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A Magyarországi Éjféli Sportbajnokságok Egyesületének lapja

MÉSE konferencia beszámoló,
Szentendre, 2009. április
Pályázati kiírás és feltételek
Megszűnt a péceli klub

MÉSE konferencia,
kiegészített beszámoló
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 lehetőséget
nyújtunk arra, hogy a sportban mérjék
össze erejüket a kamaszok.”
(idézet a www.holdsugar.hu oldalról)

Sok új arcot láthattunk ...
2009 április 24-25-én Szentendrén a
Danubius Hotelben tartotta meg a szokásos
konferenciáját a Magyarországi Éjféli Sportbajnokságok Egyesülete. A rendezvényen a
MÉSE 32 tagszervezete 39 fővel képviselte
magát. Az 5 újonnan induló klub közül 4-től
érkeztek leendő klubvezetők, és 3 helyszínen
új szervezők veszik át a klub működtetését.
Az ebéd, a regisztráció és az új honlap bemutatását követően a délutáni program első
lépéseként a klubok röviden bemutatkoztak.
Itt főleg azokról a klubokról ill. segítőkről
olvashattok, akiket eddig nem ismertünk.
Lakatos László (volt rendőrtiszt és aktív
pingpongos) Fonyódról érkezett. Szeretne
beindítani egy klubot, amit elvileg az önkormányzat is támogat, de még nincs helyük.
2

László azt kérdezte tőlünk, hogy belemenjen-e kompromisszumos megoldásba, megnyissanak-e akkor is, ha a hely messze nem
ideális. Sok, már régóta működő egyesület
mondta el tapasztalatait, melyek lényege az
volt, hogy ha mindig megvárnák az tökéletes
körülményeket, valószínűleg egy klub sem
működne. Egyetlen ellenérv szól a kezdés
ellen, ha bérleti íjat kell fizetni, mert azt
hosszú távon általában nem bírják a civil
szervezetek.
Szarvason Szenes Jani átadta a stafétabotot a Nagycsaládosok Egyesületének. Eddig
is egy helyen működtek, a családsegítő által
felajánlott termet 7-ig a nagycsaládosok
használták, utána a pingpongosok. Természetesen adódott az átmenet, a régi éjszakai
sportolók lassan kiöregedtek, kikoptak a
klubból, helyettük viszont ott maradtak a
gyerekek, majd egy idő után a nagycsaládosokhoz tartozó felnőttek is. Most hivatalossá
vált az eddigi gyakorlat.
Odler Szabina a szlovákiai Fülekről igazi
sikertörténetet hozott. A 600 fős faluban
(90 százalékuk magyar anyanyelvű) a klubot

a polgármester is támogatja – látszik, hogy
önkormányzati hátszél nélköl nehéz. Kedden,
csütörtökön és hétvégén tartanak nyitva, és
a pingpong csak egy a lehetőségek közül, van
ugyanis internetes szoba, kosár és tollas is.
Februárban óriási bajnokságot rendeztek, 8090 résztvevővel, ami a több, mint a település
lakosságának tizede.
Miskolcon Jakab Péter kimondottan gondosan, mindenre odafigyelve adta át a stafétabotot új, fiatal és friss szakembereknek. Az
extrém sportcsarnokot működtető Prokopp
Attila vette át az éjszakai pingpongot, és
tekintettel a helyszínre, előreláthatólag sok
izgalmas estét élhetünk még meg majd velük
együttműködve. Feltehetőleg a pingpongosok
sem bánják, hogy nem a művelődési házban
játszanak, annál is inkább, mert mióta az
épületet felújították, a kelleténél kínosabban
kellett ott vigyázni a tisztaságra.
Tekintettel arra, hogy az
éjszakai pingpong sport is,
szociális tevékenység is, ebből a
két körből kerülnek ki a segítők
és a klubvezetők is.
A szentendrei konferencián
a szigetszentmiklósi családsegítő és a pomázi gyermekjóléti
szolgálat munkatársai is részt
vettek, nézelődtek, ismerkedtek, hogy aztán otthon majd eldöntsék, érdemes-e vajon náluk
is éjszakai klubot nyitni.

Közben persze jó kis beszélgetés
is kialakult, főleg a régi klubok adtak
tovább már bevált recepteket a fiatalabbaknak, hátha azok tanulnak az
ő kárukon. Ez majd később kiderül.
Néhány tanácsot valószínűleg tényleg
érdemes megfogadni. Litkei Józsi pl.
nagyon fontosnak tartja, hogy mindig
legyen írásos szerződés az önkormányzattal, mert akkor feketén-fehéren ott
van, hogy miben állapodtak meg, nem
lehet mellébeszélni, ha a hivatalban
változik a helyzet. Jakab Péter Miskolcon azt emelte ki, hogy minden klubnak egy
közösség legyen a magja, így lehet minden
hullámvölgyet túlélni és kezelni, akkor nem
esik szét a társaság. Csömörön Németh Karcsinak a reklám jött be, amikor kicsit kifáradt
és leült náluk a társaság, de ne felejtsük el,
hogy Németh Karcsi kicsit könnyebben csinál
reklámot, mint bárki más. Kiáll egy asztal
mellé, kicsit zsonglőrködik a labdával, és
azonnal minden arra járó ellenállhatatlan
vágyat érez, hogy pingpongozni kezdjen.
A szigetszentmiklósiak megkérdezték,
hogy mire és mennyi pénz kell az induláshoz. Erre mindenki elmesélte saját kezdeti
nehézségeit, úgy tűnik, hogy eleinte mindenki a saját zsebéből gazdálkodott, ha mást
nem, de legalább a kezdeti zsíros kenyeret
megvette, és csak később, bizonyos működés
után számíthattak pályázati pénzre vagy
szponzorokra.
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Kérdéseink mindig vannak
A bemutatkozásokat követően körkérdés
formájában mindenki elmondta, hogy mit vár
a konferenciától, milyen kérdésre szeretne választ kapni a MÉSE működésével kapcsolatban, és milyen problémák merültek fel az év
folyamán, amire megoldást szeretne találni.
A felmerülő kérdéseket Ágostházi Bence, a
csoportvezető összesítette, és így a következő
kérdéshalmazok merültek fel:

 Kik a szervezet ügyfelei
 Milyen főbb lépésekből áll a szervezet
alapfolyamata?
 Milyen informatikai eszközök támogatják
a munkavégzést?
 Milyen eszközökre és infrastruktúrára van
szükség a feladatok megfelelő ellátásához?
 Milyen forrásokból finanszírozható a
működés?

1. Tevékenység, működés leírása,

2. Versenyszervezés, szabályok,

 Miért jött létre, kinek milyen igényét szolgálja a szervezet?
 Hogyan, milyen elvek mentén végzik a
munkát?
 Hogyan hoz döntéseket a szervezet?
 Melyek a mindenki által elfogadott
értékek?
 Mi az pontosan, amit a szervezet el akar
érni?
 Milyen eredményt vár?
 Miben különlegesek a résztvevők?
 Milyen szakértelemmel és tapasztalattal
rendelkeznek?
 Milyen a szervezeti struktúra?
 Tisztázott-e a feladat-, felelőségi-és
hatáskörök?

 a verseny lebonyolítása közben felmerülő problémák kezelése,
 a korosztályok meghatározása,
 a részt vevők játéklehetősége,
 versenyen való indulási jog,
 a díjazás szórása.
3. Segítség az induláshoz, a klubok fenntartásának problémái (szakmai, közösségi, gazdasági)
 Stratégia megalkotása
 Tisztázandó a belső motiváció, célok
kérdésköre
 Feltétlenül szükséges jogi személyiség,
szervezet
 Meg kell keresni a támogatókat,
(MÉSE, helyi önkormányzat, helyi
vállalkozók, egyéb szervezetek
 A programot megfelelően kell reklámozni, („eladni”) újság, rádió, plakát
segítségével
4. Lemorzsolódás kezelése,
5. Fiatalítás, megújulás, zártság,
6. Deviancia kezelése.
Másnap, szombat délelőtt választ adtunk a
kérdésekre, ezeket most szintén vázlatos formában olvashatjátok. Mindegyik elem mellé
3-5 ember jelentkezett, akik a kidolgozták a
feladatot, tehát komoly csoportmunka folyt.
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1. Tevékenység, működés
A MÉSE 7 alapeleme:

I.

Küldetés

A MÉSE azért jött létre, hogy a péntek
(szombat) esténként az utcán csellengő gyerekeket a sport segítségével szocializálja.
Kulcsszó: ifjúságvédelem.
 veszélyeztetett korosztály
 hátrányos helyzetű gyerekek
 díjmentes sportolási, mozgási,
szórakozási lehetőség
 családi program
 tehetséggondozás

II.

Alapelvek

 célcsoport: 12-24 év között – gyermek
és ifjúság
 asztalitenisz a fő tevékenység – nincs
testi kapcsolat, agresszió kerülése
 alacsony küszöb – nyitottság új klubtagok iránt
 esélyegyenlőség, előítélet mentesség
 mindenki tiszta lappal jön először
 alkohol és drog prevenciós tevékenység
 példamutatás
 gyermekek igényeivel összhangban lévő
programok (sport, kirándulás, előadás,
verseny, stb.)
 díjmentesség (sport, étkezés, verseny,
díjak)
 anonimitás, bizalmas információ
kezelés
 konszenzusos döntéshozatal (MÉSE,
klubok)
 házirend betartatása az alapszabályban
foglaltak alapján beszélgetéssel
 vezető és segítők is jól érezzék magukat
 rendszeresség

III. Célok
Átfogó célok:
 Csökkenjen a csellengő fiatalok száma
 Növekedjen az egészséges önértékelésű
és életmódú fiatalok száma
 Közösségépítés a sport eszközével
Részcélok:
 Általános (prevenció, ártalomcsökkentés) – drog prevenció, bűnmegelőzés,
szociális problémák
 Házi bajnokságok: találkozás és
sikerélmény
 Önállóságra nevelés, új barátságok
kialakítása
Stratégiai célok:
 Új klubok generálása és befogadása
 Meglévő klubok szakmai, erkölcsi és
anyagi támogatása
 szervezetfejlesztés

IV.










V.

