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Az Elnökség 2010. 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 fiata lok 
szabadidős szociál is sport tevékenységét szervezi,  országosan koordinálja.  Az 
éjszakai  pingpong a legkülönbözőbb helyszíneken és a  legkülönbözőbb 
munkatársak segítségével valósult 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;  
 

A korábban működő országos irodát fe l kellett adni a célszerűség és a  
hatékonyság miatt,  így nem volt i rodabérleti  díj  k iad ás, és a posta küldemények 
megkapása is egyszerűbbé vált.  Az ezt követő időkben Dr. Faragó Sándor lakása 
működött kvázi i rodaként, központként, de az ismert okok miatt ez is 
megváltozott.  A futó ügyek iratai t Czajl 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 törté nik 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, könyv vite l i  fe ladatok ellátása,  
az egyesület adminisztrációja.  
 

 Tagszervezetek; 
 

Határon belül 34 klub működik a MÉSE tagjaként (2010. december 31. -i  
állapot) és határon kívül kb. 10 klub ról tudunk, aki tevékenykedik (1. sz.  
melléklet) .  Rajtuk kívül további érdeklődök is vannak, akiknek szándékukban áll  
indítani klubot, i l letve a program bemutatásra került náluk,  és tervezik az 
el indulást,  de 2010 -ben ez még nem történt meg.   
A listában azok is benne vannak, akik támogatást még nem kaptak tőlünk, a  
szakmai konferenciánkon részt vettek, és a MÉSE pontja i szerint 
tevékenykednek.  A határon túl is ismerik ezt a programot és 5 városban 
működik a  pingpong: Csonkapapi,  Szatmárnémeti,  Szabadka (több helyszín),  
Királyhelmec, Béna.  
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2010-ben Törökbál inton szűnt meg klub, miután a klubvezetőt elbocsátották a  
munkahelyéről és nem volt szándék az önkormányzattól a program 
továbbvitelére.  
Szerencsére 2010-ben több új  helyszínen indult el  a program , a később 
ismertetendő pályázatoknak köszönhetően , például  Karancslapujtő, Nagykáta,  
Hatvan, Pécs,  Debrecen -Hapoel,  Körösszegapáti ,  Bárna, Diósjenő, Karancsalja.  
 

A klubok 90%-a rendszeresen, az egész év folyamán nyitva voltak, de a  
néhányan az adottságtól függően tartottak szünetet nyáron és olyankor egyéb 
programot kínáltak 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 é rintő 
ügyeket e -mailon lebonyol ítani.  Sajnos ezt a módszer, bár korábban is fe lhívtuk 
erre a figyelmet,  2010-ben sem működött a leghatékonyabban.  Többször 
előfordult,  hogy hetekkel később telefon útján történő rákérdezésnél derült ki ,  
hogy nem olvasták e l 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 ezze l  a módszerrel .  
-Újság:  
A HÍRPONG című újság ri tkábban és rendszerte lenebbül jelent meg 2010 -ben,  
mint a korábbi években, ami köszönhető volt az erre a célra benyújtott  
pályázatokon elnyert kevesebb támogatásnak. Mindettől  függetlenül,  ami  
megjelent az vá llalható 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,  t ovábbi 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 újságcikk és rádió  és tv riport 
jelentette.  

o 2010. április 2. Gazdasági Rádió 
o 2010. április 8.és 16. Klub Rádió 
o 2010. április 9. Népszava 
o 2010. április 10. Radió Cafe 
o 2010. április 12. DigiTv (http://www.lpmedia.hu/nyito.php?menuk=2&mely=nagykorut.htm) 

o 2010. április 14. Dunakorz.info,  a Dunakanyar televíziós hírportálja 

http://www.holdsugar.hu/
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o 2010. augusztus 6. és 27. Szentendre és Vidéke 
o 2010. október 22. Sport1 (http://www.heraklesz.hu/?m=28&video_id=1796) 

 
 

 Pályázatok;  
 
A MÉSE 2010-ben 3 nagyobb pályázatot nyert,  ebből 1  áthúzódik a 2011. évre.  
Sport Szakállamtitkárság - MÉSE pályázat  
 
