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Az And1 Mixtape Tour játékosai-
nak nagy része az utcán nőtt fel, ott 
streetballozott, és később került be 
a nagy csapatokhoz. Miután a MÉSE 
célja is az, hogy a fiatalok ne az ut-
cán lődörögjenek haszontalanul, ha-
nem ezt az időt sporttal töltsék el, a 
cél közös volt, így sikerült összehozni 
a megismételhetetlen látogatást.

A történet még 1993-ban kezdődött, ami-
kor Seth Berger, Jay Coen Gilbert és Tom Aus-
tin megalapították a céget. A név And1 lett, 
ami egy kosaras kifejezés: amikor a játékost 
dobás közben faultolják, és a dobás sikeres, a 
játékvezető megadja a pontot, „és egy" bünte-
tődobást ítél. „És egy", azaz angolul „and 1". A 
cég a kezdetektől fogva az utcai játékosoknak 
akart ruhákat gyártani, például úgynevezett 
„trashtalk" pólókat. (Trashtalknak nevezik 
a kosárlabdában, ha játék közben a szövege-
léseddel zavarod az ellenfelet.) Azonban az 
And1 több mint egyszerű sportszergyártó. 
Valóságos forradalmat indított el a kosárlab-
dában, melynek szüleménye a sok mixtape, 
ahonnan temérdek tehetséges játékos került 

elő (bővebben a http://www.and1mixtapetour.
hu/ oldalon).

Az And1 Mixtape Tour csapata 2007 
október 7-én lépett fel a Papp László Buda-
pest Sportarénában, de előtte meglátogatták 
Szentendrén a Barcsay J. Ált. Iskolát, ahol 
bemutatót tartottak és játszottak több szent-
endrei gyerekkel is. A látogatás a Magyar-

országi Éjféli Sportbajnokság 
Egyesületének volt köszönhető, 
mert a túra szervezője minket 
keresett meg, úgy érezve, ro-
kon lelkekre lelt. A játékosok 
nagy része az utcán nőtt fel, 
ott streetballozott, és később 
került be a nagy csapatokhoz. 
Miután a MÉSE célja is az, 
hogy a fiatalok ne az utcán 
lődörögjenek haszontalanul, 
hanem ezt az időt sporttal 
töltsék el, a cél közös volt, így 
sikerült összehozni a megis-

And1 „és még egy” –   
NBA kosarasok Szentendrén 
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mételhetetlen látogatást. Sajnos az ideális 
időpontban, péntek este a kosarasok nem 
értek rá, mert folyamatosan úton vannak, így 
a szerda délelőttre szerveztük a bemutatót 
és tv felvételt. A játékosok Japánból Los-An-
gelesen keresztül San Franciscóból érkeztek 
előző este, majd a reggeli tv szereplés után 
jöttek el hozzánk. 

Első pillanatban úgy tűnt, hogy nem 
nagyon akarnak megmozdulni, mert fáradtak 
voltak. Viszont abban a pillanatban, ahogy 
labda került a kezükbe és jöttek a gyerekek 
játszani, pillanatok alatt olyan jó kedvűen 
trükköztek, hogy élmény volt nézni őket. 
Később az autogram kérők tömege szorította 
a játékosokat sarokba, és a később érkező tv-
stábnak már nem is akartak mutatni semmit.  
De a gyerekek ostromának, akik játszani 
akartak velük, nem tudtak ellenállni, és újabb 
fél órát kosaraztak nagy örömmel. 

Ahogy az And1-idézettel kezdtem, sajnos 
úgy nem tudom befejezni, mert nem valószí-
nű, hogy „és még egy”-szer NBA-ből érkező 
kosárlabda játékosok jönnének el a városba, 
de azt hiszem, jó reklámja volt ez a program a 
sportnak, és remélem minél többen jelentkez-
nek kosarazni vagy választanak más sportot!

Addig is mindenkit szeretettel várunk 
péntek esténként a Barcsay J. Ált. Iskolába 
az Éjszakai Sportbajnokságra, ahol pingpon-
gozhatnak, kosarazhatnak, csocsózhatnak, 
billiárdozhatnak a betérők. 

Jakab Péter 
Magyarországi Éjféli Sportbajnokságok 

Egyesületének elnöke

A MÉSE köszöni a Candover Kft., a SpinConcept 
Kft. és a Heberson Consulting Kft. támogatását 
és a részvételi lehetõséget az AND1 MIXTAPE 
TOUR BUDAPEST rendezvényén!
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Telkibányán július 9 és 15 között, Gyu-
lán augusztus 16 és19 között voltak a deb-
receni klubtagok. A tócóskerti panel lakó-
telep hátrányos helyzetű lakosai örömmel 
fogadták a csodás lehetőséget. A Zemplén 
hegységben található, jó levegőjű, csendes 
Telkibánya és környéke alkalmas arra, 
hogy ott a lelki-testi egészséget, felüdülést 
szolgáló programok valósuljanak meg. 

