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Szeretettel hívjuk és várjuk Önt, családját és barátait
a vitéz emlékére rendezett ünnepnapunkra!
Részletes program a 3. oldalon.

Felelős kiadó:
Kurcz Mária polgármester
Szerkesztő:
Kerekes Erzsébet
Közösségi Ház és Könyvtár
igazgató

Gárdonyi Rendőrkapitányság
A Gárdonyi Rendőrkapitányság illetékességi területén, a Velencei-tó
partján, majdnem végig kiépítésre
került a kerékpárút, amelyen az ide
látogató, pihenésre vagy sportolásra
vágyók közel 28 km-en gyönyörködhetnek a Velencei-tó szépségeiben.
Jelenleg a Dinnyés – Pákozd közötti
szakaszon nincs kiépített kerékpárút.
Az egyre nagyobb népszerűségnek
örvendő kerékpáros közlekedésnek
sajnos árnyoldalai is vannak, a kerékpárral közlekedők számának
emelkedésével együtt jár az őket ért,
vagy általuk okozott balestek számának emelkedése is. A közúti közlekedés egyik legvédtelenebb résztvevőiről lévén szó, ez szinte minden
esetben sérüléssel jár. Ezek elkerülésének legbiztosabb módja a közlekedési szabályok maradéktalan betartása.
A legfontosabb, hogy a kerékpárt
éjszaka és korlátozott látási viszonyok között ki kell világítani, és a
kerékpárt hajtó személynek - lakott
területen kívül - fényvisszaverő mellényt kell viselnie. A kerékpárt fel
kell szerelni két, egymástól függetlenül működtethető, száraz és nedves
időben egyaránt hatásos fékszerkezettel, csengővel, előre fehér vagy
kadmium sárga, hátra piros fényt
adó lámpával, elől egy fehér, hátul
egy vagy két piros színű fényvisszaverővel, és legalább az első keréken,
legalább 2 db borostyán sárga színű
oldalsó fényvisszaverővel. Az első
és hátsó lámpa a kerékpároson is
elhelyezhető, a lámpák villogók is
lehetnek.
A múlt évben módosított szabályozás lehetővé teszi a kerékpárosok
részére alkohol fogyasztását, azonban továbbra is előírás, hogy a jármű
biztonságos vezetésére képes állapotban legyenek.
A kerékpáros közlekedés biztonságosabbá tételét célozzák az egyre
több helyen kiépülő kerékpárutak és
kerékpársávok, melyek használata
nem lehetőség, hanem kötelessége a
kerékpárral közlekedőknek. Ott,
ahol kerékpárút vagy kerékpársáv
található, tilos az úton kerékpározni.
A fenti szabályok betartását a Gár2

donyi Rendőrkapitányság az elkövetkező időszakban kiemelten fogja
ellenőrizni. A szabályok megszegői
szabálysértést követnek el, ha büntetésre kerül sor, annak összege legalább 5.000 Ft, de elérheti a 150.000
forintot is.
Ne feledjék, hogy a közlekedési szabályok az életük védelmében íródtak!
Jó utat,
és balesetmentes közlekedést kíván
a Gárdonyi Rendőrkapitányság!

Gyermekorvosi
rendelés változása
A Csákvár—Lovasberény—Vereb
gyermekorvosi körzetben 2015.
május 1-től az alábbiak szerint
módosul a rendelési idő:
Hétfő
8:00—11:00 Csákvár
12:00—13:00 Vereb
13:00—14:00 Vereb tanácsadás
(páratlan heteken)
14:30—17:00 Lovasberény
Kedd
8:00— 9:00 Lovasberény ta.
9:00—11:00 Lovasberény
12:00—14:00 Csákvár
Szerda
12:00—14:00 Lovasberény
15:00—17:00 Csákvár
Csütörtök
8:00— 9:00 Csákvár tanácsadás
9:00—11:00 Csákvár
12:00—13:00 Vereb
13:30—15:00 Lovasberény
Péntek
8:00—10:00 Csákvár
10:30—12:00 Lovasberény
Dr. Varga László
Gyermekgyógyász szakorvos

