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Nyári verseny Csonkapapiban
A debreceni klub nyáron is kinyitott
Csömör: 49 labda, 270 liter üdítő
Itt vagyunk, sikerült! - Peking 2008
Beszámolók: Szabadka, Királyhelmec, Tiszaeszlár

Nagy versenyt rendeztek
Csonkapapiban nyáron
Csonkapapiban a megszokott helyszínen
rendezték meg a MÉSE Versenyt: a helyi
általános iskola tornatermében.
Jenei Zoltán MÉSE régióvezető nyitotta
meg a találkozót. A jelenlévők tiszteletadással, hálával emlékeztek dr. Faragó Sándor
Pingpongdokira, akinek oly sok szeretetet, segítséget, oly sok szép rendezvényt
köszönhetnek.
Cseresznye Albert Csonkapapi MÉSE
klubvezető és Pacuk Sándor csonkapapi
testnevelő tanár irányításával folyt le a szép
vetélkedés. Nagy élmény volt ismételten látni
a csonkapapi fiatalok bámulatos asztalitenisz
játékát. A fő profilt kiegészítette a biliárd, a
darts és a sakk/dáma meccsek sorozata.
A versennyel párhuzamosan a szülők
önkéntes segítségként elkészítették a szendvicseket, kekszet, ropit és az innivalót. A debreceniek és a csonkapapiak igazi jóbarátként
játszottak vagy beszélgettek, szívből gratuláltak egymásnak a mérkőzések végén. Érdekességként említhető, hogy a versenybe még a település polgármester asszonya és az általános
iskola igazgatója is
benevezett. Mindketten nyertek
is helyezést! De
garantáltan nem
volt bunda!!!
Az eredményhirdetéskor mindenkit boldogan
megtapsoltak. A
jutalom a szokásos
emléklap, serleg,
érem és csokoládé
volt. No meg maga
az esemény, amely
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újabb ajándék volt mind a vendégeknek, mind
a vendéglátóknak.
Jenei Zoltán

Őszi versenyprogram
November 8.: Debrecen, régiós verseny
(Nagy öröm volt számunkra, hogy megrendezhettük a Dr. Faragó Sándor MÉSE
Regionális Emlékversenyt. Közel 100 fiatal
vett részt - Szentendre, Újpest, Tiszaeszlár,
Nyírjákó, Biharkeresztes, Bakonszeg, Debrecen. A kárpátaljaiak több akadály miatt
nem tudtak jönni, de mi megyünk hozzájuk
a hónap végén... Köszönjük, hogy együtt
tölthettük ezt a szép napot! Baráti üdvözlettel:
Jenei Zoltán.)
November 14.: Újpest, országos verseny
(Köszönjük a lehetőséget ,hogy részt vehettünk a fantasztikus versenyen. Szerencsés a
klub ahol ilyen remek a segítő gárda, nekik is
kijár a köszönet. Köszi mindent: Niki-Gyula
Leányfalu)
November 22.: Tiszaeszlár, Kecskemét
November 29.: Salgótarján, Emődi Ibolya
emlékverseny, országos
December 6.: Göd, régiós verseny
December 12.: Szentendre, Dr. Faragó Sándor emlékverseny, országos

-csocsó: 14 év alatti páros; 14 év feletti páros;
Mindenkit szeretettel várunk, érdeklődni lehet:
Jakab Péter
06-30-4888-322

Kitüntették a MÉSÉ-t
Aszódon a Ferenczi György Alapítvány,
a Szociális és Munkaügyi Minisztérium és
az Aszódi Javítóintézet a XIV. tudományos
napokat tartotta meg október 30-án. A
konferencia keretén belül átadták a Ferenczi
György díjakat. Nagy megtiszteltetés, hogy
idén az egyik díjazott a MÉSE lett. Jakab
Péter és Veress Ágnes vette át a kitüntetést,
melynek indoklásakor hosszan méltatták Doki
munkásságát.

Bakonszeg újraindult
A nyári szünet után ősszel ismét fogadja a
fiatalokat a bakonszegi klub. Változatlanul
komoly probléma, hogy a lelkész családnak
nincs segítsége, két kisgyerek mellett nehéz
éjszakai klubot működtetni.

