
A cím: péntek esti pingpong, vagy szerda délutáni lovaglás  

 

Az előző konferencián érlelődött meg bennem az elhatározás, 

hogy ki kéne találni valamit abban az ügyben hogy bár a megnyitón 

említettem, hogy nem szükséges mindenkinek egyformán, ugyanazt  

csinálni pénteken , szombat este, de azért nagyon szükséges, hogy 

ugyanazt jelenítsük meg magunkról, ugyanaz legyen a cél és 

lehetőleg ezeknek a minimális feltételeknek feleljen meg a klub. A 

címben említett felvetés nem a képzelet szüleménye, hanem a 2 

évvel ezelőtti pályázati kiírásunkra  az egyik pályázó egy olyan 

pályázatot adott be, hogy ők kilovagolnak valahova és azt 

támogassuk. Nyilván ez egy extrém példa, de közöttünk is van 

olyan, aki arra gondol, hogy ezt a programot ki lehetne bővíteni és 

lehetne mondjuk délutáni focit is tartani. (például én is iskolai 

szünetben, amikor nem mehetünk be este pingpongozni, nyáron a 

suli melletti pályára szervezek ilyet, de ez egy „mellék termék” és 

nem a fő tevékenység helyett focizunk)  

Az alap ötlet ugye arról szólt, hogy a legveszélyesebb 

időszakban, péntek és szombat este legyen lehetősége elmenni egy 

kiskamasznak egy olyan helyre, ahol mindenféle komoly 

előképzettség nélkül, utcai ruhában, pénz nélkül tudjon valamit 

sportolni. Ha megéhezik, vagy megszomjazik akkor kapj on enni és 

innivalót. Izgalom keresésében pedig a versenyt találja meg és így 

nem lesz szüksége egyéb más rossz utat választania.  

A következő pontokat javasolnám a MÉSE keretein belül, 

Éjszakai Sportbajnokságot működtető szervezetek minimális 

követelményeire: 

 

Díjmentesség  

Minden résztvevő (tag)díjmentesen vehet részt a foglalkozásokon  

 

Étkeztetés  

A foglalkozásokon részt vevők díjmentesen ehetnek és ihatnak. 

(zsíroskenyér, tea, stb….)  

 

Cigaretta, alkohol, drogmentes helyszín  

Káros szenvedélyektől mentes helyszínen kell a foglalkozásokat 

lebonyolítani.  Tehát nem discóban, kocsmában stb.   

(itt jelenik meg az a probléma, hogy a legtöbb gyerek az sajnos 

dohányzik és miattunk nem fog leszokni erről a dologról  péntek 

estére . Szentendrén az a szokás, hogy miután  egy iskolában 

működünk,  az intézmény területén nem lehet dohányozni, viszont 

ebben az évben az iskola átépítése miatt a bejárat ideiglenesen 



átkerült  egy olyan helyre, ahol sokkal közelebb vannak lakóházak, 

így a konfliktusok elkerülése miatt titokban engedélyeztük az épület 

előtt kerítésen belül a dohányzást, a csikket viszont egy vödörbe 

kell bedobni. Ennél tovább nem megyünk, tehát alkohol, fű, drog 

hatása alatt lévő gyerek nem jöhet be!)  

Ez utóbbi egyfelől azért is fontos, mert azok a szülők,  

későbbiekben nem fogják leengedni a gyermekeiket akik azt 

tapasztalják, hogy a klubba alkoholos, drogos állapotban lévő 

fiatalok járnak le, másfelől ugye mi azt mondjuk, hogy ez a program 

a prevencióról szól, tehát ezt kell képviselnünk, és nem szabad 

foglalkozni azokkal, akik már „rossz” útra tévedtek . 

 

Esti-éjszaki nyitva tartás  

A foglalkozások minimum este 8 és éjfél között legyenek,  lehet 

korábban kezdeni és később fejezni is , de ebben az időszakban 

nyitva kell leni.  

