
 

 



Mi történt 2013-ban?  

(támogatások, programok, versenyek) 

Emberi Erőforrások Minisztériuma 

támogatása 

A MÉSE 2010. évig a mindenkori 

sportminisztérium anyagi támogatását 

élvezte, mely támogatás egy minisztériumi 

soron szerepelt. 2011-ben megváltozott a 

támogatási rendszer, és ezt követően elmaradt 

a támogatás, aminek következtében a 

Holdsugár Program eljutott a minimál 

programig, ami azt jelentette, hogy sajnos 

volt olyan klub amelyiknek be kellett zárnia, 

illetve akik működtek, azoknak a közösen 

elfogadott MÉSE programból vissza kellett 

vennie, és több elemet el kellett hagyni. 

Az EEMI támogatása azt jelentette, hogy a 

klubok újra levegőhöz, illetve forráshoz 

jutottak, és biztosan sikerült újra lendületbe 

hozni a programot. Talán az utolsó 

pillanatban érkezett a támogatás, de soha 

jobbkor nem jöhetett volna ez.  

A pályázati program „csúcs” eseményének 

számító országos versenyére annyian jöttek 

el, mint még korábban soha. Ez köszönhető 

volt annak, hogy sikerült forrást biztosítani a 

klubok állandó programjaihoz és -nagyon 

lényeges elemként-, ki tudta fizetni a MÉSE 

az útiköltséget. Ez a két elem biztosította a 

verseny sikerét. (állandó helyi működés és 

útiköltség hozzájárulás) 

Az EEMI támogatás segítségével 

megrendezett versenyek: 2013. február 1-én 

Szentendre rendezte meg a decemberről 

elmaradt Dr. Faragó Sándor Emlékversenyt. 

Március 29-én Zagyvarónán, április 6-án 

Pesterzsébeten volt regionális verseny. Május 

25-én került sor az országos versenyre, és 

május 31-én Kecskeméten fejeződött be a 

sorozat. Ezen kívül Gyomaendrőd és 

Kecskemét rendezett még regionális 

versenyeket. 

 

Magyar Olimpiai Bizottság támogatása  

A MOB támogatásából sikerült 

kedvezményesen vásárolni 3+2 db. 

pingpongasztalt, 3 db. csocsó asztalt és darts 

táblát, továbbá pingpong hálókat, ütőket és 

labdákat. 

Az elnyert támogatásból vásárolt eszközöket 

kiegészítettük, és további 5 db. pingpong 

asztalt és egyéb ütőket és labdákat tettünk 

bele a pályázati csomagba, így hirdettük meg 

a pályázatot. 

Az elnyert asztalokat a MÉSE nem adta 

tulajdonba, hanem használati szerződést 

kötött a nyertesekkel, így ameddig működik a 

klub, addig használják az asztalt, amennyiben 

probléma merül fel, vissza, illetve tovább kell 

adni az asztalokat. Szerencsére, sikerült jó 

minőségű asztalokat beszerezni, ezért sok-sok 

évig fognak rajtuk a gyerekek játszani. 

A beérkező igények megfeleltek a 

szétosztható mennyiségnek, így mindenki 

megkapta a kért sporteszközöket. A hiányzó 

labdákat a JOOLA támogatásként biztosítja. 
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Néhány klub beszámolója 2013-ról 

