
 
VI. MÉSE konferencia 

Szentendre 
- Kiegészített összefoglaló - 

 
 
 

 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) 
 
 
 

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, majd áttekintették a tavaly felmerült problémákat és azt, hogy az 
azokra adott válaszok közül mi valósult meg: 
 
Ezt követően körkérdés formájában mindenki elmondta, hogy mit vár a konferenciától, milyen 
kérdésre szeretne választ kapni, és milyen problémák merültek fel az év folyamán, amire 
megoldást szeretne kapni. Felolvasásra került a Péceli klub által küldött levél, melyben 
bejelentették a klub bezárását és leírták ennek okait és tanulságait, (mellékelve) és szintén 
elhangzott a MÉSE elnökségi tagjának a Debreceni MÉSE a (Széchenyi kerti Református 
Egyházközség) klub vezetőjének, Jenei Zoltánnak a konferenciához írt levele. 
 
A felmerülő kérdéseket a csoportvezető összesítette, és így a következő kérdéshalmazok merültek 
fel: 
 
 
 

1. Tevékenység, működés leírása,  
2. Versenyszervezés, szabályok, 
3. Segítség az induláshoz, a klubok fenntartásának problémái (szakmai, közösségi, 

gazdasági), 
4. Lemorzsolódás kezelése, 
5. Fiatalítás, megújulás, zártság, 
6. Deviancia kezelése. 

 
 
 
 
 
 

http://www.holdsugar.hu/


Az 1. sz kérdéskör a tevékenység, működés leírása a következő további pontokra lett 
szétosztva: 
 

I. Küldetés 

• Miért jött létre, kinek milyen igényét szolgálja a szervezet? 
II. Alapelvek 

• Hogyan, milyen elvek mentén végzik a munkát? 

• Hogyan hoz döntéseket a szervezet? 

• Melyek a mindenki által elfogadott értékek? 
III. Célok 

• Mi az pontosan, amit a szervezet el akar érni? 

• Milyen eredményt vár? 
IV. Emberek 

• Miben különlegesek a résztvevők? 

• Milyen szakértelemmel és tapasztalattal rendelkeznek? 
V. Szervezet 

• Milyen a szervezeti struktúra? 

• Tisztázott-e a feladat-, felelőségi-és hatáskörök? 
VI. Folyamatok 

• Kik a szervezet ügyfelei 

• Milyen főbb lépésekből áll a szervezet alapfolyamata? 

• Milyen informatikai eszközök támogatják a munkavégzést? 
VII. Eszközök 

• Milyen eszközökre és infrastruktúrára van szükség a feladatok megfelelő 
ellátásához? 

• Milyen forrásokból finanszírozható a működés? 
 
Mindegyik elem mellé 3-5 ember jelentkezett, akik a kidolgozták a feladatot. 
 
MÉSE 7 alapeleme 
 
I. Küldetés 

A MÉSE azért jött létre, hogy a péntek (szombat) esténként az utcán csellengő gyerekeket 
a sport által 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. Emberek 

- sportszakember – sport 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 
 
V. Szervezeti felépítés 

Minisztériumok feladata: 

- Pályázati lehetőségek (NCA, egyéb) 

- MÉSE és klubok kapcsolat 
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: 
- tagok 
- társadalmi aktívák 
- önkormányzat 
- iskola 
- hivatalos szervek (közművelődés, oktatás, egészségügy, szociális szektor, 
bűnüldözés, bűnmegelőzés, stb.) 
- civil szervezetek (családsegítő, ifjúsági szervezetek) 
- szponzorok (vállaltok, egyéni, természetbeni juttatások) 
- település, lakóközösség társadalmi környezete 
- egyház 

 
VI. Folyamatok, főbb tevékenységek 

- Helyi sajátosságok felmérése, cél meghatározása 

- Döntés a helyi sajátosságoknak megfelelő 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) 

- Sport eszközök (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, file, 
papír) 

- Élelmiszer (kenyér, zsír, hagyma, tea), extra: csoki, szendvics, kávé… 

- Ajándék (kupa, érem, oklevél, csoki, tombola nyeremény) 

- Közlekedés – üzemanyag 

- Forrás  
- indulás, nehéz idők: saját zsebből 
- civil szervezet 
- pályázatok, adományok, 1% 
- helyi vállalkozók, boltok (élelmiszer) 



 
A további 2-6 pontban meghatározott kérdéskör megválaszolására újabb csoportok 
alakultak és a következő megoldásokat alkották: 
 
 
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. 
 

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 

• „Idézet egy 2004. évi konferencia anyagból: 
 



„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 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 club 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, 
-határozott fellépés, 
-segítők bevonása, férfi jelenlét, 
-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     Jakab Péter 
Kerekasztal Kör, tanácsadó     MÉSE elnök 
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