
Locsoló verset  

Mondok most el nektek,  

Mit Édesanyámtól  

Tanultam, mint gyermek.  
              

De mint a cserépnek  

Darabja elveszett,  

Kiegészítettem  

A hiányzó részeket. 

 

Gyászt öltött magára  

Az egész természet,  

Midőn Krisztus urunk  

A keresztfán vérzett.  

 

Jámbor tanítványai  

Zokogva siratták,  

Midőn a jó gyermek  

A jó édesanyát.  

 

A meghalt testet  

Keresztről levették,  

Gyócsba tekerték,  

Sziklába temették.  

 

A katonák, kik  

Jézust megfeszítették,  

A síró asszonyokat  

Vízzel szétkergették.  

 

Harmadnap múlva  

Megnyílt a sír szája,  

Kilépett belőle  

Az élet királya  

 

Ezzel mutatta meg,  

Lesz még feltámadás,  

Lesz még a síron túl  

Örökké valóság.  

 

Posta vagyok, posta,  

De régen siettem,  

Mózes seregéből  

Hozzátok érkeztem.  

 

Nem jöttem egy napra,  

Se nem egy órára,  

Engedelmet kérek  

A locsolkodásra. 
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Kiadja: 

Vereb Község Önkormányzata 

300 ingyenes példányban 
 

2477 Vereb, Fő út 10. 
 

Tel. és fax: 22/238-006 
 

E-mail:  verebph@t-online.hu 
 

www.vereb.hu 
 

Felelős kiadó: 

Kurcz Mária polgármester 
 

Szerkesztő: 

Kerekes Erzsébet 

Közösségi Ház és Könyvtár 

vezető 

Midőn Krisztus Urunkat a keresztről levették, 

Sziklába vésett koporsóba tették. 
 

Kőlapot gördített négy ember eléje, 

Katonák állottak fegyverrel melléje. 
 

Midőn a kelő nap harmadszor fölszállott, 

Küldött a katonák szemére mély álmot. 
 

Ekkor két angyal útját a földre vette, 

Sírtól a követ elhengerítette. 
 

De nem azért jöttem, hogy ezt elmeséljem, 

Hanem a házi lányt kissé megfrissítsem. 
 

Apjától, anyjától engedelmet kérek, 

Adja ki a lányát megönteni nékem. 
 

Nőhet aztán apjának, anyjának kedvére, 

És egy szép legénynek dicsőségére! 

 

 

 

ÁLDOTT ÜNNEPEKET! 
Anyák napjára és gyer-

meknapra 
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1992 áprilisában jelent meg elő-
ször az önkormányzat lapja. Gyer-
mekcipőben indultunk neki, csak a 
lelkesedés és a kezdetleges technikai 
feltételek álltak rendelkezésünkre: 
írógép, fénymásoló. Ma a technika 
fejlettebb, így próbálunk igényesebb 
kiadásokat készíteni házon belül. 

Tizenkilenc év történéseit lapoz-
hatja át az, aki összegyűjtötte. 

Milyen döntő és fontos esemé-
nyek történtek településünkön? Egy 
kis összefoglaló a részemről: 
 

1992. 

A gázvezeték építési munkálatai 
április 7-e után megkezdődtek és 
június 1-jén megtörtént a műszaki 
átadás. 

A Végh család temetkezési helyén 
az új feszület szentelésére került 
sor, a temetőkert újólag egy fel-
szentelt hellyé vált. 

Július 25-én indult az első kerék-
pártúra (Alcsútdoboz, Sukoró , 
Csákvár, Vértes túra I.-II., Göcsej 
és Őrség túra, Fertő-tó és Kőszegi-
hegység túra,  Szabolcs-Szatmár-
Bereg megyei túra, Zempléni túra) 
és 1998-ban volt az utolsó.  

1993. 

Visszakerül a felső tagozat felme-
nő rendszerben.  

1994. 

Gyermekorvos rendel Vereben. 

A Helytörténeti Gyűjtemény előd-
jének a verebi tájszobának a meg-
nyitása. 

Újra van szüreti felvonulás. 
1995. 

A község címerének és zászlójának 
avatása az első falunapon. 

Telefonhálózat kiépítése. 

A Petőfi utca egy részének mart 
aszfaltos portalanítása. 

A Vajda János utcai villanyhálózat 
korszerűsítése. 

Megalakul a „Vereb Kistelepülés 
Iskolájáért” Alapítvány 

A római katolikus templom új to-
ronysisakjának megáldása. 

1996. 

Millecentenáriumi ünnepség a Po-
gánykőnél.  

Megalakul a Verebi Football Club. 
1997. 

Az orvosi rendelő felújítása pályá-
zati támogatással. 

Kézilabda pálya épült az iskola 
udvarán. 

Képeslap készült Verebről. 

Elkészül az első tanulmányterv a 
szennyvízberuházáshoz. 

Női foci indult. 
1998. 

A vízellátás megoldása a temető-
nél. 

1999. 

A Szabadság téren elkezdődött a 
játszótér kialakítása. 

2000. 

Október 2-án megkezdődött az 
iskola építése. 

Millenniumi emléktábla avatása. 
2001. 

Az új iskola átadása. Az iskola Ve-
rebi Végh János nevét vette fel. 

2002. 

Verebi Végh János mellszobrának 
avatása.  

Szénási Sándor református lelké-
szünk emlékére szavalóverseny 
szervez az iskola, amelyet ettől 
kezdve évről évre megrendez. 

2003. 