Gyula pedig egy tüneményes békési kis-
város, a magyarországi viszonyok között 
kiemelkedően rendezett, tiszta település, 
sok szökőkúttal, virággal, számos étterem-
mel, kávézóval, történelmi nevezetességek-
kel (vár, múzeum, régi templomok).

Telkibányán egy ifjúsági táborban, 
Gyulán egy középiskolai kollégiumban 
volt a szállás. Az étkezést a tábori illetve a 
kollégiumi konyha segítségével kedvezmé-
nyesen tudtuk megoldani. Telkibányán egy 
nagyobb, többgenerációs tábori közösség 
(150 fő) részeként nyaraltunk, Gyulán 

szűkebb körben (20 fő) 
táboroztunk, így a kö-
zösségépítésnek mind a 
két eleme érvényesült: 
a nagyobb közösség a 
szerteágazó kapcsolatokat 
szemlélteti, több toleran-
ciára késztet; a szűkebb 
közösség oldja a gátláso-
kat, elmélyíti a már kiala-
kult kapcsolatokat.

A tábor rendjének és 
programjának kialakítása 
során törekedtünk arra, 
hogy mentálhigiénés 

A debreceni panelből irány 
Gyulára és Telkibányára
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(személyiségfejlesztő, közösségápoló) 
és testi egészséget erősítő (túra, sport) 
elem egyaránt helyet kapjon benne. 
Telkibányán a tábor felszereltsége le-
hetővé tette – a túrázás mellett – az 
örömpingpong gyakorlását és a kosár-
labdázást is. Gyulán a fürdés volt a nagy 
sláger (kaptunk kedvezményes belépőt a 
várfürdőbe is…).  

Telkibányán a családi és közösségi 
kapcsolatokról volt reggel és este elő-
adás, utána kiscsoportos megbeszélés-
sel. Az előadások témái:

Esténként: apa, anya, gyermek, 
testvér, nagyapa, nagymama.

Reggelenként:  házasság, család, 
barátság, nép, nemzet, emberiség.

Gyulán reggelenként a személyes, 
családi és közösségi problémáinkról, 
kríziseinkről, esténként pedig a vá-
gyainkról, céljainkról, feladatainkról 
folyt a gondolatébresztő bevezetés és 
az azt követő beszélgetés.

A fiatalok nagyon jól érezték ma-
gukat. Semmiféle magatartásbeli 
gond nem volt, meghálálták a beléjük 
vetett bizalmat.

Azt gondolom, hogy ezek a 
környe zet változást hozó programok 

rádöbbentették a fiatalokat arra, hogy 
többféle életút is lehetséges, a szó jó 
értelmében kizökkentek a hétköz-
napokból. Újra ráéreztek arra, hogy a 
boldogságnak nem feltétele a drog, az 
alkohol, a „buli”, a balhé… Lehet örülni 
tiszta fejjel és tiszta szívvel is, sőt így 
lehet örülni igazán és maradandóan.

Különleges, felejthetetlen élmény 
volt mindkét nyári kirándulás a Debre-
ceni MÉSE Klub tagjainak.

Jenei Zoltán klubvezető
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Idén a CsAK egyesület immár 4. táborát 
szervezte Lengyeltótiba. Majd szinte az 
utolsó pillanatban kiderült, a hetes iskolát, 
ahol táboroztunk, megszűntetik, az épületet 
eladják. Teljesen tanácstalanok lettünk, mi 
legyen.

A szerencse mellénk állt. Mojmirovce 
(Szlovákia) bemutatkozott Csömörön, és 
kiderült, van pingpongcsapatuk. Na, ahol 
csapat van ott teremnek, meg asztalnak is 
kell lennie. Azonnal lecsaptam a lehetőségre, 
polgármester úr pedig örömmel fogadta kéré-
sünket. 3 napi izgulás után olyan árajánlatot 
kaptunk, amit nem lehetett visszautasítani. 
Így hát július 21-27-ig huszonnyolcan egy 
csodálatos hetet tölthettünk a Grassalkovich 
kastélyban. Igazi sporttábor. Csodálatos 
környezetben annyi lehetőség, amiről nem 
is álmodtunk. Tenisz, úszás, lovaglás, bel-
téri rizshegy mászás, röplabda keresés, 
fedettpályás köménymag pöckölés, minigolf, 
pingpong, teke és sakkbábu döntögetés, 
ingyenes Dini vadászat, pávatoll tépés és 
citromkarika halászat.

