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A VKTKT Társulási Tanácsának
2012. május 25-i soros ülésén megállapodás született az ún. közösségi
busz pályázat büntetőkamatához
kötődő ügyvédi javaslatról. A közbeszerzési törvény változása miatt
vált szükségessé a VKTKT közbeszerzési szabályzatának módosítása,
melyet a térség honlapján hozunk
nyilvánosságra.
A Tanács döntött arról, hogy
nem támogatja a Magfejtő Közhasznú Alapítvány konzorciális együttműködését a Kistérségi Járóbeteg
Szakellátóval a TÁMOP-6.1.2. pályázaton.
A Tanács döntött arról is, hogy a
VI. Kistérségi Szüreti Mulatságot a
Közkincs Kerekasztal szervezésében
2012. szeptember 15-én Vereben, a
Verebi Szüreti Nap keretében tartja
meg.
Döntés született a Leaderpályázat keretében megírandó tanulmány elkészítőjéről is: a beadott
árajánlat alapján a Pro-Régió Kft.
végzi el a stratégiai elemzést.
A társult települések polgármesterei tájékoztatást kaptak a rendeleti
úton szabályozott iskolagyümölcs
programról, melynek keretében lehetőség adódik a 1-4. évfolyamosok
térítésmentes napi gyümölcsellátásáról.
A Velencei-tó Környéki Többcélú
Kistérségi Társulás hivatalos honlapja a www.velencei-to.hu címen
érhető el, ahol a Társulási Tanács
üléseinek jegyzőkönyvei is megtekinthetők.

A VKTKT Társulási Tanácsának
2012. július 2-i soros ülésén a társult
települések vezetői tájékoztatást
hallgattak meg a MÁK 2010. évet
érintő központi költségvetésből származó hozzájárulásai, támogatásai év
végi elszámolásának szabályszerűségére vonatkozó ellenőrzésről és a
2011. évi elszámolásról.
A VKTKT a szúnyoggyérítést
végző szolgáltató kiválasztására 3
ajánlattevős hirdetmény nélküli egyszerű közbeszerzési eljárást indított.
A pályázati kiírásra egy ajánlat érkezett, melyet a bírálóbizottság érvényesnek és eredményesnek nyilvánított. Az ajánlattevő a Gergely Air
Kft, amely a szerződés megkötését
követően légi-kémiai ill. földi–
biológiai irtás végzésére jogosult a
térségben.
A VKTKT fenntartásában működő Velencei-tó Környéki Egységes
Pedagógiai Módszertani Szolgáltató
Intézmény igazgatójának magasabb
vezetői megbízása lejárt, ezért a
fenntartó pályázatot írt ki. A pályázati kiírásra az intézmény jelenlegi
vezetője nyújtotta csak be pályázati
anyagát, amely minden feltételnek
megfelelt. Így a Társulási Tanács 5
évre Szatmáriné Mályi Nórát nevezte ki magasabb vezetői megbízással
a VEPSZ igazgatójává.
Június 30-val befejeződött a
Chernel István Általános Iskola,
Gimnázium, Kollégium és Alapfokú
Művészetoktatási Intézmény fűtéskorszerűsítése, melynek pénzügyi
elszámolását elfogadta a Társulási
Tanács.
2012. szeptember 15-én Vereben,
a Verebi Szüreti Nap keretében tartják meg a VI. Kistérségi Szüreti Mulatságot, melyet a VKTKT bruttó
200.000.-Ft összegben támogat.
A fenti döntések meghozatala
után a Társulási Tanács elfogadta az
általa fenntartott közoktatási intézmények pedagógus- és alkalmazotti,
illetve gyermek-és tanuló- és csoportlétszámát, és ezen intézmények
2011/2012-es tanévről szóló beszámolóját is.

