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XX. FALUNAP
2014. augusztus 9.— Sportpálya

2014. augusztus 04.
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10:00-14:00 Főzőverseny
12:00-14:00 Sütemények leadása
14:00 Falunap megnyitása – Kurcz Mária polgármester
Vereb Tiszteletbeli Polgára cím átadása
14:05 Lovasberényi Rámás Csizma néptáncegyüttes

A tartalomból:
XX. Verebi Falunap

1

Önkormányzati hírek

2

14:30 Pázmándi Népdalkör
15: 00 Virágos falunkért eredményhirdetése

Önkormányzati válasz- 2
tás

15:15 A verebi aerobik csoport bemutatója

Gárdonyi Rendőrkapi- 3
tányság

15:30 Rendőrségi bemutató

Védekezési felhívás

4

Közösségi Ház és
Könyvtár

5

16:30 Főző-sütőverseny eredményhirdetése
17:00 Hip hop tánc – Horváth Gábor és Szabó Máté
17:30 Dalos Ajkú Szépasszonyok műsora
18:00 Tombolahúzás
19:00 Sógorok
20:30 Tűzzsonglőr Show
21:00 Retró buli djMiletics-csel
13-18:00 Ugrálóvár és arcfestés gyerekeknek
A rendezvény ingyenes.

Szent István nap
5
Ünnepi megemlékezés
és hangverseny
LEADER pihenőpont
6
átadás és
Népi Íz-őrző Nap és
Táj jellegű ételek napja

Kiadja:
Vereb Község Önkormányzata
300 ingyenes példányban
2477 Vereb, Fő út 10.
Tel. és fax: 22/238-006

A kezdési időpontok tájékoztató jellegűek, a programváltoztatás jogát fenntartjuk!
Szeretettel várjuk!

E-mail: verebph@t-online.hu
www.vereb.hu
Felelős kiadó:
Kurcz Mária polgármester
Szerkesztő:
Kerekes Erzsébet
Közösségi Ház és Könyvtár
vezető

Önkormányzati hírek
Önkormányzatunk
Képviselőtestülete a Verebi Híradó legutolsó
megjelenése óta két nyilvános ülést
tartott.
Önkormányzatunk
Képviselőtestülete rendeletet alkotott:
 A Házi szociális gondozási díj megállapításáról.
 A talajterhelési díj megállapításáról
szóló rendelet módosításáról.
Döntött:
 Pályázat beadásáról a Fejér Megyei
Önkormányzatok pénzügyi alapjához.
 Pályázat beadásáról Dr. Pintér Sándor belügyminiszterhez és Dr. Varga Mihály gazdasági miniszterhez a
7/2014. (I.31.) BM rendelet alapján.
 Közös gyermekorvosi körzet kialakításáról (Csákvár – Lovasberény –
Vereb).
 A gyermekorvosi körzet feladat ellátási szerződés megkötéséről.
 A gárdonyi óvodavezető pályázat
véleményezéséről.
 Az Közösségi Ház alapító okiratának módosításáról.
 Tartalékszivattyú beszerzéséről a
szennyvízellátáshoz.

Kedves szülők!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy az újszülött gyermekek részére személyi igazolvány készítése kötelező.
A 2009. június 28-ától hatályba lépett
törvény rendelkezései továbbra is
fenntartják azt a szabályt, mely szerint életkortól függetlenül a Magyarországon élő magyar állampolgár, aki
nem rendelkezik érvényes útlevéllel
vagy kártya formátumú vezetői engedéllyel, köteles személyazonosító igazolványt igényelni.
Újszülött részére szülője, törvényes
képviselője a születés anyakönyvi bejelentésével egyidejűleg, az anyakönyvvezető felé továbbításra kerülő
kérelmét a szülészeti intézetben, kórházban terjesztheti elő.

2014. október 12.
helyhatósági választás
határidő naplója
Kampányidőszak:
augusztus 23- október 12. 19 óráig
A szavazóhelyiséget magába foglaló
épületnek a szavazóhelyiség megközelítését október 12-én szolgáló bejáratától számított 150 méteres távolságon belül – közterületen – kampány nem folytatható,
választási gyűlés nem tartható,
politikai reklámot nem lehet közzétenni.

