
Civil támogatás elszámolási adatlap 
 

Magyar Fatshani Wing Chun HSE 
 
Az egyesület éves munkája a támogatott programokon túl 
 
 Egyesületünk 2020-ban is folytatta megszokott munkáját. A Biatorbágyi 
Általános Iskola Szentháromság téri tornaterme adott otthont a Fatshani Wing Chun 
és Thai-boksz edzéseinknek heti két alkalommal, ahol a gyermekek és felnőttek 
egyaránt elmélyülhetnek az általuk választott sportág rejtelmeiben. Márciustól a 
Budai Ranchon folyattuk az edzéseket a járvány miatt, szeptembertől november 11.-
ig pedig a Juhász Ferenc Művelődési Ház adott otthont az edzéseknek, a lezárás után 
ismét a Budai Ranchon folytattuk edzői tevékenységünket. Emellett a kihívást 
kedvelőknek idén is egész évben biztosítottuk a versenyekre való szakszerű 
felkészítést, az egyesület tagjainak nem csak az edzéseken, hanem a környező 
klubokkal közösen szervezett edzői mérkőzéseken, valódi versenyhelyzetekben volt 
lehetőségük a felkészülésre. Bízunk benne, hogy a 2021-es évben visszatérhetünk a 
normális kerékvágásba, mivel rengeteg felszerelésünk az általános iskolában van 
tárolva, és a családoknak is megnehezítette a logisztikát a folyamatos bizonytalanság 
az edzések helyszínével kapcsolatban. 
 A minél átfogóbb oktatás érdekében folyamatosan látogatni szoktuk neves 
külföldi thai-boksz edzők és kung-fu mesterek szemináriumait, idén sajnos a COVID-
19 pandémia miatt erre nem kerülhetett sor. 
 Június 22.-e és 27.-e között került megrendezésre éves szakmai edzőtáborunk 
Budai Ranchon Biatorbágyon. A résztvevők az ötnapos intenzív edzéssorozat után a 
tábor végén bemutathatták egész éves kitartó munkájuk gyümölcsét és letehették 
övvizsgájukat a következő fokozatra. Az edzések közötti szabadidőt színes 
programok tarkították: horgászat, íjászat, lovaskocsikázás és csikós bemutató. 
 Július 6.-10.-ig, 20.-24.-ig és 27.-31.-ig kerültek megrendezésre lovas 
életmódtáboraink, ahol a résztvevő gyerekek a lovaglással és az állattartó életmóddal 
ismerkedhettek meg. Július 13.-17.-ig és augusztus 24.-28. között pedig lovasíjász 
edzőtáborainkat tartottuk, ahol Kassai Lajos világhírű lovasíjász rendszerével 
ismerkedtek a résztvevők az intenzív ötnapos edzések keretében. 
 A rövid nyári szünet után szeptemberben újra meghirdettük tagfelvételünket és 
folytatódtak az edzések valamint a versenyfelkészítések az őszi bajnokságokra. 
Június 4.-én második hivatalos Kassai lovasíjász versenyt rendeztünk, amivel 
folytattuk a tavaly megkezdett munkát, egyesületünk ugyanis a tavalyi évben 
megkapta a nemzetközi bírói engedélyt. Sajnos a hagyományos évzáró 
szemináriumunkat és a december 19.-ére tervezett IV. Biakupát a kormányzati 
intézkedések miatt nem tudtuk megtartani, az utóbbi teljes szervezése lezajlott, a 
serlegek és egyéb nyereményeket is legyártattuk, ám a versenyt el kellett 



halasztanunk, a tervezett új időpont 2021. június 5.-e, reméljük addigra a helyzet 
lehetővé teszi a verseny lebonyolítását. 
 Az imént felsoroltakon kívül pedig egész évben fogadjuk a lovaglás 
szerelmeseit a biatorbágyi Budai-Ranchon, ahol lehetőség van klasszikus illetve 
western lovaglásra, íjászatra, lovasíjászatra és lovastúrákra. Továbbá egész nyáron 
több turnusban is szerveztünk napközis lovas életmódtáborokat és lovasíjász 
táborokat gyerekeknek. 
 
 
 
 
Az egyesület támogatott programjainak bemutatása, a kapott támogatás 
felhasználásának bemutatása, támogatott célonként 
 
Versenyeztetés 
 
 Számunkra elsődleges fontosságú, hogy tagjaink minél több és rangosabb 
eseményeken mérettethessék meg magukat és öregbíthessék iskolánk hírnevét. A 
kapott támogatás nagy részét ezért idén is a nevezési díjakra fordítottuk, hogy 
versenyzőinket e teher alól felmenthessük és olyan tanítványokat is kiállíthassunk, 
akik tehetségükkel ezt teljes mértékben kiérdemelték, de anyagi helyzetük nem tenné 
lehetővé. A támogatásnak köszönhetően átlagosan tíz versenyzővel jelenhettünk meg 
az összes idei mérkőzésen. 
 Az év első megmérettetése a koronavírus miatt nyárra csúszott. Augusztus 29.-
án a Re-Gym Muay Thai Klub szervezésében vettünk részt edzői mérkőzésen, és 
további három versenyen vehettünk részt szeptember 26.-án, november 14.-én és 
november 21.-én, utóbbi kettő sajnos közönség nélkül, zárt kapuk mögött kerülhetett 
megrendezésre. Ezeken felül versenyzőinkkel folyamatosan vettünk részt más 
klubokkal közös felkészítő edzéseken. 
 
Évzáró gála 
 
 Nyári edzőtáborunk mellett egyesületünk másik nagy eseménye az évzáró 
gálánk, mely minden évben egy közös szemináriumból, és versenyből, – 
gálaküzdelmekből és egy közös vacsorából áll.  

Sajnos ezt a hagyományt a koronavírus-járvány miatt idén nem tudtuk 
megtartani.  
 
 
 
 
 
 
 
 



1. számú melléklet 
 
 

NYILATKOZAT 
 
 
Alulírott Budai István a Magyar Fatshani Wing Chun HSE egyesület  
vezetőjeként nyilatkozom, hogy a 2021.-ben elnyert 600.000 Ft összegű 
Önkormányzati támogatást a pályázatban megjelölt célokra, s az abban kifejtett 
tételekre fordította az egyesület. 
 
 
 
Biatorbágy, 2021. év 01.hó 25.nap 
 
 
                         Budai István 
 
         aláírás 
 



2. számú melléklet Munkalap1

számla sorszáma cég neve, partner számla összege felhasználási terület
REGYM-2020-14 Re-Gym Muay Thai Klub 75000 Nevezési díj
REGYM-2020-15 Re-Gym Muay Thai Klub 75000 Nevezési díj
REGYM-2020-16 Re-Gym Muay Thai Klub 60000 Nevezési díj
REGYM-2020-17 Re-Gym Muay Thai Klub 90000 Nevezési díj
DP0644/2020 DP Grafik Kft. 300601 Kupa, érem, oklevél

600601

Biatorbágy, 2021.01.25.      .          .   aláírás: Budai István

Számla összesítő

Összesen:

Oldal 1
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