Tóth István elnök VKTKT

Galambos Zsuzsanna irodavezető
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Szennyvízcsatornázás
Az építési munkák befejeztével az
utak helyreállításáé a főszerep a projekt keretében.
Dolgoznak a szakhatóságok,
hogy július 24-én az üzembe helyezési eljárás megtörténjen.
Önkormányzatunk
Képviselőtestülete véleményezte a DRV-vel
kötendő szolgáltatási szerződést és
megküldte az Irányító Hatóság részére. Az Irányító Hatóság záradéka
(jóváhagyása) kell a szerződés kötéséhez.
Ha az engedélyeink meglesznek
minden ingatlantulajdonos személyre szóló értesítést kap a rákötés
lehetőségéről és módjáról.
Az üzembe helyezést követő 90
nap rá kell kötnie az ingatlan tulajdonosnak a rendszerre.
A 90 nap eltelte után a központilag megállapított talajterhelési díj
fizetése esedékessé válik.
A Vízi-közmű Társulat ülését akkor tartja, amikor mindenki számára
fontos minden információ birtokában leszünk, hogy a lakosság tájékoztatása az írásbeliség mellett a küldöttek által is egységes legyen.
Itt szeretném tájékoztatni a lakosságot, hogy a Társulat 2012. december 31-én megszűnik Ez viszont nem
jelenti azt, hogy az a néhány nem
fizető mentesül az érdekeltségi hozzájárulás megfizetése alól, így az
érintettek a fizetési kötelezettség tárgyában a törvényi eljárás alanyai
lesznek.
Kurcz Mária IB elnök

Önkormányzati
hírek
A helyi újság legutóbbi megjelenése óta településünk Önkormányzatának Képviselő-testülete Pázmánd Község Önkormányzatával 2
együttes ülést tartott, ahol a Közösségi Ház és Könyvtár Társulási megállapodásának módosításáról, valamint az iskola busz ügyéről tárgyalt.
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Kápolnásnyék – Pázmánd – Nadap Községek Önkormányzataival
tartott együttes ülésen az iskola társulási megállapodás módosításáról
döntött.
Önkormányzatunk
időben 3 ülést tartott.

az

elmúlt

Rendeletet alkotott:

 A 2011. évi gazdálkodás zárszámadásáról.

 A vagyongazdálkodásról.
Döntött:

 A hó eltakarítási díjról.
 A Vereb Tiszteletbeli Polgári cím
adományozásáról.

 A Közösségi Ház munkájáról
szóló beszámoló elfogadásáról.

 A közoktatási Intézkedési tervről.

 A gyermekvédelmi munkáról

vetkeztében 2012. április 15-től kell
fizetni a lakosságnak.

akkor fogja átvenni, ha azok az általuk kért előírásoknak megfelelnek.

Ugyancsak a törvényi rendelkezésnek megfelelően a lakosság által
fizetett díj és a szolgáltató által kért
díj különbözetét az önkormányzatnak kell megfizetnie.

Pázmánd – Vereb, Vereb – Lovasberény közti utat és a Kossuth úttól a
Berényi utat a Közútkezelő egy 2005
óta zajló Megyei Útfelújítási Regionális Operatív Program keretében
aszfaltozza újra.

2012. I. negyedévére 13 ürítésre
ingatlanonként 181 883 Ft + 49 108
Ft ÁFA-t fizetett meg az önkormányzat, összesen 230 991 Ft-ot.
Minden 60 l-es edény egyszeri
ürítéséhez 42 Ft+ÁFA, 110 l-es
edény ürítéséhez 55 Ft+ÁFA. 120 les edény ürítéséhez 61 Ft+ÁFA öszszeget fizet az önkormányzat.
Sajnálatos, hogy a közel 1M Ft
éves díj kiegészítés nem szerepel az
önkormányzat költségvetésében.
2013. januárjától a szemétszállítási díjat nem az önkormányzat fogja
megállapítani, így a lakosság helyet
fizetési kötelezettsége nem lesz.

Önkormányzatunk útjain a pályázatban kiírt helyreállítási munkálatok elvégzésre kerülnek. Az aszfaltozást az önkormányzati utakon anyagi és technológiai megfontolásból
2013-ban kívánjuk elvégeztetni.
Tisztelettel felhívom a figyelmet,
hogy a pályázati forrásról értesítő
táblák kihelyezése pályázati előírás.
Vigyázzunk rájuk, mert a mi pénzünkből kell azokat pótolni ugyanúgy, ahogy tettük azt a hordalékfogónál.

FIGYELEM!

szóló beszámoló elfogadásáról.

 Az ÖNHIKI pályázat beadásáról
(Nyeremény: 1 963 000 Ft).

 A EU Önerő Alap pályázati támogatási igény beadásáról.

 A tagóvodai és tagiskolai munkáról szóló beszámolók elfogadásáról.

 Az ivóvíz szolgáltatói szerződés
tervezetről.

 A szennyvízcsatorna üzemeltetési szerződés tervezetéről.

