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Zene a hagyományok útján—Végh János Zenei Napok 

Szeretettel meghívjuk Önt, családját és barátait  

verebi Végh János tiszteletére rendezett zenei napokra  

Verebi Végh János Ze-
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Régiók 
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Felhívás 11 

In Memoriam verebi Végh János 
Június 15. 

  

19.00 Római katolikus templom 
  
Műsor: 

Bihari János: Magyar tánc – verbunkos 
 

Bertha Sándor: Suite hongroise – Ma-
gyar fúga 
 

Lavotta János: Verbunkos nóta vonós-
együttesre 
 

Fekete Gyula: Media vita énekhangra 
és vonószenekarra 
 

Michael Haydn: d-moll szimfónia MH 
393  
verebiVégh János (1845 – 1918): Fent és 
alant – kantáta Tompa Mihály versére 
 
Közreműködők: 

Jónás Krisztina – szoprán 

Bakos Kornélia – alt 

Kóbor Tamás – tenor 

Naibauer Lóránt – basszus 
 

Kamarakórus 

Karnagy: Fekete Andrea 
 

Savaria Barokk Zenekar 

Vezényel: Németh Pál 

 

 Belépőjegy  1 000 Ft/nap, 

18 éves korig ingyenes. 

  Kodály Zoltán nyomdokain: 
a „követők” 

Június 16. 
  

16.00 Koszorúzás az iskola névadójá-
nak emléktáblájánál a verebi 
Végh János Tagiskolában. 

 

17.00 Református templom 
  
 Műsor: 
Bartók Béla: Román népi táncok  

Kodály Zoltán: Gyere jó pajtás   

Kodály Zoltán: Tábortűznél ya 

Papp Lajos: Variációk fekete billen-

tyűkön 

Kodály Zoltán: Fekete billentyűkön 

Kodály Zoltán: Népdalgyűjtés  

Kodály Zoltán: Gyermektáncok 

Szokolay Sándor: Hüvelyk Matyi 

Kocsár Miklós: Saltus Hungaricus 

Bartók Béla: Mikrokozmosz: Mulatság 

Járdányi Pál: Szonatina I. tétel 

Weiner Leó: Rókatánc 

Bartók Béla: Román népi táncok, 

Megismerni a kanászt 

Weiner Leó: Csürdöngölő 

Doppler  Ferenc: Magyar fantázia 

Horváth János: Megöltek egy legényt 

– népdalfeldolgozás jazz zongorára 

 
Közreműködők: 
Prelúdium Zeneiskola növendékei – 
Bicske valamint  
Stein Andor és Gránitz Ádám 
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Önkormányzati hírek 

Bemutatkozik a Pázmándi Kö-
zös Önkormányzati Hivatal új 

jegyzője: dr. Nagy Gábor 
 

 
 

Tisztelettel köszöntöm Vereb kö-
zség lakosságát! 
 

46 éves vagyok, Székesfehérváron 
élek közgazdász feleségemmel és 
két gimnazista gyermekünkkel. 
A székesfehérvári Teleki Blanka 
Gimnáziumban érettségiztem, utána 
dolgoztam, szakmát tanultam. 1995-
ben a szegedi egyetemen szereztem 
jogi diplomát, majd 2005-ben a 
Corvinus Egyetemen MBA mene-
dzseri diplomát. 
 

1989-ben kezdtem közigazgatási pá-
lyafutásomat a székesfehérvári pol-
gármesteri hivatalban. Előbb hatósá-
gi ügyintézőként, majd jogászként 
dolgoztam ott 1998-ig, utána 2000 
végéig szintén jogászként a Fejér 
Megyei Önkormányzati Hivatalban. 
2000-2003-ig Nádasdladány és Sár-
keszi községek körjegyzője, ezt kö-
vetően 2003-2013-ig Bodajk nagykö-
zség majd város jegyzője voltam. 
 

Pázmánd és Vereb községek önkor-
mányzatai megállapodása alapján 
szerdán és pénteken tartok ügyfélfo-
gadást a verebi önkormányzatnál. 
 

Kérem, forduljanak hozzám biza-
lommal! 
 

Tisztelettel:     dr. Nagy Gábor 

 jegyző 

Tudom, hogy sokakat sokkolni, fog 
a HÍR, de még mindig Vereb Község 
Önkormányzat polgármestere va-
gyok és a képviselő-testületi tagok: 
Jakab Bernadett, Horváthné Megy-
gyesi Edit, Kovácsné Pap Mária Te-
rézia alpolgármester és Tőzsér Mó-
nika felelős a megfogyatkozott ön-
kormányzati jogkörben a település 
érdekében döntéseket hozni és azok 
végrehajtását ellenőrizni. 
 

Ami változott, hogy 2013. március 1-
től az eddigi „Pázmánd – Vereb Kö-
zségek Körjegyzősége” elnevezésű 
két település működésével kapcsola-
tos feladatokat ellátó hivatal 
„Pázmándi Közös Önkormányzati 
Hivatal” néven működik tovább. 
 

Településünkön e hivatal kirendelt-
sége Horváth Anita ügyintéző köz-
tisztviselőnek ad munkát.  
Lakosaink már tapasztalhatták, 
hogy egyes ügyfajták intézése átke-
rült a Járási Kormányhivatalhoz 
Gárdonyba és az ügyintézés eltér a 
lakosság által itt Vereben megszo-
kottól. Az adóügyeket továbbra is a 
pázmándi kolléganő intézi. 
 

Jómagam eddigi közigazgatási ta-
pasztalataimat kamatoztatva igyek-
szem segíteni az önkormányzati 
munkát polgármesterként, ha kell 
ügyintézőként továbbra is, reménye-
im szerint 2014. évi önkormányzati 
választásokig biztosan, a többit pe-
dig a jövőbeni változások eldöntik. 
Tehát még jogosan tartózkodom a 
Hivatal épületében és nem vonták 
össze a két falut. (Ki-ki tájékozottsá-
gának megfelelően tette fel a kérdé-
sét az elmúlt napokban: Mi is va-
gyok én most? Mit is keresek én 
most a Hivatalban?) 
 
A január 1-től hatályba lépő önkor-
mányzati törvény a települések lé-
lekszámától függően állapítja meg 
az önkormányzatok feladatait, és 
rendeli a feladatok elvégzéséhez 
szükséges pénzügyi forrásokat. 
2013. évre működési támogatásként 
17 M Ft-t kaptunk. 
 

Az új rendben a településeknek kell 
megszerezniük az önként vállalt fe-
ladataik forrásait. Önkormányza-

tunk Képviselő-testülete a takarékos 
gazdálkodás mellett tette le a voksot 
és nem kívánt újabb adónemet beve-
zetni, a meglevő adókat nem emelte 
meg 2013-ra. Úgy ítéltük meg, hogy 
településünk lakói nem terhelhetők 
tovább anyagilag, ez természetesen 
azzal jár, hogy egyre több hozzánk 
érkező kérést, javaslatot kell elutasí-
tanunk forrás hiányában és különös 
gonddal kell a tartozásokat behajta-
nunk. 
 
Önkormányzatunk 2013. évben nem 
tudott a „szociális kölcsön” jogcí-
men kifizethető pénzügyi forrást el-
különíteni, éppen ezért fontos, hogy 
az e jogcímen tartozók a megállapo-
dásnak megfelelően fizessenek. Min-
denki, aki nem fizet hozzájárul ah-
hoz, hogy más rászoruló személy 
kérelme elutasításra kerüljön. 
Önkormányzatunk a gépjárműadó 
60%-át, valamint az iparűzési adó-
lap 0,5%-át kell, hogy az államnak 
befizesse. A be nem szedett adófo-
rintok helyett is be kell fizetnünk kö-
telezettségünket, tehát a nem fizetők 
kétszeresen hozzák hátrányba a tele-
pülés tisztességesen takarékoskodó, 
a nehéz helyzetben is helyt álló lakó-
it. Köszönöm azoknak, akiknek ter-
mészetes a közteherviselés, nekik 
tartozunk azzal, hogy igyekszünk a 
nem fizetőkkel szemben eljárni. 
 

Országunk Alaptörvénye 8.§ (1) be-
kezdése szerint: 
 

„ A helyi közösség tagjai a helyi ön-
kormányzás alanyaként kötelesek: 
 

a, öngondoskodással enyhíteni a kö-
zösségre háruló terheket, képessége-
ik és lehetőségeik szerint hozzájárul-
ni a közösségi feladatok ellátásához, 
 

b, betartani és betartatni a közösségi 
együttélés szabályait.” 
 
Miként is enyhíthetjük a közösség 
terheit?: 
 

 Vállalt kötelezettségeink betartásá-
val. 

 Adófizetéssel. 

 Ingatlanunk előtti közterület rend-
ben tartásával. 

 Közösségi munka felajánlásával. 

 Minden nemű önkormányzati 



 3 Verebi Híradó 

Iskolai hírek program, megmozdulás anyagi, er-
kölcsi munka általi támogatással. 

