javaslatot
is kellett indítványoznia, úgy hogy a többiek
nem véleményezhették abban a pillanatban.
A folytatásban ezeket a gondolatokat,
ötleteket kellett összegezni, pontosítani, értékelni, rangsorolni.

Azért volt jó ötlet ilyen módon szétszedni
a társaságot, mert ha egy körben maradunk,
akkor mindenki mindenhez hozzá akar szólni
és így nem lett volna hatékony a megbeszélés.
A beszámolók után kiderült, hogy minden
csoport azonos témák körül forgolódott,
és így ugyanazok a problémák derültek ki,
mintha a hagyományos módon beszélgettünk
volna. Ennek az az oka, hogy hasonló emberek ültek minden körben, hiszen mindenki az
éjszakai pingponggal foglalkozik.
Így szóba került minden, ami eredetileg is
a konferencia témája lett volna, és akik az előadásra készültek másnap, az újabb kiscsoportos megbeszéléseken hatékonyabban tudták a
tudásukat átadni.

Április 19., szombat
A következő témákat határozták meg a
csoportok, amiből 2 összevonásra került:
1. Hogyan vonjunk be új segítőket?
2. Hogyan tartsunk rendet a klubokban
(alkohol, drog, cigaretta, viszályok)?
3. Hogyan tartsunk egyensúlyt a klubokba
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A legvégén pedig akciótervet kellett kidolgozni, úgy, hogy meg kellett határozni, hogy
ki, mikor, és mit tesz a probléma megoldása
érdekében. Ez utóbbi volt a legnehezebb, ezért
többen inkább ajánlást tettek arra vonatkozóan, hogy szerintük mi lehet a megoldás.
A csoportok előadásai, vállalásai és
ajánlásai:
1. Hogyan vonjunk be új segítőket?
 helyi munkaügyi központtal való kapcsolat
felvétel
 kortárs segítők bevonása
 szolgáltatásért szolgáltatást program bevezetése (segítők díjazása, külső támogatók
révén)
 nyilvánosság bevonása, média segítségével
 civil szervezetekkel való együttműködés
 egyetemekkel, főiskolákkal való kapcsolatfelvétel (szakmai gyakorlatra a MÉSE
klubjainak felajánlása)
 egyházakkal való kapcsolatfelvétel
2. Hogyan tartsunk rendet a klubokban
(alkohol, drog, cigaretta, viszályok)?
 házirend (lehetőleg a résztvevők maguk
alkossák meg)
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 jelenléti ív használata, eszközhasználati
ismertető, ruhatár
 határozott fellépés
 tisztelet egymás iránt
 jó kapcsolat kialakítása a rendőrséggel,
polgárőrséggel

3. Hogyan tartsunk egyensúlyt a klubokba
járók között (nemzeti, etnikai problémák)?

6. Hogyan újuljunk meg
(mi szükséges a program frissítéséhez)?
 kreatívabb játékok kitalálása
 egyéb közös program (éjszakai túra,
számháború)
 ott alvós versenyek bevezetése
 klubtalálkozók (2 klub)
 sztárvendégek
 szakértők bevonása
 gyerekközpontúak legyenek a klubok
7. Hogyan segítsük egymást
(klubok közötti kapcsolat)?

4. Mit kezdjünk a kicsikkel
(a 10 év alatti résztvevők problémája)?
 törekvés egymás kultúrájának
megismerésére
 szabályok betartatása, (a szabályok mindenkire vonatkoznak)
 tehetségek felkutatása
 egymás megismerése (beszélgetések)
 születésnapi köszöntések
 a versenyeztetés hasonló tudásúakkal
történjen
 meghatározott kor alatt szülői, testvéri
felügyelet szükséges
 kor szerinti specifikus foglalkozás
 családok bevonása a programba

A problémák:
 Visszajelzés hiánya
 Kései, vagy hiányos információk
 Más klubokról kevés információ
A megoldások:
 Minden alkalommal válasz az e-mailra
 A faliújságra felkerülő információra
választ kell küldeni az információt adónak, akinek később meg kell jelentetnie
a válaszok összesítését.
 Pontos adatbázis készítés
 Program egyeztetés az ütközések miatt
 a szerződésben rögzíteni, hogy a klubok
frissítik az adatlapjukat (ÖTM)
 szakmai egyeztetés, konferencia régiós
szinten (észak, közép, nemzetközi)
az összefoglalót készítette: Jakab Péter

5. Hogyan érjünk el több embert?









reklám
roadshow
híres emberek
internet felhasználása
nyugati országrész bevonása
tv-kbe-, újságokba bejutás
konferenciák (regionális + ország)
egységes arculat kialakítása
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„Hogyan érjünk el több embert?”
munkacsoport összefoglalója
Munkacsoport tagjai:











Dr. Faragó Sándor
Veress Ágnes
Tünde (Törökbálint)
Jakab Sándor
Eszter
Rita (Miskolc)
Guthjar Zsuzsa
Anikó (Pécel)
Mavrák Kriszta

