
Pár évtizede álmodni sem mertem 
arról, hogy a szülőfalumba jövetelemkor   
az M7-es autópálya sima aszfaltjának 
elhagyása után -  Vereb és Lovasberény 
között  - az autópályához hasonló jó 
minőségű aszfaltos úton közlekedhetek. 

Emlékszem arra, hogy   -   a múltszá-
zad első felében, a hatvanas évek elejéig    
-    jó apám  40 éven keresztül   -  ezen az 
útszakaszon az árokból  kiásott földdel 
borította be a kavicsos utat és tette azt 
kátyúmentessé!   

A változás nemcsak a gépjárművel 
közlekedők számára örvendetes, hanem 
felemelő látvány mindenki számára   -  
aki a kis falunkba látogat, vagy azon 
átutazik!  -   Mindenki előtt ismeretes, 
hogy az utak az ország vérkeringését 
jelentik!  

A most megépült szép út értékesebbé 
teszi az  ingatlanokat és vonzza az ide 
települni szándékozókat! Az alatta elké-
szült szennyvízcsatorna rendszer pedig 
hozzájárul a talajszennyezettség megál-
lításához és a környezeti károk megelő-
zéséhez! Ezzel régi vágya teljesült a falu 
vezetőségének és lakosságának! A vil-
lany és a gázvezeték, valamint a telefon-
hálózat meglétével együtt Vereb Európa 
szintű településsé vált és lehetőségei 
városi szintre emelkedtek!  

Néhány éve a szülői házam környéke  
-  a falu alsó  vége  -    az üresség és a 
szomorúság  tanyája volt! Kihaltak, 
vagy elköltöztek a kedves szomszédja-
im: Szabó Márton, Szabó Bálint, Kajdi 
István, Boriska néni, László József, Zsig-
mond József, Greguss néni, Szalontai 
Istvánné stb.  

Mi a helyzet napjainkban? A lakások 
és ingatlanok szépítése, felújítása mellett 
minden szomszéd épületben 2-2 gyer-
mekkel fiatalok laknak és külföldről 
visszaköltözött Vereb község leghíre-
sebb  földbirtokos családjának : a Végh 
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családnak a leszármazottja is. Hét uno-
kája pedig egész nyáron élvezi a szépen 
gondozott udvar és uszoda örömeit!  

De nem csak a gyerekek zsivajától 
hangos a környék! A falu végén 4-5 ház-
ból új lakótelep  épült és a „Kiss” nevet 
viselő tanyán rendkívül intenzív gazda-
sági tevékenység folyik,  egyebek között 
nagy kapacitású szárító berendezések 
üzemeltetésével.   

A példaértékű falunk bemutatása 
cáfolata mindazoknak a sajtó tudósítá-
soknak, amelyek a kistelepülések  el-
néptelenedéséről és fejlődésképtelensé-
géről szólnak!  

Remélem, hogy az országunk gazda-
sági helyzetének jobbra fordulásával 
tovább fog nőni, nem csak itt a falu vé-
gén élő és ide települt emberek élni és 
tenni akarása, családalapítása, hanem ez 
az igyekezet az egész faluban tapasztal-
ható lesz!  

Az új létesítmények és az Európai 
Unió jelentős támogatása megnyitotta a 
lehetőséget a művelt és önellátó falu 
lakossága számára, az életminőségének 
javításához, a boldogabb élethez! A szü-
lői ház nosztalgiáján kívül az utóbbi 
időben látottak és tapasztaltak az eddi-
gieknél is jobban vonzóvá tették szá-
momra Verebet!   

Közelmúltban: a 75-ik születésnapo-
mon megjelent száz meghívott munka-
társ, rokon és szomszéd szeretete, barát-
sága meggyőzött arról, hogy a települé-
sünkért idős korban is érdemes haszno-
sat cselekedni! A budapesti hétközi el-
foglaltságaim után pihenésre és kikap-
csolódásra minden hétvégén örömmel 
jövök a szépülő Verebre: a felújított szü-
lői házba... 
 
Budapest, 2012. október 

                                                                         
Dr. Borisza Gyula 

A JÖVŐ ÚTJA  

NEM CSAK A FALU VÉGE ... 

Kutyák nyilvántartásba 
vétele 
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 2 Verebi Híradó 

 Önkormányzatunk Képviselő-
testülete a legutolsó Verebi Híradó 
megjelenése óta döntött: 

 

 az orvosi ügyelet áthelyezése tárgyá-
ban , 

 a zárszámadási és a vagyonrendelet 
módosításáról, 

 Székesfehérvár Város „ Fejérvíz” rész-
vény vásárlásáról, 

 Nagyrábé nagyközség testvér-
települési szándékáról, 

 az iskolai társulási megállapodás és 
alapító okirat módosításáról, 

 Kmetz Norbert körjegyző munkavi-
szonyának 2012. augusztus 2.-ával 
történő megszüntetéséről, 

 egyességi ajánlatról bírósági ügyben 
(ajánlatunk nem került elfogadásra), 

 a költségvetés félévi végrehajtásáról 
szóló beszámoló elfogadásáról. 

 
2012. október 29-i együttes ülésen 

Pázmánd – Vereb Községek körjegyző-
jének nevezte ki Járfás Péterné eddigi 
helyettesítő körjegyzőt. 

A jegyző asszony jelenleg Pátka kö-
zség jegyzője, munkába állásának idő-
pontja és a verebi ügyfélfogadás ideje 
még egyeztetés alatt van. 

 

Kérjük megértésüket 
 

Önkormányzatunk dolgozója, Jakab 
Sándorné 40 évi közszolgálat után 2012. 
október 18-án töltötte utolsó munka-
napját hivatalunkban és megkezdte 
nyugdíjas életét családja, unokái örö-
mére. Kívánunk neki jó egészséget és 
hosszú, boldog életet! 

Ketten maradtunk. Horváth Anita 
tanfolyamra jár, jómagam pedig több-
ször vagyok kénytelen megjelenni 
munkám miatt az illetékes kormányzati 
szerveknél, esetleg bíróságon, pénzinté-
zetben stb., ezért előfordul, hogy nem 
tudjuk kedves ügyfeleinket a hét min-
den napján napi nyolc órában fogadni.  

