
Tájékoztató az Oláh Veronika Alapítvány tevékenységéről 
 
 
Az OVA közhasznú civil szervezet. 
Az OVA Veronika néni meghatalmazásával kezdődött hivatalosan 2010 június 3 dikán. Az 
eredeti okmányok másolatai az önkormányzat birtokában vannak. 
A cél: a helyi általános iskola alsó tagozatos kiemelkedő tanulmányi eredményt elérő, 
szorgalmas, kitartó diákok segítése, jutalmazása, versenyeztetése. Azon tehetséges gyermekek, 
akik szociális helyzetüknél fogva támogatásra, biztatásra szorulnak, megkapják azt. Igen sok 
ügyviteli munkát e fenti célok eléréséért - javadalmazás nélkül - magamra vállaltam, és a jogi 
utakat kijártam. 
2012 május: alapító okirat. 
2014 december: módosítása. 
2015 június: Szegedi Törvényszék jogerőre emeli. 
2015 augusztus: a közhasznúság jogerőre emelkedett. 
2015 szeptember: Civil Szervezetté nyilvánítják 
A kuratórium tagjai: 
Süliné Rácz Emőke az alapítvány képviselője - 2015 június óta, kuratórium elnöke.  
Feladatköröm: 
az alapítvány képviselete: 
bankszámla kezelés (együttes aláírások, készpénzfelvételi utalványon): 
5.1 millió elhelyezése értékpapíron, amely lejár 2017. aug. 16. (Pillér takarék): 
kuratóriumi levelezés, kapcsolattartás: 
megbeszélések, havonta felkeresem a tanítónőket, igazgatót, újságcikkek a helyi újságban 
(köszönet a megjelenési lehetőségért:  
pályázat írás: 
kapcsolattartás a könyvelővel, ügyvéddel.  
Tagok: Bíró Sámuelné, Szabóné Vigh Erzsébet, Petrikné Simon Erzsébet, Vízhányó Mária, 
Süvegné Nagy Ivett, Kenyeres Sándorné. 
Kezdetben a jobb betétkamatot használtuk fel a tanév végi jutalmazásokra (kb. 70 ezer 
forint/év). Később (2015) az 1 % fogadására is alkalmas szervezetünkhöz kaptunk a személyi 
jövedelem adójából származó 
felajánlásból  támogatást. És pályázatot is nyertünk (300 ezer forint) működési támogatás 
című programmal (NEA). Az elmúlt évben kezdődött tanévben közel 300 alsó tagozatos 
iskolásnak nyújtottunk segítséget a következő képen: tárgyi jutalmak (év közben és év végén), 
ajándék könyvek, első osztályosok fogadásához ajándék, Dózsa-napok érmei, kiállítási 
szekrény, szövőkeretek, laptop, amelyekre eddig költöttünk. 
Tervünkben szerepel, hogy egy pihenő, árnyékolót állítunk fel a Móricz utcai épület füves 
udvarrészére, amely egy osztály befogadására alkalmas. Ehhez beállítunk 500 ezer forint 
hozzájárulást. Az iskola igazgatója ígérte - már egy évvel ezelőtt - támogatja az ötletünket, az 
erdei kiülő létrehozását. Szeretnénk novemberben az alapítvány tevő Oláh Veronika 
emlékkiállítását megnyitni. 
 Ezúton kérem az önkormányzatot is, hogy segítse az őszi, tavaszi időszak tanórai kereteit 
"tágítani" Kiszomboron. 
Nagy örömömre szolgál, hogy a tanítónők szívükön viselik és támogatják a közös célokat és 
szép ünnepséget szerveznek a tanév végi házi díjkiosztóra. 
 