 

Szép példája volt az önzetlen segít-
ségadásnak a 2013. június 2-i szél ál-
tal okozott kár helyreállításában 
végzett gyors, pontos tetőfedő mun-
ka. 
Ezúton köszönöm: 

László Ferenc 
Ratkai István 
Borostyán Ferike 
Varga István  
Kónya György 
Jakab Zoltán   

áldozatos munkáját. 
 
Ezúton tájékozatom a lakosságot, 
hogy a Helyi Védelmi Bizottság tisz-
tét a mindenkori polgármester látja 
el. Minden hasonló esetben kérem a 
polgármester értesítését még mielőtt 
a megyei szervezetek értesítése meg-
történik. 
 

 
Figyeljünk egymásra! 

 
Kérem a falu lakosait, hogy idegent 
ne engedjenek be házukba! Önkor-
mányzatunk csak dolgozóival küld 
levelet   a településen. Helyszíni elle-
nőrzést csak előre bejelentés alapján 
végezhetnek a lakosságnál a szolgál-
tatók. 
 
 

Gyommentesítés 
 
Június 30-a után azok az ingatlantu-
lajdonosok, akik gyommentesítési 
kötelezettségüknek nem tesznek ele-
get 500 000 Ft-ra bírságolhatók. 

 
 

Figyeljünk a határidőkre,  
ellátásaink lejártára 

 
Hivatalunk leterheltsége miatt nincs 
arra lehetőségünk, hogy ügyfelein-
ket határozatik lejártáról értesítsük. 
Kérünk minden szociális ellátásban 
részesülőt, az ellátás határidejének 
lejárta előtt ismételten kérje az ellá-
tást!   
 

Kurcz Mária polgármester 

A 2013-as évet már úgy kezdtük az 
iskolában, hogy a fenntartásunk ál-
lami feladat lett. Ebből eddig a diá-
koknak semmilyen hátránya nem 
származott, a munka a szokott me-
derben folyik. 
 
Az elmúlt időszak büszkeségei: 
Kempelen Napok szavalóversenyén 
Borostyán Boglárka 3. helyezést ért 
el. Gratulálunk neki és felkészítőjé-
nek, Gibáné Rácz Máriának is. Az 
érdeklődők a verset meghallgathat-
ták a Költészet napi rendezvényen 
április 11-én. 
 
Részt vehetett iskolánk csapata a 
Mészöly Gedeon Református Általá-
nos Iskola hagyományos levelezős 
versenyének döntőjén is, ahol érde-
kes feladatok megoldása után 3. he-
lyezést szereztek. Gratulálunk nekik 
és felkészítőjüknek, Jambrik József 
tanítónak. Örömünkre a Fejér Me-
gyei Hírlap az eseményről tudósító 
cikkét a mi gyermekeink fotójával 
illusztrálta. A csapat tagjai: Boros-
tyán Boglárka, Fazekas Bálint, Tő-
zsér Szabolcs. 
 
Április végén -22-25.- rendeztük a 
Névadónk Hete hagyományos ren-
dezvény sorozatunkat. Ebben a kö-
vetkezők szerepeltek: 
22. Héftő: Csatlakoztunk a Magyar 
Közútkezelő szemétszedő akciójá-
hoz, megtisztítottuk az iskola kör-
nyékét. 
23. Kedd: IV. Tavaszi Activity Baj-
nokság vendég csapatokkal. 3 iskola 
4 csapata jött el, és érezte jól magát. 
24. Szerda: Hulladékgyűjtés. Papír- 
vas- és elektronikai hulladékot gyűj-
töttünk, melynek bevételéből fedez-
zük az év végi kirándulást, a jutal-
mazást és a nyári napközit. 
25. Csütörtök: Mesevetélkedő. A 
csapatok Mátyás király meséivel 
mérték össze tudásukat. Itt 6 iskola 7 
csapata versengett. Szoros verseny-
ben a hazai csapat vitte el az első 
helyezést. 
 
Májusban az év végi hajrá mellett 
lufihajtós bohóc látogatott meg ben-
nünket, és az ovisokat. Interaktív 
műsorukat nagyon élvezték a gyere-
kek. 

Júniust kirándulással nyitottuk, a 
Természetvédelmi Hivatal által szer-
vezett októberi Néprajzi Múzeumi 
látogatás másik fele egy egész napos 
hollókői kirándulás volt. Ennek a 
7000 Ft-os terhét nem fizettettük ki a 
szülőkkel teljesen, mert az iskolai 
alapítvány és a hulladékgyűjtésből 
befolyt pénz is két-kétezerrel csök-
kentette ezt. Sajnos úgy látom a ro-
hanó világunkban elmaradnak az 
információk, akármilyen formában 
is jut el a szülőkhöz, remélem ezen 
kétoldalúan tudunk javítani a jövő-
ben. Aki eljött velünk, annak még az 
esős Hollókő is csodás élményt nyúj-
tott. 
 
Összegezve ebben a tanévben a gye-
rekek a következő programokon 
vehettek részt (a teljesség igénye 
nélkül): 
A 2. osztályosok úszni járnak Kápol-
násnyékre. Szüreti nap. Akadályver-
seny Lovasberényben. Néprajzi Mú-
zeum. Kápolnásnyék mesevetélke-
dő. Lovasberény Úrhatnám szolgáló 
gyermekopera. Mikulás. Szénási 
szavalóverseny. Katáng koncert Páz-
mánd. Farsang. Kempelen napok 
Pázmánd. Névadónk hete. Tabajd 
Mészöly Gedeon Anyanyelvi ver-
seny. Ercsi Természettudományos 
verseny. 
 
Még előttünk áll az iskolai kirándu-
lás, és a nyári napközi. Egészen júni-
us 20-ig biztosítunk programot a 
gyerekeknek. Kérem a szülőket, 
hogy figyeljék az iskolai tájékozta-
tást (a cédulákat), illetve a kifüg-
gesztett hirdetményeket, mert más-
hol sem telefonálnak a szülő után, 
hogy mi fog történni a következő 
napokban. Sok energiát emészt fel, 
hogy a biztonság kedvéért még min-
denkinek szólni kell, mert elfelejti, 
hogy a gyermeknek programja, te-
endője van. 
Tanévzáró ünnepség: 2013.06.15. 
vasárnap 1530-kor az iskolában. 
Ezúton is meghívunk minden ked-
ves érdeklődőt. 
Nyári ügyelet is lesz a kifüggesztett 
rend szerint. 
Előre is szép, tartalmas nyarat kívá-
nunk minden gyermeknek és szülő-
nek egyaránt! 
 
Tőzsér Mónika tagintézmény vezető 



2012. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI 
JELENTÉS 

 
SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ 
A Verebért Egyesület 2012. évben 
gazdálkodásáról a számviteli tör-
vénynek és a kapcsolódó előírások-
nak megfelelve egyszerűsített éves 
beszámolót állított össze. A mérleg 
fő összege 2285 ezer Ft, a saját tőke 
30 ezer Ft.  
 

KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁS 
FELHASZNÁLÁSA 
Tárgyévben a Szervezet állami tá-
mogatást nem kapott.  
 

VAGYONFELHASZNÁLÁSSAL 
KAPCSOLATOS KIMUTATÁS 
Az Egyesületünknek 2012. évben 
tagdíjbevételből és támogatásból 
származott bevétele a beszámolási 
időszakban. 
Szervezetünknek alkalmazottja nem 
volt, így sem bér-, sem járulékkölt-
ség nem merült fel. A költségek 
nagy részét a szervezet sporttevé-
kenységéhez szükséges kiadások 
adták. A Verebért Egyesület tárgy-
évi eredménye 30 ezer Ft. A Szerve-
zet törekedett arra, hogy a kapott 
bevételeket a közhasznú céljainak 
elérése érdekében használja fel.  
 

CÉL SZERINTI JUTTATÁSOK 
KIMUTATÁSA 
Szervezetünk nem nyújtott, így e 
soron nem történt kifizetés.  
 

TÁMOGATÁSOK 
KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI 
SZERVTŐL, ELKÜLÖNÍTETT ÁL-
LAMI PÉNZALAPTÓL, HELYI 
ÖNKORMÁNYZATTÓL, TELEPÜ-
LÉSI ÖNKORMÁNYZATOK TÁR-
SULÁSÁTÓL ÉS MINDEZEK 
SZERVEITŐL KAPOTT TÁMO-
GATÁS MÉRTÉKE 
Szervezetünk nem kapott.  
 