Munkám során úgy éreztem azért 
vagyunk, hogy teljes mértékben aláren-
deljük magunkat a lakosság érdekének, 
a jó szándék, a tenni akarás, a falu volt 
számomra mindig az első. Soha sem 
tartottam magam tévedhetetlennek, 
tökéletesnek csak egyszerűen lelkiisme-
retesnek.  

Önkormányzati hírek 

 Zöldterület karbantartás gépesí-
tése - adtuk a nevet annak a pro-
jektnek, melyben a LEADER pályá-
zaton egy kistraktort szerettünk 
volna venni, hisz az elmúlt években 
településünkön több zöldterület, 
part került kialakításra az Önkor-
mányzati ingatlanok mellett. Bi-
zony a motoros fűkaszáink nehe-
zen bírják a napi 6-8 órás munkát, 
ezért azokat folyamatosan pótolni, 
szerelni kellett, ami nem olcsó. 

Pályázatunk eredményeként 
2 487 000 Ft-t támogatást nyertünk 
és 2012. július 5-én megvásároltuk 
a GOLDONI YS EURO 30Rs típusú 
traktort 2 700 000 Ft + Áfa össze-
gért. Örömmel mutattuk meg min-
den érdeklődőnek 2012. szeptem-
ber 15-én, a Szüreti napunkon. 

2012. augusztus 31. Záró rendezvény 

Vereb Önkormányzata és a pro-
jekt menedzsment szervezet a 
szennyvízcsatorna beruházás ünne-
pélyes zárásaként, sajtó-nyilvános 
záró rendezvényt szervezett. A 
projektzáró-eseményre meghívót 
kaptak a Nemzeti Fejlesztési Ügy-
nökség, valamint a Nemzeti Kör-
nyezetvédelmi és Energia Központ 
Nonprofit Kft. és a hálózatot üze-
meltetésre átvevő Dunántúli Regio-
nális Vízmű Zrt. vezetői és munka-
társai, az engedélyező hatóságok 

Szennyvízberuházás 

Igyekeztem a problémákat a 
legegyszerűbben, lehetőleg nem 
papírozással, hanem közös meg-
egyezéssel, rövid úton megoldani. 
Szerintem ez sikeres és gyors meg-
oldás volt a legtöbb ember számá-
ra.  

Van, aki szerint túlzottan 
„érzékeny vagyok szociálisan”, 
mások szerint nem. Az biztos, az 
elmúlt hetek, hónapok, talán írha-
tom évek, óvatossá tettek.  

 

Ma már nem tehetem meg, 
hogy kirohanok a vita helyszínére 
és kérek gyors intézkedést mind 
két fél megelégedésére, mert egy-
szerűen nincs, aki megelégedett 
legyen.  

 

Nagyítóval, fényképezővel, táv-
csővel kémlelő embereknek kö-
szönhetően készülnek a beadvá-
nyok egymás ellen, a hivatal ellen, 
a polgármester ellen és mindenki - 
mindenki ellen hadat visel.  

 

Állunk, állok minden vizsgálat 
elébe és eljárunk úgy, ahogy az 
illetékes hatóság kötelez minket. 
Ha ez azzal jár, hogy időt, energiát 
von el a tényleges közösség és tele-
pülés szervező munkától már nem 
a mi, az én felellőségem. 

 

Úgy hittem, a gondok-bajok 
közel hozzák a hasonló sorsú em-
bereket. Sajnos nem ezt tapasztal-
tam. Irigykedés, rosszindulat, má-
sok bántása, megalázása okoz örö-
met sok embernek. Kár, pedig ettől 
nem lesz több pénze senkinek, és 
ha ettől lesz boldogabb, akkor 
tényleg nagy a baj. 

 

Kérjük tehát megértésüket, ha 
nem ajánljuk fel rögtön segítségün-
ket, mint máskor, hisz át kell gon-
dolnunk alaposan, mert lehet, hol-
nap a mai segítségünkért kell szá-
mot adnunk. 

 

Kérem, kérését vagy panaszát 
minden esetben írásban juttassa el 
hivatalunkhoz! 

 
Kurcz Mária polgármester 

„Ha csak egy kicsi hiányzik …” 
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Összefoglaló  
a  Velencei- tó Környéki Több-

célú Kistérségi Társulás  
Társulási  Tanácsának szep-

temberi üléseiről  
 
A VKTKT Társulási Tanácsának 
2012. szeptember 19-i rendkívüli 
ülésén a Tanács a Velencei-tó Kör-
nyéki Többcélú Kistérségi Társulás 
és Velence Város Önkormányzata 
tulajdonában lévő 2181/A hrsz-ú 
Irodaház társasházzá nyilvánító 
alapító okiratát fogadta el, mert így 
nyílt lehetőség a jelenlegi osztatlan 
közös tulajdon megszűntetésére. 
Ezzel egyidejűleg az épület előtti 
parkolóhelyek használatának rende-
zése is megtörtént, a 64 parkoló-
helyből 6-ot Velence Városa, 6-ot 
pedig a Kistérség jogosult használ-
ni. 
A VKTKT Társulási Tanácsának 
2012. szeptember 28-i soros ülésén 
dr. Sági János rendőrkapitány úr 
tartott beszámolót az elmúlt turisz-
tikai szezonról, elmondva, hogy 
tárgyi súlyát tekintve komoly bűn-
cselekmény nem történt, jellemzően 
besurranások, betöréses lopások, 
gépjárműfeltörések elkövetése a 
jellemző. A tavalyihoz képest a köz-
biztonsági helyzet összességében 
javult, de ezt az idei statisztika még 
nem fogja tükrözni, mert  2012-től a 
statisztika alapja a rendőrségi robot-
zsaru rendszer, melyben nem csak 
az öt tó környéki település, hanem a 
rendőrkapitányság területének 14 
településének adatai szerepelnek, 
így a 2011. év statisztikája nem ösz-
szehasonlítható a 2012. évivel. Az 5 
település esetében az előző évihez 
képest csökkent a lopások száma
(154-ről 126-ra), a gépjárműfeltöré-
sek száma stagnált, a garázdaságok 