Pázmánd, 2014. július 28.
Járfás Péterné
helyi választási iroda vezetője

Búcsúzunk
Gyászol egy család és velük együtt

HVB
tagjainak megválasztása
augusztus 31. 16 óráig.

gyászol egy kistelepülés - Vereb -,

Delegálás szeptember 26. 16 óráig.

által

Választópolgár részére értesítő
augusztus 25. napjáig (aki augusztus 15-én a névjegyzékben szerepel).

„SASÁT”, aki itt született, itt talált

Átjelentkezés október 10-ig 16 óráig (aki legkésőbb június 23-ig létesített tartózkodási helyet és érvényessége legalább okt. 12.)

Itt izgulta végig a helyi foci meccse-

Mozgóurna kérése október 10. 16
óráig (HVI)
október 12-én 15 óráig (SZSZB)
Né vj e g yz é k le z á rá sa
október 10. 16 óra

(NV I)

aki elvesztette polgárát a mindenki
tisztelt

Nagy

Sándort,

párt magának egy életre, itt nevelte
fel gyermekét és itt örült unokáinak.
ket még betegsége idején is, amikor
ereje engedte fő szurkolója volt a
csapatnak. Fiatalabb korában rúgta a
bőrt, majd edzette, vezette a csapatot és építgette, javítgatta az öltözőt.
Segített ahol tudott a település képviselő-testületének tagjaként. Szak-

Ajánlóívek átadása (HVI) augusztus 25-én .

emberként lakóházak, a település-

Ajánláshoz szükséges db szám megállapítása (HVI) augusztus 18-ig (15ei adat szerint)

széli kőhidak építésével alkotott ma-

Jelölt bejelentése (egyéni listáspolgármester) szeptember 8. 16 óráig. (HVB 4 napon belül nyilvántartásba veszi.)

nek hírnevet szerző kemence, az útradandót az utódoknak. Jött, segített, javasolt és sokat dolgozott értünk, Verebiekért, a nagyobb családjáért, akikhez mindig hű maradt.
Köszönjük.

Jelölőszervezet listát, jelölt jelölését visszavonhatja szeptember 9.
16 óráig.

Nem felejtünk „SASA” és ne hara-

Sorsolás a jelöltetek sorrendjéről
szeptember 8-án 16 óra után.

építetted a kemencét barátoddal, hű-

Braille-irással ellátott sablon igénylése október 3. 16 óráig.
Szavazás október 12. 6.00 órától 19.
óráig.

Figyelem!

Jkv. egy példánya megtekinthető
(HVI-ben) október 15-én 16 óráig.

Gyűjtő keres pirossal hímzett régi
falvédőket: 06-30-328-4442

Szavazólapok őrzése 2015. január 10
-ig.
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Megsemmisítések:
választási iratok (jkv.kivételével)
2015. január 12-én
Jkv. első példányát átadni Levéltárnak 2015. január 10-e után.
Plakátok eltávolítása november 11-e
16 óráig.

gudj, hogy akarato(d)tok ellenére
táblával örökítettük meg, hogy TE
séges munkatársaddal. Nekünk ebben a kemencében
a tárgy mellett ott a szeretet, a tenni akarás, a jó hangulatú beszélgetések, amit
érezni fogunk neved említésekor örökké.
Nyugodjál békében!
2