MAGÁNSZEMÉLYEKTŐL ÉS 
GAZDASÁGI TÁRSASÁGOKTÓL 
KAPOTT TÁMOGATÁSOK MÉR-
TÉKE 
Tárgyévben a Szervezet magánsze-
mélyektől 2 201 ezer Ft támogatást 
kapott közhasznú feladataira, ebből 
201 ezer Ft pénzbeli, míg 2 000 ezer 
Ft természetbeni támogatás volt. 
A KÖZHASZNÚ SZERVEZET VE-
ZETŐ TISZTSÉGVISELŐINEK 
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Verebért Egyesület  

„Ezúton is köszönöm Kerekes Erzsé-
betnek - a Verebért Egyesület elnö-
kének és Kurcz Máriának - Vereb 
község polgármesterének, hogy he-
lyiséget biztosítanak a folyamatos 
edzések megtartására. Ez jelentősen 
hozzájárult az utóbbi egy évben el-
ért eredményekhez.”  

Kálmán Csaba 
 

VEREBÉRT KUPA  
INTERNETES LÉGFEGYVERES 

VERSENYSOROZAT  
A versenysorozat fővédnöke: 
KURCZ MÁRIA polgármester.  
A versenysorozat rendezője:  
Kerekes Erzsébet - a VEREBÉRT 
EGYESÜLET elnöke,  
Czanik László - szakmai irányító,  
Dr. Molnos Levente - elnökségi tag,  
Baráthné Palánki Anita - elnökségi 
tag,  
Kálmán Csaba - sportlövő.  
A versenysorozat célja: jellemépítés, 
közösségépítés, felkészülés az MSSZ  
versenyeire.  
A versenysorozat jelszava: 

Becsület és Bizalom 
A versenysorozat helye: mindenki-
nek a saját klubja, lőtere.  
A versenysorozat ideje:  
Tavaszi sorozat:  
I. 2013.április 17-19.  
II. 2013. május 8-10. 
III. 2013. május 29-31.  
IV. 2013. június 19-21.  
Nyári sorozat:  
I. 2013. július 10-12.  
II. 2013. július 31-augusztus 2. 
III. 2013. augusztus 21-23. 
IV. 2013. szeptember 11-13.  
Őszi sorozat:  
I. 2013. október 2-4. 
II. 2013. október 23-25. 
III. 2013. november 13-15.  
IV. 2013. december 4-6.  
Téli sorozat:  
I. 2014. január 8-10. 

NYÚJTOTT JUTTATÁSOK ÉRTÉ-
KE, ILLETVE ÖSSZEGE 
Egyesületünknek személyi jellegű 
ráfordítása nem volt. Szervezetünk 
vezető tisztségviselői költségtérítés-
ben nem részesültek. 
 

A KÖZASZNÚ TEVÉKENYSÉG-
RŐL SZÓLÓ RÖVID TARTALMI 
BESZÁMOLÓ 
Az egyesület tevékenységét, ered-
ményeinek népszerűsítése 
A helyi újságban és a honlapon tájé-
koztatást adtunk minden olvasó szá-
mára az egyesület munkájáról, ülé-
seiről és rendezvényeiről. 
Biztosítja az egyesület működésé-
hez szükséges technikai, műszaki, 
anyagi és a lövészsport végzéséhez 
előírt törvényes feltételeket. 
Kálmán Csaba tagunk megszerezte a 
minősítést és országos versenyeken 
vesz részt légpisztoly 20-as és 60-as 
versenyszámokban. Az elmúlt évi 
eredményei biztatóak. A versenyzé-
séhez szükséges lövedéket, lőlapot, 
nevezési díjat biztosítottuk számára. 
A szabadidő hasznos eltöltése érde-
kében lövészversenyeket, technikai 
bemutatókat szervez. 
Légfegyveres lövészetet szerveztünk 
két alkalommal. A Pázmándi Lö-
vészklub lőterén is gyakorolhattunk, 
segítettünk a lőtér rendbe rakásá-
ban. Légfegyveres lövészetet 04. 28-
án és 10. 06-án szerveztünk. 
Hazai sportkapcsolatok létesítése 
és fenntartása. 
Az egyesület tagja a Fejér Megyei 
Technikai és Tömegsportklubok 
Szövetségének, a Magyar Sportlö-
vők Szövetségének és a Fejér Megyei 
Sportlövő Szövetségnek. A Pázmán-
di Lövészklubbal is tartjuk a kapcso-
latot. 
Segíti sportolóinak felkészülését a 
hazai és nemzetközi versenyekre. 
Vereb Község Önkormányzat tulaj-
donában lévő és a Közösségi Ház és 
Könyvtár által működtetett Szabad-
ság tér 28. sz. alatti épületben bizto-
sítjuk a légfegyveres versenyekre 
való felkészülést. 
 
 

Kerekes Erzsébet elnök 
Záradék: 
E közhasznúsági jelentést a Verebért 
Egyesület közgyűlése 2013. április 
22-én elfogadta. 
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II. 2014. január 29-31. 
III. 2014. február 19-21.  
IV. 2014. március 12-14.  
Versenyszámok: Légpuska, légpisz-
toly 40 lövés - junior lányok és nők  
Légpuska, légpisztoly 60 lövés - ju-
nior fiúk és férfiak  
A versenysorozaton részt vehetnek:  
minden sportlövő, aki időben elkül-
di az eredményét. 
Nevezés: a részvételi szándékot je-
lezni kell a 
verebertkupa@gmail.com 
címen, legkésőbb az adott negyed-
éves sorozat kezdőnapjáig (pl. Tava-
szi sorozat 2013. április 16-ig).  
Díjazás: az I-VIII helyezettek díszok-
levélben részesülnek, továbbá a ver-
senysorozat résztvevői között 
„Verebicumok” kerülnek kisorsolás-
ra.  
Költségek: nevezési díj nincs, a ren-
dezés költségeit VEREB község, 
egyéb költségeket az induló ver-
senyzők vagy klubjuk biztosítja.  
Technikai előírások: az ISSF szabá-
lyai szerint.  
Az értékelés rendje: Minden klub, 
egyesület vagy egyéni versenyző 
tízes sorozatonként végeredmény-
nyel, és a belső tízesek számával 
küldi el az eredményét.  
Negyedévenként a versenyeredmé-
nyek alapján átlageredmény készül, 
az év végén pedig, összesített rang-
sor készül a negyedévenkénti leg-
jobb-, tehát a 4 legjobb eredmény 
összeadásával.  
Egyebek: A versenysorozat eredmé-
nyeit mindig pénteken, legkésőbb 22  
ó r á i g  k e l l  m e g k ü l d e n i 
verebertkupa@gmail.com címre.  
Az összesített értékelést legkésőbb 
kedden elküldjük az érintettek címé-
re, ill. megtekinthető lesz Vereb kö-
zség (www.vereb.hu) honlapján.  
Mindenkinek jó versenyzést és sok 
sikert kíván a Rendezőbizottság. 
Vereb, 2013. április 4.  
 

Kedves Sporttársak! 
 

Akik a Verebért Kupa tavaszi soro-
zatán részt vettek, automatikusan 
részt vesznek a nyári sorozaton, 
nem szükséges újra nevezniük. Csak 
azok küldjenek előzetes értesítést, 
akik újonnan szeretnének csatlakoz-
ni, ill. akik a továbbiakban nem sze-
retnének részt venni a kupán.  
Köszönjük.  

A közgyűlés 
6/2013. (IV.22.) sz.  határozatával 

 

döntött arról, hogy az  egyesület a  
közcélú feladatok ellátásához, a 
szabadidő hasznos eltöltéséhez és a 
sportoláshoz dr. Molnos Leventétől 
adományba kapott lovak miatt ér-
demes kiegészíteni, bővíteni, módo-
sítani az alapszabályt a következők-
kel: 
1. § (3) Az egyesület működési ható-
köre: területi. 
 

2. § Az egyesület céljai 
(4) Lovas sport művelése. 
A Vereb és környékén lovaglást folytató 
polgárok egyesületi szervezetbe tömörí-
tése. 
Gyermeklovagoltatás, hobbilovaglás 
népszerűsítése. 
Lovas turisztika, lovasterápiás foglalko-
zások meghonosítása. 
Lovas hagyományok ápolása. 
Lovas versenysport művelése. 
(5) A Hucul lófajta tenyésztése, te-
nyésztésének figyelemmel kísérése. 
 

3. § Az egyesület feladatai 
(1) Céljai elérése érdekében az egye-
sület az alábbi konkrét tevékenysé-
geket végzi, illetve az alábbi konkrét 
feladatokat látja el: 

 Turisztikai igények ösztönzése és segí-
tése, programszervezés. 

 Sport, hagyományápoló táborok szer-
vezése. 

 A Vereb és környékén lovaglást folyta-
tó, illetve lósportot kedvelő polgárok, 
egyesületi szervezetbe tömörítése. 

 A közös érdekképviselettel, az igények 
összehangolásával és a sport helyi 
szinten való optimális koordinálásával 
bővíti a lovagolni szeretők lehetősége-
it. 

 Gyermeklovagoltatás, hobbilovagolta-
tás népszerűsítése. 