Összesen 30 klubot tudtunk támogatni  közvetlenül ,  ebből 11 szervezetet több 
program megvalósításában is tudtuk segíteni,  ú gymint: konferencia, országos  
versenyek,  regionális versenyek Holdsugár Fesztivál .  Négy országos bajnokság 
és öt regionális verseny megrendezésére kaptak támogatást klubjaink az ÖM -től ,  
ami megvalósulása módosult az év folyamán, mert ennél sokkal több regi onális 
bajnokság szerveződött és ezek között volt olyan,  amelyik országosnak, i l letve  
nemzetközinek is minősült a részt vevők száma miatt.  Ezen kívül 21 szervezet 
kapott külön támogatást a tartalék keretből , és 5 újonnan indult szervezet kapott 
eszköz támogatást,  egy működő klubon keresztül.   
2010-ben fordult elő először, hogy támogatást elnyert klub (Dunakeszi)  
visszamondta az elnyert támogatást,  mert keveselte az összeget,  igaz hogy ennek 
az előzménye egy korábbi monitorozás eredménye és a konferencián el hangzott 
beszélgetés volt.  Ezen kívül korábban nem volt példa arra sem, hogy egy 
szervezet (Újpest) elszámolási problémája miatt a támogatás vissza vonásra 
kerül jön, de sajnos a klub vezetője több hibát is vétett,  így meg kellett lépni ezt 
a lépést,  amit e lőtte több jogásszal és a  fő támogatóval is egyeztettünk.  
 
 A támogatott szervezetek:  

Bakonszeg 

Bárna 

Békéscsaba 

Beremned 

Biharkeresztes 

CSAK 

Csepel 

Debrecen 

Debrecen-Hapoel 

Diósjenő 

Dunakeszi 

Encsencs 

Eperjeske 

Göd 

Gyomaendrőd 

Gyöngyös 

Karancsalja 

Karancslapujtő 

Kecskemét 

Kisoroszi 

Kőrösszegapáti 

Leányfalu 

Miskolc Kétkeréken 

http://www.holdsugar.hu/
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Miskolc Ötpont 

Nyírjákó  

Pesterzsébet 

Pilisszentlászló 

Rákosmente 

Salgótarján 

Szalonna 

Szarvas 

Szentendre 

Tiszabercel 

Tiszaeszlár 

Törökbálint 

Újpest 

Zagyvaróna 

 
Wesselényi Miklós Sport Közalapítvány  
 Versenyre nyertük a támogatást.  
 
NCA pályázatok  
 Működési támogatásra nyertünk támogatást.  

Hírpong  
Pr.  
Országos,  regionális  

  
Önkormányzati támogatások  

Budapest,  Szentendre  
 
Tiszta Formák  
 Csepel,  Pesterzsébet  

 
TÁMOP pályázat  

2008-ban került beadásra ez a pályázat,  és 2009 -ben nyerte meg az 
egyesület.  A pályázat i cél az volt ,  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)  A program most 
kerül lezárásra, és sikeres volt.  A 6 klub támogatása mellett 6 új klub 
került bevonásra, és mindenhol örömmel kezdték e l a programot. Pécs,  
Hatvan, Körösszegapáti ,  Debrecen -Hapoel, Karancslapujtő,  Nagykáta  
he lyszíneken elindult  a Holdsugár program!  A pályázat elszámolásához 
nagyon komoly adminisztráció szükséges, amihez a 6 támogatott klub 
komoly segítsége is kell .  

 
Norvég Civil Fejlesztési Alap  

2009-ben nyerte meg az egyesület a következő pályázatot: A „Norvé g”  
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  4 
tagszervezet segít  lebonyolí tani.  (Miskolc,  Tiszaeszlár,  Leányfalu,  
Szentendre)  A „roadshow” sikeresnek mondható,  bár nem mind a 10 
helyszínen indult el  a  program, de többen megismerték az egyesületet és a  
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tevékenységét, és a  későbbiekben van esély arra, hogy beinduljon az 
éjszakai  pingpong. Ahol azonnal e l indult :  Diósjenő, Bárna, Karancsalja.  
Tiszabercel,  Encsencs, Rakamazon, Tolmácson tervezik el indítani,  és 
Monokon, Tiszatarjánban, és Kazincbarcikán pedig csak megismerték az 
ottani szervezők a programot, de még nincs visszaje lzés arról ,  hogy mi 
lesz a  későbbiekben.   

