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Az Elnökség 2011 . 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 Éjféli Sportbajnokság Egyesület célkitűzése és az
alapszabályban meghatározott célok szerint hátrányos helyzetű fiata lok
szabadidős szociális 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
megfelelően változatosak volt ak: művelődési ház, iskolai tornaterem, aula
családsegítő, egyházi létesítmény – hol mi adódik, adódott.


Az egyesület ügykezelése ;

Több éve nincs állandó irodája az egyesületnek. Az aktuális, folyamatban
lévő dokumentumok Czajlik Mária gazdasági munkatár s és könyvelő lakásán
működő irodájában találhatóak, a korábbi évek anyagai Jakab Péter elnök lakásán
őrizzük. A budapesti székhelyre érkező postai küldemények átirányításra
kerültek erre a címre.
A munkakapcsolat és a munka folyamatok ezen a két helyszínen történnek.
(szervezés, a pályázatíráshoz anyagok összeállítása, koordinálás, kapcsolattartás
a tagszervezetekkel, tanácsadás, honlap aktualizálás, irodai szolgáltatások,
könyvviteli feladatok, könyvelés, az egyesület adminisztrációja)


Tagszervezetek;

Pontos számot nem lehet megadni, nagyjából a h atáron belül 34 klub
működött a MÉSE tagjaként (2011. december 31.-i állapot) és határon kívül kb.
10 klubról tudunk, aki tevékenykedik ( 1. sz. melléklet). Az NCTA és a Támop
pályázatnak köszönhetően 16 új klubbal került kapcsolatba a MÉSE és többen
vállalták azt, hogy a MÉSE programját átveszik, de sajnos sokan csak az ígéret
szintjén maradtak, és néhány alkalom után, vagy hónap után nem vitték tovább a
programot.
A határon túl is nagy lelkesedéssel működtetik ezt a programot és 5 városban
működik a pingpong: Csonkapapi , Szatmárnémeti, Szabadka (több helyszín),
Királyhelmec, Béna. Igaz, hogy konkrét találkozó 2011 -ben csak Szabadkával
volt, a többiekkel ebben az évben nem sikerült összejönni. (forrás illetve
pályázat hiány)
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2011-ben Leányfalu jelentette be hivatalosan, h ogy befejezte a működését, de
több klubról lehet feltételezni, hogy a forráshiány miatt nem működik, vagy nem
úgy működik, ahogyan korábban meg tudta tenni.
A klubok nagy része a minisztériumi támogatás meg nem érkezése ellenére
működtek, de egyre neheze bben tudták a programokat megtartani. Sajnos
valamit el kellett hagyni, pláne az év vége felé, így volt ahol ritkábban, volt ahol
étkezés nélkül folyt a rendezvény.
 Belső és külső kommunikáció;
-e-mail:
Ezen a területen 2011 -ben sem volt változás. A klubok az országban és
azon kívül szétszórtan, egymástól nagy távolságra helyezkednek el, így a
költséghatékonyságot figyelembe véve próbáltuk felhasználni az internet
nyújtotta lehetőséget, és a mindenkit érintő ügyeket e -mailon lebonyolítani.
Sajnos ezt a módszer, bár korábban is felhívtuk erre a figyelmet, 2011-ben sem
működött a leghatékonyabban. Többször előfordult, hogy hetekkel később
telefon útján történő rákérdezésnél derült ki, hogy nem olvasták el a levelet,
vagy elolvasták, de nem válaszoltak rá. Ez a módszer a honlapnál is hasonlóan
működött, kevesebben olvasták és használták az üzenő falat, mint szerettem
volna. Meg kell értenie a kluboknak, hogy a posta és telefonköltséget lehet
megspórolni ezzel a módszerrel.
-Újság:
A HÍRPONG című újság ritkább an és rendszertelenebbül jelent meg 201 1-ben,
mint a korábbi években, ami köszönhető volt az erre a célra benyújtott
pályázatokon elnyert kevesebb támogatásnak. Mindettől függetlenül, ami
megjelent az vállalható és nagyon színvonalas kiadvány volt. Az újsá got Veress
Ágnes, Doki felesége, elnökségi tag szerkesztette.
-Honlap:
A másik fontos hírt adó orgánumunk a honlapunk, mely et igyekeztünk mindig
aktuálissá, és frissé varázsolni. Sajnos nagyon kevés klub töltötte fel a saját
oldalát és szinte alig érkezet t hír, fotó, vagy egyéb anyag.
Külső kommunikációját az egyesületnek néhány újságcikk és rádió és tv riport
jelentette, és ez kevesebb volt mint az előző évben:











www.falunkgyer mekei ert.hu%2Fprogramok%2Fevzaro.php&h=DAQGlYavY
http://nol.hu/lap/jotett/20110629-pingpongdoki_hagyateka__a_holdsugar_program
http://www.stop.hu/articles/article.php?id=895608
http://www.rtlklub.hu/musorok/fokusz/videok/131935
http://www.ifjusagegeszsegalapitvany.hu/
https://www.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fkecskemetitv.hu%2Fhun%2Fsa_hirek
%2Fi_bulvar_62%2Fi_stohl_andras%3A_csak_az_nem_drogozik_aki_nem_akar_85302%2Ft
_Bulv%25C3%25A1r%2520%2520Stohl%2520Andr%25C3%25A1s%2520csak%2520az%2520nem%2520drogozik%2C
%2520aki%2520nem%2520akar%2Findex.html&h=44ebc
http://www.netriport.hu/kultura/cikk/?id=501300
http://tamastibi.nolblog.hu
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Pályázatok;

„Minisztériumi” támogatás illetve pályázat (0-Ft)
Szentendrén, 2010. decemberében a Dr. Faragó Sándor Emlékversenyre kilátogató minisztériumi
képviselő, kérdésünkre úgy nyilatkozott a programról, hogy a korábbi éveknek megfelelően lehet
tervezni a minisztériumi támogatással.
2011. elején, miután elindítottuk volna a támogatás igénylését, tájékoztattak minket arról, hogy az
új rendszerben civil szervezet nem kaphat ilyen módon támogatást, de kiírnak egy pályázatot,
amire beadhatjuk a pályázatunkat. Ígéretük szerint a pályázati kiírásban figyelembe veszik a
Holdsugár programot. Erre a kiírásra, -ami egyébként alapjaiban változtatta volna meg a korábbi
évek MÉSE támogatásának gyakorlatát- a szervezetünk beadta a pályázatát, és nyert is 2 millió
forint önrész mellett, 13.495.085 forintot. Ezt a támogatást a kiírás szerint 2011. második felében
és 2012. első felében lehetett felhasználni, és miután nem továbbadható támogatásról volt szó, a
MÉSE nevére szóló számlákkal lehetett (volna) elszámolni. Ezen kívül volt más változás is, és
minden alkalommal a beérkező információkat megosztottam a honlapon is. A pályázati elbírálás
elhúzódott, így szeptemberi állapot az volt, hogy az államtitkár, illetve a miniszter elé került
jóváhagyásra a pályázati támogatás ügye. Októberben kellett beküldeni a bekért dokumentumokat
és novemberben még mindig a szerződéskötés előkészítése volt napirenden. Ez a munka is sokáig
tartott, így a szerződést csak január 10-én tudtam aláírni. Ettől a pillanattól kezdve lehetne csak a
támogatás várni.
Viszont óriási probléma jelent meg, amit a minisztérium se és a MÉSE sem tudott kezelni. A
problémát az jelentette, amit már többször jeleztem nektek is hogy a kiírás és a szerződés szerint
a résztvevő gyerekekről igazolást kell beszerezni, mely szerint ők jogszabály szerinti „Hátrányos
Helyzetűek”. Erről a problémáról többször beszéltem telefonon a minisztérium illetékeseivel, egy
másik minisztérium munkatársaival, személyesen találkoztam a főosztály vezetőjével, és az
illetékes munkatársakkal, több levelet írtam az államtitkárnak, telefonon is beszéltem a helyettes
államtitkárral, és személyesen is beszéltem vele a minisztériumban erről a témáról.
A MÉSE álláspontja ebben az ügyben:
A pályázatban meghatározott jogszabály szerinti „Hátrányos Helyzet” igazolása nem megvalósítható, és
nem is életszerű. Továbbá a MÉSE nem csak a jogszabály szerinti hátrányos helyzetű gyerekekkel foglalkozik,
a program alacsony küszöbű szolgáltatást végez, amin bárki részt vehet és nem szükséges igazolnia magát. Ezen
kívül több mint egy évtized óta azt vallja, hogy a veszélyeztetett időszakban, pénteken és szombat este minden
gyermek veszélynek van kitéve, és ezért inkább ezekben a klubokban töltsék el a gyermekek az idejüket és ne
legyen kitéve máshol különböző kísértéseknek.
A következő okok miatt nem lehetséges a MÉSE-nek a kért igazolásokat megszereznie:
A „HH”-t csak a szülő kérvényezheti a település jegyzőjénél.
A jegyző ezt követően bekéri a család vagyon nyilatkozatát, a családsegítő és az iskola véleményét,
környezet tanulmányt végeztet.
 Ezek alapján adja ki a jegyző a határozatot, amit csak a szülő kap meg, tehát még az iskola és a
családsegítő sem tudhat róla, csak akkor, ha ezt a határozatot a szülő bemutatja.
 Ennek a határozatnak a MÉSE kérelmére történő bemutatásra nem kötelezhető a szülő és adatvédelmi
problémába is ütközik, ha a határozatot lemásoljuk, illetve regisztráljuk.
Hogy még tisztább legyen a kép, ez azt jelentette volna, hogy azok a klubok, akik részt vettek
volna ebben a támogatásban, kötelezően minimum 20 főről kellett volna bemutatniuk ezt az
igazolást, és ezeknek a gyerekeknek részt kellett volna venniük a program időszakában az
eseményeken. A versenyeken, pedig hasonló igazolásokat kellett volna beszerezni, minimum 80
főről.
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Erről a problémáról az elnökség folyamatosan tárgyalt egymással, és abban állapodtunk meg,
hogy csak abban az esetben használjuk fel a támogatást, ha a minisztérium részéről írásban
kapunk valamilyen könnyítést. Erre komoly ígértet kaptunk, de később telefonon jelezték, hogy
ezt sajnos nem tehetik meg. Ebben az esetben viszont felelőtlenség lenne felhasználni a
támogatást, hiszen ha egy ellenőrzésen kiderül –és miért ne derülne ki- akkor vissza kell fizetni a
pályázati támogatást.
Azt a problémát, hogy a MÉSE nem teljes körűen, és mindenkit igazolva számol el, -bár a
helyettes államtitkár is megpróbálta menteni a helyzetet- nem lehetett megkerülni, és így sajnos
vissza kellett lépni a támogatástól.
A Holdsugár program megmentésére a minisztériumból ígéretet kaptunk, és külön támogatást
kértünk.
NCA





