
Karácsony 

Lukács 2,12 

Tündöklik, fénylik a jászol: 

Szívünk már többé nem gyászol. 
 

Odafent ragyog egy csillag, 

S vezérel. Úgy-e már víg vagy? 
 

A sors már annyiszor vert meg. 

Mosolyog most reád a Gyermek. 
 

Miért állnál kívül a rácson 

Koldusként? Itt a karácsony, 
 

S a Királyfi így szólít: Testvér! 

Van-e szebb örömhír ennél? 
 

Vereb, 1965. 
 

 

Szénási Sándor 

Január 30-án 10 éve lesz, 
hogy tisztelt és nagyra be-
csült Szénási Sándor lel-
kész, költő és műfordító 
nincs közöttünk.  
Vereben— szülőfalujá-
ban— ápolva szellemisé-
gét, tiszteletére évről évre 
szavalóversenyt rendez 
iskolánk. 
A Helytörténeti Gyűjte-
ményben külön tárlóval 
adózunk emlékének, 
amelyben életútjával és 
kiadott könyveivel ismer-
kedhetnek meg a látoga-
tók. 
Irodalmi munkásságát a 
Fejér Megyei Önkormány-
zat 1993-ban Vörösmarty 
Mihály Díjjal jutalmazta. 
Legismertebb Mandulaág 
című kötete verseit és mű-
fordításait tartalmazza. 
Egy harmada vers, két har-
mada műfordítás. 

Tehetség, műveltség, szol-
gálati következetesség su-
gárzik verseiből, fordítása-
iból. 
Berczik Árpád a követke-
zőképpen méltatta fordítá-
sait:  
„Szénásinak sikerült e régi 
költőket közel hozni a XX. 
század olvasójához, nem 
modernizálta, hanem aktu-
alizálta őket. Fordításaiban 
minden benne van, amit az 
eredeti szövegben talált, de 
nemes egyszerűséggel köz-
vetíti a Ma olvasójának. 
Nyelve rendkívül hajlé-
kony: sokszor szinte meg-
hökkentő fordulatokkal 
ajándékozza meg mai ol-
vasóját.” 
Örömünkre szolgál, hogy  
az 1986-ban megjelent első 
kiadás után- bemutathat-
juk a bővített kiadást, 
amely az 1986. utáni és pár 

gyerekkori verssel egé-
szült ki Szénási Sándor 
születésének 85. és halálá-
nak 10. évfordulója alkal-
mából megjelent kötet. 
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Az Önkormányzati választá-
sokat követően 2010. október 18-
án tartotta alakuló ülését az új 
Képviselő-testület, melynek tag-
jai: 

Kurcz Mária polgármester 

Kovácsné Pap Mária alpolgár-
mester 

Jakab Bernadett 

Dr. Molnos Levente 

Tőzsér Mónika 

A Képviselő-testület rendes 
(soros) ülését minden hónap 
utolsó hétfőjén 17 órától tartja az 
Önkormányzat hivatali épületé-
ben. 

Az ülés menetéről bővebben az 
Önkormányzat Szervezeti és Mű-
ködési Szabályzatából tudhatunk 
meg. A Szabályzat megtalálható 
a Könyvtárban és a Hivatalban.  

 

A Képviselő-testület 2011. márci-
us 31-ig a jelenleg hatályos ren-
deletét felül fogja vizsgálni, az 
aktuális módosításokat el fogja 
végezni. 

Ha az ügymenetek úgy kívánják 
rendkívüli ülésekre kerül sor. 

A Képviselő-testület következő 
ülését december 27-én tartja. 

Minden érdeklődőt szeretettel 
várunk. 

Képviselő-testületünk 2010. december 2-i ülésen döntött a 2011-ben 
fizetendő szemétszállítási díjakról. A következő táblázat az elmúlt 3 
év díjait mutatja be ÁFA nélkül. 

2009                 2010             2011 

60 literes edény         174 Ft              162 Ft           173 Ft 

110 literes  edény      229 Ft              213 Ft            227 Ft 

Tudom, hogy az lenne az igazi, ha a szemét mennyisége után fizet-
nénk a díjat, így a lakosság érdekelve lenne abban, hogy csökkentse a 
hulladék mennyiségét. 
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Önkormányzati hírek 

Verebi Híradó 

A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 

DÖNTÖTT: 

A polgármester illetményének 
és költségtérítésének változat-
lanul hagyásáról. 

Az alpolgármesteri tiszteletdíj 
(3 havi) „Verebi Zöld Völgy” 
Alapítvány részére történő 
kifizetéséről az alpolgármester 
asszony kérésének megfelelő-
en. 

A Verebért Egyesület székhe-
lyéről. 

A vagyonbiztosításokról. 

A település költségvetésének 
háromnegyed évi végrehajtá-
sáról. 

A település 2011. évi költség-
vetési koncepciójáról. 

Az étkezési térítési díjakról. 

A település szerkezeti terv és 
a Helyi Építési Szabályzat mó-
dosításáról. 

Iskolai pályázati összeg 
(utófinanszírozású) megelőle-
gezéséről. 

Házi szociális gondozás 2011. 
évi támogatásáról. 

Az óvodai téli szünet időpont-
járól. 

Közbeszerzési tanácsadó, le-
bonyolító irodáról. 

SZEMÉTSZÁLLÍTÁS 

Változás történt a hivatal köz-
tisztviselőinek munkarendjében. 

Jakab Sándorné és Hollósi Já-
nosné speciális nyugdíj előtti fog-
lalkoztatási programban vesz 
részt október 15-től illetve dec-
ember 1-től. 

Munkaidejük heti 12 óra. 

Az ügyfeleket tisztelettel kérem, 
hogy 

Hétfőn   8-16 óráig 
Hollósi Jánosnét 

Kedden   8-12 óráig 
Hollósi Jánosnét  
Szerdán   8-16 óráig 
Kmetz Norbert jegyző urat 
Csütörtökön  8-16 óráig 
Jakab Sándornét 
Pénteken  8-12 óráig 
Jakab Sándornét 
keressék ügyes-bajos dolgaikkal. 

A HIVATAL ÜGYFÉLFOGADÁSI RENDJE 

A köztisztviselői létszám növelé-
sére nincs lehetőségünk. A hiva-
talban munkát vállalhatnak a 
szakmai gyakorlati időben diák-
jaink, akiknek elfogadja oktatási 
intézménye a nálunk végzett 
munkát. 
 