 
A két pályázat és a konferencia segítségével elkészült a MÉSE Stratégia 2010 -
2014 című kiadvány  
 
 
 
 

 2010-ben megrendezett régiós és országos versenyek:  
 

o 2010. március 20. Tököl (fegyház) 
o 2010. március 26. Kecskemét 
o 2010. március 27. Béna-Fülek (Szlovákia) 
o 2010. április 9. Szentendre (+sajtótájékoztató) 
o 2010. május 21. Karancslapujtő (TÁMOP) 
o 2010. május 28. Pécs (TÁMOP) 
o 2010. május 29. Körösszegapáti (TÁMOP) 
o 2010. május 30. Debrecen-Hapoel (TÁMOP) 
o 2010. június 6. Tiszabercel 
o 2010. június 13. Encsencs (NCTA) 
o 2010. június 16. Monok, Kazincbarcika, Tiszatarján (NCTA) 
o 2010. június 18-19. MÉSE Konferencia és Közgyűlés 
o 2010. június 20. Rakamaz (NCTA) 
o 2010. július 25. Tiszaeszlár 
o 2010. július 31-augusztus 1. Holdsugár Fesztivál, Salgóbánya 
o 2010. augusztus 13. Bakonszeg 
o 2010. szeptember 11. Diósjenő (NCTA) 
o 2010. szeptember 17. Tolmács (NCTA) 
o 2010. szeptember 17. Kecskemét 
o 2010. szeptember 18. Pesterzsébet 
o 2010. október 9. Göd 
o 2010. október 1. Kecskemét 
o 2010. október 15. Csömör (OB) 
o 2010. október 16. Szabadka (Szerbia) 
o 2010. november 12. Kecskemét 
o 2010. november 13. Debrecen 
o 2010. december 4. Karancsalja (NCTA) 
o 2010. december 4. Bárna (NCTA) 
o 2010. december 4. Zagyvaróna 
o 2010. december 17. Szentendre 

 

 
 

 
 

http://www.holdsugar.hu/


Magyarországi Éjféli Sportbajnokságok Egyesülete 
2000 Szentendre, Dalmát u. 8. 

www.holdsugar.hu  

  

.  

6 

 

 Konferencia;  
 
2010-ben Leányfalun  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 kérd ésekben,  amiben 
egy tréner volt segítségére a csapatnak.  Sajnos nem volt 100%-os a részvétel ,  így  
sok klub kimaradt a jövő tervezéséből .   
 

 Egyéb;  
ATÁMOP és Norvég Alap pályázatának köszönhetően som új klub csat lakozott a 
szervezethez ezért nagyon fontos l esz a következő évi szakmai konferencia.  

2010-ben beadásra került az ERSTE Alapítványhoz egy pályázat, melyben a 
MÉSE programja került bemutatásra. Az ERSTE Alapítvány Társadalmi Integrációs 
Díjáért 2010-ben, 12 országból 1850 projekttel pályáztak a szervezetek, alapítványok, 
egyesületek.  A Bíráló Bizottság 24 tagja nagyon alapos és szigorú értékelés után végül 133 
döntőst választott ki a 12 Közép-és Délkelet-európai országból. A részletes listát a kiválasztott 
szervezetek neveivel a honlapon megnézhető: http://erstestiftung.org/integration-award/ 
Az eredmény hirdetésre 2011 június 20-án kerül sor. 
 
Személyi kérdések;  
A 2010. évi közgyűlésen megválasztásra kerültek az új tisztségvise lők.  Sajnos 
azonban ennek a közgyűlésnek volt előzménye és folytatása is .  Az újpest i  
klubvezető, Litkei József azt szerette volna, ha a tagság megválaszt ja őt legalább 
elnökhelyettesnek. A MÉSE tagsága úgy döntött,  hogy másokat szeretne látni az 
elnökségben és a felügyelő bizottságban.  Ezt a döntést Ő nem tudta elfogadni és 
olyan lépéseket tett,  ami nem volt elfogadható senki számára sem. Ezért az 
elnökség javasol ja a  tagságnak, hogy Litkei Józsefet zárja  ki  a MÉSE tagjai  
közül.  Részletes beszámoló az ügyről mellékelve.  
 
