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T. Dr. Harcsár István Úr!
MTTOSZ Főtitkár
Kedves István!
Egyesületünk és klubjaink a 2017. évben sikeres sporttevékenységet végeztek. Öröm számunkra,
hogy tömeg és szabadidősport rendezvényeink közkedvelté és igényelté váltak. Sok-sok ezren vettek
részt tömeg- szabadidős rendezvényeinken és sportnapokon, társaságunk dolgozói, családtagjai.
Sportolóink sikeresen szerepeltek Világ-, Európa- Nemzetközi és hazai versenyeken rádiósaink
csapatban kilencszeres Világbajnokok, egyéniben hét aranyéremmel büszkélkedhetnek.
Modellezőink hajómodell kategóriában három ifjúsági négy felnőtt Európa Bajnokságot és öt
Világbajnokságot nyertek versenyzőink. Ez évben Lengyelországban „Ornota” városában élethű
hajómodell elektromos hajtású – „Nagykanizsán” motoros gyorsasági hajómodell világbajnokságon
kiváló eredménnyel szerepeltek Farkas Dezső, ifj. Majoros László, Németh Imre, Dér András és
nemzetközi bíróként id. Majoros László. Eredményeikkel tovább erősítették társaságunk jó hírnevét.
Igényelt és közkedvelt lett a fiatalok, felnőttek körében egyaránt az íjászat. A szabadidősport
tovább erősödött azzal, hogy a fiatalok és felnőttek bevonásán túl a családi sport megszerettetését
tűztük ki célul. Rendezvényeink színesek, tartalmasak, többségében a területi és helyi
megmozdulásaink a legvonzóbbak.
2018-ban jelentős sportfeladatok várnak ránk, rádiósok, hajómodellezők, csúszó korongozók,
íjászok, sportlövők stb. a hazai bajnokságokon kívül, több nemzetközi, Európa és Világbajnokságra
készülnek. Versenyeink jelentős része társasági, kerületi és fővárosi szinten kerül megrendezésre.
Házigazdái és közreműködői vagyunk több budapesti szintű gyermek és sportrendezvénynek.
Programunkban több mint harminc alkalommal rendezünk technikai és szabadidős rendezvényeket.
Kiemelt eseményünk volt a karácsonyváró ünnepségünk, ez év december 09-én melynek hasznos
résztvevői lehettünk a Magyar Technikai és Tömegsportklubok Országos Szövetség együttes
rendezésében.
A műsorok a játékos vetélkedők olimpia és világbajnokokkal való találkozások a gyermekek
körében nagy tetszést váltott ki. A sok-sok program a gyermekek megvendégelése a karácsony
szeretetét és örömét biztosította valamennyi résztvevőnek, melynek rendkívül kedvező visszhangja
van.
Kedves István!
Elnökségünk nevében tisztelettel megköszönöm, azt a sokirányú segítő iránynyitó és szervező
munkádat, ami nagyban hozzájárult a szövetség egyben tartásához fejlődéséhez.
Ezúton is kívánok kellemes ünnepeket és nagyon Boldog Új Esztendőt, névnapodhoz sok örömet
és boldogságot vezetői munkádhoz sok sikert és jó egészséget.
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