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Két helyszínen is bonyolódott éjszakai 
sportbajnokság május 22-23-án, hétvégén. 
Pilisszentlászlón összekötöttük a kellemest 
a hasznossal, és a szlovák napok keretében 
rendeztük meg a játékokat. A faluban lakó 
asszonyok főzték a bográcsban a sztrapacskát 
és a káposztalevest. Az esemény a Kékvölgy 
Waldorf Iskola évszakünnepével kezdődött, 
egy kiállítást is meg lehetett nézni, volt retró 
szlovák nyelvű diszkó, csocsó és 4 pingpong 
asztalon lehetett pingpongozni. Termé-
szetesen előkerült a korfball állvány is, így 
senki sem unatkozott. Mozgalmas este volt, 
mert nem csak az iskolások vettek részt a 

rendezvényen, hanem érkeztek 
Szentendréről, Leányfaluról, 
Szabadkáról (Szerbia), és Bénáról 
(Szlovákia) is. 

Másnap este a BSE aszta-
litenisz csarnokában került 
lebonyolításra a MÉSE országos 
bajnoksága. Közel 90 induló volt, 
csapatok érkeztek Debrecenből, 
Abasárról, Csömörről, Szent-
endréről, Bénáról, Szabadkáról, 
Újpestről, Dunakesziről, Gödről, 
Pesterzsébetről, Kecskemétről, 
Leányfaluról, Zagyvarónáról, 
Törökbálintról.

Egy hétvégén két versennyel 
indult a nyári szezon
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A leányfalusiak vasból mentek 
nyaralni

A Duna-menti település faluházát lebontották, 
de senki nem sajnálja. A faluközpont megszé-
pül, újjászületik, uniós pályázati pénzt nyert 
erre az önkormányzat, Bernhardt Gyuláéknak 
pedig az jutott eszükbe, hogy hasznosítják 
a bontásból visszamaradt vasanyagot. Meg-
kapták, eladták és ebből a pénzből vitték a 
klubtagokat nyaralni. 
Luxusra ugyan nem futotta, a három nap 
a nomád nyaralás jegyében telt, de így 
is nagyszerűen érezték magukat. Egy üres 
telken felállítottak sátrakat, petróleummal és 
fáklyákkal világítottak, tüzet raktak, bográ-
csoztak, játszottak, beszélgettek, és közben 
élvezték, hogy együtt lehetnek. Sor került per-
sze a fiataloknak elmaradhatatlan éjszakai 
fürdőzésre is, és bár a három napból csak az 
első volt kánikula, később még esett is, de a 
kis közösség így is remekül szórakozott.

Szentendrén fociztak nyáron

Az iskolai szünetben az iskola melletti 
focipályán folyt az éjszakai sportbajnokság 
nyári szakasza. Horváth Győző (önkormány-
zati képvisel, zenetanár) vezetésével minden 
péntek este 3- 4 csapat lakótelepi fiú rúgta 
a labdát sötétedésig. Az utolsó pénteken 
megtörtént a díjkiosztó, ahol megjelent Hajdu 
Gábor önkormányzati képviselő, a Sport 
Bizottság vezetője is.

Bemutatkozott a Holdsugár

Szeptember 15-én az EU SPORT FUTURE 
Budapest Workshop on sport and society 
rendezvényén mutatkozott be a MÉSE és a 
Holdsugár program. 

Őszi programelőzetes

Szeptembertől folytatódik a verseny szezon, 
és a következő helyszíneken rendeznek orszá-
gos (régiós) bajnokságot a helyi klubok. 
Csömör, Országos Bajnokság, október 24., 

15.00
Debrecen, kistérségi, október
Tiszaeszlár, kistérségi, november
Újpest, országos, november 20., Sirály kupa
Salgótarján, országos, december 5.
Kecskemét régiós 
Szentendre, országos, december 18., 