Első körben a munkacsoport tisztázta a
kérdést magát.
Megegyeztünk, hogy 3 szinten kell mozogni
annak érdekében, hogy sokkal többen tudjanak a MÉSE működéséről, csatlakozzanak, és
meg is maradjanak.
3 szint: Nemzetközi, Országos, Helyi
Nemzetközi szintre jutni a határon
túli szervezetek megismerésével, a helyi és
országos akcióterv rájuk való adoptálásával
lehetséges.
Országos szinten szükséges lépések,
javaslatok:
Megállapítottuk egyik legfontosabb feladatunk a pozitív „reklám”.
Ezt több szinten javasoljuk. Egyrészt „híres” emberek bevonásával, ők lehetnek színészek, sportolók. Amennyiben megismertetjük
Velük a MÉSE programját, reméljük egyéb
megjelenéseiken is támogatnak, népszerűsítenek bennünket, másrészt rendezvényeinken húzónévként szerepelhetnek. Érdemes
tájékoztatni a helyi és országos televíziókat,
rádiókat, újságokat rendezvényeinkről.
Igen fontos szerepet játszik célcsoportunk
életében az internet, ezért fontos sokat látogatott oldalakon, saját vagy társszervezete6

ink, önkormányzataink oldalain bannerek,
linkek megjelentetése. Felmerült, ún. Road
Show szervezése, amihez játszóbusz indítása
is csatlakozhat.
Helyi, települési szinten szükséges
lépések, javaslatok.
Országos tendenciának tűnik, hogy sokkal
inkább megmaradnak a fiatalok, amennyiben családjuk is tud a programról, esetleg
időnként részt is vesz abban, ezért javasoljuk
családi programok, versenyek szervezését.
Igen fontosnak tartottuk, az ún. utógondozást, ami pingpong-termen kívüli programok
lehetnek, pl.: tábor szervezése, kirándulások.
Igen fontos helyi szinten is tájékoztatni az
önkormányzatokat, a polgármesterek, iskolák, döntéshozók, képviselők, tájékoztatása,
megnyerése. Javaslat, a kitelepülés, pl.: nagyobb települési rendezvényeken jelenjünk
meg, falunapok, civil fórumok, városrészek
rendezvényei. Helyi sajtóban érdemes megjelenni beszámolókkal.

Mindehhez az egyik legfontosabb, hogy
készüljenek promóciós anyagok, de csakis
egységes arculattal. Pólók, dzsekik, amik
az összetartozás érzésék keltik a gyerekekben,
felnőttekben. Lényeges, hogy motiváljuk az
ifjúságot, nyújtsunk számukra sikerélményt,
pl. szintjükön való versenyek szervezése, megfelelő csoportba sorolása, ajándékok, tombola.
Jelentős segítséget jelenthet a helyi ifjúsággal foglalkozók megkeresése, bevonása
a programba, a szakmai kommunikáció.
(egyházak, családsegítők, pedagógusok,
szociológusok).
Természetesen a vezetőket is motiválni
szükséges, hogy ne taposómalomként éljék
meg a feladatot, valamiféle kézzelfogható
módon ismerjük el munkájukat (jutalom, pár
napos kikapcsolódásra való lehetőség).
Meg kellene oldani, hogy tudomást szerezzünk, új vagy már működő klubbokról,
esetleg az önkormányzatoknak küldött levél,
vagy a Road Show keretében. Valószínű
sokkal több helyen működünk, mint amiről
tudunk.