 Az orvosi ügyelet átszervezéséről.
Kmetz Norbert körjegyző

Szemétszállítási díj
Önkormányzatunk
Képviselőtestülete 2011. decemberében a közmeghallgatást követően tárgyalt a
2012. évi szemétszállítási díjról, ahol
a lakosság szép számmal képviseltette magát.
A jelenlevők a tanúi, hogy a szolgáltató által kért közel 40%-os emelés helyett 10%-os emelést szavazott
meg a Képviselő-testület. Az emelt
díjat egy törvényi rendelkezés kö3

Ivóvíz szolgáltató változás!
Csatorna pályázatunk támogatási szerződésében foglaltaknak megfelelően az ivóvíz és szennyvízcsatorna üzemeltető azonos lesz a településen. A DRV-vel az ivóvíz szolgáltatási szerződés 2012. június 27én aláírásra került.
A lakosságot a szolgáltató változás következtében együttesen keresik fel a FFEJÉRVÍZ, a DRV és az
Önkormányzat képviselői a mérőórák leolvasására és a szerződő adatok pontosítására.
A fizetendő vízdíj változatlan
marad, 2013. januárjától szintén
központilag fogják megállapítani.
Kérem a lakosság szíves együttműködését a szolgáltató váltás zökkenő mentes lebonyolításához.

Útépítések
Önkormányzatunk belterületi Fő
útjának aszfaltozását a szennyvízcsatorna kivitelezője végzi a Kossuth útig. A Közút Kezelő az út teljes helyreállításával adta meg az
engedélyt a munkálatokhoz. A
munkálatokat a Közútkezelő csak

Újra nagyon sok a szétszórt szemét a településünkön.
Kérem, hogy mindenki figyeljen
környezete megfelelő tisztántartására, az utak, árkok tisztaságára,
gyommentességére!
Kérem a Kedves Szülőket, hogy a
hozzájuk intézett levelemet olvassák
el és az abban leírtakra nagyon figyeljenek gyermekeik érdekében!
Együttműködésüket előre is köszönöm:
Kurcz Mária polgármester

Postai felhívás
Kedves Lakosok!
Tisztelettel kérjük Önöket, gondoskodjanak megfelelő postaládáról
és házszámot jelző tábláról, hogy a
küldemények a pontos címzetthez
érkezzenek meg. A küldeményeket
házszám alapján juttatja el a helyettes kézbesítő a címzetthez a postai
törvény értelmében.
Köszönjük együttműködésüket.

Verebi Híradó

Jómagam az egyesület szervezési és
irányítási teendői mellet a vízhez
szoktatás és a vízilabda edzői teendőket látom el. Tizenöt évet töltöttem el uszodában vízilabdázással,
gyerekekkel eddig Budapesten foglalkoztam nevelőegyesületemnél.

Csengődi Zoltánt, a Velence Úszó
és Vízilabda Sportegyesület elnökét kérdeztük a megalakulás körülményeiről:
Az egyesület ötlete 2011 nyarán merült fel. Teljes mértékben magán
kezdeményezésre jött létre azért,
hogy letegye az alapjait a Tó környékén a medencés vizes sportoknak. Uszodát Velencén sikerült találnom, a Velence Resort and Spa szállodával vagyunk szerződésben. A
szálloda vezetőségével hamar megtaláltuk a közös hangot, ugyanis a
szálloda is kiemelt feladatának a
tekinti a gyerekek egészségre nevelését és a sport felé irányítását. A
működéshez szükséges alapokat
2012 tavaszának végére sikerült lefektetni.
Kik dolgoznak az egyesületben?
Jelenleg két kollégám segíti a munkámat, Hauer Judit és Varga Attila.
Judit neve ismerősen csenghet az
úszósportban jártas embereknek:
édesapja 70-es évek végén létrehozta
a soproni úszósport fellegvárát,
majd Széchy Tamás jobb kezeként
több mint egy évtizedig nevelte
olimpiai bajnokainkat és tevékenyen
részt vett a Magyar Úszószövetség
munkájában. A Széchy Tamás
Sportiskola vezetőjeként a mai napig is az úszósport megszállott követője. Judit kisgyerek korától kezdve versenyszerűen úszott. Szakmai
tapasztalatban bővelkedik a család.
Judit a vízhez szoktatástól a versenyfelkészítésig foglalkozik a gyerekekkel.
Varga Attila neve ismerős a velencei
iskolásoknak és szülőknek: Attila a
Zöldliget Általános Iskola testnevelője, évek óta tanítja a kisiskolásokat
az úszás alapjaira. Attila a vízhez
szoktatásban és az alap úszástechnikák elsajátításában segíti a gyerekeket.
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Az egyesület összes szakembere a
Testnevelési Egyetemen végezte
edzői tanulmányait.
Miért válasszák a gyerekek az
úszást?
Az úszás élettani hatásairól rengeteget lehetne beszélni, éppen ezért a
teljesség igénye nélkül emelnék ki
néhányat.
A mai ülő életmódot ellensúlyozni
kell a gyerekeknél. Az iskolapadban és a számítógép előtt sajnos a
testtartás romlik, a gerincferdülés
igen nagy számban előfordul már
kisiskolás korban is. A harmonikus
izomzat és a tökéletes testtartás kialakulásában nagy szerepe van az
úszósportnak.
A keringési rendszer fejlesztése egy
hosszú távú befektetés az ember
életében. A gyerekkorban elkezdett
rendszeres úszás meghálálja magát
felnőtt korban: a keringésben olyan
pozitív elváltozásokat okoz, amely
később már nem lehet kialakítani.
Tanároktól hallom rendszeresen:
egy osztálykiránduláson tízből tízszer meg lehet azt mondani a túra/
kirándulás végén, melyik gyerek
úszik rendszeresen.
Ezen kívül szinte nincs még egy
olyan sportág, amely a test minden
izmát megmozgatja azzal együtt,
hogy a szárazföldi sportokhoz képest az ízületek terhelése minimális.
Tudnak-e a gyerekekkel differenciáltan foglalkozni? Milyen módszereket alkalmaznak az oktatók,
edzők?
Az oktatásokat és edzéseket legfeljebb tízfős csoportokban tartjuk.
Kollégáim az első alkalommal minden új gyerek eddigi tudását felmérik és a szülővel konzultálva eldöntik, melyik a számára legmegfelelőbb csoport. Három csoportot alakítottunk ki: vízhez szoktató- , alap
úszástechnikai- és úszócsoportot.