Évadzáró emlékverseny
Szeretettel meghívunk minden éjszakai sportolót Szentendrére!
Időpont: 2008. 12.12. 18.00 óra
Helyszín: 2000 Szentendre, Kálvária u. 16.
Barcsay Jenő Általános Iskola
Program: nevezés: 18.00-19.00-ig; a verseny
megnyitója 18.30.-tól; a verseny kezdése.
19.00-tól
Kategóriák:
-asztelitenisz: Alsós fiú és lány; Felsős fiú és
lány; Középiskolás fiú és lány; 18 év feletti
kategória, melyben indulhatnak a felnőtt
játékosok, és az egyesületi, illetve leigazolt
játékosok, kortól, nemtől függetlenül. (Abban
az esetben, ha egy kategóriában kevés
induló jelentkezik, összevonásra kerülhet más
kategóriával, de külön értékeljük.)
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A debreceni klub nyáron
hétköznap is kinyitott
A klub a nyári hónapok alatt is
folyamatosan nyitva volt pénteken
18 órától, a szokott időben a lakótelepi fiatalok számára, akik igénybe
is vették a lehetőséget, mint kedvenc törzshelyüket. A „nyári unalomban” most is jól jött, hogy van
egy hely, ahol kellemes hangulatban
el lehet tölteni a péntek estét-éjszakát. Sőt, mivel nyáron egyéb rendezvények szünetelnek, így a kedd
és a csütörtök estéket is le tudtuk
foglalni a MÉSE Klub számára. Természetesen ezt a ráadást örömmel
fogadták a fiatalok.
A létszám váltakozó volt, 10 és
40 között. Továbbra is óvakodunk a „szervezéstől”. Azt tapasztaltuk 2008. július 1 óta,
hogy a fiatalok nem kényszernek, hanem
kiváltságnak tekintik a klubba járást. Ezért
nem is akarjuk az életérzésüket befolyásolni.
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Azt gondoljuk, hogy ha mesterségesen irányítanánk a folyamatot, akkor elveszítené a
természetes vonzását, és kiürülne a terem.
Mivel azonban nincs erőltetés a dologban, sőt
rend és fegyelem van, ezért „kapaszkodnak” a
fiatalok a részvételért, és ajándékként veszik
a klubtagságot, és
igyekeznek „kiérdemelni” a közösséghez tartozást.
Jenei Zoltán
klubvezető irányításával gyakorlott
munkatársak nyújtanak segítséget
a programokhoz.
Pákozdi Éva munkatárs, aki hivatásos
nevelőszülői képesítéssel is rendelkezik,
tapasztalt szeretettel vigyáz a „gyermekeire”, akik már
nagyon is a szívéhez

nőttek. A szendvics, tea, üdítő mellett alkalmanként kedveskedik a fiataloknak egy-egy
különlegességgel: bográcsos meleg étel, sült
alma, gesztenyepüré habbal, forró csoki.
A fiatalok díjazzák az anyáskodó törődést,
amelyre többen nemcsak érzelmileg, hanem
szociálisan is rászorulnak. Így a DOKI szándéka szerint valóban
egy kissé családpótlóvá válik a MÉSE Klub.
A foglalkozásokat
színesíti egy-egy kézműves délután, amikor különféle dísz- és
ajándéktárgyak készíthetnek maguknak
és családjuknak. Az
üvegfestés, papírhajtogatás, korongozás,
batikolás jól leköti a
figyelmet, és hasznos
tevékenység is.
A nyári „desszertek” közé tartozik a
hagyományos kirán-