 Gyermek lovas táborok szervezése. 
Iskolákkal történő együttműködés 
során akár tanóra keretén belül, egyre 
szélesebb körben megismertetni a gye-
rekeket az állattal, annak biológiájá-
val, táplálkozásával, ápolásával. 

 Betekintést ad a lovaglás biztosította 
élménybe. 

 Lovas turisztika, lovas terápiás foglal-
kozások meghonosítása. 

 Állomást létesít a lovas túraútvonalak 
részére. Kielégíti a Vereben átmenő 
tranzit, illetve Verebet idegenforgalmi 
szempontból célállomásként tekintő 
turisták lovaglási igényeit. 

 Sajátos nevelési igényű gyermekek 
részére lovasterapeuta közreműködésé-
vel megszervezi a lóval való kapcsolat-
kialakítást és az állapotuk javulását 
célzó terápiás foglalkozásokat. 

 Lovas hagyományok ápolása érdeké-
ben: időszakos lovasbemutatókat szer-
vez (lovasíjász bemutatók, magyar 
lovas hagyományok felelevenítése, 
huszárbemutatók stb.) melyek korhű 
betekintést adnak a különböző törté-
nelmi időszakokba, felkeltve az érdeklő-
dést történelmünk, múltunk iránt. 

 A Hucul lófajta tenyésztés, tenyészté-
sének figyelemmel kísérése. 

 A Hucul tenyésztésével foglalkozó 
lótartók összefogásával szakmai talál-
kozók szervezése. 

 

15. § Az egyesület megszűnése 
(3) Az egyesület 16. § (1) pontban 
meghatározott megszűnése esetén 
vagyonáról – a hitelezők kielégítését 
követően – a közgyűlés dönt; 
amennyiben a közgyűlés nem dönt, 
úgy - a hitelezők kielégítését követő-
en – az egyesület vagyona a Verebi 
Református Missziói Egyházközség  
tulajdonába kerül, sport és kulturális 
célra kell fordítani. 
 

 

A NEA-MA-13 pályázaton egyesüle-
tünk  250e Ft-ot nyert működésre. 
Az önrész biztosításához várjuk a 
tagdíjak befizetését és szívesen fo-
gadjuk a támogatásokat. 
 

 

„A győztesek olyan vesztesek,  

akik felálltak és még egyszer  

megpróbálták.” 
Dennis DeYoung 

 

A kitartásról és annak eredményé-
ről, a győzelemről szól ez a szép, 
tömör gondolat.  
Kálmán Csaba tagunk egy év alatt 
nyújtott teljesítményéhez, ami kitar-
tásának köszönhető, minden tagunk 
és támogatónk nevében gratulálok.  
Kívánom, álma, terve valósuljon 
meg! Mi pedig a lehetőségeinkhez 
mérten segítsük továbbra is őt, hogy 
az országos versenyek 8-as döntőjé-
ben minél többször szerepelhessen. 
Az önkormányzat a gyakorláshoz 
szükséges terem biztosításával, az 
egyesület tagjai a tagdíjak befizeté-
sével, régi és leendő támogatóink 
anyagi  segítségnyújtással.  
Köszönjük! 

Kerekes Erzsébet elnök 

http://www.citatum.hu/szerzo/Dennis_DeYoung


Az 5. évadját ünneplő Verebi Es-

ték programsorozattal indítottuk az 

idei kulturális rendezvényeinket. 

Köszönöm az előadók, a kiállítók, 

a segítők és a látogatók természetbe-

ni és anyagi támogatását, amit ren-

dezvényünk sikeréhez nyújtottak, 

valamint külön köszönet a Nemzeti 

Kulturális Alap Szépirodalom és Is-

meretterjesztés Kollégiumának a tá-

mogatásért. 

 

 

 

 
 

Január 11.  

Látlelet: világválság – kiút: helyi 

gazdaság. 

Előadó: Dr. Hetesi Zsolt fizikus, EL-

TE Környezettudományi Kooperáci-

ós Kutatóközpontjának tudományos 

munkatársa volt. 

Jambrik József festményeiből a kiál-

lítás Ellmann Zoltánné nyitotta meg. 
 

Január 13. 

Ünnepi szentmise keretében Tallér 

Krisztián plébános megáldotta és 

megszentelte a fából készült koroná-

zási jelvényeket vitéz Hajdú Sza-

bolcs és Hajdú Zsuzsanna adomá-

nyát Verebnek.  

Ezt követően könyvbemutató volt a 

K ö z ö s s é g i  H á z b a n : 

v. Hajdú Szabolcs „Időutazás a 20. 

században” megjelent könyvét  

Stoffán György író, újságíró mutatta 

be. A szerző könyve kapható a 

könyvtárban. 
 

Január 18.  

Gazdálkodás régen és ma Vereben  

címmel Kerekes Erzsébet könyvtáros 

és Szabó Gyula mezőgazdasági tech-

nikus valamint fiatal gazdák: 

Borostyánné Fodor Annamária, Kiss 

Gyula, Kovácsné Pap Mária, Szabó 

Péter tartottak előadást. 
 

Január 25. 

"Takarmányt a bőrében" - háztáji ál-

lattartás. Együttműködés a takar-

mánytermelők és az állattartók kö-

zött. Előadó: Meskó Miklós agrár-

mérnök volt. Szemere Judit szövött 

falikárpitjaiból a kiállítást Gránitzné 

Kratancsik Rita nyitotta meg. 
 

Február 01.  

A falusi turizmus gyakorlati tudni-

valói, védjegyes minősítési rendszer 

előadója Törzsök Tibor minősítési 

szaktanácsadó, Egyesület Fejér me-

gye Falusi Turizmusáért tiszteletbeli 

örökös elnök, Az Egyesület Fejér 

Megye Falusi Turizmusáért kialaku-

lása, tevékenysége, tagsággal járó 

előnyök előadója Törzsök Erzsébet 

turisztikai tanácsnok volt. 
 

Február 02.  

Idei borkóstolónkon Domján Károly 

„Zászlós borok” borcímke gyűjtemé-

nyének kiállítását Mati Károly a 

Szent Benedictus Borlovagrend tagja 

nyitotta meg. 
 

Február 08.  

Hogyan legyünk testileg és lelkileg 

is egészségesek? Dr. Pauli Szilárd 

háziorvos, 

Amíg az orvos megérkezik – elsőse-

gélynyújtás témában Dr. Varga 

László gyermekorvos adott hasznos 

tanácsokat. 
 

Február 15.  

Mindenki tud rajzolni?! – A jobb 

agyféltekés rajzról tartott előadást 

Borombovits Magdolna a Tóparti 

Festőiskola megalapító tanára 

Borombovits Magdolna kiállítását 

Stadler Klára nyitotta meg. 
 

Február 22.  

Metszés, fák nevelése és gondozása 

Előadó: Dancsó József aranyokleve-

les kertészmérnök tanár volt. 
 

Március 01.  

Erosz a hadszíntéren – A Nagy Há-

ború Kutatásáért Közhasznú Alapít-

vá n y és  a  Sz é ke sf eh ér vá r 

Helyőrségtörténeti Emlékgyűjte-

Közösségi Ház és Könyvtár mény kiállítása előadással. A kiállí-

tás megnyitását megelőzően elő-

adást tartott Pintér Tamás történész 

– levéltáros, kuratóriumi elnök 

(Nagy Háború Kutatásáért Köz-

hasznú Alapítvány) 
 

Március 08.  

Miért élvezet a szex? (Beszélgetés az 

emberi szexualitásról) Előadó: Dr. 

Bálint Sándor szülész-nőgyógyász 

főorvos, pszichoterapeuta volt, előt-

te Kratancsik Barbara stylist munká-

iból fotókiállítás nyílt. 
 

Március 9.  

Éger-Dobai Duó—Song&Guitar Est, 

a szünetben Hornok Róbert One 

Man Show volt. 
 

Március 15. 

A rendkívüli időjárás miatt elma-

radt az ünnepi megemlékezés. 
 

Április 11. 

"...A vers örök." – irodalmi est 

 A költészet napja alkalmából verses 

estet tartottunk Borostyán Boglárka, 

 Ellmann Zoltánné, Gránitzné 

Kratancsik Rita, Horváth Péter, 

Kurcz Mária, Lőrincz Bertalan, Lő-

rinczné Mező Katalin, Nyárainé 

Boromisza Klára és Szénási Sándor-

né közreműködésével. 
 

 

Április 27. 

VII. Sárrét Íze Fesztivál - 

IX. Szent György Nap 

Településünk harmadszor vett részt 

a nagyrábéi fesztiválon. 

A Szent György napi hagyományos 

állatkihajtás és birkanyíró bemuta-

tót tekinthették meg az érdeklődők. 