Eboltás

2015. május 13. szerda,
16-18 óra között
Vereb Község Önkormányzata
udvarán.
Pótoltás:
2015. május 19-én kedden,
17-18 óra között.
A veszettség elleni oltás ára
4 400 Ft + a féreghajtó tabletta
100 Ft/db.
Kérem, hozzák el az oltási könyveket!
Új oltási könyv kiállítása 500 Ft.
Kérem, az ebeket nyakörvvel és
pórázzal ellátva vezessék az oltás helyszínére!
Az összevezetéses oltásra csak
mikrochippel megjelölt eb jöhet
el.
Amennyiben az eb nincs chippel
megjelölve, azt előbb az állat tartási helyén vagy az állatorvosi
rendelőben be kell ültetni.
A mikrochipek regisztrációja az
azt beültető orvos kötelessége.
Ellenőrizzék le a mikrochipet a
www.petvetdata.hu oldalon.
Veszettség elleni oltást csak érvényes kamarai engedéllyel és bélyegzővel rendelkező állatorvos
adhat be!
A 164/2008. (XII. 20.) FVM rendelet szerint kötelező minden
három hónaposnál idősebb ebet
mikrochippel ellátni és veszettség ellen beoltatni.
Igény szerint kiszállási díj ellenében lehetőség van a háznál történő chipezésre és oltásra .
Dr. Csernavölgyi Anna
+36-30/507-0007
Verebi Híradó

Vereb Vitéz napja – 2015. május 9.
Vereb, Sportpálya
Szeretettel hívjuk és várjuk Önt, családját, barátait és az érdeklődőket
a vitéz emlékére rendezett ünnepnapunkra!
10.00-tól Gyülekezés a Sportpályánál

tása – Nagy Attila polgármester

10.45 Lovas és gyalogos felvonulás a Pogánykőhöz

13:40 Helyi érték – megőrzendő
örökség III.
Börzsöny-Duna-Ipoly Vidékfejlesztési Egyesület,
Földi kincsek vására: jó
gyakorlatok-hazai és nemzetközi sikerek – Neubauerné Szatmári Zsuzsa
munkaszervezet vezető

11.00 Ünnepség a Pogánykőnél
és az Emlékkapunál
Himnusz (közös éneklés)
Köszöntőt mond Kurcz
Mária polgármester
Emlékbeszédet
tart
Tessely Zoltán országgyűlési képviselő
Koszorúzás

12:20 Végh János Tagiskola tanulóinak nyitótánca
12:30 Köszöntő - Vereb, a kultúra és a nyugalom völgye - Kurcz Mária polgármester
12:40 Megőrzendő örökség- feladatunk a hagyományok,
értékek megóvása– Dr. Révészné Nagy Mária Ildikó
elnök, Velencei-tó Térségfejlesztő Közhasznú Egyesület
13:00 Helyi érték – megőrzendő
örökség I.
Küngös és a Szent Kinga
Termelőiskola bemutatkozása – Szabó Gergely polgármester
13:20 Helyi érték – megőrzendő
örökség II.
Mátraverebély és a HUBA faluprogram bemutaXXIV. évf. 1 szám

18:00 Veszelka Kommandó koncert

Műsorvezető: Éger L: László
12:30 – 14:00
Játszóház a Történelmi Bajvívókkal
14:00 – 18:00
Levendula Játszóház és Alkotóműhely

12:00 Megnyitó a Sportpályán
Történelmi Bajvívók – Diósd
Középkori magyar lovagi
tornák, gyalogos bajvívásának és XIII – XIV. században használt különféle
lovagi fegyverek bemutatása és használata vívás
közben.

