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Sok szeretettel meghívjuk  
2014. szeptember 26-án, pénteken 16 órakor  

a Közösségi Házban kezdődő idősek napi ünnepségünkre. 
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Vereb Község Képviselő-testülete nevében: 
Kurcz Mária polgármester 
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Önkormányzati hírlevél 
 

BESZÁMOLÓ A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2010-2014-BEN VÉGZETT MUNKÁJÁRÓL 

A megválasztott képviselő-testület 
2010. október 18-án tartotta alakuló 
ülését. Kurcz Mária polgármester ál-
tal vezetett képviselő-testület tagjai 
lettek:                                                                                     
Jakab Bernadett 
Kovácsné Pap Mária Terézia 
Dr Molnos Levente 
Tőzsér Mónika 
Az alakuló ülésen a képviselő-
testület a polgármester javaslatára 
Kovácsné Pap Mária Teréziát válasz-
totta meg alpolgármesternek és egy 
bizottságot hozott létre, a Pénzügyi 
Bizottságot: 
Elnök:  Jakab Bernadett 
Tagjai:  Tőzsér Mónika és Pintérné 
Tóth Viktória 
 
A képviselő-testület munkáját indu-
láskor a 2 fővel dolgozó körjegyző-
ség kirendeltsége segítette. 
2012. szeptember 1-jei hatállyal dr. 
Molnos Levente képviselő társunk 
lemondott képviselő-testületi tagsá-
gáról. Őt Horváthné Meggyesi Edit 
követte. 
 
2013. március 1-jétől a képviselő-
testület munkáját a Pázmándi Közös 
Önkormányzati Hivatal segíti és el-
látja a hatáskörébe utalt államigaz-
gatási feladatokat. E hivatal létreho-
zására törvényi rendelkezés alapján 
került sor. A 2011. évi  CLXXXIX. 
törvény Magyarország helyi önkor-
mányzatairól 84-86.§-ai rendelkez-
nek a Közös Önkormányzati Hivatal 
létrehozásáról és elnevezéséről. Saj-
nálatos, hogy a jogalkotó figyelmen 
kívül hagyta, hogy az elnevezésből a 
lakosság nem jut információhoz a hi-
vatal által ellátott településekről, 
ezért a józan ésszel működők két-
kedve olvassák a Pázmándi Közös 
Önkormányzati Hivataltól számuk-
ra érkező verebieket érintő leveleket. 
A Közös Hivatal létrehozását a már 
idézett törvény így rögzíti: 
„ A helyi önkormányzat képviselő-
testülete az önkormányzat működé-
sével, valamint a polgármester vagy 
jegyző feladat – hatáskörébe tartozó 
ügyek döntésre való előkészítésével 
és végrehajtásával kapcsolatos fel-

adatok ellátására…vagy közös ön-
kormányzati hivatalt hoz létre. (2000 
fő alatti lakosságszámú településen 
kötelező). A hivatal közreműködik 
az önkormányzatok egymás közötti, 
valamint az állami szervekkel való 
együttműködések összehangolásá-
ban.” 
 
 A településen működő kirendeltsé-
gen két ügyintéző dolgozott, így a 
lakosság nem sokat érzékel a válto-
zásokból. A lakossági ügyeket az ál-
taluk jól ismert ügyintézők a tőlük 
évtizedek során megszokott alapos-
sággal intézték. Hollósi Jánosné és 
Jakab Sándorné nyugdíjba vonulása 
után Horváth Anita és Hollósi Ilona 
látta el a feladatot. Horváth Anita 
házasságkötését követően Hollósi 
Ilona köztisztviselő és Cséve Bettina 
kisegítő végzi helyben a munkát. 
Kistelepülés vagyunk, az idősödő és 
általános iskolai végzettségű embe-
rek számára sokszor egy-egy hivata-
los levél olvasása és értelmezése is 
nehézségbe ütközik, ezért fontos az 
ügyintézővel kapcsolatos személyes 
kontaktus. 
 
