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„Egy mérkőzés alkalmával lehet ügyesebb és tehetségesebb az ellenfél, mint MI, de nálunk
senki sem küzdhet és harcolhat jobban a győzelemért a mérkőzés során!”
(Szentantalfa Nivegy-völgy SE, felnőtt csapat)

Grassroots klub kézikönyv célja
A Grassroots klub kézikönyvnek a célja, hogy betekintést nyújtson a Szentantalfa
Nivegy-völgy SE életébe, a mindennapjaiba. A futball és az egyesület filozófiájának
bemutatása után a nevelési célok kerültek kifejtésre. A stratégiai célok témakörben leírtak az
egyesület jövőjét mutatják be, ami a jelenlegi helyzet fenntarthatóságát és a pozitív irányú
változások felé rejlő törekvéseket fejt ki.

Futball filozófia
A futball filozófia változik, az adott kor szellemisége határozza meg. Egyesületünk ős
alapítói a 60’as években, elmondásuk szerint edzés nélkül verték tönkre a fél megyét
fedezetekkel, középhátvédekkel. Nem ismertek lehetetlen, szétfutották az ellenfelet,
mindenhonnan lőttek, félpályáról becsúszva szereltek. A 90’-es években újra alakuló
csapatban már volt egy-két helyi zseni, akik ha kell, a fülökön is elvezették a labdát.
Manapság már az amatőr fociba is beszivárgott a tudatosság, az edzettség, a pressing, a
labdakihozatal és az elengedhetetlenné váló kapusjáték. Véleményünk szerint az igazságot
már jó pár évtizede lefektette, egy bizonyos William „Bill” Shankly angol futball zseni, szavai
korokon átívelő és örökös megállapítások.
„Vannak, akik azt hiszik, a futball olyannyira fontos, hogy úgyszólván élet-halál kérdése.
Mindig elszomorít, ha ilyen véleményt hallok. Biztosíthatok mindenkit: a futball sokkal, de
sokkal fontosabb.”

