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Szerkesztő: 
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Közösségi Ház és Könyvtár 

igazgató 

Karácsonyi ünnepkör 

A Református Egyházközség  

sok szeretettel hívja és várja Vereb lakosait  

december 24-én 15 órára  

a Közösségi Házba  

szentesti ünnepi Istentiszteletre,  

melyen hittanosaink szerepelnek majd.   
 

Zsengellér-Kekk Edina lelkész és a presbitérium 

A Verebi Zöld Völgy Alapítvány  

szeretettel várja az érdeklődőket  

november 30-án 13 órakor  

az önkormányzat udvarán tartandó  

első adventi gyertyagyújtásra. 
 

Készüljünk együtt a szeretet ünnepére!  
 

Megjelenésére feltétlenül számítunk! 
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Önkormányzati hírek 

A 2014. október 12-i önkormányzati  
választás eredménye 

 

Polgármester: Kurcz Mária 
 

Képviselők: 
Cséve Szandra Bettina 
Háder János 
Horváthné Meggyesi Edit 
Kerekes Erzsébet 

 
Önkormányzatunk Képviselő-
testülete az önkormányzati választá-
sokat követően 2014. október 22-én 
tartotta alakuló ülését. Az alakuló 
ülésen Kerekes Erzsébetet alpolgár-
mesterré, Háder Jánost a Pénzügyi 
Bizottság elnökévé, Horváthné 
Meggyesi Editet és Cséve Szandra 
Bettinát a bizottság tagjainak válasz-
totta a képviselő- testület. 
 
Önkormányzatunk képviselő -
testülete rendeletet alkotott: 
 

 A Szervezeti és Működési szabály-
zat módosításáról 

 A 2014. évi költségvetési rendelet 
módosításáról 

 A Képviselő-testületi tagok tiszte-
let díjáról 

 
NEM MIDEGY 

 
A jövő évi költségvetési törvényja-
vaslatot benyújtotta a Kormány az 
Országgyűlésnek és természetesen a 
költségvetés végrehajtásához nélkü-
lözhetetlen adó, oktatási, egészség-
ügy és szociális területeket szabályo-
zó törvények módosításáról szóló el-
képzeléseket is. 
 

Ami minket érint a háziorvosi alap-
ellátás finanszírozási átalakítása so-
rán a települési önkormányzatokra 
hárul az orvosi rendelők fenntartási 
és az asszisztencia költségei. 
 

A szociális támogatások központi 
rendszeréből kikerül a foglalkoztatá-
si támogatás, valamint a lakásfenn-
tartási támogatás, amit szintén hely-
ben kell finanszíroznunk. 
 

A megváltozott feladat és finanszí-
rozási rendszer csak a törvények el-
fogadása után számszerűsíthetők, 
akkor tudjuk meg, hogy mennyi 
plusz forrást kell biztosítanunk. 
 

A törvénytervezetből tudjuk, hogy 
az önkormányzatok „szinte” korlát-
lan adókivetési jogot kapnak az ál-
lamtól. 
 

Polgármesteri program 
 
Azt hiszem az önkormányzatiság 
történetének legváltozatosabb 5 éve 
vár az újonnan megválasztott képvi-
selő-testületre. Az önkormányzatok 
az állami támogatások és a megpá-
lyázható állami forrásokon keresztül 
szoros kapcsolatban, függő helyzet-
ben vannak az ország gazdasági, po-
litikai helyzetétől. Várható, hogy az 
átalakítások során az önkormányzat-
ok feladatai és a feladatellátásokra 
kapott központi források fokozato-
san csökkennek. 
 

Az államirányítás átalakító intézke-
déseknek még nincs vége s ezekkel 
összhangban az elkövetkező évek-
ben az önkormányzatoknak is egyre 
kevesebb fog jutni a kevesebb ellá-
tandó feladatra. 
 

Önkormányzatunk legfontosabb fel-
adata, hogy kötelező feladatait meg-
felelő szinten a következő években is 
ellássa, a tagóvoda egysége műkö-
dését és a Közösségi Ház és Könyv-
tár, valamint a Közös Önkormány-
zati Hivatal feladatainak ellátását az 
eddigiekhez hasonlóan biztosítsa. 
 

A 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§. 
rendelkezik a helyben biztosítható 
kötelező közfeladatokról, ezek: 
1. településfejlesztés, településren-

dezés 
2. településüzemeltetés 
3. közterületek, valamint az önkor-

mányzat tulajdonában álló intéz-
mények elnevezése 

4. egészségügyi alapellátás 
5. környezet-egészségügy 
6. óvodai ellátás 
7. kulturális szolgáltatás 
8. szociális, gyermekjóléti szolgálta-

tások és ellátások 
9. lakás-és helyiséggazdálkodás 
10. hajléktalan ellátás 
11. helyi környezet-és természetvé-

delem, vízgazdálkodás, vízkárel-
hárítás 

12. helyi adóval, gazdaságszervezés-
sel és turizmussal kapcsolatos 

feladatok 
13. kistermelők, őstermelők számára 

értékesítési lehetőség biztosítása 
14. honvédelem, polgári védelem, 

katasztrófavédelem, helyi köz-
foglalkoztatás 

15. sport, ifjúsági ügyek 
16. nemzetiségi ügyek 
17. közreműködés a település köz-

biztonságának biztosításában 
18. helyi közösségi közlekedés bizto-

sítása 
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 és polgármesteri munka 
legnehezebbje. 
 

2013. január 1-től a Magyar Közigaz-
gatási és Önkormányzati rendszer 
teljes átalakítását folytatja a Kor-
mányzat. A szakirodalom közti ol-
vasgatások közepette sejtéseink van-
nak, de pontosat senki sem tud. Ön-
kormányzatunkon múlik, hogy ho-
gyan tudunk a változó jogszabály-
oknak megfelelően rugalmas átala-
kulások közepette a lakossági igé-
nyek kielégítése mellett megmarad-
ni. 
 

Véleményem, csak az az Önkor-
mányzat tud felszínen maradni, 
amelyik a helyi értékek ismeretére, 
azok továbbvitelére szervezi prog-
ramját. 
 