Sajnos a nagy közigazgatás átalakí-
tás során elfeledkeztek arról az át-
alakítók, hogy a 2000 fő alatti telepü-
léseken hivatali munkát végzők szá-
ma jelentősen lecsökkent. Az átalakí-
tással együtt járó folyamatos adat-
közlések, ellenőrzések nagyon sok 
időt elvettek a klasszikus polgár-
mesteri feladatoktól az elmúlt 4 év-
ben. Csak nosztalgiával tudok gon-
dolni azokra az évekre, amikor a 
polgármester munkáját öten tudtuk 
segíteni. Mindezek ellenére igyekez-
tünk megfelelni, hisz a munkánk si-
kerétől, az adatközlések pontosságá-
tól függ a csekélyke állami támoga-
tás folyamatos megérkezése. 
 
A hivatal feladata az önkormányzat-
tal kapcsolatos feladatok szakszerű 
intézése, döntésre való előkészítése. 
A 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§-a 
rendelkezik a helyben biztosítható 
kötelező közfeladatokról, ezek: 
 

1. településfejlesztés, településren-
dezés 

2. településüzemeltetés 

3. közterületek, valamint az önkor-
mányzat tulajdonában álló intézmé-
nyek elnevezése 

4. egészségügyi alapellátás 

5. környezet-egészségügy 

6. óvodai ellátás 

7. kulturális szolgáltatás 

8. szociális, gyermekjóléti szolgál-
tatások és ellátások 

9. lakás-és helyiséggazdálkodás 

10. hajléktalan ellátás 

11. helyi környezet-és természetvé-
delem, vízgazdálkodás, vízkárelhá-
rítás 

12. helyi adóval, gazdaságszerve-
zéssel és turizmussal kapcsolatos 
feladatok 

13. kistermelők, őstermelők számá-
ra értékesítési lehetőség biztosítása 

14. honvédelem, polgári védelem, 
katasztrófavédelem, helyi közfoglal-
koztatás 

15. sport, ifjúsági ügyek 

16. nemzetiségi ügyek 

17. közreműködés a település köz-
biztonságának biztosításában 

18. helyi közösségi közlekedés biz-
tosítása 
19. hulladékgazdálkodás 
 

Ezért kell a településen polgármes-
tert és képviselő-testületet választa-
ni, mert ezeket a kötelező feladato-
kat a települési lakosság igényeinek 
figyelembe vételével a feladat ellá-
táshoz szükséges források megte-
remtésével tudja a település hatéko-
nyan ellátni. A kötelező feladatok el-
látásához az állam az általuk kidol-
gozott feladat ellátási mutatók alap-
ján hozzájárul. Ha a falu közössége 
hozzá tud tenni a támogatáshoz, ak-
kor színvonalasabb lehet a feladat 
ellátás, ha nem, akkor dönteni kell a 
feladat ellátás milyenségéről. Ez a 
képviselői- polgármesteri munka 
legnehezebbje. 
 

Vereb Község Önkormányzata köte-
lező feladatai mellett önként vállalt 
feladataként bekapcsolódik immár 
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10 éve a „Bursa Hungarica” felsőfo-
kú oktatási ösztöndíj programba. Tá-
mogatást nyújt civil szervezeteinek 
és méltányossági szociális ellátáso-
kat nyújt. Az önként vállalt felada-
tok finanszírozása a település saját 
bevételéből történik. 
 
NAV, TB ügyintézésekben a lakos-
ságnak segítséget nyújtanak az „e- 
tanácsadók”, akik hivatali órában se-
gítik a lakosság elektronikus ügyin-
tézését a könyvtárban. Az adóbeval-
lások és álláskeresések azok az ügy-
fajták, melyre igénybe veszi legin-
kább a lakosság e szolgáltatást. 
Az önkormányzati ciklusprogram-
ban a képviselő-testület egyik leg-
fontosabb feladatának a kötelező fel-
adatok megfelelő szintű ellátását és 
a feladat ellátásához nélkülözhetet-
len épületek megfelelő karbantartá-
sát és felújítását tervezte. 
Alapfeladatainkat a következőkép-
pen látjuk el: 
 
Iskola 
 

2013. január 1-től az általános iskolai 
oktatás, nevelés az állami iskolában, 
helyben 1-4. osztályban folyik. Kí-
vánjuk, hogy az iskola államosításá-
hoz fűzött remények teljesüljenek és 
az oktatás színvonala, a pedagógiai 
munka hatékonysága elérje a kitű-
zött célt. 
 