16:30 Váli Hunok – játék, vadászat, solymászat

14:00 Válinka Néptáncegyüttes
14:30 Vereb Tiszteletbeli Polgára elismerő cím adományozása – átadja Kurcz
Mária pm.
14:40 Bronzöntés – bemutatja a
Tűzvarázs Művészeti Műhely: Bíró Csaba
15:00 „Aranyfényű Asszony”
Tolcsvay Béla népi szertartás játékának verebi ősbemutatója
Előadják:
Tolcsvay Béla,
Heinczinger Miklós, Nemes Levente, Vadrózsák
Néptáncegyüttes tagjai,
Dalos Ajkú Szépasszonyok
Közreműködnek:
Csókakői Sárkányok, Pentelei Szittya Íjászok, Zúgó
Nyilak és Joháczi csapat
ostorosai valamint a Váli
Hunok

Kézműves foglalkozások és
bemutatók:
Kocsy Márton díszmű és fegyverkovács mester és
Sáfár Benedek bőrműves, nyeregfaragó és szíjgyártó mester
Íjásztatás—Vitézi próbák
12:00 – 18:00
Kézműves vásár
A nap folyamán helyi termék
bemutató!
12:00 – 16:00
A honfoglalás kori vitéz leleteinek kiállítása az
„Ősünk” jurtában.

Ebédelési lehetőség és
hun étel kóstolás.
Kürtős kalács—
Kenyérlángos—Büfé
A programváltoztatás jogát
fenntartjuk,
az időpontok tájékoztató jellegűek.
A belépés díjtalan.

16:00 Rezeda Néptánccsoport
Lovasberényből
3

Közösségi Ház és Könyvtár
Verebi Esték 2015
A hetedik alkalommal megtartott Verebi Esték programsorozattal indítottuk az idei kulturális rendezvényeinket. Négy kiállítást tekinthettek meg és nyolc
előadást hallhattak az érdeklődők január 16-tól március 6-ig.
Köszönöm az előadók, a kiállítók, a segítők és a látogatók természetbeni és anyagi támogatását, amit rendezvényünk sikeréhez nyújtottak.
Január 31.
Bormustra
Sajnos a 2014-es év nem kedvezett a gazdáknak. A szüretelt
szőlő mennyisége csökkent, szerencsére a minőséget tartották a
gazdák. Várhatóan a verebi borok idén is hoznak érmeket a versenyekről.
Március 15.
Óvodásaink műsorával ünnepeltük a református templomnál,
majd Kovács János lelkész táblájánál helyeztük el az emlékezés
koszorúit. Az ünneplő közönség
a tagiskola tanulóinak ünnepi
műsorát a Közösségi Házban
nézhette meg.
Április 11.
Költészet napi kiállítás és
verses kávéház Lovasberényben
József Attila születésének 110.
évfordulóján verses estet szervezett a lovasberényi Szín—Kör
Egyesület és a művelődési ház.
Lovasberényi és verebi versmondók József Attila verseit szavalták. A Szín—Kör Egyesület tagjainak versillusztrációit is kiállították.
Április 27.
IX. Sárrét Íze Fesztivál XI. Szent György Nap
Településünk idén is részt vett
testvértelepülésünk rendezvényén, a nagyrábéi fesztiválon.
A Szent György napi hagyomá4