száma 8-ról n3-ra csökkent. 
A Gárdonyi Rendőrkapitányság 
munkáját a nyári szezonban a ké-
szenléti rendőrség segítette 25 fővel. 
A rendőrkapitány úr tájékoztatást 
adott még arról is, hogy a közleke-
dési balesetek száma csökkent, de 
ezen belül a sérülésekkel járó bale-
setek száma nőtt. 
Dr. Gartner József igazgató úr a Ma-
gyar Államkincstár Fejér Megyei 
Igazgatóságának működéséről tájé-
koztatta a polgármestereket. 
Ezután a Társulási Tanács elfogadta 
a VKTKT 2012. évi költségvetésének 
I. félévi teljesítését, mely szerint a 
társulás egészét tekintve a bevételek 
54 %-os, a kiadások 51 %-os arány-
nyal teljesültek. 
Döntés született a 2012. évi szú-
nyoggyérítés elszámolásáról is, 
melynek teljes költségigénye bruttó 
2.094.360,- Ft volt, melyből 
1.309.430.- terheli a társult önkor-
mányzatokat, a többi kiadást a Ma-
gyar Turizmus Zrt. fedezi. 
A Velencei Központi Háziorvosi 
Ü g y e l e t  e l l á t á s i  f e l a d a t a i 
2012.október 01-től a fenntartó ön-
kormányzatok kezdeményezésére 
az eddigi ellátótól, az Angelika 
Családorvosi KKT-tól átkerülnek a 
Kistérségi Járóbeteg Szakellátó Köz-
pont feladatkörébe. 
Döntés született arról, hogy az 
ügyeleti feladatot ellátó, a VKTKT 
tulajdonában lévő személygépkocsi 
működtetési jogát 2012.09.30. napjá-
val az Angelika Családorvosi KKT-
tól visszaveszi a Tanács és 2012. 
10.01-től átadja ugyanezen feladatok 
ellátására a Kistérségi Járóbeteg 
Szakellátó Központ részére. 
A Velencei-tó Környéki Többcélú 
Kistérségi Társulás hivatalos hon-
lapja a www.velencei-to.hu címen 
érhető el, ahol a Társulási Tanács 
üléseinek jegyzőkönyvei is megte-
kinthetők. 

 

Tóth István elnök VKTKT 

Galambos Zsuzsanna irodavezető 
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képviselői a környező települések 
polgármesterei, a helyi képviselő-
testület, a sajtó munkatársai, vala-
mint a résztvevő cégek vezetői. 

Kurcz Mária polgármester asz-
szony elmondta, hogy a csatorna-
rendszer kiépítésével régi álma vált 
valóra a községnek. 

Hullay Gyula, projektmenedzser 
részletesen ismertette a beruházás 
főbb mérföldköveit és eredményeit. 
Kiemelte, hogy a beruházás az ere-
detileg tervezettnél három hónap-
pal korábban készült el. Utalt arra 
is, hosszú távon milyen komoly 
jelentősége van, hogy a projekt 94 
millió forint megtakarítással zárt. 
Így ugyanis a lakosság számára 
várhatóan alacsonyabb lesz az üze-
meltetési költség. 

Az Energia Központ munkatár-
sa gratulált a sikeres megvalósítás-
hoz, és a szerencsés egybeesésnek 
köszönhetően az esemény alkalmá-
val átadta az üzemeltetési szerző-
dést a hatóság ellenjegyzésével a 
kedvezményezett önkormányzat-
nak. 

A rendezvény alkalmával kö-
szönetképpen emléklapot és graví-
rozott üvegtömböt adott át a pol-
gármester asszony a projektben 
részt vevő cégeknek. 

 

Forrás: http://www.vereb-
szennyvizcsatorna.hu/hirek-esemenyek/38-
zaro-rendezveny 
 

Folyamatosan kötnek rá lakosa-
ink a csatornára.  

Az október 25-én tartott lakossá-
gi fórumon elhangzott és azt meg-
előzően a projekt helyszíni ellenőr-
zést folytató szakemberekkel is vi-
táztunk arról, hogy mikortól kell 
talajterhelési díjat fizetni.  

Jó magam a törvényre hivatkoz-
va 1 évet mondtam mindenkinek. 
Igen ám, de az is benne van a tör-
vényben, ha más jogszabály más-
ként nem rendelkezik. Régen vé-
geztem az iskoláimat, az is igaz, 
hogy a jogszabályok változásához 
nem kell sok idő, ezért úgy foglal-
tunk állást, hogy aki teheti, minél 
előbb kössön rá, így biztos, hogy 
nem kell neki talajterhelési díjat 
fizetnie. 

Kurcz Mária IB. elnök  

Velencei-tó Környéki Többcélú 

Kistérségi Társulás 

http://www.velencei-to.hu/


Július 29. 
Régi zene estek az Authentic Quartettel 

Megelevenedő kották 250 év táv-
latából címmel a verebi római kato-
likus templomban felhangzott: 
 J. G. Albrechtsberger: Fúgák az Op. 
16. sorozatból,  
J. Haydn: D-dúr vonósnégyes Op. 
20. No. 4. 
Végh János: F-dúr vonósnégyes 

Az est házigazdája Lipthay End-
re történész volt. 
 

Augusztus 04. 
XVIII. Falunap és 

Elszármazottak V. Találkozója 

Elszármazott vendégeink fogadá-
sakor nyitottuk meg Kiss Gyuláné 
vászon szőttes gyűjteményéből kiál-
lításunkat.  

A  megnyitó után Wirth Kálmán 
Verebről készült festményét ajándé-
kozta kis közösségünknek (és ked-
ves felesége, Csikvári Kati), míg 
Szilágyi Gábortól a foci csapat lab-
dákat kapott. Köszönjük, hogy meg-
hívásunkat elfogadják és meglepik 
volt lakóhelyüket egy-egy ajándék-
kal, mint két évvel ezelőtt Szilágyi 
János gobelinnel, amin Vereb címere 
látható. 

A vidám hangulatú falunapra 
ellátogatók egy picit kikapcsolód-
hattak Bódi Csabi és a nagy sikert 
aratott magyar rockszámokat éneklő 
Éger L. László műsorával. 

Szeptember 15. 
VI. Velencei-tavi Kistérségi Szüreti Nap 

és XX. Verebi Szüreti Nap 
 

 

2013-tól megszűnik a kistérség, 
így idén tartották az utolsó Velencei-
tavi Kistérségi Szüreti Mulatságot 
Vereben. A rendezvény ötletadója 
Kiss László, aki a Hegyközségek 
Nemzeti Tanácsa Terméktanácsának 
Elnöke, a Tokaj Kereskedőház Zrt., 
ezt megelőzően a Hungarovin ve-
zérigazgatója, Pázmánd Község kép-
viselő testületének tagja, Pázmánd 
szülötte volt. 