Az elkövetkező években fel fog érté-
kelődni a civil szerveződések szere-
pe a közösségi élet szervezésében, 
mint az e-Magyarország Pont segítő 
szerepe a járási hatósági eljárási ké-
relmek elkészítésében és eljuttatásá-
ban. 
 

A megyei önkormányzatoknak a te-
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lepülésfejlesztésben jut majd feltehe-
tően a feladatok oroszlán része. Az 
előkészítő munka során a Település-
fejlesztési Operatív Program 7 évre 
felhasználható összegét lakosság-
szám arányosan osztották le a járási 
települések.  
Verebre az elkövetkező 7 évben kb-
.50 M Ft forrás jut. Természetesen a 
leadott projekt ötleteink várható 
költsége ennek 10 szerese, alsóhan-
gon is 500 M Ft. 
 

Projekt ötleteink (Nem fontossági 
sorrend szerint): 

 Ravatalozó építése 

 Település útjainak és járdáinak 
aszfaltozása 

 Jelenlegi orvosi rendelő épületének 
teljes felújítása 

 Közösségi Ház ablakcseréje, fűtés 
korszerűsítése 

 Jelenleg használaton kívüli óvoda 
épületének felújítása 

 Jelenlegi sportöltöző épületének 
felújítása és bővítése, szabadtéri 
szabadidő központ kialakítása. 

 A Végh család 1806-ban épült szín-
házépületének megmentése, felújí-
tása és köré faluközpont építése. 

 

Önkormányzatunk a Rendezési terv 
és a Helyi Építési Szabályzat módo-
sítását a településfejlesztési igények-
nek, a helyi építészeti és természet-
védelmi szempontoknak megfelelő-
en lefolytatta. A rendelet megalkotá-
sa megtörtént. 
 

A csatornázás után az utak, járdák 
építését sem lehet tovább halogatni, 
bár nehezíti a helyzetet, hogy belte-
rületi utakra az elkövetkező 7 évben 
jelenlegi ismereteink szerint önkor-
mányzatok nem pályázhatnak. 
 

A természeti katasztrófák, az éghaj-
latváltozások szakszerű és folyama-
tos belvízelvezetésre, védekezésre 
kényszerítenek bennünket. 
 

Az önkormányzat tulajdonában levő 
épületek az elmúlt években sorra 
felújításra, átépítésre kerültek. Ebből 
a sorból a Ravatalozó épülete ma-
radt ki. Az épülethez tartozó 900 m2 
terület megosztásra, külön Hrsz-ra 
került. Az önkormányzati tulajdon-
ba vételének módjáról a református 
egyházzal együtt működtünk. 
 

Ugyancsak sikerült 6 évnyi eljárási 
idő és több közigazgatási eljárás so-

rán az államtól megszerezni a Po-
gánysír 55 m2 területét. Megosztása 
a területnek külön Hrsz-ra kerülése, 
önkormányzati tulajdoni bejegyzése 
már megtörtént. 
Szerettük volna még a pálya melletti 
rétet az állami tulajdonból megsze-
rezni, de azt 20 évre bérbe adták. 
Igyekszünk a bérlővel korrekt, köl-
csönös előnyökön alapuló kapcsola-
tot fenntartani. 
 

Településünk nagyszerű természeti 
adottságokkal rendelkezik. 
 

Önkormányzatunk feladata, hogy a 
lakossággal karöltve ezt a természeti 
kincset mindannyiunk gyarapodása 
szolgálatába állítsa. A Zuhogó kör-
nyéke, a parkok, az utak menti köz-
területek gondos ápolása az önkor-
mányzat koordináló tevékenységé-
vel a közcélú foglalkoztatás lehető-
ségének kihasználásával „Verebi 
Zöld Völgy Alapítvány aktivistái se-
gítségével a munkálatokhoz szüksé-
ges gépek folyamatos cseréjével, 
karbantartásával kell továbbra is el-
végeznünk. 
 

Sikerült szűkebb és tágabb környe-
zetünket rendben tartani és a csator-
na is megépült. Lehetőségünk van 
arra, hogy munkahelyet teremtsünk 
itt helyben saját magunknak. A Ve-
lencei-tó Vértes Kiemelt Térség az 
elkövetkező években Rekreációs 
Térséggé kíván válni, ami mind az 
itt élő és dolgozó embereknek több 
munkalehetőséget, az idelátogatók-
nak egy komplex, nagyobb kínálatot 
és egészségmegőrző szolgáltatás-
rendszert biztosíthat. 
Ehhez a programhoz tudunk mi 
kapcsolódni a családi házaknál ki-
alakított szálláshelyekkel, a helyben, 
saját kertünkben megtermelt élelmi-
szerekkel, a finom gyümölcsökkel és 
az általunk nevelt háziállatokkal. A 
programba bekapcsolódóknak nem 
lehet gyors meggazdagodást ígérni, 
de szorgalmas munkával ki lehet 
váltani egy naponta ingázó édes-
anya éves jövedelmét akkor is, ha a 
diákokat, nyugdíjasokat és a törté-
nelmi Magyarország idelátogatóit 
célozzuk megnyerni vendégeinknek. 
 

Az önkormányzat településekkel, ci-
vil szervezetekkel, intézményekkel, 
egyházakkal kialakított kapcsolatai 
ápolásával, színvonalas rendezvé-

nyeivel tudja segíteni ezt a tevé-
kenységet. 
 

Ehhez kapcsolódva az önkormány-
zati intézmények épületei, és a pá-
lyázaton beszerzett jurták ideiglenes 
szálláshelyekké alakítását meg lehet 
oldani. A helyi gazdálkodók helyi 
termésű és jellegű élelmiszerekkel 
tudják a vendéglátást egyedivé ten-
ni. 
 

A fent leírt munka csak akkor lehet 
eredményes, ha a település megfele-
lő, minél szélesebb körű megismer-
tetése folyamatos tevékenységgé vá-
lik. 
 