nyos állatkihajtás és birkanyíró
bemutatót tekinthették meg az
érdeklődők. Közben a főzőversenyre benevezett majdnem 60
csapat a művelődési ház udvarát
megtöltötte.
Csapatunk Erdei gombás sertéspörkölt dödöllével ételével bronz
fokozatot ért el.
Köszönjük Nagyrábé képviselőtestületének, Tiszai Károly polgármesternek és Gyarmati Sándorné alpolgármesternek a meghívást és a vendéglátást.
Május 5.
Községi anyák napja
Az édesanyákat, nagymamákat és a dédikéket a Dalos Ajkú
Szépasszonyok majd Kurcz Mária polgármester asszony köszöntötte. Őket követte az óvodások
és az iskolások ünnepi műsora.
Az újszülöttek: László Ajsa,
Pongrácz Emília Lara, Kajdi Vendel, Remonár Zsombor Zsolt,
Rábai Lilien, Pardi Dóra, Marton
Júlia Emese, Magó Roxana, Jámbor Réka, Pintér Milán, Szabó
Izabella Vereb története könyvet
kapta emlékül.
Kovács Istvánné Ildi óvó néni
részére nyugdíjba vonulása alkalmából Balogh Zoltán EMMI
miniszter úr pedagógus szolgálatért érmet adományozott. Gratulálunk, hosszú és szép nyugdíjas
éveket kívánunk!
Kedves Verebiek, Támogatóink!
Az önkormányzat képviselőtestülete nevében köszönjük,
hogy rendezvényeinket anyagilag és természetben a nehéz gazdasági helyzetben is támogatják,
hozzájárulva programjaink megtartásához.
Köszönjük, hogy Vereb Vitéz
napi rendezvényünkre többen
már felajánlották, hogy a vendégek fogadására sós süteményt
készítenek.

Tervezett programjaink 2015.
május 29. 16:00
Gyermeknap
Plüss állatok kiállítása
A Székely Mesepódium műsora
június 21. 19:00
Végh János Zenei Nap - In memoriam verebi Végh János
június 27.
VII. Régi égi áldás
augusztus 1.
XXI. Falunap
Főző-és sütőverseny az Első Magyar Fehér Asztal Lovagrenddel
az iskola udvarán. Továbbra is 4
fős csapatok jelentkezését várjuk
a főzőversenyre. A főzéshez
szükséges eszközökről és alapanyagokról a nevező csapatok
gondoskodnak. A zsűri részére
egy adag ételt kell felszolgálni.
A sütemények kategóriában
egyéni nevezéseket várunk. Az
otthon elkészített süteményekből
egy kis tányérral kérünk 15 óráig
leadni.
 Főző-és sütőverseny
 Vereb borásza díj átadása
 Gabitriál kerékpáros show
 Rendőrségi kutyás bemutató
 Matyi és a Hegedűs műsora
 Retró diszkó
október 2. 16:00
Szépkorúak ünnepe
Mati György operetténekes
október 23.
Elszármazottak VIII. találkozója
Ünnepi istentisztelet és koszorúzás az 56-os kopjafánál.
november 29. 13:00
Adventi készülődés a Verebi
Zöld Völgy Alapítvány szervezésében az önkormányzat udvarán.
december 27. 15:00
Szent János napi boráldás a római katolikus templomban .
A programváltozás jogát fenntartjuk.
Verebi Híradó

Óvoda
Bartók Mária, a verebi tagóvoda új
vezetőjének bemutatkozása
Bartók Máriának hívnak. Gárdonyban élek. 1982 óta foglalkozom
óvodás gyermekekkel. 10 évig gyakorló óvónőként dolgoztam, utána
megpályáztam ugyanannak az óvodának a vezetői beosztását, amelyet
elnyertem, és 16 évig vezettem.
Munkám mellett szakértői és szaktanácsadói feladatokat is elláttam, elsősorban Fejér megye területén.
Ezen időszak alatt is folyamatosan
képeztem magam és több szakvizsgát tettem óvodavezetésből, óvodai
szakértésből, és elvégeztem a kistérségi tanügyigazgatási szakértői szakot is. Egy intézményi átszervezés
indított el a kistérségi tanügyi területen, és oktatási referens lettem egy
kistérségben. Természetesen ott sem
szakadtam el a pedagógiai munkától, mert szoros kapcsolatot alakítottam ki a kistérség közoktatási intézményeivel. Továbbképzésekkel és
konferenciákkal is igyekeztem a kistérség és tágabb környezetének
szakmai munkáját előmozdítani.
Ezen beosztásom mellett más feladatokat is elláttam, amelyek közül
a legfontosabb egy gyermekek átmeneti otthonának a szakmai irányítása volt. Ebben az intézményben
olyan, 3 és 18 év közötti gyermekeket helyeztek el ideiglenesen, akiknek a szülei valamilyen okból nem
tudták ellátni gondozásukat, nevelésüket. Ezen munka mellett is végeztem szakértői munkát a közoktatás
terén, így például az Oktatási Hivatal projektjében vettem részt.
2015 elején megpályáztam a
verebi tagóvoda vezetői beosztását,
amelyet elnyertem és március 16ától látom el ezt a feladatot. Amint
az életpályámból is jól látható, életem meghatározó eleme volt és marad a kisgyermekek nevelésében,
oktatásában való aktív részvétel. Célom, hogy a verebi óvoda magas
színvonalú nevelést-oktatást nyújtson a település kisgyermekeinek és
akár azon túl is. Olyan esztétikus,
szép környezetet kívánok biztosítani
XXIV. évf. 1 szám