Az ötletével partnerre talált Páz-
mánd akkori polgármesterében 
Kutai Tiborban, így 2007-ben meg is 
tartották az első Kistérségi Szüreti 
mulatságot Pázmándon. Sajnos Kiss 
László már nem élhette meg a máso-
dik rendezvényt, tragikus hirtelen-
séggel elhunyt.  

Minden évben a Velencei-tavi 
Kistérség más-más települése adott 
otthont a rendezvénynek. Az első 
Pázmándon, a második Pákozdon, a 
harmadik Sukorón, a negyedik Gár-
dony-Agárd-Dinnyésen, az ötödik 
Kápolnásnyéken és a hatodik – és 
egyben az utolsó – Vereben került 
megrendezésre. 

A rendezvény célja a Velencei-tó 
környéki borok népszerűsítése, a 
településekről érkezett szőlők feldol-
gozása, Polgármesterek borának 
elkészítése. A programok között 
szerepel közös szüreti felvonulás, 
szőlőfeldolgozás, szüreti bál. Ezen 
kívül a rendezvény célja, a Velencei-
tó környéki borok kóstoltatása, a 
borkultúránk fejlesztése a borászok 
és a fogyasztók találkozásainak 
megszervezése, a magyar bor hírne-
vének öregbítése.  

 4 Verebi Híradó 

Közösségi Ház és Könyvtár 

Igencsak nagy eseménnyel kez-
dődött az idei szüret, hiszen 
testvértelepülési megállapodás  alá-
írása került sor Nagyrábé és Vereb 
között.  

Egész nap Dancsó Gábor velen-
cei, Nagy Gábor és társa pázmándi, 
Mati Károly kápolnásnyéki, Kovács 
Csaba és Sándor valamint Mocsi 
Tibor verebi borászok felajánlott 
borait ízlelhették meg az érdeklő-
dők. Mustkóstolásra is volt lehető-
ség.  

A „Vereb borásza” elismerést 
Jakab János kapta, 2. helyezett 
Mocsi Tibor, 3. Kerekes Gábor lett. 

A legnehezebb szőlőfürtöt, a 
Szőlőskertek Királyát Csernyi Vil-
mos hozta Velencéről.  

Délelőtt a kistérség települései a 
gasztronómia világában mérhették 
össze tudásukat, borkorcsolya ké-
szítő és főzőverseny keretében. A 
hagyományos szüreti felvonulás 
után pedig a színpadon is bemutat-
koztak a települések művészeti cso-
portjai. 

Balázs Attila pákozdi csikós si-
kert arató bemutatója után a Gajdos 
Zenekar adott koncertet és az estébe 
menő mulatságot a nagyrábéi Papp 
Imréné és a berekfürdői Barta And-
rás, Kocsis Lajos és Barkóczi Zoltán 
dalcsokra után az estét mi más, mint 
egy fergeteges szüreti bál zárta, ahol 
Vili és bandája húzta a talpalávalót. 

Reméljük, hogy ez a jó kezdemé-
nyezés a kistérségek megszűnésével 
nem marad abba és a hagyományos 
szüreti mulatságot nem csak emlé-
keinkben őrizzük meg, hanem ápol-
juk is ezt a hagyományt. 

http://www.facebook.com/media/set/?set=a.135944173201749.24239.113817435414423&type=3
http://velenceito.info/foto-galeria/programok-2010/?album=23&gallery=349
http://velenceito.info/foto-galeria/programok-2010/?album=23&gallery=349
http://velenceito.info/beszamolok/kistersegi-szuret-mihaly-nap-nyek-telepulesek-talalkozoja-kapolnasnyeken-kepek/
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A rendezvény védnökei voltak:  
Örökös fővédnök Kiss László  
Fővédnök L. Simon László ország-
gyűlési képviselő 
Védnökök a települések polgármes-
terei 
 

Forrás: Velencei-tó Sajtó / Velencei-tó Fotó  
Kistérségi Szüret Vereben – videó  
 www.velenceitotv.hu 

 
Szeptember 28. 
Szépkorúak napja  

A szép számmal megjelent ked-
ves idős lakosaink között köszönt-
hettük Borostyán Mihályt és Szabó 
Erzsébetet 50., valamint Kurucz 
Lászlót és Horváth Irént 55. házassá-
gi évfordulójuk alkalmából.  

A Dalos Ajkú Szépasszonyok 
tagja, Győri Jánosné Szabó Zsuzsan-
na dalcsokorral lepte meg az ünne-
pelteket.  

Leblanc Győző és Tóth Éva „Élő 
kívánságműsor”-ra nagy sikert ara-
tott. 

Reméljük, jövőre is tudunk ked-
ves meglepetéssel  szolgálni 
szépkorú lakosainknak. 

 
Október 21.  

Istentisztelet és koszorúzás az ’56-os 
kopjafánál 

 

 

Szűk körben emlékeztünk meg 
az 56-os forradalom 56. évfordulójá-
ra. 

Advent 
 

Szeretettel várunk mindenkit 

2012. december 2-án (vasárnap)  

13 órakor 

az önkormányzat udvarán tartandó 

első adventi gyertyagyújtásra  

a „Verebi Zöld Völgy” alapítvány 

szervezésében. 
 

Közösen feldíszítjük a falu kará-
csonyfáját.  

A „Karácsonyi dallamok” műsor 
után a kuratórium elnöke meggyújt-
ja az első adventi gyertyát. 

Adventi koszorúkat készíthet-
nek, amihez otthonról hozott alap-
anyagokat is várunk. Ollót, metsző-
ollót hozzanak magukkal! 

A gyerekeknek teát, a felnőttek-
nek forralt bort kínálunk.  

Süteményeket szívesen foga-
dunk. 

Készüljünk együtt a szeretet ün-
nepére!  

 
 
 
 
 
 

Jön a Mikulás! 
 

Kedves Gyerekek és Szülők! 
 

Örömmel tudatom, hogy a Miku-
lás december 6-án hozzánk is elláto-
gat és a jó kisgyereknek ajándékot 
hoz. 

