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Két évvel ezelőtt jutott el az Éjszakai Sportbajnokság híre Szabadkára, dr. Kovács 

Ferenc jóvoltából. Volt osztályfőnökének, Kiss Dezsőnek mesélte el, hogy Magyarországon 

létezik egy program, ami azzal foglalkozik, hogy fiataloknak, a veszélyeztetett időszakban a 

hétvégén hasznos elfoglaltságot biztosítson. A szentendrei klub segítségével megnyílt az első 

helyszín és a program olyan sikert aratott, hogy rövid idő alatt 5! klub is alakult Szerbiában, 

ahol péntek esténként pingpongozhatnak a gyerekek.  

(http://www.mesecina.subotica.net/indexhu.htm ) 

Ide kaptunk meghívást, ahova egy csapat gyerekkel mentünk el október 5-én, pénteken. 

Három sportágban rendeztek versenyt: pingpong, csocsó és darts. Az indulók száma 

megközelítette a 100 főt, és a gyerekek elindulhattak több versenyszámban is. 

A pingpongban Szántó Barnabás nyert, Vitovszki László negyedik lett, a csocsóban 

Várnagy Szabolcs és Csákvári Norbert első helyezést értek el, a döntőben Jakab Olivért és 

Gergőt győzték le. 

A versenyre eljött dr. Faragó Sándor „pingpongdoki” is, aki az egész Holdsugár mozgalmat 

elindította már több mint 15 évvel ezelőtt. Az ő rendelőjében kezdődött az „éjszakai 

pingpong” és meghatottan látta, hogy milyen nagy örömmel játszanak, versenyeznek a 

gyerekek. Az ötlet, hogy a saját pingpong asztalát levitte a rendelőjébe, maximálisan bevált, 

hiszen az országban több mint 30 helyen működik éjszakai sport klub, és a határon túlon is 

megérezték ennek a programnak a hasznosságát és már négy szomszédos országban is 

működnek ilyen klubok. 

De visszatérve Szabadkára, amikor az első alkalommal ott jártam, furcsa volt, hogy a 

klubvezető beszéde alatt, ahogy megnyitotta a versenyt vagy valamilyen információt közölt, 

az ottani gyerekek néma csendben, szinte „vigyázzállásban” figyeltek, és most 2 évvel később 

ennek már nyoma sem volt. Iszonyatos ricsajban, boldogan rohangásztak egész éjszaka, ami 

azt jelenti, hogy belakták a helyszínt, otthon érezték magukat. A tombolánál a sorszámhúzó 

klubvezető észrevétlenül irányítottan osztotta az ajándékokat, mert ha olyan gyerek száma jött 

ki, akiről tudta, hogy hátrányos helyzetű, akkor feltűnés nélkül, személyre szóló értékesebb 

ajándékot varázsolt elő.  

 Legközelebb október 27-én Csömörre mennek a szentendrei gyerekek, ahol nemcsak 

verseny lesz, hanem egy 24 órás folyamatos pingpong rekord beállítás, és ahogy az ottani 

vezetőt ismerem, Németh Károly, nemzetközi Fair Play díjas, többszörös válogatott 

asztalitenisz játékos, sikerülni is fog. 

 De addig is, ahogy mindig befejezem az írást: minden pénteken este 8-tól éjfélig a 

Barcsay J. Ált. Iskolában lehet pingpongozni, kosarazni, csocsózni, léghokizni és biliárdozni! 

Jakab Péter 
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