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támogatás és a cég története:

Modern világunk egyik legkedveltebb üdítőitala a Cola. Nagyon sokan kedveljük de
csak kevesen ismerjük a Cola eredeti történetét, amely a XIX. Század végén kezdődött
és azóta is az első helyen áll a világ kedvelt frissítői között.
Meglepő, milyen régi és érdekes a mai Coca- és Pepsi-Cola története. 1884-ben egy
John Stith Pemberton (1831-1888) nevű amerikai patikus-illatszerész készített először
szirupfélét a Dél-Amerikai kokacserje
leveleiből, kóladióból cukor és karamell
hozzáadásával. A Colára - születésének
évében – Pemberton 73 dollár 96 cent
értékben adott fel hirdetéseket, tiszta profitja
pedig ugyanebben az évben 160 dollárra
rúgott. Pemberton nem sokkal később
meghalt. Örököseitől ezután egy Asha
Chandler nevű atlantai patikus vásárolta meg
a kólaszirup titkát és 1888-ban megalapította
a Coca-Cola Corporation-t.
Egy amerikai legenda szerint a Coca-Cola azután lett előbb milliós, majd milliárdos
vállalkozás, amikor egy ismeretlen férfi 50000 dollárt kért a gyártóktól – egy kétszavas
jó tanács ellenében. Miután megkapta az 50000 dolláros csekket (ami igencsak nehezen
hihető), a névtelen reklámzseni tömören csak ennyit mondott: Bottle it! – magyarul:
palackozni! Addig ugyanis a szirupból csak egy ujjnyit töltöttek a vendég poharába, a
csapos pedig szódavizet adagolt az édes-nyúlós-ragadós sziruphoz.
Mindez valószínűleg legenda. A valóság ellenben az, hogy 1899. július 1-jén két
chattanoogai üveggyáros, Benjamin Thomas és Joseph Whitehead állt elő a nagy
ötlettel: árulják palackozva a szóda- vagy ásványvízzel higított alapanyagot. Ezen a
napon kötött szerződést Chandler és a két üveggyáros üzletember. Az üdítőital neve
azóta is Coca-Cola.
www.hoxa.hu
A Coca-Cola Vállalat a világ legnagyobb üdítőital-gyártója, több
mint 500 féle szénsavas és mentes italt kínál a fogyasztóknak. A
világ egyik legértékesebb márkájának tartott Coca-Cola-val
együtt a vállalat portfoliójába 17, milliárdos értékű márka tartozik, egyebek mellett a
Diet Coke és a Coca-Cola light, a Fanta, a Sprite, a Coca-Cola Zero, a Vitaminwater, a
Powerade, a Minute Maid, a Simply, a Georgia és a Dell Valle. A világ legnagyobb
üdítőital-értékesítési rendszerén keresztül a fogyasztók több mint 200 országban
élvezhetik a vállalat termékeit, amelyekből naponta 1,9 milliárd pohárnyit adnak el.
Palackozó partnercégeivel együtt a Coca-Cola Vállalat a világ tíz legnagyobb
munkáltatója közé tartozik több, mint 700 000 munkatársával.
https://secure.coca-cola.hu