Kecskemét 

Éjszakai Forgatag, mint az önmegvalósítás, a 

szabadidő hasznos eltöltésének színtere 

A program, Kecskemét Megyei Jogú Város 

széchenyi városi lakótelepének középpontjában 

került megrendezésre a Kecskeméti Spartacus és 

Közösségi Tér szervezésében. A közel 35.000 fős 

létszámú lakótelepi lakosok többségének a szociális 

körülményei rosszak, a gyerekek és fiatalok 

különösen veszélyeztetettek.  Számos olyan 

rendezvényt és előadást igyekeznek szervezni, 

amely nagyban befolyásolhatja a fiatalok 

személyiségfejlődését, megismerhetik önmagukat, 

felismerhetik képességeiket, toleranciát 

tanulhatnak, illetve azt, hogyan és miként kell 

viselkedni egy csoport tagjaként 

A program 2007-ben nyitotta meg kapuit és azóta is 

egyre nagyobb részvételi szám és népszerűség 

jellemzi. A programon való részvétel mindenki 

számára ingyenes, társadalmi szervezet lévén pedig 

az előadóknak, vendégeknek, fellépőknek sem 

tudnak anyagi juttatást biztosítani. Éppen ezért 

önszerveződő csoportoknak tudnak lehetőség 

biztosítani, hogy megmutassák tehetségüket. A 

program lebonyolításában közreműködik az Eleven 

Közösségi Tér is. 

Része vagyunk Kecskemét közéletének,  

része vagyunk a fiatalok mindennapi életének! 

 

Gyomaendrőd (Templárius alapítvány)  

A Magyarországi Éjféli Sportbajnokságok 

Egyesülete (MÉSE) támogatásával a Templárius 

alapítvány szervezésében Éjszakai Asztalitenisz 

Klubot működtet Gyomaendrődön 2010. április 9. 

óta.  

A MÉSE anyagi támogatásának köszönhetően 

édességgel, ásványvízzel, eszközök vásárlásával és 

szendvicsek készítésével nagyon sikeres és 

rendszeres szabadidős programokat rendezhetünk 

Gyomaendrődön a fiataloknak, és segítjük őket az 

egészséges életmódra illetve a bűnözés és 

kábítószer fogyasztás megelőzése céljából, 

megfelelő szakemberek irányítása mellett.  

Versenyeket is rendeztünk több alkalommal, 

(2013. május 7-én,  június 14-én,  december 13.) és  

december 14-én, szombaton részt vettünk 

Csömörön, a Magyar Éjszakai Sportbajnokságok 

Egyesülete versenyén,  

Pesterzsébet (PEPECS) 

A programot augusztus és az ünnepnapok 

kivételével folyamatosan biztosítottuk az 

érdeklődők részére. A klub tevékenységét Bartha 

György és Kissné Pásztor Nikolett vezette. 

A látogatottság változó volt, átlagosan 20 fő.  

Minden alkalommal házi versenyt is rendeztünk, 

amelyek szervezésébe igyekeztük a nálunk lévő 

gyermekeket is bevonni, melyet nagyon büszkén  

és felelősséggel végeztek. 

Az intézmény támogatásával márciusban kis 

busszal mehettünk le Kecskemétre, ahol 

összemérhették tudásukat a gyerekek pingpong, 

csocsó és darts versenyszámokban Bartha György 

és Szabó Zsuzsa vezetésével. „Gyuri bácsi” 

dartsban 2. lett.  

Április 6-án (szombaton) lebonyolódott az 5. 

PEPECS kupa, a Hajós iskola tornatermében. A 

versenyre Csepelről és Szentendréről érkeztek a 

meghívottak. A rendezvény sikeres 

lebonyolításában az intézmény munkatársai 

lelkesen tevékenykedtek. 

Mindhárom klub ért el sikereket, és a verseny 

végén értékes ajándékok kerültek a szerencsések 

birtokába a tombola kisorsolásakor. 

Május 25-én, szombaton a MÉSE országos 

versenyt rendezett kerületünkben, és a szervezés 

mellett vállaltuk a segítők szerepét is. A versenyen 

a tagságunk java megjelent, nem is 

eredménytelenül, alsós kategóriában a fiúk 

elnyerték a 4 első helyezést, a felsősök 

csoportjában pedig egy 2. helyezés jutott. 

Decemberben az intézmény újra rendelkezésünkre 

bocsájtotta a kisbuszt, így lehetőségünk volt arra, 

hogy a csömöri évzáró versenyen képviseljük 

csapatunkat. Bár helyezést nem értek el, ennek 

ellenére mindenki jó hangulatban tért haza. 

Karácsonyi kupánkat december 20-án tartottuk 

meg, mely egyben az évzáró rendezvényünk is volt. 

A programok szervezésében és lebonyolításában a 

Gyermekjóléti Központ munkatársai vettek részt 

szabadidejükben. A klubot látogató fiatalok közül 

jellemzően a 10-16 éves korosztály található, akik 

már évekkel ezelőtt is részt vettek a programon. 