XXII. évf. 1-2. szám  6 

http://www.vereb.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=350:2012-aprilis-25-28-vi-sarret-ize-fesztival-viii-szent-gyoergy-nap&catid=2:hirgaleriak&Itemid=31
http://www.vereb.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=350:2012-aprilis-25-28-vi-sarret-ize-fesztival-viii-szent-gyoergy-nap&catid=2:hirgaleriak&Itemid=31
http://www.vereb.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=350:2012-aprilis-25-28-vi-sarret-ize-fesztival-viii-szent-gyoergy-nap&catid=2:hirgaleriak&Itemid=31


lovasbemutatója idén is sikert ara-

tott.  

A Chrome Rt. Koncertje zárta az 

egész napos rendezvényünket. 
 

A verebi honfoglalás kori sír felfe-

dezésének 160. évfordulójára ren-

dezett emléknapunkon velünk 

együtt ünneplőknek köszönjük a 

részvételt! 
 

A napról készült filmösszefoglalót a 

következő linken érhetik el: 

http://www.youtube.com/watch?

v=e3U3Fy0h5bY  
 

 

Köszönet 
Kedves Verebiek, Támogatóink! 

 

Az önkormányzat képviselő-

testülete és a magam nevében kö-

szönjük, hogy rendezvényeinket 

anyagilag és természetben a nehéz 

gazdasági helyzetben is támogatják, 

hozzájárulva programjaink  megtar-

tásához.  
 

 

Pünkösd hétfőjén kellemes sport-

napot tölthettek együtt a rendezvé-

nyen résztvevők a  szervezőkkel. 

 

 

Tervezett programjaink 2013. 
  

Június 15-16. 

Verebi Végh János Zenei Napok 
 

Részletes program a címoldalon. 

 

Július 13. 
Veterán Autós és Motoros Találkozó 

 

Augusztus 24. 

XIX. Falunap és 

Elszármazottak VI. Találkozója, 

XXI. Szüreti nap 
 

Főző-és sütőverseny az Első Ma-

gyar Fehér Asztal Lovagrenddel az 

iskola udvarán. Továbbra is 4 fős 

Közben a főzőversenyre benevezett 

majdnem 80 csapat a művelődési 

ház udvarát megtöltötte. Csapatunk  

A kistestvér néven indult. A csapat 

tagjai Varga Attila, Varga Attiláné, 

Varga Vivien és Kerekes Erzsébet 

voltak. Testvértelepülésünkön, 

Nagyrábén Pinceszeres és káposztás 

vakarcs ételünkkel idén sem adtuk 

alább az arany fokozatnál.  

Köszönjük Nagyrábé képviselő-

testületének, Gyarmati Sándorné 

polgármesternek és Kocsis Csaba 

igazgatónak a meghívást és a ven-

déglátást. 
 

Május 5. 
Községi anyák napja 

Az édesanyákat, nagymamákat és a 

dédikéket Kurcz Mária polgármes-

ter asszony köszöntötte, majd az 

óvodások, az iskolások, az énekkar 

ünnepi műsora következett. Az új-

szülöttek (Pardi Máté, Nagy Milán, 

Szemerédi-Pintér Gergő, Radics-

Bózsing Medárd Gyula, Jakab Luca 

Réka, Molnár Boróka, Kállay Boró-

ka, Horváth-Kiss Miklós,  Valentini 

Nóra) Vereb története könyvet kap-

ták emlékül. 
 

Május 11. 
Vereb Vitéz napja 

Hagyományőrző lovasok, gyalogo-

sok és történelmi zászlók sorfala 

mellet a Pogánysírnál épült Emlék-

kapunál dr. Töll László alezredes a 

HM Katonai Hagyományőrző és 

Hadisírgondozó Osztály vezetője  

tartott megemlékezést.  

Koszorúzás után bort és káposztás 

vakarcsot kóstolhattak a résztvevők 

Kajdi Géza és László, valamint Ko-

vács Csaba és Sándor pincéjében. 

A Verebi Háromszájúnál Dirkó és 

Bandája zenélt, ahol a montenegrói 

és olasz vendégeink is táncra per-

dültek. Az iskola udvarán a Leven-

dula Játszóház és kézműves foglal-

kozások várták a gyermekeket és 

szüleiket. 

Hamza Viktória lovasbemutatójával 

nyitottunk, ami a közönség soraiban 

óriási sikert aratott. 

Felléptek iskolásaink, óvodásaink, a 

Rámás Csizma és a Válinka néptánc-

együttes. Árpád fejedelemről mesélt 

képmutogatással a gyermekek bevo-

násával Czizmadia Ildikó és Papp 

Ábris. 

 Idén a következők vehették át a Ve-

reb Tiszteletbeli Polgára címről szó-

ló oklevelet: vitéz Hajdú Szabolcs, 

Hajdú Zsuzsanna, Kajdi Géza, Kajdi 

László, Nyárainé Boromisza Klára.  

Sétakocsikázni, lovagolni és vitézi 

próbázni lehetett a nap folyamán.  A 

Fehérvári Huszárok és a Váli Hunok 
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http://www.youtube.com/watch?v=e3U3Fy0h5bY


Darazsak,  

méhek elleni védekezés 
  

A nyár beköszöntével egyre gyak-
rabban keresünk programokat a ter-
mészetben és egyre több időt töltünk 
a szabadban. Ilyenkor előfordul, 
hogy megszokottól eltérő veszélyfor-
rásokkal találjuk szemben magunkat. 
Az egyik ilyen veszélyt az olyan ro-
varok jelentik, amelyek csípése nem-
csak fájdalmat, hanem akár komo-
lyabb szövődményeket is okozhat. 
Magyarországon két olyan elterjedt 
rovarcsoport (darazsak, méhek) él, 
amelyek csípése nagy fájdalommal 
és esetenként enyhe, ritkábban sú-
lyos következményekkel jár. Ezek a 
rovarok általában saját védelmük 
érdekében támadnak emberre, amit 
úgy lehet megelőzni, ha elkerüljük a 
fészküket és a lehető legkevésbé in-
gereljük őket. A rovarokat vonzzák a 
szabadon hagyott ételek, cukros fo-
lyadékok, ezért a szabadban mindig 
csomagoljuk vagy zárjuk el a ma-
gunkkal vitt élelmiszereket. Egy kis 
odafigyeléssel könnyen megelőzhető 
a baj, elkerülhető egy kellemetlen 
találkozás ezekkel az ízeltlábúakkal. 
Amennyiben a méhek, darazsak 
olyan helyen tartózkodnak, hogy 
emberekkel való érintkezésük elke-
rülhetetlen, ne kíséreljék meg eltávo-
lítani a fészket és a rovarokat, hanem 
hívjanak szakembert. A Fejér megyei 
szakemberek elérhetőségeiről a Fejér 
Megyei Katasztrófavédelmi Igazga-
tóság honlapján tájékozódhat:. 
Az alábbi linken további hasznos 
információkat találnak az ízeltlábúak 
elleni védekezésről: 
http://fejer.katasztrofavedelem.hu/
cms_files/content_167626.pdf 
 

 

ELŐZZÜK MEG A SZABADTÉRI 
TÜZEKET! 

 

A korábbi évek tapasztalatai azt 
mutatják, hogy tavasszal megemel-
kedik a szabadtéri tűzesetek száma, 
mivel a jó idő beköszöntével sokan 
választanak szabadtéri programot, 
kerti munkát végeznek, elszáradt 
növényi hulladékot égetnek. A sza-
badtéri tűzesetek különféle okok-
ból gyulladhatnak, legtöbbjük 
azonban emberi gondatlanságra 

vezethető vissza. Az Fejér Megyei 
Tűzmegelőzési Bizottság éppen 
ezért kiemelt feladatként kezeli a 
vegetáció-tüzek megelőzését, az 
ezzel kapcsolatos figyelemfelhí-
vást, tájékoztatást. 
 

Erdőtüzek 
Az erdő- és szabadtéri tüzek szem-
pontjából a tavasz a legveszélyezte-
tettebb időszak. A jó idő beköszön-
tővel egyre több kiránduló keresi fel 
az erdőket. Nagyon fontos, hogy az 
erdőkben csak a kijelölt tűzrakó he-
lyen, és kizárólag szélcsendben sza-
bad tüzet gyújtani. A mások által 
korábban engedély nélkül rakott 
tábortűz nyoma nem kijelölt tűzra-
kó hely.  A hivatalosan és biztonsá-
gosan használható tűzrakó helyek 
mindig betonozott, állandó szegély-
lyel rendelkeznek, környékükön 
általában padok, asztalok is találha-
tók. Tűzgyújtáskor mindig legyen 
nálunk két-három liter víz, amivel 
távozáskor az izzó parazsat eloltjuk. 
Víz hiányában a tűzrakás helyét 
fedjük be földdel. Esős, nedves idő-
ben se bízzuk a véletlenre a tűz elol-
tását! 
Az erdőtűz kockázata jelentősen 
függ az időjárási viszonyoktól, a 
száraz és szeles időjárás megfelelő 
feltételeket teremt az ilyen tűzesetek 
kialakulásához, továbbterjedéséhez.  
Erdőtűz-veszélyes időszakban a 
vidékfejlesztési miniszter vagy az 
erdészeti hatóság tűzgyújtási, illetve 
látogatási tilalmat rendelhet el 
egyes erdőkben vagy akár az ország 
összes erdejében. Tűzgyújtási tila-
lom esetén az erdőkben – beleértve 
a kijelölt tűzrakó helyeket is –, vala-
mint az erdőterületek határától szá-
mított kétszáz méteren belül is tilos 
tüzet rakni! 
Az erdő- és vegetációtűz elleni leg-
jobb védekezés az odafigyelés, hi-
szen amíg egy cigarettacsikk eldo-
bása kevesebb, mint egy másodperc, 
addig a keletkező tűz eloltása akár 
több napig is eltarthat, az oltás költ-
ségei pedig több millió forintot is 
elérhetik. Előzzük meg az erdeink-
ben és a természeti értékekben a tűz 
pusztítását.  Ha tűzesetet észlel, kér-
jük jelezze a 105-ös segélyhívó tele-
fonszámon. 

csapatok jelentkezését várjuk a főző-

versenyre. A főzéshez szükséges 

eszközökről és alapanyagokról a ne-

vező csapatok gondoskodnak. A 

zsűri részére egy adag ételt kell fel-

szolgálni.  