Dini a legkisebb a táborozók között, fürge 
mint a csík, és a legkisebb helyre is befér. 
Időnként a békés szieszta közben felhangzik 
a kiálltás: hol van Dini? Mindenki felpattan, 
de örömmel konstatáljuk, csak előkészíti a 

teniszpályát, heves locsolással, vagy épp a 
sakkbábukat szállítja egyik helyről a másikra. 
A kastély szakácsa félinformációt kapott. 
Pingpongosok jönnek táborozni, és ő tuti 
azt hitte, kínaiak vagyunk, mert négy napig 
rizst etetett velünk. A kastély pávái, ha ma-
gyar gyereket láttak, fejvesztve menekültek, 
mert tudták, tolluk sem marad, ha nem elég 
fürgék. Gyerekeink meggyőzően állították, a 
pávák vedlenek, és csak az elhullajtott tolla-
kat szedik össze. Ám a madarak is bosszút 
álltak, mert reggel 5-től olyan szörnyű rikoltó 
koncertet adtak, amire még azok is felébred-
tek, akik 4-kor feküdtek le. 

Előző évi tapasztalataink alapján a gye-
rekeket reggelihez kiverni az ágyból nem 
egyszerű feladat. Teljes megdöbbenésünkre, 
8 órakor már teniszből vagy úszásból jöttek 
vissza. Azt hittük álmodunk. És talán való-
ban az volt. Csodálatos, tartalmas, szép, moz-
galmas 1 hetet tölthettünk Mojmirovcéban. 
Szívből ajánljuk minden csömörinek. A 
kastély dolgozói kedvesek, a környezet ápolt, 
gyerekbarát, a lehetőségek határtalanok. Kö-
szönjük mindenkinek, aki segített, a csömöri 
Önkormányzatnak, Csömör Ifjúságáért Köz-
alapítványnak, Pest Megye Önkormányzatá-
nak és a MÉSE-nek a pályázati lehetőségért.

CsAK Egyesület

CsAK tábor – csak tábor?
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2007. augusztus 14-én indult a Rákos-
mente Éjszakai Sportklub 12 „kiváltságos” 
tagja kenutúrára. Autóval és vonattal utaz-
tunk Gyulára. Kora délután megnéztük a 
város szépségeit, majd csomagok nélkül 
elindult a csapat ismerkedni a Körössel. Első 
táborhelyünk a Szanazugi campingnen volt, 
5 km-re Gyulától. (Csomagjainkat a kenukat 
kölcsönző testnevelő tanár szállította a cam-
pingbe.) Következett a sátorállítás, fürdés és 
a jól megérdemelt közös vacsora.

A szerda délelőtt nagy kihívása volt, 
hogy csomagokkal együtt bocsássuk vízre a 
kenukat, és kettesével induljunk az aznapi 
távnak. A napsütéses, laza kenuzást ezen a 
napon a békési duzzasztó gát tette izgalmas-
sá, ahol is a csomagokat ismét csak ki- és be 
kellett pakolni, és utána még a kenukat is át 
kellett cipelni a zsilipen. 

Csütörtök estére eljutottunk Körös tar-
csára, ahol a pénteki napot is töltöttük. Így 
volt időnk fagyizni, a tájházat megnézni, ki-
csit ismerkedni a környékkel. Péntek délután 
kenuversenyt rendeztünk, hiszen eddigre 
már igazán profi lett a csapat.

Szombaton húzósabb napunk lett, mert 
egészen Gyomáig kenuztunk, mert a Kettős 
Körös és a Sebes Körös találkozásánál nem 
találtunk táborhelye. A helyi horgászok is 

inkább azt javasolták, hogy inkább menjünk 
el egész Gyomáig. Ezen az estén esett leg-
jobban a vacsora. A vasárnapot is Gyomán 
töltöttük, ki pihenéssel, ki kenuzással a kör-
nyéken, de a fürdés is nagyon népszerű volt. 
Az utolsó este vacsorája volt a legpazarabb, 
ekkor került elő minden aranytartalék.

Az időjárás is tartogatott meglepetést az 
utolsó éjjelre, sajnos egy vihar utolért min-
ket. Ez is maradandó élmény volt, de azért 
senki nem bánta másnap reggel, hogy a vizes 
sátrakat, eszközöket már csak otthon kell 
kicsomagolni. 

Minden este tüzet gyújtottunk, hogy a 
napközbeni szendvicseket felválthassák a 
melegíthető konzervek s a sütögetnivalók 
(virsli, szalonna, hagyma). A tűz körül na-
gyon jókat lehetett beszélgetni, minden este 
elmesélte mindenki a napi élményét, melyek 
nagyon változatosak voltak. Kit a táj, kit a 
madarak, állatok ihlettek meg aznap, de volt, 
aki a kenulapáttal való küzdelmeit élte meg 
legnagyobb élménynek. 20-án hétfőn reggel 
indultunk haza, csokibarnán, tele élmény-
nyel. A csapat olyan jól összejött, hogy zá-
ró-levezető programnak este együtt néztük 
meg a tűzijátékot Budapesten.