19.00

Pingpongasztalokat vehettek

A csömöri versenyen, a tavalyihoz hason-
lóan, megint van lehetőség jó minőségű, 
használt asztalokat vásárolni. A szállításról 
gondoskodni kell. Az ára: 55.000,-Ft. 
Bővebbet Németh Karcsitől tudhattok meg, 
hívjátok!
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2009. augusztus 24- 
26 között a Debreceni 
Széchenyi Kerti MÉSE 
Klub jóvoltából kis csa-
patunk Leányfalura lá-
togathatott. Összesen 
kilenc fiatal és 2 vezető 
indult útnak hétfőn 
hajnalban a Debreceni 
Vasútállomásról. A kö-
rülbelül 6 órás utazás 
után dél körül érkez-
tünk meg a leányfalui 
Vadkacsa Kempingbe, 
ahol ottani vezetőnk várt minket. 

Mivel ekkorra már nagyon megéheztünk. 
a programjainkat az étterem megismerésével 
kezdtük. Az étterem a tábortól csak 10 perc 
sétára volt, és minden nap finomabbnál fino-
mabb ételekkel vártak minket. A hétfő reggeli 
fárasztó utazás után a délutánt a leányfalui 
termálstrandon töltöttük. Bár az idő picit bo-
rús volt, mi nagyon élveztük a fürdőzést. Ki-
próbáltuk a hideg és meleg vizes medencéket 
is és kipihentük a nap fáradtságait. A vacsora 
után visszatértünk a táborba, majd az estét 
kis csendességgel és játékokkal töltöttük. 

Viszonylag hamar aludni mentünk, és mint 
másnap kiderült, ezt nagyon is jól tettük, 
hiszen emberpróbáló nap következett. 

A reggeli ébresztő áhítat után kerékpárral 
Visegrádra indultunk meglátogatni a bob 
pályát. Nagyon jó bicikliket kaptunk és veze-
tőnk után iramodva megkezdtük a 20 km-es 
utat. A biciklizést nagyon élveztük egészen 
az út végéig ahol egy 3 km-es emelkedő várt 
minket. Ez a kis rész alföldi tájhoz szokott 
lábainkat igen megviselte, de kárpótolt 
minket a csúcson a bobpálya. 4 csúszás után 

eléggé kipihentük 
magunkat, hogy 
folytassuk utun-
kat visszafelé. A 
kedd délután sem 
maradt program 
nélkül. Mindenki 
kipróbálhatta ma-
gát falmászásban, 
majd kajakozhat-
tunk is. A kimerí-
tő nap után este 
óriási tábortűz 
várt minket, bár 
ennek fényénél 

Vadkacsa Tábor
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Tény: A vadlibák csoportosan „V” alak-
ban szállnak. Repülés közben mozgatják 
szárnyukat, s a levego felhajtóereje fenn-
tartja a következo libákat. Így lehetséges, 
hogy 71%-kal hosszabb távolságot tud-
nak megtenni, mintha csak egyetlen pár 
repülne.

Tanulság: Ha egymást segítve dolgozunk, 
s közösségi szellemben végezzük a munkán-
kat, sokkal gyorsabban érjük el a célt.

Tény: Ha egy vadliba kirepül a sorból, és 
egyedül próbál célhoz érni, azonnal lelassul, 
mert nem segíti őt többé a levegő emelő ha-
tása, amelyet a többi vadliba szárnycsapásai 
biztosítanak számára. Így gyorsan visszare-
pül a sorba, hogy repülése könnyebbé váljon 
a társai erőfeszítése által.

Tanulság: Ha annyi eszünk van, mint egy 
kanadai vadlibának, akkor együtt dolgozunk a 
közösséggel a közös cél érdekében.

Tény: Amikor a vezető liba elfárad, egy 
másik veszi át a helyét az élen.

Tanulság: A közösségben el kell fogad-
nunk egymásrautaltságunkat, s a megfelelő 
pillanatban átadni vagy átvenni a munkát 
éppúgy, mint a vezetést.

Tény: Repülés közben a hátsó vadlibák 
hangosan gágognak, hogy az elsőket erőfe-
szítéseikben bíztassák.

Tanulság: A közösség nem létezhet szur-
kolók nélkül, és fontos, hogy a gágogás biztató 
legyen.

