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TERVEZET !

B E SZ Á M O L Ó
A VDSZ elnökségének

a VDSZ 2009. évi sportrendezvényeiről, valamint
ELŐTERJESZTÉS

a VDSZ 2010. évi SPORTNAPTÁR tervezetére

A 2009. évi, VDSZ által szervezett sportrendezvények terveinknek
megfelelően megrendezésre kerültek Utólag került eldöntésre, majd
megrendezésre az első Teremfoci Gála Tatabányán, amelyen 10 csapat vett
részt.

A 2009. évben lebonyolított és a 2010. évre tervezett VDSZ
sportrendezvények ismertetése:

1.sz. rendezvény:

35. alkalommal került sor a Galambos Márton emléktúrára 2009. február 28-án. A túrán
80 fő – ezen belül mintegy 30 gyermek vett részt. A túra útvonalát a Gödöllői Dombságon a
Szervezők jelölték ki a 12 km.-es gyalogtúrát, amit a résztvevők jókedvűen teljesítettek.
2010-ben is a Gödöllői Dombságra tervezzük ezt az idénynyitó túrát, természetesen a túra
útvonalát változtatni fogjuk. Időpontja most is február hó utolsó szombatja lesz.(2010.
február 27.)

2. sz. rendezvény:

2010-ben is Tatabányán bonyolódhat le a 2. TEREMFOCI GÁLA, sikeres versennyel
számolhatunk.

3. sz. rendezvény:

2009-ben Tiszavasváriban bonyolították le a 4. kispályás labdarúgó Tornát, mely most
is sikeres volt. A tornán 12 csapat küzdött a díjakért és helyezésekért.
2010-ben is Tiszavasváriban tervezzük megrendezni ezt az immáron hagyományossá váló
tornát, a végleges időpontról – felkérő levelünk írásbeli megválaszolása után – tudunk
tájékoztatást adni.
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4. sz. rendezvény:

2009. augusztus 11-16 között Székesfehérvárott, a KÖFÉM SC. Tekecsarnokában
bonyolítottuk le a 41. Vegyipari Tekekupa versenyt, ahol az indulók száma 132 volt. A
versenyt a jó eredmények mellett kiváló hangulat jellemezte. A verseny részletes értékelését
minden résztvevő vállalatnak megküldtük, valamint közölte a Vegyipari Dolgozó lapunk és a
MATESZ hivatalos lapja is.

2010-ben – augusztus 6-8 között – előreláthatólag – a Kazincbarcikai Vegyész
Szakszervezet lesz házigazdája a 42. Vegyipari Szabadidősport Tekekupa versenynek.
Fontos: Javaslat érkezett, hogy igyekezzünk a verseny időtartamát rövidíteni, ezért azt
tervezzük, hogy az egyes korcsoportokban, illetve az amatőr „A” csoportban egy-egy üzem,
vállalat csak maximum két párossal szerepelhet, ugyanakkor a gurítások számát 4x10
hármas-taroló gurításra korlátozzuk! (Így valószínűen sikerül a versenyt péntektől-
vasárnapig - döntőkkel együtt is - valamennyi versenyző jelenlétében lebonyolítani. Az
is elképzelhető, hogy ezzel a korlátozással egyidejűleg növelhető majd a korcsoportok száma,
reálisabbá tehetők a férfi-korcsoport-határok.
(Ehhez a változtatáshoz várjuk az érdekelt csapatok hozzászólásait!)

5. sz. rendezvény:

2009-ben is Szentesen táboroztak a vegyipari természetjárók. (Az itteni kedvező
körülmények indokolták ezen táborhely ismételt igénybevételét!)

2010-ben is tervezzük a 35. táborozást, de mind az időpont, mind a helyszín csak később
kerül kijelölésre.

6. sz. rendezvény:

2009 szeptember 19-én került sor a VDSZ Vegyipari Szakszervezetek Szakági
Szövetsége szervezésében az immár hagyományossá váló találkozóra. Házigazda
ezúttal a ZOLTEK Rt. VISCOSA Szakszervezete volt és egyben a találkozó
horgászversennyel párosult. (Már talán ez is hagyományos lesz a találkozók
történetében!) TELJES VOLT A SIKER!

Remélhető: 2010-ben is lesz vállalkozója a 8. találkozónak, erről majd később tudunk
beszámolni.

7. sz. rendezvény:

2009. szeptember 5-én nagy sikerrel bonyolódott le – a CHINOIN SC. sportpályáján és
Klubházában – a második, „Szakszervezetek az egészségért” elnevezésű
EGÉSZSÉGNAP! A nagy tömegeket vonzó EGÉSZSÉGNAPRÓL részletes beszámolót
olvashattunk a „Vegyipari Dolgozó” újságunkban.