A 2011-ben induló Nemzeti Köz-
munka Program részleteit még 
nem ismerjük. A jövőben is élni 
szeretnénk a lehetőségével. 
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Próbáljuk meg szebbé varázsolni 
embertársainkkal töltött időt! Egy 
mosoly, egy jó beszélgetés sokat se-
gíthet mindig, MOST pedig kará-
csony közeledtével érzékenyebbek 
vagyunk az emberi kapcsolatok mi-
nőségére, fokozottabban kell, hogy 
figyeljünk egymásra. 

Jelképesen nyújtom a kezem azok-
nak, akik nem engem szerettek vol-
na polgármesternek, felajánlva a 
közös településünkért végzett mun-
ka örömét.  

Kívánom mindenkinek, a jövőben 
találja meg azt a boldogságot, örö-
möt, melynek segítségével a min-
dennapi gondok eltörpülnek! 

Kívánom, hogy legyenek célok, fel-
adatok, munkák, melyek értelmet 
adnak az életnek! Legyenek népes, 
boldog családok, melyek érdekében 
érdemes a feladatokat elvégezni! 

Legyenek őszinte, szereteten, tiszte-
leten alapuló emberi kapcsolatok 
barátok, szomszédok, ismerősök, 
családtagok között, hisz ezek a kap-
csolatok határoznak meg bennünket 
„EMBEREKET”! 
 

2010 advent idején 
 

Tisztelettel: Kurcz Mária  

                                        polgármester 

Túl vagyunk az önkormányzati vá-
lasztásokon. Tapasztalhattuk, hogy 
településünkön is durvult a kam-
pány, de vége. Mindenkinek le kell 
tudnia zárni azt az időszakot. 

Köszönöm, hogy megtiszteltek bi-
zalmukkal és településünk irányítá-
sát az elkövetkező négy évben rám 
bízták. Igyekszem a bizalmat szak-
maiságon alapuló lelkiismeretes 
munkavégzéssel meghálálni. 

Tudom, hogy nem vagyok tökéletes, 
tudom, hogy több szem többet lát és 
szívesen fogadom a jó szándékon 
alapuló, segítő kritikát, munkát és 
tapasztalatot. 

Továbbra is azon fogok munkálkod-
ni, hogy településünkön a nyugodt 
munkavégzés biztosítva legyen. 

Tudom, hogy nehéz az emberek 
többségének a mindennapokat meg-
élni úgy, hogy nincs munka, szoríta-
nak az anyagi gondok,  és kudarcok 
sorát éljük át naponta az élet apró 
dolgaiban. 

Ilyenkor sajnos Öröm forrásává vál-
hat az egymással szembeni figyel-
metlenség, gonoszság, bántás. 

NE ENGEDJÜK, hogy elhatalma-
sodjon rajtunk ez az öröm és a 
rosszindulat beépüljön a személyi-
ségünkbe! 

Ne nézzünk rosszallóan a bocsána-
tot kérőkre és a megbocsátókra! 

ÜNNEPI GONDOLAT 
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Gyermekeink 
biztonságáért 

2010. december 8-án 11.00 órakor az 
agárdi óvodásokhoz (Gárdony Vá-
ros II. sz. óvodájába) látogatott el két 
munkatársával Dr. Sági János r. al-
ezredes rendőrkapitány, a Gárdonyi 
R e n d ő r k a p i t á n y s á g 
Balesetmegelőzési Bizottságának 
Elnöke. 
Az Óvoda és tagóvodái képviselői 
részére átadott 170 db. kisméretű jól 
láthatósági mellényt, továbbá óvo-
dánkét 2-2 felnőtt méretűt. 
A rendőrkapitányság vezetője el-
mondta, hogy rendkívül fontosnak 
tartja a gyerekek közlekedésbizton-
ságra nevelését, és véleménye sze-
rint nem lehet elég korán kezdeni a 
közlekedéssel kapcsolatos helyes 
magatartásformák, tudnivalók elsa-
játítását. Hangsúlyozta, az említett 
korosztály számára nagyon fontos a 
példamutatás, elsősorban a szüleik 
és nevelőik részéről. 
Szólt arról, hogy nem ajándékként 
adja át  a mellényeket, hanem a köl-
csönös együttműködés eszközének 
tekinti azokat. Közös célunk gyer-
mekbalesetek megelőzése. 
A rendőrkapitány a helyszínen meg-
jelent sajtó részére ismertette a Gár-
donyi Rendőrkapitányság 2010. évi 
baleseti statisztikai adatait. 
Elmondta, hogy évente átlagosan 
100 személyi sérüléssel járó közúti 
közlekedési baleset történik a Velen-
cei-tó térségében, amelyből 
tavaly 9, idén 7 kiskorú sérült meg. 
(4 fiatalkorú, és 3 gyermek.) Ők jel-
lemzően részesek voltak, nem pedig 
okozók. 
A Rendőrkapitányság kezdeménye-
zését az óvodák pedagógusai és a 
gyermekek is rendkívül pozitívan, 
együttműködően fogadták. 
 

Dr. Sági János r. alezredes 

Hirdetmény pályázati eredményről 

2010. október 26-án érkezett a KvVM 
Fejlesztési Igazgatóság levele, hogy 
„Vereb Község Szennyvízelvezeté-
se” című KEOP-1.2.0/2F/09-2010-
0026 azonosító számú projekt meg-
valósításához nettó 279 622 232 fo-
rintot a Kohéziós Alap és a Magyar 
Köztársaság költségvetése társfinan-
szírozásban biztosítja. 

Ezen időponttól 60 nap áll rendelke-
zésre a Támogatási Szerződés szer-
ződő felek által történő aláírására. 

A Támogatási Szerződés aláírása 
után közbeszerzési /beszerzési eljá-

rások keretében a projektmene-
dzsert, a közbeszerzést lefolytatót, 
műszaki ellenőrzést végzőt,  kivite-
lezőt, nyilvánosságot tájékoztató 
munkát végzőt bízza meg a Képvise-
lő-testület. 
 

Vereb, 2010. november 5. 
  

Kurcz Mária polgármester 
 

Örömmel tájékoztatom Önöket, 
hogy a Támogatási szerződés 2010. 
december 15-ei dátummal aláírásra 
került. 



Nyár végétől több gazdálkodó kere-

sett fel a Mezőgazdasági Szakigazgatási 

Hivatal (továbbiakban MGSZH) Nö-

vény és Talajvédelmi Igazgatóságától 

kapott levéllel, amelyben arról kaptak 

értesítést, hogy a hatóság hamarosan 

ellenőrzi a JFGK 2; 3; 4 betartását gaz-

daságukban. Bár a levél tartalmazta, 

hogy mi képezi majd az ellenőrzés tár-

gyát, nem tudták mire számítsanak. 