Az életkori sajátosságokat minden
korosztály foglalkozásain figyelembe vesszük. Az oktatások és edzések
során nagyon fontos, hogy a monotóniát rendszeresen megtörjük, minél több játékos elemet vigyünk bele. A gyerekekkel csak úgy tudjuk a
sportot és az úszósportot megszerettetni, ha ebben örömüket lelik.
Mik az egyesület céljai a jövőben?
Ahogy az edzők feladatfelosztásából is látszik, mindenki foglalkozik
a vízhez szoktatással. Úgy látom,
hogy a Tó környékén kevés gyereket tanítottak szervezett keretek
között úszni. Ezen szeretnék első
sorban változtatni.
A Velence Úszó és Vízilabda Sportegyesület mottója: „IRÁNY A VÍZ”.
Ez mindent elmond hosszú távú
terveimről: minél több gyerek ismerje meg az úszás és a vízilabda
örömét, és minél többen válasszák
ezt a sportot hosszútávon.
Azonban ha ez nem nyeri el tetszését és más sportágat választ magának, akkor is azt gondolom hogy
sokat tettem érte, mert elértem hogy
SPORTOL!
Köszönjük a válaszokat és sok sikert kívánunk!

Köszönet nyilvánítás
A rokonaimon és a polgármester
asszonyon kívül megjelent közel
száz munkatársamnak, szomszédjaimnak és barátaimnak ezúton is
köszönetet mondok azért, hogy
2012. június 2-án délután megtiszteltek jelenlétükkel és részvételükkel
azon a hálaadó református Istentiszteleten, műsoros esten és tűzijátékon, amelyet a születésem 75-ik és a
konfirmációm 60-ik évfordulójának
emlékére rendeztem az ősi verebi
szülői házban és kertjében! Eddig a
hagyományok alapján ilyen születésnapi ünnepségre 5 évenként került sor és ez volt a harmadik. A
vidám rendezvény végén azzal búcsúztunk el egymástól, hogy újabb
háromszor öt évet szeretnénk ismét
békességben és egészségben együtt
megünnepelni! A
szóbeli
"Meghívót" a helyszínen minden
jelenlévőnek átadtam!
Dr. Borisza Gyula
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Közösségi Ház és Könyvtár
Április 11.
"...A vers örök."
A költészet napja alkalmából verses
estet tartottunk Ellmann Zoltánné,
Gránitzné Kratancsik Rita, Horváth
Alex, Kurcz Mária, Lőrinczné Mező
Katalin, Nyárainé Boromisza Klára
és dr. Molnos Levente közreműködésével.
Április 25-28.
VI. Sárrét Íze Fesztivál VIII. Szent György Nap
Településünk másodszor vett részt a
nagyrábéi fesztiválon. Április 27-én
a turisztikai konferencia témája a
Helyi termékek a falusi vendéglátásban
volt. Koroknai Béla a Falusi és
Agroturizmus Országos Szövetségének tagja, a Falusi Turizmus HajdúBihar Megyei Szövetség elnöke vezette a konferenciát, előadást tartott
dr. Csizmadia László a Falusi és
Agroturizmus Országos Szövetségének elnöke, Szabadkai Andrea a
Szövetség az Élő Tiszáért Egyesülettől, MNVH elnökség tag, Mircz Nárcisz sajtkészítő, a Nárcisz birtok gazdája, Frankó Pál a Békés Megyei Falusi Turizmus egyesület elnöke. A
konferencián az I. Országos Bárány
Kiállítás megtekintésére, sajtkóstolásra és vásárra is lehetőség volt.
Április 28-án a Szent György napi
állatkihajtás és birkanyíró bemutatót
tekinthették meg az érdeklődők.
Közben a főzőverseny résztvevői a
művelődési ház udvarát megtöltötték. Csapatunk A Zamatőrök néven
indult egy szüreti étellel. Mustos pecsenyét főztünk, a desszert püspökkenyér volt. A tűz csiholásában Kocsis Lajos berekfürdői nótaénekes
segítségére szorultunk idén is. Kétfogásos menünkkel arany fokozatot
értünk el.
Jókedvünk csak fokozódott, amikor