Tény: Ha egy vadliba megbetegszik, két 
társa leszáll vele, s addig együtt maradnak, 
míg meggyógyul, vagy elpusztul. A libák 
ezután visszatérnek a saját közösségükhöz, 
vagy hármasban, vagy már csak kettesben. 
Olykor egy másik közösséggel repülnek, míg 
el nem érik a sajátjukat.

Tanulság: Ha annyi együttérzés lenne 
bennünk, mint a vadlibákban, átsegítenénk 
egymást a nehéz időkön, ahogyan ok teszik.

A vadlibák

már mindenki kicsit bóbiskolva 
üldögélt. Az utolsó szerdai napon 
két részre vált kis csapatunk. Vá-
lasztani lehetett a strandolás és a 
túrázás között. Akik a keddi meg-
próbáltatásoktól jobban elfáradtak 
inkább a fürdőzést választották, 
míg a csapat aktívabb fele elbu-
szozott a Rám-szakadékhoz és ott 
túrázott egyet. Délben elfogyasz-
tottunk az utolsó ebédünket és 
megköszöntük a vendéglátóknak 
a sok repetát, majd visszatértünk 
a táborba, hogy összepakoljunk és 
elinduljunk hazafelé. Elgondolkoz-
tunk az utolsó áhítat történetén, 
(melyet a keretben Ti is elolvashat-
tok), és egy gyors sütizés után már 
indult is velünk hazafelé a busz….



6

FALIÚJSÁG
Leányfalu Junior

Mindenkinek aki a vadkacsa nyaralásra jön!
Megoldódott a helyszínünk (átmeneti) de le-
het hozzánk jönni pénteken,nagy durranásra 
ne számítsatok, 1 asztal a pingpongozóknak, 
cso-csó és darts, a kertben meg lehet kiskapu-
ra focizni.Most decemberig itt kell kitartanunk 
a Faluház felújítása miatt utána minden a régi 
kerékvágásban fog haladni.Annyi a jó hír ,hogy 
közvetlen a Vadkacsa telep mellett van nem kell 
messzire menni.Akik jönnek :kérem őket előre je-
lezzék nekünk!!!

Jakab Péter

Sziasztok, az első Vadkacsa tábort elmosta az 
árvíz, a hírek szerint, a következőt mát nem fog-
ja akadályozni a magas vízállás.

Fodor Miklós, Kecskemét

Sziasztok! szeretném megköszönni a MÉSE el-
nökségének hogy lehetőséget kaptunk a Leány-
falui Vadkacsa Centrumban 3 napot eltölteni. 
Maximálisan elégedettek vagyunk és felejthe-
tetlen élményekkel gazdagodtak a gyerekek és 
a résztvevök. Bátran tudom ajánlani a Szent-
endrei Caprice (gyémánt muzeumot) megte-
kintésre amely nem hosszú program és az élet 
olyan szegmensét mutatja be amiről mi csak 
álmodunk. annak ellenére hogy táborozásunk 
elött 3 héttel még víz alatt volt a Centrum és ott 
tartozkodásunk idején 1m emelkedett a Duna 

és még a szunyogokkal is meg kelett birkozni, 
nagyon jól éreztük magunkat. Köszönet Nikinek 
& Gyulának hogy a nagy nehézségek közepete is 
szakitottak időt a találkozásra.
Köszönet mindenért: Tünde & Miki 

Újpest

Nagyon jól éreztük magunkat a Vadkacsa tábor-
ban. Ha már beborultunk a Dunába a kenuból, at-
tól függetlenül,  Köszönjük hogy ott lehettünk!!!!! 
És Leányfalunak igérjük hogy visszahivjuk Őket. 
Köszi Niki Gyula a + remek fogadtatást. Litkei 
József 