számukra, amelyben jól érzik magukat, fejlődésük töretlen, és ami megalapozza és megkönnyíti számukra
az iskolai beilleszkedést. Vezetői elképzeléseimet a jogszabályok betartásával, a kialakított jó gyakorlatok
megőrzésével, ugyanakkor új elemek beépítésével szeretném megvalósítani, amelyhez elengedhetetlen a
jó munkaközösség. A továbbiakban
is támaszkodni kívánok az intézmény dolgozóira, akiknek szakmai
felkészültségéről már rövid itt tartózkodásom alatt megbizonyosodhattam. Munkavégzésem során elengedhetetlenül fontosnak tartom,
hogy jó kapcsolatot alakítsak ki a település önkormányzatának és intézményeinek vezetésével, jelenlegi és
leendő óvodásaink szüleivel és a település egész közösségével. Szeretném megismerni a helyi szokásokat,
hagyományokat, és ezeket tovább
kívánom adni kisgyermekeinknek.
Szeretném, ha a tagóvoda hatékonyan működő, a gyermekek érdekeit
szem előtt tartó közösség maradna.
Fontos számomra az egészséges
életmód. Évtizedek óta aktívan sportolok, amatőr hosszútávfutó vagyok.
Több maratont és félmaratont is teljesítettem. Szeretek kerékpározni, olvasni, kirándulni, utazni. A Velencei
-tó gyönyörű tája az egyik kedvenc
helyem, ezért is telepedtem le ezen a
környéken.

Iskola
A téli szünet után újult erővel
vetették bele magukat a gyerekek a
tanulásba, hogy jó eredménnyel zárják az első félévet. Az enyhe februárban sajnos nem sikerült a szánkópályát használni a gyerekeknek, de
azért feltalálták magukat. Teltek a
dolgos hétköznapok. A farsangi délutánunkat a farsang derekán, február 7-én tartottuk. Annak ellenére,
hogy a betegséghullám rendet vágott a gyerekek között, akik eljöttek,
igazán jó jelmezeket húztak, nehéz
dolga volt a zsűrinek, de minden
ajándék gazdára talált. A délután
remek hangulatban telt, sok szülő is