dulás. Most Balatongyörökre sikerült eljutni,
július 21-27-ig. Nagy élmény volt a Balaton,
bár eléggé rossz időt fogtunk ki, így csak két
alkalommal sikerült fürödni. A biciklitúrák,
a jóízű beszélgetések, a társasjátékok, kézműves foglalkozások feledtették a kellemetlen
időjárást. Hamar elrepült a nyár…
A szeptemberi iskolakezdés után beállt a
klubélet a rendes kerékvágásba. Mint a menetrendszerinti járatok, úgy érkeznek a fiatalok a klubba, hogy kikapcsolódjanak az egész
heti tanulás (?!...), munka után. Havonta egy
háziversenyt rendezünk. A jutalom: emléklap, érem, csokoládé. Van, akinek már egy
garmada érme van! Tervezzük, hogy néhány
kiemelt alkalommal különleges jutalmakat
fogunk osztani, valami értékeset és egyben
hasznosat: szabadidő ruhát, sportcipőt,
sportsapkát, pólót… Ehhez, persze, fedezet
is kell.
A múló idő, no meg az intenzív használat
erősen megviselte a sporteszközeinket. Két
pingpongasztal is hadirokkanttá lett a versenyek küzdelmeiben. Helyettük két új asztalt
vásároltunk.
Jenei Zoltán
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Csömörön 49 labda és
270 liter üdítő fogyott el
Vitaindító, amit majd élőben
folytathatunk…
A csömöri verseny – bár remekül sikerült
és mindenki jól érezte magát –, többekben
több kérdést is felvetett. Ennek két írásos
lenyomatát találjátok meg itt, az újságban,
bővebben Szentendrén lehet majd megbeszélni mindent december 12-én.
2008. október 18-án 7 órakor Bátovszki
György polgármester úr nyitotta meg a versenyt, majd 10 asztalon kezdődött a játék. Az
első meccs után egy továbbjutó és egy vigaszágas, majd a vigaszágon elszenvedett második vereség után egyenes kieséses módon
bonyolítottuk a versenyt. A kicsi fiúknál és a
lányoknál ez jól működött. Sajnos adminisztratív hiba miatt a nagyoknál és a haladóknál
kicsit belezavarodtunk, de igyekeztünk a
hibát kijavítani.
És akkor gondolkodjunk közösen.
Jakab Péter részben jogos kritikával illette
versenyünket a www.holdsugar.hu honlapon.
Az egészen biztos, hogy a tombolát „szabályosan” húztuk, bár az előfordult, hogy egy
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xs méretű shortot kicseréltünk nagyobbra, ha
láttuk, hogy felnőtt érkezik érte. Tombolát
mi rendeztünk először 2006-ban, és ma is
valljuk, szükség van rá, örülünk, hogy hagyományt teremtettünk. Igyekszünk hasznos, sporthoz, ifjúsághoz köthető tárgyakat
vásárolni és kérni a támogatóktól. Ebben
legnagyobb támogatónk idén is a MÉSE volt,
köszönet érte.
És most a verseny lebonyolításáról.
Az látható, és reméljük, hogy ez a jövőben
is így marad, az egyik legnépszerűbb MÉSE
verseny a csömöri, hiszen nálunk van szinte
mindig a legtöbb versenyző, bízunk benne,
hogy ez a verseny színvonalának köszönhető.
Nagyon igyekszünk megfelelő körülményeket teremteni. Ismétlem, nagy örömmel és
lelkesedéssel, hittel szervezzük. Nekünk is
célunk, hogy minél több meccset játszanak a
gyerekek, hiszen Róluk szól. Természetesen
mi is látjuk a hibákat, és azt meg is beszéljük
a CsAK egyesület tagságával. Idén arra jutottunk, jövőre hívunk egy profi, már sok versenyt lebonyolított bírót, és növeljük az admi-

nisztráció létszámát. Lehet, hogy a sorsolás
kicsit tovább fog tartani, de előre kiírjuk a
lehetséges meccseket. Elkülönítjük a versenybíróságot, mert legtöbb idejük az „…én mikor
jövök, ha x-et nyertem és y-t vesztettem kivel,
mikor fogok még játszani…” kérdésekre ment
el, és ekkor már könnyű rontani. Természetesen a kérdések jogosak, a meccsek kiírása után ezt jól látható helyre ki fogjuk
függeszteni.
És azonnal felmerül az idő kérdése.
Amennyiben ragaszkodunk (és miért ne
tennénk?) az éjszakai versenyhez, akkor
ez bizony ennyi versenyzővel alaposan
belenyúlik az éjszakába. Gondoljatok
bele, minimum 500 meccs, ez asztalonként 50. Ha 10 perc egy meccs, akkor
is 8,5-9 óra. Tudom, hisz mi is járunk
versenyre, az ember éjjel 1-kor egy hos�szú hét után, bizony már elindulna haza.
Vagy korábban kezdjük a versenyt, vagy
a sofőröknek biztosítunk pihenő szobát,
vagy megoldjuk a szállás kérdését, bár az
nagyon sok pénz.
Nem örülünk, de megértjük, mikor
egy-egy csapat, akinek már nincs játékban versenyzője, az eredményhirdetés
és tombola előtt elindul haza. Javaslom:

legyen egy-egy „nagy” országos verseny az
első és második félévben, és legyen több
regionális, kisebb verseny. Szerintem szükség
van arra, hogy országos versenyek is legyenek, hiszen itt találkozunk néhány csapattal
egyszer egy évben, és olyan jó őket látni, és
beszélgetni velük kicsit.
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Statisztika:
Nevezett: 146 fő 4 kategóriában.
Kísérő: 22 fő
Elfogyott: 49 db labda, 3 ütő, 4 kupa 16
db érem, 107 db tombola
270 liter üdítő, ásványvíz, 700 db pohár,
28 kg kenyér, 100 db pogácsa, 22 kg
banán, 19 kg alma, 280 db csokoládé, 2 kg
kávé, tej, cukor, 6 kg felvágott, 1,5 kg (házi)
kacsazsír, 5 kg paprika, 6 kg lilahagyma, só,
bors, majonéz, ketchup.

Felmerült a kategóriák kérdése is.
Ebben az évben polgármesterünk vendégeiként érkeztek szlovák barátaink. Nem ismertük játéktudásukat, sőt, őket magukat sem,
de Nagy Tamást, és Németh Rolandot már
több MÉSE versenyen láthattátok, sokszor
vannak velünk, eljárnak közénk péntekenként. Haladó csoportban mindig történnek
érdekes nevezések, ezen nem nagyon tudunk
változtatni.
Több meccset vezettem magam is a 14+
korosztályban, bizony-bizony 1-1 srácnak a
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haladó csoportban illett volna indulnia. Ez a
csoportvezetők felelőssége.
Javaslom: nevezést csak a csoportvezetőktől fogadjunk el, ők tudják, ki milyen szinten
játszik. Felmerült, hogy több kategóriában
lehessen nevezni, támogatom, a MÉSE elnöksége határozza meg ezeket a kategóriákat, én
sajnos nem emlékszem, hogy régebben miket
is gondoltunk el és fogadtunk el.
Kérlek benneteket, átfogóan gondolkodjatok, hiszen nem lehet összehasonlítani egy
országos versenyt közel 150 nevezővel, és
egy regionális versenyt 30 nevezővel. Nagyon
várom ötleteiteket, tapasztalataitokat.
Németh Károly

Sűrű hétvége volt, tele
élménnyel és tapasztalattal
Kedves Holdsugarasok!
Pénteken a Szentendrei Klub elindítása
után felnéztem Pilisszentlászlóra ahol újra
elindult az program a Waldorf Iskolában.
Óriási élmény egy új helyszínt meglátogatni,
mert tele van élettel, lelkes segítőkkel és
gyerekekkel. A csocsó és pingpong mellett
két tanár és egy kanadai barátjuk 2 gitárral és
egy dobbal, élő koncertet adtak a résztvevőknek. A szervezők tele vannak ötlettel, és már
nagyon készülnek a szentendrei versenyre.
Szombaton Csömörön közgyűlést tartottunk, ahol a lemondott Búzás Szilvia helyett
Litkei Józsefet választottuk be a Felügyelő
Bizottságba. Másik fontos döntésünk az volt,
hogy a MÉSE-t az alelnök is önállóan képviselheti harmadik féllel szemben. Ez utóbbira
technikai okokból volt szükség.
Fontos tapasztalatokkal és felismeréssel
lettem gazdagabb az Országos Bajnokság
után. Úgy látom, hogy figyelni kell arra, hogy
a program eredeti célját ne veszítsük szem
elől. Azért dolgozunk, hogy a hátrányos
helyzetben lévő fiatalok minket válasszanak,
és hozzánk jöjjenek játszani pénteken és
szombaton. Ezt úgy tudjuk elérni, ha minél
többet játszhatnak és minél több sikerélményt adunk nekik. Ehhez az szükséges,
hogy rendezvényeinken a lehetőségeinkhez
mérten sok mérkőzésben vegyenek részt, és
a díjazásban minél több kategóriát írjunk ki.
Egyébként ezt már meghatároztuk korábban
egy konferenciánkon, jó lenne, ha úgy működnénk, ahogy meghatároztuk magunknak.
És most visszatérnék az elejére: a cél az, hogy
a gyerekek játszanak! Azt javaslom, hogy a
gyerekek játéka legyen az elsődleges, és ha
van felnőtt jelentkező, akkor ők játsszanak