Rehabilitációs foglalkoztatás indul 

Megjelenteti  Végh Péter úr a Ve-
reb története című könyvet. 

A Verebi Zöld Völgy Alapítvány  
alakulása. 

Az első „Virágos falunkért” ered-
ményhirdetés 

A Forráspark kialakítása, a teme-
tők kitisztítása a község lelkes la-
kosaival. 

2004. 

A község közvilágításának korsze-
rűsítése, a villanyhálózat kiépítése 
a temetőnél. 

Az első adventi készülődés meg-
tartása. 

2005. 

Iskolai és fogászati társulás Lovas-
berénnyel. 

Megújult a református templom 
toronysisakja. 

A Verebi Zöld Völgy Alapítvány  
bejegyzése. 

2006. 

Átadásra kerül a Helytörténeti 
Gyűjtemény. 

Megjelent Vereb zsebkalauza. 

2007. 

A Közösségi Ház felújítása. 

A felső tagozat megszűnik, a 
kápolnásnyéki iskola tagiskolája 
lettünk. 

Az óvoda a gárdonyi óvoda tagin-
tézménye. 

Pázmánd-Vereb Körjegyzőség lét-
rehozása. 

Testvértelepülési megállapodás 
Mátraverebéllyel. 

Az ajándékba kapott Váradi Biblia 
restaurálása és átadása a nagykö-
zönségnek a Biblia évében. 

Verebnek honlapja van. 

Megalakul a Dalosajkú Szépasz-
szonyok Kara. 

2008. 

A KEOP 1. fordulós pályázatának 
beadása.  

A falupince, azaz a Termékek Tára 
kialakítása. 

Az első Elszármazott Találkozó 
megtartása. 

2009. 

Nyertünk a KEOP 1. fordulós pá-
lyázatán.  

A KEOP 2. fordulós pályázatának 
beadása.  

Verebi Esték programsorozat in-
dul. 

Vereb Vitéz Nap tartása először. 

Megépül a Verebi Háromszájú Ke-
mence közösségi összefogással. 

Állandó kiállítás nyílik Somogyi 
Győző: Száz magyar huszár grafi-
káiból és a verebi honfoglalás kori 
leletekből. 

Vereb Vitéz legendájának feldolgo-
zásával elnyerték a Pannon legen-
dák közönségdíjat a verebi iskolá-
sok. 

 Minden születendő gyermeknek 
ültessünk egy fát! program indul. 

Néptánccsoport alakul. 
2010. 

Nyertünk a KEOP 2. fordulóján. 

Gólyafát avattunk a Forráspark-
ban. 

Első ízben kerül átadásra a Vereb 
Tiszteletbeli Polgára cím. 

Megépül a zuhogói pihenőhely. 

Az illegális hulladéklerakó meg-
szüntetése pályázat segítségével 
megtisztítottuk a 031 hrsz. utat, 
fákat telepítettünk. 

-Babi- 
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A helyi újság legutóbbi megjelenése 
óta településünk Önkormányzatának 
Képviselő-testülete három  ülést tartott. 
 

Az ülésen döntött: 

A szennyvíz beruházás projekt mene-
dzseri feladatok ellátásáról. 

A 2011. évi költségvetésről. 

A 2011. évi üléstervről. 

A 2011. évi rendezvénytervről. 

Az óvodai pályázat elszámolásáról. 

Engedélyről az egyesület számára a 
„Verebért” név használatáról. 

A „ Humán” Családsegítő és Gyer-
mekjóléti Szolgálat társulási megálla-
podásának módosításáról, Nadap 
község csatlakozásáról. 

„ Velencei-tó a természetes egészség” 
kiadvány megjelenésének 25 000 Ft-s 
támogatásáról. 

Tárgyalt: 

A kistérség ifjúságáról készült fel-
mérésről. 

Szabó Rezsőné és Szabó Róbert fel-
peresek önkormányzat elleni peréről. 

 

Önkormányzatunk 
Képviselő-testülete 

2011. március 30-án (szerdán) 
18 órától tartja következő ülését. 

 

Napirend: 
1./Beszámoló az előző ülés óta végzett 

munkáról 
    Előadó: Kurcz Mária polgármester 
2./A 2010. évi költségvetés módosítása 
    Előadó: Kurcz Mária polgármester 
3/Beszámoló az Önkormányzat és a 

Körjegyzőség 2010. évi költségvetés 
végrehajtásáról. 

    Előadó: Kurcz Mária polgármester 
4./2011. évi köz/beszerzési terv 
    Előadó: Kurcz Mária polgármester 
5./SZMSZ módosítása 
    Előadó: Kurcz Mária polgármester 
6./Szociális ellátásokról szóló rendelet 

módosítása 
    Előadó: Kurcz Mária polgármester 
7./Beruházási hitel kérelem (csatorna) 
    Előadó: Kurcz Mária polgármester 
8./Egyebek 
 

Vereb, 2011. 03. 25. 
 

                                                  Kurcz Mária 
polgármester 
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Óvodai hírek 

BEIRATKOZÁS: 

  Tájékoztatom a tisztelt szülő-
ket, hogy az óvodánkba történő 
beiratkozás  

ÁPRILIS 07-én (csütörtökön) 
10 órától  15 óráig lehetséges. 

Várom mindazon gyermekek 
szüleit, akik 2011. december 31-ig 
betöltik harmadik életévüket. 
2012. év március 31-ig harmadik 
évüket betöltő gyermekek csak 
abban az esetben nyernek felvé-
telt, ha a szülő munkába állását a 
munkáltatója igazolja és a csoport 
létszáma a felvételt lehetővé teszi. 