2010 szeptember elejére is tervezzük a 3. EGÉSZSÉGNAP megrendezését, a helyszín
és a házigazda a későbbiekben fog ismertté válni.
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8. sz. rendezvény:

2009. október 17-én a Richter Gedeon Rt és az EGIS Rt. Sportegyesületeikkel közösen
bonyolította le a 24. VDSZ Sakk Kupaversenyt (3 vállalattól 5 csapat vett részt). A
verseny színhelye most is az EGIS Rt. Klubháza volt. Ezúton is köszönet a lebonyolító
sportegyesületek aktíváinak, akik mindent megtettek a siker érdekében.

2010-ben is ide tervezzük a 25. VDSZ Sakk-Kupaversenyt is, remélhetőleg ennek sem
lesz akadálya! Természetesen a verseny helyszínéről és időpontjáról az érdekeltek a később
elkészítendő Versenykiírásban fognak tájékoztatást kapni.

9. sz. rendezvény:

2009. szeptember 10 és 14 között került sor a természetbarát vezetők és aktívák
túrájára. Nagyon jó körülmények között szállásolták el a résztvevőket Mohácson, ahonnan
naponta indultak túrázásra és városlátogatásra, közben kicserélve tapasztalataikat,
megtárgyalva a természetbarát mozgalom mai helyzetét, problémáit.
2010-ben is tervezzük ezt a hasznos, élményekben is gazdag túrát. Helyszín: későbbi kiírás
szerint.

10. sz. rendezvény:

2009. október 10-én a vegyipar nyugdíjasai (unokái) részére egy könnyű „séta túrát”
bonyolítottunk le – most második alkalommal – az Egyesült Vegyiművek Szakszervezeti
Alapszerve és a Chinoin VDSZ Szakszervezete segítségével. A szervezőmunka nagy részét a
VDSZ Nyugdíjas Tagozata végezte. Az eddigi túrákkal összevetve: Tovább nőtt a résztvevők
száma, most 63-an vállalkoztak a túraterv teljesítésére. A kezdetben borongós időt
napsütés váltotta, az időben betervezett pihenők, a „séta” vége felé az Erzsébet pihenőben
nyújtott, szívélyes és bőséges vendéglátás csak növelte a kitűnő hangulatot. A túra a
Gödöllö-i kastély meglátogatásával fejeződött be.

A SIKER KÖTELEZ - 2010-ben is tervezzük ezt a nagyon kellemes „séta túrát,
természetesen más útvonal és cél megjelölésével!

Budapest, 2009. október 27-én.

Szabó Béla
VDSZ sportfelelős

Melléklet: 2010 évi VDSZ Sportnaptár-tervezet
.
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Tervezet!

2010. évi VDSZ - SPORTNAPTÁR

Költségelőirányzat

Pályázat VDSZZ Összes
Sor-

szám
Verseny megnevezése Idő-

pont
Helyszín Rendezők

Ezer forintban

1.
36. GALAMBOS MÁRTON

Emléktúra
02.
28.

Gödöllői
Dombvidék

EVM – Chinoin –
VDSZ *** 65 65

2. 2. Teremfoci Gála
03-

04.hó
Tatabánya …………………

és VDSZ *** 45 45

3.
5. Kispályás - labdarúgó

Torna
05.
hó Tiszavasvári

ALKALOIDA
Vegyészeti Gyár Zrt.

VDSZ Szakszervezete
- VDSZ

*** 100 100

4.
25. Vegyipari

Sakk Kupaverseny
10.
hó

Budapest
EGIS Klubház

EGIS Rt és Richter
Gedeon Rt. Bp és

VDSZ.

*** 80 80

5. 42. Vegyipari Szabadidősport
Teke Kupaverseny

08.
hó Kazincbarcika

Kazincbarcikai
Vegyész

Szakszervezet
*** 230 230

6.
35. Vegyipari

Természetbarát Tábor
08.
hó

Később jelölik
ki.

Chinoin SC.-
VDSZ 200 230 430

7. 8. Vegyipari Sportnap
(Vegyész Szakágazat szervezi)

08.
hó

Későbbi
kijelölés

Későbbi
Kijelölés - VDSZ *** 180 180

8. 3. EGÉSZSÉGNAP
09.
hó

Későbbi
kijelölés

Későbbi
Kijelölés - VDSZ *** 180 180

9.
Vegyipari természetbarát

vezetők, aktívák túrája
09.
hó

Későbbi
kijelölés

Chinoin SC.-
VDSZ *** 100 100

10. 4. VDSZ nyugdíjas túra
10.
hó.

Későbbi
kijelölés

EVM – Chinoin –
VDSZ *** 65 65

Összeállította: Szabó Béla sportfelelős Összesen 200 1275 1475

Jóváhagyta a VDSZ elnöksége .2010. ........................ülésén.