A Coca Cola a 2014. évi labdarúgó VB reklám projektjébe a támogatandó szervezetek
közé rakta az egyesületünket. A kampány a következőről szólt, idézet innen:
https://secure.coca-cola.hu
A kampányt, az “Add tovább a mozgás örömét” c.
nagyszabású promóciós nyereményjáték egészíti
ki, amelyben a Coca-Cola terméket vásárlók
vehetnek részt.
Igazán izgalmas azonban majd a
nyeremények utóélete lesz, ugyanis minden
nyertes két egyforma ajándékot kap. Egyet
maguknak tartanak meg, egyet pedig
jótékonysági célra ajánlanak fel a
KézenFogva Alapítványnak, a Magyar
Paralimpiai Bizottságnak, a Magyar
Speciális Olimpia Szövetségnek, a Magyar
Szabadidősport Szövetségnek, a Magyar
Vöröskeresztnek, a Magyarországi Éjféli Sportbajnokság Egyesületnek, a Ronald
McDonald Gyermeksegély Alapítványnak vagy a Suhanj! Alapítványnak.
Ennek következtében 150 db. foci labdát kaptunk, amit a különböző versenyeken
osztunk ki. Néhány kép a már megrendezett versenyekről:
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Tiszta Formák Alapítvány
Régi személyes kapcsolatnak köszönhetően a TFA a jelenlegi nehéz helyzetben segített
az egyesületen. Nekik köszönhetően 12 szervezet ( + 2 újonnan induló klub) kapott
támogatást sporteszköz vásárlásra, terembérletre, és az alapítvány segítségének
köszönhetően tudtunk több versenyt is megrendezni. Ezen kívül a működéshez az
újsághoz és a honlap működtetéséhez is hozzájárultak. Nélkülük az elmúlt időszak
nagyon nehéz lett volna, köszönjük Nekik a támogatást!
A TFA bemutatása: www.tisztaformak.hu
„A Tiszta Formák Alapítvány lehetőséget teremt, hogy rajta keresztül támogatást
biztosítsunk a hozzánk pályázatukkal eljutó, egyetemes értékeket hordozó és egyben
közvetítő kezdeményezések számára. A beadott pályázatokkal szemben támasztott
legfontosabb elvárás, hogy olyan életigenlő tartalmakat hordozzanak, amelyek célja
az emberi élet minőségének javítása, függetlenül attól, hogy az ebbéli törekvés egy
egyén kivételes képességeként, vagy közösségformáló erőként jelenik is meg. Kiemelt
figyelemmel fordulunk olyan kezdeményezések felé, melyek legfontosabb
feladatuknak a közösségi értékek átadását tekintik a jövő generációi számára, melyek
a kölcsönös bizalom, tisztelet és szeretet értékei mentén szerveződnek.”
Célok:
Vezérelvek:
Célunk a közösségi értékekre nevelő Ez egy magán alapítvány, melyet az
kezdeményezések
támogatása,
az alapítók és kurátorok személyes
emberek
közötti
bizalomra, érdeklődése és értékválasztása irányít.
együttműködésre épülő közösségek Megköveteljük magunktól az etikus
életre hívásában, fenntartásában való magatartást.
segítségnyújtás.
Támogatandónak tekintjük azokat az
Célunk, hogy a felnövekvő nemzedékek egyéneket, kezdeményezéseket, akik,
testi és lelki egészségéhez, szellemi amelyek életre hívói, illetve együtt tartói
fejlődéséhez hozzájárulhassunk.
azon emberi közösségeknek, ahol az
Célunk, hogy kultúránk megőrzéséhez, egyéni létezés kiteljesítését az élettel
nemzeti közösségünk összetartozásához szembeni alázat és embertársaink
és fennmaradásához hozzájárulhassunk. emberi méltóságának tisztelete kíséri.
Célunk, hogy a szélesebb értelemben vett Ahol a közösség összetartó ereje egymás
emberi közösségek, kultúrák a jövőben is elfogadásán, a kölcsönös tiszteleten, az
azon örök értékek körül szerveződjenek, egymás iránti bizalmon és szereteten
melyek inkább összekötik, mintsem nyugszik.……………
szétválasztják őket. …………