Egyesület bemutatás, filozófia
Szentantalfa Nivegy-völgy SE felnőtt csapata közel 50 év után neki vágott a Veszprém
megyei I. osztályú küzdelmeknek. A csapat átalakítása továbbra is zajlik. Az idei évre is
elmondható, tovább nőtt a fiatal nivegy-völgyi labdarúgók száma a felnőtt csapatban. A sok
éves munka eredménye kezd beérni, hiszen egy helyi és jó erőkből álló csapat alakult ki. Az
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egyesület nem áll a fejlődés útjában. A felnőtt csapat osztályváltása elengedhetetlen volt,
hiszen a jelenlegi megyei II. osztályú bajnokságban, az U19-es csapatunknak a fejlődése
zsákutca volt. Az elmúlt években elvégzett kemény és kitartó munka eredményeképpen, a
Veszprém Megyei Labdarúgó Szövetség vezetői felkérték az egyesületet, hogy a 2021/22-es
szezonban a megyei I. osztályban szerepeljünk. Régóta készültünk rá, így nem okozott
problémát a korosztályos csapatok indítása a megyei sorozatokban. A jelenleg futó szezonban,
az U19 és U16-os csapataink potenciális fejlődési lehetőséget kínálnak a környéken (most
már 15-20 km-es körzetről beszélünk) élő tizenéves fiatalok számára. Az idei évben először,
U13-as körzet központ voltunk, aminek nagy örömmel eleget tettünk. A Bozsik programban
rendszeres szerepelünk, bátran kijelenthetjük, hogy a Tapolcai körzet meghatározó gárdái
között vannak az U11, U9 és U7 es csapataink. Ősszel ismét tudtuk növelni a gyerek csapatok
létszámait, így minden korosztályban biztonságosan vágtunk neki a versenysorozatoknak.
Pályánkat és környezetét évről évre megújítjuk. A pályánk megyei szinten jónak mondható,
rendszeresen öntözve, kezelve van. A környezet kifogásolhatatlan, egy gyönyörű völgyben
igazi katlan hangulatot teremtenek szurkolóink a hazai meccseken. Az edzések száma
megfelelő az összes korosztályunk számára, mára okleveles edzőkkel, testnevelő tanárokkal
várjuk őket a rendszeres foglalkozásokra. A sporttelepen minden utánpótlás csapat számára
biztosított az infrastruktúra, az életkornak megfelelő sportfelszerelés.
Az egyesület filozófiáját két megkerülhetetlen fundamentum határozza meg. A
városoktól való távolság és a lokális adottság. A Balatonfüred, Veszprém, Tapolca, Ajka közti
holttérben helyezkedünk el. Mindentől és mindenkitől távol, ami azt eredményezi, hogy
minimális a fluktuáció ill. a városi sportegyesületekből nem szivárognak vissza labdarúgók. A
helyi adottságban feltűnik egy óriási hátrány, amit csak az itt élők tudnak, értenek meg.
Szentantalfa 500 fős lakosságának 30 %-át a 18 éven aluli lakosok teszik ki. Kiváló adat a
falu demográfiáját, jövőjét tekintve, azonban a községben élő nazarénus gyülekezet
gyermekei nem vehetnek részt iskolán kívüli sporteseményeken. A parányi faluban él kb. 140
fő 18 éven aluli gyermek, akik semmilyen sportot nem űzhetnek a vallási nézeteik miatt.
Paradox.
A két sarokkövünk miatt filozófiánk alapja, hogy mindenki érték. Minden egyes
gyermeknek megadjuk a lehetőséget, hogy az egyesületben helyet találjon magának. Ha
oszlopos tagja lesz a korosztályos csapatainknak, ha fiatal kora ellenére csak szurkolni
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szeretne a haverjainak, ha a rendszeresen megrendezésre kerülő táboraink résztvevője, akkor
is szívesen látjuk az egyesület életében. Mindezt tesszük úgy, hogy csapatainkat alkotó
gyerekek egy 20 km-es körzetből érkeznek hozzánk, hogy a rendszeres foglalkozásokon
vehessenek részt.

Nevelési célok és alapelvek
A nevelési céloknak, egyszerűnek és lényegre törőnek kell lenniük. Fontos, hogy az
egyesület összes szerepelője azonosulni tudjon vele és mások előtt képviselje is a kialakított
szokásokat.


Mindent megteszek a csapatért és a közösségért! Még ha az elsőre negatívan is
érint.



A hétköznapok során, főleg a mérkőzéseket megelőző napokon sportemberhez
méltóan élj.



Igazolatlanul soha se hiányozz.



A tiszteletet ki érdemelni kell, mindent tegyél meg azért, hogy az egyesület összes
tagja respektáljon.



Találd meg magadban a lehetőséget, és szolgáld vele a közösséget.