Egy korszerű, szép, naprakész infor-
mációt adó honlap üzemeltetése a 
településről elengedhetetlen és töre-
kednünk kell arra, hogy egyedi ki-
adványaink, szóróanyagaink mellett 
kistérségi, regionális turisztikai ki-
adványokban is folyamatosan meg-
jelenjen a falu. 
 

A helyi információk folyamatos 
megjelenítésére a helyi újságnak is 
szerepe van a honlap mellett. 
 

A település központjában elhelyez-
kedő régi színház épületünket a me-
gyei zsűri országos értékké nyilvání-
tásra javasolja. Az épület kulturális 
és közösségi célú hasznosítását kell 
megcéloznunk megfelelő felújítás 
után. Környéke lehet a falut megha-
tározó központ helyszíne. 
 

 Településünk lélekszáma már ed-
dig is indokolta és társulásban tör-
ténik: a családsegítés és gyermek-
jóléti szolgálat 

 a védőnői körzet 

 a fogorvosi alapellátás 

 az orvosi ügyelet 

 a logopédiai ellátás 

 a belső ellenőrzés 

 óvodai ellátás 

 Közös Önkormányzati Hivatal 
 

A jövőben is keresnünk kell a kor-
rekt, kölcsönös előnyökön alapuló 
együttműködési lehetőséget a kör-
nyező településekkel, járási, megyei, 
és regionális szervezetekkel. 
 

Önkormányzatunk adót 2011 óta 
(akkor 2000 Ft volt az emelés) nem 
emelt, és új adót nem vezetett be, 
adókedvezményeket biztosít 2000 
óta. 
 

Az adóval kapcsolatos intézkedése-
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A fűtési időszakra készülve a Fejér 
Megyei Katasztrófavédelmi Igazga-
tóság felhívja a figyelmet a tüzelő- 

és fűtőberendezések, valamint a 
kémények karbantartásának fon-

tosságára és a szénmonoxid-
mérgezés veszélyeire.  

Magyarországon minden évben 
több haláleset következik be szén-
monoxid-mérgezés miatt, amelyek 
megelőzhetőek a fűtőberendezések, 
kémények rendszeres ellenőrzésé-
vel, karbantartásával, valamint 
szénmonoxid-érzékelő felszerelésé-
vel. Fontos, hogy az érzékelők mű-
ködőképességét rendszeresen ellen-
őrizzük, ellenőriztessük, a szüksé-
ges karbantartásokat (elemcsere, 
tisztítás) elvégezzük. 
A nyílt lánggal üzemelő fűtő-, mele-
gítő- vagy főzőkészüléket minden 
esetben kellő óvatossággal, körülte-
kintéssel használjuk. Csak engedé-
lyezett típusú, kifogástalan műszaki 
állapotú tüzelő- és fűtőberendezést 
szabad üzemeltetni. A gázzal üze-
melő tűzhelyet tilos fűtés céljára 
használni A tüzelő- fűtőberendezés-
ben csak a gyártó által előírt tüzelő-
anyagot égessük el. 
Szilárd tüzelőanyaggal (fa, szén, 
szalma, pellet, stb.) üzemelő beren-
dezés közelében nem szabad éghető 
anyagot elhelyezni. A tüzelőberen-
dezésen lévő ajtókat csukott állapot-
ban kell tartani. A berendezést csak 
akkor tisztítsuk, amikor az már le-
hűlt. Berendezési tárgyak, bútorok a 
fűtőtestek és a hozzá kapcsolódó 
füstelvezető csövek közelében nem 
helyezhetők el. A füstcső hézagmen-
tesen illeszkedjen, mert a vissza-
áramló füst mérgezést, a széteső cső 
pedig tüzet okozhat. A füstcsövet 
1,5 méterenként – de legalább egy 
helyen – fémbilinccsel az épületszer-
kezethez kell rögzíteni és a kémény-
be hézagmentesen csatlakoztatni. A 
széntüzelésű berendezést használók 
figyeljenek arra, hogy a szenet ned-
ves állapotban ne tárolják be, mert 
ebben az állapotában öngyulladásra 
hajlamos. Ügyeljünk arra is, hogy a 
vízkör elmenő, és visszatérő szelepe 
a fűtés alkalmával nyitva legyen. 
Áramszünet esetén a keringető szi-
vattyú nem működik! Ilyen esetben 
a tüzelést ne folytassuk, tartsunk 

készenlétben nem éghető anyagú 
edényt, és lapátot (pl. fémvödör, kis 
szeneslapát), amelyekkel ki tudjuk 
szedni a parazsat a kazánból, és biz-
tonságosan kivihetjük olyan helyre, 
ahol ezt követően eloltható. 
Amennyiben elmegyünk otthonról, 
ne rakjuk meg a kazánt, mert áram-
szünet esetén, a keringetés hiánya 
miatt a víz felforr a kazánban, amely 
felhasadhat, felrobbanhat! 
Fatüzelésű kandalló előtt ne szárít-
sunk mosott ruhát! 
A szilárd tüzelőanyaggal üzemelő 
kazánok, kandallók, kályhák nyílt 
égésterűek, tehát a működéshez 
szükséges oxigént a környezetükből 
nyerik! Ha a tüzelőberendezés a 
lakásban van, ügyeljünk arra, hogy 
mindig legyen a tökéletes égéshez 
elegendő levegő, figyeljünk a megfe-
lelő szellőztetésre! 
A szilárd égéstermékeket, hamut, 
salakot csak kihűlt állapotban önt-
sük ki, a forró anyagmaradványok 
tüzet okozhatnak a szeméttároló 
edényben. Tilos olyan helyen kiürí-
teni ahol tüzet okozhat, például a 
száraz aljnövényzetet, tűzifát meg-
gyújthatja.  
A gázfogyasztó berendezések üzem-
képes, biztonságos állapotban tartá-
sa a tulajdonos, üzemeltető felelős-
sége. A gázfűtéses lakásokban a 
visszaáramló légnemű égéstermék is 
tragédiát okozhat, ezért a gázzal 
üzemelő készülékeket saját bizton-
ságunk érdekében a gyártó előírása-
inak megfelelően évente szakember-
rel ellenőriztessük. A fél éve nem 
használt tüzelőberendezésekben 
meglazulhatnak a tömítések, az al-
katrészek elmozdulhatnak, ezért az 
első fűtési nap előtt szakemberrel 
kell átvizsgáltatni. A gázfogyasztó 
készülék lángőrét tilos kiiktatni, mű-
ködését műszakilag módosítani. 
A magas fűtési költségek csökkenté-
se érdekében sokan a minél jobb 
légzárású nyílászárók beépítésére 
törekednek, azonban ezek a veszélyt 
is fokozzák, főleg ahol a nyílt égés-
terű berendezések (bojler, kéményes 
konvektor, kazán) elhasználhatják a 
lakótérben lévő oxigént. Gondoljunk 
csak arra, ha kizárjuk a hideget, ez-
zel együtt kinnreked az éltető oxi-