  

Rendszeresség  

Lehetőségekhez képest az egész év folyamán rendszeresen adott 

időben, lehetőleg péntek és/vagy szombaton legyen nyitva a kl ub 

Nem arra gondolok, hogy pl. ünnepnap esetén nem nyílik ki a klub, 

hanem hogy hosszabb időszakra bezár, pl. nyári szünet. (megint csak 

a saját példámat tudom mondani, az iskola nyáron zárva van, tehát 

oda nem tudunk bemenni, ezért az intézmény mellett lévő focipályán 

folytatjuk a programot, nagyjából ugyanazoknak a fiataloknak és így 

nem szakad meg a folyamat.  Igaz hogy nem este 8kor kezdünk, 

hanem 6-kor, és nem éjfélkor fejezünk, hanem 9 –kor, de gyanítom, 

hogy azok akik ott vannak, ezután hazamennek fürdeni és talán 

elfáradtak annyira, hogy már nem mennek tovább az éjszakába.  

Így egész évben kapcsolatban vagyunk és  nagyon fontos a fiatalnak 

is, hogy  tudja, hogy ha jön a péntek, akkor van hova mennie.  

 

Versenyzés+ díjazás  

Lehetőség szerint minden alkalommal valamilyen versenyt kell 

rendezni, amin az induló és végig játszó fiatalt valamilyen 

díjazásban kell részesíteni. (A díj csokoládé, vagy egyéb apróság és 

ne értékes dolog legyen) Aki nem akar indulni a versenyen, más 

formában kell/lehet a közösség életébe bevonni.  

 

Versenyzés:  

Ebben a témában tavaly is volt vita. A kiinduló ötlet az volt, hogy a 

fiatalok azért tesznek meg veszélyes és rossz esetleg bűnös 

dolgokat, mert hogy az izgalmat keresik. Ezért javaslom, hogy 



legyen verseny minél több alkalommal, mert bízom abban, hogy ha a 

foglalkozáson megkapta a  számára szükséges izgalmat, akkor már 

nem fog tovább menni. Pontosan tudom, hogy nem minden klubba 

lejáró  gyerek szeret versenyezni, mert a másik oldalon azok vannak, 

akiket már elég kudarc ért az életben, ezért félnek az újabb 

kudarctól. Hát ez a nehéz ebben! Azt hiszem a cél az legyen, hogy a 

versenyt meg kell hirdetni, és meg kell próbálni bevonni a többsé get 

a játékba.  

Díjazás:  

Ismét saját példa: nyilván való, hogy az nem lehet cél, hogy a 

legjobb játékos viszi el minden évben a fődíjat, ezért azt a 

megoldást választottuk, hogy a versenyeken indulók között sorsoltuk 

ki a kerékpárt, így a leggyengébb játékosnak is annyi esélye volt, 

mint a legjobbnak 

 

Sport jelleg 

Sportjellegű foglalkozások szükségesek és fő hangsúly a 

pingpongon legyen. A pingpong mellett minden más sport lehet 

űzni, de nem annak rovására.  

A cél: Tömegsport, szabadidősport nem él - és versenysport  

 

Sokat gondolkodtam, hogy mi lesz,  mi legyen a MÉSE útja , hova 

fejlődjön tovább. Egyfelől arra gondoltam, hogy fel lehet vállalni, 

minden egyéb péntek szombat esti, délutáni programot, ami a 

gyerekek szabadidő hasznos eltöltését szolgálja . Legyen kispályás 

focibajnokság, női boksz edzés, számítógépes hálózati játék, gyöngy 

fűzés, videó szakkör  stb….  

Ebben az esetben egy megyei kultúrház szerepkört vennénk át és a 

MÉSE arculata teljesen elveszne.  

Gondoljunk vissza, az elején elmondottakra:  

Az alap ötlet ugye arról szólt, hogy a legveszélyesebb időszakban, 

péntek és szombat este legyen lehetősége elmenni egy kiskamasznak 

egy olyan helyre, ahol mindenféle komoly előképzettség nélkül, 

utcai ruhában, pénz nélkül tudjon valamit sportolni. Ha megéhezik, 

vagy megszomjazik akkor kapjon enni és innivalót.  