Ezekre az ellenőrzésekre folyamatosan 

kell számítani, ezért erre az alábbiakkal 

szeretném felkészíteni a gazdálkodókat. 

Az MGSZH Növény és Talajvédelmi 

Igazgatóságának szakemberei augusz-

tusban kezdték ellenőrizni a Kölcsönös 

Megfeleltetés 3 jogszabályban foglalt 

követelményét (röviden JFGK 2;3;4). 

Mindhárom környezetvédelmi irányelv 

célja a felszíni és felszín alatti vizek 

tisztaságának megóvása oly módon, 

hogy megakadályozza az emberekre, 

állatokra, növényzetre veszélyes anya-

gok földtani közegbe, felszíni és felszín 

alatti vízbe való bevezetését. 

A JFGK2-t, a felszín alatti vizek 

szennyezés elleni védelmének betartását 

a földterülettel rendelkező, illetve ser-

tést, szarvasmarhát, juh és kecskefélét 

tartó mezőgazdasági termelőknél ellen-

őrzi a hatóság. 

 A helyszíni ellenőrzés során meg-

vizsgálják van-e a gazdálkodó területén 

vagy telephelyén ásott kút vagy akna - 

amely csábító lehet szennyezőanyag 

elhelyezésére- és amennyiben van ilyen, 

történt-e szennyezőanyag bevezetése, 

elhelyezése. Szennyezőanyagnak számít 

a műtrágya, növényvédő szer, üzem-

anyag, kenőanyagok, mosóvíz. Ahol 

történik műtrágya vagy növényvédő 

szer tárolás, megvizsgálják annak szak-

szerűségét. A gazdaságban használt 

mezőgazdasági gépek műszaki állapotát 

is ellenőrzik, nincs-e üzemanyag vagy 

kenőanyagfolyás, illetve gondoskodnak-

e az összegyűjtéséről.  
 

Ezzel a követelménnyel kapcsolatban 

ritkán találnak nem megfelelést az el-

lenőrök. 

A JFGK3 a szennyvíziszap felhaszná-

lást szabályozza, ezért azokra a gazda-

ságokra vonatkozik, amelyek használ-

lékletében a MePAR szerinti fizikai 

blokkszintjén meghatározott területek. 

A települések belterülete 

Az egységes környezethasználati 

engedélyezési eljárás alá tartozó állat-

tartó telepek (40000 férőhely baromfi, 

2000 férőhely (30 kg-on felüli) sertés, 

750 férőhely anyakoca) valamint az 

állattartó telephez tartozó trágyatárolók 

területe. 
 

Az állategészségügyi szabályzat sze-

rinti nagy állattartó telepek (30 ló, 50 

szarvasmarha, 200 juh, kecske, 100 

sertés 2000 brojler baromfi vagy 500 

kifejlett baromfi. 
 

A helyszíni ellenőrzés két módon 

történik, mivel a betartandó követelmé-

nyek egy része ellenőrizhető csak szem-

revételezéssel, a többit csak nyilvántar-

tásból és egyéb dokumentációból lehet 

elvégezni. 
 

Az egyik leggyakrabban előforduló 

hiba a nyilvántartás vezetésének hiánya. 

A nitrátérzékeny területen gazdálkodók-

nak, valamint a háztartási szükségleteit 

meghaladó mennyiségű állatot tartók-

nak szabadon választott formátumban, 

de folyamatosan fel kell jegyezni a mű-

trágya és szerves trágya kijuttatást, ta-

lajművelést, állatállomány nyilvántar-

tást, valamint a keletkezett szerves trá-

gya tárolására, eladására vagy átadására 

vonatkozó adatokat. Ez a nyilvántartás 

az alapja az évenkénti nitrát adatszol-

gáltatás teljesítésének, amit a területileg 

illetékes talajvédelmi hatóságnak au-

gusztus 31 és december 31. között kell 

eljuttatni az előző gazdálkodási évről. A 

nyilvántartásból ellenőrzik a hatóságok, 

hogy nem történt-e a tiltott időszakban 

(november 15. és február 15. között) 

trágya kijuttatás, kivéve az őszi kalászo-

sok fejtrágyázását, ami február 1-től 

engedélyezett. Valamint betartotta-e a 

gazdálkodó a szerves trágya kijuttatás 

mennyiségi korlátjait (170 kg/ha nitro-

gén hatóanyag). 
 

Gyakori hiányosság, hogy a gazdál-

kodónak nincs 5 évnél nem régebbi 

talajvizsgálati eredménye. A nitrát ren-

delet (59/2008.(IV.29.)FVM r.) szerint 

azokon a nitrátérzékeny területeken, 

melyeken nitrogén hatóanyag kijuttatás 

nak szennyvíziszapot. 

A szennyvíziszap a települési 

szennyvíz tisztítása után keletkező olyan 

iszap, amelynek biológiai, kémiai, illet-

ve hőkezeléssel, vagy más eljárással a 

szennyező és fertőző anyag tartalmát 

megfelelő mértékben csökkentik, és így 

alkalmassá válik mezőgazdasági fel-

használásra. Az EU-irányelvek egyértel-

műen a szennyvíziszap visszaforgatását 

szorgalmazzák, ugyanakkor egyre szi-

gorúbb határértékeket szabnak meg, 

mivel ez az anyag tartalmazhat toxikus 

vagy egyéb környezetre veszélyes anya-

gokat. 

A szennyvíziszap felhasználásához 

rendelkezni kell az illetékes talajvédel-

mi hatóság engedélyével. Helyszíni el-

lenőrzés során be kell mutatni az enge-

délyező határozatot és a szennyvíziszap 

átadás-átvételi bizonylatot, amelyeket 

10 évig meg kell őrizni. 

A szennyvíztisztító telepek ritkán ren-

delkeznek saját földterülettel, ezért a 

környék mezőgazdasági termelőivel 

kötnek megállapodást a szennyvíz elhe-

lyezéséről. A gazdálkodók általában 

csak a földterületet biztosítják. Az enge-

délyeztetést, kijuttatást a tisztító telepek 

végzik. 

