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2012/13-es támogatási időszakra vonatkozó szakmai értékelés  

 

Jelenlegi helyzet:A Pétervására SE felnőtt csapatával a Heves megyei I. 

osztályban szerepelt,ugyanitt versenyezet a U 19,U 16, U13 csapattunk is.  

A 2012/13-es bajnokságban felnőtt csapatunk 4., ifjúsági csapatunk 1., serdülő 

csapatunk 4., U13-as csapatunk 4. helyezést ért el a megyei bajnokságban. Úgy 

gondoljuk ennek az évnek sikeréhez nagyban hozzájárult az elnyert pályázati is. 

Az U-11, U-9 és az U-7 csapataink a Bozsik programban szerepeltek, ahol sokat 

tanultak és sok győzelemmel, élménnyel gazdagodtak. 

A tavalyi pályázati vállalásunk volt, hogy megszervezzük az U13 csapatot, ez 

sikerült és továbbra is szeretnénk fenntartani ezt a csapatunkat is. 

 Utánpótláscsapataink 

Utánpótlásunk jelenleg 100 fölötti igazolt gyerek létszámmal rendelkezik. 

Kistérségi szinten gyerekeink Pétervására mellett Kisfüzesről, Erdőkövesdről, 

Ivádról, Mátraballáról, Váraszóról, Istenmezejéről, Szajláról, Terpesről, 

Bükkszenterzsébetről kerültek ki. 

Tulajdonosi, üzemeltetési szervezet 

 - Önkormányzati tulajdon. Az önkormányzat fedezi a sporttelep fenntartási 

költségeit. Igaz a nagy terhekre való tekintettel, az önkormányzat a jövő évtől 

kezdve bérleti díjat szeretne kérni egyesületünktől, amit a következő évi TAO-s 

pályázatunkba már be is építettünk. 
 

Klubmodell: 

 - 5 tagú vezetőség élén az elnök, a vezetőségi tagok között mindig helyet kap a 

város polgármestere.  

 - Támogatói háttér: stabil Önkormányzati háttér, harmonikus kapcsolat az 

Önkormányzattal. 

 - Bővülő támogatói kapcsolat a környező cégekkel és vállalkozókkal  

 -  Jó kapcsolat a Pétervására Fejlődéséért Alapítvánnyal 

 - www.pvse.hu sportegyesületünk új honlapja (eddig nem volt) 

 -  Facebook (http://www.facebook.com/PetervasaraSE) 

 

 

Létesítmény helyzet: 

• Edzéslehetőségek:  

- Két nagyméretű, füves pálya (Pétervására Szent Márton út 12/b), az egyik pályán 

egész, a másikon egy térfélnyi világítással rendelkezik, igaz mind a kettő 

http://www.pvse.hu/
http://www.facebook.com/PetervasaraSE


fényviszonyit javítani kellene. A sporttelepünkön egy jó felszerelt, kicsit kinőtt 

sportöltőzővel rendelkezünk.  

- Az MLSZ által meghirdetet „Pályaépítési programban” készült el egy 20X40 

méteres műfüves sportpálya. 

- Egy 24X16 méteres tornaterem, ami felújításra szorul. 
 

 

Eredményeink 
 

2012/2013 időszakban 95 %-ban tudtuk elérni a pályázatban kitűzött céljainkat, 

500 000 forint hiányzott még a teljes program véghezviteléhez. Ez is nagydolog 

volt, hiszen 2011/2012 időszakban 1,8 millió forintot tudtunk az utánpótlásra 

költeni, most pedig 11 millió forintot. 

A befolyt összegből és az önrészből próbáltunk a pályázatunkat végrehajtani. A 

gyenge anyagi háttérrel rendelkező utánpótlás labdarúgóink nagy részének jó 

minőségű labdarúgó cipőket, komplett felszereléseket, melegítőket, táskákat 

sikerült vásárolni. Ami nagyon nagy lépés, hogy három csapatunkat két turnusba 

el tudtuk vinni, táborozni a Tardosi sporttáborba. 

Ebben az évben újra szerveztük csapatainkat és folyamatos szakmai 

megbeszélések mellett képeztük edzéseken gyermekeinket. Az évben először 

sikerült az utánpótlás labdarúgó edzőinknek tiszteletdíjat is beállítani, amit ki is 

tudtunk fizetni. A kollegák ez által még motiváltabban, felkészültebben 

készültek edzésekre, versenyekre. 

A gyermekek szállítási költségeit bajnoki és tornamérkőzésekre is az elnyert 

pályázati pénzből fedeztük, ez nagy segítség volt az egyesületünk számára.  

Az utóbbi évben 35-40-ről 110 fölé nőtt az utánpótlás labdarúgók száma, a 

csapatok létszáma pedig 7-re (U-7,U-9,U-11,U-13,U-16,U-19, lánycsapat, 

felnőtt Megyei I.,) Ennyi csapatunk még soha nem versenyzett és ennyi gyermek 

még soha nem jelentkezett edzésre hogy focizni szeretne. 