Óvoda 
 

Az óvoda épületét és gyönyörű kör-
nyezetét rendben tartjuk. Az iskola 
épületében történő elhelyezésére 
2010-ben 8M Ft-ot nyertünk és az át-
alakítást követően már az egészsé-
ges szép óvodát lakják kicsinyeink. 
A pályázat miatt a Gárdonnyal kö-
tött társulási megállapodást a pályá-
zat elbírálását követő 5 évben tör-
vényben rögzítettek miatt fenn kell 
tartanunk. A 2015. szeptember 1-
jétől induló tanévtől már az önkor-
mányzat fogja  terveink szerint önál-
lóan fenntartani az óvodát. 
 
Családsegítés, Gyermekjóléti szol-
gálat, Házi szociális gondozás 
 

A 2000-ben történő velencei székhe-
lyű „Humán” Családsegítő és Gyer-
mekjóléti Szolgálathoz való csatla-
kozás jó döntés volt. A feladatok 

szakszerű elvégzése mellett a szol-
gálat munkatársaival a munkakap-
csolat napi szintű és példa értékű. A 
munkavégzéssel a lakosság elége-
dett, és a segítés minden formájáért 
hálás. 
 
Háziorvosi ellátás, gyermekorvosi 
ellátás, orvosi ügyelet 
 

A gyermekorvosi ellátás a csákvári 
körzethez tartozik. Dr. Varga László 
gyermekorvos heti háromszori ren-
delésen látja el a kisbetegeket a 
verebi rendelőben. A doktor úr ké-
résre szívesen látogatja meg ottho-
nában a kisbetegeket, és a 
lovasberényi rendelőben is végez el-
látást. Munkájára panasz nincs. A 
betegek szeretik a lelkiismeretes, 
nagy szaktudású orvost. 
 
A háziorvosi munkát heti háromszo-
ri verebi rendelésen a pázmándi kör-
zet részeként dr. Kornseé Zoltán lát-
ja el. Kívánjuk neki, hogy legalább 
annyi ideig gyógyítsa településünk 
lakóit, mint elődje. 
 
Az orvosi ügyelet vállalkozó orvo-
sok munkájával színvonalas ellátást 
biztosít már 10 éve. Az önkormány-
zati társulás székhelye Velence. Ön-
kormányzatunk hozzájárulása a mű-
ködéshez 50 Ft/hó/fő. 
 
Védőnői szolgálat 
 

Pázmánddal közös a körzet. A helyi 
munkavégzés a gyermekorvosi ren-
delőben, illetve a családoknál törté-
nik. A védőnő, Herczeg Anna példá-
san működik együtt az oktatási in-
tézményekkel, a gyermekjóléti szol-
gálat munkatársával, illetve az ön-
kormányzattal. 
 
Fogorvos 
 

Dr. Szabó Aranka helyett 2010 janu-
árja óta dr. Ádám István látja el az 
alapellátást a lovasberényi rendelő-
ben. Munkavégzésére panasz nem 
érkezett. Hiányzása esetén a helyet-
tesítést is megoldották úgy, hogy a 
megfelelő színvonalú munkavégzés 
biztosítva volt. 
 
Közösségi Ház és Könyvtár 
 

2009. szeptember 1-jétől Közösségi 
Ház és Könyvtár néven új intéz-

ményt alapított az önkormányzat. A 
részmunkaidős kultúros és a tiszte-
letdíjas könyvtáros helyett 1 fő in-
tézményvezetőt neveztünk ki Kere-
kes Erzsébet személyében. 
Az elmúlt ciklus új rendezvénysoro-
zata „Verebi Esték” összefoglaló cí-
met viseli. A rendezvényt kísérő ki-
állítások száma 2010 óta jelentős, 
egy nagyobb település is büszke le-
hetne rá. Ismétlődő rendezvényeink 
lettek ebben a ciklusban a Végh Já-
nos Zenei Napok, a Farsang, az El-
származottak találkozója és Vereb 
Vitéz Napja. Természetesen, ezeken 
a rendezvényeken kívül a hagyomá-
nyos rendezvényink (ha kicsit más 
formában is) és a megemlékezéseink 
is alkalmak a közösség együttlétére. 
A Közösségi Ház az alakuló művé-
szeti csoportok, civil szervezetek, in-
tézmények és szülői szervezeteik 
otthonává vált az elmúlt években. 
A Közösségi Ház vezetőjének ráter-
mettsége és az aktív segítők sokasá-
gának köszönhetően igazi kulturális 
unikummá vált településünk az el-
múlt 5 évben. 
 