együtt nótáztunk Sáfián Tibor bihari
juhásszal, aki a Sárrét Íze Fesztivál
arca és a csíkszentkirályi Dajka Mihállyal, aki tárogatón játszott.
Köszönjük Nagyrábé képviselőtestületének, Gyarmati Sándorné
polgármesternek és Kocsis Csaba
igazgatónak a meghívást és a vendéglátást.
Dr. Hajdú Lajos polgármester meghívására másnap ellátogattunk Berekfürdőre, egy csodás kis faluba,
amelyet minden pihenni vágyónak
és fürdőzést kedvelőnek ajánlunk.

Május 6.
Községi anyák napja
Az édesanyákat, nagymamákat és a
dédikéket Jambrik József tanító köszöntötte, majd az óvodások, az iskolások, az énekkar ünnepi műsorcsokra következett. Az újszülötteknek (Kajdi Dániel, Demeter Alexandra, Molnár Benke, Szabó Csenge, Kőszegei Csenge és Kőszegi Levente) és szüleiknek Kurcz Mária
polgármester asszony Vereb története könyvet ajándékozta.

A babakiállítás megtekinthető:
az iskolai időszak alatt 8-17 óráig,
tanítási szünetekben Kerekes Erzsébetet keressék.
Május 12.
Vereb Vitéz napja
Hagyományőrzők és történelmi
zászlók sorfala mellet a Pogánysírnál épült Emlékkapunál dr. Holló
József nyá. alezredes, a HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum volt igazgatója tartott megemlékezést. Koszorúzás után bort és káposztás hajtókát kóstolhattak a részt vevők
Kajdi Géza és László, valamint Kovács Csaba és Sándor pincéjében.
Visszatérve a sportpályára a Levendula Játszóház és kézműves foglalkozások várták a gyermekeket és
szüleiket.
A Rámás Csizma néptáncegyüttes
ünnepi megnyitója után a következők vehették át a Vereb Tiszteletbeli
Polgára címről szóló oklevelet:
Galovtsik Erik, Joháczi József és
Joháczi Józsefné Etelka, Réti
(Ruppert) Iván, Váli Hunok Berecz
Botond vezetésével, Wenczelné
Vigh Maya és Kovács Ferenc professzor úr, aki 2010-ben betegsége
miatt nem tudta átvenni.
Sétakocsikázni, lovagolni és vitézi
próbázni lehetett a nap folyamán.
Szemtanúi lehettünk az ősi technikával készült bronzöntésnek. Fellépett a Röpike és a Válinka néptáncegyüttes. A Váli Hunok lovasbemutatója idén is sikert aratott.
Sajnos az időjárás nem volt kegyes,
hatalmas szélvihar kerekedett, az
est főszámai—a Kurul Dobosok és a
Chrome Rt. Koncertje—mégsem
maradtak el.
A napról készült filmösszefoglalót a
következő linken érhetik el:
http://velenceitotv.hu/legfrissebb/
vereb-vitez-napjan-jartunk-video/