Beszámolók a versenyekről:
Bakonszeg
2014. október 24-én, pénteken,
kihasználva a munkanap áthelyezés
előnyeit, már 14 órától kinyitott a klub.
A délelőtt folyamán 3 segítő
fiatalunkkal
a
klubhelyiségeket
takarítottuk, berendeztük a két termet,
előkészültünk a versenyekre. Ezen
kívül
szendvicseket
készítettünk,
valamint a gyülekezeti tagok által
felajánlott házi süteményeket helyeztük
el a "terülj-terülj asztalkán", amelyre a
klubvezető
Matkó
házaspár
felajánlásában egy szép torta is került.
15 órától egy kis visszaemlékezéssel
egybekötve Matkóné Cseh Brigitta
tartotta meg a megnyitót. Sajnos az
előzetesen
kalkulált
létszámnál
lényegesen kevesebben jelentek meg,
összesen 27-en választottuk a jubileumi
ünneplést délutáni programként. És
ebben benne van az az 5 fős
különítmény, amely Zagyvarónáról
érkezett
a
HA-JÓ
Egyesület
képviseletében. Nem tervezett vendég
volt viszont rajtunk kívül annak a svájci
házaspárnak a megjelenése, akiknek a
közvetítésével a 10 év alatt rengeteg
csokit és tárgyi ajándékot oszthattunk ki
a fiatalok között. Végre ők is
betekintést nyerhettek, hogy jó helyre
szoktak érkezni az adományok. A
nevezések után belecsaptunk a délután
lényegi részébe, a versenyekbe. A
nyitásra ugyan elállt az eső, ám a
betervezett röplabda versenyt így sem
sikerült megtartani a felázott pályán. A
fiatalok így is összemérhették erejüket
biliárdban, páros csocsóban, dartsban,
léghokiban, valamint természetesen
pingpongban.

Három részletben tartottuk meg a
díjkiosztót, mivel több korosztály is
képviseltette magát, így nem mindenki
tudott késő estig maradni. A jubileumi
versenyek zárásaként egy emléklapot
adtunk át zagyvarónai barátainknak
köszönetéül annak, hogy ilyen hosszú utat
tettek meg miattunk, hogy együtt tudjuk
ünnepelni ezt a szép alkalmat. Távozásuk
után az 5 legkitartóbb fiatallal még
éjszakába nyúló Activity partival zártuk
az estet, néhol már az elalvás küszöbén,
különösen az a velem együtt 4 fiatal (na
jó, 3 fiatal és én), akik délelőtt 9 óta a
klubban tartózkodtak.
Kecskemét
2014. november 7-én a Kecskeméti
Spartacus Sportkör és Közösségi Tér az
ELEVEN
Közösségi
Tér
együttműködésével
régiós
sportbajnokságot rendezett a sportkör
asztalitenisz csarnokában. 7 éve minden
hónapban
megrendezésre
kerülő
programsorozatot ebben a hónapban is
hatalmas
érdeklődés
kísérte.
A
rendezvényen megjelent Pósfai Gábor, a
Decathlon ügyvezető igazgatója, a
MOATSZ alelnöke, Kecskemét Város
Önkormányzata részéről, Szeberényi
Gyula Tamás alpolgármester, Leviczky
Cirill bizottsági elnök és Csontos Ottó
illetve Nemcsik Mátyás képviselők.

14 órától tartott kerékpár regisztrációt
sokan igénybe vették. Oláh Edittől
megtudhattuk, hogyan gyűjthetünk
„Szelektíven, Ügyesen!”, Gáspár Dávid
harmonikán és trombitán zenélt, és egy
kis zenetörténeti előadást is tartott,
Szegedi Anita és csapata hastáncolt,
Vajda Zoltánnal „végigfuthattuk” a
Spárta-Athén 246 km-es maratoni
távot.

A
Spari
Erdélyben
előadáson
Erdélyország
csodás
tájain
barangolhattunk
Ratkai
János
idegenvezetővel. A Csörömpölők
együttes ismét fantasztikus hangulatot
teremtve megtáncoltatta a nézőket. A
formabontó
Decathlonos
Sportdivatbemutató látványos fény,
hangeffektjei kápráztatták el a
nagyérdeműt, melyben a SzentGyörgyi
és
az
ÁFEOSZ
Szakközépiskola tanulói vették részt,
Ratkai János vezetésével. Végül a
Gárdonyi
Teaház
finomabbnál
finomabb teáit lehetett kóstolni.
Salgótarján,
Emődi Ibolya Emlékverseny

Dr.