A Közösségi Ház épületének teteje, 
mozgáskorlátozott feljárója, szigete-
lése, kéménye újult mega LEADER 
program keretében. Gál Attila jóvol-
tából az előtér két verebi életképet 
ábrázoló freskóval bővült. 
 
Sport 
 

A sportpályát és környékét rendsze-
resen kaszáljuk, rendben tartjuk. A 
sportöltöző épületét megszépítettük. 
A Vereb FC működését anyagilag 
támogatjuk. A sportpálya területén a 
LEADER program keretében 
„Pihenő pontot” alakítottunk ki. 
 
Pályázatok 
 

Önkormányzatunk állami támogatá-
sa ( feladat finanszírozás) összesen 
2014-ben 18M Ft. Már a település 
biztonságos üzemeltetéséhez is 
szükségünk van a pályázatokon el-
nyert összegekre, így összegtől füg-
getlenül meg kell dolgoznunk a pén-
zekért. Az elmúlt években megta-
nultunk pályázni, elszámolni, és a 
bonyolult adminisztrációs követel-
ményeknek eleget tenni, így a pályá-
zatíró cégeket kiiktatva több pénze 
maradt a településnek. 
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MŰKÖDÉSRE FELHASZNÁLT PÁLYÁZATI TÁMOGATÁSOK 

FELHALMOZÁSI (BERUHÁZÁSI) PÁLYÁZATI TÁMOGATÁSOK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2011. 

  ÖNHIKI 5 291 000 Ft 

  Liszt F – Végh J koncert 500 000 Ft 

  Közhasznú, közcélú munka 2 492 000 Ft 

2012. 

  Közhasznú munka 3 066 000 Ft 

  ÖNHIKI 1 963 000 Ft 

  Szüreti nap támogatása 200 000 Ft 

2013. 

  Közmunka program 4 919 000 Ft 

  Egyéb működési pályázat 881000 Ft 

  Szociális tűzifa 389 000 Ft 

  Verebi Esték 150 000 Ft 

2014 

  Közmunka program (VI.hó 30-ig.) 3 389 000 Ft 

  ÖNHIKI 2 160 000Ft 

  Szociális tűzifa 518 000Ft 

  Verebi Végh János Zenei Nap (LEADER) 2 400 000 Ft 

2011. 

  Csatorna KEOP 112 799 000 Ft 

  Csatorna Vizi-közmű Társulat 28 774 000 Ft 

  KÖZKINCS Kamattámogatás 806 000 Ft 

  KÖZKINCS Tőke támogatás 480 000 Ft 

2012. 

  Csatorna KEOP 100 881 000 Ft 

  Csatorna Vizi-közmű Társulat 28 130 000 Ft 

  EU Önerő Alap tám. csatorna 17 837 000 Ft 

2013. 

  Csatorna Vizi-közmű Társulat 12 812 000 Ft 

  Traktor (LEADER) 2 487 000 Ft 

2014. 

  Pihenőpont (LEADER) 3 775 000 Ft 

  Közösségi ház felújítás (LEADER) 9 996 000 Ft 

  Eszköz: szárzúzó, pótkocsi (LEADER) 1 840 000 Ft 
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Egyéb pályázatok: 
 

Önkormányzatunk az elmúlt évek-
ben négy alkalommal nyújtott be 
pályázatot a Gyermekétkeztetési 
Alapítványhoz. A természetbeni 
élelmiszer segély kiosztásában lelkes 
csapat segédkezett minden alkalom-
mal. 
A pályázati elszámolásokat minden 
esetben helyszíni ellenőrzés követte,  
rendben találták a  felhasználást. 