 

Az alábbi okmányok szüksége-
sek a beiratkozáshoz: 

-születési anyakönyvi kivonat 
-lakcím igazolvány 
-a gyermek TAJ kártyája 
-betegséget igazoló orvosi iga-
zolások (érzékenység valamely 
élelmiszerre, asztma stb.) 

 

          Kratancsikné Szilágyi Teréz 
     tagintézmény vezető 

Önkormányzati hírek 

Önkormányzatunk Képviselő-
testülete a Dr. Kardkovács és Társai 
Ügyvédi Irodát  (1027 Budapest, 
Frankel Leó út 9. I/6.) bízta meg a 
„Vereb Község Szennyvízelvezeté-
se” tárgyú, KEOP-1.2.0/2F/09-2010
-0026 azonosító számú projekt 2. 
fordulós beszerzési és közbeszerzé-
si eljárásainak teljes körű, a jogsza-
bályokban előírt módon történő 
lebonyolítására és az ezzel kapcso-
latos hivatalos közbeszerzési ta-
nácsadói feladatok ellátására. Az 
ügyvédi iroda az eljárás végén el-
készíti a határozati javaslatot, mely 
alapján a Képviselő-testület dönt. 

Ez idáig döntött a projekt mene-
dzseri feladatokat ellátóról. 

A nyilvánossági feladatokat ellá-
tóról 2011. március 30-i ülésen vár-
ható döntés. 

A műszaki ellenőri feladatok 
ellátására lefolytatott beszerzést 
sajnos meg kell ismételni. 

A kivitelezői feladatok ellátására 
kiírandó pályázati felhívás a Nem-
zeti Fejlesztési Ügynökség Közbe-
szerzési Felügyeleti Főosztály mi-
nőségbiztosítási eljárása után jele-
nik meg a Közbeszerzési Értesítő-
ben.  A Főosztály 60 napos munká-
jának határideje március 31-én lejár,  
azután szeretnénk (a megbízott 
iroda által) minél előbb a hirdet-
ményt közzé tenni. A közbeszerzési 
eljárás  minimum 3 hónapot vesz 
igénybe. 

Tudom, hogy józan ésszel fel-
foghatatlan, hogy ennyi eljárás, 
ellenőrzés, adminisztráció előzi 
meg az építkezést, de tudnunk kell 
az EU egy ilyen szervezet. A közbe-
szerzési eljárást szabályozó törvény 
szerteágazó és aprólékos, ráadásul 
szinte hetente változik. Az iroda a 
munkavégzés mellett a jogszabály-
szerűség biztonságát is nyújtja, hisz 
övé  minden felelősség. 

Itt szeretném megköszönni a 
lakosság eddigi türelmét, példaér-
tékű kötelesség teljesítését az érde-

keltségi hozzájárulások fizetésében, 
hisz e nélkül nem tudnánk építkez-
ni, ha minden rendben lesz már 
nyáron. 

Kurcz Mária  
polgármester 

Szennyvízberuházás 

Ivóvíz 
 Örömmel tájékozta-

tom településünk lakóit, 
hogy március 22-én át-
adásra került a Fejérvíz Rt. által 
üzemeltetett ivóvízhálózatunk 
vízkőtelenítő rendszere. 

A beruházást a négy év alatt 
befizetett, a vízdíjba beépített 10 
Ft-okból és a Fejérvíz Rt. fejlesztési 
pénzeszközéből, összesen 1 millió 
Ft-ból sikerült megoldanunk. 

Az ivóvíz minősége nem rom-
lik, ellenben a kristályosodást csök-
kenti, kevesebb vízkő rakodik le 
készülékeinkben. 



Iskolai hírek 

Január 
A téli szünet után már csak 2 he-

tünk volt az első félévből. A tanulók 
közül az 1. és 2. osztályosok szöve-
ges értékelést, a 3. és 4. osztályosok 
érdemjegyeket vihettek haza.  

A gyerekek nevében itt szeret-
nénk megköszönni a péksüteményt 
és a felvágottat, amit az Élelmiszer 
Boltocskából kapunk. 
Február 

Egy 2007-ben indult pályázat, a 
TIOP-1.1.1-07/1-2008-0613 projekt 
végre megvalósulni látszik és hama-
rosan 1 886 500 Ft értékű informati-
kai eszközzel gazdagodik iskolánk. 
Másodikán vehettük át a C-típusú 
táblát, melyet elhelyeztünk az eme-
leti terem bejáratánál, ahová az esz-
közök kerülnek majd. 

Részt vettünk két kirándulásból 
álló programsorozaton, melyet egy 
évekkel ezelőtti jó kapcsolat hozott 
nekünk. Bors Magdolna, és Búza 
Kiss Magdolna először a Természet-
tudományi Múzeumba vittek min-
ket egy délelőttre, ahol az erdei élő-
világgal ismerkedhettünk meg. 

A kirándulásokra 40 gyermeket 
vihettünk, így az iskolások mellett 
óvodások, illetve néhány felsős diák 
is velünk tartott. A kirándulások 
4400 Ft-os hozzájárulását több for-
rásból fedeztük, a szülők része így 
minimális volt. 

A farsang az a rendezvényünk, 
melyet nem előz meg hosszas gya-
korlás és sok-sok iskolai próba. Ezt a 
gyerekek és szüleik otthon kezdik 
rendezni, a jelmezek kitalálásával és 
elkészítésével. Az iskolában csupán 
a végjátékot, a felvonulást és a játé-
kot élvezhetjük. Ismét ötletes mas-
karák születtek, mindenki kitett ma-
gáért, és más bőrébe bújt. 