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  

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.holdsugar.hu/
http://erstestiftung.org/integration-award/


Magyarországi Éjféli Sportbajnokságok Egyesülete 
2000 Szentendre, Dalmát u. 8. 

www.holdsugar.hu  

  

.  

7 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. sz. melléklet 

 

Tájékoztató Jakab Pétertől, Litkei József ügyével kapcsolatban: 

 

Április közepén jelezte Litkei József, Czajlik Máriának a MÉSE gazdasági 

munkatársának, hogy az egyesület elnökének lejárt a mandátuma. Ezt követően felhívtam 

telefonon Litkei Józsefet és megköszöntem a figyelmeztetést és egyben meg is kérdeztem, 

hogy azt a lehetőséget el tudja-e fogadni, hogy a korábbi felállás annyiban módosulna, 

hogy amennyiben a Közgyűlés megszavazza, hogy az elnökségről lemondó Szenes János 

helyére Németh Károly kerülne és Szax Zotán helyére pedig Jenei Zoltán. Az alapja ennek 

a felállásnak az volt, hogy semmi sem indokolta, hogy komoly változásokat igényelne a 

tagság illetve ez egy természetes továbblépésnek is tekinthető, hiszen aki már benne volt 

az elnökségben az eggyel tovább lép, aki meg most kerül be az először csak tagként 

működik, meglátjuk, hogyan tud az elnökségben dolgozni, hogyan tudja képviselni a 

MÉSE-t. A beszélgetésben az derült ki, hogy nem támogatja ezt az ötletet, és ő másképpen 

képzeli el a felállást, bár nem emlékszem, hogy mondott volna konkrétumot. A 

folytatásban viszont többeket felhívott és elmondta, hogy ő szeretne lenni az 

elnökhelyettes. A közgyűlés előtt 5 nappal, vasárnap este ismét felhívtam, hogy 

tisztázzam a szándékát és ismét feltettem azt a kérdést -már pontosabban- hogy abban az 

esetben, ha a Közgyűlés úgy dönt, hogy Ő is és az előzőleg említett személyek bekerülnek 

az elnökségbe el tudja e fogadni a korábban felvázolt felállást.  

Ennek az előzetes egyeztetésnek az volt az alapja, hogy a Doki példáját követve egy 

előzetesen egyeztetést követően kerül a Közgyűlés elé a téma, így nem akkor kell ad-hoc 

kitalálni, hogy ki és mi szeretne lenni. Így a Közgyűlés összehívásakor természetesen, 

ahogy a Doki is tette ezt annak idején, körbe érdeklődtem, hogy ki hogyan tudná 

elképzelni a folytatást, milyen személyek kerülhetnének be az elnökségbe. Akkor úgy 

gondoltam, hogy Litkei József is alkalmas lehetne erre a posztra, hiszen ismerjük az 

Újpesten elért eredményeket, a munkáját és a lelkesedését az ügy irányában.  

A korábban említett utolsó telefonbeszélgetésünkkor azonban mintha nem is a korábban 

megismert emberrel beszéltem volna, elkezdett fenyegetőzni. 

A következők hangzottak el a közel 1 órás beszélgetésen: 
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Elmondta, hogy felvette a telefonjának a rögzítőjére egy állítólagos 3 évvel ezelőtti 

beszélgetésünket, melyben én?! megígértem neki hogy Ő lesz a következő elnökhelyettes. 

Ezen kívül jelezte, hogy ha ő lenne az elnökhelyettes, akkor továbbra is „fognánk egymás 

kezét és az lenne, amit mi akarnánk, de ő akkor most elengedte a kezemet”.   