 
 
 
 
 
 
 

Mikulás bál 
 

Szeretettel hívunk és várunk min-

denkit 

2012. december 08-án (szombaton) 

21 órakor 

Mikulás bálunkra, 

melyet az Óvodai Szülői Munkakö-
zösség rendez a Közösségi Házban.   

 

A belépődíj 1000 Ft. 
 

Karácsonyi koncert 
 

Szeretettel hívjuk és várjuk 

2012. december 15-én (szombaton) 

17 órakor 

a Velencei Baptista Gyülekezet  
karácsonyi zenekaros koncertjére, 

mely a Közösségi Házban kerül 
megrendezésre. 

 

A belépés ingyenes. 
 
 

 

 

 

 

Szent János napi boráldás 

Vereben 

2012. december 27-én 15 órakor, 

 Szent János ünnepén 

a Nepomuki Szent János katolikus 

templomban. 
  

Vereb Község Önkormányzata és a 
 Szent Benedictus Borlovagrend 

tisztelettel meghívja 
Lovasberény, Pázmánd és Vereb 

minden termelőjét 
e szép hagyomány újraélesztésére és 

 az eseményt követő fogadásra. 
  

A gazdák nevében köszöntőt mond 
és áldást kér 

Füri János, a Szent Benedictus Borlo-
vagrend nagymestere és 

Wagner Péter tag, Nadap polgár-
mestere. 

  

A 2012-es év újborait  
Tallér Krisztián plébános áldja meg. 

  

Kérjük a résztvevőket, 
 megáldandó boraikat legkésőbb 

14.45-ig  
szíveskedjenek elhelyezni a temp-

lomban kijelölt helyre. 
  

A fogadás helyszíne:  
Közösségi Ház 

http://velenceitotv.hu/legfrissebb/kistersegi-szuret-vereben-video/
http://velenceitotv.hu/legfrissebb/kistersegi-szuret-vereben-video/
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Iskolai hírek Tervezett rendezvények 
2013-ban 

 
Január 11. 17 óra 
Verebi Téli Esték  

Látlelet: világválság – kiút: helyi 
gazdaság. 
Előadó: Dr. Hetesi Zsolt asztrofizi-
kus 
Jambrik József festményeiből kiállítás 

 

Január 18. 18 óra 
Verebi Téli Esték  

Egyeztetés alatt. 
 

Január 25. 18 óra 
Verebi Téli Esték  

"Takarmányt a bőrében" - háztáji 
állattartás.  
Előadó: Meskó Miklós agrármér-
nök 
Szemere Judit szőttes kiállítása 
 

Február 01. 18 óra 
Verebi Téli Esték  

Falusi vendéglátás 
Előadó: Törzsök Erzsébet és Tör-
zsök Tibor 
Farkas Szilárd Csaba grafikáiból kiál-
lítás 
 

Február 02. 14 óra 
Borkóstoló 

 

Kultúrházak éjjel-nappal: 
Február 08. 18 óra 
Verebi Téli Esték  

Amíg az orvos megérkezik 
Előadó: Dr. Pauli Szilárd házior-
vos és Dr. Varga László gyermek-
orvos 

 

Február 09. 
Farsangi mulatság  

a Dalos Ajkú Szépasszonyok szer-
vezésében. 
 

Február 15. 18 óra 
Verebi Téli Esték  

Egyeztetés alatt. 
 

Február 22. 18 óra 
Verebi Téli Esték  

Háztáji kertészet, szőlészet. 
Előadó: Dancsó József kertészmér-
nök 

 

Március 01. 18 óra 
Verebi Téli Esték  

Erosz a hadszíntéren – kiállítás 
előadással 
Előadó: Pintér Tamás történész – 
levéltáros  

 

FIGYELEM! 
 

A VELENCEI KÖZPONTI HÁZIOR-
VOSI ÜGYELETI SZOLGÁLAT 

2012. OKTÓBER 1-TŐL   
A VELNCEI – TAVI JÁRÓBETEG 

SZAKELLÁTÓ NONPROFIT KFT-
BEN MŰKÖDIK 

VELENCE, BALATONI ÚT 65. 
TELEFON: 22/375-045 

 

Velencei-tavi Kistérségi 
Járóbeteg 

Szakorvosi Rendelőintézet 
 

2481 Velence, Balatoni út 65. 
 

Nyitva tartási ideje: 
Hétfő—péntek 7:00—19 .00 

 

Bejelentkezés, időpont egyeztetés a 
következő telefonszámon lehetséges: 

06-22/589-515 
 

Velence Gyógyszertár 
 

Nyitva tartási ideje: 
Hétfő—péntek 8:00—20:00 

Szombat 8:00—14:00 
 

06-22/589-524 

Március 01. 18 óra 
Verebi Téli Esték  

Miért élvezet a szex? (Beszélgetés 
az emberi szexualitásról) 
Előadó: Dr. Bálint Sándor szülész-
nőgyógyász főorvos 
Kratancsik Barbara fotóiból kiállítás 
 

Március 9. 19 óra 
Éger-Dobai Duó  
Song&Guitar Est   

Zene, stílus: magyar és külföldi slá-
gerek, swing, latin, pop, reggie stílu-
sokban ének, gitár felállásban 
Ének: Éger L. László, gitár: Dobai 
István (Steve) 
A szünetben Stand Up Comedy elő-
adás! Hornok Róbert One Man 
Show-ja!  
 

Március 15. 
Koszorúzás Kovács János emléktáb-

lájánál és ünnepi műsor 
Közreműködnek a tagóvoda nagy-
csoportosai és a tagiskola tanulói. 
 

Április 11. 
"...A vers örök." – irodalmi est 

 

Május 05. 
Községi anyák napja 

 

Május 11. 
Vereb Vitéz Napja 

 

Május 19. 
Búcsú 

 

Június 15-16. 
Verebi Végh János Zenei Napok 

 

Augusztus 24. 
Falunap és elszármazottak találko-

zója, szüreti felvonulás. 
 

Szeptember 14-15. 
Kulturális Örökség Napja 

Vereb Vitéz sétaútján értékeink be-
mutatása meglepetésekkel. 
 

Szeptember 27. 
„Szépkorúak” ünnepe 

 

Október 23. 
Ünnepi istentisztelet és koszorúzás 

az 56-os kopjafánál 
 

December 01. 
Adventi készülődés  

a Verebi Zöld Völgy Alapítvány 
szervezésében. 
 