Faragó

Szentendre
Sándor Emlékverseny

A vártnál kevesebben vettek részt a
versenyen, ami betudható annak, hogy a
szervezetek nehezebben gazdálkodják ki
az utazás költségeit. Ettől függetlenül
szomorú volt, hogy az emlékversenyre
ilyen
kevesen
jöttek
el.
Érdekes, hogy a legtávolabbról érkezett
csak csapat, így a Gyomaendrődiek vitték
el
az
ajándékok
nagy
részét.
A
versenyt
könnyedén
tudtuk
lebonyolítani, hiszen sok asztal volt, és
így a gyerekek 3 nyert 11-es mérkőzést
játszhattak, amire korábban nem volt
példa. Rengeteg kaja és innivaló volt, és a
megmaradt díjak a résztvevő között lettek
kiosztva. Senki sem ment el üres kézzel.

Csömör
Viszonylag kis létszámmal került
megrendezésre a CSAK egyesület
versenye. A helyieken kívül, Szentendre
és Pesterzsébet fiataljai indultak el.

A versenyek eredményeit, a
résztvevők neveit a
www.holdsugar.hu oldalon lehet
megtalálni

Gyomaendrőd
„A
Magyarországi
Éjféli
Sportbajnokságok Egyesülete (MÉSE)
támogatásával a Templárius alapítvány
szervezésében „Évadzáró Asztalitenisz
Versenyt” rendeztek Gyomaendrődön a
Bethlen Gábor Közoktatási Intézmény
torna termében 2014 junius 13-án. A
verseny az esti órákban kezdődött 6
asztalon
sok
fiatal
versenyző
részvételével.

A Templárius alapítvány részéről
Ungvölgyi
János
az
alapítvány
kuratóriumi
elnöke,
valamint Davidovics László a Bethlen
Gábor Közoktatási Intézmény igazgatója
nyitották meg a versenyt. A programon
megjelent
Márjalaki
József
önkormányzati képviselő, a Pénzügyi
Bizottság Elnöke is. A Békés Megyei
Asztalitenisz Szövetség részéről Bere
József a szövetség vezetőségi tagja a
verseny főszervezője ismertette a
versennyel kapcsolatos tudnivalókat.
Színvonalas, küzdelmes mérkőzéseket
láthattak a rendezvényen megjelent
versenyzők és az érdeklődő nézők. Az
általános iskolás versenyzők között
kiemelkedően szerepelt a negyedik
osztályos Gálik Tibor, aki saját
kategóriáját megnyerte, valamint a felső

tagozatosok között is a dobogón
végzett. A legizgalmasabb döntőt az
általános iskola felső tagozatos fiúk
versenyében Neibort Tibor és Kmetykó
Csaba vívták. Ezúttal a nagyobb „rutin”
érvényesült Neibort Tibi javára.
A felnőtt versenyzők között Balázs
Csaba játéka emelkedett ki, egészen a
döntőig verekedte magát, és ott szoros
mérkőzésen maradt alul Ágoston
Istvánnal szemben.
A győzteseknek a kupákat, és az
érmeket, valamint a tárgyi jutalmakat
Lehoczkiné Timár Irén Városunk
önkormányzati
képviselője,
az
Ügyrendi Bizottság Elnöke adta át.
Külön oklevél díjazásban részesült Bere
József, és Ágoston István, a
Gyomaendrődi Éjszakai Asztalitenisz
Klubon belül
végzett szakmai
munkájukért.
A mérkőzések közötti szünetekben a
rendezőség szendvics és édesség,
valamint üdítő italokkal kedveskedett a
versenyzés
során
elfáradt
résztvevőknek.

A MÉSE neve és címe
megváltozott!
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