Továbbá elmondta, hogy a jogásza megnézni a törvénytelenségeket és egyeztet vele a 

Közgyűlés előtt, és ha nem a szerinte megfelelő döntés születik, fel is jelenti a MÉSE-t.  

A telefonbeszélgetés folytatásában pedig saját magát dicsőítette és mindenki mást szidott, 

és elmondta, hogy a jelölő bizottságnak is majd ő fogja megmondani, hogy ki az alkalmas, 

és ki nem. 

Mindenesetre miután úgy nézett ki a dolog, hogy ez a Közgyűlés nem az a szokásos 

Közgyűlés lesz ami korábban szokott lezajlani, felkértem egy ügyvédet, hogy segítsen 

lebonyolítani a Közgyűlést nehogy később bele lehessen kötni valamibe.  

A Felügyelő Bizottsági ülésen, melynek tagja volt akkor és a Közgyűlésen nem hangzott 

el részéről semmilyen kritikai megjegyzés, pedig a lehetőség adva volt, hogy kérdezzen, 

vizsgálódjon. A Felügyelő Bizottsági ülésen, mely megelőzte a Közgyűlést megkapott 

minden információt amire szüksége volt és ezt követően alá is írta a jegyzőkönyvet. 

A tiszta az lett volna, ha a Közgyűlés előtt hangzanak el a különböző rágalmak, de ez nem 

történt meg, viszont előtte és utána is az akkori elnökség és az én hátam mögött 

folytatódott a rágalmazás. Az egyik akkori elnökségi tagot is megpróbálta rávenni, hogy 

vallja be, hogy átvertük őt. A Közgyűlést követően is elhangzott olyan kérdőre vonó 

mondat néhány személy felé, hogy "miért nem szavaztál rám, ennek még lesz folytatása"! 

Kértem az új elnökséget, hogy foglalkozzon a problémával és segítsen azt megoldani. Az 

alakuló ülés (2010. május 26, Debrecen) egyik napirendi pontja is ez volt és megpróbáltuk 

megtalálni azt a pontot, ahonnan ez a helyzet elindult, továbbá egy határozatot hozott az 

elnökség ezzel kapcsolatban. 

A kiinduló pont –miután rekonstruáltuk a történetet- a 2007- évi Salgóbányán rendezett 

konferencia lehetett. Ebben az időben az akkori elnökhelyettes Szax Zoltán fontolgatta a 

lemondását, mert egyre kevesebbet tudott részt venni érdemben, az elnökség munkájában. 

Ekkor gondolhatta azt Litkei József, és lehet, hogy valaki ezt fel is vethette neki, – talán a 

Doki – hogy a megürülő posztra Ő lesz felkérve. Emlékeim szerint ezt a témát nem 

tárgyaltuk meg, maximum a korábban említett előzetes egyeztetési szinten volt és miután 

nem volt egyhangú elfogadás, el is lett vetve, és Szax Zoltán maradt az elnökhelyettes, és 

Litkei József a Felügyelő Bizottság tagja lett abban az évben. Valószínű innen datálódhat 

ez a probléma, de erre csak most derült fény, miután több ember próbálta kitalálni, hogy 

mi történhetett Litkei Józseffel, mert eddig nem jelezte felém, elnökség felé azt a 

szándékát, hogy ilyen tervei vannak. Sőt azt sem hallottuk tőle, hogy az elnökséggel, a 

könyveléssel, a támogatások elosztásával lenne probléma, és a többek által hallott 2010. 

évi Közgyűlésen történő, nagy nyilvánosság előtti felszólalását sem hallottuk, és minden 

határozatot és beszámolót szó nélkül elfogadott. 

A MÉSE elnökség első ülésén abban állapodott meg, hogy rövid időn belül egy 

megbeszélésen tisztázza, hogy mi a problémája Litkei Józsefnek a MÉSE-vel illetve mi az 

ami a szerintünk árthat a programunknak. Ezen kívül szándékunkban állt egy 

nyilatkozatot kérni tőle, mely szerint nem igazak azok az állítások, amiket ő elmondott 

korábban. A találkozó nagy nehezen összejött, és minden elnökségi tag jelen volt a 

beszélgetésen. Sajnos az derült ki, hogy képtelenség vele beszélgetni, mert egyszerűen 

nem tudunk áttörni azon a „falon”, amit felépített, és a párbeszéd helyett ő szónokolt, 

pedig mi próbáltunk egyszerű kérdéseket feltenni neki, amire érdemben válasz nem 

érkezett. 
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Abban maradtunk (elnökség), hogy nem teszünk semmit, mert ez az ember segítségre 

szorul, és nekünk segíteni kell neki, bár volt olyan vélemény is és lehet hogy neki volt 

igaza, miszerint azonnal ki kellene zárni az egyesület soraiból. 