December 07. 
Mikulás bál  

az Óvodai SzMK szervezésében. 
 

December 27. 
Szent János napi boráldás 

Szeretném megkönnyíteni az 
eligazodást a decemberi munkanap 
áthelyezések és szünetek között. 

December 1. (szombat) munka-
nap, de iskolába nem kell menni, a 
nap amit ledolgoznánk a téli szünet 
napja. 

December 15. (szombat) munka-
nap, nem kell iskolába menni, taní-
tás nélküli munkanap. 

Téli szünet 2012. december 27. és 
2013. január 02. között lesz.  

A szünet előtti utolsó nap, egy-
ben az iskolai karácsonyi ünnepség 
napja 2012. december 21. péntek. 
Szünet utáni első munkanapunk: 
2013. január 07. hétfő lesz. Az első 
félév január 11-én ér véget, bizonyít-
ványosztás január 18. 

A  s z ü n e t e k  r e n d j e  a 
kápolnásnyéki és a pázmándi isko-
lában eltérő lehet, ott kell róla ér-
deklődni. 

 

Tőzsér Mónika 
Tagiskola vezető 



XXI. évf. 3-4. szám  7 

GAZDÁLKODÓK,  ÉLELMISZER-ELŐÁLLÍTÓK  FIGYELEM: 

KÖTELEZŐ  AGRÁRKAMARAI  REGISZTRÁCIÓ! 

Az augusztus 1-től hatályos új 
agrárkamarai törvény alapján a 
2013. február 1-21. között tartandó 
országos kamarai választásokkal 
MEGALAKUL AZ ÚJ NEMZETI 
AGRÁR- ÉS ÉLELMISZER KA-
MARA. A törvény értelmében a 

hazai mezőgazdasági és élelmiszer-
feldolgozó szektor összes szereplő-
je, így a gazdasági társaságok mel-
lett az őstermelők és az egyéni vál-

lalkozók is alanyi jogon tagjaivá 
válnak az új egységes köztestület-
nek.  

Az új kamara legfőbb feladata a 

magyar agrárium megerősítése, 
versenyképességének növelése és 
érdekeinek hatékony védelme lesz, 
kibővült közfeladatokkal és hasznos 
tagi szolgáltatásokkal.  

HATÁRIDŐ: 
2012. NOVEMBER 30.  

A törvény előírja, hogy a leendő 

tagok 2012. november 30-ig kötele-
sek bejelentkezni a nyilvántartás-
ba az agrárkamara honlapján ke-
resztül (www.agrarkamara.hu), és 
megfizetni az egyszeri 5.000 Ft-os 
nyilvántartásba vételi díjat. Eddig 
már közel 100 ezren teljesítették ezt 
a kötelezettségüket.  

AMENNYIBEN ÖN MÉG NEM 
TETTE MEG, MIELŐBB RE-
GISZTRÁLJON, MERT A NO-

VEMBER 30-I HATÁRIDŐ A KA-
MARAI VÁLASZTÁSOKON VALÓ 
RÉSZVÉTELRE NÉZVE JOGVESZ-

TŐ!  
REGISZTRÁCIÓ: 

www.agrarkamara.hu 
 

 
SEGÍT A KAMARAI TANÁCS-
ADÓ ÉS A FALUGAZDÁSZ! 

AZ AGRÁRKAMARAI TANÁCSADÓ IRODÁK FEJÉR MEGYÉBEN: 

Ha technikai segítségre van 
szüksége a regisztrációhoz, azt in-
gyenesen igénybe veheti ország-
szerte a 200 kamarai tanácsadó iro-
dában (lista: umvp.agrarkamara.hu) 
és az országos falugazdász hálózat-
nál is.  

A KAMARA KÖZPONTI ÜGY-
FÉLSZOLGÁLATA IS SEGÍTI A 
REGISZTRÁCIÓT:  

06-80-911-078 (zöld szám), ill. 
regisztracio@agrarkamara.hu.  

Az Agrárkamara ezen felül no-
vember hónapban regisztrációs fo-

gadóórákat is szervez a vidéki tele-
püléseken, ahol a kamarai tanács-
adó segítségével kényelmesen, hely-
ben intézheti el regisztrációját.  

 
Figyelje a településekre kihe-

lyezett plakátokat! 
 

 
Domakné Szendi Erika 

 
2060 Bicske, Kossuth tér 14. 

 
30/550-1291 

 
Varga Lívia 

 
7000 Sárbogárd, Ady E. u. 160 

 
30/643-0075 

 
Miklós Tibor 

 
8127 Aba, Rákóczi u. 12. 

 
30/841-6779 

 
Mosberger Mátyás 

 
8130 Enying, Szabadság tér 14. 

 
30/841-1501 

 
Varga Máté 

 
8060 Mór, Zrínyi út 36. 

 
30/841-6781 

 
Kis Katalin 

 
2400 Dunaújváros, Vasmű u. 41. 

 
30/642-9723 

 
Bereczki László 

 
8000 Székesfehérvár, Budai  út 9-11. 

 
30/760-0198 

 
Sajti Csaba 

 
2457 Adony, Rákóczi F. u 21. 

 
30/375-0627 

 
Teubel György 

 
2484 Agárd, Sreiner tanya 

 
30/760-0199 

 
Mosberger Mátyás 

 
8136 Lajoskomárom, Komáromi u. 6. 

 
30/841-1501 

http://umvp.agrarkamara.hu/Tan%C3%A1csad%C3%B3k/tabid/55/Default.aspx
mailto:regisztracio@agrarkamara.hu
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Verebért Egyesület  

 Egyesületünk 2012. október 6-án 

légfegyveres versenyt szervezett az 
1848-49-es szabadságharc 164. évfor-
dulójára, valamint a sportlövészet 
megismertetése és népszerűsítése 
céljából.   