Vállalások

Doki: minden új klub megnyitásán részt
vesz, átvágja a szalagot, mosolyog és integet.
Veress Ági: ún. konzerv cikkeket ír, amiket a helyi újságokban meg lehet jelentetni
Guthjar Zsuzsa bátrabban vág bele „nagyobb” pályázatok megírásába pl.: Norvég alap
Tünde: megkeresi a kitelepülési lehetőséget, tábor szervezésében részt vesz
Jakab Sándor / Eszter elkészíti a
bannereket különböző méretben és
formátumban
Anikó saját településen (Pécel) átadja a
konferencián szervezett tapasztalatait, követi
azok megvalósulását
Rita: felkutatja a játszóbuszos lehetőséget, árajánlat stb., valamint 1 hónapig követi
annak működését
Mavrák Kriszta: szervezi a tábort, mások
táborának szervezésében segít, valamint
minden településről vállalja 1-1 fő vendégül
látását saját táborban tapasztalatátadás
szintjén
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2008. évi MÉSE pályázatok
és a 2007. évi elszámolások
Bevezetésül bemutatkoznék, én Czajlik
Mária, Marcsi vagyok, a MÉSE adminisztrátora, könyvelője, Jakab Péter elnök és az
elnökség segítője.
A 2008 évi pályázat várhatóan júniusban
lesz kiírva, ez persze függ az ÖTM -től, mi már
minden papírt beadtunk, ami a szerződéskötéshez kell. Figyeljétek a honlapot mert elsőként ott találjátok meg, – www.holdsugar.hu
– a faliújságon és a főoldalon is meg fog jelenni,
és e-mail is megy majd. Mindenki rendszeresen nézze a saját email bokszát mert a pályázat
beadásához szükséges jelentkezési lapok és
tájékoztató oda fog érkezni.
Kérek mindenkit, hogy a pályázatok beadásánál a határidőt figyelje. A kiírásban
szereplő pályázati anyagot postán kell majd
beadni a MÉSE levelezési címére ( MÉSE
2000 Szentendre, Dalmát utca 8).
MÉSE célja hogy szakmailag segítse a Holdsugár programban résztvevőket, és anyagilag
is támogassa. Szívesen segítünk, tanácsot
adunk mind szervezési, mind működési kérdésekben, én az adózási és könyvelési problémákban és természetesen a MÉSE pályázat
elszámolásaival kapcsolatos kérdésekben. Az
a célunk, hogy a speciális helyzetekből adódó
nehézségeket megoldjuk. Kérünk Benneteket,
hogy ha a szervezetek életében valami, a megszokott eltérő dolog történik, azt telefonon,
e-mailen vagy bármilyen formában jelezzétek,
biztosan találunk közösen elfogadható megoldást. Ezzel mind a mi munkánkat, mind a
sajátotokat megkönnyíthetitek.
Az elmúlt évi elszámolások tapasztalata
nagyon vegyes volt. Legtöbben rendesen, időben elszámoltak, és mi rögtön tudtuk küldeni
a támogatást. Nem sorolom fel kiknek, mert
ők úgy is tudják magukról, hisz valamilyen
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formában
megköszöntük nekik.
Ám minden
évben vannak
rossz tapasztalataink is,
amikből mi
is tanulunk.
Ennek következménye,
hogy sajnos
évről évre
kénytelenek
vagyunk változtatni valamit a pályázatban. A
problémáknak általánosságban két oka van: az
egyik, hogy nem kommunikáltok velem vagy
Péterrel, a másik pedig, hogy a szerződést el
sem olvassátok és ezért nem is tudjátok, hogy
mit kell tennetek. Voltak olyanok, akik egyszerűen nem olvasták el az e-mailüket, és ezért
nem küldték vissza az aláírt szerződést csak jó
sokára, többszöri telefonálást követően.
A pénzügyi elszámolással kapcsolatban
jó tudni, hogy a beadási határidőig bármikor
lehet írásban módosítani a költségvetést. Az
elszámolásban, ha valami olyat szeretnétek
betenni, ami nem megszokott, akkor azt a
szakmai beszámolóban indokoljátok meg.
Persze megint hangsúlyozom, hogy ilyen esetekben azért jó volna, ha velünk előbb megbeszélnétek, nagyon rugalmasak vagyunk ezen
a téren is. Akik ezt már tapasztalták, azok
gyakorolják és kommunikálnak velünk, remélem, a jövőben mások is így tesznek majd.
Kérem, hogy mindenki tartsa be a november 30-i utolsó elszámolási időpontot.
A múlt évben sokan késve adták le. Ezzel az
én munkámat különösen megnehezítették,

mert december 31-ig el kell számolni az ÖTM
felé, így az ünnepeket hiánypótlások behajtásával töltöttem. Kérlek Benneteket, idén ne
hozzatok ilyen helyzetbe! Közös érdekünk az,
hogy ezt a pénzt minden évben megkapjuk, de
ehhez mindenkinek teljesíteni kell a feltételeket. Nem szeretnénk odáig jutni, hogy valakit
kizárunk mert a többiek érdekeit veszélyezteti.
Változás lesz a 2008 pályázati anyagban és
elszámolási rendben.
1. Idén 3 pályázatot hirdet a MÉSE.
A változás a táboroztatásnál várható. Az
ÖTM a támogatást a Holdsugár program
megvalósításának segítésére adja, a programnak nem célja a gyerekek táboroztatása, viszont egy hosszú hétvége keretén belül
mégis támogatja.
Íme, az idén várható kiírások:
 Már működő klubok programjainak támogatása (Működő klubok: 2007-ban
már működtek, és azóta is folyamatosan
működnek)
Most induló új klubok támogatása
 Kistérségi, vagy országos hatókörű versenyekre adhat be pályázatot a szervező klub
 Működő klubok nyári programtámogatása, oly módon hogy egy hétvégét belföldön
a gyerekekkel egy bizonyos helyen eltölthetnek. Ennek részletes leírását majd a
kiírásban találjátok.
2. A pályázathoz csatolni kell:
(Az elmúlt évben sajnos voltak, akik
elfelejtették időben feladni, és ezzel megnehezítették az elbírálást!)
 a pályázat alapjául szolgáló tevékenység
részletes leírását és 2008. első félévre
vonatkozóan a szakmai beszámoló és
mellé fényképeket, eredményeket, újság
cikkeket, stb.
 a tevékenység költségvetésének részletes
leírását 2008. évre vonatkozóan, kiadásbevétel (igényelt összeg indoklásával.)
 nemleges nyilatkozat köztartozások
létezéséről