Május 6-án a községi anyák napi ünnepség keretében Kijacsek Erzsébet
350 db-os babagyűjteményéből állandó kiállítás nyílt a Verebi Végh
János Tagiskola aulájában. A babakiállítást Gránitzné Kratancsik Rita
nyitotta meg kicsik és nagyok örömére.
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Kedves Verebiek, Támogatóink!
Az önkormányzat képviselőtestülete és a magam nevében köszönjük, hogy rendezvényeinket
anyagilag és természetben támogatják, hozzájárulva programjaink
megtartásához és bővítéséhez.
Vereb Vitéz napunkra támogató
jegyet 85 000 Ft értékben vettek,
váltottak, az összeget a játszóházi és
kézműves foglalkozásra fordítottuk.
Június 16-17.
III. verebi Végh János Zenei Napok
Zene a hagyományok útján”
mottót választottuk az immár kétnapos rendezvénynek. A június 16-i
esten Orbán György több műve felhangzott. Örömünkre meghívásunkat elfogadta és személyesen köszönthettük körünkben a zeneszerzőt a római katolikus templomban.

Kőszegi Balázs és Kőszegi Bence gitáron játszott.

Repertoárjukban főleg komolyzenei darabok szerepeltek, de film betétzenéje is elhangzott.
Mindkét napról videó felvétel
készült, hogy a fiatalok első fellépését megörökítsük, maradjon kézzel
fogható emlék számukra, és természetesen a mi számunkra.
Köszönöm az egyházak, az Alba
Posta, a Duviép 2000 Kft., Végh Péter, az iskola, az óvoda, a képviselőtestület, a szülők, a művészek és lakosink támogatását, valamint a pályázatunkat támogatónak:

Szeptember 15.
VI. Velencei-tavi Kistérségi Szüreti
Nap és XX. Verebi Szüreti Nap
 Közös felvonulás a Szabadság térről a Sportpályára a felvonuló fiatalok, óvodásaink és iskolásaink
részvételével.
 A polgármesterek a településükről hozott kosárnyi szőlőket átadják a házigazdának.
 Tóth István a Velencei-tó Környéki
Többcélú Kistérségi Társulás elnökének köszöntője
 Verebi óvodások és iskolások műsora.
 Vereb borásza díj és a 2011-es évjáratú Polgármesterek bora átadása.
 Velencei-tavi Kistérségi együttesek
(Pázmánd, Pákozd, Velence, Vereb, Sukoró, Zichyújfalu, Gárdony,
Kápolnásnyék) műsora.
 Kocsis Lajos, Barta András népdalcsokra Berekfürdőről és Papp Imréné Ibolyáé Nagyrábéról.
 Eredményhirdetések: főző-és sütőverseny, a legnehezebb szőlőfürt,
legszebb boros címke
 Gajdos Zenekar koncertje
A rendezvény ingyenes.

 Bál a Négyes Fogat Zenekarral a
Közösségi Házban.
Belépődíj: 1 000 Ft.
Fellépett Bíró Ágnes és Selmeczi János hegedűművész, Jónás Krisztina
és László Szilvia énekművész,
Lokodi Lehel és Vasvári Tamás zongoraművész.
Kiállítás megnyitóval folytatódott a program az 50 m-re lévő Közösségi Házban, ahol Ütő Endre
operaénekesnek, a Magyar Állami
Operaház volt igazgatójának, az est
narrátorának zeneszerzőket bemutató plakettjeiből nyílt kiállítása. A
művészt 75. születésnapja alkalmából polgármester asszony köszöntötte fel. .
Vasárnap a verebi Végh János nevét viselő tagiskolánkban koszorúzással kezdtünk. Innen együtt mentünk a református templomba, ahol
verebi, verebi kötődésű és a térségben élő, zenével foglalkozó hét fiatal
bemutatkozására adtunk lehetőséget. A koncerten fellépő fiatalok közül Gránitz Ádám, Nánási Tünde és
Stein Andor zongorán, Kőszegi Katica furulyán, Tamás Luca fuvolán,
XXI. évf. 2. szám

Tervezett programjaink 2012.
Augusztus 04.
XVIII. Falunap és
Elszármazottak V. Találkozója
Múltidéző főző-és sütőverseny
az Első Magyar Fehér Asztal Lovagrenddel az iskola udvarán.
4 fős csapatokat várunk a főzőversenyre. A főzéshez szükséges
eszközökről és alapanyagokról a nevező csapatok gondoskodnak. A
zsűri részére egy adag ételt kell felszolgálni.
Az édes sütemények kategóriában egyéni nevezéseket várunk. Az
otthon elkészített süteményekből
egy tányérral kérünk 15 óráig leadni.
Részletes program a címoldalon.

