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A Szentantalfa Nivegl_Vó}gy SE, Labdaógói és r.ezetósége nevében irok Ónnek / Ónökrrek.
Vzal a cél]al teszcm mindezt, hogr. bemutassam, hol is tartunk,
lilnúlt évek eret]ménvei: fol1amatosan óntózött és te}jesen lelújitort hi\.es nagv- és klspál,r,e,
loválrb lrorszenjsített öLö2ó, múden lrorosztály számára íendei]iczésre álió edzófelszerelése]r_
v:iarnint mobil kapuk, a naglpálva egllk tér-tilónek villanl.r-ilágításának kiépítése,
Egl,esülenink cdzói,(átékosi) 7 koíosztállyal foglalkoznak hétt6l hétrc. értó1 ér,re,

Csapataink tagai büszkék lehemek arra. am]t az elmúit évben (ér,ekben) közi;sen elérrek,
20l l l]-f. tult,^l1lJ_nr ereom.n,cl: \,§ nrem meo\. m-r,. ll, . .zl,]t
llórii csapat:
U 19 csapat
U14 korosztálvl 6, hcly (N,te5ei I. osztály)
Li11, U9, U7 korosztályos fiataliaink rendszeres részryeyói a ba]atonfüredi Bozsik TornáI<na]i

Több úiíú 80 ig^zók iabdaíúgónk íersen),eztetéséflelr költségei (na,rpli d$.

Jáíikengllió,ek, .rlaí;o|Dri, jáíéklElNíői d;j, lalsági dij. úatatlil, ?á!|dJill1td/íás, lea |üűith, tdo -!l)n?ngi
költíéAel) mcd1^\^áj^k Áz Onkormányzatok ós 'l'ámogatóktól Lelo\,ó ilsszegeket.
Iigl esr],lenink célja tol-ábbre is a magas szintó utánpódás nevelés és mininunl a meglei II. osaály
kcretein belűl tiirrénó ve§cnycztetése a ki]fivék fietrljainal,
Egyesületünkt en nincs fizetett labdanigó, nem kapnak edzőink semmiféle anyagi
áletszolgáltaást. Záaka telepíiles iílúsága mi'''dig i§ képü§eltette magát
egyesületiinkben. Áz elmúlt években, a nálunk sportoló fiatal labdanigó §záma megnőtt,
aminek mi szívtrŐl ÖriilünkJ ,bert úgy érezzükl értéket teremted á 6ok év€a órüókÁnk.

Több ér-e toglalkozunk a GvereLeklel, eler,é1 kcretében scm e l.'e]nótt csapar múködéséhez
kénink anyagi és eíkőlcsi támogatás! hülem a iiatalok sportrllási lehetóségéne[ a
biztosításá}roz. és
Rcméljűlr, hog Egyesületrinkben futbrllozó Zánbi 1akosokat ós isko]ásokat is rimogarja az
Onlrotrrtinyztt_ ha nem is a}lora pérrziisszeggel miat az újiá alekult tclepűlósi csapatot,

ZánLai iakosok Varga }iefenc, \'jíga B^befi:.'l'akács llóriál, Stróbl Komél, Borbéi_v Dávid. Bor
Dá\-rd, Tóth Dávid, Budr Pzti\ Buda Richárd, Pédngel tsalázs és számos fi2t2] a.kik zánkai
iskolába járna[ rle aem a reiepülésea lakna!, veiamjnt sz,atnos zánkaj !ótódési iátéLos és
Szurkotó-
Blzrrnk a közősség és a sport i.ánti elkőtelezettségrikben, és eg,vbcn köszőnöm, hogr. elo]rastáir
levelirnkeq és elóre is köszólriük ,ny€i támogzrisukat.
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