 a pályázó szervezet alapszabálya (aki korábban elküldte annak idén nem szükséges ezt
mellékelnie, változás esetén kérjük az újat)
 60 napnál nem régebbi bírósági kivonat,
vagy a szervezet vezetője által hitelesített
alapító okirat.
3. A támogatás elszámolásainak követelménye:
Csökkent az elszámolási kötelezettség,
ezzel mindenkinek egy kicsivel kevesebb
az adminisztrációs terhe. Sajnos nekünk is
haladnunk kell a „korral” ezért egy kis nehezítést mi is beteszünk: az eredeti számlákra
rá kell írni vagy pecsételni, hogy a MÉSE felé
elszámolva. Erre azért van szükség, hogy a
visszaélési lehetőségeket kizárhassuk. A kiküldetési költségek elszámolását még egyeztetjük, ez majd a kiírásban derül ki. Sajnos ez
ügyben nem nálunk van a labda.
 Heti rendszerességgel éjszakai sportklub
működtetése
 Rendszeres kapcsolattartás a régió központtal telefonon és e-mailen
 Beszámoló három alkalommal a Holdsugár központ részére, melynek tartalmaznia kell a résztvevő fiatalok és segítők
számát, a versenyek eredményeit, és az
díjazottak neveit. Az első beszámolási
kötelezettség a pályázat beadásakor, a
második alkalom a pályázat első elszámolásakor, a harmadik pedig a második, azaz
végső elszámoláskor.
 havonta egy dátumos fotódokumentáció
a klub életéről. Ezt interneten is át lehet
küldeni
 médiamegjelenés elősegítése, újságírókkal
kapcsolatfelvétel, helyi újságokban való
megjelenés
 Az eredeti számlán fel kell tüntetni, hogy
„MÉSE felé ….............Ft elszámolva” és utána a számla eredeti hiteles másolatát kell
eljuttatni hozzánk az összesítő táblázattal.
Végezetül köszönöm, hogy meghallgattatok,
és hogy veletek dolgozhatom.
Marcsi
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Pályázati lehetőségek
Hazai civil szervezetek forráslehetőségei
A hazai civil szervezetek többsége forrásproblémákkal küzd, nem rendelkezik a működtetéséhez, feladatellátásához szükséges
forrásokkal, vagy a források időbelisége okoz
problémát, hiszen nagyon sokszor komoly
késést szenvednek a pályázati kiírások, valamint döntések.
A szervezeteknek így a pályázati
rendszer(ek) megismerésén kívül érdemes
áttekintenie az egyéb forrásszerzési lehetőségeket is:
 Saját árbevétel (szolgáltatás után)
 SZJA 1%
 Tagdíjbevétel
 Szponzoráció.
Az SZJA 1%-os felajánlásokért folytatott
versenyben komolyan csak kevesen vesznek
részt, a támogatási lista élén évek óta ugyanazok a szervezetek szerepelnek (Gyermekrák
Alapítvány, REX Állatmenhely, Alapítvány
a Leukémiás Gyermekekért). Komolyabb
önreklámra, kampányra a szervezetek többségének nincsen forrása, vagy ötlete, így
feltehetőn idén sem sokat változik a mezőny.
Hatékony fellépéssel, a szolgáltatási körbe
tartozó személyi jövedelemadóval rendelkezők megszólításával már lehetne egy kis saját
forráshoz (1%-hoz) jutnia a szervezeteknek.
A civil szervezetek bevételeinek jelentős
része származik pályázati forrásból (EU-s,
hazai) is. Itt a problémát az jelentheti, hogy
a pályázati kalap nem változik, míg egyre
több aspiránssal kell számolni. Nagyon sok
esetben sajnos a hús drágább, mint a leves.
Néhány százezer forintos támogatásnál a
döntési folyamat, a jogi procedúra (szerződéskötés) és az elszámolás nagyon sok munkatársát foglalja le Támogatónak, így majdnem
10

többe kerül foglalkoztatásuk, mint az adott
támogatás.
Mindezek ellenére érdemes pályázni.
A hazai pályázatok közül a költségvetés,
a minisztériumok, az elkülönített alapok,
közalapítványok, megyei és települési önkormányzati alapok, magánalapítványok felhívásaival találkozhatunk. Ezek közül is a leggyakoribbak az elkülönített alapok, valamint a
minisztériumok pályázatai. Ide tartozik pl.
a Nemzeti Civil Alapprogram (www.nca.
hu), vagy a Nemzeti Kulturális Alap (www.
nka.hu). Előbbi a civilek legfontosabb alapja
(6 milliárd körül oszt pénzt évente). Minden
min. 2 éves szervezet pályázhat működési
támogatásra. A támogatási összeg a korábbi
évi ráfordítások összegéhez arányosítással
számítható ki. A kis szervezetek jellemzően
200-500 000 Ft kapnak, nagyobb szervezetek
1-2 M Ft között (ritka az ennél magasabb ös�szeg). A pályázati felhívások általában februárban-márciusban jelennek meg, döntés nyár