A sütemények kategóriában egyéni 

nevezéseket várunk. Az otthon elké-

szített süteményekből egy kis tá-

nyérral kérünk 15 óráig leadni. 
 

Tervezett programok: 
 

 Elszármazottak köszöntése 
 

 Győri Ilona keramikus kiállítása 
 

 Dalos Ajkú Szépasszonyok és Zsu-

zsa műsora 
 

 Rezeda néptáncegyüttes bemutat-

kozása 
 

 A verebi aerobik csoport fellépése 
 

 Vereb borásza díj átadása. 
 

 Hozott szőlők préselése, mustkós-

tolás 

 Pákozdi mazsorett csoportok fellé-

pése 
 

 ÖKO Játszóház 
 

 Utcabál  VILI-vel 
 

A rendezvény ingyenes. 
 

 

Szeptember 14. 

Kulturális Örökség Napja 

Vereb Vitéz sétaútján értékeink megmu-

tatása 
  

Szeptember 27. 
„Szépkorúak” ünnepe 

  

Október 23. 

Ünnepi istentisztelet és koszorúzás az 

56-os kopjafánál 
  

December 01. 
Adventi készülődés  

a Verebi Zöld Völgy Alapítvány szerve-

zésében. 
  

December 27.  
Szent János napi boráldás  
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Növényi hulladékok égetése 
 

Megkezdődött az avar és a növényi 
hulladékok égetésének időszaka is, 
ilyenkor fokozott figyelemmel kell 
eljárni az erdőkön kívüli területeken 
is, hiszen a felügyelet nélkül hagyott 
tűz könnyen továbbterjedhet és élet-
veszélyt jelentő, vagy súlyos kárt 
okozó tüzek forrásává válhat. A kör-
nyezet védelmének általános szabá-
lyairól szóló 1995. évi LIII. törvény 
alapján a települési önkormányzat 
képviselő-testületének hatáskörébe 
tartozik az avar és kerti hulladék 
égetésére vonatkozó szabályok ren-
delettel történő megállapítása. Ezek 
a szabályok településenként eltérőek 
lehetnek, ezért az égetés megkezdé-
se előtt feltétlen érdeklődjenek az 
adott település Polgármesteri Hiva-
talánál. Abban az esetben, ha a kerti 
növényi hulladékok égetésére az 
önkormányzat rendeletében lehető-
séget ad, a tüzet felügyelet nélkül 
hagyni nem szabad, a tűz gyújtójá-
nak pedig mindig gondoskodnia 
kell az eloltásról is. 
Felhívjuk továbbá a kiskerttulajdo-
nosok és a hétvégi telektulajdonosok 
figyelmét, hogy a gyomégetésnél 
fokozott figyelemmel járjanak el, 
mert a kiszáradt aljnövényzet rend-
kívül gyúlékony és a gyorsan terjedő 
tűz könnyen elérheti a nádasokat, 
erdőket, vagy a lakott területeket. 
A szabad területen történő tűzgyúj-
tás, továbbá a növényi hulladékok 
égetésének tűzvédelmi előírásait a 
28/2011. (IX. 6.) BM rendelettel ki-
adott Országos Tűzvédelmi Szabály-
zat tartalmazza. A levegő védelmé-
ről szóló 306/2010. (XII. 23.) Kor-
mányrendelet alapján lábon álló nö-
vényzet, tarló és növénytermesztés-
sel összefüggésben keletkezett hulla-
dék nyílt téri égetése tilos. 
 

A jogszabályi előírások betartása 
minden esetben, mindenkire nézve 
kötelező! 
 

A tűzvédelmi előírások, valamint az 
égetési tilalomra vonatkozó rendel-
kezések megszegését az illetékes 
hatóságok a szabályszegés súlyától 
függően bírsággal sújthatják. Tűzvé-
delmi előírás megszegéséért, ha az 
tüzet idézett elő, 100.000 forinttól 
1.000.000 forintig terjedő tűzvédelmi 
bírság szabható ki. 

Erdőtüzek megelőzése 
 

Mikor, hol és hogyan gyújthatunk 
tüzet? 

 csak a kijelölt tűzrakó helyeken 
(kijelölt tűzrakó helyek jól felismer-
hetőek, állandó szegéllyel rendel-
keznek, környékükön általában pa-
dok, asztalok is találhatók) 

 szélcsendes időszakban 

 legyen nálunk két-három liter 
víz, amivel távozáskor az izzó para-
zsat eloltjuk 

 víz hiányában a tűzrakás helyét 
földdel fedjük be 
ha – a kijelölt tűzrakó helyen kívül - 
tűzesetet észlel, kérjük jelezze a 105-
ös segélyhívó telefonszámon. 
 

Növényi hulladékok égetése 
 

Mikor és hogyan lehet biztonságo-
san kerti növényi hulladékot éget-
ni? 
Az avar és kerti hulladék égetésére 
vonatkozó szabályokat az önkor-
mányzatok rendelettel szabályoz-
zák. Az égetés lehetőségéről, megen-
gedett időszakáról érdeklődjön az 
érintett település önkormányzatánál. 
Csak kiszáradt növényi hulladékot 
égessen. A nedves, frissen levágott 
levelek, gallyak égetése fokozott 
füstképződéssel jár, amely baleset-
veszélyt, légzési nehézségeket okoz-
hat. 
Úgy gyújtson tüzet, hogy az a kör-
nyezetére veszélyt ne jelentsen, nö-
vényi hulladék közelében más éghe-
tő anyag, épület ne legyen. 
A kerti égetést minden esetben fel-
ügyelje, mert az esetlegesen feltáma-
dó szélben a lángok pillanatokon 
belül tovább terjedhetnek. 
Az égetés megkezdése előtt készít-
sen a közelbe a tűz oltására elegen-
dő vizet. 
Ha mégis elszabadulnak a lángok, 
haladéktalanul értesítse a tűzoltó-
parancsnokságot a 105-ös segélyhí-
vón. 

Fejér Megyei Tűzmegelőzési Bizottság 
 

Szabó-Bisztricz Anett tű. hadnagy 
megyei katasztrófavédelmi szóvivő 
+36-70-77-26-726, +36-22-512-152 

 
Fejér Megyei Katasztrófavédelmi 

Igazgatóság 
8000 Székesfehérvár,  
Szent Flórián krt. 2. 

http://fejer.katasztrofavedelem.hu 

Előzzük meg az erdőtüzet! 
 

A tavasz az erdőtüzek szempontjá-
ból a legveszélyeztetettebb évsza-
kunk. Magyarországon évente több 
ezer helyen keletkezik erdő- és vege-
tációtűz. 2012-ben a lángok közel 
22.000 esetben csaptak fel, ebből 
6000 hektáron 3500 esetben erdőt és 
fásítást ért a kár. Bár a tüzek keletke-
zése több tényezőtől is függ, mégis, 
azok 99 százalékát mi, emberek, túl-
nyomórészt gondatlanságból okoz-
zuk. 
 
Hazánkban két kiemelt erdőtűzve-
szélyes időszak van: a tavasz és a 
nyár. A tavaszi közvetlenül a hóol-
vadás után kezdődik és lombfakadá-
sig, a növényzet kizöldüléséig tart. 
A tavaszi erdőtüzek gyakorisága 
meghaladja a nyári tüzekét.  A nyári 
erdőtűzveszélyes időszak júliustól-
augusztus végéig tart. E két kiemel-
ten tűzveszélyes időszakban kelet-
kezik az erdő- és vegetációtüzek 70-
75 százaléka.  
 