Gárdonyi Rendőrkapitányság
Bűnmegelőzési tippek
nyaralás előtt
A nyár azon időszak, amikor leghosszabb ideig vagyunk távol otthonunktól. A bűnelkövetők, elsősorban a betörők használják ki ezt az
időszakot, mert az üresen álló lakás
kedvező "munkájuk"sikeres végzésében. Azt a házat, lakást veszik célba elsősorban, melyet kifigyelés
után gazdátlannak találnak, melynek környezete árulkodik, hogy lakója nincs odahaza.
Pillanatok alatt törnek be ajtón, ablakon keresztül és percek alatt összeszedik az értékeket, majd távoznak.
Mindenki szeretné biztonságban
tudni otthonát a nyaralás távolléte
alatt is, ezért közzéteszünk
olyan tippeket, mellyel megóvhatja
értékeiket, megnehezítheti a betörők
dolgát.
Mire érdemes gondolni a betörés
megelőzése céljából?
 Az ingatlan körül nézzen körbe,
zárjon le minden tárgyat, melyet
eszközként használhat fel a behatoláshoz a tettes, vagy olyan dolgot,
mely tekintetét ráirányítja lopási céllal (létra, szerszámok, kerti bútorok).
 Tartson rendet udvarán, a növényzetet úgy tisztítsa meg, hogy
mögötte ne tudjon rejtőzni a tolvaj,
vagy az épülethez közel álló fa ágán
ne tudjon felmászni az ablak párkányáig.
 Kérje meg megbízható ismerősét, szomszédját, hogy naponta ürítse a postaládát, ellenőrizze a lakás
nyílászáróit, redőnyeit, azok sértetlenségét.
 A nyaralás idejére érdemes kikapcsolni a csengőt, valamint beszerezni időkapcsolót, mely időszakonként felkapcsolja a világítást, azt a
látszatot keltve mintha otthon tartózkodnának.
 Internetes közösségi oldalakon
ne tegye közzé mikor lesz távol,
mert ezek az információk eljuthatnak bűnözői körökhöz is.
 Zárja le a kert kapuját, a garázsajtót, melléképület bejáratát így elejét veheti a besurranásnak.
 Rendszeresen ellenőrizze a zárakat, erősítse meg a bejárati ajtó mechanikai védelmét, pótzárral, ablak3

szárnyat kilincszárral, üveget fóliával, fémredőnnyel.
 Felszerelhet helyi hang- és fényjelzést adó riasztót, mely a környezetében élők figyelmét hívja fel behatolás esetén.
 A legbiztonságosabb megoldás,
ha szakember közreműködésével telepíttet távfelügyeleti rendszerbe kötött riasztót, mely 24 órás felügyeletet és azonnali reagálást biztosít.
 Ez
kiegészíthető
videómegfigyelő rendszerbe kötött kamerákkal, mely akkor jogszabályszerű, ha
a kamera nem a közterület megfigyelését látja el, csakis saját portáját.
 Amikor felfedezte a bűncselekményt ne menjen be lakásába, ne járja össze a helységeket, mert ezzel a
rögzíthető nyomokat teszi tönkre, mely
nyomok elősegíthetik az eredményes nyomozást, őrizze meg a helyszínt eredeti állapotában.
 Működjön együtt a hatóság tagjaival az eljárásban, adjon részletes
tájékoztatást az eltulajdonított értékeiről, a tudomására jutott gyanús
körülményekről, azon személyekről,
akik információval rendelkezhetnek
a cselekményről, az esetleges tettessel kapcsolatosan.
 Érdemes egy házi leltárt előre elkészíteni (akár fényképfelvétellel kiegészítve), melyben rögzítésre kerülnek az otthonában tárolt értékek jellemzői, a műszaki cikkek egyedi
azonosítását lehetővé tevő paraméterek, mint a gyári szám, pontos típus
megjelölése, melyek az eljárás során
a tárgyak felkutatását és azonosítását segítik elő.
Kössön érték-és kockázatarányos
biztosítást mindenre kiterjedően,
hogy ily módon az anyagi kármegtérülés biztosított legyen.
Bűncselekmény elkövetése esetén
haladéktalanul értesítse a Rendőrséget a112-es ingyenesen hívható
segélyhívószámokon.
A FÜRDŐZÉS SZABÁLYAI
Fürödni a kijelölt fürdőhelyen, illetőleg ott szabad, ahol a fürdés nem
esik tiltó rendelkezés hatálya alá!
A kijelölt fürdőhely határa a parton
60x30 cm méretű, fehér alapú, kék
hullámzó vízen fekete felsőtestet áb-

