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Szentantalfa Nivegy-völgy SE alapértékei


Megbízhatóság – az egyesület évek óta rendszeresen szervezi a programjait,
eseményeit, fejleszti az infrastruktúráját. „Step by step”, hiszen nincsen kiugró
fejlesztésünk, mindig csak egy kicsivel növeljük az egyesület színvonalát. Nem
akarunk és nem is ígérünk sokat, viszont amit elkezdtünk azt nem hagyjuk abba. A
játékosok, gyerekek, szülők, tagok megszokták a ritmust, kielégíti őket a kapott
szolgáltatás.



Elkötelezettség – a megbízhatóság mellett rendkívül fontos, hogy legyen egy vízió,
ami mögé az egyesületi tagok, vezetők felsorakozhatnak. A jövőben való
gondolkodás, a reálisan kitűzött célok teszik elkötelezetté a programban munkálkodó
embereket. Az alapértékben kiemelten fontos a vezetők részéről a példamutatás,
akiknek élen kell járni a jövőkép elérésében.



Bizalom – az elmúlt évek kemény munkájával az egyesület egyfajta bizalmi állapotot
épített ki a környék emberiben. Ha valaki a Szentantalfa NVSE-re gondol, biztosan
tudhatja, hogy a gyerekedzések hétről hétre meg vannak tartva, a fiatalokkal
foglalkoznak, helyi/nagy kötödéssel bíró játékosok alkotják a csapatokat (hiszen mi
más értelme lenne egy amatőr csapatnak) vagy ha meccs van, nyitva a büfé és
kulturáltan lehet szurkolni a csapatnak vagy beszélgetni egy ismerőssel. Szokás
mondani, a bizalmat kiérdemelni kell. A múltban végzett tevékenységünkkel
kiérdemeltük, de a jövőben tennünk kell azért, hogy ezt meg is tartsuk.

Társadalmi felelősség vállalás
Sportkörünk Szentantalfán, a Balaton-felvidék egyik pazar panorámájú völgyében már
évtizedek óta mozgásban tartja a környező települések lakóit. Vezető szerepet töltünk be a
környék, közel 2000 ember társadalmi összefogásában, hiszen hétről hétre 70-80 sportolót és
velük együtt 100-150 szülőt, szurkolót, támogatót mozdítunk meg.
A labdarúgás, mint fő profil az egyesület életében. Azonban az elmúlt években
nyitottunk más tömegsport jellegű programok felé, hiszen azt tapasztaltuk, hogy a
közösségnek igénye van más jellegű mozgásformákra is. Az egyesület szervezésében
rendszeresen nyári táborok (foci és sport) valósulnak meg, idén is megrendezésre került a
sportnapunk, ami hatalmas sikert aratott a környékbeli emberek körében. A pandémia miatt
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kicsit nehézkesen, de idén is megrendeztük a táborokat, a sportnapot valamint egy bakancsos
túrát, amin a Nivegy-völgy értékeit fedezhetik fel a résztvevők. A sportegyesület öltözője
átalakuláson megy keresztül, a már kialakításra kerülő közösségi tér további fejlesztését
tűztük ki célul, hiszen egy falusi komplexumot képzeltünk el, ahol a helyieknek és a
vendégeinknek minőségi kikapcsolódásban lehet részük. A jelenleg is futó projektjeink
mellett szeretnénk egy közös kapcsolódási pontot a közösségi életben résztvevők számára. Az
összefogás, a kitartás, a becsület és a közös értékek, amik ezt a kis közösség alapjait képezik
és éltetik.