Leányfalu

Végül Bernhardt Gyula nem a faliújságon ugyan, 
de azt mondta, hogy összességében remekül si-
került a tábor, mindenki jól érezte magát. Voltak, 
akik először kicsit meglepődtek a nomád körül-
ményeken, de aztán belejöttek ők is. Ami kihagy-
hatatlan volt, mondhatni, az alapprogram része, 
az a strandolás, bográcsozás, biciklizés és eve-
zés. Az újpestiek kicsit túlteljesítettek, ők be is 
borultak a Dunába, de szerencsére nem történt 
komolyabb baj. A leányfalui házigazdákkal sem 
mindenki tudott találkozni, hiszen nyáron ők is 
utazgattak, és ha valaki nem jelezte előre, nem 
biztos, hogy otthon találta őket. Ettől persze 
a nyaralás jó volt, csak egy kis klubközi ismer-
kedésből maradtak ki azok, akik Gyuláékat nem 
érték otthon. 

Az ismerkedés pedig a részvevők szerint nagyon 
hasznos volt. Eltekintve attól, hogy összebarát-
koztak a klubvezetők a leányfaluiakkal, kiderült, 
az az egyébként nem túl meglepő igazság, hogy 
néhány nap több, mint egy a konferencián. Jóval 
többet megtudtak egymásról, a problémákról, a 
megoldásokról és a lehetőségekről. Az utóbbiak 
közül egyet a Hírpong olvasóival megosztunk, és 
ez itt a reklám helye: Fodor Miki abszolút a to-
pon van pályázat ügyben, és a www.tender.sff.hu 
oldalról meríti az ismereteit. 

VADKACSA
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A 10 jubileumi Hegyalja Fesz-
tivál civil utcáját az idén nappal is 
beragyogta a holdsugár 2009.július 
15-e és 18-a között. A miskolci 
Öt Pont Egyesület a „Zöld-Ház” 
Közösségi Foglalkoztatóval közö-
sen házhoz vitte mozgalmunkat a 
fesztiválozóknak.

Az eredeti terveink szerint 
két pingpongasztalon és egy 
csocsóasztalon zajlottak volna a 

Holdsugár a Hegyalján
versenyek, de a fesztivál rekord 
számú, 70.000 főt meghaladó 
látogatottsága miatt minden 
talpalatnyi helyre szüksége volt 
a rendezőknek, így csupán 1-1 
asztalt tudtunk telepíteni. 

A fenti nehézségektől függet-
lenül egész napos sorban állás 
volt a gyakorlási lehetőségért 
a délutáni versenyekre, amitől 
sem a rekkenő hőség, sem pedig 
a pingpongot már-már az ext-
rém sportok kategóriájába soroló 

körülmények nem vették el a 
fialok kedvét.

A megszerzett tapasztalatok 
birtokában, a megfizetett ta-
nulópénzek ellenére is sikeres 
programot tudhatunk magunk 
mögött. 

Mind a körülöttünk kialakult 
kis csapattól, mind pedig a szer-
vezőktől a jövő évi viszontlátás 
reményében búcsúztunk.

Bárdos Zoltán
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A Salgótarjánban, közelebbről 
Salgóbányán, még közelebbről a Medves 
hotelben megszervezett országos fesztivál 
alapvető célja az volt, hogy élő, mozgalmas és 
méltó ünnepet üljünk a Holdsugár mozgalom 
tiszteletére. Az egyesület tagjai szinte egyedül 
vitték végbe az összetett és nehéz feladatot, 
megannyi szál és megoldandó probléma az ő 
kezükben összpontosult. A vállalkozó szellem 
igazán igényes programot eredményezett, an-
nak ellenére, hogy a társklubok csak részben 
képviseltették magukat.

A rendezvény megnyitóján szere-
tettel emlékeztünk a tavaly elhunyt 
dr. Faragó Sándorra, aki ezt a moz-
galmat és „életstílust” elindította. 

A helyszín komfortja, a csodá-
latos környezet megtette hatását, 
a résztvevő csapatok olykor nem 
tudták eldönteni, hogy sportszenve-
délyüknek vagy a természet csábítá-
sának tegyenek eleget inkább. 

A hagyományosnak számító versenyek – 
pingpong, csocsó – mellett a fiatalok részt 
vehettek egy csodálatos kiránduláson a salgói 
várhoz, a fáradalmakat a szaunában enyhít-
hették, a bátrabbak a szálloda uszodájában 
kockáztathatták minimum a meghűlést.