Stratégiai célok
Célunk, hogy az egyesület 3 éven belül reális konkurenciát jelentsen a megyei I.
osztályú csapatoknak a felnőtt csapat, az utánpótlás csapatok és az infrastruktúra terén. A
konkurencia szó pozitív értelemben, nem ember/tudás/tőke eltulajdonításról beszélünk, ha
nem méltó versenytársról. Az egyesület széles palettával rendelkezik a programok és a
lehetőségek terén. Az öltöző felújítása és megnövelése a csapatok konformosabb életét, a
táboroztatás felfuttatását segíti elő. A műfüves kispálya a mérkőzésekre való felkészülést, az
időjárási viszonyok kiküszöbölését célozza meg. A projekteket pályázati pénzből valósítjuk
meg, mindezt azért, hogy játékosainknak további lehetőségei legyenek. A táboroztatást pedig
az önálló gazdasági tevékenységeket alapozza meg.
Egyesületünk stratégiai céljai, tovább generálja az évek óta saját magunkról kialakított
képet. Vezető szerepet töltünk be a környék, közel 2000 ember társadalmi összefogásában,
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hiszen hétről hétre 80-90 sportolót és velük együtt 100-150 szülőt, szurkolót, támogatót
mozdítunk meg. A környékbeli közoktatási intézményekkel is szoros kapcsolatban állunk,
hiszen diákjaik adják egyesületünk tagjait. A két ’’helyi’’ óvodában Szentantalfán és Zánkán
is edzést tartunk, szoros kapcsolatban állunk velük. Az ősszel a 10 km re lévő Révfülöpön is
elindítottuk az óvodai foglalkozásokat. Szerencsére elmondhatjuk, az 5 éve újra beindított ovi
foci nagy siker, hiszen az óta megtriplázódott az U7 és U9 -es csapataink létszáma. Hetente
tartunk három óvodában edzéseket, majd e gyerekek közül a lelkesebbek a délutáni
edzéseinken is megjelennek. Mindent elmond a helyi lehetőségekről, hogy óvodákban az
elmúlt 3 évben a Szentantalfa NVSE edzésein kívül hosszabb ideje tartó külső program
sorozat nem volt. A környékbeli gyerekek óvodás koruk óta együtt élhetik át a sport és a
közösség alkotó erejét. Az összefogás, a kitartás, a becsület és a közös értékeket, amiket ez a
kis közösség alapjait képezik és éltetik. A biztonságos működés elengedhetetlen, hiszen ezzel
együtt is nehéz kis létszámból adódó gyerek hiányt kezelni. A Szentantalfa NVSE már 2
közoktatási intézménnyel is együttműködési megállapodást kötött. Szoros kapcsolatot
ápolunk a zánkai iskolával és óvodával egyaránt, akiket a következő szezonra szeretnénk
partner intézményként felvenni.
Az egyesületi pénzügyi helyzete stabil lábakon áll. A helyi önkormányzatok és a TAO
támogatások mellett minden évben 1-2 pályázattal próbáljuk felfrissíteni az egyesület
költségvetését. Az elmúlt időszakban komoly lépéseket tettünk abba az irányba, hogy saját
bevételi forrásokat találjunk a Szentantalfa Nivegy-völgy SE számára, hogy részben önálló
gazdasági társaságként tudjunk rá tekinteni.
Az egyesület infrastruktúrája kiegészítésre szorul. A jelenlegi állapot kielégítőnek
mondható, azonban a fejlődéshez nem elég. Az öltöző felszereltsége megfelelő, a mérete a
megnövekedett edzések, mérkőzés száma miatt kicsinek bizonyul. A következő időszakban az
öltöző bővítése az egyik fő célpont az egyesület számára. A terv egy 2x15 m2-es öltöző
építése a már meglévő épülethez. Azért van rá szükség, hogy a megyei I. osztályban játszó
csapatunk komfortosabban tudja fogadni az ellenfeleit. A pálya folyamatosan karban van
tartva, szükség is van rá, szerencsére egyre többen használják rendszeresen. Sajnos
kijelenthető, ha továbbra is ilyen ütemben zajlanak rajta a programok, idővel tönkre fog
menni. Első lépésben a pálya világítását kell kiegészíteni, hogy az esti időszakban mindkét
térfelet lehessen használni. A téli időszakban szeretnénk ezt megvalósítani. Hosszú távú terv
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egy műfüves pálya létrehozása, hogy a téli és az átmeneti időszakban tehermentesíteni tudjuk
a center pályát.
A környék közösségi életében meghatározó szerepet tölt be az egyesület. A társadalmi
összefogás kézzel fogható a csapat körében. Minden szezon végén kötetlen évértékelő
találkozott tartunk az egyesület összes szereplőjének. Közel 10 éve már, hogy az első nyári
táborunkat szerveztük meg a környék gyermekei számára. Szinte hagyomány a nyári
Sportnap, ami több száz látogatót vonz évek óta. Mindezt az egyesület edzői, önkéntes tagjai
szervezik és bonyolítják le. Az egyesület meglévő programjai mellet, szorosabb szülői
kapcsolat rendszer kiépítését tervezi, hogy a gyerekek utaztása, könnyebben és
hatékonyabban történjen.
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