Emberek

sportszakember – sportot kedvelő
legalább egy férfi
empatikus
krízis prevenció alapokkal és jól működő kapcsolatrendszerrel rendelkező
mániás szintű állhatatosság
közösségben, csapatban való dolgozás
képessége
nyitottság, önképzés
önismeret
vezetői képességek

Szervezeti felépítés

Minisztériumok feladata:
 Pályázati lehetőségek (NCA, egyéb)
 MÉSE és klubok kapcsolat
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MÉSE (egyesület) feladata:
 Eszmeiség ápolása
 Központi támogatás
 Programok lebonyolításához irányvonal
 Kapcsolattartás a klubokkal és a
minisztériumokkal
Klubok (egyesület, alapítvány, egyház, iskola, stb.) feladata: (elnökség,
tagság, pártoló tagok, önkéntesek)
 Bejegyzett szervezeti forma (adószám,
bankszámlaszám) működtetése
 Eszmeiség betartása és népszerűsítése
 Támogatás célirányos felhasználása
 Programok rendszeres lebonyolítása
 Beszámolók készítése, felmerülő problémák kezelése
 Folyamatos kommunikáció
 Kapcsolattartás a hivatalos szervekkel
 A program megvalósítását a sporton
keresztül, rendszeresen, ingyenesen
 Kapcsolattartás a MÉSE-vel,
 Kapcsolattartás a helyi környezettel:
ɟɟ tagok
ɟɟ társadalmi aktívák
ɟɟ önkormányzat
ɟɟ iskola
ɟɟ hivatalos szervek (közművelődés, oktatás, egészségügy, szociális szektor,
bűnüldözés, bűnmegelőzés, stb.)
ɟɟ civil szervezetek (családsegítő, ifjúsági
szervezetek)
ɟɟ szponzorok (vállaltok, egyéni, természetbeni juttatások)
ɟɟ település, lakóközösség társadalmi
környezete
ɟɟ egyház

VI. Folyamatok, főbb
tevékenységek
 Helyi sajátosságok felmérése, cél
meghatározása
 Döntés a helyi sajátosságoknak megfe-
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lelő prevenciós tevékenység indítására
 Személyi feltételek biztosítása (MÉSE
tagság, 20-50 tagra 1+3 segítő, kortárs
segítők, helyi támogatók, rendőrség,
polgárőrség bevonása)
 Alapító okirat alapján a klubok céljai
határozzák meg a házirendet (mit,
hogyan, mikor, kik) – írott, vagy szóbeli
megállapodás
 Adminisztráció: létszám alkalmanként, versenyre jelentkezés, beszámoló
– következtetések
 Kapcsolattartás a többi klubbal – információ és tapasztalatcsere
 Közgyűlésen való részvétel
 Informatikai támogatás: MÉSE és saját
honlap (versenyek, hirdetés, információ
csere, programok élménybeszámoló
képekkel, eredmények népszerűsítése –
támogatók szerzése)

VII. Eszközök
 Jogi személyiség
 Fix terem (ide kötődnek a gyerekek)
 Sporteszközök (pingpong asztal, ütő,
háló, labda), extra: csocsó, darts, tollas,
kosárlabda, stb.
 Egyenruha, póló (egység, összetartozás
a tagoknak)
 Irodaszer (nyomtató, PC, Internet, kamera, fényképezőgép, weboldal, plakát,
papír)
 Élelmiszer (kenyér, zsír, hagyma, tea),
extra: csoki, szendvics, kávé…
 Ajándék (kupa, érem, oklevél, csoki,
tombola nyeremény)
 Közlekedés – üzemanyag
 Forrás
ɟɟ indulás, nehéz idők: saját zsebből
ɟɟ civil szervezet
ɟɟ pályázatok, adományok, 1%
ɟɟ helyi vállalkozók, boltok (élelmiszer)

2. Versenyszervezés, szabályok
Olyan problémákra kellett megoldást
találni, mint:
a) a verseny lebonyolítása közben felmerülő
problémák kezelése,
b) a korosztályok meghatározása,
c) a részt vevők játéklehetősége,
d) versenyen való indulási jog,
e) a díjazás szórása.
a) Abban az esetben, ha egy verseny lebonyolítása közben bármelyik vezetőnek
problémája van, azt ott helyben jelzi a
verseny szervezőjének, aki ezt igyekszik
megoldani.
b) Megállapodás született arról, hogy miután
a MÉSE a fiataloknak és a MÉSE klubokba
lejáróknak szervez programot a korábban
javasolt rendszert mindenki elfogadja, és a
későbbiekben a régiós és az országos versenyeket az indulók számától függően ebben
a felosztásban bonyolítja le:
1) 14 év alatti fiú
2) 14 év alatti leány
3) 14-18 év közötti fiú
4) 14-18 év közötti leány
5) 18 év feletti amatőr férfi