rázoló táblával, a vízen vörös-fehér
függőlegesen csíkozott, henger alakú, legalább 50x50 cm-es bójákkal
van megjelölve.
A kijelölt fürdőhely határát jelző
táblán kék mezőben fehér nyíllal és
a távolság (méter, kilométer) feltüntetésével van a fürdőhely hossza jelölve. A 120 cm-nél mélyebb víz határát tavakon „120 cm” feliratú tábla
jelöli.
Állat a kijelölt fürdőhelyen nem fürödhet! A fürdőhely területén a fürdési szezonban horgászni nem szabad!
A kijelölt fürdőhelyet igénybevevőket a fürdőhely területén jól látható
helyen elhelyezett fürdőhelyi rendtartás tájékoztatja a víz minőségéről
és annak megőrzésével kapcsolatos
használati szabályokról, a levegő és
a víz aktuális hőmérsékletéről, a víz
mélységéről, a fürdő rendeltetésszerű használatával összefüggő kötelmekről, és az egyéb közérdekű információkról.
Az úszóeszközök (vízibicikli, gumimatrac, illetve más felfújható eszköz) használata szintén fürdésnek
minősül, így ezek használatára is a
fürdés szabályai vonatkoznak. Fürdőzők közelében úszóeszközöket
használni csak úgy szabad, hogy
azok a fürdőzőket ne veszélyeztessék.
Hat éven aluli, továbbá úszni nem
tudó 12 éven aluli gyermek csak felnőtt közvetlen felügyelete mellett
fürödhet a szabad vizekben. Gyermek és ifjúsági csoportok esetén a
csoport vezetőjének a fürdőzők létszámának megfelelő számú, úszni
tudó és vízi mentésben jártas felnőtt
személyekből figyelő és mentő őrséget kell állítania.
Tilos fürdeni hajóútban, kikötők, hajóállomások, vízi sporteszköz közlekedésére szolgáló pályák területén,
valamint éjszaka és korlátozott látási
viszonyok között, kivéve, ha a vízfelület megvilágított, és legfeljebb a
mély víz határáig.
Az I. fokú viharjelzés – percenként
negyvenötször felvillanó sárga színű
fényjelzés - esetén a parttól 500 méternél nagyobb távolságra tilos fürödni.
A II. fokú viharjelzés – percenként
kilencvenszer felvillanó sárga fényjelzés – esetén fürödni tilos.
Verebi Híradó

HASZNOS TANÁCSOK
FÜRDŐZŐKNEK
Gyengén úszók csak sekély vízben
fürödjenek.
A szélben elsodródott fürdőeszközök, felfújható vízi játékeszközök
után ne ússzanak, mert az életüket
veszélyeztetik, ha ezt mégis megteszik és elsodródnak, maradjanak a
felfújható eszközön, míg a segítség
megérkezik, és ne hagyják el azt.
A fürdés vagy vízi jármű használata
előtt alkoholt vagy más hasonlóan
ható szert (kábító vagy pszichotróp
anyagot) ne fogyasszanak.
Ne közvetlenül étkezés után menjenek a vízbe úszni, fürdeni.
Felhevült testtel ne ugorjanak hirtelen a vízbe, előtte mosakodjanak le.
Vízi járművön vagy felfújható fürdőeszközön, gumicsónakban, gumimatracon, a vízterületen ne aludjanak el.
Ismeretlen vízterületen óvatosan
mérjék fel a meder jellemzőit, a vízmélységet a fürdés előtt.
A tolvajok kedvenc nyári vadászterülete a strandok, uszodák környéke. Tömegben senkinek sem tűnik
fel, ha valaki felemel egy táskát a
földről és a kijárat felé indul vele. A
strandok szarkái nem nézik, hogy
mit visznek, lehet az strandpapucs,
úszószemüveg vagy napolaj, de esetenként komolyabb dolgok is, mint
például mobiltelefon, videokamera,
autó- és lakáskulcs, vagy éppen
pénztárca,és a személyes iratok.
A strandi lopások a tényleges kár
mellett nem kis bosszúságot is okoznak a meglopottaknak. Ezek a boszszantó esetek odafigyeléssel elkerülhetőek.
A legjobb védekezés a megelőzés.
Ha strandra mennek, használják az
értékmegőrzőt, illetve a csomagokra,
táskákra felváltva vigyázzanak, a
parkoló autókban pedig - főleg látható helyen - ne hagyjanak táskát,
értéket. A strandoláshoz nem feltétlenül szükséges, feltűnő és értékes
használati
tárgyakat,
nagyobb
mennyiségű készpénzt pedig egyszerűen hagyják otthon.
Értékeiket semmilyen esetben
ne hagyják őrizetlenül a strandon
sem!
Amennyiben a körültekintő viselkedés,
a megtett óvintézkedések ellenére mégis
bűncselekmény sértettjévé válna, kérjük,
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hogy tegyen haladéktalanul bejelentést
az ingyenesen hívható 112-es segélyhívó telefonszámon.
Tisztelt Olvasóinknak nyugodt és
biztonságos nyaralást kívánunk!

