
Tisztelt Polgáimester Út / Tisztelt l(épviselők!

Á Szcntanmlfa Nir-egy,\röIgy SE, Labdatúgói és vezetősége nevében írok önnck / önóknck.

Azz*L a cé:lJa\ t"r".á,_iod.",, hogy bem.rtassam, hol is tartunk. Eg,esületiink clert e9. olynrr

szinteg amiről a kórnyéken, csak Balatonfiiredcn, Tapolcán, Ájkán, Urkúton vag1,, Vcszprémbcn

besz,éúemek, Mirrt vidéki kistelepüések, tóbbny}c a szabádtéíi spottok maladtak meg

lehetőségként, 
^ 

íiztalok mozgrásigényénck kielégítésére. (etrnú}t évek €Iedrnényei; folyamatósan

arrta"o,t'a" ie,ljesen fclúiítoti fiii...'nagy és Lspálya, tovább korszetűsítelt óltöző, mindcn

kotoszrál,v szárnára rencleúezésre á}tó cdzőfelszctelések valamirrt mobil kapuk)

ngy."t l"türrk.a"ői,(átékosai) 7 kotosztállyal fogtalkoznak hétlól héte, ór,ről-évre,

Csapatárk tagiai büszkék lehetnek a tta, atnit az elrrírlt éróen (években) közösen elértek,

ZOE ia=i r"tball tdéqlcrcdmcly§l Vcszptém megye, megyei IL osztály

Szentantalfa Nivegy-Völgy S.E.

Címzettek:
Zánka Község
Önkotmányzata

Férfi csapat: BÁJNoK

Ieveliioket.

L}19 csapat; 4. helyczés

Li14 korosztály: 7, hel.v S4egyei I. osztál1)

U11, U9, U7 Éorosztályos fiátátlaiiir rerrdszeres rószwevői a balatonfiiredi Bozsik "j,ornáknak

Á &özei 80 igazolt iabclatugórrk vcrsenyeztetésének kóltségei (nelery:i d{, .jűékerydéllek,

srorlorva§i, jálékaezelii dj, tagtági áí} utol1atát, ?ábali,íúüráJ, karsryÚ,títát, íaa -péryigyi kdbaei

á"g}ra"álát 
^, 

Onko,mi,rúatot - és Támogtóktól befolyó összegeket,

EJ*.tLriUr. 
"al^ 

tor,ábbá i" a magas szin"tú utanpó91: ":"di: 
fo:],*lyi: ieg,,ei.tt 

oslláti

kcl,etein be}ü} történő vctsenyeztctése a körn},ek frataljainak, ehhez kérnénk Onöktői támogarást,

valamint segitséget a'IAO s patmerek íelkut:rtásában,

Ugy"rUr"u,ir.rr.i dncs dzetett labdaúgó, 
.. ",.", _ ,kup"* edzőink semmifé}e anyagi

Jt"*.rgni*U-i Zánka tclepiilés ifiúsága Áindrg is _kópviseltette 
nagát egyesületiiik|,:1,. 1"

"trnúlt 
cv"tn"rr, a nálunk spottoló át"lLb áarűgá száma mcgnótq arrrinek mi szívből drülűnl<,

mefi úgy érezziik, értáket t§elntcit a sok éves Ánkánk. (zánkai kötódésű labdatugó.ink: yat$
'n**i'v"rg^ 

e"űctt, Takác" Ftórifu, Dégi Dominik,_Stróill.I{tlrnél, Tóth Levente, Ántal Adám,

toruatv oá4 Bot Dár,id, B,rcta patlik, úa" fu.t á.d, l(ovács Ándtás, p éiager Balázs, a zá,nkai

*;iú ;il, J" o.* ,;,,ko; takosok Cseh Gábor, Cseh Ándrás, BorbéIy Balázs, űsz\ó

Flóűn, Ir4agyar fu chlírd)

'tttuars Ptüetttint : a nagypáilya cgv:k tétfelének l ilIao;,viJágitásának kiépítése-

iir*Űnr*g ", ^ 
."iá.t'ira""á clkötc}ezetrsegükben, és egyben köszónöm, hogy clolvzsták

Spotbatáú Üdr,özlettel:

Danbi kírul1
Sryflta alía NVSE elíiikesryfllantafa, 20í4 08,25