Az elégetett kalórákat bőségesen pótolta a 
kitűnő éttermi kínálat, de ismerve a résztve-
vők szokásait, az éjszakai órákra is kialakult 
egy elsősegély büfé, kávéval, teával, zsíros 
kenyérrel, amit a hajnalig tomboló focifüggők 
jócskán pusztítottak.

A versenyeket két felnőtt 
irányításával nyolc fiatal 
önkéntes bonyolította le, az 
eredmények összegzése szin-
tén az ő feladatuk volt. Az 
alapvető technikai feltételeket 
egyesületünk biztosította, a 
hiányzó eszközöket beszerez-
te. Ezek: 4 pingpongasztal, 2 
versenycsocsó, dart’s. 

A Holdsugár fesztiválon  
szaunázni is lehetett
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FALIÚJSÁGFESZTIVÁL
Béna (Szlovákia)

Kedves Gabi!
Nagyon szépen köszönjük a bajnokságot Neked, 
a csajoknak és mindazoknak ,akik részesei vol-
tak ennek a nagyszrü fesztiválnak.Csodálatos 
élmény volt,sok izgalmas programmal, amit a 
gyerekek nagyon élveztek. Szerintem nagyon 
jó ötlet az ilyen kétnapos bajnokság, volt idő is-
merkedni, sportolni, „bulizni” - király vagy Gabi!!!!!

Újpest

Nagyon köszönjük Holtai Gabinak és segitőinek 
a kellemes, jó hangulatú remek hétvégét. 
Litkei József 

Matkó Péter László

A bakonszegi különítmény nevében: DETTÓ! Kü-
lön köszönjük, hogy Dokit minden alkalommal el-
hozod közénk Gabi.

Leányfalu Junior

Nagyon király volt a fesztivál Salgóbányán!!! Le a 
kalappal Hentes és segítői előtt, kiváló házigaz-
dák voltak! Reméljük jövőre is mehetünk, és egy 
még nagyobbat bulizunk! 
Köszi: Gyula, Niki és a jól elfáradt rosszcsontok 

Az éjszaka során számos kapcsolatterem-
tési lehetőség alakult ki. A verseny izgalma 
fokozta az egymásra figyelést, a közös mun-
ka, az együtt töltött órák sok új ismeretsé-
get, akár barátságokat szültek. A messziről 
érkezettek saját klubjaik működéséről, az 

oda járók életéről számoltak be, míg a vendég-
látók az este jó hangulatának biztosításával 
sokakban kialakították azt az igényt, hogy az 
ilyen típusú országos találkozókat rendsze-
ressé tegyék. 
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Gyulaházát kevesen ismerik, ha valaki 
mégis, esetleg annyit tud róla, hogy ott szü-
letett Farkas Bertalan, a magyar űrhajós. Bár 
már az őskorban is éltek itt embe-
rek és híres, régi családok nyomait 
őrzi a település, valamint szép a 
református templom is, mégis, 
mindennek ellenére a csak a kör-
nyékbeliek tudtak a faluról. 

Ezt elégelte meg a község ve-
zetősége, és úgy döntött, valami 
modernebb kitörési pontot keres. 
Pályáztak, nyertek, építkeztek. 
Egy fantasztikus, világszínvonalú 
sportközpont épült az eldugott 
nyírségi faluban, ahol uszoda, 
sportcsarnok, műfüves focipálya, 
tekepálya, konditerem várja a sport 
szerelmeseit. És nemcsak őket, 
ugyanis professzionális színvonalon épült a 
központ, ezért a kosár- és kézilabda váloga-
tott is ide jár edzőtáborba.