egyenes kiesést. A profi kategóriával bajban
vagyok, pedig ezt is meghatároztuk korábban. Csak azok indulhatnak el a versenyeinken, akik lejárnak az éjszakai klubokba. Nem
a profiknak rendezzük a versenyeinket. A
lebonyolítási rendszer legyen egyszerű, átlátható, mindenki által követhető.
Tombolasorsolás: Láttam korábban Szabadkán olyat, hogy a szám kihúzása után a
szervező titokban, gyorsan kicserélte a tárgyat, mert azt látta, hogy olyan gyerek közeledik, akinek komolyabb díjat akart adni. De
az igazi tombolahúzás olyan, hogy felmutatom az ajándékot és utána a kihúzott személy
elnyeri azt. Nem a kijövetel közben döntöm
el, hogy mit adok neki. Ezt a gyerekek észreveszik és panaszkodnak.
Lehet, hogy ezek majd egy konferencia témái is lesznek, de szerintem ne húzzuk addig,
hanem a lehetőségeinkhez képest próbáljuk a
célunkat megőrizni.
Üdv:
Jakab Péter, Szte-MÉSE
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Itt vagyunk, sikerült!
Tapasztalatok az Olimpiáról
Nagyon hálás vagyok annak a rengeteg
embernek, akinek a kijutást köszönhetem,
hiszen olyan hozadékkal bírt az életemben,
amit másképpen nem tudom, hogyan tapasztalhattam volna meg. Nézzük meg dióhéjban
ezen hozadékokat:
Média: Természetesen a média figyelme is
az asztaliteniszre irányult legalább egy kicsit
és mindnyájan jól tudjuk, milyen fontos ez
manapság.
Sportági: Kezdve azzal, hogy Harczi
Zsolttal közösen részt vehettem
egy olyan edzőtáborban Falk am
Seen(osztrák-olasz határ), ahol az
európai elit közösen készült fel
az Olimpiára. Majd 2 hétig a legjobb európaiakkal tudtam edzeni
(Schlager, Persson, Tokic, Steger,
Ovtscharov, Gárdos, Blaszcyk…)
ami fejlődés szempontjából kiváló
lehetőség volt. Folytatva az Olimpián a verseny kezdetéig eltöltött 10
nappal, ahol –mivel egyedüli magyar férfi asztalitenisz játékosként
utaztam - szintén az európai elittel
edzhettem.(Michael Maze-zel például életemben először játszottam.)
Kint:
érdekes, hogy a megnyitó számunkra, versenyzők számára nem
volt kifejezetten nagy élmény, mivel
az egészből alig láttunk valamit. 3
órával kezdés előtt már indultunk
talpig felöltözve a Tornacsarnokba,
ahol az összes megnyitóra érkezett
országot leültették a lelátókon azt
várva, mikor indulhatnak felvonulni. Ott bent mondjuk mókás volt,
hogy az unatkozó sportolók – kive10