Ennek köszönhetően többen szívesen és kitartóan 

járnak, megragadnak minden lehetőséget, iskola, 

játszótér, klub, hogy egyre jobbak legyenek.  

Öröm látni, hogy milyen nagy jelentőséggel bír 

közöttük egy-egy rendezvényre való meghívás.  

 

 



Fizika óra: a lebegő pingponglabda rejtélye 

 

A kísérlet: 

 

Antigravitáció? 

Misztikus lebegés? 

 

Dehogy, ez egy 

egyszerű áramlástani 

jelenség! 

Fogj egy hajlítható 

szívószálat, hajlítsd be a 

végét derékszögben. 

Tarts fölé egy pingpong 

labdát, a másik végén 

kezdd el nagyon erősen, 

de folyamatosan fújni!  

A labda felemelkedik, és 

lebegni fog a kiáramló 

levegőben. 

 

A kísérletet motorizálva 

is elvégezhetjük, ehhez 

segítségünkre lehet egy 

légfúvó gép, így 

folyamatosan 

rendelkezésünkre áll az 

áramlási csatorna. 

 

A magyarázat:  

 

A kísérlet Bernolli-törvénye 

alapján magyarázható.  

Bernoulli törvénye azt 

mondja ki, hogy ha egy 

közeg áramlik, akkor 

lecsökken a (statikus) 

nyomása. Vagyis az 

áramlásra merőlegesen 

kisebb lesz a nyomásból 

származó erő. 

Ezért a nagyobb nyomású, 

álló levegő a labdát bent 

tartja a kisebb nyomású 

áramló térben. Úgy tűnik, 

mintha a labda láthatatlan 

falak között pattogna 

vízszintesen. 

 

Itt érdekes kísérleteket 

nézhetsz meg videóról:  

http://www.mozaweb.hu/Ext

ra-Videok-

A_renitens_pingponglabda-

147849  

Tudtad-e… 

 

…hogy a jelenség 

magyarázatához 

kapcsolódó törvényt a 

holland-svájci 

matematikus és 

természettudós Daniel 

Bernoulliról nevezték el? 

Noha ezt már korábban 

felismerte a szintén bázeli 

Leonhard Euler és mások. 

 

…hogy Bernoulli törvénye 

életveszélyt is okozhat? 

Ha egy gyorsan mozgó, 

nagy jármű közelében 

állsz (vonat, kamion), a 

mögötted álló, nagyobb 

nyomású levegő 

belenyomhat téged a 

járművel együtt gyorsan 

mozgó, így kis nyomású 

térbe. Vagyis könnyen 

„felkenődhetsz” a 

száguldó szerelvényre… 
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Történelem óra: a pingpong története 

Az asztalitenisz eredetét a múlt század 

utolsó negyedétől tudjuk pontosan nyomon 

követni. Vannak utalások arra vonatkozóan, 

hogy az asztaliteniszhez hasonló játékot már 

sokkal előbb is játszottak. 

Kínában, a kínai császárok rezidenciájában, 

a nyári palotában lehet látni ma is olyan 

képeket, festményeket, amelyekből arra 

lehet következtetni, hogy már a középkorban 

ismertek és játszottak az asztaliteniszhez 

jellegében hasonlító játékot.  

A japán sporttörténet kutatói állítják, hogy 

Japánban is volt olyan népi játék ebben az 

időben, melyet az asztalitenisz kezdeti 

formájának lehet tekinteni. Ezekből a 

nyomokból arra lehet következtetni, hogy 

már a középkorban is voltak törekvések arra, 

hogy valamilyen labdajátékot a szabadból a 

négy fal közé vigyenek be.  

Ennek a törekvésnek a jegyében sokkal 

később, a XIX. században az angolok is 

megpróbálták - sikerrel - a polgári lakásokba 

bevinni az akkor már ismert és az 

arisztokrácia körében népszerű teniszt.  