 

Örömmel vettük, hogy minden 
évben vihetünk tehetséges gyereke-
ket ezekre a versenyekre. 

 

Az előttünk álló rendezvények: 
Április 4-8. a névadónk hete is-

kolai programsorozatunkra várunk 
szeretettel minden kedves szülőt, 
nagyszülőt, ismerőst és érdeklődőt. 

A hét programja a következőkép-
pen alakul. 

4. hétfő—14 órától Tavaszi 
Activity Bajnokság II. 

6. szerda—12 órától hulladék-
gyűjtés. A szokásos papír és vashul-
ladék mellett kísérleti jelleggel elekt-
ronikai hulladékot is szeretnénk 
gyűjteni—minden ami villásdugó-
ban végződik. Kérjük, akinek van 
ilyen jellegű hulladéka segítsen a 
gyerekeknek a gyűjtésben. Nagyobb 
mennyiség esetén kérjük, jelezzenek 
az iskola felé, hogy megszervezhes-
sük az elszállítást. 

7. csütörtök—Zenei délután. 
Szeretnénk egy játékos barangolásra 
indulni a zene világába. Több tanu-
lónk játszik már most is hangszeren, 
szeretnénk a többiek érdeklődését is 
felkelteni ez irányban. 

8. péntek—Mesevetélkedőt hir-
dettünk, melyre a környékbeli isko-
lák csapatait is várjuk. A Magyar 
népmesék sorozatból csemegézhe-
tünk. 

 

Április 13.  8-12 óráig  
a leendő első osztályosok be-

íratása az iskolában. 
Kérjük a kedves szülőket a kö-

vetkezőket hozzák magukkal: 

a gyermek születési anyakönyvi 
kivonatát, 

lakcímkártyáját, 

TAJ kártyáját, 

óvodai szakvéleményét, 

1 db igazolványképét, 

700 Ft-ot a diákigazolvány igény-
léséhez. 

 

 

Tavaszi szünet az iskolában: 
április 21—május 02.  

 
 Tőzsér Mónika  
tagiskola-vezető 

Március 
Egy szép szombati napon elin-

dultunk a második kirándulásra, 
Esztergom, Duna Múzeum. Valódi 
interaktív gyermekközpontú hely 
várt ránk. A gyerekek mindent ki-
próbálhattak, megfoghattak, még 
Magyarország térképére is ráülhet-
tek. De a legnagyobb örömöt a pan-
csoló medence szerezte, melyben 
mindenféle trükkös-vizes csalafinta-
ságot megtapasztalhattak. Jól elfá-
radtunk, mire a finom ebéd és a ját-
szótér után hazaértünk. 

 

A községi ünnepségre zenés—
mozgásos—verses összeállítással 
készültünk, és valódi ünnepélyes 
hangulatot sikerült varázsolnunk a 
Közösségi Házba.  

Részt vettünk a Kempelen Farkas 
Tagiskola névadó hetén.  
21-én a matematika versenyen a kö-
vetkező tanulók vettek részt: 
1.o. Baráth Dominik 
2.o.Borostyán Boglárka és 

Tőzsér Szabolcs 
3.o. Kolonics Balázs 
4.o. Czeczei Roland és Varga István 
23-án a szavaló versenyen négyen 

mondhattak verset:  
1.o. Baráth Dominik 
2.o. Tőzsér Szabolcs 
3.o. Kolonics Balázs 
4.o. Varga István 
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Március 15-én, nemzeti ünnepün-
kön a református templomnál az 
óvodások műsora és az igehirdetés 
után megkoszorúzták  intézménye-
ink, a református egyházközség és 
a civil szervezetek Kovács János 
emléktábláját. Polgármester asz-
szony ünnepi beszédével és az is-
kolások műsorával folytatódott az 
ünnepség.  A nap zárásaként Ko-
csis Csaba berettyóújfalui fotográ-
fus, énekmondó, író  „A legelső 
pandúr”  című, a szabadságharc 
idején játszódó regényének bemu-
tatására került sor. 

Január 25-én cirkuszi előadást te-
kinthettek meg az érdeklődők. 

Március 12-én hüllőkiállítás volt. 
 

Rendezvényeinkről honlapunkon,  
a hír-és képgalériákban láthatják 

a bővebb fotóanyagot. 
 

 

A Közösségi Ház 
működő csoportjai 

 

Néptánc—vezeti: Vajda Levente 
Társastánc—vezeti: Kiss Gergely 
Énekkar—vezeti: Kósa Ferenc 

A tánccsoportokba továbbra is 
várjuk a mozogni, táncolni vágyó-
kat. A társastáncban egy 10 éves 
lány fiú párját keresi. 
 

Az önvédelem érdeklődés hiányá-
ban abbamaradt. 

A torna Horváthné Meggyesi Edit 
elfoglaltsága miatt szünetel. 

 
Öröm néptáncosaink számára, 

hogy a kitartó munka eredménye-
ként ebben az évben már saját ru-
hákban léphetnek fel a rendezvénye-
ken. Köszönet érte a képviselő-
testületnek!  

Kerekes Erzsébet 

A Közösségi Ház immár harma-

dik alkalommal nyitja az évet a Ve-

rebi Esték programsorozattal. 