ket mindig az Országgyűlés által al-
kotott törvényi szabályozás, és a 
hozzá kapcsolódó önkormányzati 
gazdálkodás lehetőségei határozzák 
meg. A mai gazdasági helyzetben 
bármilyen állásfoglalást e tárgyban 
tenni nem tudok, mert felelőtlenség. 
 

Amit tudok. 280 családot kerestünk 
meg helyi adó tárgyában. 59-n gon-
dolták úgy, hogy véleményt kell 
nyilvánítaniuk. Ez a megkérdezettek 
21%-a. A családok 79 %-a a képvise-
lő-testület tagjaira ruházta a döntés 
súlyát. A megkérdezettek közül 55 
család nyilatkozott úgy, hogy ma-
radjon az adó mértéke. 1 család a 
csökkentés mellett, 2 család évi 
20 000 Ft/adótárgy, 1 évi 20-50000 Ft 
adó megállapítást tartana jónak. 
 

Az elmúlt években tapasztalhattuk, 
ha több jó szándékú ember akar va-
lamit előbb-utóbb a megvalósulásá-
hoz szükséges anyagi forrásokat is 
sikerül előteremteni, ebben bízom a 
jövőben is. 

 

Közös munkára hívok és hívunk 
képviselő-testületi tagtársaimmal 
mindenkit településünk fejlesztése, 
kulturált lakókörnyezetté alakítása 
érdekében. Kívánom és kívánjuk, 
hogy a Vereben élő emberek érezzék 
jól magukat a községben és legyenek 
büszkék a településükre. 
 

Vereb, 2014. október 15. 
 

Kurcz Mária polgármester 

Katasztrófavédelmi tájékoztatás 

Kedves Lakosaink,  
Gyermekes Családok! 

 

Közösségi Házunk több kiállítást 
szervez évente. Terveink között sze-
repel plüss figurákból egy játékkiál-
lítás készítése 2015 május végére. 
Örülnénk, ha elgondolásunkat tá-
mogatnák és plüss játékokat ajándé-
koznának számunkra. 
Szívesen fogadunk kiegészítőket is, 
mint például egy játék mackóhoz 
ágyacskát takaróval és párnával stb. 
A felajánlott játékokért házhoz me-
gyünk vagy a könyvtárba behozha-
tók. 

Köszönettel: 
Kerekes Erzsébet 

70/4334-009 

Kérés  
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gén is. Felhívjuk a lakosság figyel-
mét, hogy a gázüzemű vagy vegyes 
tüzelésű fűtési technikák esetén fo-
kozott figyelmet kell fordítani az új 
típusú nyílászárók megfelelő méretű 
szellőzőnyílással történő felszerelé-
sére. Régebbi típusú nyílászárók 
esetén szintén fontos az ellenőrzés, a 
felülvizsgálat. Külön figyelmet kell 
fordítani a konyhai elszívó berende-
zés használatára. Az elszívó műkö-
dése közben fellépő depresszió mi-
att a kéményből az égéstermékek 
visszaáramolhat a lakótérbe, ezzel 
pedig mérgezést okozhatnak. 
Ajánlott minden gázfűtéssel rendel-
kező ingatlanba a cirkó vagy kazán 
közelébe szénmonoxid-érzékelőt 
telepíteni (veszélyes szén-monoxid-
koncentráció esetén erőteljes hang-
jelzést ad), ami adott esetben életet 
menthet. A szén-monoxid-érzékelők 
közül az EN 50291:2001-es szab-
ványnak megfelelő készüléket kell 
választani. Elhelyezése és használa-
ta előtt mindig figyelmesen olvas-
suk el a csatolt tájékoztatókat, útmu-
tatókat. Célszerű fűtéstechnikai 
szakkereskedéseknél beszerezni a 
készüléket, ezekben az üzletekben 
szakemberektől kaphatunk tanácsot 
a megfelelő érzékelő kiválasztására, 
elhelyezésére és felszerelésére vo-
natkozóan.  
A tűzveszélyes folyadékkal (olajjal) 
üzemelő fűtőkészüléket ellenőriztes-
sük rendszeresen szakemberrel. Fű-
tőanyagot csak kihűlt állapotú fűtő-
berendezésbe szabad tölteni. A tar-
talék folyékony tüzelőanyagot meg-
felelően lezárva és jól szellőztetett 
helyiségben kell tárolni, lehetőleg a 
házon kívül, de semmi esetre sem a 
berendezés közelében. 
A propán-bután gázzal üzemelő 
berendezést használni és tartalék PB 
gázpalackot elhelyezni kétszintesnél 
magasabb panelszerkezetű lakóépü-
letben, illetőleg talajszint alatti he-
lyiségben nem szabad. Kizárólag ép, 
sérülésmentes gázpalackot használ-
junk, melynek szerelvényei megfele-
lő tömítéssel rendelkeznek. A tömí-
tés megbízhatóságát szappanos víz-
zel, vagy borotvahabbal ellenőriz-
zük. A berendezést nyomáscsökken-
tő nélkül üzemeltetni tilos. A külön 
égéstermék elvezetővel nem rendel-
kező fűtőberendezést (az égési gá-
zok az adott helyiség légterébe ürül-