Koncz Bea

Kenutábor a Körösön
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Remélem olyan jól telt a nyaratok, mint 
nekem. És ezt a nyári tábornak köszönhetem. 
Én is lejártam Szigetváron az éjszakai sportra, 
és így lehetőséget kaptam, hogy részt vegyek 
a nyári programon is. Sokan összejöttünk. A 
srácok között voltak, akik először jártak Ba-
ján, és talán még nem is sátortáboroztak soha. 
Mivel Pécsről is érkeztek, ezért sok új ismeret-
séget, és remélem, barátságot kötöttem.

Baján, a Petőfi Szigeten vertünk 
tábort. A Bajai Sporthorgász Egye-
sület székháza melletti füves te-
rületen állítottuk fel a sátrakat, és 
két katonai sátrat összefűzve készí-
tettük el a közös helyiségünket. Itt 
tudtunk mindannyian összegyűlni, 
itt voltak programok, király csúcs 
reggelik, vacsik...

Rengeteg mindent „csináltunk” 
egy hét alatt, megpróbálom nek-
tek felsorolni: voltunk strandolni 
Nagybaracskán, fürödtünk egy na-
gyot, és ami fontos lehetett ugrálni. 
Végre egy olyan strand, ami értünk 

volt! Jó kis szendvicseket vittünk, így nem 
éheztünk.

Szerveztünk kirándulást a Gemenci er-
dőbe. Ez azért tetszett, mert egy szakaszt a 
kisvasúttal tettünk meg, túráztunk és volt 
idegenvezetőnk, aki rengeteg mindent mon-
dott erről a vidékről.

És hogy még okosabbak legyünk egy ferge-
teges városismereti vetélkedőt is készítettek 

nekünk. A feladat szerint fotókról 
kellett megkeresnünk egy-egy épü-
letet vagy köztéri szobrot, és vála-
szolni az ahhoz kapcsolódó kérdésre. 
Lehetett segítséget kérni, kérdezni a 
járókelőktől. Mindenki, akit megszó-
lítottunk szívesen segített. Persze, 
hogy a mi csapatunk nyert, nagyon 
hajtottunk.

Megismerkedtem egy új sporttal, 
a horgászattal. Nagyon élveztem, 
ráadásul eredményes is volt a pecá-
zás. Készítettünk finom halpaprikást, 
ezt kevesen szerettük, így a többiek 

Vannak, akik a horgászatba 
szerettek bele…



9

Őszi-téli versenynaptár:

Szabadka: október 5., péntek
Csömör: október 27., szombat
Debreceni Kistérségi MÉSE verseny: 
 november 10., szombat
Újpest: november 24., szombat
Salgótarján: december 1., szombat
Szentendre: december 14., péntek

Hol érhetünk el benneteket?

Mindenki nézze meg a honlapon a saját 
oldalát, és ha már nem aktuális vagy nem 
tetszik, ami kint van, írjatok egy e-mailt a 
javításokkal. Három cím is rendelkezésre áll, 
familyjakab@t-online.hu; veress.agnes@
radio.hu  és fagosa@dunaweb.hu. 

Film, kicsit rólunk is

Az RTl klub Fókusz c. műsora nagyon érdekes 
riportot készített az NBA-s kosarasokról, és 
ebben a szentendrei szociális sport is szóba 
került. És bár a riporter némileg elhajolt a 
tények elől, azért érdekes lehet megnézni a 
filmet, melyet a http://www.rtlklub.hu/video
tar/?vkatid=7&adasid=3497&videoid=071
021417 link alatt találtok meg.

Irgum-burgum

Azok, akik még nem küldték el a pályázat 
első részének elszámolását, sürgősen – 
október 31-ig – tegyék ezt meg, hiszen a 
pályázat második részét csak így fizeti ki az 
egyesület. Sajnos, ha túl későn érkezik az 
első rész elszámolása, nem lesz már idő a 
másodikat elkölteni, mert az egész programot 
november végéig le kell zárnia a MÉSÉ-nek. 
Tehát: ha időben elkülditek az elszámolást, 
kaptok még egy kis pénzt, míg ha nem így 
történik, szegények maradtok és még a 
MÉSÉ-t is kínos helyzetbe hozzátok. Marcsi 
mindenben segít, hívjátok nyugodtan.

kaptak paprikás krumplit. A horgásztó, ahol 
az egyik napot eltöltöttük, gyönyörű környe-
zetben fekszik. Szerintem egy életre szóló 
hobbit találtam.

És amit nagyon vártunk minden nap: az 
esti programok. Volt pingpongbajnokság, 
nagy foci csata, róka vadászat, kincskeresés 
és persze medve vadászat is. Sajnos a tábortü-
zet és a számháborút elmosta az utolsó este 
érkező vihar, de nem estünk kétségbe, mert a 
közös sátor alatt megsütöttük a vacsoránkat, 
és előkerültek a társasok, a sakk, kártya.

Köszönöm mindenkinek, aki lehetővé tet-
te ezt a tábort, remélem, hogy jövőre ugyanitt 
találkozhatunk újra. 