títő nem lévén – kreativitása felszabadult és
valamelyik afrikai ország lelkes csatakiáltása
közepette elkezdődött a hullámzás!!! Nagyon
élvezetes volt látni ahogy egy egész (sokezres)
stadion nézőterén hogy ugranak fel egy heves
kiáltás közepette az országok versenyzői!
Utána egy kb. 2 órán keresztül tartó lassú
menet az Atlétikai Stadionig (Madárfészek) a
párás, izzasztó kínai éjszakában talpig felöltözve! Ami viszont szintén nagyon izgalmas
tapasztalat volt, ahogy már a Stadion bejára-

tánál skandálások – mint
„Ki a jobb?....MAGYAROK!!!!
és MagyaróóóórszágMagyaróóóóóórszágMagyarország
Léééáááóóóóó! – közepette
berontottunk a (ha jól
tudom ) 110 ezres telt házas
Stadionba, egy óriási kínai
emberhalmaz üdvrivalgása
érkezvén!!! Fúúú! Az nem
volt semmi!
Érdekes volt számomra,
hogy a sportolók mennyire
hétköznapi sportfanatikusként viselkedtek a kint eltöltött idő alatt.
Amikor nagyon híres játékost láttak, pont
úgy rohamozták le őt (Nadalt, Djokovicot,
Kobe Bryant), ahogy a sztárokat szokták a
rock-koncerten.
 Élőben és láthattam Federert, Nadalt,
Djokovicot, stb. teniszezni….no komment
Eljutottunk drukkolni a magyaroknak:
 női kézi: brazil-magyar, utolsó másodpercbeli egyenlítéssel!!!!! WOW!!! Most
is átérzem azt az adrenalin löketet, amit
akkor…hihetetlen izgi volt!

 kajak-kenu: ott lehettünk az első aranyunknál több, mint 300 piros-fehér-zöldre festett tomboló magyar ember közepette a már jól ismert buzdító nótákat,
skandálásokat énekelve-ordítva!!!! Óriási
élmény volt!!!!!!!
 Láttam strandröpit élőben!!!!!!
 Megnéztük a 100 méteres férfi síkfutás
előfutamait! Majd „hazafelé” a falu felé
két üléssel előttünk ült Usain Bolt!!! Jött
vissza a faluba, miután jól végezve dolgát
megnyerte az előfutamát!
És annyira örülök, hogy
megismerkedhettem a magyar sport elitjével, játékosokkal, vezetőkkel.
Végezetül de még véletlenül sem utolsó sorban:
életemben soha nem éreztem így át, hogy MAGYAR
vagyok! Minden reggel amikor felkeltem és magamra
húztam a címeres mezt,
éreztem egyfajta vibrálást
magamban: Igen Jani,
eljutottunk, itt vagyunk,
sikerült!!! Nézzük mit hoz
a ma!
Jakab János, húszéves
asztaliteniszező, 2008.10.17
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Szabadkán jártunk
Szeptember 26-án egy kis csapat ellátogatott a szabadkai klub hívására megünnepelni
a klub nyitásának 3 éves évfordulóját. Kiss
Dezső, akinek már több mint 6 klub létrejötte
köszönhető Szerbiában, nagyon komoly munkát végzett a szervezés területén. Illusztris
vendégeket is hívott, akik közül a legnagyobb
sikert Zoran Kalinic, a volt Jugoszlávia többszörös Európa- és világbajnok asztaliteniszezője aratta, aki jelenleg a szerb asztaliteniszválogatott szövetségi kapitánya.
A megnyitón az iskola igazgatónője elmondta, hogy óriási dolgot vittek véghez az
elmúlt évben: az iskola mellett egy sportcsarnokot húztak fel nem egészen egy év alatt. A
hivatalos megnyitó pár hét múlva lesz, úgyhogy az éjszaka nem csak pingpongozással
telt, hanem az említett csarnokban dolgoztak
a munkások is, mert még nagyon sok minden
hiányzik a teremből. Remélem, legközelebb
már mi is ott játszhatunk. Furcsa volt hallani
még a megnyitón, hogy szeretettel üdvözlik
a határontúliakat, és később esett le nekünk,
szentendreieknek, hogy azok mi vagyunk.
Sok érdekes dolgot meséltek még nekünk
a szervezők, például, hogy nemrég a koszovói
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menekültek is elkezdtek járni a klubba, de
kénytelenek voltak korlátozni a lejárást, mert
úgy viselkedtek, hogy az nagyon szokatlan
volt az ittenieknek. Kértek segítséget a helyi
vezetőktől is, és szeretnének ebben az ügyben
egy konferenciát is tartani, mert az a cél,
hogy mindenki le tudjon jönni játszani, ne
legyen diszkrimináció, de ehhez segítség kell.
Minden versenyen szerbül és magyarul is elhangzik minden, tehát nagyon figyelnek arra,
hogy senki se érezze magát kívülállónak,
ezért is veszik komolyan ezt az ügyet.
A versenyen Várnagy Szabolcs 2. lett pingpongban, és Csákvári Norberttel az oldalán
2. és 3. helyet szereztek 2 korosztályban is
csocsóban. A szentendrei klub szeptember
eleje óta megint teljes gőzzel üzemel, így
bárkit szívesen látunk aki pingpongozni,
csocsózni, biliárdozni vagy kosarazni szeretne. Ezen kívül örülnénk, ha újabb önkéntesek
csatlakoznának a programhoz, segítve a péntek esték lebonyolítását. A 2001 óta működő
klubunkból néhányan családi okok miatt
távoztak, így szeretnénk kicsit frissíteni az
erőinket.