Január 14-től március 15-ig tíz 

előadást hallgathattak és vitathattak 

meg a résztvevők, valamint öt kiállí-

tást tekinthettek meg. 

Látogatóink között egyre több a 

térségből érkező. Rendezvényünk 

híre a település határán túl is elju-

tott , amely nagy öröm számunkra. 

Köszönöm az előadók, a kiállítók, 

a segítők és a látogatók természetbe-

ni és anyagi támogatását, amit ren-

dezvényünk sikeréhez nyújtottak. 
 

 

Február 5-én borkóstolót tartot-
tunk. A 2010-es év borainak a mi-
nősége nem  romlott a csapadékos 
időjárás ellenére, csupán a mennyi-
séggel vannak bajok—állapították 
meg a gazdák, akik egymás borait 
végigkóstolták. 

Február 12-én farsangi bált tartott  
a Dalosajkú Szépasszonyok Kara .  

Tervezett további rendezvé-
nyeink 2011-ben: 

 

Április 21. (csütörtök) 10 óra 
Húsvéti készülődés – kézműves fog-
lalkozás a Szabadság téren (rossz idő 
esetén a Közösségi Házban). 
Kifújt tojások (mindenki maga hoz-
za) festése körömlakkal, nyuszi haj-
togatása papírból, pompom csibe 
készítése stb. Kalács és tea várja az 
alkotókat, segítőket. 
 

Április 28. (csütörtök) 10 óra 
Anyák napi készülődés – kézműves 
foglalkozás a Közösségi Házban. 
 

Május 1. (vasárnap) 15 óra 
Községi anyák napja a Közösségi 
Házban az óvodások, az iskolások, 
az énekkar szereplésével. 
 

Május 21. (szombat) 
III. Vereb Vitéz Napja 
Felvonulás az Emlékkapuhoz és 
megemlékezés  a Pogánykőnél. 
Séta vagy kocsikázás Vereb Vitéz 
útján: Pogánykő – borkóstoló a Vere-
bi Háromszájú Kemencében sült 
pompossal a pinceszeren.  
Lovas-és gyalogos bemutatók. 
A lovasberényi, a pázmándi és a 
verebi néptáncosok fellépése. 
Kézműves foglalkozások, vásár. 
Lovaglás, kocsikázás. 
Napvágás együttes koncertje. 

 

június 3. (péntek) 
16 órától településünk aktív és nyug-
díjas pedagógusainak köszöntése az 
önkormányzat, az óvodai és az isko-
lai SZMK közös ünnepségén. 
 

Június 11. (szombat) 17 óra 
Liszt Ferenc és Verebi Végh János 
Zenei Nap a római katolikus temp-
lomban Liszt Ferenc születésének 
200. évfordulóján. 
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„Élet-tér” programunk: 
A cél érdekében szükség lesz terep-
rendezésre, a meglévő gyepfelület 
gödreinek kiigazítására, levegőzte-
tésére, pótlására. Az udvar szom-
szédok felöli oldalát szőlőlugas ül-
tetésével választjuk le. A 2-2 sorba 
160 szálat ültetünk. Csaba gyöngyé-
ből 60 db-ot, Cserszegi fűszeresből 
50 db-ot és Irsai Olivérből 50 db-ot. 
A kemence mögötti ligetes részt 
kitisztítjuk és a gyerekek számára 
bújó, mászó hellyé alakítjuk ki. 6 db 
madárberkenyét ültetünk, árnyékot 
adnak és a termését a madarak fo-
gyaszthatják télen. A növények tele-
pítésénél szem előtt tartjuk, hogy 
mérgező részt nem tartalmazhat-
nak, ne szúrjanak, ne legyenek al-
lergének. A pincetetőt és a földjét 
megfogó terméskövekkel kirakott 
oldalát (kőfallal megerősített 
magaságy) gyógy-és fűszernövé-
nyekkel ültetjük be: 6-6 db bors-
mente, kakukkfű, citromfű, 3-3 db 
rozmaring, tárkony, oregánó, 
lestyán, metélőhagyma, a sütés-
főzés során kéznél lesz. Szükséges a 
meglévő orbáncfüves kertrész reha-
bilitációja. Az itt található szilvafa 
kiigazítása. A kemence hátsó ívét 
követve 10 db húsos somot telepí-
tünk, gyümölcsének lekvárja kitű-
nő, a gyermekeknek kenyérre ken-
ve, palacsintába töltve kiváló. Évelő 
virágokat az udvart felosztó szegé-
lyekbe ültetünk: 9-9 db levendulát, 
borsos, kaukázusi és tarka varjúhá-
jat, 12-12 db szappanfüvet és ho-
mokhúrt. 3 db trombitafolyondárt 
pergolára futtatva, a fal takarására. 
A második évben teljes önerőből 
utcabútorokat, 5 asztalt és 10 padot, 
egy fedett és öt lugassal befuttatott 
kerti fából készült pavilont állítunk 
fel. Tégla és terméskő felhasználásá-
val 2 bográcsozó és 2 grillező hely-
lyel bővítjük a kínálatot a kemence 
mellett. Kerti ivóvizes csapunkat 
terméskővel, mint falikutat alakít-
juk ki. Madárodút és etetőt a szülők 
készítenek és helyeznek ki. Zúzott 
kővel felszórt út vezetne be. Az esti 
szükséges világítást gyertyákkal és 
fáklyákkal biztosítanánk.  

Azonosító szám: Zöldövezet 2010/-
2010/45 

„Örömmel köszöntjük Önöket az 
Ökotárs Alapítvány és a MOL által 
közösen meghirdetett Zöldövezet 
Program 2010. évi pályázatának 
nyertesei között. 