Önkormányzatunk az elmúlt négy 
évben egy alkalommal kapott Regio-
nális különdíjat az országos 
”Falumegújítási Díj” pályázaton 
2012-ben. A díj 300 000 Ft volt. A 
2014. évi „Falumegújítási Díj” pályá-
zaton ”A falumegújításban tett kü-
lönleges teljesítményéért” elismerő 
oklevelet kapott településünk a bel-
ügy és vidékfejlesztési miniszterek-
től április 24-én. 

Együttműködési megállapodást kö-
töttünk a Gemenci Erdő- és Vadgaz-
daság Zrt.-vel. Az együttműködés-
nek köszönhetően a „Minden szüle-
tendő gyermeknek ültessünk egy 
fát” mozgalom keretében a Kanyar-
parkban 2009 novemberétől minden 
évben növeltük településünk faállo-
mányát az évente született gyerme-
kek számával megegyező fákkal. 

Önkormányzatunk Regionális Hul-
ladékgazdálkodási Társulás kereté-
ben nyert forrást a volt szeméttelep 
felszámolására. A munkálatok 2012. 
március 30-ig befejeződtek. A pályá-
zatban önkormányzatunk vállalta a 
terület évenkénti minimum kétszeri 
kaszálását. 
 

Munkahelyteremtés 
 

Önkormányzatunk bekapcsolódott 
az elmúlt négy évben minden köz-
hasznú és közcélú foglalkoztatási 
programba. A program munkálatait 
felvállalva tudtunk 42 embernek 
munkát adni hosszabb-rövidebb 
ideig. 
Munkájuknak köszönhető, hogy 
településünk szép, tiszta, virágos és 
rendezett. A rendezvényeink lebo-
nyolításában is aktívan közremű-
ködnek. Köszönet, hogy a belvízel-
vezető árkainkat folyamatosan kar-
bantartják és az utóbbi szokatlan 
nagy esőzések idején is elvezetik 
azok a csapadékot. 
Úgy érzem, minden munkavállalót 
segítettünk és hozzáállásához mél-

tón ítéltük meg. Nem tudunk vi-
szont e program keretében hosszú 
távú megélhetést biztosítani, ezért 
ösztönözzük a fiatalok (35 év alatti-
ak) szakképesítés-szerzését, más 
munkába állását. Az eredményes 
munka koordinátora Kovács Sándor. 
 

Támogatások 
 

Önkormányzatunk lelkiismereti kér-
désként kezeli a gyermeket nevelő 
családok, kisnyugdíjasok, betegek és 
rászorulók támogatását. 

Rendszeres gyermekvédelmi támo-
gatásban részesül 45 gyermek. A 
támogatásban részesülő ingyen jut a 
tankönyvhöz, az intézményi étkezte-
tés számára ingyenes és évente 2 
esetben pénzbeli támogatásban ré-
szesül. Az ellátásban részesülő gyer-
meklétszám folyamatosan csökken a 
születési számok csökkenésével, 
illetve a tanköteles kor elérésével. 

A felsőoktatási intézmény tanulói a 
” Bursa Hungarica” ösztöndíj prog-
ram keretében részesültek tanulmá-
nyaik idejére, maximum 5 évre 5000 
Ft/hó összegű támogatásban. Támo-
gatottak száma: 7 fő. 

Első lakáshoz jutók támogatásában 
az elmúlt 4 évben 6 család részesült 
(100 000 Ft/család). 

Nagyobb összeggel a Rendkívüli 

Gyermekvédelmi Támogatás kere-
tében tudtuk támogatni a gyermeke-
ket nevelő családokat. E támogatási 
forma keretében a gyermekek lakha-
tási feltételeit biztosítottuk. 

A családok átmeneti nehézségein 
átmeneti segélyek illetve természet-
beni átmeneti segélyezésként élelmi-
szercsomagokkal, illetve tűzifával 
segítettük. Ott voltunk, támogat-
tunk, ha kellett napi egyszeri meleg 
étel biztosításával is. 

Rendszeres szociális segélyben ré-
szesül az 55. életévét betöltött mun-
kanélküli. Számuk jelenleg 5 fő. 

