
ADATLAP 2020 REGISZTRÁCIÓS SZÁM: SB12/2020
A Szervezet neve:
A Szervezet vezetője: Megyesi László
A Szervezet helyettes vezetője: Bognár Sándor
Tagok száma (fő): 70
Székhely: 2315 Szigethalom, Thököly u. 548/2. hrsz.
Levelezési cím: 2330 Dunaharaszti, Széchenyi utca 31.
Telefon: 20/478-5717  // 30/883-8159

www.darazsakse.g-portal.hu

E-mail: sanyibogesz@gmail.com
megyoka1981@gmail.com

Állandó program helye: 2315 Szigethalom, Thököly u. 548/2. hrsz.              
2336 Dunavarsány, Ér u. 73.

Állandó program ideje: Hétfő, kedd, csütörtök 17:00-20:00

Család, gyermek, ifjúság;                             Művészet, művelődés, tudomány;
Sport, tánc; Életmód, egészség;
Nyugdíjas klub; Természet-, környezet-, állatvédelem;

Bíróság által bejegyzett szervezet: igen nem
Bíróság megnevezése:
Bírósági nyilvántartási száma:
Bírósági nyilvántartásba vétel ideje:
Adószám:
Bankszámlaszám:
Bank megnevezése:

Éves program:

2020. január 14.
Egyéb:

A Szervezet bemutatkozása, közlendői:

18722372-1-13
11600006-00000000-31451842
Erste Bank

Gyermekek részére óvodákban tartunk foglalkozásokat az MLSZ Intézményi Bozsik programja keretében, továbbá 
az egyesületi programon belül U7, U9, U11 és U13-as korosztályokban rendelkezünk saját csapatokkal, és 
résztvevői vagyunk az MLSZ Egyesületi Bozsik programjának is. Több mint hatvan leigazolt gyermekünk van. Bozsik 
tornákon a 2019/20-as évre négy korosztállyal neveztük csapatainkat. Minden korostályunk évente négy-öt 
alkalommal részt vesz különböző utánpótlás tornákon. A 2019/2020-as szezonban az MLSZ Pest Megyei Futsal 
Bajnokságban is elindítottuk az U11-es és az U13-as korosztályunkat. Ami azonban ennél is fontosabb, hogy sok-
sok gyermek részére nyújtjuk a foci örömét, szeretetét. Nálunk bárki nyugodtan kipróbálhatja magát, hiszen az 
intézményi vagy az egyesületi programjainkban minden, foci iránt kedvet érző gyermeknek megtaláljuk azt a helyet, 
ahol sikerélményekkel gazdagodik és folyamatos fejlődést talál. Tehetséggondozásunk legfőbb eleme, hogy az arra 
hivatott gyerekeket olyan szintre fejlesszük, hogy lehetőségük legyen a labdarúgás magasabb szintű folytatására. Az 
elmúlt négy évben 40 gyemeknek sikerült az országos első-, illetve másodosztályú utánpótlás bajnokságokban 
játszó csapatokba igazolni tőlünk. Ez a nálunk folyó szakmai munka elismerése. Egyesületünk a Ferencvárosi Torna 
Club körzete alá tartozik, ami lehetőséget jelent a legmagasabb szintű egyesületekhez való továbblépésre a Bozsik 
Tornán való szerepléseken keresztül. A tehetség elé nem lehet gátakat építeni, mert a tehetség utat tör magának... 
Ezt az utat segítjük munkánkkal.

Budapest Környéki Törvényszék
TE-5377
2008

Darazsak Sportegyesület

Honlap és/vagy közösségi média:

Egyéb, éspedig:

A Szervezet célja:

A Szervezet besorolása (kérünk egy 
típust aláhúzni):

Egyesületünk célja, hogy a labdarúgást szerető fiúknak, lányoknak lehetőséget biztosítson az általuk 
szeretett sport elsajátítására. Továbbá a sport, a mozgás szeretetének, fontosságának fiatalok körében 
való terjesztése. 
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