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II. évfolyam 3. szám – 2011. november 20. Vál Község Önkormányzatának tájékoztatója

Ugye Ön is úgy gondolja, eljött az idő, hogy bekapcsolódjon és tevékenyen részt vegyen környezete alakításában, jobbá tételében? 
Vál Község Önkormányzata civil támogatókkal és segítőkkel közösen meghirdet egy akciósorozatot:

VÁLLALJ TE IS VÁLÉRT!
1. „BE(LE)SZÓLHAT”

A többlépcsős kezdeményezés során elsőként kérdőívet juttatunk el a felnőtt lakossághoz. Komolyan érdekel minket, Önök mit 
tartanak fontosnak, milyen településen szeretnének élni, és mit tudnak vállalni annak megvalósítása érdekében.

Már most ragadjon tollat és töltse ki a kérdőívet, melyet itt az újságban talál! Ezzel részt vehet az ajándéksorsoláson.

A kitöltött kérdőívek december 9. péntek 12.00 óráig adhatók le itt: Polgármesteri Hivatal, Família Kereskedés, Iskola. 
A kihelyezett gyűjtődobozok melletti adatlapra írja fel nevét, címét, így részt vehet a sorsoláson. A válaszadást előre is köszönjük!

2. „JÓ ITT NEKED?”
A 14-18 éves fiatalok körében is végzünk felmérést. A kérdőíved kitöltésével Te is elmondhatod véleményedet a településről. 

Kíváncsiak vagyunk, mik a terveid a jövőre, mi tetszik és mi hiányik neked a faluban. Figyeld a postádat, mert a kérdőívet névre 
szólóan kapod meg! Ha kitöltöd és leadod december 9-én 12.00 óráig a Polgármesteri Hivatalban, részt vehetsz a sorsoláson.

Ajándéksorsolás: az Ádventi Vásárban 2011. december 10-én  szombaton 15:00 órakor.

3. „1 NAP VÁLÉRT”
Januárban indítjuk el az „1 NAP VÁLÉRT” mozgalmat. Azt kérjük minden válitól, hogy az év 365 napjából legalább 1-et szán-

jon saját településére. Önkéntes munkára hívjuk Önöket, az előre meghirdetett napokon szemétszedés, kerítésfestés, falucsinosítás,  
emlékhelyek rendbetétele és hasonlók közül választhatnak majd. Minden egyes részvételért kupon járt. Év végén a legtöbb kupon-
nal rendelkezők ajándékban részesülnek.

4. „CSEMETE-FA”
Szeretnénk hagyományt teremteni a  „CSEMETE-FA” programunkkal. Minden évben ültetünk egy fát, mely az adott évben 

született gyermekek fája lesz. Tavasszal mellé kerül az adott év folyamán született csemeték névsora és az évszám. Vál új kis pol-
gárai emléklapot is kapnak ebből az alkalomból. A 2011-ben születettek fájának elültetésére az Egészségháznál kerül sor no-
vember 26-án szombaton 14.30-kor az elszármazottak találkozója előtt.

5. „PORTA-PORTYA”
Márciusban indul a „PORTA-PORTYA” akció. Olyanok nevezését várjuk, akik vállalják, hogy 6 hónapon keresztül (áprilistól 

szeptemberig) állandóan rendezett a ház-kert-utcafront környéke. Egy több emberből álló pártatlan bizottság pontozással értékeli  
majd minden hónap végén a pályázó ingatlanokat. Akik a legtöbb pontot gyűjtik össze, az akció végén plakettet kapnak, melyet ki -
tehetnek házuk falára, a többiek oklevélben részesülnek. A zsűribe is várunk jó esztétikai érzékkel rendelkező jelentkezőket!

Kísérje figyelemmel a  VÁLLALJ TE IS VÁLÉRT!  további programjait!

1. díj: 1 db 15.000,-Ft-os vásárlási utalvány
2. díj: 2 db 5.000,- Ft-os vacsora kupon a Válvölgye Étterem és Pizzéria felajánlásával
3. díj: 7 db 2012-es váli falinaptár a Faluvédõ Egyesülettõl

1. díj: 1 db 10.000,-Ft-os vásárlási utalvány
2. díj: 2 db pizza kupon a Válvölgye Étterem és Pizzéria felajánlásával
3. díj: 7 db Nutella a Família Kereskedés jóvoltából
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Polgármesteri
beszámoló

A  Mély  úti  támfal  műszaki  átadása 
megtörtént, a számlák nettó összegét kifi-
zette az önkormányzat.