Rendelkezési Állási Támogatásban 
részesül az 55 évnél fiatalabb mun-
kanélküli, akinek a támogatás folyó-
sításához évente 90 nap közcélú 
munkát kell végeznie. E támogatási 
formában részesül 27 fő. 
Méltányossági közgyógyellátásban 
a település 3 lakója részesül. 
 

Adók 
 

2011. január 1-jétől 2000 Ft-tal emel-
tük a 2000-ben megállapított kom-
munális adó mértékét. 

Hitelek 
 

Önkormányzatunk által 2011-12-ben 
a szennyvízcsatorna önrészéhez fel-
vett 27 M Ft hitel az állam általi kon-
szolidációs eljárás során visszafize-
tésre került. Ezáltal a Vízi-közmű 
Társulat megszüntetését követően 
maradt 12M Ft-ot a Kossuth út vízel-
vezetésére tudtuk fordítani. Az ere-
deti elképzelés az volt, hogy meg-
próbáljuk az utca egyik oldalán elve-
zetni a csapadékot, de az elmúlt és 
az idei év csapadékban bővelkedő 
napjai a felújítási terv újra gondolá-
sát követelte, mindkét oldalon rend-
be tettük az árkokat. Az út és árkok 
közötti földmagasságot legyalultat-
tuk, elszállíttattuk. Az átereszeket 
kicseréltük szükség szerint. A Kos-
suth úton 2012-2013-ban kétszer vit-
te el a felületi zárást a csapadék az 
útszéli zúzott kővel együtt. Most 
újra elvégeztettük a felületi zárást. 
 

S VÉGÜL……. 
 

ITT mondok köszönetet minden ön-
kormányzati dolgozónak, akik a 
kötelezően adandó bérekért és min-
den adható munkáltatói támogatást 
nélkülözve, az önkormányzat ren-
dezvényeit rendszeresen támogatva 
végezték mindennapi munkájukat. 

A képviselő-testület tagjainak és 
családtagjaiknak, akik kötelességük-
nek érezték, hogy minden települési 
megmozduláson munkájukkal, 
anyagi hozzájárulásukkal a település 
fejlődését segítsék. 

Köszönet minden családtagnak, aki 
elviselte az önkormányzatért dolgo-
zók hétvégi munkáját, a frissen főtt 
vacsora hiányát, azt, hogy nem tud-
tunk ott lenni épp akkor, amikor a 
családtagoknak is a legnagyobb 
szüksége lett volna ránk. 

Külön köszönöm minden támoga-
tónknak önzetlenül végzett munká-
ját, anyagi és természetbeni támoga-
tását, melynek eredményeként tele-
pülésünk gazdagodott. 

Köszönöm azoknak, akiknek nem 
állt módjukban munkánkat valami-
lyen módon segíteni, hogy nem aka-
dályozták azt. 

Köszönöm, hogy időnket és energi-
ánkat teljes erőbedobással vállalt 
tevékenységünknek szentelhettük. 
 

Ez tudtuk tenni… 

a Képviselő-testület nevében:   
Kurcz Mária polgármester 



Polgármester jelöltek: 
1.       Kurcz Mária 
 

Képviselő jelöltek: 
1. Cséve Szandra Bettina 
2. Nyárainé Boromisza Klára 
3. Horváth Ákos 
4. Kerekes Erzsébet 
5. Horváthné Meggyesi Edit 
6. Háder János 

 

Horváth Ákos vagyok. 4 éves ko-
rom óta élek Vereben. Ez idő 
alatt, úgy érzem, igazán sok vál-
tozás történt a falu életében pozi-
tív irányba. Többé kevésbé a ma-
gam részét, mint falunk minden 
lakója én is próbáltam kivenni  
bizonyos rendezvények előké-
születeiből, közterületi munkála-
tokból és még sorolhatnám. 
Képviselőjelöltkénti indulásom 
hátterében az áll, hogy a fiata-
labb generáció érdekei is képvi-
seltessenek a képviselőtestület-
ben, továbbá buzdító hatást sze-
retnék gyakorolni a fiatal korosz-
tályra, hogy tegyenek minél töb-
bet falunkért. Ez a falu örökség, 
amiről nem csak a mostani, ha-
nem az eljövendő generációknak 
is éppen ugyanúgy gondoskod-
nia kell, mint a példamutató elő-
döknek. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tisztelt Választópolgárok,  
Verebi lakosok! 