Az ellenőrök megvizsgálják, hogy a 

szennyvíziszapot az engedélyben sze-

replő helyrajzi szám szerinti területre, az 

engedélyben meghatározottnál nem na-

gyobb adagban, a talajfelszín alá juttat-

ták-e ki, felszíni kijuttatás esetén szikka-

dás után bedolgozták-e a talajba. A ter-

mőföldön a szennyvíziszapot tárolni 

nem szabad. Az engedélyező határozat-

ban előírt feltételeket (növényfajok igé-

nyei, kijuttatás lehetséges időpontja) be 

kell tartani. 

A vizsgált esetek csekély részében talál-

nak nem megfelelést az ellenőrző ható-

ságok. 
 

A JFGK4 a mezőgazdasági eredetű 

nitrátszennyezés elleni védelem előírása-

it tartalmazza. Hatálya kiterjed a 

nitrátérzékeny területen gazdálkodókra, 

valamint a sertést, szarvasmarhát, juh és 

kecskefélét tartókra, állatlétszámtól füg-

getlenül. 

Nitrátérzékeny területek : 

A 43/2007.(VI.1.) FVM rendelet mel-
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Gazdahírek 
Az idén is ellenőrzik a mezőgazdasági termelőket! 



történik, ezt 5 évente elvégzett szűkített 

talajvizsgálatra kell alapozni. Ennek 

pótlására 3 nap haladékot ad az ellenőr-

ző hatóság. 
 

A helyszíni szemle alkalmával a 

hatóság szakemberei a termőföldeken 

ellenőrzik a lejtős területek trágyázásá-

ra, valamint a szerves trágya mezőgaz-

dasági területen való ideiglenes tárolásá-

ra vonatkozó szabályok betartását. 

Amennyiben a gazdálkodó hígtrágyát 

juttat ki a területeire, rendelkeznie kell 

talajvédelmi tervre alapozott talajvédel-

mi hatósági engedéllyel. Az ellenőrzés 

során a helyszíni ellenőr az engedély 

bemutatását kéri. 
 

Az állattartó telepeken a képződött 

szerves és hígtrágyát szivárgásmentes, 

megfelelő műszaki védelemmel ellátott 

tárolóban kell gyűjteni, melynek kapaci-

tása 6 havi trágya befogadására kell 

elegendőnek lennie. Nitrát érzékeny 

területen az ilyen tárolók kialakításának 

határideje 2011.december 31., kivéve az 

egységes környezethasználati engedély-

lyel rendelkező telepeket. Jelenleg azo-

kon a telepeken történik ennek a feltéte-

leknek az ellenőrzése, ahol az engedély-

ben szereplő határidő már lejárt. 
 

A talajvédelmi hatóság tájékoztatása 

szerint az ellenőrzésre kerülő mezőgaz-

dasági termelőket az ellenőrzés előtt 

kiértesítik, így van még lehetőség bizo-

nyos hiányosságok pótlására. 

 

Domakné Szendi Erika 

ÚMVP tanácsadó 

Magyar Agrárkamara 

Falugazdász tájékoztató 
 

Az 59/2008.(IV.29) –es FVM rendelet szerint december 31.-ig  kell eljuttatni az ún. nitrát-jelentést  az MgSzH Növény 
és Talajvédelmi Igazgatóságára /Velence, Ország u. 23/ minden nitrát-érzékeny területen gazdálkodónak, illetve 
háztartási igényeit meghaladó mértékben állattartást végzőknek. Az adatszolgáltatást megalapozó folyamatos nyil-
vántartást kell vezetni a külön jogszabály szerinti Gazdálkodási Napló tápanyag-gazdálkodásra, trágyázásra, parcel-
la művelési adatokra, valamint állattartásra vonatkozó lapjain, vagy ennek megfelelő adattartalommal. A 
nitrátjelentés a 2009.szeptember 1.-től 2010. augusztus, 31.-ig terjedő időszakot foglalja magába.. Mivel a körzetben 
szinte mindenhol nitrát-érzékeny területet találunk, gyakorlatilag minden gazdálkodónak jelentést kell adni. Nálam 
lesz nyomtatvány, a gazdáknak a használt földterület adatait / helyrajzi szám, blokk azonosító, pontos terület, 
kijuttatottszerves ill. nitrogén műtrágya mennyisége/ kell behozni. 

2011 január 15.-től lehet igényelni a mezőgazdaságban felhasznált gázolaj utáni jövedéki adó visszatérítést, ami 2010-
ben vásárolt üzemanyag esetés 77,88 Ft/l. Feltételei változatlanok: saját névre szóló szolgáltatás-vagy gázolajszámla, 
MVH-s regisztráció, valamint érvényes földhasználat az adott földterületre. Kérem az Edeck Kft-től szőlőterületet 
bérlőket, hogy a januári tumultus elkerülése érdekében a számlák kézhezvétele után még 2010-ben jelentkezzenek 
nálam. 

                                                                        Nagy János falugazdász 
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Áldott, békés karácsonyi ünnepeket 
és boldog új esztendőt 

kívánunk olvasóinknak! 
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Iskolai hírek 

ján, ahol néhány verssel színesítet-

ték a műsort. 

November 

2.-5. között őszi szüneten vol-

tunk, ami alatt az óvodások beköl-

töztek az átalakított hátsó épület-

részbe. A szünet után már közösen 

birtokoltuk az udvart. Reméljük 

békés lesz az együttélésünk és a 

gyerekeknek is könnyebb lesz óvo-

dásból iskolássá válniuk. 

Gesztoriskolánk Kápolnásnyé-

ken novemberben tartja a Név-

adónk Hava rendezvénysorozatát, 

melyben alsósoknak mesemondó 

versenyt hirdettek. Iskolánkat két 

tanuló képviselte: Tőzsér Szabolcs 

2. o. és Varga István 4. o. A 4. osztá-

lyosok közül Varga István 3. helye-

zést ért el. 

December 

Meglátogatott bennünket is a 

Mikulás. Énekszóval készültek és 

nagy örömmel vették át a gyerekek 

a mikuláscsomagot, melyben termé-

szetesen sok-sok édesség volt.  

10-én  délelőtt részt vettek a ta-

nulók egy zenés előadáson az 

óvisokkal együtt. 

Szénási Sándor emlékére rende-

zett szavalóversenyen 5 iskola 20 

kisdiákja varázsolta el a közönséget 

verseivel. A zsűri, Szénási Sándor-

né, Ellmann Zoltánné és Gránitzné 

Kratancsik Rita két korcsoportban 

értékelte a szavalókat. Eredmények:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

1.-2. osztályosok 

I.    Horváth Celina (Baracska) 

II.   Tőzsér Szabolcs (Vereb) 

III. Czakó Anna (Pázmánd) 

A 2010/2011-es tanévet 28 tanu-

lóval indítottuk el. Az osztályba so-

rolásnál ismét tudtuk tartani az 1.-3. 