Jakab Péter

Királyhelmecen gyönyörű
közösségi ház épült
Érdekes közérzettel készültünk
Királyhelmecre, Szlovákiába, az Európai
Unió egy másik tagországába június
26-én, ahova immár határok nélkül
vezet az út! Még működnek bennünk
a régi beidegződések, még nem merjük
hinni igazán, hogy tényleg nem kell
útlevél, hogy tényleg nem kell megállni
a határon még formaságból sem… Pedig
valóban így van: ott vannak még a régi
épületek, de üresen, jelenleg funkció
nélkül, és már nem képeznek akadályt a
továbbhaladásban.
Nagy örömmel fogadták a vendégeket
a helmeciek. Büszkén mutatták meg
az új közösségi házat, amely elkészült, és
foglalkoztató termeivel jól szolgálja a fiatalok
szabadidős tevékenységeit. A tetőteres épületben a földszinten van egy nagy terem, bőven lehet pingpongozni, sakkozni, eszegetni
és ücsörögni-nézelődni egyszerre! Szintén a
földszinten vannak a kulturált mosdók, még
mozgássérültek számára is… Az emeleten

pedig négy közösségi terem található, ahol
szintén különböző tevékenységek kaphatnak
helyet: kézművesség, filmnézés, beszélgető
kör, zenélés…
A verseny megnyitóját Jenei Zoltán
MÉSE régióvezető végezte. A fiatalokkal
együtt megemlékezett dr. Faragó Sándor
Pingpongdokiról, aki a MÉSE mozgalom
atyjaként alapította meg Magyarországon
a drog prevenciós szociális szabadidős
sportklubok hálózatát.
A fiatalok jót játszottak Molnár István királyhelmeci klubvezető és segítői
irányításával, közben ettek-ittak kedvükre (szendvics, sütemény, üdítő…).
Miután a nyertesek megkapták megérdemelt jutalmukat (emléklap, érem, csokoládé), a debreceni vendégek idejébe még
egy rövid városi körültekintés is belefért
Királyhelmec nevezetességeiről.
Szép emlékként marad meg a helmeci
és a debreceni fiatalokban egyaránt ez a
találkozó.
Jenei Zoltán
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Tiszaeszláron már seniorok
is vannak
A nyári tábor után még inkább fellelkesült
fiatalok újult erővel, akarattal kezdték látogatni klubunkat.
A 2008. évben a nyitva tartást újra a
lelkipásztor biztosította. Júliusban táborba
vittük a gyermekeket, ahol a már megszokott
jókedvű helyi versenyek mellett idegenben is
kipróbálhatták tudásukat fiataljaink.
Regionális és országos MÉSE bajnokságokon is igyekszünk a fiatalokkal részt venni.
Legutóbbi Debrecenben mérhették össze
tudásukat fiataljaink jó hangulatú mérkőzések keretében. Nyári nyitva tartásunk
kedd-csütörtök-szombat esténként volt.
Havi rendszerességgel pedig helyi versenyt
rendeztünk.
Szeptember hónap mindig kicsit nehezebben indul. Egyrészt a gyermekek a nyári
szabadság után újra tanórák - házi feladatok –
dolgozatok lázában égnek, másrészt a nyáron
a család közelében lévő, a falu közösségében
megcsendesülő fiatalok újra a városi forgatag
részévé válnak. A nagyfiúk, nagylányok a városban még nagyobbak, az ital, a kábítószer,
a pusztán vagányságból megtett felelőtlen
szórakozás újra megjelenik.