Egy klubtag



10

Szabadkai nyár

 Edzőnk, Šebećen Josip mondása szerint, 
a pingpong kifejezetten téli sport. Ezért még 
a tél elmúlta előtt elkészítettük klubjaink 
nyári programját. A nyári „ciklus” kifejezet-
ten személyiségfejlesztő, az újabb sportágak 
mellett (kosárlabda, hálólabda, stb.), más, un. 
multikulturális jellegű program volt.

Leányfalu

A program első állomása Szentendre, illet-
ve a Dunakanyarban levő Vadkacsa Gyermek 
Víziflotta tábor volt, ahol 13 szabadkai „hold-
sugaras” fiatal tölthetett el ingyenesen egy 
hétvéget, köszönhetően a MÉSE, valamint 
Szabadka önkormányzata támogatásának Ezt 
a hétvéget, Galac Ferenc, táborozó gyerekeink 
vezetője a következő sorokkal köszönte meg:

 „Kedves vendéglátó, emberszeretetből 
jelesre vizsgázó sporttársaink! Engedjék meg, 
hogy tiszta szívből köszönetet mondjunk a 
szép, tartalmas hétvégéért és a lehetőségért, 
hogy megismerjük e gyönyörű régió jellegze-
tességeit. A többnapos kiránduláson a sza-
badkai Holdsugár Klub minden idelátogató 
képviselője, a sportolás mellett megismerhet-
te a Kárpát-medence talán egyik legszebb tá-
ját, gazdagítva ezzel személyiségét. Az Önök 

nagylelkű támogatása és önfeláldozó segít-
sége nélkül nem lett volna megvalósítható és 
ilyen sikeres a tervezett kirándulás. Sokáig 
emlékezni fogunk a 20 km-es kerékpártúrá-
ra, a visegrádi bob-pályás lesiklásra, a péntek 
esti pingpongversenyre, és nem utolsósorban 
a 15 km-es csónakázásra, le a Dunán, egész a 
táborig. Reméljük, hogy a közeljövőben meg-
teremtődnek a feltételei annak, hogy viszo-
nozzuk a vendéglátást, itt nálunk, Szabadkán 
és környékén.”

Rókatanya

Ezután következett a „forró nyár”, melyből 
2xl napot a gyerekek táborozással tölthet-
tek a Ludasi-tó partján levő Róka-tanyán. A 
Róka-tanyán a gyerekeknek Horvát Flórián, 
a Szabadkai Múzeum munkatársa beszélt a 
gyerekeknek a környék gazdag madárvilá-
gáról, vizes élőhelyiről, néprajzi hagyomá-
nyairól. A felsoroltakból számosat a meg is 
tekinthettek a gyerekek, mint ahogy érdeklő-
déssel szemlélődtek a Róka-tanya tájházában 
- a 130 éves szállás épületében -, valamint a 
helyi múzeumban. Az előadás során gyakran 
esett szó a környezetszennyezésről, és annak 
káros hatásáról az itteni élővilágár, mely-

ről a gyerekek a helyszínen maguk is 
megbizonyosodhattak.

A bőséges étkezés (fürdőzés és 
pecázás) mellet volt választék a mű-
helymunka lehetőségekben is: lehetett 
falemezre festeni, Prekajski Vlajko 
festő irányításával, és tanulni a neme-
zelés csodálatos kézműves technikáját 
Torma Ferenc népművész-mestertől. 
A bajsai „holdsugarasok” is jelentős 
mértékben hozzájárultak a táborozás 
programjának gazdagításához. Két 
szövőszéket hoztak magukkal, melyen 



11

Kovács Boglárka, Gálik Dániel és Ocsenás 
Tamás szemléltették és oktatták a szabadkai 
gyerekeket a szőttes készítésének fortélyaira. 
Gyerek és felnőtt közös munkálkodádának 
eredményeképp elkészült két szőttes, melyek-
ből egyet a Róka-tanyának ajándékoztunk. A 
fiatalok körében „ötödölés” néven ismert logi-
kai műhelyt, és az ebből szervezett versenyt 
Balgavi Viktor tanuló és Námesztovszki Béla 
klubkoordinátor vezette. A sportversenyeket 
(minipingpong, kisfoci) Galac Ferenc tanár 
és Torbica Milan klubkoordinátorok szervez-
ték. A vacsora márt csak azért is különleges 
volt, mert az esti félhomályban, a spagetti A 
la „Róka-tanya” fogyasztása közben, a bajsai 
Kovács Boglárka gyönyörű citerazenéjében és 
dalolásában gyönyörködhettünk.

A táborozások hatalmas sikert arattak a 
gyerekeknél. Megígértük, hogy azok részére, 
akik kiérdemlik, jövőre is megszervezzük. 
Természetesen, csak akkor, ha jövőre is támo-
gatókra találunk. Az idei táborok fő támoga-
tója a szabadkai önkormányzat, a szabadkai 
FORNETTI Kft. és a MÉSE volt.