nek) csak nagy körültekintéssel, in-
tenzív szellőzéssel rendelkező helyi-
ségben használjunk. Megdermedt 
gázpalackot csak meleg vízzel sza-
bad melegíteni, nyílt lángot, sugárzó 
hőt erre a célra alkalmazni szigorú-
an tilos.  
Villamos hősugárzó használatakor 
ne terhelje túl az elektromos hálóza-
tot, annak közelébe éghető anyagot 
nem szabad helyezni. Ne használjon 
több, egymásba csatlakoztatott 
hosszabbítót az üzemeltetéshez. 
Ügyeljen arra, hogy vízzel nem 
érintkezzen a berendezés.  
A tűzesetekből származó tragédiák 
megelőzhetőek füstérzékelő felsze-
relésével. A tűzvizsgálati statiszti-
kák szerint a tüzesetek zömét elekt-
romos áram vagy nyílt láng okozza. 

Kémények - a karbantartás és el-
lenőrzés fontossága  

Az elhanyagolt kémény koromtűz-
höz vezethet. Az intenzív fatüzelés 
miatt a korom gyorsabban lerakódik 
a kémény falán, leszűkítve a kürtőt. 
Fokozottan érvényes ez akkor, ha az 
égés nem tökéletes, például amikor 
műanyag- és gumihulladékot tesz-
nek a fűtőberendezésbe. Ezek az 
anyagok nemcsak a kémény állapo-
tában okoz jelentős károkat, hanem 
a keletkező mérgező gázok miatt 
veszélyesek is, jelentős mértékben 
rontják a levegőminőséget, elégeté-
sük szigorúan tilos. A leszűkült kür-
tőben a hőmérséklet megnövekszik, 
míg a kéményben lehűlő vízgőz és 
égéstermékek lecsapódása kátrá-
nyos réteget alakít ki, amely képes 
meggyulladni. Ügyeljenek a kémé-
nyek állapotára, a tüzelőberendezést 
csak a gyártó által ajánlott tüzelő-
anyaggal üzemeltessék - ha problé-
mát tapasztalnak - de évente leg-
alább egyszer mindenképpen - el-
lenőriztessék kéményseprővel! Ne 
próbáljuk házilag magunk, szakem-
ber nélkül javítani a kéményt, mert 
ahhoz speciális szerszám, alkatrész, 
kellő szakismeret szükséges. 
A kémény használaton kívüli bekö-
tő és tisztító nyílását nem éghető 
anyaggal hézagmentesen le kell zár-
ni. Ne tömítsük el a régi nyílászáró-
kat, ne takarjuk el a szellőzőket. 
 

Farkas-Bozsik Gábor  
tűzoltó százados  

megyei katasztrófavédelmi szóvivő 
+36-70-77-26-726, +36-22-512-152 

Az idei ősz volt az első, amikor az 
óvodások kis csapata végigvonult az 
utcán (egy kicsit a régi szüreti felvo-
nulást utánozva) egy rövid verses, 
táncos műsorral.  
A falu kemencéjénél szüreti verse-
nyekkel(hordógurítás, szőlőlopás, 
mustivás) kemencében sült finom-
ság elfogyasztásával egy tartalmas 
délelőttöt tölthettünk el családias 
hangulatban. 
Szeretném megköszönni azt a szere-
tetteljes vendéglátást, amiben a gye-
rekeknek és nekünk, felnőtteknek is 
részünk volt, amikor az utcákban 
táncoltunk. 
A  mustkészítés folyamatát Kovács 
István a saját eszközeivel mutatta be 
a gyerekeknek, ki is vehették részü-
ket a munkából (daráltak, présel-
tek). 
Az előkészületekben sokat segítet-
tek önkormányzatunk dolgozói:                                                
Kovács Sándor, Nyári Ferenc, Szabó 
Ferenc és Szabó János. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ezzel nem ért véget a szüreti mulat-
ság, hiszen a kisbírónk kidobolta: 
szombat este kerül sor a felnőttek 
szüreti báljára. A szülők, akik meg-
érdemlik, hogy nevüket leírjam, fá-
radságot, időt nem kímélve gyako-
rolták a nyitótáncot: 
Becske Edina, Németh Krisztina, 
Horváthné Kiss Renáta, Németh 
Lajosné, Tabi Jánosné, Kocsor Lász-
lóné, Kratancsik Alexandra. 
Akik eljöttek a bálba garantáltan jól 
érezték magukat.  A zenészeket is 
köszönet illeti, hiszen ők is 
„felajánlják” zenéjüket az óvoda 
javára.  
A falu lakói közül voltak, akik támo-
gatói jegyek vásárlásával segítettek. 
Köszönjük! 
 

Továbbra is folyamatosan gyűjtjük 
a papírhulladékot valamint a  PET 
palackokat! 

 

Kratancsikné Szilágyi Teréz  
tagintézményvezető  

tel:%2B36-22-512-152


október 23. 
Ünnepi istentisztelet és koszorúzás az 

56-os kopjafánál  
Elszármazottak VII. Találkozója 

 