A versenyre nevezettek sorrendje 
korcsoportonként: 
10 éven aluliak: 
I.   Baráth Dominik 
II.  Borostyán Boglárka 
III. Fazekas Bálint 
IV. Enesei Bálint 
10-14 év közöttiek: 
I.    Dóczi Ádám 
II.  Kovács Ádám 
18 év feletti nők: 
I.   Baráthné Palánki Anita 
II.  Kerekes Erzsébet 
III. Feketéné Kajári Ágnes 
IV. Enesei Gabriella 
18 év feletti férfiak: 
I.    Kovács Sándor 
II.   Ifj. Dóczi János 
III.  Vámi György 
IV.  Szőke Gábor 
V.   Benkő Ákos 

A versenyt Kálmán Csaba, Vámi 
György tagtársunk és Kovács Sándor 
a pázmándi Lövész Klub tagja segí-
tette. Köszönet érte és minden segítő-
nek a bodzaüdítőért és a pörköltért.  

 

Tájékoztató 
 

A Nemzeti Együttműködési Alap 
Mobilitás és Alkalmazkodás Kollégi-
um 2012. március 29-én megjelente-
tett NEA-12-M kódszámú, a „Civil 
szervezetek működési célú támogatá-
sa” című pályázati felhívására a Vere-
bért Egyesületünk által benyújtott 
NEA-MA-12-M-1028 pályázati azono-
sítón nyilvántartásba vett projektün-
ket a Döntéshozó szakmailag megfe-
lelőnek találta és várólistára sorolta.  

 

Megjelent a jövő évre szóló NEA-
MA-13-M kódszámú pályázat. Egye-
sületünk újra beadja működési célú 
pályázatát, melynek határideje de-
cember 10.  

Reméljük, több sikerrel pályázunk, 
mert mint induló egyesületnek több 
anyagi forrásra van szükségünk a 
költségeink fedezésére.  

„Sérelmek a pszichiátrián” 
 
Ha Önnel vagy ismerősével, hoz-

zátartozójával pszichiátriai kezelése 
során visszaélést követtek el, illetve 
ha tudomása van ilyen esetről 
(jogtalan beszállítás, szexuális zak-
latás, bántalmazás, gyógyszer túl-
adagolás stb.), írja meg panaszát a 
következő címre, vagy hívja az aláb-
bi telefonszámot:  

 
Állampolgári Bizottság az Embe-

ri Jogokért Alapítvány 
 
Cím: 1461 Budapest, Pf.: 182. 

Telefon: 06 (1) 342-63-55,  
06-70-330-5384 

 
E-mail: info@cchr.hu 
Weboldal: www.emberijogok.hu 

 
Minden információt bizalmasan 

kezelünk! 
  
Felhívás!  
Pszichiátriai szerek viselkedési 

problémákra? 
Ha gyermeke „tanulási problé-

mára” vagy „viselkedési rendelle-
nesség” miatt pszichiátriai szereket 
szed, és úgy érzi, hogy a gyermek 
állapota semmit sem változott vagy 
rosszabbodott emiatt, keresse az 
Állampolgári Bizottság az Emberi 
Jogokért Alapítványt.  

Az alapítványtól ingyenes tájé-
koztató kiadvány is kérhető a hipe-
raktivitás témájában. 

 
Cím: 
1461 Budapest, Pf.: 182. 

Telefon: 06 (1) 342-63-55,  
06-70-330-5384 

 
E-mail: info@cchr.hu 
Weboldal: www.emberijogok.hu 

 
Minden információt bizalmasan 

kezelünk! 
 

Híreink 
 

Egyesületünk versenyzője, Kál-
mán Csaba a szeptember 1-jén Bu-
dapesten megrendezett "APLE Ku-
pán" a pisztoly műszaki problémái 
miatt csupán 537 pontot ért el a 60 
lövéses versenyszámban. 

Ugyanakkor a Dunaújvárosban 
szeptember 9-én megrendezett 
"Ősz Kupán" két aranyérmet szer-
zett: a 20 lövéses versenyszámban 
191 pontos-, míg a 60 lövéses ver-
senyszámban 558 pontos ered-
ménnyel.  

Az ugyancsak Dunaújvárosban 
megrendezett "Október 23 Emlék-
versenyen" aranyérmet nyert Lég-
pisztoly-20 lövéses versenyszám-
ban 192 pontos eredménnyel, ill. 
ezüstérmet Légpisztoly-60 lövéses 
versenyszámban 560 pontos ered-
ménnyel.  

Megjegyzendő, hogy a 20 lövé-
ses versenyszámokban elért ered-
mények csupán 2-, ill. 3 ponttal 
maradnak el a 194 pontos országos 
csúcstól. 

Sajnos, a november 17-én Buda-
pesten megrendezett "Steyr 
Sportwaffen PeLE Kupán" való sze-
replés - a rendszeres edzések elle-
nére, nem a kitűzött céloknak meg-
felelően sikerült. A 20 lövéses ver-
senyszámban 170 pontos ered-
ménnyel 9 versenyző közül az utol-
só helyen végzett, míg a 60 lövéses 
versenyszámban 31 induló közül a 
25-ik helyet szerezte meg 541 pon-
tos eredménnyel. Ez a komoly 
pontkülönbség mindkét verseny-
számban a korábbi két versenyhez 
képest, főként a versenyrutin hiá-
nyára utal, amely tétversenyeken 
mutatkozik meg leginkább." 

Kedves Tagunk! Köszönjük, 
hogy egyesületünk és Vereb hírne-
véhez  hozzájárulsz. 

További sikereket kívánunk! 

Kerekes Erzsébet  elnök 

Állampolgári Bizottság 

az Emberi Jogokért  

Alapítvány felhívása 



 

A „Vereb borásza” díjnál a versenyben elért helyezések, a pontszámok és a verseny rangja alapján állapítottuk 
meg. Az idei évben 2 arany, 6 ezüst és 4 bronz született, ami nagyon jó eredmény.  Gratulálunk minden résztvevő-
nek és egyben kérjük, más gazdák is bátran csatlakozzanak a megmérettetésre. A minden év februárjában tartott bor-
kóstolón elhangzott értékelések megfogadása éremesővel jutalmazta gazdáinkat. Jövőre is szeretettel várunk minden 
borosgazdát a rendezvényünkre, az idei évben pedig a Szent János napi boráldásra, ahol a ceremónia után mód lesz 
egymás újborainak megkóstolására. Tájékoztatjuk a gazdákat, a misebor felajánlása is ilyenkor szokott történni.  

Várjuk! 
Szervezők 

Kedves Lakosaink! 
 

Az utóbbi évek rendezvényein 
jobbnál jobb ötletes és ízes ételek, 
édes és sós sütemények készültek 
falu-és szüreti napjainkon. 