Kiss Dezső

Azoknál a gyermekeknél, akik napi több 
mint két órát néznek tévét, a későbbiek során 
figyelemzavarok jelentkezhetnek kamasz-
korban - tárja fel egy hosszú távú új-zélandi 
kutatás a szomorú valóságot.

Több mint 1000 gyermek szokásait és 
viselkedését vizsgálták meg, akik 1972 áp-
rilisa és 1973 márciusa között születtek. A 
gyermekek 5-11 évesen átlagosan 2,05 órán 
át néztek napközben televíziót. 13 és 15 éves 
koruk között a tévékészülék előtt eltöltött idő 
3,1 órára emelkedett naponta.

A gyakori tévénézés hatására a figye-
lemzavar gyakorisága közel 40 százalékkal 
emelkedett a fiúk és lányok körében, és füg-
getlen volt attól, hogy a figyelemhiány vagy a 
hiperaktivitás diagnózisát a kamaszkor előtt 
megállapították-e. 

„Azoknál, akik több mint két órát néztek 
tévét, és különösen, akik háromnál is többet 
gyermekkorukban, a figyelemzavarok átlagon 
felüli tünetei jelentkeztek kamaszkorukban.”- 
írja Carl Landhuis, az Ontago Egyetemről 
(Dunedin). Azok a fiatal gyermekek, akik 
sokat nézték a tévét, nagyobb valószínűséggel 
folytatták is ezt a szokást idősebb korukban, 
ám ha mégsem, a károsodás már megtörtént. 

Landhuis több lehetséges magyarázatot 
is nyújt az összefüggésre. Az egyik szerint a 
tévéprogramok gyakori jelenet-váltásai túlin-
gerli a fiatal gyermek fejlődő agyát, és emel-
lett a valóság unalmasnak tűnhet. 

Az is lehetséges, hogy a tévénézés kiszo-
rítja a koncentrációt javító egyéb foglalkozá-
sokat, mint az olvasás, játékok és a sportolás. 
Ugyanakkor az is elképzelhető, hogy a figye-
lemzavarokra hajlamos gyermekeket eleve 
jobban vonzza a tévénézés.

Szubotics Mariann/Hetek

Figyelemzavarok 
a tévétől
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Két évvel ezelőtt jutott el az Éjszakai 
Sportbajnokság híre Szabadkára, dr. 
Kovács Ferenc jóvoltából. Volt osztályfő-
nökének, 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 
első helyszín és a program olyan sikert 
aratott, hogy rövid idő alatt 5 klub is 
alakult Szerbiában, ahol péntek esténként 
pingpongozhatnak a gyerekek. 

Ide hívtak meg minket. Egy csapat 
gyerekkel utaztunk el október 5-én, pénte-
ken. Három sportágban rendeztek versenyt: 
pingpong, csocsó és dart’s. Az indulók száma 
megközelítette a 100 főt, és a fiatalok elindul-
hattak több versenyszámban is. A pingpong-
ban Szántó Barnabás nyert, Vitovszki László 
negyedik lett, a csocsóban Várnagy Szabolcs 
és Csákvári Norbert első helyezést ért el, a 
döntőben Jakab Olivért és Gergőt győzték le.

Amikor az első alkalommal Szabadkán 
jártam, furcsa volt, hogy a klubvezető beszé-
de alatt, ahogy megnyitotta a versenyt vagy 

valamilyen információt közölt, az ottani 
gyerekek néma csendben, szinte „vigyázzál-
lásban” figyeltek, és most, 2 évvel később, 
ennek már nyoma sem volt. Iszonyatos ricsaj-
ban, boldogan rohangásztak egész éjszaka, 
ami azt jelenti, hogy belakták a helyszínt, 
otthon érezték magukat. A tombolánál a 
sorszámhúzó klubvezető észrevétlenül irá-
nyítottan osztotta az ajándékokat, mert ha 
olyan gyerek száma jött ki, akiről tudta, hogy 
hátrányos helyzetű, akkor feltűnés nélkül, 
értékesebb nyereményt varázsolt elő. 

A versenyre eljött dr. Faragó 
Sándor „pingpongdoki” is, aki az 
egész Holdsugár mozgalmat elin-
dította már több, mint 15 évvel 
ezelőtt. Meghatottan nézte, hogy 
milyen nagy örömmel játszanak, 
versenyeznek a gyerekek. 

Jakab Péter 
MÉSE elnök 

www.holdsugar.hu

Szabadkai változások 
szentendrei szemmel
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A Tiszaeszlári MÉSE Klub 2007. évi nyári 
táborának úti céljául a Pécstől mintegy 30 
kilométernyire fekvő a Baranya megyei Old-
Beremend községeket választotta. A táboro-
zók 450 kilométert utaztak, így az ország oly 
részére jutottak el a kis szabolcsi falu lakói, 
ahol még egyikük sem járt.