pályázatok (2.950.000)
NCA-Orsz-10 1.900.000 (áthúzódó működés)
NCA-Orsz-11 600.000 (működés)
Kab-Me
1.200.000 (versenyek)
IFJ-Gy-10
250.000 (Hírpong)

Tiszta Formák (350.000)
Csepel, és Pesterzsébet gyermekei vehettek részt egy vízitúrán
TÁMOP pályázat (áthúzódó)
2008-ban került beadásra ez a pályázat, és 2009 -ben nyerte meg az
egyesület. A pályázati 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
sikeresen lezárásra került. A 6 klub támogatása mellett 6 új klub került
bevonásra, és mindenhol örömmel kezdték el a programot. Pécs, Hatvan,
Körösszegapáti, Debrecen -Hapoel, Karancslapujtő, Nagykáta helyszíneken
elindult, és remélhetően folytatódik a Holdsugár program!



2011-ben megrendezett régiós és országos versenyek (22+6 alkalom):

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

2011. január 28. Kecskemét (és majdnem havonta legalább 1 „Éjszakai Forgatag”)
(02.25. 03.25. 04.29. 06.10. 08.26. 11.25.)
2011. február 25. Szentendre-Leányfalu páros verseny
2011. március 25. Hatvan (TÁMOP)
2011. március 27. Nagykáta (TÁMOP)
2011. április 15.. Zagyvaróna (KAB-ME)
2011. április 16. Pesterzsébet (KAB-ME)
2011. április 29. Szentendre (KAB-ME)
2011. április 29. Kecskemét (KAB-ME)
2011. április 30. Debrecen (KAB-ME)
2011. április Csömör
2011. május 21. Budapest (KAB-ME)
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o
o
o
o
o
o