és a 2.-4. összevonást, így a gyerekek 

a megszokott tanítóval folytathatták 

a tanulást. 

Szeptember 

Elkezdődött az iskola épületének 

átalakítása, hogy az óvoda is otthon-

ra leljen benne. Szerencsénkre a 

szakemberek kellő odafigyeléssel 

dolgoztak, így némi zajtól eltekintve 

zavartalanul tanulhattak a gyerekek. 

Készültünk a szüreti napra, ahol 

már hagyományosan tánccal szere-

peltünk a műsorban. 

Ebben a hónapban tartottuk az 

őszi hulladékgyűjtést is, mely alkal-

mából 2250 kg papírt és 2204 kg 

fémhulladékot sikerült összegyűjte-

nünk. 

Benedek Elek születésnapja a 

mese ünnepnapja (szeptember 30.). 

Ebben az évben a Kistérségi Köz-

kincs Kerekasztal szervezésében me-

seíró pályázaton indulhattak a tanu-

lóink.  

Az eredmény: 

I. Varga István 4.d. 

II. Tamás Luca és Czeczei Roland 

4.d.  ( holtverseny ) 

III. Kolonics Balázs 3.e. 

Ők a tavasszal ( az őszi esős idő-

járás miatt tolódott el) hajókirándu-

láson vehetnek majd részt, jutalmul 

a meséikért. A pályázatban a többi 

tanulóval együtt részt vehettek egy 

mesés-zenés interaktív bemutatón is 

a pázmándi művelődési házban. 

Október 

Iskolába jártak a tanítók. Két 

hétvégés ingyenes továbbképzésen 

vett rész két kollégánk, melyet a Ve-

lencei-tó Környéki Egységes Peda-

gógiai Szolgálat szervezett a sajátos 

nevelési igényű (SNI) tanulókkal is 

foglalkozó pedagógusok számára. 

Az iskolások közül néhányan 

részt vettek a községi megemlékezé-

sen és az elszármazottak találkozó-

Különdíjas: Ferencz-Csibi Nóra 

(Baracska) 

3.-4. osztályosok 

I.   Burián Eszter (Pázmánd) 

II.  Jenei Martin (Kápolnásnyék) 

III. Tamás Luca (Vereb) 

 

Az utolsó tanítási héten is akadt 

bőven program. Kedden az 

óvisokkal együtt köszöntöttük a ka-

rácsonyt. Csütörtökön a Palánta 

misszió előadását láthattuk és aján-

dékot is hoztak a gyerekeknek. Pén-

teken pedig egy kis ráhangolódás 

után az iskolások is varázsoltak ma-

guknak egy karácsonyfát a Verebi 

Zöld Völgy Alapítványtól kapott 

fenyőfából. Megható műsorral ked-

veskedtek a vendégeinknek, hozzá-

tartozóknak. Vereb Kistelepülés Is-

kolájáért Alapítványtól kapott 

hócsúszkát ki is próbálhatják a szü-

netben. Az ünnepet pedig a Junior 

Zrt. ercsi konyhája jóvoltából ham-

burgerrel illetve a szülők által készí-

tett süteménnyel zártuk. A téli szü-

net január 2-ig tart, az első tanítási 

nap 2011. január 3. 
 

2011. 

Az ebédbefizetés rendje módosul. 

Az étkezést ezentúl minden hónap 

10. utáni hétfőn egész nap és kedden 

délig lehet befizetni a hivatalban. 
 

Tőzsér Mónika tagiskola-vezető 
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A Zuhogó legendája 
 

Egyszer volt, hol nem volt, volt 
egyszer Vereben egy üres terület. 
Ez a darabka föld olyan mocsaras 
volt, hogy senki nem művelte meg. 
No, gondolták az emberek, kéne 
csinálni valamit azzal a területtel. 
- Van egy ötletem! - kiáltott fel egy 
gazdag ember - Építsünk oda egy 
várat! Erős várat építünk, a költsé-
geket én állom. 

Öt hónapon belül el is készült a 
gyönyörű várkastély. Volt öröm 

Vereb Vitéz Legendája 

Egyszer régen, nagyon régen, 

réges-régen az Óperenciás –tengeren 

is túl, ahol a kurta farkú malac túr, 

volt egy falucska. 

Ez a falucska, melynek neve Ve-

reb, arról volt híres a környéken, 

hogy egy nemes vitéz védte. Erről a 

vitézről az a hír járta, hogy különle-

ges képességei vannak. 

Egyik évben igen nagy szárazság 

gyötörte a falut. A falubeliek tanács-

tanul siettek a vitéz elibe és kérték a 

segítségét. A vitéz a falu közepére 

sietett, ahol a falubeliek ástak egy 

árkot, remélve, hogy találnak vizet. 

Ekkor a vitéz a pallosát a földbe 

szúrta, és lám csodák csodájára víz 

fakadt a földből. A falubeliek ujjong-

va ünnepelték a hős vitézt. 

Így alakult ki a verebi forrás, de 
sajnos az ünneplés nem tartott soká-
ig, ugyanis a víz csak dőlt-csak dőlt 
és nem tudott hova folyni. Így a fa-
lubeliek egy hosszú árkot kezdtek el 
ásni. Egyszer csak egy nagy sziklába 
ütköztek, ismét a vitéz segítségét 
kérték. Jött is a vitéz sietve, megállt a 
szikla előtt, és dobbantott egy na-
gyot a jobb lábával, ekkor csodák 
csodájára a szikla a föld alá süllyedt. 
A falubeliek a falu ezen részét el is 
nevezték Zuhogónak. Végre a falu-
beliek tudtak öntözni, megszűnt a 
szárazság. 

Ebben az évben történt, hogy 

egyik nap, a falu juhásza a napi le-

geltetés során terelte hazafelé a juho-

kat. A Madárcseresznyés úton ha-

ladt éppen keresztül, amikor egy 

hatfejű sárkány toppant elibe. A sár-

kány így szólt a juhászhoz: 

- Hé, te juhász! Most megeszem az 

összes juhodat. A juhász könyörgött 

a sárkánynak: 

- Ne edd meg a juhaimat, ezek még 

nagyon fiatalok és soványak! Hozok 

neked a faluból hat hízott ökröt. 