10 fiú és 3 leány jelentkezett klubunk 
tagjai közül a kirándulásra, így a kísérő fel-
nőttekkel együtt 17-en indultunk július 2-án 
reggel a klubterem mellől három autóval. A 
több mint 450 kilométeres utat 7 óra alatt 

tettük meg, így délután 3 órára érkeztünk 
meg Beremendre, ahol a református paróki-
án a helyi étteremből rendelt finom ebéddel 
vártak bennünket. 

A nap további részében elfoglaltuk szállá-
sainkat, beszereztük a vacsorára valót, játszot-
tunk az udvaron, vacsora után pedig társas-
játékoztunk. Szálláshelyünk Old községben 
volt, a református templom és parókia szom-
szédságában álló valamikori iskola épületben, 

amely ma ifjúsági szálláshelyként funkcionál. 
Július 3-án reggeli után a Mohácsi Tör-

ténelmi Emlékparkot látogattuk meg, ebéd 
után pedig a beremendi sportpályára igye-
keztünk. Szabadtéri pingpongasztal, foci- és 
kosárlabdapálya adott itt lehetőséget egy 
rövid házi bajnokság megrendezésére. A gyer-
mekek, mint mindig, most is nagy lelkesedés-
sel vágtak bele a versenyzésbe, és örömmel 
fogadták a jutalom csokoládékat. 

A harmadik nap délelőttjén a Lantos 
lovas tanyára látogattunk el, ahol lovagol-

tunk, íjászkodtunk és lovas 
kocsikáztunk, délután pe-
dig a siklósi várban tettünk 
egy sétát, ahol a sok szépség 
után a leírhatatlanul gyö-
nyörű kilátás kápráztatott 
el bennünket.

Csütörtök délelőtt Pécsre 
indultunk, ahol felkeres-
tük a számtalan látnivaló 
közül az állatkertben, majd 
a hatalmas török imahe-
lyet, dzsámit tekintettük 
meg, és az ezzel vetekedő 
Székesegyházat. Délután a 
beremendi strandon élvez-
tük a nyár örömeit. 

A strandolás olyan jól sikerült, hogy kirán-
dulásunk utolsó napját is itt kezdtük, a gyer-
mekek külön kérésére. 11 órakor elhagytuk 
szálláshelyünket, majd egy helyi pizzériában 
elfogyasztott ebéd után hazaindultunk. Este 
10 órára érkeztünk haza, elfáradva, de élmé-
nyekkel teli.

Batári Zoltán György 
Lelkipásztor, klubvezető

Tiszaeszlár: akik a  
legmesszebbre mentek



14

Leányfalu bemutatkozik

Felfigyeltünk arra a problémára, hogy a 
12-25 éves korosztálynak nincs hétvégén 
megfelelő programja Leányfalun, ezért meg-
alakítottuk a 2016 Junior Egyesületet. Célul 
tűztük ki a drog- és alkoholmentes szórakozás 
és sportolás lehetőségének megvalósítását, 
és megpróbálunk folyamatosan, minden pén-
teken 20 és 24 óra között a Faluházban fi-
gyelni a társaságra vágyó, kallódó gyerekek-
re. Fontosnak tartjuk a folyamatosságot, hogy 
a fiatalok tudják, hogy ide mindig bejöhetnek 
és itt mindig szeretettel fogadják őkat.

Pályázati pénzből ill. adományból vásárol-
tunk és felállítottunk két kosárlabda palánkot 
a Faluház mögötti salakos pályán, melyeket 
nemcsak péntek esténként, hanem egész nap 
használhatnak fiataljaink. Repertoárunkban 
található még pingpong, csocsó, dart’s és 
léghoki. Programjainkon átlagosan 20-30 
fiatal fordul meg. A későbbiekben szeretnénk 
versenyeztetni a hozzánk járó gyerekeket, 
részint házi versenyeken, részint Holdsugár 
rendezvényeken. Bárkit szívesen látunk, aki 
benéz hozzánk.

Bernhardt Gyula

... és bekeményít

A leányafalui klub fölvette a harcot a kisko-
rúak alkoholfogyasztása ellen. Elegük van 
abból, hogy részeg tizenévesek kóvályognak 
a faluban, és tekintettel arra, hogy kicsi 
településről van szó, egészen pontosan 
tudják, hogy melyek azok a kocsmák, ahol 
kiszolgálják őket. Az önkormányzat elé vitték 
a kérdést, ahol megértő fülekre találtak, 
úgyhogy a testület felszólította a polgármes-
tert, hogy szerezzen érvényt a törvénynek. 
Egyidejűleg felhívták a rendőrség figyelmét 
a problémára, valamint feljelentést tettek az 
illetékes Fogyasztóvédelmi Felügyelőségen is.