A Gárdonyi Rendőrkapitányságról egy 
nyomozó érkezett hozzánk, és közokirat 
hamisítás ügyében vizsgálódott. A felje-
lentés  Tóth  Ferencné volt  polgármester 
részéről érkezett.

Informális  megbeszélést  tartot-
tunk  a  képviselő-testület  tagjaival. 
A  rengeteg  feladat  miatt  egyre 
gyakrabban van szükség arra, hogy 
a  bővebb  információcsere  érdeké-
ben testületi üléseken kívül is ösz-
szeüljön a testület.  A megbeszélés 
hasznos  volt,  értékeltük  az  eltelt 
egy évet, és mindenki elmondhatta, 
hogy számára mik az elsődleges cé-
lok, legfontosabb tennivalók a tele-
pülésen. Kértem, hogy a képviselők 
is próbáljanak meg minél több fel-
adatot vállalni.

Szeptember eleje óta vezetői ér-
tekezleteket is tartunk minden hét-
főn.  Ezeken  Ádám  Zsuzsanna al-
polgármester,  dr.  Balogh  Lóránd 
jegyző és  jómagam veszünk részt. 
A megbeszélések több szempontból 
is  hasznosak.  Minden  héten  sorra 
vesszük a heti feladatokat, megne-
vezve azok határidejét  és felelősét 
is. Ezen kívül folyamatos kontrollt 
biztosítanak az elvégzett ill.  folya-
matban lévő munkát illetően.

A rendezési tervvel kapcsolatban 
Ádám Zsuzsanna tartott megbeszé-
lést a tervező cég képviselőivel. A 
munkaközi  állapotot  ismertette  a 
testülettel is, amit kisebb viták után 
elfogadtak a képviselők. A tervező 
iroda  elkészítette  az  egyeztetési 
anyagot,  melyet  véleményezésre 
megküldtünk a 22 szakhatóság szá-
mára.  Reményeim szerint  hamaro-
san elkészül a falu módosított ren-
dezési terve.

Október 4-én megkezdte ötéves átfogó 
ellenőrzését  hivatalunkban  az  Állami 
Számvevőszék.  Bár  több  mint  egy  éve 
kértem ezt a vizsgálatot, csak most került 
ránk a sor.  Az ellenőrök igen szigorúak 
voltak,  néha  talán  igazságtalannak  is 
éreztük  egyes  megjegyzéseiket.  Bízom 
abban,  hogy  a  vizsgálat  végeredménye 
bizonyítékokkal  fog  szolgálni  az  előző 
vezetés hiányait és szabálytalanságait il-
letően. Ezúton mondok köszönetet mind-
azon hivatali dolgozóknak, akik emberfe-
letti  munkával,  ha  kellett  hétvégén  is, 

rengeteget  túlóráztak  annak  érdekében, 
hogy az ellenőrök számára előkeressék és 
összeállítsák a kért dokumentumokat. 

Szeptember  végén  járt  le  dr.  Balogh 
Lóránd jegyző három hónapos próbaide-
je.  A képviselő-testület  elismerte  addigi 
munkáját,  és  egyhangúlag  véglegesítése 
mellett tette le a voksát azzal a kéréssel, 
hogy továbbra se lankadjon ez a fiatalos 
lendület. Ezúton gratulálok neki és kívá-
nok sikereket  mind a hivatal  irányításá-
ban, mind családi életében!

Szeretnék még egyszer köszönetet 
mondani  mindazoknak,  akik  bármilyen 
módon hozzájárultak a Vajda utcai óvoda 
vizesblokkjának  felújításához!  Október 
7-én  bensőséges  műsor  keretében  kö-
szönték meg az ovisok is a segítők áldo-
zatos  munkáját.  Valamennyi  támogató 
Vranekné  Juhász  Hedvig kisplasztikáját 
kapta  emlékül,  melyen  az  óvoda logója 
szerepelt.  Köszönöm  az  óvoda  minden 
dolgozójának  és  az  apróságoknak  azt  a 
szeretetet,  mellyel  készültek  az  ünnepi 
estére és fogadtak minket!