Milyen tényezők állnak a tavaszi 
tűzesetek mögött? A mezőgazdálko-
dásnak még több helyütt része a ko-
ra tavaszi rét- és tarlóégetés. A gon-
datlanul meggyújtott és nem kellően 
felügyelt tűz azonban könnyen át-
terjedhet a környező erdőkre is. A 
tovaterjedést segítik az előző évben 
felhalmozódott elhalt növényi ré-
szek (fű, kóró, gallyak), melyek akár 
hideg, csapadékmentes időben is 
pár nap alatt kiszáradnak, és nagyon 
könnyen lángra lobbannak. A lángo-
kat pedig már egy közepes erősségű 
szél is továbbviheti a szomszédos 
gyep- és erdőterületekre. 
A hazai erdőkben az úgynevezett 
felszíni tüzek a jellemzőek, melyek 
az erdő talajszintjén, illetve annak 
közelében levő szerves anyagot érin-
tik. Ezek nagy intenzitású égés ese-
tén – különösen az alföldi fenyőer-
dőkben – koronatűzzé is fejlődhet-
nek.  
Az erdőtűz kockázata jelentősen 
függ az időjárási viszonyoktól. Erdő-
tűzveszélyes időszakban a vidékfej-
lesztési miniszter, vagy az erdészeti 
hatóság tűzgyújtási, illetve látogatá-
si tilalmat rendelhet el egyes erdők-
ben vagy akár az ország összes erde-
jében. Tűzgyújtási tilalom esetén az 
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erdőkben – beleértve a kijelölt tűzra-
kó helyeket is –, valamint az erdőte-
rületek határától számított kétszáz 
méteren belül sem szabad tüzet rak-
ni!  
 
Az aktuális erdőtűzveszélyről, az 
elrendelt tűzgyújtási tilalmakról a 
www.erdotuz.hu, illetve az onnan 
elérhető weboldalakon naprakész 
információ található.  
 
Az erdő- és vegetációtűz elleni leg-
jobb védekezés az odafigyelés, hi-
szen amíg egy cigarettacsikk eldobá-
sa kevesebb, mint egy másodpercet, 
a keletkező tűz eloltása akár több 
napot, egy idős erdő helyreállítása 
akár 100 évet is igénybe vehet.  
 
Erdeink és természeti értékeink vé-
delme mindannyiunk kötelessége! 
  

A tűzgyújtás szabályai erdőterü-
leten 

 
Az erdőgazdálkodók a parkerdők 
területén turisztikai célból tűzvédel-
mi szempontból állandó és biztonsá-
gos tűzrakó helyet kötelesek kiala-

kítani. A kijelölt tűzrakó helyet az 
erdőgazdálkodó kötelessége karban-
tartani, illetve az erdő tűz elleni vé-
delmével kapcsolatos feltételek meg-
teremtéséről gondoskodni. A kiala-
kított tűzrakó helyen a tűzvédelmi 
rendelkezések betartásával bárki 
jogosult tüzet rakni. 
Az erdőben kiránduló személyek 
csak a kijelölt tűzrakó helyeken 
gyújthatnak tüzet az alábbi szabá-
lyok betartása mellett. 

 a tűz meggyújtása előtt a tűzrakó 
hely környékét meg kell tisztítani a 
levelektől, faágaktól azért, hogy a 
tűz ne terjedhessen át az erdőre; 

 nem szabad felügyelet nélkül 
hagyni az égő tüzet, a még ki nem 
hűlt parazsat, hamut; 

 fel kell készülni a tűz eloltására, ha 
feltámadna a szél, gondoskodni 
kell arról, hogy készenlétben le-
gyen a tűz oltására alkalmas 
anyag, eszköz (pl. víz, homok, la-
pát), 

 a tüzelés befejezését követően a 
tüzet gondosan el kell oltani, meg 
kell győződni arról, hogy elaludt, 
távozás előtt lehetőleg földet kell 
szórni a hamura. 

Az erdőgazdálkodási tevékenység-
hez kapcsolódó égetésre csak az er-
dőgazdálkodó – annak hiányában az 
erdő tulajdonosa – írásbeli engedé-
lye birtokában lévő személy jogo-
sult. 
 
Felhívjuk az erdőgazdálkodók fi-
gyelmét, hogy az erdőgazdálkodási 
tevékenység keretében végzett ége-
tés alkalomszerű tűzveszélyes tevé-
kenységnek minősül, melyet előzete-
sen az illetékes tűzoltósághoz be kell 
jelenteni. 
 
Az erdőterületen végzett égetés 
részletes szabályait a 4/2008 (VIII. 
1.) ÖM rendelet 9. § tartalmazza. 
Védett természeti területen lévő er-
dőben - a kijelölt és a kiépített tűzra-
kó hely kivételével - tűz gyújtásához 
a természetvédelmi hatóság engedé-
lye is szükséges. 
 
Fokozott tűzveszély esetén az erdé-
szeti hatóság és/vagy az erdőgaz-
dálkodásért felelős miniszter TŰZ-

GYÚJTÁSI TILALMAT rendelhet 
el. 
 
Tűzgyújtási tilalom idején TILOS 
TÜZET GYÚJTANI az erdőterüle-
teken, valamint a fásításokban és 
az ezektől mért 200 méteres körze-
tében lévő külterületi ingatlano-
kon. Ide kell érteni a felsorolt terüle-
teken található tűzrakó helyeket, a 
vasút és közút menti fásításokat, 
valamint a parlag és gazégetést is. A 
jogi szabályozás és az ehhez kapcso-
lódó tűzgyújtási tilalom az erdők és 
fásítások környezetére terjed ki, de a 
tűz keletkezésének és terjedésének 
fokozott veszélye miatt ebben az 
időszakban sehol nem javasolt az 
égetés, tűzgyújtás. 
 
A tűzgyújtási tilalom elrendelése és 
annak visszavonása a meteorológiai 
körülményektől, az erdőben találha-
tó élő és holt biomassza szárazságá-
tól és a keletkezett tüzek gyakorisá-
gától függ. 
A tűzgyújtási tilalomról tájékozta-
tást ad az országos közszolgálati 
média, valamint az érintett hatósá-
gok a hivatalos honlapjukon közzé-
teszik a tűzgyújtási tilalomról szóló 
határozatot és térképet. 
 Az aktuális tűzgyújtási tilalomról és 

számos egyéb hasznos információ-
val a www.erdotuz.hu weboldal, 
valamint az onnan is elérhető szak-
mai honlapok tájékoztatnak. A tűz-
gyújtási tilalom a közzétételtől a 
visszavonásig él! Az említett honla-
pon napi frissítéssel megtekinthető 
az aktuális állapot. 
 

Avar és kerti hulladék égetése 
 
A kerti hulladék égetése a hatályos 
jogi szabályozás alapján tiltott. A 
tiltás alól az önkormányzat helyi 
rendeletben felmentést adhat, ebben 
szabályozza az égetés feltételeit, kö-
rülményeit. A helyi önkormányzat-
nál kell érdeklődni, hogy mikor le-
het a kertben égetni. Amennyiben 
nincs ilyen rendelete az önkormány-
zatnak, abban az esetben nem sza-

bad avart és kerti hulladékot égetni. 
 

Kerti grillsütő használata,  
szalonnasütés, bográcsozás 

 
A saját tulajdonú, belterületi ingatla-
non található tűzhely, vagy grillsütő 
használata nem tiltott a tűzgyújtási 
tilalom idején sem. 
 
Az ilyen - nyílt lángú - berendezé-
sek, eszközök használata, tűz gyújtá-
sa az ingatlanon belül az általános 
égetési szabályok betartását követeli 
meg. Ezek röviden a következők: 

 nem szabad felügyelet nélkül 
hagyni az égő tüzet, még ki nem 
hűlt parazsat, hamut; 

 gondoskodni kell a megfelelő, tűz 
oltására alkalmas anyag, eszköz 
készenlétben tartására, pl. víz, ho-
mok; 

 a tevékenység befejezését követően 
a tüzet gondosan el kell oltani, 
meg kell győződni arról, hogy el-
aludt; 

 
A tüzek 99 százalékát mi emberek 
okozzuk, ezért az erdőtűz és vegetá-
ciótűz elleni legjobb védekezés az 
odafigyelés. 
 
eldobni ≤ 1 másodperc 
eloltani ≥ 100 óra 
helyreállítani ≥ 100 év 
 
Segítsd az erdészek és a tűzoltók 
munkáját és figyelj az alábbiakra: 
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Soha ne dobj el égő cigarettacsik-
ket! 

Erdőben csak a kijelölt helyen 
gyújts tüzet! 

Gondosan oltsd el a tüzet, használj 
hozzá vizet, vagy legalább 5 
centiméter földet,     máskülön-
ben a szél visszagyújtja! 

Igyekezz a kertedben is csak akko-
ra tüzet rakni, amiből a szél 
nem tud elvinni izzó zsarátno-
kokat! 

Tartsd be a tűzgyújtási tilalom sza-
bályait! 

Soha ne hagyd a szabadtéri tüzet 
őrizetlenül! 