6) 18 év feletti amatőr nő
7) 0-100 év haladó kategória
c) Az 5, 6, és 7 kategória összevonható és a
cél, hogy minél kevesebb helyet elfoglalva
bonyolódjon le a versenyük. a 7. kategóriába minden olyan induló beletartozik,
aki korosztálytól függetlenül valamelyik
asztalitenisz klubban leigazolt versenyzőként van vagy volt nyilvántartva.
d) Minden MÉSE klubba lejáró fiatalnak joga
van elindulni a versenyen. Aki nem tartozik bele ebbe a kategóriába, külön méltányossági alapon indulhat csak el MÉSE
versenyen! A versenyeken -lehetőség szerint-előnevezés szükséges, és a nevezéskor
az indulókat csak a klub vezető nevezheti
be, így kizárásra kerülhetnek a nem kívánt
nevezők.
e) Lehetőség szerint az 1-4 kategóriákban
indulók kapják a komolyabb ajándékot,
a felnőttek maximum oklevél, és érem
díjazásban vehetnek részt. A tombola
ajándékot minden résztvevő között kell
kisorsolni, de a felnőtt nyerteseket próbáljuk rábeszélni, hogy adják át a gyerekek
részére a díjakat.

7

Segítség az induláshoz, a klubok
fenntartásának problémái (szakmai,
közösségi, gazdasági)
 Stratégia megalkotása
 Tisztázandó a belső motiváció, célok
kérdésköre
 Feltétlenül szükséges jogi személyiség,
szervezet
 Meg kell keresni a támogatókat, (MÉSE,
helyi önkormányzat, helyi vállalkozók,
egyéb szervezetek
 A programot megfelelően kell reklámozni, („eladni”) újság, rádió, plakát
segítségével
Az alábbiakban álljon itt egy részlet egy
2004. évi konferencia anyagból:

3. „Hogyan nyissunk Éjszakai
Sport Klubot?”
Ez a kérdést többször felmerült, de nincs
általánosan elfogadott stratégia. Az országban mind fenntartó, mind helyiség tekintetében többféle módon tevékenykednek
az éjszakai klubok. Működnek nagy sportcsarnokban, templom melletti foglalkoztató
házban, iskolában, művelődési házban, családsegítő központban, sportöltöző emeletén,
saját bérelt helyiségben és még ki tudja hány
variáció létezhet ebben az ügyben. Ugyanígy
a működtető szervezetek tekintetében is nagy
szórás van, mert egyesületek, alapítványok,
önkormányzatok, a református egyház és
mindentől független magányszemélyek lehetnek felelősek ezért a programért.
Szükséglet 1.: helyiség
A feltétlenül szükséges tényező a minimum 2 pingpongasztal nagyságú, egyéb
helyiségekkel kiegészített terem. Természetesen innentől kezdve tetszőlegesen bővíthető
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a program, de sportcsarnoknál nagyobbra
nincs szükség.
Szükséglet 2.: segítők
A következő feltétel a segítő megléte. Nem
árt ha van egy úgynevezett főszervező, aki
az adminisztrációt bonyolítja és képviseli a
klubot minden szinten. Neki nem szükséges
minden péntek-szombaton részt venni a
rendezvényeken, az ő feladata a működés zavartalan biztosítása. A „fronton” lévő segítők
száma 3- 5 fő között lenne ideális, ami a klub
nagyságtól függhet, mert kisebb társulatnál
elég 1 fő/ alkalom, a nagyobbaknál szükség
lehet több emberre is. Nem árt, ha a hétvégék között 1-2 hét kimarad, mert nem lehet
elvárni senkitől, hogy minden alkalommal
ugyanaz a személy legyen a programfelelős. A
segítők végzettsége nem szempont, bár nem
baj, ha van némi affinitása a sporthoz, ifjúsághoz és esetleg a problémák helyes kezeléshez.
Feltétlenül fontos, hogy a segítők abszolút
önkéntesen elhivatottságból jöjjenek, ne
a munkáért kapott „óradíj” számítson. Ha
ebbe az irányba mutat a tendencia, akkor ott
változtatni kell a személyeken.
Szükséglet 3.: részt vevő gyerekek
És akik nélkül a program felesleges, azok a
részt vevő gyerekek. A fiatalok összetétele függhet a település nagyságától és azon belül a klub
elhelyezkedésétől is. Más személyek járnak a
nagyvárosban és mások a kis faluban a programokra. Függhet a klub helyszínétől is, mert az
iskolában tartott bajnokságokra többen jönnek
az iskola tanulói közül, mint mondjuk egy
családsegítő rendezvényére. Nincs különbség a
gyerekek között, mert a mai világban, ebben a

korosztályban minden fiatal veszélynek van kitéve, és a MÉSE határozottan állítja, hogy
a program prevenciós jellegű, tehát a már
drog, és egyéb problémában elsüllyedt
fiatalokkal nem tudunk mit kezdeni. Így
tehát bárki lejöhet a klubokba, akik a szabályokat elfogadják, és betartják.