Csókás  Zsolt és  Kovácsné  Darabos 
Erzsébet kulturális  bizottsági  tagokkal 
felkerestük  a  Petőfi  Irodalmi  Múzeum 
munkatársait, megbeszélést folytattunk a 
jövőre megrendezésre kerülő 10. Vajda-
napi rendezvényekről. A program szerve-
zését a Településfejlesztési és Kulturális 
Bizottság tagjai megkezdték. A további jó 
ötleteket és a szervezésben részt vevőket 
szívesen várják a bizottsági tagok. Októ-
ber 10-én ismét a PIM-ben jártunk Ádám 
Zsuzsanna alpolgármester  asszonnyal.  A 

rendkívüli  közgyűlés  keretében  a 
kultúrházak  és  irodalmi  emlékhe-
lyek  számára  meghirdetett  pályá-
zat tartalmát és feltételeit ismertet-
ték velünk.

A  Völgyvidék  egyesülethez 
négy  pályázatot  adtak  be  civil 
szervezeteink  ill.  az  önkormány-
zat. Ezek közül a kisértékű pályá-
zatok  célja  táncházak  rendezése 
Tabajddal  és  Alcsúttal  közösen, 
valamint  gyermekek  számára  ki-
rándulás szervezése. A nagyobb ér-
tékű projektek közül a Szent István 
téri „Tűzoltómúzeum” felújítására, 
valamint a 10. Vajda-napi rendez-
vénysorozat  támogatására irányult 
a kérelem. A falu fejlődése önerő-
ből sajnos elképzelhetetlen. A pá-
lyázatok  remek lehetőséget  bizto-
sítanak a pénzhiánnyal küzdő ön-
kormányzatok  számára.  Október 
18-án a váli Községházán a Leader 
Völgyvidék akciócsoport tartott tá-
jékoztatót a térségi pályázatokkal, 
azok  elektronikus  feltöltésével 
kapcsolatban. Az előadás során ki-
derült, hogy egyes célterületeken a 
rendelkezésre  álló  forrásoknál 
többszörös  az  igény,  a  pályázato-
kat  pontszámok  alapján  bírálják 
majd  el.  A meghosszabbított  be-
adási  határidő november 15. volt, 
melyre az önkormányzat és a Tűz-
oltó Egyesület nyújtotta be pályá-
zatát.

Újra  asztalhoz  ültünk  a  Válért 
tenni  akaró civilek képviselőivel,  és  ki-
dolgoztunk egy akciósorozatot Vál meg-
újítására, melyet e lap hasábjain részlete-
sen is ismertetünk Önökkel.

Községi ünnepség keretében emlékez-
tünk meg 1956. október 23-áról. A szín-
vonalas  és  tartalmas  műsort  az  iskola 
nyolcadikos  diákjai  adták,  felkészítő  ta-
náruk  Pásztor Mária volt. A nagyterem-
ben a Külügyminisztérium által a külhoni 
magyarok számára készített német nyel-
vű tablókból állítottunk össze egy kiállí-
tást.  A tárlaton  korabeli  fotókról  ismer-
hettük meg a történéseket, a szövegek le-
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„Régi időkre emlékszel-e még?”

Vál Község Önkormányzata
idén is megrendezi hagyományos

 Elszármazottak Találkozóját

MEGHÍVÓMEGHÍVÓ
Szeretettel hívjuk

Önt és kedves családját
2011. november 26-án szombaton

15.00 órától a Közösségi Házba,
ahol találkozhatnak régi ismerőseikkel, 

a Válból elszármazottakkal.

A fiatalok kis műsora után beszélgetést 
kezdeményezünk interneten keresztül

az '50-es évek óta Amerikában élő
Héjjas Annával (Madeleine H. Glover),
és a ma az USA-ban élő szintén váli

Tóth Eszterrel. 
A kivetítőkön régi képek hozzák vissza

az elmúlt évek emlékeit.

Kérjük, tisztelje meg rendezvényünket! 
Amennyiben lehetősége van rá,

támogassa egy kis sütivel, borral.
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fordításában Mádi László volt a segítsé-
günkre.  A megemlékezés  után  a  Vajda 
Baráti Egyesület kezdeményezett beszél-
getést.

24-én ismét véradást szervezett a Vö-
röskereszt helyi szervezete. Az akciónak 
ezúttal  az  Egészségház  adott  helyet.  Az 
eseményről  készült  beszámolót  Tárnok 
Lajosné titkártól olvashatják.