Az Adományi Bizottság döntése 
alapján az Önök fenti számon nyil-
vántartott pályázata a mellékelt tá-
mogatási szerződés szerint 200000 Ft 
támogatásban részesül. 

Reméljük, hogy támogatásunk segít-
ségével sikerül elképzeléseiket való-
ra váltaniuk. Környezetük szépítésé-
hez és gondozásához további sikeres 
munkát kívánunk! 

Balogh Emese 
 

Kedves Lakosaink, Segítőink! 
 

Az Ökotárs Alapítvány a MOL-
lal együttműködve kétfordulós pá-
lyázatot hirdetett közösségi funkció-
jú zöld területek létesítésére, fejlesz-
tésére és rehabilitációjára. A Verebi 
Zöld Völgy Alapítvány „Élet-tér” 

címmel pályázatot adott be és nyert, 
mint a fenti levél is bizonyít. 

A pályázat kötelező eleme az ön-
kéntes tevékenység, amely nem szá-
molható el saját forrásként. 

Kérjük, önkéntes munkájának 
felajánlásával segítse pályázatunk 
megvalósítását 

 

2011. április 16-án 9 órától. 
 

Növényeket telepítünk, terepet 
rendezünk az önkormányzat udva-
rán. A MOL-tól 5 fő önkéntes is segí-
ti majd munkánkat ezen a napon. 

Szívesen fogadjuk a segítségnyúj-
tást adójának 1%-ának felajánlásával 
is vagy fa, kő és tégla hozzájárulását. 

Adószám: 18497427-1-07 
Várjuk és köszönjük segítség-

nyújtásukat a szebb környezetért. 
 
 

Vereb, 2011. március 25. 
 

Horváth Anita elnök és 
Kerekes Erzsébet 
pályázati felelős 

 

Július 09. (szombat) 10 óra 
Sportnap az Ifi Klub és a Verebért 
Egyesület szervezésében. 
Labdarúgás, légpuskalövészet,  táj-
futás,  kerékpáros és görkorcsolya 
ügyességi verseny stb. 
 

Augusztus 06. (szombat) 10 óra 
XVII. Falunap és Elszármazottak IV. 
Találkozója 
Elszármazottak gyülekezése a Kö-
zösségi Házban, ahol a helyiek vár-
ják őket. 
Ruppert Iván Vereb fotókon című 
kiállításának megnyitása. 
Lovas kocsikázás Vereb Vitéz séta-
útján: Pogánykő – borkóstoló a Ve-
rebi Háromszájú Kemencében sült 
pompossal a pinceszeren – zuhogói 
pihenőhelyen vetélkedő: Ismerem 
Verebet?! - totó. 
Főző-és sütőverseny az Első Magyar 
Fehér Asztal Lovagrenddel. 
Tagiskola műsora. 
Virágos falunkért mozgalom ered-
ményhirdetése – Verebi Zöld Völgy 
Alapítvány. 
 Dalosajkú Szépasszonyok Karának 
műsora. 
Ír tánc bemutató. 
Abai citerások műsora. 
Verebi néptáncosok műsora 
Tabáni István műsora 
Utcabál a Négyes Fogat Zenekarral 
 

Szeptember 17. (szombat) 14 óra 
XIX. Szüreti nap 
Felvonulás és műsorok a Szabadság 
téren. Fellép Tarnai Kiss László nó-
taénekes. 
Bál a Négyes Fogat együttessel. 
 

Szeptember 30. (péntek) 15 óra 
Szépkorúak napja  
 

Október 23. (vasárnap) 10 óra 
Ünnepi istentisztelet. 
Koszorúzás az ’56-os kopjafánál. 
 

November 27. (vasárnap) 13 óra 
Adventi készülődés a Forráspark-
ban a Verebi Zöld Völgy Alapítvány 
szervezésében. 
 

December 3. (szombat) 20 óra 
Mikulás bál az óvodás szülők szer-
vezésével. 
 

December 19. (hétfő) 10 óra 
Karácsonyi készülődés – kézműves 
foglalkozások. 
 

A változtatás jogát fenntartjuk. 

Verebi Zöld Völgy Alapítvány 
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Alapszabály (részlet) 

A Verebért Egyesület alakuló köz-
gyűlése az egyesülési jogról szóló 
1989. évi II. törvény, illetőleg a Ma-
gyar Köztársaság Polgári Törvény-
könyvéről szóló 1959. évi IV. tör-
vény 61. és következő §-ai alapján, a 
közhasznú szervezetekről szóló 
1997. évi CLVI. törvény rendelkezé-
seire is figyelemmel a mai napon az 
egyesület Alapszabályát az alábbi 
tartalommal fogadta el: 