környékén várható. A működési támogatások
mellett – amelyet a 7 regionális és 1 országos
kollégium kezel, projekttámogatásokra is
lehetőség nyílik. Utóbbiakra csak közhasznú
és kiemelten közhasznú min. két éves szervezetek nyújthatnak be pályázatot:
 Fejlesztési kollégium: képzési, sajtó, internetes, érdekérvényesítési, tanulmányutas
támogatás;
 Nemzetközi kapcsolatok kollégiuma:
határon átnyúló magyar-magyar projektek; csereprogramok, tanulmányutak,
Eu-s-magyar tapasztalatcsere programok
támogatása
 Önszerveződési: együttműködési
programok.
Újabb őrületet jelent a Norvég Civil Alap
(www.norvegcivilalap.hu) felhívása, amely
a környezetvédelem és fenntartható fejlődés
(Ökotárs Alapítvány), a civil szervezetek
kapacitásfejlesztése (DemNet), szociális
kohézió, gyermek- és egészségvédelem (Autonómia Alapítvány), valamint a kulturális
örökségvédelem (Kárpátok Alapítvány) témakörében várja a pályázatokat (zárójelben
a közreműködő szervezeteket jelölöm). A
projektekre 5 000 –80 000 euró között lehet
pályázni, 10% önrész vállalása mellett. A
pályázatokat 2008. április 10 – 2008. jún. 9.
között, illetve 2009. február 1 – 2009. március 31. között (csak kisprojektet – 5-25 000 E)
lehet pályaműveket benyújtani.

alapok a www.nfu.hu oldalról érhető el.
Ha találunk szimpatikus pályázatot, akkor
már csak a következő négy kérdést kell magunkban feltennünk:
 A szervezet pályázhat-e?
 Van-e illeszkedő projektötletünk?
 Van-e kapacitásunk (anyagi, emberi) a
megírásra és megvalósításra?
 Van-e elég idő a kidolgozásra?
Ha valamennyi kérdésre IGEN a válasz,
akkor mihamarabb vágjunk bele a pályázatírásba (vagy a pályázatíró keresésébe), nehogy
kapkodni kelljen az utolsó pillanatban, sorban állni idegesen, fáradtan a beadás napján
éjjel 11-kor a Fogarasi úti postahivatalban.
Ahol egyébként érdekes találkozásokban
lehet részünk…
Sikeres pályázást kívánok!
Gutjahr Zsuzsanna

Aki szeretne pályázni, annak a következő
oldalakat ajánlom figyelmébe, hogy követni
tudja az éppen aktuális kiírásokat, illetve
azok követelményeit: www.pafi.hu (mindenfajta pályázatokat tartalmaz), a www.
nonprofit.hu és a www.civilinfo.hu (csak
civil pályázatokat tartalmaz). Ajánlom továbbá, hogy mindenki kövesse a saját területe
(pl. kultúra estén a www.okm.gov.hu, www.
nka.hu, www.mma.hu, www.reneszanszev.
hu) kiírásait, illetve a székhelye szerinti települési, megyei kiírásokat. Az Eu-s források
hazai felhívásai és az elkülönített nemzetközi
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Ki kicsoda - Nevek, címek, telefonok
Név
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Egyesület