November 8-án és 10-én folytatódtak a 
munkaügyi  perek  Tóth  Ferencné és  dr.  
Kiss Tamás ügyében. A bíróság a tényál-
lás tisztázása érdekében további iratokat 
és dokumentumokat kért be. A következő 
tárgyalás  februárban  várható  mindkét 
ügyben. Mint ismeretes,  dr.  Kiss Tamás 
ideiglenes  intézkedést  kért  a  bíróságtól, 
melynek jóváhagyása kapcsán 4,4 millió 
forintos inkasszó terheli az önkormányzat 
számláját. Ebből eddig 1,6 milliót kapott 
meg a volt jegyző, a  fennmaradó összeg 
behajtására  bírósági  végrehajtó  jelent 
meg a hivatalban,  és  lefoglalta  a  11 db 
képviselői laptopot.

A Tűzoltóságok jövőbeni finanszírozá-
sáról  tartottak  tájékoztatót  Pomázon.  A 
Váli Önkéntes Tűzoltóságot  Nagy István 
elnök  képviselte,  az  Önkormányzat  ré-
széről Kocsis Bálint képviselő vett részt a 
megbeszélésen.

November 11-én születésnapi  kiállítá-
sára hívta meg a váliakat  Kárpáti József 
tanár-festőművész. A szívélyes invitálás-
ra sokan ellátogattunk Budapestre e jeles 
alkalomból.  A  festményekkel  ölelt,  jó 
hangulatú, kötetlen ünneplés során a mar-
tonvásári  Művészeti  Iskola  tanárainak 
ajándékműsora  mellett  váli  kollégái  és 
barátai is köszöntötték a művészt. A kiál-
lítás  november  25-ig  tekinthető  meg  a 
XI. kerületi Tető galériában.

Az ÖNHIKI pályázat második forduló-
ján is  indultunk,  ahol  10 millió  forintra 
nyújtottuk  be  igényünket.  A megpályá-
zott összegből 8 millió forintot kaptunk, 
mely  meg  is  érkezett  az  önkormányzat 
számlájára. Óriási szükségünk volt rá, hi-
szen  a  felhalmozódott  tartozások,  a  na-
ponta adódó nem várt kiadások, valamint 
a 9 millió forintnyi adóelmaradás komoly 
fejtörést okoznak. Legutóbb az iskola ka-
zánházában mentek tönkre a milliós szi-
vattyúk, ki kellett cserélnünk a volt orvo-
si rendelő kazánját is, mert nem volt fűtés 
a bérlakásokban és a Leader irodán, a hi-
vatalban pedig állandóan folynak a WC-
tartályok és  a  radiátorok.   Sajnos a  vá-
lasztás óta eltelt egy évben nem volt túl 
sok  lehetőségünk  a  község  vezetésével 
járó  örömöket  megtapasztalni.  A folya-
matos tűzoltó jellegű munka, melyet na-
ponta végzünk, idegőrlő, és csak sovány 
vigasz az, hogy a csődöt egyelőre sikerült 
elkerülnünk. Bár a külső szemlélőnek ez 
a teljesítmény talán kevésnek tűnik, a tes-
tület és a hivatali dolgozók nap mint nap 
szembesülnek  a  pénztelenség  szorításá-
val.

Bechtold Tamás
polgármester

ÁSZ vizsgálat

2011. szeptember 29-étől átfogó ellen-
őrzést  végez  az  Állami  Számvevőszék 
Vál  Községben.  A 2007-től  2011.  első 
félévéig tartó időszakra terjedő vizsgálat 
az  Önkormányzat  gazdálkodását,  va-
gyongazdálkodását  és  a  működés  kont-
rollrendszerének  meglétét,  kiépítettségét 

és működését világította át. Az ellenőrzés 
helyszíni lefolytatására rendelkezésre ál-
ló rövid idő és az átvizsgált időszak hosz-
sza, valamint az ellenőrzés mélysége mi-
att a Polgármesteri Hivatal pénzügyi cso-
portjára komoly terhet rótt az ÁSZ-ellen-
őrök  adatkéréseinek  teljesítése.  A néhol 
esteli órákig elhúzódó, áldozatos munká-
jukat ezúton is megköszönöm. 

Az ellenőrzés végleges befejezését egy 
vizsgálati jegyzőkönyv elkészítése jelenti 
majd, mely rávilágít  a  település  gazdál-
kodásával kapcsolatos hiányosságokra és 
anomáliákra. Az ÁSZ-ellenőrök előzetes 
tájékoztatása alapján a település és a Pol-
gármesteri  Hivatal  2007  és  2011  közti 
működését nagyon sok hiba, és hiányos-
ság  jellemzi.  A vizsgálat  végleges  lezá-
rultát követően a település lakosságát tá-
jékoztatni fogjuk a megállapításokról.