1. § Az egyesület neve, székhelye és 
jogállása 

(1) Az egyesület neve: 
Verebért Egyesület 
(2) Az egyesület székhelye: 
2477 Vereb, Vajda János út 5. 
(3) Az egyesület működési területe 
kiterjed Vereb közigazgatási terüle-
tére. 
(4) Az egyesület jogi személy, köz-
hasznú szervezet. 
(5) Kiadásait tagdíjakból, pályázati 
forrásokból, valamint természetes- 
és jogi személyek adományaiból fe-
dezi. 
(6) Az egyesület az 1989. évi II. tör-
vény alapján létrehozott, politikai 
pártoktól és csoportoktól független, 
önkéntes tagság alapján működő, 
önkormányzattal rendelkező társa-
dalmi szervezet, mely nyilvántartott 
tagsággal rendelkezik. 
(7) Az egyesület bélyegzője kör ala-
kú, benne körbe beírva az egyesület 
neve és az alapítási éve. 
2. § Az egyesület céljai 
(1) A sport eszméinek ápolása, ter-
jesztése az ifjúság és a felnőttek kö-
rében. Biztosítani a lehetőséget a 
sport iránt érdeklődőknek, hogy a 
sportot versenyszerűen, szabadidő-
és tömegsportszerűen végezhessék. 
(2) A lövészetet megismertetni és 
megszerettetni az egyesület tagjai-
val. 
(3) A helyi közművelődés támogatá-
sa, kulturális és hagyományőrző 
tevékenységének segítése, továbbfej-
lesztése és a község helytörténetének 
ápolása. 
3. § Az egyesület feladatai 
(1) Céljai elérése érdekében az egye-
sület az alábbi konkrét tevékenysé-
geket végzi, illetve az alábbi konkrét 
feladatokat látja el: 

népszerűsíti az egyesület tevékeny-
ségét, eredményeit, 

biztosítja az egyesület működésé-
hez szükséges technikai, műszaki, 
anyagi és a lövészsport végzéséhez 
előírt törvényes feltételeket, 

a szabadidő hasznos eltöltése érde-
kében lövészversenyeket, technikai 
bemutatókat szervez, 

segíti sportolóinak felkészülését a 
hazai és nemzetközi versenyekre, 

sport és egyéb célú létesítményeket 
hozhat létre és tarthat fenn, 

kiemelkedő eredményt elérő tagjait 
erkölcsi és anyagi elismerésben ré-
szesítheti, 

hazai sportkapcsolatok létesítése és 
fenntartása, 

közművelődési célú rendezvények, 
programok szervezésének segítése 
vagy szervezése, lebonyolítása, köz-
művelődés pénzügyi támogatása, 

a helyi újság működésének segíté-
se, 

a helyi rádió működésének segíté-
se, működtetése, 

a célok elérése érdekében kiad-
ványok készítése, kiadása és forgal-
mazása, kiállítások rendezése, 

a Helytörténeti Gyűjtemény gon-
dozása, karbantartása, bővítése tár-
gyi és írásos emlékekkel, 

a népi hagyományok, ünnepekhez 
kapcsolódó szokások bemutatása, 

a községtörténet ismerete, a szülő-
föld szeretetének elmélyítése az ifjú-
ságban kisgyermekkortól, 

egy információs bázis kialakítása: 
benne községtörténettel kapcsolatos 
kiadványok, fényképek, hanganyag-
ok, elektronikus anyagok gyűjtése. 

a község történetét feldolgozó 
munkák létrejöttének, kiadásának 
segítése pályázati úton, 

a közművelődés eszközeinek kor-
szerűsítésének segítése; 

a kulturális munka tartalmi részé-
nek támogatása (programszervezés, 
klubok tevékenységének segítése), 

turisztikai igények ösztönzése és 
segítése, 

szakmai rendezvények szervezés, 
azok elősegítése, 

Verebért Egyesület  együttműködik az oktatási, műve-
lődési és gazdasági szervezetekkel, 

összefogja és segíti az egyesület 
tagjainak tevékenységét, 

tagok szabadidejének hasznos el-
töltéséhez megfelelő körülmények 
biztosítása, 

más szervekkel és szervezetekkel 
szemben képviseli a tagok érdekeit. 
(2) Az egyesület céljának megvalósí-
tása érdekében - megállapodás alap-
ján – szoros kapcsolatot tart mind-
azokkal az állami, társadalmi és gaz-
dálkodó szervezettekkel, amelyek 
elősegítik azok megvalósítását, részt 
vállalnak az egyesület működési 
feltételeinek biztosításában és fej-
lesztésében. 
4. § Közhasznú tevékenysége 

(1) Az egyesület a közhasznú szer-
vezetekről szóló 1997. évi CLVI. tör-
vény 26. § c.) pontjában megjelölt 
közhasznú tevékenységek közül az 
alábbi közhasznú tevékenységeket 
végzi:  

14. sporttevékenység 

5. kulturális tevékenység 

(2) Az egyesület működésének, szol-
gáltatásainak és beszámolóinak nyil-
vánosságát a község honlapján, 
www.vereb.hu, valamint a községi 
önkormányzat hirdető tábláin való 
közzététel útján biztosítja. 
 

Kedves Alapítók, 
Leendő Tagjaink! 

 

Egyesületünk nyilvántartásba 
vételét 2698. sorszám alatt rendelte 
el a Fejér Megyei Bíróság. A végzés 
2011. március 11-én jogerőre emelke-
dett,  így hivatalosan működhetünk. 

Most az adószám kérése, az ügy-
félkapus regisztráció, a KSH szám 
kikérése, aláírási címpéldány készí-
tése a közjegyzőnél és a számlanyi-
tás van hátra.  

Az éves tervünk megbeszélése és 
a tagdíjak befizetése miatt 

2011. április 7-én 19 órakor 
taggyűlést tartunk a Közösségi Ház-
ban. Várjuk  új  tagjainkat is, akik 
egyetértenek az alapszabályban 
megfogalmazott célokkal.  

 

Vereb, 2011. március 25. 
 

Az elnökség nevében: Kerekes Erzsébet 



Várom Kedves Vendégeimet! 
 