Védekezési felhívás
az amerikai szőlőkabóca ellen
Az amerikai szőlőkabóca
(Scaphoideus titanus) - a szőlő egyik
legveszélyesebb betegségének - a
szőlő aranyszínű sárgaságát okozó
karantén fitoplazmának (Candidatus
Phytoplasma vitis, más néven
Grapevine flavescence dorée, továbbiakban: FD) a vektora.
A kabóca által terjesztett FD betegség (hazánkban elsőként) a tavalyi
évben jelent meg Zala és Veszprém
megyékben.
Tekintettel arra, hogy a fitoplazmás
betegség ellen nem áll rendelkezésünkre hatékony növényvédőszeres
védekezési eljárás, ezért elsődleges
feladatunk a rovarvektor irtása,
megakadályozva ezzel a kórokozó
továbbterjesztését.
Az amerikai szőlőkabóca tojás alakban, a szőlő kétéves hajtásain telel
át, ahová a nőstények a tojásokat a
kéreg alá helyezik. A lárvák kelése
időjárástól függően elhúzódó, május
közepétől egészen július első dekádjáig tarthat. Öt lárvastádium után az
imágók az időjárás függvényében
július elejétől–közepétől jelennek
meg és egészen szeptember végéig,
október elejéig, illetve a fagyokig
megfigyelhetők. A rajzáscsúcs időjárástól függően július vége –
augusztus közepe közötti időszakra
esik.
Fejér megye területén 2014. 06. 11én Magyaralmáson került felderítésre első alkalommal, ezt a nagyon
veszélyes karantén betegséget terjesztő szőlőkabóca L2-es lárva alakja.
Az FD kórokozóval már fertőzött
növényállományban a fiatal, L1-L2es lárvák táplálkozásuk során már
képesek felvenni a fitoplazmát. Az
egyedek fertőzőképessége kb. 4-5
hét múlva alakul ki, bármilyen fejlődési stádiumban vannak is, és egész
életük során fertőzőképesek maradnak.
Az amerikai szőlőkabóca elleni vé-

dekezés optimális ideje tehát, amikor a lárvák elérték a harmadik, negyedik fejlődési fokozatot (L3-L4).
Ezideig Fejér megyében L1 és L2-es
lárvafokozatokat találtunk, így a védekezéseket két héten belül esedékes elvégezni.
Már rendelkezésre áll egy online elérhető károsító monitoring rendszer,
ahol térképi felületen is nyomon követhetőek az egyes lárvafokozatok
észlelésének helyszínei, ami alapján
a védekezések ütemezhetők.
A rendszer megtalálható az alábbi
linken:
https://
karositomonitoring.nebih.gov.hu/
Terkepek/
AmerikaiSzolokabocaMap.aspx.
A károsítóról további információk
találhatóak a
http://scaphoideus.weebly.com
weboldalon.
Azokban a termő ültetvényekben,
amelyekben kimutatjuk az amerikai
szőlőkabóca jelenlétét, kifejezetten
ajánlott a lárvák ellen védekezni a
nagyobb fertőzésveszély megelőzése
miatt.
A szaporítóanyag előállító területeken (törzsültetvények és faiskolák)
a vektor elleni védekezés kötelező,
függetlenül attól, hogy előfordul-e
a kabóca a területen vagy sem.
A Nemzeti Élelmiszerláncbiztonsági Hivatal honlapjára 2014.
május 30-án védekezési felhívás került fel, amelyben a leírtaknak megfelelően kell elvégezni a védekezést.
A szaporítóanyag előállító területeken az általunk végzett szemle során
ellenőrzésre kerül a permetezések
megtörténte.
A védekezés során felhasználható
készítmények a mellékelt táblázatban láthatók.
A permetezések előtt a fitotechnikai
műveleteket (hajtásválogatás, kötözés, hajtásigazítás) célszerű elvégezni, hogy a permetlé hajtások közé jutását a lombozat belsejében is biztosítani tudjuk.
Fejér Megyei Kormányhivatal Növény-és Talajvédelmi Igazgatósága
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Közösségi Ház és Könyvtár
június 28.
VI. Régi égi áldás
A nap rendezője a Szép Nap Egyesület
volt. A kilátogatóknak reméljük sikerült
hasznos, nyugodt és kellemes délutánt
nyújtanunk.