2011. június 17 Józsa
2011. június 24. Szentendre (TÁMOP)
2011. július 30-31. Holdsugár Fesztivál, Salgóbánya
2011. október 21. Csömör (OB)
2011. november Kisoroszi
2011. december 16. Szentendre, Doki emlékverseny



Konferencia;

2011-ben forrás hiány miatt nem sikerült konferenciát szervezni.
 Egyéb;
o 10 fő ELTE-s hallgató látogatott el februárban Pesterzsébetre.
o A Coca-Cola Testébresztő program Facebook-on történő reklámkampányában a 2. helyen
végzett a MÉSE és így 500.000-Ft-t nyert.
o Az év közben több új klub is elindult (Kerekegyháza, Józsa, Wolvega- Hollandia, HorgosSzerbia)
o A MÉSE részt vett az ERSTE Alapítvány Társadalmi Integrációs Díjának nemzetközi
pályázatán, és bejutott a legjobb 133 döntős közé. (12 ország, 1850 pályázati pojekt)

Személyi kérdések;
A 2010. évi közgyűlésen megválasztásra került tisztségviselők ben nem történt
változás.
 2011. a válság éve?
Sokszor elhangzott , hogy válságban van az egyesület.
Tény az, hogy 2011 -ben a minisztériumtól nem kapott támogatást a MÉSE. Ez
óriási hiányként jelent meg az egyesület életében. Ne feledjük el azonban azt
sem, hogy hogy a mozgalom alapítója, Dr. Faragó Sándor minden alkalommal és
mindenhol elmondta, hogy nem szabad csak egy lábra támaszkodni. Mindenkinek
azt tanácsolta, hogy minimum legyen egy másik láb is a szervezete életében,
ahova lehet támaszkodni abban az esetben, ha az állandónak remélt és hitt
minisztériumi támogatás nem lesz. Ez most bekövetkezett! Ebből a „pofon” -ból
fel kell ocsúdni, és úgy kell tervezni a jövőt, hogy nem lehet számítani állandó
támogatásra.
Az is tény, hogy a minisztériumi támogatásnak volt köszönhető, hogy
versenyeke t, konferenciát tudtunk szervezni, és ezeknek a költségeit a MÉSE
tudta állni. Ezek egy része elmaradt, így a 2010. év 30 eseménnyel szemben
2011-ben 28 alkalommal volt lehetősége a tagszervezeteknek részt venni éjszakai
pingpongon. Igaz, hogy ezt a statis ztikát komolyan javítja a kecskeméti klub,
hiszen ők egymagukban 7 alkalommal re ndeztek versenyt.
De tény az is, hogy 10 versennyel és egy konferenciával volt kevesebb a
minisztériumi támogatás elmaradása miatt.
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A hiányzó versenyek és konferencia miatt, a szervezetek kevesebbszer t udtak
találkozni, és ezért úgy is tűnhet, hogy a kapcsolatok fellazultak. Ez annak
ellenére is bekövetkezett, hogy mindennek ellenére volt lehetőség az ország
különböző helyszínein részt venni a versenyeken, de sajnos ehhez az ú tiköltséget
más forrásból kellett előteremteni, és ez nem könnyítette meg a helyzetet.
Remélhetőleg a klubok „hallgatása” nem a program beszűkülését jelenti.
 2012.évre feladatok és tervek:
-Felmérést kell készíteni a klubokról, helyzetükről, igényeikről.
-Forrásokat kell találni, további pályázatokat kell írni.
-Új projekteket kell beindítani. (példa: a kecskeméti Forgatag, vagy egy éjszakai
liga bajnokság elindítása stb.)
-Új helyszíneket kell találni a program beindítására, ehhez egy roadshow projektet kell megszervezni. (Éjszaki Pingpong Busz megpályázása)
-A régi hagyományos programokat folytatni kell, amihez forrást kell találni. (a
megszokott versenyeket meg kell rendezni, a konferenciát meg kell szervezni)
-A médiában való aktívabb megjelenés tagszer vezeti szinten is.

A MÉSE elnöksége nevében köszönöm a tagságnak a bizalmat, remélem Ők is
meg voltak elégedve a munkánkkal, és megkapjuk a továbbiakban is ezt a
bizalmat.
Az elnökség nevében:
Jakab Péter
MÉSE elnök
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