Vad-és birkaételek főző-és borkorcsolyák sütőversenye.
Településeket képviselő csapatokat várunk a főzőversenyre, egyéni
nevezéseket az otthon készült borkorcsolyák versenyére.
Bírál az Első Magyar Fehér Asztal Lovagrend.
Hozott szőlők préselése, mustkóstolás.
Levendula Játszóház, kézműves
portékák, borászatok bemutatkozása.
Örökös fővédnök Kiss László
Fővédnök L. Simon László országgyűlési képviselő
Védnökök a települések polgármesterei
Várjuk!
Kézművesek és termékárusok jelentkezését.
Kérünk és köszönettel fogadunk
tombolatárgyakat, verseny díjazottainak felajánlásokat cégektől, vállalkozóktól és magánszemélyektől.
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Szeptember 28. 15:00
Szépkorúak napja
Október 23. 10:00
Koszorúzás az ’56-os kopjafánál
November 25.
Adventi készülődés
December 07.
Pálinkás jó reggelt! Pálinkakóstoló
December 27.
Szent János napi boráldás

Kérés
Az augusztus 4-én nyíló
„Múltunk kincsei” vászon szőttes
kiállítási anyagot szeretnénk bővíteni még több verebi szőttessel.
Tisztelettel kérem a hagyatékot
megőrzőket, hogy a kiállítás időszakára adják kölcsön féltve őrzött
szőtteseiket, hogy minél gazdagabb
anyagot mutathassunk be az érdeklődőknek.
Várunk továbbá a szövéshez
kapcsolódó minden nemű eszközöket, kiadványokat.
Értesítésüket várom a következő
telefonszámokon 30/34-00-768, 464667 vagy személyesen.
Köszönettel: Babi

Köszönet
Az idei Verebi Esték keretében
sikerült egy gazdag fényképgyűjteményt bemutatnunk az önök segítségével az idelátogató és a helyi közönségnek az I. és a II. világháborúban harcolt verebi vagy verebi származású katonákról és a háború polgári áldozatairól.
A szakemberek körében nagy sikert aratott gyűjteményt ősszel szeretném tovább bővíteni életrajzi
adatokkal és ha van még újabb kép
azzal is, hogy egy kiadványban
megjelentethessük az emlékanyagot.
Az életrajzi adatoknál feltétlenül
szükségem lenne a születési és a halálozási dátumra, valamint hogy hol
harcolt, hol tűnt vagy esett el és mikor.
Előre is köszönöm segítségüket:
Babi
kerekes.babi@gmail.com
30/34-00-768
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Verebért Egyesület
2011. évi közhasznúsági jelentés
SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ
A Verebért Egyesület 2011. évben
gazdálkodásáról a számviteli törvénynek és a kapcsolódó előírásoknak megfelelve egyszerűsített éves
beszámolót állított össze. A mérleg
fő összege 74 ezer Ft, a saját tőke 36
ezer Ft.
KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁS
FELHASZNÁLÁSA
Tárgyévben a Szervezet állami támogatást nem kapott.
VAGYONFELHASZNÁLÁSSAL
KAPCSOLATOS KIMUTATÁS
Az Egyesületünknek 2011. évben
tagdíjbevételből és támogatásból
származott bevétele a beszámolási
időszakban.
Szervezetünknek alkalmazottja nem
volt, így sem bér-, sem járulékköltség nem merült fel. A költségek egy
részét a Szervezet beindításához és a
sporttevékenységéhez
szükséges
kiadások adták. A Verebért Egyesület tárgyévi eredménye 36 ezer Ft. A
Szervezet törekedett arra, hogy a
kapott bevételeket a közhasznú céljainak elérése érdekében használja
fel. A vagyon felhasználását részleteiben jelentésünk 3. sz. melléklete
mutatja be.

A KÖZHASZNÚ SZERVEZET VEZETŐ
TISZTSÉGVISELŐINEK
NYÚJTOTT JUTTATÁSOK ÉRTÉKE, ILLETVE ÖSSZEGE
Egyesületünknek személyi jellegű
ráfordítása nem volt. Szervezetünk
vezető tisztségviselői költségtérítésben nem részesültek.
A KÖZASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL SZÓLÓ RÖVID TARTALMI
BESZÁMOLÓ
Az egyesület tevékenységét, eredményeinek népszerűsítése
A helyi újságban és a honlapon folyamatos tájékoztatást adtunk minden olvasó számára az egyesület
megalakulásáról, üléseiről és rendezvényeiről.
Biztosítja az egyesület működéséhez szükséges technikai, műszaki,
anyagi és a lövészsport végzéséhez
előírt törvényes feltételeket.
Az egyesületi tagok közül ketten
megszerezték a lövészetvezetői engedélyt, ketten a fegyvervizsgát.