Vezető neve

Czajlik Mária

MÉSE központ

Jakab Péter

Dr. Faragó Sándor

MÉSE központ

Jakab Péter

Jakab Péter

MÉSE központ

Jakab Péter

Veress Ágnes

MÉSE központ

Jakab Péter

Bernhardt Gyula

2016 Junior Egyesület

Bernhardt Gyula

Bernhardt Nikoletta

2016 Junior Egyesület

Bernhardt Gyula

Bárdos Zoltán

5 pont Egyesület

Gáspár Zoltán

Ivády Gábor

Abasár, Pattoo-Team

Ivády Gábor

Mavrák Krisztina

CSAK

Németh Károly

Józó Ferenc

Csepel

Józó Ferenc

Kiss Katalin

Csepel

Jenei Zoltán

Debrecen

Jenei Zoltán

Jenei Zoltánné

Debrecen

Jenei Zoltán

Illés István

Fülek

Illés István

Slovák Krisztina

Fülek

Illés István

Tar Bertalan

Göd

Halmai Gábor
Tar Bertalan

Deák Timea

HA-JÓ

Holtai Gábor

Címe

Telefon

E-mail

2000 Szentendre, Dalmát u. 8.

30/474-04-17
26/301-497

morren@t-online.hu

2000 Szentendre, Dalmát u. 8.

30/513-91-46

pingpongdoki@gmail.com

2000 Szentendre, Dalmát u. 8.

30/488-83-22
26/301-497

familyjakab@t-online.hu

2000 Szentendre, Dalmát u. 8.

30/971-18-27

veress.agnes@radio.hu

2016 Leányfalu, Hunyadi J. u. 32.

20/560-18-65

junior2016@t-online.hu

2016 Leányfalu, Hunyadi J. u. 32.

20/316-76-87

junior2016@t-online.hu

3530 Miskolc, Avasalja 35.

Bárdos: 70/381-49-86
Gáspár: 70/313-98-64

bardosz@kih.gov.hu
gasparz@kih.gov.hu

3261 Abasár, Fő tér 1. /PH/

30/323-65-73

epitesz@abasar.hu
igabi

2141 Csömör, Nagy S. u. 24.

20/952-72-71

nemethkaroly@fidesz.hu

1048 Bp., Külső Szilágyi út 8. 10/18.

70/512-29-10

jozofree@gmail.com

1211 Bp., Bordás u. 14.

70/604-05-54

4031 Debrecen, István u. 117.

30/968-45-71
52/417-528

szechenyikert@mail.tvnet.hu
jeneizoltan54@gmail.com

4031 Debrecen, István u. 117.

30/555-47-91

jeneine@freemail.hu

+42 191 5834 0103

stefan.illes@centrum.sk

+42 190 7369 906

krisztina.r@centrum.sk

2131 Göd, Petőfi S. u. 48.

30/977-96-87
20/435-23-12

tarbertalan@mailbox.hu

1121 Bp., Remete út 10. A

20/481-79-85

gump@freemail.hu
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Név
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Egyesület

Vezető neve

Holtai Gábor

HA-JÓ

Holtai Gábor

Fodor Miklós

Kecskeméti Spartacus

Jakubács László

Jakubács László

ELEVEN Ifjúsági Közösségi
Tér, Kecskemét

Jakubács László

Bán Rita

Miskolc

Bán Rita

Jakab Péter

Miskolc

Jakab Péter

Fazekas László

Nyírjákó

Szabó József

Kiss Henrietta

Nyírjákó

Szabó József

Dr. Horváth Mária

Pécel

Ódor Attiláné

Pécel

Ódor Attiláné

Török Sándorné

Pécel

Török Sándorné

Koncz Bea

Rákosmente

Koncz Bea

Fodor Zoltán

Szentendre

Jakab Péter

Szarka Szilvia

Szentendre

Jakab Péter

Henyusz Eszter

Tiszaeszlár

Batári Zoltán

Jakab Sándor

Tiszaeszlár

Batári Zoltán

László Tünde

Törökbálint,
Ifj. Klub – MÉSE tag

László Tünde

Ajtai Ferenc

Sirály Újpest

Litkei József

Litkei József

Újpest

Litkei József

Címe

Telefon

E-mail

3141 Salgótarján, Ötvözetgyár út 13.

20/223-70-86

hg61@freemail.hu

6000 Kecskemét, Akadémia krt. 30.
7/19.

30/967-19-96

fodmiki@freemail.hu
skype: fodm@freemail.huiki

6000 Kecskemét, Ferenczy Ida u. 2.

70/342-58-43

jakubacs.laszlo@helpi.hu
skype: eleven@helpi.hu

3565 Tiszaakrámi, Munkácsy 54.

30/571-80-93

banrita2@gmail.com

3533 Miskolc, Komlós tető 56.
Lev. cím: Háló a fiatalokért SFE

70/209-61-91

pingpongpeti@freemail.hu

4541 Nyírjákó, Szabadság tér 2.

30/508-45-55

felho24@freemail.hu

2119 Pécel, Hajnal u. 2.a

20/934-99-80

m_horvath@vnet.hu

2119 Pécel, József A. 13/c

30/826-00-99

2119 Pécel, Petőfi u. 11.

20/770-55-65

torok_sa@vnet.hu

1108 Bp., Harmat u. 176. 1/5.

20/886-10-02

koncz.bea@freemail.hu

4541 Nyírjákó, Szabadság tér 2.

26/313-271
30/919-58-43

residentevil@freemail.hu

4464 Tiszaeszlár, Ref. Parókia
Lev. cím: 4464 Tiszaeszlár,
Arany János u. 37.

70/935-44-86

4464 Tiszaeszlár, Ref. Parókia
Lev. cím: 4464 Tiszaeszlár, Fogarasi út 9.

70/935-44-50

jackob85@gmail.com

2045 Törökbálint, Munkácsy 129.

20/469-79-08

tunde.laszlo@freemail.hu

1048 Bp., Külső Szilágyi u. 6. 6/15.

30/956-88-65

ajtai.ferenc@chello.hu

1046 Bp., Lóverseny tér 6.
Lev. cím: 1046 Bp., Falemez u. 19.

70/363-75-42

liti57@gmail.com
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A vallás és a sport kapcsolata
és szerepe a fiatalok életében
Kedves Barátaim!