kíváncsi volt gyermekére.
A nemzeti ünnepünkre hagyományosan műsorral készültünk,
melyet a Közösségi Házban tekinthettek meg az érdeklődők. A hazafiságra nevelés, a szülőföld és a hagyományok tiszteletének továbbadása közös feladatunk a családokkal.
Köszönöm a szülőknek is, hogy
együtt voltak a gyermekeikkel, és
bíztatták őket velünk együtt. Büszkék lehetünk rájuk, színvonalas műsorral járultak hozzá az ünnepi hangulathoz.
Március vége a Kempelen napok
ideje. A matematika versenyen Nagy
Bence és Tőzsér Botond képviselte iskolánkat..
Áprilisban vártuk a leendő elsőseinket, 16-17-én általános iskolai
beiratkozás volt, szeretettel vártuk a
négy nagy ovist, hogy kis elsőssé
váljanak az iskolában.
Áprilisban lezajlott a Névadó hét.
Tavaszi hulladékgyűjtéssel kezdődött április 20-án . Kértük a lakosságot, hogy az elmúlt évekhez hasonlóan most is segítsék a gyerekeket
papír, vas és elektronikai hulladékkal. Az összegyűlt közel 1,5 tonna
vas és 1,5 tonna papír az év végi állatkerti kirándulásunk buszköltségét
fogja fedezni. Köszönjük a verebiek
és az önkormányzat segítségét!
21-én Activity bajnokságot, 23-án
Mesevetélkedőt rendeztünk. Hagyományosan játszani hívtuk a környékbeli iskolák csapatait is. Az
Activityre Pázmándról érkezett két
csapat, akik a mi két csapatunkkal
mérte össze erejét. Az első két helyet
Pázmánd, a második két helyet Vereb szerezte meg. A Mesevetélkedőn
hat csapat mérkőzött La Fontaine A
béka és az ökör című meséje alapján.
Örömünkre az egyik csapatunk
nyerte az első helyet. A második
Magyaralmás, a harmadik a székesfehérvári Comenius iskola csapata
lett.
24-én a Természetvédelmi Hivatal munkatársaival kirándulni mentünk a Balaton-felvidékre. Nagyvázsony és Balatonfüred volt a cél. Élményekkel teli napot tölthettünk
együtt a Névadó hét zárásaként.
Tőzsér Mónika
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Verebért Egyesület
Beszámoló
a 2014. évi tevékenységről
Az egyesület működéséhez szükséges technikai, műszaki, anyagi és a
lövészsport végzéséhez előírt feltételeket biztosítottuk a NEA pályázatban megjelölt eszközök, anyagok
vásárlásával. A lövészethez szükséges lövedékek, lőlapok, patronok
megvásárlásával támogattuk tagjaink felkészülését.
A velencei baptista gyülekezet
által szervezett pünkösdi családi
sportnapon részt vettünk.
Több tagunk segített a Pázmándi
Lövészklub lőterének a rendbe hozatalában, hogy az engedélyt megkapják.
Hazai sportkapcsolatok létesítése
és fenntartása érdekében meghirdettük a Verebért Kupa internetes légfegyveres tavaszi, nyári, őszi és téli
versenysorozatot a 2014-15. évadban. A versenysorozat célja: jellemépítés, közösségépítés, felkészülés
az MSSZ versenyeire. A versenysorozat jelszava: Becsület és Bizalom.
A versenysorozat helye: mindenkinek a saját klubja, lőtere. Technikai
előírások: az ISSF szabályai szerint.
Az értékelés rendje: Minden klub,
egyesület vagy egyéni versenyző
tízes sorozatonként végeredménynyel, és a belső tízesek számával
küldi el az eredményét. Negyedévenként a versenyeredmények
alapján átlageredmény készül, az év
végén pedig, összesített rangsor készül a negyedévenkénti legjobb-,
tehát a 4 legjobb eredmény összeadásával.
Az egyesület tagja a Fejér Megyei
Technikai és Tömegsportklubok
Szövetségének és a Magyar Sportlövők Szövetségének, ezáltal a Fejér
Megyei Sportlövő Szövetségnek is,
hogy országos versenyeken is részt
vehessenek tagjaink.