 

A Leányfalun megrendezett konferencia sem zajlott zökkenőmentesnek, az Ő általa hozott 

drámapedagógus nagyon komolyan megosztotta a társaságot, pontosabban összezárta, és 

egységesen lépett fel az ezzel az illetővel szemben. Amikor a konferencia összefoglalóban 

leírtam a történteket, sikerült megint nézeteltérésbe kerülnöm vele. 

A pesterzsébeti versenyen az egyik újpesti versenyző komoly összetűzésbe került egy 

helyi játékossal, de sikerült akkor a rendet fenntartani. A folytatása az ügynek:  Az újpesti 

fiúval, a gödi versenyen beszélgettem, aminek a végén megfenyegetett engem, hogy 

„biztosan nem hiányzik még egy feljelentés”, majd tájékoztatott arról, hogy neki magas 

szinten vannak kapcsolatai és tudja mi folyik a MÉSE-ben, majd az est végén elküldött a 

saját gyerekeim előtt az anyukámba. Igaz, hogy később felhívott telefonon, és bocsánatot 

kért és ezt megtette személyesen is, és állította, hogy csak blöffölt, de nekem inkább az a 

véleményem, hogy Litkei József az újpesti klubban is a MÉSE vezetőit és tagságát szidja, 

és ezért engedhette meg magának ez a fiú ezt a viselkedést. 

És a történet legszomorúbb része: 

Litkei József feljelentést tett ismeretlen tettes ellen a Szentendrén elkövetett 

bűncselekmény miatt az újpesti rendőrségen a MÉSE és annak könyvelője ellen, csalás és 

közokirat hamisítás miatt. Az ügy átkerült Szentendrére, és itt hallgatott ki minket a 

nyomozó. A szerinte elkövetett bűncselekményért akár börtönbüntetés is kiszabható, de ez 

Litkei József szavaival „a feljelentésem, ami magánjellegű, a gyerekek jövőjét az éjszakai  

foglalkoztatásukat nem akadályozza” 

Az ügy egyik részét lezárta a rendőrség több kihallgatás után, melyen részt vett: Jakab 

Péter, Czajlik Mária, Fodor Zoltán, Szax Zoltán. 

Szerettem volna kérni egy lezáró határozatot, de azt az információt kaptam, hogy nem is 

indult nyomozás, csak tanúkihallgatás volt, ezért nem is kell lezárni a nyomozást. 

 

Litkei József sok mindent tehetett volna abban az esetben, ha nem felel meg neki 

valamelyik MÉSE tag, vagy eljárás. 

 

Nagyon sajnálom, hogy egy ilyen jó, és jól működő programnak ilyen dolgokkal is kell 

foglakoznia, de hát ezek szerint ezt nem kerülhetjük el. Annak idején Doki is megküzdött 

az Óbudaiakkal, most a mi dolgunk, hogy rendbe tegyük ezt az ügyet. 

 

Javalat: 

A MÉSE Alapszabály több pontjának értelmében Litkei József kerüljön kizárásra az 

egyesületből. 

III. 

/5 a rendes tagság megszűnik:  

-a közgyűlés kizárásáról döntő határozatával 

/5.3 

-Azt a rendes tagot, aki a jelen alapszabályban foglalt kötelezettségét súlyosan megszegi, 

az egyesület érdekeivel ellentétes vagy az egyesület jó hírnevét, személyi vagy vagyoni 

érdekeit és jogait sértő magatartást tanúsít, a közgyűlés a rendes tagok sorából kizárhatja. 

 

 

Jakab Péter 
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