Dr. Balogh Lóránd
jegyző

Beruházások 

Az Önkormányzat határidőre teljesítet-
te  az  Egészségház  és  a  Digitális  tábla 
projektek  záró  kifizetési  kérelmének  és 
előrehaladási jelentésének hiánypótlásait. 
A jegyzőkönyvek szerinti hiányosságokat 
pótoltuk, elkészültek az Egészségházra a 
feliratok,  kihelyeztük  a  kerékpártárolót. 
Kérjük, ezentúl ne támasszák a falnak a 
bicikliket! Az akadálymentesítés hiányzó 
elemeit is beszereztük, a leltárak is elké-
szültek  mindkét  beruházásnál,  továbbá 
valamennyi hiányzó dokumentumot mel-
lékeltük. 

A Váli Gyermekek Jövője Alapítvány 
által megvalósuló Játszótér és Szabadidő-
park beruházás esetében is megtörtént az 
utolsó átfogó ellenőrzés a támogató szer-
vezet részéről. Ennek keretében lezajlott 
a helyszíni szemle, átvizsgálták a projekt-
tel kapcsolatos valamennyi iratot, és min-
dent megfelelőnek találtak az ellenőrök.

Bízunk benne, hogy így már nem lesz 
akadálya a kifizetéseknek.

Ádám Zsuzsanna
alpolgármester

3. oldal

Vál Község Önkormányzata
idén is megrendezi hagyományos

ÁDVENTI VÁSÁRÁTÁDVENTI VÁSÁRÁT
2011. december 10-én szombaton 13.00 órától.

Kérjük az intézményeket, szervezeteket,
kézműveseket és termelőket,

a Hivatalban jelezzék, ha pavilonra van szükségük.

AJÁNDÉKSORSOLÁSAJÁNDÉKSORSOLÁS
15.00 ÓRAKOR15.00 ÓRAKOR

Mindenkit szeretettel várunk!
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Véradás

A Magyar Vöröskereszt Helyi Szerve-
zete 1964 óta szervez  a községben vér-
adást. Az első években évente egy alka-
lommal,  majd  évente  kettő,  az  1990-es 
évek  közepétől  már  három alkalommal. 
Eddig  mindig  valamelyik  középületben 
történt  ez  az  esemény:  Iskola,  Faluház, 
Közösségi Ház. Legutóbb 2011. október 
24-én  az  új  Egészségházba  szerveztük, 
ahol igazán a helye van. Az épület mind-
két  szárnyát  igénybe kellett  vennünk.  A 
tanácsadóban történt a jelentkezés, admi-
nisztráció, labor és orvosi vizsgálat, a há-
ziorvosi rendelő várójában a vér levétele 
ragyogóan tiszta, kellemes családias kör-
nyezetben. Véradásra 57-en jelentkeztek, 
ebből hárman első véradók voltak, négy 
főnek a laborvizsgálat után nem tanácsol-
ta az orvos a véradást. 53 személytől vet-
ték le a vért, több mint 20 litert, nekik na-
gyon köszönjük a segítséget.

A községben  összesen  kb.  170  rend-
szeres véradó van. Ők egy közösséget al-
kotnak. Gyakran kérdezik, hogy barátjuk, 
szomszédjuk,  munkatársuk  volt-e  már? 
Beszélgetnek, megvárják egymást. A Vö-
röskereszt Szervezete kávéval, teával, po-
gácsával fogadja a véradókat.

Kérünk minden 18 és 60 év közötti la-
kost,  hogy tartozzon ehhez  a  közösség-
hez, jöjjön, adja rászoruló beteg ember-
társainak a semmi mással nem pótolható 
gyógyszert, a vért. A véradások időpont-
ját plakátokon és a Vál Tv-ben hirdetjük, 
aki pedig már adott vért, névre szóló érte-
sítést kap. A legközelebbi véradásra 2012 
januárjában  kerül  sor,  amire  mindenkit 
szeretettel vár a Vöröskereszt községi ve-
zetősége nevében