Továbbra is a célunk hogy szeretnénk igazi labdarúgó bázist létrehozni, ami 

méltó egy járásközponthoz.  

A műfüves pálya megépülésével egyesületünk őszi, téli edzéseink is 

megoldódnak és jó minőségű, színvonalas környezetben készülhetnek 

gyermekeink. Az Önkormányzat óriási segítséget nyújtott azzal, hogy pályázott 

benyújtotta és a szükséges 30%-os önerőt előteremtette a pálya megépítéséhez.  

 

 

 

 

 



Tervezett fejlesztés 2013 és 2015 között 

Szeretnénk fejleszteni a sporttelepeinket 2013-15 között. Szeretnénk majd a 

megépült műfüves pályánkat be is fedni, hogy rossz idő esetén is használható 

legyen. 

A műfüves pályánk mellet, van egy rossz salakos teniszpálya, amit szeretnénk 

önerőből használhatóvá tenni, esetleg ezt is műfűvel vagy más burkolattal 

ellátni, beborítani.  

A 2012/2013-as „Sporttelep felújítási programban” elnyertünk egy 7 millió 

forintos keretet. Ebből 5 milliót az MLSZ biztosított számunkra, 2 milliót pedig 

a sportegyesület teremtett elő. Ennek a pályázatnak köszönhetően egy 16 fejes 

automata öntözőrendszer került kiépítésre a centerpályánkon, kicseréltük a 

nagyon megviselt labdarúgó kapuinkat és 110 m2 új gyepszőnyeg is került a 

pályánkra. 

A sporttelepünkön a sportöltözőt a kialakított utánpótláscsapatok létszáma miatt 

kinőttük. Szeretnénk az öltöző melletti régi fedett tekepályát átalakítani és 

öltözőket, zuhanyzót, mosodát, konditermet, klubtermet és egy szertárat 

kialakítani az épületben. A 8 csapatunkra így 6 öltöző jutna. 

A centerpályánk világítása több mint 12 éve készült el. Ez, azóta, nem volt 

felújítva, így már nem megfelelő világítást nyújt. Ezt, szeretnénk felújítani. 

Ugyan ide a center pályára szeretnénk egy ülőhelyes kis lelátót készíteni. 

Az edző pályánknál tervezzük az öntözőrendszer kialakítását (az első pályáról 

felszabaduló mobil locsolókkal) és a pálya körbekerítését, két kispaddal való 

ellátását.  

Edzői stábot továbbra is fenntartanánk, tiszteletdíjat terveznénk be számukra.  

Mivel pétervásárai kistérség az ország legszegényebb kistérségei közé tartozik, a 

gyermekeink nagy része halmozottan hátrányos helyzetű, ezért tervezzük az ő 

segítésüket további felszerelés vásárlással is. 

Reméljük, amit megálmodtunk és elterveztünk a pályázatok segítségével sikerül 

megvalósítanunk. 

 

 

 
 

_________________________________  ________________________________ 

Végh István Sportegyesület elnöke  Kovács Krisztián szakosztályvezető 

 

 

 



Tisztelt támogató, érdeklődő! 

Szeretnénk, ha szakosztályunkban sportoló gyermekeink itt helyben, 

Pétervásárán színvonalas nevelésben, oktatásban részesülnének, európai 

körülmények között.  Elindítottunk egy hosszú távú programot, amelyet 

szeretnénk végig vinni.  

A szakosztályunk már 2011 óta minden évben pályázik az MLSZ, TAO kiírására. 

A 2013/2014-es évadban is nyertünk 6,8 millió forint keretösszeget, amelyet 

nekünk kell feltölteni, összeszedni.  

Kérjük Önt amennyiben módjában áll támogassa szakosztályunkat, hogy 

kitűzött céljainkat elérhessük.  

 

Elérhetőségeink: 

Honlap címünk:      www.pvse.hu 

e-mail címünk:      pvse@freemail.hu 

Eged István, Pétervására polgármestere  06/30/9350-468 

Végh István sportegyesület elnöke   06/30/7407-716 

Kovács Krisztián szakosztályvezetője   06/30/9711-534 

Boros Csaba TAO pályázat ügyintéző   06/20/9842-185 

Pádár Béla edző      06/30/7407-721 

 

 

 

 

 

 

 



1. 2013-ban megépült műfüves pályánk 

 

2. Gyepszőnyeg csere a centerpályán 

 

 



3. 2013-ban átadott 16 fejes automata öntözőrendszer a centerpályán.

 

4.  2013 – ban Center pályán lévő két kaput kicseréltük 

 

 



5. 2013 januárjában közel 100 gyermeket öltöztettünk fel sportfelszerelésbe

 

 



 

 



 

 



 

 



 

 


