Köszönetnyilvánítás
Véget ért a Siketek SC 100 éves jubileumi ünnepségsorozat szervezése,
lebonyolítása és az elmaradhatatlan utóértékelése.
Siketek SC elnöksége köszönetét fejezi ki Pázmándi Jánosnak, a Szervező Bizottság elnökének és általa vezetett
csapatának, továbbá Történeti Bizottságnak, Eseményfelelősöknek és minden Önkéntesnek a rendezvények idején
tapasztalt óriási segítségükért, erőfeszítéseikért és odaadó munkájukért, amelyek mind egy célt vezéreltek: a
jubileumi rendezvények és versenyek minél sikeresebb, megszervezése és ezekhez való közreműködése.
Az elnökség köszöni az adományozókat, akik önzetlen felajánlásukkal nagyrészt hozzájárultak a jubileumi
költségekkel kapcsolatos kedvezőbb költségvetés egyensúlyhoz.
Köszöni a Magyar Siketek és Nagyothallók Sportszövetség elnökségének az SSC számára megszavazott
műhelytámogatást is, amely segítségével lehetővé vált a színvonalasabb nemzetközi sportesemények megrendezése.
Köszöni a kerületi önkormányzatnak a pályázati úton történő pénzügyi támogatását, a SINOSZ Sportcentrumnak a
sportcsarnokuk díjmentes rendelkezésünkre bocsátását a sportesemények megtartásához, a váci iskola
igazgatójának, Mikesy Györgynek az étkezőjük, és a SINOSZ Elnökségének - dr. Kósa Ádám elnök úrral az élen - a
Benczúr utcai székház termeinek díjmentes rendelkezésünkre bocsátását a rendezvények megtartásához. Továbbá a
dunabogdányi önkormányzatnak a pavilonok díjmentes szállításáért és felállításáért, illetve a váci polgármesteri
hivatalnak a váci városi stadion díjmentes használatért, és nem utolsósorban a Dunakanyar Vác FC egyesületnek a
váci kettős mérkőzés játékvezetői díj átvállalásáért.
Végezetül megosztjuk minden érdeklődővel a jubileumi ünnepségsorozattal kapcsolatos költségvetésünket:
Kiadások:
Váci labdarúgómérkőzések és bankett: 511.686 Ft,
Díszközgyűlés:
552.666 Ft,
Egyéb szervezés költségek: 793.043 Ft.
Sportesemények rendezése: 1.290.550 Ft,
Sportgála:
1.757.400 Ft,
Összesen:
4.905.345 Ft.
Bevételek:
Nevezési díjak:
493.500 Ft,
Adományok:
825.580 Ft,
MSNS műhelytámogatás: 940.000 Ft,
Ajándéktárgyak:
289.500 Ft,
Sportgála belépők:
1.836.000 Ft,
Ferencváros Önkormányzat: 170.000 Ft,
Siketek SC önerő:
349.865 Ft
Összesen:
4.905.345 Ft.
Így a Siketek SC a magas költségvetésű 100 éves jubileumi ünnepségsorozatból nullszaldósan sikerült kijönnie,
továbbra sincsen tartozása, amely feljogosítja a nagy múltú egyesületet a további, merészebb célok szövögetésére és
azok megvalósítására.
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