4. Lemorzsolódás kezelése
 rendszeres versenyeztetés, díjazással,
 korosztálynak megfelelő foglalkoztatás,
 regionális és országos rendezvények kiajánlása a programban résztvevők felé,
 a „küszöbemelés” kockázatának időbeni
felismerése,
 a klikkesedés megelőzése, odafigyelés,
megfelelő szintű óvás,
 nyári táboroztatáson való részvétel
lehetősége,
 kortárssegítők bevonása a célcsoport
tagjai közül, (vezetővé válás)
 odafigyelés a nemek arányára
 játéklehetőség szélesítése

5. Fiatalítás, megújulás, zártság
 A program nem igényel fiatalítást, de a
klubból való kiöregedéssel csökkenhet a
létszám. Az szándék, hogy minél fiatalabbakat kell megóvni a rájuk leselkedő
veszélyektől, de bizonyos életkor alá
nem szabad menni. Ha 10 éves fiatal is
lejár a klubba, akkor őket 10 óra tájban
illik haza küldeni, ha biztosak vagyunk
abban, hogy haza is mennek.
 A program szélesebb körű elterjesztése, megismertetése meghozza az új
tagokat.
 Meg kell akadályozni a klub bezáródását, klikkesedését.
 Legjobb reklám a szóbeszéd
 a kiöregedő tagok segítőként való
bevonása

6. Deviancia kezelése
 a személyek megismerése, kapcsolat
kialakítása,
 deviáns viselkedés megakadályozása,
ɟɟ -határozott fellépés,
ɟɟ -segítők bevonása, férfi jelenlét,
ɟɟ -polgári, biztonsági szolgálat, vagy
rendőrség bevonása,
 házirend megismertetése, elfogadása,
 kölcsönös tisztelet,
 kölcsönös bizalom,
 „tiszta lappal” való indulás joga,
 alkalmazkodás hiánya miatti kizárás
(adott időre, vagy véglegesen),
 deviáns viselkedés felismerése, közösségbe való bevonása, foglalkoztatása,
külön feladat adása,
 motiváció feltérképezése, erősítése,
 pozitív példa mutatás, megerősítés,
A programot levezették és a beszámolót
készítették:
Ágostházi Bence
Kerekasztal Kör,
tanácsadó

Jakab Péter
MÉSE elnök
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Kedves Holdsugarasok!

A drogprevenció a dolgunk

Bencével közösen összeállítottuk a konferencia összefoglalóját. Bevallom néhány helyen
kiegészítettem a szöveget az érthetőség
kedvéért, illetve felhasználtam korábban
már elfogadott anyagot, és ez talán segíthet
a megértésben. Vállaltam, hogy az itt és a
korábbi konferenciákon elhangzottakból, na
meg persze az egyéb dokumentumainkból
összeállítok egy stratégiát, amit az elnökség
és a tagság felé benyújtok elfogadásra.
Örülök, hogy sok mindenben egyetértettünk,
annak ellenére, hogy mindenki másképpen
és máshogy működik, de a lényeget ugyanúgy látjuk.
A MÉSE nem a gengszterek, kábítószer kereskedők- és használók klubja, hanem azokat
a fiatalokat próbálja meg megtalálni, akik
szeretnek játszani, sportolni, és szívesen töltik
velünk a péntek/szombat estéjüket.

Jenei Zoltán ezzel a levéllel szólt
hozzá a konferenciához
Amit nagyon el szerettem volna mondani,
az az, hogy a DOKI eredeti szándéka a
drogprevenció volt, mégpedig elsősorban
a tinédszer korú fiatalok számára - és nem
a „túlkorosak”, és nem a „profik”, és nem a
„bűnözők” számára.
Drogprevenció azt a törekvést jelenti, amel�lyel igyekszünk megelőzni a drog függőség
kialakulását.
Megelőzni pedig azoknál lehet, akik előtte
vannak!
Akik már mindenen túl vannak, azoknál már
sajnos nincs mit megelőzni.
Egyébként is a civil szféra a primer prevenció végzésére jogosúlt, a további szintek már
szakellátást igényelnek.
A megelőzés korhatára szomorúan egyre lejjebb húzódik... Szorosan véve szinte csak az
általános iskolás korúak körében beszélhetünk
tényleges megelőzésről – minden esetben
már ott sem! Érdemes ezen elgondolkodni.
Mi most ennek szellemében váltottunk irányt
a célcsoportot illetően, s azt tapasztaljuk,
hogy jó az irányultság. Ez a korosztály még
töbségében érintetlen a drogveszélytől, kezelhető magatartású, és formálható szellemű.
Menteni igazán még őket lehet.
Szívesen megvitattam volna ezeket a
gondolatokat a többiekkel is, de kérlek,
hogy olvasd fel nekik ezeket a sorokat, és
határozzátok meg markánsabban a MÉSE
arculatának és célkitűzésének megfelelően a
korhatárt alul-felül.
A többi felvetett kérdés is izgalmas, kérlek,
hogy juttasd el a megbeszélések érdemi
jegyzetét számomra, vagy valaki készítsen
egy összegzést, és tegyétek fel a honlapra,
hogy még utólag is hozzá lehessen szólni.
Köszönöm a megértést.
Üdvözöllek tisztelettel – a MÉSE barátokkal
együtt:
Jenei Zoltán

Kedves klubnyitó új ismerőseink!
Remélem sikerült sok hasznosat is meghallani
a konferencián, ha valami nem világos kérlek
benneteket, jelentkezzetek, és minden segítséget megadunk az induláshoz.
Még egyszer szeretném megköszönni Bencének, és Marcsinak a segítséget, nélkülük
nehezen jött volna össze a konferencia!
Üdv:

Péter

Figyelem, új telefonszámom van,
kérlek írjátok át a telefonjaitokban:
06/20-77-508-55
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Pályázati kiírás
Éjszakai Sportbajnokságok támogatására 2009
A pályázat lehetőségét az Önkormányzati
Minisztérium támogatása teszi lehetővé.
A pályázat kiírója:
Magyarországi Éjszakai Sportbajnokságok
Egyesülete (MÉSE)
2000 Szentendre, Dalmát u. 8.
(26/301-497)
A pályázat célja:
Elősegíteni az éjszakai sportbajnokságokat működtető szervezetek munkáját és
programjaik eredményességét, illetve új
szervezetek támogatása a 2009. év II. féléves
programjaihoz
Pályázati keretösszeg összesen:
12M forint
Igényelhető összeg:
 a program pályázaton legfeljebb:
600.000,- Ft
 a versenyrendezés és konferencia pályázaton legfeljebb 300.000,-Ft
Indokolt esetben a támogatás a kértnél
alacsonyabb mértékben is megállapítható. Ha
a pályázó a csökkentett mértékű támogatás
mellett is képes és kész az eredeti program megvalósítására, erről köteles írásban nyilatkozni
a szerződéskötéskor, csatolva beadványához a
módosított költségvetést.

1. Pályázni lehet a következő
célokra (9 millió forint):
 Már működő klubok programjainak
támogatása
Működő klubok: 2008-ban már működtek,
és azóta is folyamatosan működnek
 Most induló új klubok támogatása
Induló klubok: 2009-ben indították (indítják) a működést
Ezeken belül pályázati célok lehetnek:

 a program működtetéséhez szükséges
költségek: terembérlet, technikai eszközök, sporteszközök,
 verseny rendezés: terembérlet, ajándéktárgyak, kupák, érmek, étkeztetés
(verseny rendezés jelentése itt: saját tagjaik részére, a kistérségi, vagy országos
versenyre külön lehet pályázni)
 utazási költségek: vonat-, buszköltség
számlája, útnyilvántartással elszámolt
költség
(utazási költség: maximum a támogatás
mértékének 15%-ig!)
Utazási elszámoláshoz szükséges dokumentumok: útnyilvántartás, utazásban
részt vevők adatai, a verseny eredményei.

2. Pályázni lehet a következő
célokra (2.5 millió forint):
 Kistérségi, vagy országos hatókörű
versenyekre, illetve kistérségi „konferenciára”, megbeszélésekre adhat
be pályázatot a szervező klub
Pályázati cél:
Terembérlet, díjazás (kupa, érem, oklevél, 5.000,-Ft alatti ajándék tárgyak),
étkeztetés, utazási költség (utazási
költség: maximum a támogatás mértékének 15%-ig!)
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3. Pályázni lehet a következő
célokra (max. 500 ezer forint):
A MÉSE és a VADKACSA Egyesület között
létrejött (2004.04.19.) és 2007-ben kiegészített – hosszú távú együttműködési megállapodás alapján, az előzetes megbeszéléseinknek megfelelően júliusban és augusztusban a
VADKACSA Nomád Vízicentrumban megtartásra kerülő Nyílt MÉSE-hétvégékre. (péntek
déltől-vasárnap délig)
Az utazási költségeken kívüli költségeket a
MÉSE fedezi.
Program lehetőségek: evezés a Dunán, kerékpározás a Dunakanyarban, nyári bobozás
Visegrádon, kirándulás a Pilisi hegységben,
strandolás Leányfalun, pingpongozás péntek
este Leányfalun, a 2016 Junior Egyesületnél,
fagylaltozás és múzeum látogatás Szentendrén, stb. …
A pályázat keretében maximum 10+2 fő
kísérő költségét tudja finanszírozni a MÉSE.

Pályázhatnak: bírósági végzéssel bejegyzett, az alapszabályban, illetve alapító
okiratban, a pályázati kiírásban szereplő
céloknak megfelelő tevékenységre jogosult
szervezetek.
MÉSE tagság előnyt jelent az elbírálás
során, a tagság feltételeiről érdeklődni lehet a MÉSE központban, vagy az Egyesület
honlapján.
A támogatás 2 részletben kerül átutalásra.
Az első rész az elnyert támogatás 70%-a, a
maradék 30% az első rész elszámolása után
kerül kifizetésre augusztus hónaptól.
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Az első rész elszámolási határideje:
2009. augusztus 30. Az első rész elszámolási határidejének be nem tartása a második
részlet törlését, a végső elszámolás határidejének be nem tartása a támogatás teljes
visszafizetését vonja maga után. Felhasználás ideje: 2009. január 1–december 31.
Csak ez időszakon belül keletkezett számlák
nyújthatók be az elszámoláskor.
A második és egyben teljes elszámolási
határidő: 2010 január 8. péntek!