Tárnok Lajosné
titkár

Tűzoltók eredménye

A  Váli  Önkéntes  Tűzoltó  Egyesület 
2011 évben részt vett az I: országos kis-
motorfecskendő-szerelő  bajnokságon.  A 
bajnokság nyolc fordulóból állt, a csapat 
valamennyi fordulón indult mind modern 
kategóriában, mind pedig retró kategóriá-
ban. Lelkes csapatunk modern kategóriá-
ban  5.  helyezést  ért  el,  csak  hivatásos 
tűzoltók előzték meg. Retro kategóriában 
pedig összetett 3. helyezést ért el, szintén 
csak hivatásos csapat előzte meg. A csa-

pat névsora: Szabó János, Zsíros György, 
Nagy György, Nagy Zoltán, Baranyai Ta-
más,  Mester András,  Lukács Henrik,  Er-
dei István, Vass Attila segédedző, Váradi 
Roland parancsnok és edző. A versenyek 
alatt 50-60 csapat közül sikerült ezt a re-
mek  eredményt  nyújtani.  Elmondható, 
hogy  önkéntes  tűzoltók  közül  országos 
szinten a legjobbak a váliak. Köszönöm 
mindazok anyagi és erkölcsi támogatását, 
akik segítették a csapat sikerét.

Váradi Roland
parancsnok

Lámpás felvonulás 

A Váli  Gyermekek  Jövője  Alapítvány 
hagyományteremtő szándékkal 2011. no-
vember 12-én Márton-napi lámpás felvo-
nulást szervezett.

Állítólag Szent Márton a libák óljába 
bújt püspökké választása elől, de nem tu-
dott elmenekülni, mert a szárnyasok gá-
gogása elárulta. Szent Márton Kr. u. 300-
as években élt, felvette a keresztény hitet, 
adakozásáról,  empátiájáról  lett  híres. 
”Aki  Márton  napján  libát  nem  eszik, 
egész éven át éhezik” tartják a közmon-
dások. Szent Márton napja körül számos 
szokás alakult ki, ez a nap a mezőgazda-
sági év végét is jelenti.

A váli gyermekeket óvónőik és tanító-
ik segítették a lámpások készítésében. A 
hideg  szombat  este  ellenére  sok  váli 
gyermek és szülő indult a katolikus temp-
lom kertjébe  a  közel  300  apró  ajándék 
felkutatására. Az iskolások rövid kis mű-
sora  után  boldog  futkosás  kezdődött  a 
lámpásokkal a sötétben. A nagy gyerek-
sereg nem minden tagjának sikerült aján-
dékot találnia, de talán a tábortűz, a liba-
zsíros kenyér és a tea vigasztalta őket.

Ötleteket  és  segítőket  szeretettel  vá-
runk jövőre is!

A Váli Gyermekek Jövője Alapítvány
kuratóriuma

Adventi
gyertyagyújtás

A  Vadvirág  Dalkör és  a  Bíbor  Nép-
tánccsoport szeretettel  vár  mindenkit  a 
hagyományos  adventi  gyertyagyújtásra. 
Nov. 27-től vasárnaponként 17.00 óra-
kor találkozzunk a Közösségi Ház előtt! 
Készüljünk együtt az Ünnepre!

Családóra

A Sapientia Főiskola Családpedagógiai 
Intézete és a Kecskemét-Széchenyivárosi 
Közösségépítő Egyesület  Legyünk jóban 
a gyermekünkkel! címmel  ingyenes  elő-
adás-sorozatot hirdet a Vajda János Álta-
lános  Iskolában.  A következő  családóra 
december  16-án  pénteken  18.00  óra: 
Miért és mitől féltjük gyermekeinket? 

Mindenkit szeretettel várunk!
Kovácsné Darabos Erzsébet

Vajda János Általános Iskola

Közlemény

A Váli  Gyermekek  Jövője  Alapítvány 
számlájára az Önök 2010. évi 1%-os fel-
ajánlásaiból 86.342,-Ft folyt be. Nagyon 
szépen  köszönjük!  Jelenlegi  vagyonunk 
523.205,-Ft. Ebben a hónapban a Megyei 
Főügyészség  vizsgálta  az  alapítvány 
könyvelését,  tevékenységét,  de  kifogást 
nem talált a működéssel a kapcsolatban.

Zsebeházy Róbert
a kuratóriumi elnöke

4. oldal
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válInfó

Mozgás és edzettség
az egész családnak!

KEMPO
edzések indulnak az

Alcsútdobozi Sportcsarnokban

Időpontok:
Hétfő: 18.30 - 20.00
Péntek: 17.00 - 18.30

Edzők:
METZGER ANTAL
RÁCZ RICHÁRD