Textus: Ezsdrás 1. fejezet és 6,15 
 

Kedves Verebről elszármazott  
Testvérek,  

kedves emlékező Gyülekezet! 
Nem véletlenül mondják pszicholó-
gusok, hogy mennyire meghatározó 
egy gyermek életében az otthon, a 
család milyen, egész életünkre kiha-
tó nyomot hagy bennünk! S ez saj-
nos lehet negatív élmény, negatív 
útravaló az élethez. Mert sajnos az is 
előfordul, hogy van, aki szívesen 
megy, elvágyik onnan, ahol él, mert 
családi tragédiák helyszíne az a 
hely, vagy túl kicsi, de éppen ellen-
kezőleg, lehet, hogy túl nagy számá-
ra. Kevés a lehetőség, vagy éppen 
sok, mindkettő zavaró lehet. Aztán 
van, aki kényszerűségből hagyja el 
szülőfaluját, városát. Valami miatt 
ellehetetlenül a helyzete, máshol kap 
munkát, máshol kell tanulnia, más-
hol tud családot alapítani. Talán kö-
zöttünk is vannak ilyen és ehhez ha-
sonló helyzetben lévők. Lehet tehát 
elvágyni a szülőföldtől, de lehet 
visszavágyni oda. Lehet örülni en-
nek, de lehet megtanulni máshol is 
boldogan élni. Legyen bárhogy is, 
feltételezem, hogy azok, akik ma el-
jöttek erre a találkozóra, bármi miatt 
is kerültek el Verebről, szívesen em-
lékeznek vissza falujukra.  
A bibliai történetben szereplő Izrael 
népe esetében kicsit más a helyzet. 
Ők ugyanis akaratuk ellenére hur-
coltattak el szülőföldjükről. A babi-
loni fogság vagy babiloni száműze-
tés a zsidó történelemnek az a szaka-
sza, amikor a júdeai királyságból 

Nebukadneccár a zsidókat Babilon-
ba hurcoltatta. A Kr. e. 597-es elhur-
coltatással kezdődött, amikor a kirá-
lyi udvart, más előkelőket és mester-
embereket és Judea lakosságának 
egy jelentékeny részét, mintegy tíz-
ezer embert toloncoltak át, és Jeru-
zsálem Kr. e. 587-ben történt eleste 
és a Templom lerombolása után 
folytatódott. A fogság alatt a nép 
nagy része, különösen az előkelők, 
beleélték magukat a babiloni viszo-
nyokba, elsajátították az ottani szo-
kásokat, s így részben beolvadtak a 
pogányok közé. Néhányan magas 
ranghoz és nagy gazdagságra jutot-
tak. Volt azonban egy töredék, 
amely a próféták tanításának megfe-
lelően az Isten büntetését látta a 
nagy nemzeti csapásban és buzgón 
várta a visszatérést az ősi földre. A 
száműzetés Kr. e. 538-ban ért véget, 
a perzsa Kürosz engedélyt adott a 
zsidóknak, hogy visszatérjenek. A 
hazatérők száma 50 000 körül lehe-
tett. Elég egy kis fejszámolás és lát-
juk, hogy több, mint 80 évig voltak 
fogságban, mire hazatérhettek, tehát 
legtöbbjük nem is élt mikor elhagy-
ták otthonukat. Legtöbbjük ott szü-
letett a fogságban. De mégis volt va-
lami, ami hidat képzett az otthonról 
meg nem élt, csak hallott dolgok kö-
zött és a vágy között, mellyel ők is 
szüleik hazájába vágytak. Ez a híd 
pedig az Isten tisztelete volt. Mert 
bár Babilonban is gyakorolhatták 
vallásukat, nem üldözte, nem akadá-
lyozta ebben őket senki, de nem volt 
templomuk. A jeruzsálemi, az ottho-
ni is leromboltatott, Babilonban pe-
dig arra nem volt lehetőségük, hogy 
ott építsenek egyet. Ezért amint ha-
zatérnek, első dolguk, hogy temp-

Közösségi Ház és Könyvtár lomépítésbe fognak. Sok nehézségen 
mennek át, sok ellenlábasuk akad az 
építkezés során, sokat kell várniuk, 
mert az álom a hazatérés után csak 
18 évvel teljesül, 515-ben szentelik 
fel az új templomot. Sok idő, sok 
munka, sok küzdelem, de nem ad-
ták fel, mert templomot akartak. 
Mert úgy tartották, azt élték meg, 
hogy a templom a találkozás helye. 
Isten találkozik az emberrel. Isten je-
len van és találkozik az emberrel egy 
más minőségben. S hogy ez mitől 
más? Ezt csak az tudja, aki egyszer 
már átélte! Amit ad, az hasonló ah-
hoz, ami jót az ember gyerekkorá-
ban az otthonától kaphat. Egy életre 
meghatároz. Elindít és erőt ad, belső 
tartást, gyökereket, boldog perceket, 
sebeket ad, melyek még erősebbek-
ké tesznek. De a templom több is en-
nél, mert a templom is otthon, ami 
azonban szent. Mert az ember talál-
kozik benne Istennel. Még akkor is, 
ha korábban nem volt vele kapcso-
latban semmiféle élménye, ha sem-
mit sem tud róla, ha semmit sem vár 
Istentől, akkor is találkozhat vele a 
templomban, Isten és ember ottho-
nában. Mert ugye mondjuk, hogy a 
templom Isten háza. Mi azonban Is-
ten gyermekei vagyunk, tehát a 
templom a mi házunk is. Legyünk a 
föld bármely pontján, Isten házában 
bárhol otthon lehetünk! Költözzünk, 
űzessünk, vágyjunk bárhová is, ke-
rüljünk bárhová is, Isten házában 
otthonunk lesz újra. Mert mindenhol 
ugyanaz az Isten van jelen, minden-
hol ugyanaz az Isten vár ránk. Arra, 
hogy megszólítására feleljünk, arra, 
hogy közösségünk legyen vele és 
másokkal is. A templom tehát a ta-
lálkozás helye. Ember és ember, Is-
ten és ember között. Ahogyan most 
mi is találkozunk itt egymással, rég 
nem látott ismerősökkel, beszédbe 