 
Vonatkozó jogszabályok: 
- 2009. évi XXXVII. törvény az erdőről, 
az erdő védelméről és az erdőgazdálko-
dásról 
- 4/2008. (VIII. 1.) ÖM rendelet az er-
dők tűz elleni védelméről 
- 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet a 
levegő védelméről 
- önkormányzati rendeletek 
 

VM Sajtóiroda 
 
 

 
 
 
 
 
 

Ingyenes jogsegélyszolgálat 
 

SÉRELMEK A PSZICHIÁTRIÁN 
 
Alapítványunk közel 20 éve biztosít 
INGYENES jogsegélyszolgálatot 
azok számára, akiket sérelem ért a 
pszichiátriai kezelésük során. 
Ha Ön vagy ismerőse ilyen helyzet-
ben van, illetve tudomása van ilyen 
esetről, kérjük jelezze az alábbi elér-
hetőségeken: 
 
Állampolgári Bizottság az Emberi 

Jogokért Alapítvány 

Cím: 1461 Bp. Pf.: 182. 

Telefon: 06 (1) 342-6355 
 

06 (70) 330-5384 
E-mail: panasz@cchr.hu 
Weboldal: www.emberijogok.hu 

 
MINDEN INFORMÁCIÓT BIZAL-

MASAN KEZELÜNK!  

TEKERGŐ PIAC VELENCÉN  
 

a Tekergő Motel és Étterem parkoló-
jában Velence, Sukorói u.1. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Helyi termékek piaca 
 minden pénteken és vasárnap 
nyitás: 2013. június 16. 10 óra 

Célunk, hogy folyamatosan ma-
gyar portékát jutassunk a vásárlók 
kosarába. 

Hogy mi lesz a  
TEKERGŐ KOSÁRBAN? 

A kiváló minőségű helyi élelmisze-
reket a gazdák, a kézműves termé-
keiket az alkotók maguk kínálják, 
így lehetőség nyílik a közvetlen be-
szélgetésre. 
Népzene szól, vásári hangulat és 
minden héten akciók várják. 
Füstölt áru, kézműves sajt, tejtermé-
kek, pékáruk, zöldségek – gyümöl-
csök, méz, lekvár, kerámiák, merített 
papír, fából készült ajándéktár-
gyak…folyamatosan bővülő kínálat. 

Bővebb információ:  
Helyi Erőforrás Kft. 30/268-1007 

 

 

FELHÍVÁS 

2013.04.27-28-ÁN VANDÁL CSE-
LEKMÉNY TÖRTÉNT AZ ISKOLA, 
ÓVODA TERÜLETÉN. ERRE ÉVEK 
ÓTA NEM VOLT MÁR PÉLDA.  
A SZEMÉT SZÉTSZÓRÁSA, A KU-
KÁK ÉS A KERÉKPÁRTÁROLÓ 
ELHURCOLÁSA, ÉS AZ ABLAKOK 
LEKÖPKÖDÉSE UNDORÍTÓ ÉS 
MEGENGEDHETETLEN! A REND-
ŐRSÉGI FELJELENTÉST MEGTET-
TÜK (NYÁLMINTA VAN BŐVEN). 
HA EZ A JÖVŐBEN MEGISMÉT-
LŐDIK, ÚJBÓL ZÁRNI FOGJUK AZ 
INTÉZMÉNYT! KÉREM, A TERÜ-
LETET NORMÁLISAN HASZNÁ-
LÓKAT, HOGY TEGYÜNK KÖZÖ-
SEN A VANDALIZMUS ELLEN, 
SZORÍTSUK KI INNEN AZOKAT, 
AKIK NEM TUDJÁK BETARTANI 
AZ EMBERI VISELKEDÉS ALAP-
VETŐ SZABÁLYAIT.  
 

KURCZ MÁRIA, TŐZSÉR MÓNIKA,  
KRATANCSIKNÉ SZILÁGYI TERÉZ  

Csak úgy írogatok 
 

Zárom a kaput. Kiveszem az újsá-
got, nézem március 8-a. Ma nőnap 
van! 
Régi ünnep. Eszembe jut a hóvirág-
csokor, amit a férfiak diszkréten tet-
tek asztalunkra. Rég volt. 
Megyek az utamra, rám köszön Ma-
rika. Ő a falu polgármestere, értünk 
dolgozik, bízunk benne. 
A hivatalban kedves munkatársai 
természetesen hölgyek. Ők igazíta-
nak el ügyes-bajos dolgainkban.  
Lelki gondozónk is hölgy, nagytisz-
teletes asszony, Judit néni. Fáradha-
tatlanul szolgál, tartja az istentiszte-
leteket, nagy-nagy szeretettel foglal-
kozik a gyermekekkel. Ajtaja min-
denki előtt nyitva áll. A Jó Isten tart-
sa meg sokáig! 
Ha valami rendezvény van a falu-
ban, azért Babika a felelős. Szervez, 
tárgyal, mindenről gondoskodik, 
hogy mi jól érezzük magunkat. 
Iskolánk igazgatója Mónika. Nehéz 
mostanság ez a feladat, de ő meg-
oldja, gyermekeink szépen okosod-
nak. 
Óvodánkban a picikért Ildikó, Teri-
ke, Anikó és Mónika mindent meg-
tesz, hogy a gyerekek boldogan tölt-
sék az óvodai éveket. 
A postásunk is hölgy, Katika. Té-
len—nyáron kézbesíti a küldemé-
nyeket, mindenkihez van pár jó sza-
va.  
Boltunkban, presszónkban Évike 
vezetésével kedves asszonyok, lá-
nyok dolgoznak: Marika, Editke, 
Krisztina, Ágika, Brigitta. Segítenek 
a vásárlásnál, szeretjük őket. 
A tejet Etuskától veszem, a tojást 
Pirikétől, nők a javából mindketten. 
Ahogy jártamban gondolkodom, 
megérkezem célomhoz, az orvosi 
rendelőbe. Szerencsém van, egyedü-
li páciens vagyok. A nővérke betes-
sékel. A doktor úr egy fiatal férfi, 
udvariasan fogad. Hát igen, férfiak 
is vannak Vereben, ők láthatóan jól 
viselik e „nőuralmat”De erről majd 
máskor írogatok.  
Most gondolatban átadok minden 
kedves hölgynek egy nagy csokor 
virágot. 

Kívánok boldog nőnapot,  
jó egészséget! 

 
Ludvig Éva 
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Hagyományok-Ízek-Régiók  
(HÍR) védjegy használati jogának 

elnyerésére 
 

 a verebi káposztás hajtókával neve-
zünk a pályázatra.  
 
 
 
 
 

 Káposztás hajtóka  
  

Hozzávalók:  
90 dkg liszt, 2,5 dl langyos tej, 2 

egész tojás,  porcukor,   
1 csapott teáskanál só, 6 evőkanál 

olaj vagy ennek megfelelő mennyi-
ségű zsír.   

Az élesztő felfuttatásához:   
1 teáskanál cukor,   

 2dl langyos tej, 5 dkg élesztő.   
A töltelékhez:   

2 kg reszelt káposzta, zsír vagy olaj,  
kristálycukor, só, bors 

 
 
 
 
 
 
 
 

A káposztát lereszeljük,  besózzuk, 
állni hagyjuk, majd jól kinyomkod-
juk. Zsírban/olajban a kristálycuk-
rot karamellizáljuk, beletesszük a 
káposztát, ízlés szerint borsozzuk, 
majd megpároljuk.  
Az élesztőt felfuttatjuk és hozzáad-
juk  a tésztához valókat, majd össze-
gyúrjuk. Jól kidolgozzuk, tetejét 
liszttel megszórjuk, letakarjuk és 
kelesztjük. Ha duplájára kelt, három 
részre osztjuk. Egyenként átgyúrjuk, 
majd téglalap alakúra sodorjuk. Rá-
rakjuk a tölteléket és felcsavarjuk. 
Tetejét tojássárgájával megkenjük. 
Ismét kelesztjük, majd előmelegített 
sütőben sütjük.  

Tisztelt Lakosság! 
 

A Verebi „Zöld Völgy” Alapítvány ezúton szeretné kifejezni köszönetét a 

lakosságnak amiért személyi jövedelem adójuk 1%- át az alapítvány részé-

re ajánlották. 

Tavalyi évben 38366 Ft összeg folyt be az adó 1%-ból. 

Ezen összegből tettük szebbé az iskolások és óvodások karácsonyi ünne-

pét, valamint a Virágos falunkért mozgalom nyerteseit is ebből az összeg-

ből díjaztuk. 

Horváth Anita kuratóriumi elnök 

Verebi „Zöld Völgy” Alapítvány 

A fotón id. Szabó Zsigmond látható huszár ruhában. Köszönet a képért 
Szabó Zsigmondnak, hogy megosztotta velünk. 

Továbbra is várjuk a falu gyűjteményébe a régi fotókat és  
a verebi recepteket. 