Az előadás témájának kifejtése előtt gondoljuk végig a megadott címben szereplő
két kulcsfogalom tartalmi magyarázatát a
Magyar Értelmező Kéziszótár meghatározásait alapul véve (Akadémia Kiadó, Budapest,
1975.).
Sport:
Meghatározott szabályok szerint, időtöltésül vagy versenyszerűen folytatott
testgyakorlás.
Vallás:
A társadalmi tudatnak természetfölötti
erők és lények létezésébe vetett hiten alapuló
formája. Ilyen hittel kapcsolatban megnyilvánulások, tanítások, szertartások rendszere.
Vallomás, tanúságtétel.
A két meghatározásból hadd váljon hangsúlyossá számunkra az „időtöltés” és a „társadalmi tudat” kifejezés.
Az időtöltés utal a MÉSE azon alapvető
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célkitűzésére, amely szerint a szabadidő
hasznos eltöltése érdekében sportversenyeket
szervez drogprevenciós valamint szociális
segítséget nyújtó közszolgálatként.
A társadalmi tudat megfogalmazás pedig
azt szemlélteti, hogy a vallás, a természetfölöttibe vetett hit nemcsak az egyházhoz
kapcsolódó személyek ismertetőjele, nemcsak
a vallásosan felnevelkedettek kultúrájának
része, hanem annál sokkal tágabb értelmezésű valóság. Emlékezetem szerint a legutóbbi
népszámláláskor Magyarország lakosságának
több mint 90 %-a vallotta magát „a maga
módján” vallásosnak. Ilyen nagyarányú
szociológiai tényező valamilyen formában
az ország minden társadalmi közösségében
megjelenül.

A sport eredete:
A sport angol eredetű szó. Jelentése: játék,
szórakozás. Mások még korábbi értelmezés-

hez folyamodnak, és a latin disportare szóból
vezetik le a jelentést: elszakadni valamitől,
vagyis a hétköznapok gondjaitól,
bajaitól, s átlépni a játék és öröm
birodalmába.
A sport története egyidős az
emberiség történetével – erre
lehet következtetni régészeti
leletek, kutatások alapján.
Őskor (barlangrajzok) – önvédelem, futás, hajítás, parittya,
dárda, íjászat, lovaglás, úszás,
ugrás, küzdelem.
Ókor – nyilazás, ökölvívás,
kocsiverseny (Babilon), úszás,
kardvívás, dárdavetés, kocsiverseny (Asszíria), birkózás, futás,
vívás, evezés, tánc (Egyiptom), vizijátékok,
labdajátékok (India), gimnasztika, futás,
távolugrás, gerely- és diszkoszvetés, birkózás,
ökölvívás, lovasversenyek (Görögország – Kr.
e. VII. századtól stadionok építése, olimpiák
rendezése, amely alatt szüneteltek a városállamok közötti háborúk!), kocsiversenyek,
gladiátor viadalok, labdajátékok (Róma – stadionok építése).
Középkor – lovagi játékok, lovassportok
(arisztokrácia), birkózás, botvívás, labdajáték
(jobbágyság); úszás, vívás, labdajáték, korcsolya, vizisportok (Európa, Amerika), küzdő-

sportok (Kína, Japán).
Újkor (modern sport – Anglia,
első sportegyesület: Edinburg,
1742; első sportszakkönyv: 1806;
megjelent a fair play és a sportprofit fogalma) – úszás, lovaglás,
vívás, birkózás, tánc, futás, ökölvívás, vitorlázás, krikett, korcsolya.
Az ifjúság sportnevelése az
ókori görögöknél és az újkori
angoloknál volt hangsúlyos.
Az olimpiai eszme eredeti és
ápolt célja: összekötni a sport által
a népeket, országokat, vallásokat,
s ezáltal elősegíteni a nemzetek
közötti békét, barátságot. Nem
egymás ellen, hanem a győzelemért, a minél
jobb eredményekért küzdeni és győzni.

Sportos hasonlatok,
utalások a Bibliában:
Ószövetség:
Háborúk idején megszokott jelenség volt
a bajvívás. A legismertebb történet Dávid és
Góliát párviadala, amely Dávid győzelmével
végződött, aki hittel, bátorsággal szembe
mert szállni a tőle sokkal erősebb, fegyverekkel jól felszerelt vitézzel (Biblia, Sámuel I.
könyve 17. rész)
A harci kocsik használata szintén háborús
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a mértékletességet és az elszántságot emeli ki
a diadal biztosítékaként. (Biblia, Korinthusi I.
levél 9. rész 24-27. vers) Ugyancsak a futással
érzékelteti a múltat lezáró és a jövő céljára
koncentráló, céltudatos élet eredményességét
– csak így, teljes erőbedobással tudja teljesíteni az előtte álló feladatokat, a Krisztus szeretetének hirdetését szerte a világon. (Biblia,
Filippi levél 3. rész 12-14. vers) Pályáját, nem
sokkal földi életének lezárulása előtt, ezekkel
a szavakkal összegzi: „Ama nemes harcot
megharcoltam, futásomat elvégeztem, a hitet megtartottam.” (Biblia, Timótheushoz irt
II. levél 4. rész 6-8. vers) Úgy tűnik, hogy Pál
apostolnak a futás volt a kedvenc sportja, ha
ismételten ebből meríti a szemléltető példát…