Az előbb felsorolt dolgok, meg a többi hasonló nem ebben a 

formában szolgálja a mi céljainkat.  

Ebből következően úgy gondolom, hogy a pingpongot szigorúan meg 

kell tartani , tömegsport és szabadidősport szintjén.  

 

Folytatom a másik problémával: versenysport  

Nagyon komoly dolog, hogy országos, és regionális bajnokságokon 

találkoznak a gyerekeink egymással. Viszont oda kell figyelni  arra, 



hogy csak a kb. azonos szinten lévő játékosok kerüljenek egymással 

szembe. Nem szabad összerakni egy gyereket egy felnőttel, nem 

kerülhet össze egy pingpong versenyző egy amatőr játékossal. Ha ez 

nem így történik, akkor kudarc élményekben lesz része a fiataloknak 

és legközelebb nem jön el velünk.  

Ezért javaslom a 7 pont elfogadása után az országos és regionális 

versenyek keretét ily módon meghatározni:  

 

Verseny kategóriák:  

1. kat. általános  iskolások,   

2. kat. amatőr 14-30 éves korig , 

3. kat.  „profi”kategória, melyen játszhatnának a kísérők, illetve 

azok indulhatnak itt, akik a   versenyt megelőző évben már leigazolt 

játékosként szerepeltek nemzeti bajnokságban  

4. kat.  lány kategória, mely az indulók létszámától függően 

osztódhat ált. iskolásokra, illetve nagyobbakra.  

 

 

Versenyszámok, és az abban indulók:  

Természetesen az alapszám a pingpong, (minimum 6 asztallal) de e 

mellett lehet csocsó,  darts, és egyéb egyéni versenyszám. A csapat 

sportágakat én nem rendeznék országos bajnokságokon (foci, 

kosárlabda).   

Ha egy légtérben van a pingponggal a többi versenyszám, akkor egy 

játékos indulhat több számban is, de ha a pingpongtól elkülönült 

helységben van a többi szám, akkor dönteni kell a játékosnak, hogy 

melyikben indul. Így el lehet kerülni azt, hogy hajkurászni kell a 

versenyzőket, mert nincsenek a teremben és játszania kell.  

 

 

 

A konferencián elhangzott hozzászólások összefoglalója:  

Országos, regionális verseny:  

A verseny kategóriák ajánlottak a verseny szervezőknek, de 

természetesen dönthet úgy valaki, hogy a nevezések alapján az derül 

ki, hogy van alsó tagozatos induló is és van díjkeret arra, hogy 

külön kategóriában elindítja őket , akkor ezt megteheti. Bár ez a 

program nem biztos, hogy 6-8 éves gyerekeknek szól, de minden klub 

más anyagból dolgozik, tehát a választás lehetősége meg van. 

Lehetőség szerint előnevezéseket kell leadni, de a szervező készüljön 

fel rá, hogy a verseny előtt improvizálnia kell, és az érkező gyerekek 

alapján kell a lebonyolítási rendet kitalálnia. Fontos, hogy verseny 



rendezéssel olyan embert kell megbízni, aki ért hozzá, és nem 

szabad a lebonyolítási rendszert menet közben megváltoztatni.   

 

Saját klubokban rendezet t versenyek, és lehetőségek:  

Minden szervezet maga dönti el, hogy milyen módszert választ a 

fiatalok megtartásához. Ha úgy gondolja, hogy a gyakori verseny 

nem jó megoldás, akkor mást választhat. Ha nem tud több asztalt 

felállítani, akkor olyan játékot választ, amire alkalmas a terület, de 

a sport szempontját nem szabad szem elől téveszteni!  

 

A konferencia megnyitásakor elhangzott, hogy nem szabad 

uniformizálni a klubokat, de most az is kiderült, hogy nem is 

lehet . Evvel együtt remélem sikerül megtartani a MÉSE önálló 

arculatát, és az ebben való tevékenykedéshez sok erőt és örömet 

kívánok!  

 

 