Ilyenkor egy kicsit újra rend – béke – tisztesség szeretetre kell nevelni a fiatalokat. Erre
nagyon jó eszköz a sport, a pingpong. Néhány
hét átmenet után sikerült visszaállni a régi
kerékvágásba.

Nagyszerű tapasztalat volt, hogy a lassan
4 éve hozzánk járó fiatalok közül vannak,
akik felcseperedtek, már munkás emberként,
18 évesen munka után is szívesen jönnek
hozzánk, sokszor csak egy kicsit beszélgetni,
kikapcsolódni.
Batári Zoltán György lelkipásztor
Tiszaeszlár, 2008. október 18.
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... ha a vége jó
Egy borongós őszi napon az öreg indián
elmegy a varázslóhoz és megkérdezi:
- Milyen lesz a tél?
- Kemény hideg tél lesz.
- Biztos?
- Biztos.
- Gyűjtsek fát?
- Még kérded? Gyűjts!
- A családom is gyűjtsön?
- A családod is.
- Az egész törzs gyűjtsön?
- Az egész törzs...persze.
Az öreg elballag, a varázslónak pedig kezd
rossz lelkiismerete lenni. Mi van, ha felesleges munkát adott az öregnek? Hát bemegy
a városba, a meteorológiai intézetbe, és
megkérdezi:
- Milyen lesz a tél?
- Kemény, hideg tél lesz.
- Biztos?
- Biztos. A szatellit-felvételeken remekül
látszik, hogy az indiánok már mindenfelé
gyűjtik a fát...

- Mi az, hogy bizalmatlanság? Még a páncélszekrény kulcsát is mindig itt hagyom az
íróasztalon!
- Az igaz, de a kulcs nem illik a zárba!
A rendőr megállít egy kocsit a felüljárón:
- Gratulálok, önök a 100000. autósok, akik
ezen a felüljárón elhaladnak. Nyertek
100000 Ft-ot. Mire költik a pénzt?
- Megszerzem a jogosítványt - válaszol a
vezető.
- Ne is figyeljen rá, tök részeg - szól oda a
feleség.
Hátul ül a nagypapa, aki nem hallott semmit
eddig:
- Ugye megmondtam, hogy ne lopott kocsival menjünk!
A csomagtartóból megszólal egy hang:
- Átmentünk már a határon?

IMPRESSZUM

- Hogyan tudsz egy lágytojást a betonpadlóra dobni úgy, hogy ne törjön össze?
- Ez butaság, a betonpadló nagyon kemény,
nem törik össze.
Két barát beszélget:
- Sportolsz?
- Minden nap jógázom. Hanyatt fekszem a
heverőn két órán át, a szememet egyetlen
pontra függesztve.
- Milyen pontra?
- A képernyőre.
- Főnök úr, én felmondok – jelenti be a takarítónő a bankfiók igazgatójának. – Nem
tudom elviselni a bizalmatlanságukat!

Kiadja a Magyarországi Éjféli Sportbajnokságok Egyesülete
Támogatóink:
Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium;
Nemzeti Civil Alapprogram
Szerkesztőség:
MÉSE központ, 2000 Szentendre, Dalmát u. 8.
Tel.: 06-26-301-497
e-mail: fagosa@dunaweb.hu
Web: www.holdsugar.hu
Felelős kiadó: Jakab Péter
Szerkesztők: Veress Ágnes, Török Mónika
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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.