Ezen a fantasztikus helyen töltöttek el a 
csömöriek huszonheten egy hetet, 6 éves volt 
a legfiatalabb és 22 éves a legidősebb résztve-
vő, természetesen a vezetőkön kívül. Mivel 

sikerült pályázati pénzt is keríteni, a rosszabb 
helyzetű fiatalok ingyen nyaralhattak. Na-
gyon jól érezték magukat. A szállás is szép 

volt, három szobát kötött össze egy nappali, 
ehhez tartozott egy fürdőszoba, rengeteget 
ettek, és mindig azt főztek nekik, amit kér-
tek (rántott hús és pizza volt a leggyakoribb 
kívánság), ráadásul a sportlétesítményeken 
kívül még egy hatalmas kert is rendelkezé-
sükre állt.

A napirend a szokásos, az előző 
években megszokott volt, egész nap 
versenyeztek, fizikai és szellemi 
bajnokságokat szerveztek a vezetők. 
Reggeli után délelőtt edzés, a strand-
röplabda volt a legnépszerűbb, talán 
a meleg miatt… A délelőtti sportot 
ebéd követte, aztán mindenki lazult 
valahol, a szobájában, a kertben vagy 
az uszodában, ilyenkor lehetett gon-
dolkodni a napi szellemi vetélkedő 
kérdésein. 3-tól a társaságot kemé-
nyen behajtották a konditerembe 
kötelező edzésre, utána uszoda követ-

Sporttábor,  
mint kitörési pont
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kezett, ahol az összes vízi játékot és sportot 
végigpróbálták. Vacsora utána játszottak, 
éjszakába nyúló kártyacsatákat vívtak, no és 
ekkor következett a szellemi torna. Az előző 
este kiosztott feladatokat megoldották és 
egy újabb 50 kérdésből álló tesztet adtak a 
táborozó gyerekeknek, nehogy a sok mozgás 
miatt észben eltunyuljanak. 

Egy csapat gyereket úgy átmozgatni, hogy 
ne unatkozzanak, elfáradjanak (ez maradék-

talanul sikerült, volt, aki éjjel leesett az ágy-
ról, de nem ébredt föl rá), jól érezzék magukat 
és közösséget alkossanak kemény munka. Ki 
kellett találni a menetrendet, le kellett bo-
nyolítani a versenyeket (a kék és piros csapat 
sorsolással alakult ki és karszalag jelezte a 

hovatartozást), összeállítani és 
levezetni a szellemi vetélkedőt… 
Németh Karcsi és Mavrák Krisz-
ta, bár persze elfáradnak, de 
maguk is élvezik ezeket a táboro-
kat, ezért szervezik meg minden 
évben ugyanolyan lelkesedéssel. 

Idén Krisztának egyetlen 
kifogása volt, ami ellen viszont 
lehetetlen tenni, mert a falusi élet 
elválaszthatatlan része: szerinte 
túl korán kelnek a kakasok. 
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Nálunk nincs „nyári szünet”, folyamato-
san működünk. A péntek esti foglalkozások 
kiszámíthatóan rendelkezésére állnak a 
fiataloknak, sőt nyáron extra programokat is 
szervezünk:

 � kirándulás: Vadkacsa Tábor, 
Balatongyörök;

 � vendégek meghívása:  
holland fiatalok, egyipto-
mi fiatalok, mátészalkai 
fiatalok, hallássérült 
fiatalok, nagycsaládos 
egyesület fiataljai
Sikeres volt a klubunk 

életében a nemzedékváltás. 
Az átmeneti mélyhullám 
után beállt a klubban szíve-
sen időző fiatalok létszáma 
a szokott néhány tízes nagy-
ságrendre. A klubban felnö-
vekedett, szó szerint felnőtté 
vált fiataloknak bölcs, türel-
mes szóval magyaráztuk el, 
hogy ők már megkapták az 