Gondolta a sárkány: - Jobban já-

rok hat ökörrel - így hát belement az 

üzletbe. A juhász elszaladt, de nem 

az ökrökért, hanem a vitézhez sie-

tett. Jött is a vitéz sietve, és nekiállt 

hadakozni a sárkánnyal. Hadakoz-

tak, hadakoztak, de csak nem bírtak 

egymással. A sárkány mind a hat 

feje tüzet okádott a vitézre, ekkor a 

vitéz maga elé rántotta a pallosát, és 

láss csodát, a pallos mind magába 

szívta a tüzet. 

Ez így ment napokon keresztül, 

de csak nem bírtak egymással. 

A negyedik nap reggelén a köze-

li szilvásból egyszer csak hirtelen 

egy daliás királyfi vágtatott elő tál-

tos paripáján, és a vitéz segítségére 

sietett. Közös erővel sikerült legyőz-

niük a rettenetes hatfejű sárkányt. A 

fáradtságos harc után győztesen 

tértek vissza Verebre, ahol a falube-

liek nagy lakomát csaptak a tisztele-

tükre. 

Itt a vége, fuss el véle, aki nem 

hiszi, járjon utána. 

Varga István 4.o.  

közik. Mit tegyen a révész, hogy 
kiszabaduljon a börtönéből? 

A vitéz rögtön el is indult a Po-
gánykőhöz. Amint ott nézelődött, 
gondolkodott, megpillantott egy 
kisegeret a fa tövében. A kisegér a 
gyökerek közé akart bújni, de a vi-
téz gyorsan megfogta, mielőtt még 
elillant volna. Pár pillanat múlva az 
almafa gyönyörű aranyalmákat ter-
mett. 

A vitéz tovább indult a Madár-
cseresznyés útra. Leült a kút kávájá-
ra gondolkodni, vajon mi lehet a 
kút titka. Egyszercsak békakuruty-
tyolást hallott. Leereszkedett a kút-
ba, s egy békát talált a mélyén. 
Amint a vitéz felemelte a békát, is-
mét megtelt a kút borral. 

Elindult a vitéz a Zuhogóhoz. 
Fülébe jutott ez a gonosz boszor-
kánynak, hogy a vitéz már két rejté-
lyét megoldotta. Gyorsan ment is a 
révészhez, hogy a Velencei-tó náda-
sába őt elvigye, nehogy a vitéz rájöj-
jön a révész titkára. Amint a vitéz 
meglátta a boszorkányt a révésszel, 
eszébe jutott a megoldás. Ha a ré-
vész átadja az evezőjét, megszaba-
dul a börtönéből. Kiáltott egy na-
gyot: 
- Révész, add az eveződ a boszinak 
és ugorj! 

A révész a boszi kezébe nyomta 
az evezőt, és a vízbe ugrott. Ugrott 
volna a boszorkány is, de most már 
ő került a láthatatlan börtön fogsá-
gába. 

A gyönyörű tündér kiszabadult 
és világraszóló lakodalmat csaptak. 
Még ma is élnek, míg meg nem hal-
tak. 

Tamás Luca  4. o.  

A forrás tündére 
A Dunán túl, a Velencei-

hegységtől innen, van egy település, 
melynek neve Vereb. 

Itt élt a forrás tündére. Egyszer 
erre járt egy vitéz, aki a világot járta, 
helyét nem találta. Megpihent a for-
rásnál, hogy igyon a vizéből, mert az 
út porától száraz lett a torka. A for-
rás fölé hajolva egy tündért pillan-
tott meg a víz tükrében. 
- Szabadíts ki jó vitéz!- szólt a tün-
dér. 
- Egy gonosz boszorkány száműzött 
ide. Teljesíts három próbát értem, és 
jutalmul a feleséged leszek. 

A vitéznek annyira megtetszett a 
tündér, hogy rögtön fülig szerelmes 
lett belé! 
- Mondd, drága tündér, mit kell ten-
nem, hogy kiszabadítsalak innen! 
A tündér így felelt: 
- Az első, a Pogánykőnél van egy 
almafa. Régen aranyalmákat termett, 
ma egy szál levél sincs rajta. Mit kell 
tenni, hogy újra teremjen? A máso-
dik, a Madárcseresznyés úton van 
egy kút, régen borral volt tele, ma 
még víz sincs benne. A harmadik, a 
Zuhogónál van egy révész, aki akár-
hányszor ki szeretne szállni a csó-
nakból, mindig láthatatlan falba üt-



tuk szokásos karácsonyi készülő-
désünket, az első adventi gyer-
tyagyújtást a Forrásparkban. Ké-
szíthettünk  asztali vagy ajtódí-
szeket. Sült hurkát, a gyerekek-
nek teát, a felnőtteknek forralt 
bort kínáltunk. Köszönjük a fi-
nom házi édes és sós süteménye-
ket, valamint a zsíros kenyeret!  

December 3-án Kocsis Csaba be-
rettyóújfalui fotográfus, ének-
mondó, író „Az eltűnt idő nyo-
mában” című fotógrafikai kiállítá-
sa nyílt meg. Ezt követte Berek-
fürdői énekes poézis című zenés 
irodalmi előadása. Műsora zárá-
saként Szénási Sándor: Karácsony 
című megzenésített versével lepte 
meg a közönséget és Szarkáné 
Szénási Noémit, aki édesapja 
Mandulaág című bővített kötetét  
jelentette meg.  

 

A kiállítás 2011. január 9-ig látható.  

Az év utolsó negyedéve sem telt 

el rendezvények nélkül. 
 

Szeptember 18-án tartottuk szüreti 
napunkat.  

Október 23-án az Elszármazottak 
III. Találkozójára került sor. 
Verebieket és volt verebieket  friss 
pompossal vártuk a Háromszájú 
Kemencénél. A református temp-
lomban istentisztelettel és a kopja-
fánál koszorúzással folytatódott a 
nap . Ebéddel és műsorral zártuk a 
találkozót.  

November 26-án rendeztük meg az 
idősek napját. Mile Lajost és ked-
ves feleségét 60. házassági évfor-
dulójuk alkalmából Kurcz Mária 
polgármester otthonukban köszön-
tötte. 

November 28-án, advent első va-
sárnapján a Verebi Zöld Völgy 
Alapítvánnyal és a Dalosajkú Szép-
asszonyok Karával közösen tartot-

bővivel, a környékről mindenki a 
csodájára járt. Másnap rémülten lát-
ták, hogy egy háromfejű sárkány 
beköltözött a várba. 
- Segítség, segítség! – kiabálták. 
- Hogyan űzzük el a sárkányt a vár-
ból? 