 6 Verebi Híradó 
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elegyedünk, mesélünk magunkról 
és máris egy közösséget alkotunk. 
Találkozhat itt ember az emberrel, 
de találkozhat ember az Istennel is. 
Az, hogy ez a találkozás azonban 
megvalósul-e, már egy sokkal misz-
tikusabb dolog. Az egyház lényege 
nem abban van ugyanis, hogy benne 
is – mint más szervezetben – embe-
rek vannak ugyan, hanem az, hogy 
ezeket az embereket Istenhez való 
viszonyuk határozza meg, az ő ér-
tékrendszerével mérik az életet.  
Földi életünk egyik legnagyobb 
ajándéka tehát a család, az otthon. 
Nem hiába írta egyik erdélyi írónk, 
azért vagyunk a világon, hogy vala-
hol otthon legyünk benne. De van 
egy közös nagy családunk is, az 
Anyaszentegyház, a gyülekezet, és 
ide is jó hazaérkezni. A gyülekezet-
nek van egy külön légköre. Az Úr 
Jézus azt mondta, hogy ahol ketten 
vagy hárman egybegyűlnek az én 
nevemben, én jelen vagyok köztük. 
Az istentisztelet nem olyan, mint va-
lami emberi gyűlés. Sőt még nem is 
olyan, mint egy emberi gyűlés, ahol 
Istenről beszélgetnek. Az Istentiszte-
let Jézus Krisztussal és egymással 
való találkozás, hazaérkezés. 
És, hogy miért fontos, hogy ide is 
hazaérkezzünk? Hallottam egy tör-
ténetet erről. Volt egyszer egy fiatal-
ember, aki mindig templomba járt, 
de már szerdára, csütörtökre elfelej-
tette, hogy miről is szólt a prédiká-
ció, és arra gondolt, hogy akkor va-
jon érdemes- e templomba járma, ha 
úgyis elfelejti a hallott Igét? Volt az 
erdőben egy öreg, bölcs ember, el-
ment hozzá és megkérdezte. Az 
öreg mielőtt válaszolt volna, azt 
mondta: mindjárt megmondom ne-
ked, csak itt van ez a vesszőkosár, 

szaladj le a patakra és hozz egy ko-
sár vizet. A fiatalember szégyellte 
mondani, hogy ezt nem lehet, feljött 
és jelentette, hogy kifolyt a víz a ko-
sárból. Próbáld meg még egyszer - 
szólt az öreg. Visszaküldte vagy tíz-
szer. Végül a fiatalember elvesztette 
a türelmét, és azt mondta: Miért tet-
szik engem mindig visszaküldeni, 
nem tetszik látni, hogy mindig kifo-
lyik a víz a kosárból? - Igen - mond-
ta az öreg. A víz a kosárból kifolyt, 
de nézd meg, milyen tiszta lett a ko-
sár. Látod, ezért kell templomba jár-
ni. Mert az Ige átfolyik a lelkeden, el 
is felejted, de közben megtisztul a 
lelked. 
Az embernek talán változik az ott-
hona, élete során talán többször is. 
Talán már nem itt van az otthonuk, 
nincsenek falak, vagy nem olyanok, 
mint régen, de a templomban min-
dig otthonra lel az ember, legyen és 
éljen bárhol is. Ezért épített a nép el-
sőként templomot a fogságból haza-
térve, hogy újra igazán otthonuk le-
gyen a hely, ahová visszatértek. 
A zsidó nép akkor és ott visszakapta 
szabadságát, hazáját, melyet hűtlen-
sége miatt vesztett el, s mely miatt 
sokat perlekedett Istennel, és amiért 
nagy árat fizettek. Nekünk kemé-
nyen meg kellett harcolni érte!  
Így emlékezünk meg ma 1956. októ-
ber 23-ról is, amikor népünk célja 
volt a haza, a szabadság, az otthon 
visszaszerzése. Mert itthon, otthon 
akartuk érezni magunkat, mely vá-
gyat senki sem vehette el a magyar 
néptől! 
 56 egy nép jogos felkelése volt az el-
nyomó hatalom és annak képviselői 
ellen. De az, hogy eltiportak egy jo-
gos forradalmat, hogy ártatlanok 
százai haltak meg a csaták során, 

hogy tankokkal jött egy egész hadse-
reg a szinte fegyverzetlen, vagy alig 
felfegyverzett lakosság ellen, azt va-
jon miért nézte el az Úr?  
Bár általánosságban nem szeretem, 
ha direkt párhuzamot vonunk Izrael 
története és a magyar nép története 
közé – minden nemzeti öntudatom 
ellenére sem –, mégis bizonyos mér-
tékig, az általánosság szintjén jogo-
sak ezek a párhuzamok. Esetünkben 
abban, hogy a történelmi helyzet 
előzményeire kell tekintenünk 
mindkét helyzetben. Izrael vétkei 
vezettek el odáig, hogy számtalan fi-
gyelmeztetés után Isten megbüntes-
se. Vajon a magyarság nem szolgált 
rá minderre. Az 1938-1945 közötti 
zsidóüldözések és a zsidóság depor-
tálásának támogatása és elnézése, 
vagy az 1938-ban a 2. bécsi döntés 
nyomán visszakerült magyar terüle-
teken történt kegyetlenkedések, illet-
ve maga a német világuralmi törek-
vések támogatása nem kiáltottak 
büntetés után? 1945-ben és azt köve-
tően nem volt önmagunkba nézés, 
nem volt nemzeti bűnbánattartás, 
bocsánatkérés. Pedig ez az időszak 
volt az ébredés nagy korszaka. Ma is 
nagy gyülekezeteink ebből forrásoz-
nak. Pasarét, Újpest, az ébredés 
megmaradt központjai. Nem veze-
tett el nemzeti önvizsgálathoz. Pedig 
az államfő egy református lelkipász-
tor volt Tildy Zoltán személyében, s 
egyházunk élén is ott volt egy Ra-
vasz László. Az 1956-os egyházi ki-
áltvány egyik pontja nagyon jól ér-
zékelteti mindezt, amikor így fogal-
mazott: „Ha Isten egy népet össze-
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Amikor már voltunk annyian, és a 
külső erők is meggyengültek – vagy 
fogalmazhatunk úgy is, amikorra 
Isten elkészítette a helyzetet, akkor 
véget ért az elnyomó rendszer. Isten 
mégsem nézte el. 
De mi sajnos igen, mert, és ez már 
aktuális napjaink politikája, történe-
te. Azóta sem volt hivatalos és teljes 
körű bűnbánat, bűnvallás, igazság-
szolgáltatás. A bűnösök nem lettek 
megnevezve, a tisztulás nem zajlott 
le. Ezért tartunk ott, ahol tartunk. ÉS 
ebben ismét ott van a közösség, de 
azon belül az egyes ember felelőssé-
ge is. Mert nem állt fel senki, és 
mondta azt önszántából, hogy bocsá-
nat!  
Pedig a történelem, Izrael népének 
bibliai története is azt mutatja fel 
számunkra, hogy e nélkül nem 
megy. Az önvizsgálat és bűnbánat 
nélkül nincs felszabadulás, nem jön 
el a szabadság. Mi inkább ehelyett 
elmenekülünk. Máshol akarunk ott-
honra lelni és a hazát hibáztatjuk. De 
valahol otthon akarunk lenni e világ-
ban, Isten azonban bennünk, a mi 
szívünkben akar otthonra találni. 
Most is, itt is. Mert enélkül nem lesz 
igazán otthonunk, békességünk se-
hol! Kívánom, hogy éljük meg azt a 
csodát, amit szívünk Isten előtti 
megnyitása, a bűnbánat és a bocsá-
nat jelent, hogy legyünk bárhol is e 
világban, az Ő házában mindig ott-
honra leljünk! 
 