július 27.
Nagy Háború 100
A „Nagy Háború” kitörésének 100. évfordulóján a verebi áldozatokra emlékeztünk az önkormányzat falán elhelyezett emléktáblánál.
Az emlékezőket Kurcz Mária polgármester köszöntötte.
A himnuszt követően emlékbeszédet
mondott dr. Görög István nyá. ezredes,
a KEMPP –Katonai Emlékpark Pákozd –
ügyvezetője. Vagyóczki Imre Csurgó
Imre, Domak István és Kerkuska Zoltán
katonanóták adtak elő ezt követően. A
Református Egyház részéről ZsengellérKekk Edina lelkipásztor emlékezett meg
minden áldozatról. Koszorút helyezett
el az utódok nevében Molnárné Vajda
Julianna és Kovácsné Pap Mária alpolgármester, vitéz Hajdú Szabolcs Vereb
Tiszteletbeli Polgára Pázmándról, az
egyházak hívei nevében Nyárainé
Boromisza Klára Vereb Tiszteletbeli Polgára.

Köszönjük az emlékezőknek,
hogy eljöttek és tisztelegtek hőseink emléke előtt.

További tervezett programjaink:
szeptember 26. 16:00
Szépkorúak ünnepe
október 23.
Ünnepi istentisztelet és koszorúzás az
56-os kopjafánál
november 22. 6:00
András havi disznótoros
november 30. 13:00
Adventi készülődés
Verebi Zöld Völgy Alapítvány szervezésében
december 27. 15:00
Szent János napi boráldás

XXIII. évf. 3. szám
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MEGHÍVÓ
A LEADER program és az együttműködések
népszerűsítése, LEADER pihenő pontok kialakítása
Átadó ünnepség

Tisztelettel meghívjuk Önt
a Darányi Ignác Terv Új Magyarország Vidékfejlesztési Program
a LEADER térségek közötti együttműködés keretében megvalósult
verebi LEADER pihenő pont ünnepélyes átadására és
a Népi Íz-őrző Nap és Táj jellegű ételek napjára

2014. szeptember 12. – Sportpálya
Tervezett programok:
14:00 Kurcz Mária polgármester köszöntője
Az együttműködési projekt bemutatása: Kontics Monika BBKKKE munkaszervezet vezető
A pihenőpont átadása: dr. Eperjesi Tamás igazgató—Vidékfejlesztési Igazgatóság
Kutai Tibor – NAKVI
Tagiskola tanulóinak műsora
14:30 Gólyahír Tánc Egyesület – Ősi
14:45 Vereb borásza díj átadása
15:00 Vadrózsa Citerazenekar – Ősi
15:45 Dalosajkú Szépasszonyok – Vereb
16:00 – 20:00
A Vereben élő Heves, Szabolcs-Szatmár-Bereg, Zala és Vas megyéből származók által készített
ételek bemutatatója és kóstolója
14:00-17:00
Helyi termékkóstoló:
Kovács Sándor – bodza-, csipkebogyólekvár és szörp,
Benkő Ákos—tehénsajt
LEADER bemutató sátor
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Verebi Híradó