„útravalót” az elmúlt évek során, most már 
ideje, hogy a fiatalabbak, a tinédzserek fog-
lalhassák el a pályát, az igazi drog prevenció 
jegyében, hiszen elsőrenden ők lennének a 
MÉSE program célcsoportja. Békességgel, 

bár nehéz szívvel, mégis a 
jövő érdekében zártuk le az 
elmúlt időszakot, hogy „új 
csapatot” építhessünk, hogy 
azután ők is kirepüljenek 
majd a MÉSE fészekből. Ez 
az élet rendje – miként a csa-
ládban is. Meg kell tanulniuk 
a fiataloknak a saját lábukon 
megállni, járni, hasznosí-
tani az életben mindazt a 
szeretetet, jó tanácsot, amit 
szüleiktől-nagyszüleiktől, 
tanáraiktól, jó szándékú civil 
közösségektől kaptak. Örök-
ké nem lehet gyermeknek 
maradni… természetes azon-

ban, hogy a nagy gyermek is vissza-visszatér 
a szülői házba, a kapcsolat nem szakad meg, 
csupán átminősül. Mi is figyelemmel kísérjük 

Debrecen fiatalított
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a felnevelt MÉSE-gyermekeinket, 
s visszavárjuk őket egy-egy 
élménybeszámolóra, megerősítő 
baráti beszélgetésre.

A klubéletbe bekapcsolódó 
tinédzserek hamar otthonossá 
váltak a klubban, és szépen 
fejlődnek a felkínált sport-
ágakban, azonosulva a MÉSE-
értékrenddel: drogmentesség, 
erőszakmentesség, tolerancia, 
tisztességes viselkedés, sport-
szerű magatartás, szép beszéd, 
játékeszközök megbecsülése.

Mind a verseny, mind az 
örömpingpong közösség-
építő élményként épül be 
a fiatalok személyiségébe. 
Számunkra, segítők számára 
pedig kiváltságos megtisztel-
tetés, hogy vigyázhatunk a 
„Pingpondoki” által kincses 
örökségként ránk hagyott 
gyermekekre-fiatalokra. 

MÉSE-baráti üdvözlettel: 

Jenei Zoltán debreceni 
klubvezető
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Stabilizálódott Pesterzsébet helyzete
A Pesterzsébeti Család és Gyermekvédelmi 

Központ 2008. júniusától heti rendszeres-
séggel, péntekenként kezdetben 20-24 óra 
között, később 18-24 óra között pingpongo-
zási lehetőséget biztosít a 10-24 éves fiatalok-
nak. Tevékenységünket a csellengő, gyakran 
deviáns fiatalok részére az utca és szórakozó-
helyek helyett, alternatív szórakozási lehe-
tőségként működtetjük, alacsony küszöbű, 
csoportos, ingyenes szolgáltatásként.

A program megkezdése előtt tájékozód-
tunk a szomszédos kerületben működő 
csepeli klubról. Felvettük a kapcsolatot a 
kerületi Bűnmegelőzési Centrum Ifjúsági 
referensével, valamint a Rendőrkapitányság 
illetékeseivel. Szórólapjainkat kerületünk 
középiskoláiban, az önkormányzat által 
működtetett intézményekben, majd a we-
boldalon tettük ki, a családgondozók pedig 
személyesen osztogatták klienseiknek. Az ut-
cai szociális munkás kolléga, Bartha György, 
aki elkötelezett segítője ennek a programnak, 
munkája során a tereken, utcákon céltalanul 
kóborló, unatkozó gyerekeknek adta a kezébe 
a szórólapot.

A helyszínt és a működtetés (villany, fűtés, 
víz) költségeit az önkormányzat Gyermekjólé-
ti Központunkon keresztül biztosítja. Koráb-
ban egy raktárban, mejd iskolában, jelenleg 
a Gyermekjóléti Központ épületében műkö-
dünk, a kerület lakótelepi részének közepén, 
a centrumban, jól megközelíthető helyen. A 
terem két asztal felállítására alkalmas. Az 
udvaron este 10-ig focizni és ha felállítunk 
egy asztalt, pingpongozni is lehet. Természe-
tesen van csocsó és egyéb társasjátékok is. 
Ha valaki külön szeretne egy kicsit beszél-
getni, rendelkezésünkre állnak a kiszolgáló 
helyiségek.

2008. nyarán a MÉSE által kiírt és elnyert 
pályázati összegből vettünk egy pingpong 
asztalt, két csocsót, ütőket, labdákat, hálókat, 

valamint a sorsolásokhoz ajándékokat, édes-
séget a napi versenyek jutalmazásához.