 

 
 

 

Ebédlőasztalon, pergamen bevonatú ütőkkel, 

kis gumilabdákkal és házilag készített 

hálókkal játszották. Ezt a játékot, ha 

kellékeiben, szabályaiban még teljesen más 

is volt, mint a mai játék, joggal tekinthetjük 

már asztalitenisznek.  

A múlt század utolsó évtizedében 

megjelent a kaucsuklabda és a játék 

nagyon kezdett hasonlítani - 

természetesen nem a játékmódot és a 

színvonalat illetően - ahhoz a játékhoz, 

amit ma asztalitenisznek nevezünk.  

 

 
 

Magyarországra egy angol üzletember 

hozta el e játékot,  

között 22 világbajnoki címet szerzett. 

De ami nálunk is hamar népszerű 

lett.1904-ben már nemzetközi 

versenyt, 1905-ben pedig - elsőként a 

világon - országos egyéni bajnokságot 

rendeztek. Az első világháború után, 

1924-ben alakult meg a Magyar 

Országos Asztalitenisz Szövetség 

(MOATSZ), amely szintén elsőként a 

világon, 1925 elején beindította az 

országos csapatbajnokságot.  

 

Az asztalitenisz az ismert, illetve 

nyomon követhető közel 100 esztendő 

alatt akár a játék kellékei, akár 

szabályai vagy színvonala tekintetében 

óriási változásokat, különbségeket 

mutat. 

 

Ha ezt az időszakot valamilyen módon 

szakaszokra akarjuk osztani, azt több 

szempont szerint megtehetjük. 

Vélhetően a játékra a legnagyobb 

hatást az ütő anyaga gyakorolta, és az 

összes többi változás ezzel függhet 

össze.   



Ennek megfelelően négy korszakot 

különböztethetünk meg  

 

1. a kialakulás időszakát (pergamen, fa,    

    parafa- és egyéb ütők),  

2. a klasszikus játék időszakát (gumiütő),  

3. egy átmeneti – rövid – 

    időszakot (szivacsütő),  

4. a modern időszakot  napjainkig (softütő).  

 

Az első asztalitenisz-világbajnokságra 1926-

ban került sor. A Londonban megrendezett 

eseményen hét ország vett részt. A kezdeti 

időkben Magyarország nagyhatalomnak 

számított az asztaliteniszben. A sportág 

legeredményesebb játékosa a mai napig is az 

a Barna Viktor, aki 1929 és 1954 híres és 

eredményes játékos volt Szabados Miklós is, 

aki 15 világbajnoki aranyérmet szerzett. 

 

 
Barna Viktor 

 

A szoft megérkezésével teljesen 

átrendeződtek az erőviszonyok, sok olyan 

játékos lépett előre, aki előtte még a 

középdöntőkig sem jutott. 

 Az 50-es, 60-as években ázsiai fölény 

volt kialakulóban, a japánok, majd a 

kínaiak léptek előtérbe, csak a svédek 

tudták megszorongatni őket, majd 

később a sportág „tanítómesterei”, a 

magyarok Aranycsapata is 

feliratkozott. 

A magyar aranycsapat, vagyis az 

1979-ben a phenjani világbajnokságon 

aranyérmet nyert csapat tagjai: 

Gergely Gábor, Jónyer István, 

Klampár Tibor. 

 

 
 

A 80-as években a kínaiakon kívül a 

svédek aranykorszaka következett a 

„Király” becenévvel illetett Jan-Ove 

Waldner vezetésével, aki 1982-ben a 

budapesti Eb-n hazai pályán verte meg 

a magyar legendát, Klampár Tibort, az 

egész világon óriási hírnevet szerezve 

ezzel.  

Népszerűsége ellenére a pingpong 

sokáig nem szerepelt az olimpiák 

műsorán, csak 1988-ban, 

Szöulban vették fel a hivatalos listára.  

A közelmúltban újabb 

szabálymódosításon esett át a játék. 

Most már csak 11 pont szükséges egy 

szett megnyeréséhez, így a játék 

izgalmasabbá vált. A labda méretét is 

megnövelték 2 milliméterrel, ezzel a 

televíziónézők számára tették 

élvezhetőbbé a játékot. 

 



 