Az elbírálás szempontjai:
 a 2006. évi Miskolci konferencián, illetve
utána meghatározott, a MÉSE keretein belül, Éjszakai Sportbajnokságot működtető
szervezetek minimális követelményei
 Rendszeresség
 Esti-éjszaki nyitva tartás
 Sport jelleg
 Díjmentesség
 Versenyzés+ díjazás
 Étkeztetés
 Cigaretta, alkohol, drogmentes helyszín
A pontokról bővebbet a www.holdsugar.hu
oldalon találhat!
 a klubok aktivitásai verseny rendezés és
versenyeken való részvétel területén

A pályázat benyújtásának helye:
Postán, nem ajánlva kérjük feladni a
következő címre:
MÉSE Központ
2000. Szentendre, Dalmát u. 8.
A pályázati adatlapot e-mailon is kérjük
elküldeni a következő címre:
familyjakab@t-online.hu
A pályázat beadási határideje:
2009. május 14. csütörtök
Az e-mailen elküldött pályázat elküldési határideje: 2009. május 14.,
csütörtök 24.00 óra
Az elbírálás határideje:
2008. május 23.
A beérkezett pályázatokat a MÉSE Pályázati Bizottsága bírálja el, melynek tagja az
ÖM képviselője is.
A bizottság csak formailag hibátlan, a pályázatok benyújtási határidején belül érkezett
pályázatokat bírál el!

A pályázathoz csatolni kell:
 a pályázat alapjául szolgáló tevékenység
részletes leírását, (2008. évre /2009 első
félévre vonatkozóan fényképek, eredmények, újságcikkek, stb.)
 a tevékenység költségvetésének részletes
leírását 2009. évre vonatkozóan, kiadásbevétel (igényelt összeg indoklásával.)
 a kistérségi konferencia tervezett
programját
 nemleges nyilatkozat köztartozások
létezéséről
 a pályázó szervezet alapszabálya (aki korábban elküldte annak idén nem szükséges ezt
mellékelnie, változás esetén kérjük az újat)
 60 napnál nem régebbi bírósági kivonat,
vagy a szervezet vezetője által hitelesített
alapító okirat
 nyilatkozat, melyben a szervezet kijelenti,
hogy az ÁFA-t nem igényeli vissza.
 nyilatkozat köztartozásról

Felvilágosítás és pályázati adatlap igényelhető a MÉSE Központban,
Jakab Péternél: telefon: 06- 20-77-508-55, E-mail: familyjakab@t-online.hu
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Bezárt a péceli klub
2001 őszén nagy lelkesedéssel csatlakoztunk a Dr. Faragó Sándor által alapított
Magyarországi Éjféli Sportbajnokság Egyesület (MÉSE) tevékenységéhez. Pécelen is megnyitottuk péntek és szombat este a Szemere
Pál Iskola tornatermét, lehetőséget teremtve
ezzel a 14-30 éves korosztály számára a
sportolásra, a szabadidő értelmes eltöltésére.
Munkánkhoz a keretet a Pécel Ifjúságáért
Közalapítvány biztosította, a pénzt pályázatokból, az adó 1%-ból és magánszemélyek
adományából szedtük össze, a helyet ingyen
kaptuk az iskolától. Kezdetben nyáron is
nyitva tartottunk, sikeres pályázatokkal
folyamatosan gyarapítottuk az alapítvány
vagyonát. Tartalmas estéket töltöttünk el a
gyerekekkel, zsíros kenyér és tea mellett egyszer vidám, máskor komoly beszélgetéseket,
vitákat folytattunk, megismertük problémáikat, próbáltuk jó irányba terelgetni a gondolatokat, bővítettük ismereteiket. Naplónk
tanúbizonysága szerint különleges programokkal színesítettük az estéket, helyi és területi versenyeket rendeztünk, meghívtuk Dr.
Gémesi György országgyűlési képviselőt és
csapatát, a péceli képviselőtestület csapatát,
kétszer találkoztunk a helyi ÁFÉSZ futball
válogatottjával, nagyon komoly beszélgetésünk volt Dr. Pászty Bea pszichiáterrel a drogokról. Igyekeztünk minden országos MÉSE
versenyre elvinni egy 8-10 fős csapatot.
Színházba vittünk egy kisebb csoportot. Szép
karácsonyi ünnepségeket szerveztünk, és
minden évet jobbnál jobb kirándulással zártunk. Három többnapos nyaralást tudtunk
megszervezni az évek során a gyerekeknek,
mely sokuknak olyan emlékezetes maradt,
hogy évek múlva is hálásan emlegették.
Kezdettől fogva voltak apró problémáink,
többször többféleképpen próbáltuk rávenni
őket a szabályok betartására, melyek közül
leginkább a dohányzástilalom és a váltócipő
volt örök probléma, de apró lopások is előfor14