A felügyeletet továbbra is a program célja 
iránt elkötelezett családgondozók és szociális 
asszisztensek, gyakornokok és egy önkénte-
sünk látja el, külön díjazás nélkül. Minimum 
három segítő személy szükséges alkalman-
ként. Törekszünk arra, hogy férfi-női összeál-
lítás legyen.

Péntekenként változó létszámban, 8-18 
gyermek jött átlagban. Vannak rendszeresen 
jelen lévők, és mindig vannak új gyerekek 
is. A költözködések nyilván csökkentették 
kezdetben a résztvevők számát, ugyanakkor 
a jelenlegi hely már stabilan maradhat, így 
várható a látogatottság növekedése. Az intéz-
mény támogatásával biztosítani tudtunk teát, 
üdítőt vagy ásványvizet és szendvicset. Az 

épületben tilos a dohányzás, alkohol és drog 
használata. A kerületben működő Anyaott-
honban tartózkodó gyerekek részére is lehe-
tőség nyílt a részvételre.

A Csepelen működő klubbal kapcsolatunk 
az elmúlt közel egy évben jelentősen elmé-
lyült.  Barátságok, új ismeretségek alakultak 
ki a gyerekek között és a munkánk során mi 
is közelebb kerültünk egymáshoz.
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Egy amerikai és egy orosz birkózó birkózik. 
Az orosznak van egy speciális fogása, ami-
ből még senki sem tudott kiszabadulni. Az 
amerikai edző figyelmezteti birkózóját, hogy 
nagyon vigyázzon, nehogy őt is meg tudja 
úgy fogni.
Zajlik a meccs, és egyszer csak az orosz sike-
resen alkalmazza azt a bizonyos fogást. Az 
amerikai edző elfordul és elindul az öltöző 
felé, hiszen a mérkőzést úgy is elvesztették, 
amikor egy hatalmas üvöltést hall és végül az 
ő versenyzőjét hirdetik ki győztesnek.
Az öltözőben kérdezi a birkózót, hogy mi 
történt?
– Hát... ahogy megfogott, nem tudtam sza-

badulni, de pont előttem voltak a tökei... 
Kinyújtottam a nyakamat és én bizony 
beleharaptam. A fene gondolta, hogy ilyen 
erőt ad, ha az ember tökön harapja saját 
magát!

Nyelvtanórán:
– Pistike, mondj egy igekötőt és egy névmást!
– Ki? Én? 

Nagyapó állandóan a régi szép időket emle-
gette, különösen azért, mert olcsóbb volt az 
élet. Így sóhajtozott:
– Amikor kisgyerek voltam, anyám elküldött 

a boltba, és két vekni kenyeret, 6 almát, egy 
szál kolbászt, két liter tejet és még újságot 
is tudtam venni, összesen 100 forintból!

Majd hozzátette:
– Ez ma már lehetetlen, azok a rohadt kame-

rák mindenütt ott vannak!

Mama, az iskolában azt mondták, hogy állan-
dóan hazudok!
– De Pistike, te még nem is jársz iskolába!

Tanár a diákhoz:
– Ha jól felelsz egy kérdésemre, akkor megka-

pod a kettest földrajzból. Hány csillag van 
az égen?

– 2.316.524. – feleli a diák.
– Hát ezt meg honnan vetted?
– Ez már egy második kérdés, tanár úr. 

– Honnan tudod, hogy megtaláltad a Nagy 
Ő-t?

– ???
– Két bazi nagy ékezet van rajta...

Egy házaspárt kirámol egy betörő. A rendőrök 
idejében elkapják, beviszik a sittre. Fél óra 
múlva a kirabolt férj beállít az örsre:
– Elnézést, beszélni akarok azzal a betörővel, 

akit most kaptak el!
– Miért akar vele beszélni? – kérdi a rendőr.
– Azért, mert hajnal 2-kor úgy osont be, hogy 

a feleségem nem ébredt fel. Érdekelne a 
technikája.

... ha a vége jó



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.