A település kulturális életét is
segítettük, a rendezvények lebonyolításában részt vállaltunk (Vereb
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Vitéz napja, falunap).
Az elmúlt évben Kálmán Csaba
sportlövő foglalkozásából kifolyólag
nem tudott megyei és országos versenyeken
szabadpisztoly
60
(SZPI60), légpisztoly 60 (LPI60) és
légpisztoly 20 (LPI20) versenyszámokban indulni.
Az egyesület tulajdonában lévő
lovakkal dr. Molnos Levente foglalkozik, ő gondozza őket. Sikerült a
takarmányt bérelt rét, legelő kaszálásával, vásárlással és természetbeni
támogatással biztosítanunk. Köszönet érte Zimmermann Istvánnak, dr.
Vécsei Lászlónak, Izsányi Lászlónak,
Horváth Jánosnak, Farsang Bélának,
Vajda Dezsőnek, Zámbó Zoltánnak,
Vereb Község Önkormányzatának,
Mocsi Tibornak, Kovács Sándornak,
Szabó Péternek, Vámi Györgynek,
Nyári Ferencnek, dr. Molnos Leventének, Taródi Lászlónak és Molnár
Károlynak.
Előttünk álló nagy feladat a lovak
betanításának folytatása, hogy a lovaglást biztosítani tudjuk, valamint
a kocsi felújítása, hogy a lovakat
majd be tudjuk fogni eléje.
A nagy karám kiépítése és a terület kitisztítása a szükségtelen növényzettől megtörtént, köszönet
Kálmán Csaba tagunknak az oszlopokért, de szükség van megfelelő
karám és beállók építésére a kancák,
a mén és a csikók számára, hogy
elkülöníthessük őket a foglalkozásokkor is.
Rendelkezünk két nyereggel és
egy patraccal, de a lovagoltatáshoz
szükséges számú nyereggel nem.
Folyamatosan pótolni kell a kötőféket, a vezetőszárat, a lóápoló szettet,
villanypásztorhoz szükséges eszközöket.
A velencei magántanulók hétrőlhétre jönnek a lovakkal ismerkedni,
tagjaink gyermekeikkel és időnként
a helyi iskolások.
Reméljük, sikerül a lovas szolgáltatáshoz szükséges feltételeket megteremtenünk, a hobbilovagoltatást
népszerűsítenünk környezetünkben
és néhány év múlva eredményekről
számolhatunk be.
Vereb, 2015. február 16.

2014. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI
JELENTÉS
SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ
A mérleg fő összege 2238 ezer Ft.
A tárgyévben a Szervezet állami támogatást nem kapott.
Az Egyesületünknek 2014. évben
tagdíjbevételből, szolgáltatásból és
támogatásból származott bevétele a
beszámolási időszakban.
Szervezetünknek alkalmazottja nem
volt, így sem bér-, sem járulékköltség nem merült fel. A költségek
nagy részét a szervezet sporttevékenységéhez szükséges kiadások adták.
A Verebért Egyesület tárgyévi eredménye 4 ezer Ft. A Szervezet törekedett arra, hogy a kapott bevételeket
a közhasznú céljainak elérése érdekében használja fel.
Szervezetünk nem nyújtott cél szerinti juttatást.
A NEA-tól 2013-ban kapott támogatásból a tárgyévre 100e Ft-ot használtunk fel.
Magánszemélyektől 18 ezer Ft támogatást kapott közhasznú feladataira.
Egyesületünknek személyi jellegű
ráfordítása 27e Ft volt. Szervezetünk
vezető tisztségviselői költségtérítésben nem részesültek.
2014. évi költségvetés
BEVÉTEL
Tagdíj
Támogatás
Ebből:
Magánszemélyek
Egyéb
Bankkamat
Szolgáltatás
Előző évi maradvány

602 959,39 000,97 938,18 000,79 938,54,297 900,168 067,-

KIADÁS
Bank-és postaköltség
Irodaszer
Anyagköltség
Szolgáltatások

431 169,29 055,1 460,329 669,70 985,-

ZÁRÁS

171 790,-

Bank nyitóegyenleg
Bank záróegyenleg
Pénztár nyitóegyenleg
Pénztár záróegyenleg

104 919,102 141,63 148,69 649,-

Kerekes Erzsébet elnök
Záradék:
E közhasznúsági jelentést a Verebért
Egyesület közgyűlése 2015. február
16-án elfogadta.
Verebi Híradó