Zsengellér-Kekk Edina lelkész 
 
 Az ünnepi istentisztelet után a kö-
zösségi házban polgármester asz-
szony, az óvodások és a Dalos Ajkú 
Szépasszonyok köszöntötték volt 
verebi lakosainkat.  
 
 

szeptember 26.  
Szépkorúak ünnepe 

 

60. házassági évfordulójukat ünne-
pelte Szabó Imre és Szabó Imréné, 
55.-et Greguss László és Greguss 
Lászlóné, Kerekes Gábor és Kerekes 
Gáborné, Szabó László és Szabó 
Lászlóné, akiket polgármester asz-
szony külön köszöntött. 
Az ünnepelteket a Dalos Ajkú Szép-
asszonyok Kara köszöntötte. A részt-
vevők jókedvéről Barta András, Ko-
csis Lajos, Barkóczi Zoltán valamint 
Vagyóczki Imre gondoskodott. 
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tör, annak bűnbánatot kell tartania 
és meg kell térnie.” Vagy ahogyan 
Jeremiás könyve fogalmaz: „miért 
siránkozik az élő ember, a férfi, ha 
vétkezett?” A kiáltvány így folytatja: 
„de nem kötelessége hálálkodni az 
ostornak és csókolgatni a bálvány 
kezét!” Ez már az 1948 és 56 közötti 
időre vonatkozik és magára a forra-
dalomra. Az elnyomás ellen, Isten 
büntetése ellen nem tehet semmit az 
ember, de hogy ebben a helyzetben 
hogyan viselkedik, az már igenis sa-
ját tett és felelősség. A szovjet veze-
tés mellett magyarok szolgáltatták ki 
a magyarokat az idegenek ideológiá-
jának és kénye kedvének. Ehhez egy 
egész ország kellett. Ehhez az kel-
lett, hogy behódoljon egy ideig min-
denki. Hogy belemenjen a játékba, 
hívő és hitetlen, lelkész és gyüleke-
zeti tag is. S aki nem, azt honfitársai 
jelentették fel, ölték meg, vagy kí-
nozták halálra. Vagyis a történelem 
általános eseményei között ott van 
az egyén, aki tesz, cselekszik. És a 
sok egyén cselekedete adódik össze 
és teszi ki az ország, a nemzet tetteit. 
Ha senki sem hajlandó együttmű-
ködni, akkor nem történik semmi 
sem. Ahogyan 56 megmutatta egy 
hadsereget is ki lehet űzni néhány 
gépfegyverrel és egy-két tankkal. És 
ha nincs aki együttműködik a visz-
szatérő szovjetekkel, ha senki sem 
hajlandó parancsukat teljesíteni, ak-
kor a külvilág másként reagált vol-
na. Ha nincsenek kollaborálók, ak-
kor méltán háboroghatnánk. Sajnos 
mindig vannak, akik kicsiny elő-
nyért eladják a lelküket. 
És Isten elnézte, hagyta? Nem, hi-
szen adott erőt szembeszállni a hata-
lommal, adott győzelmet a kilátásta-
lan küzdelemben. Adott józan főket, 
akik szép és tiszta forradalmat igye-
keztek véghezvinni. Mégis elbukott 
és jogosnak tűnik Tollas Tibor meg-
rázó versszaka: 
„ M ú l t u n k a t  e l r a b o l t á k , 
a  s i v á r  j e l e n  h a l l g a t . 
Ők é l ik  tú l ,  -  a  ho l ta k , 
A győztes forradalmat.”  
Mégsem maradt annyiban, mert a 
mártírok vére magvetés. A holtak 
emlékét megőrző élők éltek az újabb 
lehetőséggel. 1956 lett 1989-ben a 
változások forrása és szimbóluma. A 
csírájában eltiport szabadság 33 év-
vel később borult virágba.  

Boráldás 

Vereb Község Önkormányzata  

tisztelettel meghívja 

Lovasberény, Pázmánd és Vereb 

minden termelőjét, 

az érdeklődőket 

Szent János napi boráldására 

2014. december 27-én 15 órakor, 

Szent János ünnepén 

a  verebi 

Nepomuki Szent János katolikus 

templomba 

és az eseményt követő fogadásra. 
 

Kérjük a résztvevőket, hogy a meg-
áldandó boraikat legkésőbb 14.45-ig 
szíveskedjenek elhelyezni a temp-

lomban kijelölt helyre. 
 

A fogadás helyszíne:  
Közösségi Ház 
2477 Vereb, Vajda János út 5. 
 

További információ kérhető: 
Kerekes Erzsébet  
+36-70/43-34-009 számon. 
E-mail: kerekes.babi@gmail.com 

Parasztgondolat 
 

Ami nem kell az embernek,  
az jó az állatnak. 
Ami nem kell az állatnak,  
az jó a földnek. 
Ami nem jó a földnek,  
az jó lesz a tűznek. 
Ami nem jó a tűznek,  
azt elteszik későbbre, mert egyszer 
biztosan jó lesz valamire. 

(Magyar Etel) 