 

Szeretném megköszönni azok-
nak, akik aláírták nekem a kép-
viselői ajánlószelvényt, amellyel 
megtiszteltek engem, és ennek 
köszönhetően Vereb képviselője-
löltje lehetek.  
Lassan huszonnégy éve élek itt 
Önök között, itt éltek a nagyszü-
leim, élnek a szüleim és a testvé-
rem is. 1990. 10. 15-én születtem 
Székesfehérváron, itt nevelked-
tem, itt jártam óvodába és isko-
lába is, majd tizennégy évesen 
Székesfehérváron folytattam ta-
nulmányaimat, ahol kitanultam 
a szakács szakmát. Pár évet a 
vendéglátásban dolgoztam, ami 
úgy gondolom felkészített az 
életre. Később elvégeztem a kéz-
ápoló és műköröm építő tanfo-
lyamot, amiben a kreativitáso-
mat élhettem ki. Jelenleg esti 
gimnáziumba járok és idén már-
ciustól a Verebi Önkormányzat-
nál tevékenykedek.  
Éppen ezért, úgy érzem felké-
szültem a feladatra, hogy képvi-
selő legyek, ha megtisztelnek bi-
zalmukkal. Köszönöm megtisz-
telő figyelmüket, kérem támoga-
tásukat, hogy az Önök segítségé-
vel az érdekeiket szem előtt tart-
va fejleszteni tudjuk községün-
ket, újabb lehetőségekkel fiatalo-
sabbá tegyük a falut. 
 

Tisztelettel: 
 

Cséve Szandra Bettina  
képviselőjelölt 

 

Közösségi Ház és Könyvtár 

A verebi LEADER pihenő pont ün-
nepélyes átadására és a Népi Íz-őrző 
Nap és Táj jellegű ételek napjára ke-
rült sor szeptember 12-én. Kurcz 
Mária polgármester és dr. Eperjesi 
Tamás igazgató köszöntője valamint 
Kontics Monika BBKKKE munka-
szervezet vezetőjének az együttmű-
ködési projekt bemutatása után a pi-
henőpontot átadta Kutai Tibor, a 
NAKVI Fejér megyei referense.  
Köszönet a rendezvény sikeréért a 
verebi tagiskola tanulóinak, az ősi 
Gólyahír Tánc Egyesületnek és Vad-
rózsa Citerazenekarnak, a Dalos Aj-
kú Szépasszonyok Karának és 
Vagyóczki Imrének és barátainak a 
műsorért. 
A vendéglátásért a főzést vállalók-
nak és a sütőknek, valamint a helyi 
termékeket kóstoltatóknak, bort kí-
nálóknak. Csurgó Imrének és csa-
ládjának a szőlőért. 
A Vereb borásza díj átadására is sor 
került: 2014 borásza Mocsi Tibor 
lett. 

 6 Verebi Híradó 

Verebért Egyesület  

Az egyesületünk tulajdonában 
lévő lovak téli takarmányozásá-
hoz természetbeni és anyagi se-
gítségnyújtásáért köszönetemet 
fejezem ki Zimmermann István-
nak, dr. Vécsei Lászlónak, Izsányi 
Lászlónak, Horváth Jánosnak, 
Farsang Bélának, Vajda Dezső-
nek, Zámbó Zoltánnak, Vereb 
Község Önkormányzatának, 
Mocsi Tibornak, Kovács Sándor-
nak, Szabó Péternek, Vámi 
Györgynek, Nyári Ferencnek, dr. 
Molnos Leventének, Taródi Lász-
lónak  és Molnár Károlynak. 
 

Kerekes Erzsébet elnök 

Önkormányzati  választás 

Tervezett programjaink:  
 

szeptember 26. 16:00 
Szépkorúak ünnepe 
 

október 23. 
Ünnepi istentisztelet és koszorúzás az 
56-os kopjafánál  
Elszármazottak Találkozója 
 

november 22. 6:00 
András havi disznótoros 
 

november 30. 13:00 
Adventi készülődés 
Verebi Zöld Völgy Alapítvány szer-
vezésében 
 

december 27.  15:00 
Szent János napi boráldás 