Hogyha kezeid, lábaid ápolásával 
szeretnéd meglepni magad, vagy 
esetleg műkörmökre vágysz, akkor 
örömmel várom jelentkezésedet! 

 
Manikűr 750Ft, 

manikűr lakkozással, díszítéssel 
1350Ft. 

Pedikűr 1750 Ft, 
pedikűr lakkozással 2200 Ft. 

Tippes, épített zselés, porcelán 
körmök 2300 Ft, 

töltés 2100 Ft. 
                                                                        

Varga Vivien  
Kéz-és lábápoló, műkörömépítő                                                                                          

 

Tel: 06/30-416-50-23 és 06/22-464-615                                                     

Szeretettel köszöntjük 

az édesanyákat és a gyerekeket . 
 

Nincs semmi változás 

Nincs semmi változás… 
Reggeltől estig húzod az igát, 
Hogy megteremtsd a holnapit, 
A mindennapi ebédet, vacsorát! 
 

Hajtod magad, mint a ló, 
De sokszor minden hiába való. 
Nincs erőd … mégis megteszed, 
Mert gyereked mindennél jobban 
szereted! 
 

Reggeltől mosás, főzés, takarítás, 
Hogy időben rendben legyen a la-
kás, 
Déltől állatgondozás meg vasalás, 
S fáradtan rogysz a székre délután! 
 

Gyermeked a szobából kijő, 
S látja nincs semmi változás. 
Mindennap rendben a lakás 
Oda bújik hozzád a kis kaján! 
 
Anya …! Fáradt vagy talán? 
Mert izzadság gyöngyözik a homlo-
kán. 
Nem kicsim! Nem egyáltalán! 
Ma melegebb van, mint tegnap dél-
után. 
 

Odabújik hozzád, 
Nyakad karolja át, 
S a füledbe súgja 
Anya …! Szeretlek egy életen át! 
 

Reggel, ha felébredsz … 
Nincs semmi változás! 
Ez a pár szó mi éltet mindig tovább! 
Ez a pár szó nagyon nagy kincs, 
Mert az Anya számára nincs olyan 
szó, 
Hogy nincs! 
 

Gyermeked ad erőt és kitartást 
S bár csak látszólag nincs változás. 
Becsukott szemmel is látod moso-
lyát, 
Hallod szavát … 
Anya …! Szeretlek egy életen át! 
 

Kovács Lajosné Kijacsek Erzsébet  

Ápold az örökbe 
fogadott fádat! 
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Mit is jelent nekünk a sport? 
 

Legtöbbünknek elsősorban a labda-
rúgást. Akad, akinek féltő gondosko-
dása miatt csak sérülést, fájdalmat, 
tiltást. De remélem többségünknek 
mindinkább játékot, lendületet, moz-
gást, egészséget, szenvedélyt. Mindig 
akadtak olyan emberek is, akiknek 
mindezeknél többet. 
Ők voltak a megszállottak. 
Akármilyen nehéz körülmények is 
voltak, ezek a megszállottak mindig 
biztosították, hogy a verebi foci to-
vább éljen. Pedig volt néhány év a 
múltban, amikor össze kellett fogni 
ennek a kis közösségnek a fennmara-
dása érdekében. 
Új év, új remények mondhatnánk. De 
sajnos mára a remény kevés, minden-
kinek lehetősége szerint tenni kellene 
érte valamit.  
Tenni kell, mert most már egyre ke-
vesebb a megszállott! 
A játékosnak szívvel-lélekkel, tudásá-
nak, felkészültségének megfelelően 
kell játszani. Vezetőnek felelősen, 
becsülettel, tudásának átadásával 
irányítani a rábízott kis közösséget. 
Nekünk, szurkolóknak és helyi lako-
soknak bízni kell bennük és biztatni e 
lelkes közösséget. Remélem mérkő-
zésről mérkőzésre mind hangosabb 
lesz „Hajrá Vereb!” 

-Zsapka-  
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Füstöl a kapufa, 
Izgul a kapusa. 

Hajrá Vereb! 
 

Közreadta: Sárvári Istvánné 

Vereb Kistelepülés 

Iskolájáért Alapítvány 

40 db cseresznyefát vásárolt a Cse-

resznyés út beteg és elhalt fáinak 

pótlására 2009 novemberében. A fák 

gyökereit támadó cserebogár lárvák 

miatt 25 fát pótoltunk 2010 novem-

berében.  

A tavaszi munkálatokat: gyomlá-

lás, hálóigazítás a fa tövénél 

április 9-én, szombaton 10 órakor 

végezzük. 

A felújított névtáblák is ekkor 

kerülnek kihelyezésre. A fák környé-

kén a fűkaszálást az önkormányzat 

végzi, de szívesen várjuk önkéntesek 

munkáját.  

Reméljük, a gondos ápolást és 

odafigyelést pár év múlva terméssel 

hálálják meg cseresznyefáink. 
 

Vereb Kistelepülés Iskolájáért 

Alapítvány 

adószáma: 18483888-1-07 

Velencei-tavi Kistérségi Járóbeteg 
Szakorvosi Rendelőintézet 

 

2481 Velence, Balatoni út 65. 
 

Nyitva tartási ideje: 
Hétfő—péntek 7:00—19 .00 

 

Bejelentkezés, időpont egyeztetés a 
következő telefonszámon lehetséges: 

06-22/589-515 
 

Velence Gyógyszertár 
 

Nyitva tartási ideje: 
Hétfő—péntek 8:00—20:00 

Szombat 8:00—14:00 
 

06-22/589-524 


