Terjedünk, mint a vírus – megvalósítjuk Pingpondoki álmát

Hosszú évek óta, hétről-hétre, rengeteg magyar fiatalnak van lehetősége a MÉSE*
éjszakai klubjaiban a biztonságos, drog-alkohol-és nikotinmentes sportolásra,
pingpongozásra, játékra, komoly beszélgetésekre. Az Éjféli Sportbajnokságból
életmód-divat lett. Olyan mintát adunk az egész világnak, amelyre büszkék lehetünk.
A kluboknak az egész országot lefedő hálózatára van szükség, azért, hogy mindenki
tudjon rólunk, és el kell érnünk, hogy minden magyar fiatalnak saját barátai ajánlják,
hogy csatlakozzanak hozzánk – ezt a nagyszabású célt tűzte ki alapítónk, dr. Faragó
Sándor, a „Pingpongdoki”, amikor két pingpongasztallal megnyitotta a Vörösvári úti
gyermekorvosi rendelő előterét a lakótelepi srácok előtt. Ettől a céltól még messze
vagyunk, de van egy nagyon jó hírünk.
Másfél év alatt TÁMOP pályázati támogatással erős közösségeket kiépítő klubjaink
(Csömör, Debrecen, Szarvas, Bakonszeg, Szentendre, Zagyvaróna) teljesítették
vállalásukat.
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Karancslapujtőn, Hatvanban, Nagykátán, újabb klub indult Pécsett és
Körösszegapátiban, a Hapoel szervezésében pedig Debrecenben.
A TÁMOP támogatás mellett a Norvég Civil Alap támogatását is arra használtuk fel,
hogy – miközben erősítjük a már működő közösségeinket – minél több helyre
telepítsünk új klubokat, és új barátainkat segítsük a kezdeti nehézségek
legyőzésében.
Módszerünk nagyon egyszerű: közös bajnokságokat és együttléteket szervezünk
azokkal a helyi közösségekkel, akik szeretnének velünk megismerkedni. A minta,
amit kínálunk, annyira vonzó, a helyi problémákra adott válaszaink annyira
meggyőzőek, hogy ezek után elsősorban a technikai akadályok leküzdésén múlik,
mikor indulhat el az új klub.
Ismét megmutattuk, hogy a Magyarországi Éjféli Sportbajnokság Egyesület
klubvezetői, önkéntesei és a velünk sportoló fiatalok százai olyasmit hoztak létre,
amire egész Magyarország büszke lehet. Az ERSTE Alapítvány kétévenként
meghirdetett pályázatán az egész közép-kelet európai régiónkból több mint 1850 civil
kezdeményezés indult el. Egyesületünk bejutott a legjobb 130 pályázó körébe, a
kiválasztottak közé!
Mi van emögött? Az értékelés során a magyarországi
kapcsolattartás felelőse Ausztriából jött el hozzánk, hogy személyesen vegyen részt
néhány klubunk életében. Ugyanaz történt, ami minden korábbi hasonló alkalommal:
külföldi vendégünket lenyűgözte, amit körünkben tapasztalt. Az, aki sok kitűnő
emberrel és kezdeményezéssel találkozott, sok országban van összehasonlítási
alapja, egészen különlegesnek találta azt az élő közösségi hálózatot, amit a MÉSE
kiépített.
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