A politikusokat alig, legfeljebb Orbán 
Viktort és Gyurcsány Ferencet ismerik a 
kamaszok némileg, bár akad, aki Orbánt kor-
donbontóként, Gyurcsányt üzletemberként 
azonosítja. 

A megkérdezettek többsége emellett me-
gyéje legfőbb nevezetességeiként az élmény-
fürdőket, plázákat, nagyáruházakat tartja 
számon. 

A 12-15 évesek 64 százaléka tudta meg-
nevezni a miniszterelnököt, a köztársasági 
elnök nevét a 8-12 évesek közül csak minden 
negyedik, a 12-15 évesek közül pedig minden 
második diák ismerte. A koalíció összetételé-
vel nagyjából a gyerekek fele van tisztában. A 
megkérdezettek közül voltak, akik úgy hitték, 
hogy a fiatalok, illetve a vallásos emberek je-
lentik az ellenzéket. Orbán Viktor a legismer-
tebb név a politikusok között, de akadt, aki 
egyszerűen csak kordonbontóként ismerte. 
Gyurcsány Ferenc is ismert, a gyerekek egy 
része ugyanakkor őt vagy gazdag üzletember-
ként vagy volt KISZ-vezetőként nevezte meg. 

A megkérdezett gyermekek csupán tíz szá-
zaléka tudott ötnél több megyei nevezetessé-
get felsorolni, ebből is a Balaton az első, majd 
a Tesco, a Plaza, a Krokodil Zoo, az Európa 
Park került a listára, de ezeket is megelőzik 
az élményfürdők. A nagyobbak 70 százaléka 
tudta csak, hogy ki városuk, falujuk polgár-
mestere. Iskolájuk névadójáról 26 százalékuk 
semmit nem tudott. 

Ezek derültek ki abból a felmérésből, 
amelynek keretében kétezer, 8-15 éves so-
mogyi diákot faggatott Tóth Istvánné, a 
Csokonai Vitéz Mihály Pedagógiai Főiskola 
adjunktusa.

Forrás: NOL.hu

A kamaszok 
utálják a politikát
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... ha a vége jó

Felszállás elõtti hosszabb várakozás közben a 
stewardess bejeleni: 
– Elnézést kérünk a késedelemért, de a 

pilótának nem tetszik a jobboldali hajtómű 
hangja. Így kénytelenek vagyunk másik 
pilótát keresni...

Pistikét a suliról faggatja a szomszéd néni: 
– És melyik a kedvenc tárgyad az iskolában? 
– A csengő. 

Unoka a nagymamánál nyaral 
– Nagyi, nem láttad a tablettáimat? Az volt 

ráírva, hogy „Extasy”. 
– Francba a tablettáiddal! Láttad a sárkányt a 

konyhában??! 

– Mennyi az ember átlagos alvásigénye? 
– Csak még öt perc...

Pistike ujjongva szalad az anyukájához: 
– Anya, kaptam az iskolában két pirosat meg 

egy feketét! 
– Jól, van, kisfiam megjutalmazlak, itt egy 

százas. 
Pistike fut az apukájához is. 
– Apa, kaptam az iskolában két pirosat, meg 

egy feketét! 
– Jól, van, ügyes vagy. Itt egy százas. 
Fut a nagyihoz is. 
– Nagyi, kaptam az iskolában két pirosat meg 

egy feketét! 
– Ügyes vagy, itt egy ötvenes. De mondd 

csak, miért kaptad a feketét– 
– Mert beírtam magamnak két pirosat...

A Heineken, a Budweiser és a Guiness sör-
gyár vezérigazgatói beülnek egy kocsmába. 
A Heineken vezér kér egy Heinekent, a 
Budweiser vezér egy Budweisert, a Guiness 

vezér pedig egy csésze teát. A Heineken-es 
megkérdi a Guiness-est: 
– De hát hogyhogy teát kértél? 
Mire a Guniess-es: 
– Ha ti sem isztok sört, akkor én sem kérek... 

Óvónéni egy gyerek lábára nagy nehezen 
fölhúzza a csizmát. Mikor végzett, a gyerek 
így szól: 
– Óvónéni, rossz lábamon van a csizmám! 
Az óvónéni nagy keservesen lehúzza a lábá-
ról, miközben azt dünnyögi, hogy hogy lehet 
a gyereknek ilyen vékony csizmát adni. 
Mikor végzett, a gyerek ezt mondja: 
– Óvónéni, ez nem az én csizmám...– óvónéni 

már ráncigálja is le a gyerek lábáról a csiz-
mát – ...hanem a bátyámé, csak kinőtte és 
ma kaptam meg! 

Szegény óvónéni kínkeservvel fölhúzza a 
gyerek lábára a csizmát, majd ezt kérdezi: 
– Na és, Zolika, hol vannak a kesztyűid? 
– Ja, azokat beleraktam a csizmámba! 
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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.