Az egyesületi kapcsolatrendszer
Hagyományosan jó kapcsolatot ápolunk a Veszprém Megyei Labdarúgó Szövetséggel
és csapataival. Minden egyesületet partner csapatként kezelünk, őszintén és bizalommal telve
vesszük fel más egyesülettel a kapcsolatot. A mérkőzésmódosítások, a tornarendezések, a
torna részvételeken, a felkészülés terén mindig nyíltan állunk a párbeszédhez, hogy mindkét
fél számára előnyös legyen az esemény. Mindezt tesszük a fair play szellemében és azért, ha
legközelebb nekünk adódik problémánk, ne zárt kapun csengessük. A szűk környezetünkben
egy kerekasztalt szeretnénk létrehozni az alsóbb osztályú csapatokkal karöltve, hogy egy
élhető rendszert tudjunk kialakítani a környék csapatainak a részvételével, ahol mindenki ki
tudja elégíteni a szükségleteit.
Az évek alatt számtalan példa volt arra, hogy egyesületek az etikai norma felett
átlépve alakultak meg, működtek vagy éppenséggel szűntek meg. Ezen folyamatokat élesen
bíráltuk, akár a Megyei Labdarúgó Szövetség előtt is. Az etikai kódexünkben kijelentjük, az
etikailag megkérdőjelezhető egyesületeket működését továbbra is nyíltan bírálni fogjuk,
mindezt tesszük azért, hogy a rendszerben csak kizárólag jövőbe mutató, vízióval rendelkező
élet és versenyképes csapatok/egyesületek létezhessenek.

Az egyesület átláthatósága
A

Szentantalfa

Nievgy-völgy

SE

átláthatóságának

záloga

egy
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foglalkoztatása, aki az egyesület életében lévő jogi kötelezettségeknek hónapról hónapra
eleget téve dolgozik. Minden évben leadásra kerül az éves közzétételi beszámoló, amit a
cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény
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(Ctv.), a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (Sztv.), az elektronikus ügyintézés és a
bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény szabályoz.
Az egyesület évente két alkalommal rendez a tagjai (játékosok, szülők, nézők) számára
félévzáró rendezvényt. Ezen alkalmak során a résztvevők betekintést nyerhetnek a csapatok
felkészülésébe, az edzők munkájába, az egyesület pályázataiba és a pénzügyi helyzetébe. A
rendezvényeken a következő ciklusban végrehajtandó tervekről, beruházásokról is szó esik,
tájékoztatva az egyesületi tagokat.
A

pályázati

támogatások

elszámolása

mellet,

minden

évben

a

támogató

önkormányzatok felé is elszámolási kötelezettségünk van, amit rendszeresen elvégzünk. Ezen
tevékenységek teszik átláthatóvá az egyesület pénzügyi helyzetét, és működését az összes
résztvevő számára.
A klub rendelkezik honlappal, ahol a pályázati anyagok mellet a kapcsolati rendszer is
nyilvános, bárki utána kérdezhet. A csapat rendelkezik facebook és instagram oldallal, ami
állandó tájékoztatást ad az eseményekről, meccsekről és a jövőben programokról.

Az egyesület szereplői
Vezetők


A játék és a versenyszabályok tiszteletben tartása.



A labdarúgás érdekeinek képviselete.



Pozitív kapcsolatok ápolása a környező települések lakosságával.



Szakmai kapcsolatok kiépítése a társ klubokkal.



A mérkőzések alkalmával a helyes szurkolói magatartás elősegítése.
Edzők



Példamutató magatartás, a játékosok nevelése, csapat fejlesztése.



Az edzői felfogás erkölcsi hatása, szaktudás megosztása.



A játékvezetők tiszteletben tartása.



Játék és versenyszabályok betartása/betarttatása.
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Játékosok


Fair play a társakkal és az ellenféllel szemben.



Tisztelet a csapatvezetőknek és a szurkolóknak.



Sportszerű magatartás pályán belül és kívül.
Nézők



A közösségi érdekek, az egyesület életének, rendjének a betartása, elfogadása.



Felelős viselkedés a klubbért és a szereplőiért.



Minden szereplő (játékos, játékvezető, vezető, nézők) emberi jogainak respektálása.

Gyermekvédelmi szabályzat
A Szentantalfa Nivegy-völgy SE akceptálja és betartja/betartatja az MLSZ aktuális
gyermekvédelmi szabályzatát.
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