Hívtak az emberek sok száz lova-
got, de egy sem győzte el a bestiát. 
Aztán egy szegény embernek tá-
madt egy ötlete. 
- Várjuk meg, míg elalszik, és az éj 
leple alatt ássuk körbe a várat és en-
gedjük bele a patak vizét, így a sár-
kány a várban reked.  

Így is lett. Egész éjszaka folyt az 
ásás. Reggelre be is fejezték a mun-
kát. Mikor a sárkány felébredt, és 
látta, mi történt, míg aludt., dühében 
toporzékolva földig rombolta a várat 
és az emberekre támadt. Viszont a 
vizes árkon nem tudott átkelni. 
Vesztére a vízbe fulladt. 

Volt is nagy öröm. Emlékét most 
is őrzi az egykori vár falán csobogó 
víz, melynek nevét Zuhogónak is-
merjük. 

Czeczei Roland 4. o . 

Fogadj örökbe egy 
cseresznyefát! 
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A Cseresznyés út 

Hol volt, hol nem volt, volt egy-
szer egy szegény legény. 

Ez a szegény legény eljött egyszer 
a falunkba, Verebre, hogy munkát 
keressen. Talált is munkát, de a falu-
ban olyan nagy volt a szegénység, 
hogy csak érett cseresznyével tudtak 
fizetni. Munka közben meglátta a 
földesúr leányát, aki olyan szép volt, 
mint a nyíló rózsa. Fölbátorodván 
megkérte a lány kezét, de azt a vá-
laszt kapta, hogy csak akkor kapja 
meg, ha gazdag lesz. Elkeseredett a 
szegény legény, de a munka végezté-
vel, hazafelé menet támadt egy jó 
ötlete. A faluból kifelé vezető út mel-
lett elültette a fizetségül kapott cse-
resznye magjait. Pár év alatt a fák 
termőre fordultak és a szegény le-
gény visszatérve a termést eladva 
gazdag lett, mert még akkor is nagy 
értéke volt a cseresznyének. 

A földesúr szavát megtartva hoz-
zá adta a lányát. Hét falura szóló la-
kodalmat csaptak, és még ma is él-
nek, ha meg nem haltak. Aki nem 
hiszi, jöjjön el megnézni a Cseresz-
nyés utat. 

Kolonics Balázs  3.o.  

Közösségi Ház és Könyvtár 

Vereb Kistelepülés Iskolájáért 

Alapítvány 40 db cseresznyefát vásá-

rolt a Cseresznyés út beteg és elhalt 

fáinak pótlására 2009 novemberében. 

A fák ültetését az örökbe fogadó 

iskolások végezték szüleikkel és se-

gítőkkel.  

A fák gyökereit támadó cserebo-

gár lárvák miatt 25 fát pótolnunk 

kellett novemberben.  

Kérünk minden kis fatulajdonost 

és szüleiket,  látogassanak ki cseresz-

nyefájukhoz! Télen ellenőrizzék, 

hogy a vadak elleni háló a törzsön 

van-e, tavasszal kapálják meg óvato-

san a tövét. A fák környékén a fűka-

szálást az önkormányzat elvégzi, 

akárcsak a névtáblák felújítását. 

 

 

 

 

 

Reméljük, a gondos ápolást és 

odafigyelést pár év múlva terméssel 

hálálják meg cseresznyefáink. 

Kocsis Csaba 



Kegyes volt az időjárás hozzánk 
szeptember 18-án. A rendezvény 
ideje alatt nem esett az eső, ami nagy 
szó volt az idei évben. Szerencsére a 
délelőtti és az esti esőzéseknek csak 
a cipőnk látta  kárát. 

Elsőként  a  Verebi Végh János 
Tagiskola tanulói léptek fel „Érik a 
szőlő…” című műsorukkal. 

Őket követték a Verebi Tagóvoda 
nagy-és középső csoportosai. 

„Szüreti dallamok címmel a 
verebi Dalosajkú Szépasszonyok 
Kara következett. 

A hangulatot megalapozva kihir-
dettük a „Vereb borásza 2010-ben” 
nyertesét és az idei év legjobb helye-
zést elért gazdákat. 

Az önkormányzat és a velencei 
borrend  díjait Kurcz Mária polgár-
mester és Mati Károly nagymester 
adták át a velencei Szent Benedictus 
Borlovagrend és a székesfehérvári 
Noé-hegyi Szent István Borlovag-
rend képviselőivel. 
I.   Jakab János 
II.  Pók Béla 
III. Gruber Ferenc lett. 

Vendég fellépőink színvonalas 
műsorral folytatták a napot. A 
magyaralmási Kéknefelejcs Asz-
szonykör  műsora, Balogh Péterné 
(Vass Lajos—érmes énekes) Sza-
bolcs-szatmár-beregi nótái, a verebi 
néptánc csoport bemutatója és a 
martonvásári Régi Szépek tánca 
nagy sikert aratott a nézők körében. 

Köszönjük támogatóinknak és 
segítőinknek, hogy hozzájárultak a 
szüreti nap sikeréhez. 

18. Szüreti Nap 

Szabó László a 2009. és Jakab János a 2010. 
év borásza a vándorkupával. 

November 6-án "Gólyafát" avat-

tunk a 2009-ben született verebi 

gyermekek táblájával és hársfákat 

ültettünk a 2010-ben született gyer-

mekek szüleivel és segítőinkkel a 

Forrásparkban a Gemenci Erdő- és 

Vadgazdaság Zrt. által meghirdetett 

„Minden születendő gyermeknek 

ültessünk egy fát” mozgalom kereté-

ben.  

2009-ben született gyermekek: 
László Alina 
Édes Jázmin Boglárka 
László Jázmin 
Jakab Márk Levente 

Piricz Nimród 
Takács Luca Sára 
Bencsik Petra 
Daru Balázs 
Kocsor Anikó 
Valentini Bálint 
Kállay Benedek 
 

2010. nov. 6-ig születtek: 
Tóth Fruzsina 
Mocsi Petra 
Kapusi Patrik 
Keczeli Csenge 
Lukács Bence 
Drapos Lilla 
Patatics Réka 
Lakatos Laura 

 Gondoltuk, ha régen működött, 
talán most is működőképessé vál-
hat, ezért elhatároztuk, hogy egye-
sületet alapítunk. 