Vallás a sportolók életében:

eseményekhez kötődik, de „gyorsasági versenynek” is értelmezhető… (Biblia, Királyok
II. könyve 9. rész 16-26. vers)
Újszövetség:
Húsvét napján futva mentek az asszonyok,
hogy megvigyék a tanítványoknak Jézus
feltámadása örömhírét. Péter és János szintén futva mentek ki a sírhoz, hogy
meggyőződjenek az asszonyok által
mondottakról. (Biblia, János evangéliuma 20. rész 1-10. vers) Innen
ered a húsvéti futás hagyománya.
Pál, a hellenista műveltségű
apostol több esetben használ a
sportból vett képet mondanivalója szemléltetésére. A futást és az
ökölvívást hozza példaként, s az
önmegtartóztatást és a céltudatosságot hangsúlyozza, mint a győzelem komoly feltételeit. Párhuzamot
von a fizikai és a szellemi küzdelem
között, s mindkettő vonatkozásában
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Ahogyan a tudósok és művészek között
számtalan vallásos személyiség található,
úgy a sportolók között is. Ismerjük Balczó
Andrást, az evangélikus lelkész fiát, a többszörös olimpiai és világbajnok öttusázót, aki
sokszor tett tanúbizonyságot Istenbe vetett
keresztyén hitéről, amely által erőt kapott a
szinte emberfeletti teljesítményhez. Láthatjuk, amint a futballpályára lépő játékosok
közül sokan keresztet vetnek. Emlékezetes
jelenetként őrizhetjük tudatunkban a futballpálya közepén imára letérdelt brazil világbaj-

nok válogatottat, amely hálát adott Istennek,
hogy győzelemre segítette csapatukat.

Vallás a MÉSE klubokban:
A MÉSE tiszántúli régiójának vezetője
református lelkész, s a régió több klubjának
működését református egyházközség támogatja, illetve egy Budapest környéki klub
mögött baptista gyülekezet képezi a támaszt.
Ezekben a klubokban a fiatalok folyamatosan szeretetteljes figyelemben részesülnek.
Az egyetemes és örök érvényű etikai normák
bölcs „szalagkorlátokat” képeznek, védelmezve a fiatalokat a lelki-szellemi-egzisztenciális
szakadékoktól.

A sport és a vallás kapcsolata
és szerepe a fiatalok életében.
Az előbbiekből már egyértelmű e két
tényező jótékony együtthatása. Azonban
hadd álljon itt egy konkrét példa is: A közelmúltban kaptam értesítést arról, hogy egy
katolikus szervezet, a Fokoláre Mozgalom, „A
sport, amely a békét építi” elnevezéssel stafétafutást rendez, melynek során a futásban
résztvevő, különböző kultúrához, etnikai
csoporthoz és valláshoz tartozó gyermekekfiatalok 24 óra alatt az összes hosszúsági
körön áthaladva tanúságot szeretnének tenni
arról, hogy elkötelezik magukat a béke, a
testvériség és az egység értékei mellett. Ez a
rendezvény már a második ilyen nemzetközi
esemény. 2008-ban a magyarországi gyer-

mekek meghívták
a fogyatékkal élő
vak és gyengén
látó társaikat is a
futásra. Azt gondolom, hogy ez az
esemény ékesen
kiábrázolja, hogy
a sport és a vallás
nem idegenek,
még kevésbé ellenségek, hanem nemes célkitűzéseikben
édestestvérek.
A sport és a vallás közös pozitív értékrendje: a mértékletesség, a rendszeresség, céltudatosság, a másik ember tisztelete-elfogadása,
a békesség szeretete, a káros szenvedélyektől
való mentesség, a tiszta módszerek igénybevétele – a játékszabályok betartása, a közösség élményének részesévé és eszközévé válás.
Így és csak így lehet a sport és a vallás az
élet boldogításának, nemesítésének áldott,
járható útjává. Menjünk együtt ezeken az
utakon a közös cél felé!
Jenei Zoltán
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Ha szeretnétek hirdetni magatokat, ilyen plakátokat tudunk
küldeni A/3-as méretben. Mindenki beírhatja saját városát, az
éjszakai pingpong idejét, és kiragaszthatja tetszőleges helyre és
példányban. Érdeklődni a MÉSE központban lehet.

