
MTDSE 2016 évi sport programjai 

 

- M-Telekom épületében lévő tekepálya igénybevétele heti négy alkalommal a szabadidő 

sport érdekében. Ezen belül a szervezeti egységek részére hat alkalommal csoportos 

komplex (teke, torna , kondigépek, stb.) igénybevétele. 

- Teke Verseny három alkalommal (Mikulás kupa, Zupkó László emlékverseny, Amatőr kupa 

tavaszi idénynyitóval). 

-  Teke verseny Tiszakécskén a Kecskemét - Cegléd - Miskolc csapatok között a kecskeméti 

tagok rendezésével. 

A Miskolc, Régiposta u-i Teke Pálya használatának személyi és tárgyi feltételeinek 

biztosítása, karbantartás szervezése, finanszírozása. 

 

-  ÉMSZK területi egységei részére (Borsod és Heves megye) szeptemberben sportnap 
tervezve a Felsőzsolca sportpálya igénybevételével. Tervezett létszám 80 fő. 
 
-  Kispályás labdarúgás részére heti egy alkalommal tornaterem /nyáron műfüves 
pályabérlés egy általános iskolában. 
- Kispályás un. Családi TEKE kupa  rendezése két alkalommal (Kecskeméten a DMSZK - 
Vállalkozók között. Miskolcon ÉMSZK - Vállalkozók között.) 
 
  
-    Horgászverseny a vízi szakosztály szervezésében legalább egy alkalommal családi és 
egyéni kategóriákban. 
-    Nyári időszakban hétvégén evezési lehetőségek a Miskolc-Csorba tói területen. A tó 
partján az MTDSE által gondozott telken az egyéb sportolási -pihenési lehetőségek 
biztosítása. Eszközök karbantartása, pótlása és új eszköz beszerzése (fűnyíró, kosárlabda 
palánk, csónak) 
. 
-  Természetjáró túraversenyek szervezése és  részvétel. Helyi túrák szervezése 3 
alkalommal. A postásokkal együttműködve EGER - Felsőtárkány területeén 
megrendezendő OPTTTT versenyen különböző kategóriákban 16 fő indulása. 
-  A természetjáró szakosztályon belül létre hozzuk a kerékpásos szakágat. A rendszeres 
helyi túrákon kívül, augusztusban a Tisza tónál un. TÓKERÜLŐ kerékpártúra szervezése 
gyermekek és felnőttek részvételével 67 km - es táv megtételére. 
 
-    Női torna, fitness gyakorlatok  heti két alkalommal 10-14 fő rendszeres részvételével, 
gyakorlatvezető közreműködésével. 
- A fitness terem eszközeinek (különböző kondi gépek, szobakerékpár, maszírózó gép, 
stb.) karbantartása, pótlása, hogy az M-Telekom munkatársai, MTDSE tagjai 
szabadidejükben igénybe vehessék. 
 
-  A szabadidő sport bővítésére jégpálya bérlése 3 alkalommal a jégkorongozást kedvelők 
részére és szabadon felhasználható csoportos 60 db. jégpálya belépő jegyek vásárlása. 
- Szeptember hónapban Miskolcon un. családi asztalitenisz verseny és egyéb ügyességi 
versenyek ( kosárlabda dobás, korongdobás, stb.) szervezése a Helyőcsabai Művelődési 
ház területén. Tervezett létszám 40 fő. 
-    Szabadidős sporttevékenységhez teniszpálya bérlet és uszoda bérlet vásárlása igény 
szerint. 
 
- Társadali szerepvállalás keretében egyesületek, alapítványok segítése teke versenyre 
való felkészülésnél ( pl. Szív egyesület) 


