Ismerje meg a MOM Tömegsport Klubot!
Engedje meg, hogy a következő pár sorban bemutathassuk Önnek
klubbunkat, amely több évtizedes hagyományokra épülve várja új és
régi támogatóinak adófelajánlását.
A MOM Tömegsport Klub 1990-ben alakult, a Magyar Optikai Művek
1952-ben alakult MHSZ szervezetének jogutódjaként.
Célunk az önkéntes tagság igényeinek és a mindennapi élet követelményeinek megfelelő egészséges fizikai,
szellemi, műszaki-technikai és szórakoztató sporttevékenység végzése, terjesztése, a szabadidő kultúrált és
hasznos eltöltése családtagjainkkal.
Fő feladatunk az e tevékenységbe bekapcsolódni szándékozó személyek részére
segítségnyújtás a munkahelyi feladatok jobb, pontosabb elvégzése céljából,
stresszoldás, egészségmegőrzés, emberi valamint baráti kapcsolatok ápolása
versenyeinken és programjainkon.
A Klub önkéntes tagsága alapján működik, politikai pártoktól és csoportoktól
független jogi személy, mely önkormányzattal rendelkezik.

Szervezett versenyeinken és programjainkon tagságunk és pártoló tagjaink
minden évben nagy számban vesznek részt, melyek családias légkörben,
vidáman telnek el. Évtizedek alatt bejártuk Magyarország és Európa
környezeti és történelmi nevezetességeit, ahol csillagtúrákon, sokszor
gyalogszerrel fedeztük fel a vidéket. Évente lövészetet szervezünk, társadalmi
munkában többször részt vettünk árvizeknél vagy éppen szemetet szedtünk a
Balaton partján. A múltban több tagunk jelentős sikereket ért el a sportok
terén világviszonylatban is. Az internet elterjedése előtt elsők között biztosítottuk tagjainknak számítógép- és
internet használatot. Klubhelységünkben tagjaink használhatják sportgépeinket térítésmentesen. Mindennapi
életünkről, múltunkról honlapot üzemeltetünk (http://momtsk.org) és megtalálhatóak vagyunk a Facebook
közösségi oldalain is.
Sajnos az elmúlt években egyre csökkenő állami támogatások miatt egyetlen biztos bevételi forrásunk az
adófelajánlásokból származik. Az egyre apadó anyagi helyzetünk egyre kevesebb lehetőséget ad arra, hogy
programjainkat színvonalasan megszervezhessük, azt a munkát, amit eddig mindenki megelégedésére
immáron több, mint 25 éve végzünk nehezünkre esik önerőből támogatni.
Ezért jutottunk arra az elhatározásra jutottunk, hogy – látva mások példáját – ezzel a bemutatkozással
szeretnénk felkérni Önt, hogy támogassa adójának 1 %-ával erőfeszítéseinket.
Felajánlásaikat várjuk a
MOM Tömegsport Klub
Adószám: 19004930-1-43
megadásával az adóbevallása elkészítésekor.

Köszönjük figyelmüket és segítségüket egyesületünk, tagjaink és támogatóink nevében!