November 9-én a megismételt 
alakuló ülésen 20 alapító taggal 
megalakítottuk a közhasznú Vere-
bért Egyesületet, amely polgármes-
ter asszony javaslatára kulturális 
feladatokat is ellát. Céljai: 
A helyi közművelődés támogatása, 

Szeptember 25-én a pákozdi csata 
napjára emlékezve légpuskás lövész-
versenyt tartottunk három kategóri-
ában. 

A lövészettel, mint sporttal való 
megismerkedést Nyári Ferenc vetet-
te fel, reménykedve, hogy a fiatalo-
kat érdekli. Településünkön nem 
ismeretlen dologról van szó, hiszen 
hosszú éveken át működött, majd a 
rendszerváltás idején megszűnt a 
sportlövő klub. 

kulturális és hagyományőrző tevé-
kenységének segítése, továbbfejlesz-
tése és a község helytörténetének 
ápolása. 
A sport eszméinek ápolása, terjeszté-
se az ifjúság és a felnőttek körében. 
Biztosítani a lehetőséget a sport iránt 
érdeklődőknek, hogy a sportot ver-
senyszerűen, szabadidő-és tömeg-
sportszerűen végezhessék. 
A lövészetet megismertetni és meg-
szerettetni az egyesület tagjaival. 

Gólyafaavatás és faültetés az újszülötteknek 

Verebért Egyesület  
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január 28. 
Az aranyszarvasok népe. Szkítia és 
szkíták a Kárpát-medencében. 
Előadó: dr. Selmeczi László régész, 
etnográfus 
február 04. 
Hívatlan útitársaink: a paraziták 
Előadó: dr. Kassai Tibor ny. egyete-
mi tanár, professor emeritus 
február 11. 
Színházak a XIX. Sz. fordulóján, a 
verebi Végh kastélyszínház 
Előadó: Bugár-Mészáros Károly épí-
tész, a Magyar Építészeti Múzeum 
igazgatója 
február 18. 
A nők felemelkedése és tündöklése 
Előadó: dr. Bálint Sándor szülész-
nőgyógyász 
február 25. 
Biokertészkedés 
Előadó: Nemes Mátyás őstermelő 
március 04. 
Lengyel-magyar, két jó barát 
Előadó: Szalai Attila polonista, dip-
lomata, újságíró 
március 11. 
A magyar agrárium helye a világban 
Előadó: dr. Prof. Akad. Kovács Fe-
renc 
március 15. 
Kocsis Csaba: A legelső pandúr – 
(Fejezetek O’sváth Pál 48-as honvéd 
életéből) könyvbemutató 
 

Tervezett ideiglenes kiállítások: 
 

Hetesi András számítógépes grafikái 
január 14– január 25-ig 

 Horváth István – fafaragó 
január 28-tól február 8-ig 

Ruppert Iván – fotós 
február 11-től február 22-ig 

Gordos Cintia 
Török Károlyné csipkekészítő 

február 18-tól február 28-ig 
Elbert Tamás – festő 

február 25-től március 8-ig 
Kutasné Bálint Katalin szövő 

március 11-től március 21-ig 
 

Kedves Esténket Megtisztelők!  
Köszönjük a vendéglátáshoz való 
hozzájárulást, azt a nagy segítőkész-
séget, amit a két év alatt megtapasz-
taltunk. A 2011-es estékre is szívesen 
fogadunk sós és édes süteményeket, 
innivalót a kellemes beszélgetések-
hez. 

Szeretettel várunk mindenkit prog-
ramjainkra! 

Három évvel ezelőtt indult 
„próba” útjára ismeretterjesztő elő-
adássorozatunk. Az időt nem saj-
náló közönség az idei évben bete-
kintést nyert a képzőművészet vilá-
gába. Összekötve a hasznosat a 
kellemessel a 2011. évi estékre is ez 
a jellemző. 

 

Előadások: 

január 14. 
Harcok a második világháborúban, 
Vereb térségében. 

Előadó: dr Számvéber Norbert őr-

nagy, hadtörténész 
január 21. 
A honfoglalás kori harcművészet 
és az augsburgi csata 
Előadó: dr. Négyesi Lajos alezre-
des, hadtörténész 

Verebi Esték 2011 
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A színháztermen kívül az épí-
tett környezeti elem kategóriá-
ban továbbjutott Szent István 

király sírja és szarkofágja Székes-
fehérvárról, Székesfehérvár tele-
pülésszerkezete és a 
lajoskomáromi Fülöp-hegyi pin-
cesor is. 
Hungarikumnak számít minden, 

ami kifejezetten egy bizonyos 

területre jellemző különleges he-

lyi érték: amiről egyből beugrik 

a település neve, illetve a telepü-

lésről maga a hungarikum.  

Hungarikum Vereben? 

Az 1805-ben épült verebi 
kastélyszínház bejutott az 

országos hungarikum 
fesztiválra. 

2010. szeptember 17-én, 
Székesfehérváron hungarikum 
konferenciát tartottak a megye-
házán. Itt döntöttek arról, mi jut-
hat tovább az országos 
hungarikum fesztiválra. 

A zsűri elnöke Brájer Éva 
országgyűlési képviselő, tagja 
Nagy Sándor tanácsnok, Lezsák 
Sándor az országgyűlés alelnöke, 
Birinyi József, a hungarikum tör-
vényt előkészítő parlamenti bi-
zottság vezetője volt. 

A verebi Végh család Vereben 
felépített és használt első épülete 
a hajdani „Végh uraság színhá-
za” volt. 

A külön álló téglaépület fel-
építése megelőzte a nagy kastély 
építését, ami 1809-ben kezdődött 
csak. 

A verebi kúria a korabeli hazai 
zenei élet egyik központjává vált, 
a Vereben működő zenei együt-
tes az ország hét legjelentősebb 
zenekarának egyike volt. 

A Végh család falusi otthoná-
ban állandó házi zenekart tartott, 
melynek közreműködésével ad-
ták elő 1805. április 1-én Mozart 
Varázsfuvola című operáját. 

Ezzel a zeneművel avatták fel 
a megépült verebi urasági szín-
házat. Selyemre nyomtatott szín-
lapját a Nemzeti Múzeumban 
őrzik. 

→ folytatás a 9. oldalról. 

Az alakuló közgyűlés megválasz-

totta az elnökséget.. 

Elnök: Kerekes Erzsébet 

Tagok: Baráthné Palánki Anita 

dr. Molnos Levente 

Az egyesület Alapszabályát a 
Fejér Megyei Bíróságnak az elnök a 
nyilvántartásba vétel iránti kérelem-
mel és a szükséges mellékletekkel 
együtt 2010. november 19-én benyúj-
totta. 