dultak, labdák, társasjátékok, cipők tűntek
el, sőt a darts-nak még azelőtt lába kelt, hogy
felkerült volna a falra… Ezek miatt sokat bos�szankodtunk, de igazán nagy problémát nem
okoztak. Sokáig úgy éreztük, hogy jó irányba
haladunk, a gyerekek alakulnak, formálódnak, jó volt látni, hogy egyetemisták játszanak
hátrányos helyzetű roma gyerekekkel, jó volt
látni, hogy szót értenek egymással. Hittük,
reméltük, hogy a jó példa segít a felzárkózásban, megakadályozza a leszakadást.
Az évek során a gyerekek kicserélődtek, és
egyre inkább előtérbe kerültek a problémák.
A házirend és általában a szabályok kijátszása, a folyamatos hazudozás, durvaság, szándékos rongálás, a felnőttek bosszantása. Egy
idő után azt vettük észre, hogy megszűntek
a kellemes beszélgetések, az építő viták, és
minden erőnkkel a rend fenntartásán kellett
dolgoznunk, de így sem tudtuk megakadályozni a rongálásokat, a gyerekek közötti
összetűzéseket, a felnőttekkel szembeni agresszív, kötekedő magatartást. A dolog odáig
fajult, hogy a felügyelők időnként szabályosan féltek. Természetesen a légkör megváltozása miatt elmaradtak azok a gyerekek, akik
magatartásukkal a jó példát jelentették volna
a többieknek, és maradt egy kis létszámú
mag, amelyik tagjainak többsége deviáns viselkedésével rossz irányba vitte a programot.
A gyerekek zömében nem otthonról jöttek és
a sport után nem haza mentek, ezzel magyarázható, hogy váltócipőt, sportruhát nem
hoztak, sokszor nem is sportoltak, csak találkahelyként használták a klubot. Ezek a sajnálatos eseménysorozatok megkérdőjelezték
a klub értelmét, ezért a kuratórium a segítők
nagy többségével közösen 2009. 02. 19-én
úgy döntött, hogy az éjszakai sportklubot
bezárja. Fájó szívvel tettük ezt, sajnáltuk azt
a néhány fiatalt, akik tényleg a sport kedvéért
szerettek ide járni, és lehet, hogy nekik sehol
máshol nem lesz erre lehetőségük.

Utolsó találkozásunk alkalmával jelen
problémán túlmutató tanulságokat próbáltunk megfogalmazni.
1. A gyerekek egyre súlyosabb magatartásproblémákkal küzdenek. Egyesével, kis
csoportban még kezelhetők, nagyobb
csoportban kezelhetetlenek. A gazdasági
problémák ellenére, muszáj lenne a nagy
osztálylétszámokat csökkenteni, kizárólag
kiscsoportos formában lehet esély a leszakadók felzárkóztatására. A nagy létszámú
osztályokban néhány renitens gyerek
rendre megakadályozza a tisztességes
munkát. Igaz, nekik joguk van iskolába
járni, de a többségnek is joga lenne tisztességesen tanulni. Ami pénzt megspórolunk
az oktatáson most, annak többszörösét
fogjuk kifizetni jobb esetben szociális
segélyre, rosszabb esetben az igazságszolgáltatásnak. A leszakadó rétegek egyetlen
esélye a tanulás, képzés. Azok a gyerekek,
akik képzettség nélkül kerülnek ki az
oktatási rendszerből, azok törvényszerűen
elkallódnak.
2. Sokszor a családi környezet is visszahúzó
erő. Generációk nőnek fel, akik nem látják
reggel elmenni dolgozni a szülőket, akik
hiszik, hogy a társadalomnak kell róluk
gondoskodni. Fiatalon, tizenéves korukban gyereket nemzenek minden erkölcsi
és anyagi alap nélkül.
3. Az alkalmatlan szülők helyett az a televízió neveli a gyerekeket, amiből egész nap
zúdul rájuk az agresszió, a trágárság, a
silányság, a szex. A demokrácia, a szólásszabadság égisze alatt főleg a kereskedelmi
TV-k generációkat tesznek tönkre. Nem
lehet törvényt alkotni az emberek, a gyerekek védelmében?
4. A jogok mellé a kötelességet is tudatosítani
kellene az emberekben. Törvényváltoztatással el kellene érni, hogy szociális
segélyt csak azok kapjanak, akik iskolába
járatják gyermekeiket.
5. Legyenek ismét fegyelmezési jogai a
pedagógusnak.

Talán addig kéne lépni, amíg nem késő.
Kérjük a képviselő-testületet, vegye fontolóra
beszámolónkat és vonja le a tanulságokat.
Beszámolónkkal nem szeretnénk az amúgy is
meglevő társadalmi feszültségeket tovább fokozni, de hisszük, hogy a problémamegoldás
első lépése annak megfogalmazása. Mi mindannyian azért dolgoztunk időt, energiát nem
kímélve, hogy az utcán csellengő, leszakadó,
hátrányos helyzetű gyerekeknek segítsünk,
és nagyon szomorúan állapítjuk meg, hogy a
kezdeti sikerek után a mostani generációval
kudarcot vallottunk. Talán másoknak, más
módszerekkel kell próbálkozni. Utólag sajnáljuk, hogy nem fordultunk időben a Cigány
Kisebbségi Önkormányzathoz segítséget
kérni. Talán az ingyenesség helyett belépődíjat kellett volna szednünk. Még valószínűleg
sokáig kell majd elemezni a történteket.
Szeretnénk megköszönni Gyüre Pál igazgató úrnak, hogy térítésmentesen rendelkezésünkre bocsátotta a tornatermet. Rádi Zoltán
igazgató úrnak a nyári vendéglátást, a polgárőrségnek az alkalmankénti megjelenést.
Köszönjük a Péceli Kenyérgyárnak az ingyen
kenyeret, Kővári Imrének az ingyen házi zsírt.
Dr. Horváth Mária
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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.