CÉL SZERINTI JUTTATÁSOK
KIMUTATÁSA
Szervezetünk nem nyújtott.

A szabadidő hasznos eltöltése érdekében lövészversenyeket, technikai bemutatókat szervez.
Légfegyveres lövészetet szerveztünk
két alkalommal. A Pázmándi Lövészklub lőterén is gyakorolhattunk.
Sportnapot 07. 09-én tartottunk
Kung Fu harcművészeti, rögbi bemutatóval, légpuska és légpisztoly
lövészettel, futballmérkőzéssel. A
rendezvényt a Verebi Football Clubbal és segítő fiatalokkal, felnőttekkel
támogatásával szerveztük meg.

TÁMOGATÁSOK
KÖZPONTI
KÖLTSÉGVETÉSI
SZERVTŐL, ELKÜLÖNÍTETT ÁLLAMI PÉNZALAPTÓL, HELYI
ÖNKORMÁNYZATTÓL, TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK TÁRSULÁSÁTÓL
ÉS
MINDEZEK
SZERVEITŐL KAPOTT TÁMOGATÁS MÉRTÉKE
Szervezetünk nem kapott.

Hazai sportkapcsolatok létesítése
és fenntartása.
Az egyesület tagja lett a Fejér Megyei Technikai és Tömegsportklubok Szövetségének. Időközben tagja
lett a Magyar Sportlövő Szövetségnek, ezáltal a Fejér Megyei Sportlövő
Szövetségnek is, hogy országos versenyeken is részt vehessenek tagjaink.

MAGÁNSZEMÉLYEKTŐL ÉS
GAZDASÁGI TÁRSASÁGOKTÓL
KAPOTT TÁMOGATÁSOK MÉRTÉKE
Tárgyévben a Szervezet magánszemélyektől 11 e Ft támogatást kapott.
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Vereb, 2012. április 26.
Kerekes Erzsébet elnök
Záradék:
E közhasznúsági jelentést a Verebért
Egyesület közgyűlése 2012. április
26-án elfogadta.

Utazó ízek
A Pressburger Filmstúdió Kft.
Utazó Ízek címmel főző műsort forgatott településünkön 2012. június 7én (csütörtökön) a Verebi Háromszájú Kemencénél. A szakács Varga
Attila és két kiváló segítője Pintér
Renáta és Kerkuskáné Vámi Györgyi
az „olasz” csapat által küldött alapanyagból készített ételeket. Majd az
étel elfogyasztásakor Kerekes Erzsébet és Sthiller Rihárd vendégek elbeszélésében a falunk kulturális élete
és a jellegzetes fából készült köztéri
bútorok ismertetése történt meg.
A műsorban olasz-montenegrói
és magyar csapat vesz részt. Minden
csapat választott egy hazájára jellemző menüsort. Attiláék harcsapaprikást választottak túrós csuszával és édességként mákos gubát.
5-én Pázmándon a Manó vendégházban a magyar alapanyagot, 6-án
Velencén a Tekergő Étteremben a
montenegrói alapanyagot főzték
meg.
Köszönjük a főzőknek és minden
támogatónak, hogy a „mi kis falunk” jó hírét vitték.
A forgatás a tervek szerint még
folytatódik legközelebb ősszel, amikor Vereb újabb érdekességeit mutathatjuk meg.

Iskolai hírek
A májusi és júniusi nagy hajtás
után a tanulók végre megkapták a
bizonyítványt és kitört a nyári szünet. Augusztus végéig csak a pihenés a gyerekek dolga.
Ügyeleti napok: 9-12 óra között
2012. 07.03.
2012.07.04.
2012.07.18.
2012.08.01.
2012.08.15.
2012.08.29.
Remélem mindenki vigyáz magára, a társaira, a magántulajdonra, és
tartalmas időtöltést talál a nyárra,
hogy szeptemberben újult erővel
vághassunk bele az új tanévbe.
Fontos információ, hogy szeptembertől nem jár az iskolabusz.
Az Alba Volán járatával lehet majd
iskolába járni.
Élményekben gazdag nyári szünetet kívánok minden tanulónknak
és kollegának.
Tőzsér Mónika tagiskola vezető
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