Találkozott az Első  Magyar Fe-
hér Asztal Lovagrend olyan ételek-
kel, amelyek szinte csak Verebre 
jellemző specialitások voltak, mert 
már nagy-, déd-és ükanyáink is ké-
szítették. Akadtak olyanok is, amiket 
mi, verebiek találtunk ki. 

A zsűrivel együtt azt gondoljuk, 
mentsük meg ezeket a recepteket, 
gyűjtsük össze és adjuk ki könyvecs-
ke formájában. 

Most már csak Önökön, rajtatok a 
sor, hogy mindez létrejöjjön. 

Vereb ízei—Felhívás 
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Borversenyek eredményei 
      

Név Bor fajtája 

Elért pontszám Elért helyezés 

Pázmánd Velence Pázmánd Velence 

Jakab János Fehér cuvée  56,0  oklevél 

 Vegyes fehér 88,0   arany  

Kovács Sándor és Vegyes fehér 81,8  ezüst  

Pók Béla Vegyes fehér 78,3  ezüst  

Meleg Gábor Vörös cuvée 75,5  bronz  

Szabó István Vegyes fehér 73,0  bronz  

Kajdi István Cabernet souvinon 63,8  bronz  

Nagy Károly Vegyes fehér 56,3  oklevél  

Szabó Péter Vegyes fehér 55,8  oklevél  

Kerekes György Fehér cuvée  78,0  ezüst 

Mocsi Tibor Jufark 64,0 80,3 bronz ezüst 

 Vegyes fehér 87,3   arany  

 Vörös cuvée  79,0  ezüst 

 Pinot Noir  78,0  ezüst 

 Fehér cuvée  50,0  oklevél 

Várjuk a főző-és sütőverseny dí-
jazottjainak receptjeit is. 

A legtöbb és legjobb valamint 
egyedi receptek beküldőit tárgyjuta-
lomban részesítjük. 

Ízelítő a Szüreti Mulatságon 
arany fokozatot elért saját borkor-
csolya receptből Ludvig Évától. 

 

Igyál rám! - ropogós 
 

Hozzávalók: 
80 dkg liszt 
1 csomag szárított élesztő 
25 dkg margarin 
1 doboz natúr krémsajt 
10 dkg juhtúró 
4 tojás sárgája 
Só 
Ha szükséges kevés tejföl 

Aszalt paradicsom olajban 
Csípős Piros Arany 

Elkészítés: 
A lisztet, a szárított élesztőt, a sót 

és a margarint összemorzsoljuk. 
Hozzáadjuk a juhtúrót, a krémsajtot 
és a tojások sárgáját. Pogácsa ke-
ménységű tésztát dagasztunk, majd 
1 órát pihentetjük. 

Közben a kinyújtandó tésztára 
elkészítjük a tölteléket. Apróra vág-
juk az aszalt paradicsomot (kb. 2 
db), a Piros Aranyat és a paradicsom 
olajából 2-3 evőkanálnyit hozzákeve-
rünk. A kinyújtott tésztára kenjük, 
félbe hajtjuk és tojásfehérjével átken-
jük. Reszelt parmezán sajtot szórunk 
rá (elmaradhat). Derelyevágóval 
felcsíkozzuk és kisütjük. 



Gyermekkardiológia, speciális vizs-
gálat-csomagok és teljes körű ki-

vizsgálás is a MeDoc Egészségköz-
pontban. 

 
Tisztelt Partnerünk!  

 
Tájékoztatjuk Önöket ,hogy a 

MeDoc Klinikán ( 1133 Budapest 
Kárpát u. 7/B. ) hétfőnként gyer-
mekkardiológus specialista foglal-
kozik a gyerek- és fiatalkori szívhi-
bák  felismerésével. A vizsgálat se-
gíthet abban, hogy a szülők eldönt-
hessék: a gyerek sportolhat-e ver-
senyszerűen. Az alapcsomag 
(vérnyomásmérés, nyugalmi EKG, 
szívultrahang) ára: 15.000 Ft.   

 
Új módszer a feszes (dense) em-

lőjű nők vizsgálatára is, Magyaror-
szágon kizárólag a MeDoc Egés-
zségközpontban! A hazai statiszti-
kák szerint a nők jelentős része tart 
a mammográfiától. A CT-lézer-
mammográfiás technológia a szer-
vezetre ártalmatlan lézerfénnyel, 3 
dimenziós képpel teszi láthatóvá az 
emlő elváltozásait fiatal hölgyeknél 
is. A vizsgálathoz nem kell össze-
nyomni az emlőt és az esetleges 
implantátum sem korlátozza a vizs-
gálhatóságot. A CT-lézer-
mammográfia + emlőultrahang és 
szakorvosi tapintásos vizsgálat ára: 
29 900 Ft.  

További információ tel.: (06-1)278
-0091; Tel./Fax:(06-1) 278-0092.  

 
Kétféle női szűrővizsgálat cso-

magot és a (hölgyek és urak részére)
szinte mindenre kiterjedő felsőfokú 
kivizsgálást ajánljuk. 

  
„Női életprogram” csomag: 

Vérnyomás vizsgálata; 
koleszterin és vércukor vizsgálat; 
Alsóvégtagi doppler vizsgálat (láb 
erek vizsgálata alsóvégtagi kezdődő 
érelmeszesedés kimutatására); 
12 csatornás nyugalmi EKG vizsgá-
lat; 
Bőrgyógyászati dermatoszkópos 
vizsgálat(anyajegyszűrés); 
Csontritkulás vizsgálat;  

CT-lézer-mammográfia és emlőult-
rahang + szakorvosi tapintásos vizs-
gálat. 
A csomag ára 60.000,- Ft./fő 

  
„Női gondoskodás” csomag: 

Nőgyógyászati alapvizsgálat 
(rákszűrés és hüvelyi ultrahang); 
CT-lézer-mammográfia és emlőult-
rahang + szakorvosi tapintásos vizs-
gálat; 
Csontritkulás vizsgálat; 
Hasi és kismedencei ultrahang vizs-
gálat.  
A csomag ára 55.900,- Ft./fő  

 
Felsőfokú menedzserszűrésünket 

továbbra is azoknak ajánljuk, akik 
egy igazi teljeskörű kivizsgálást sze-
retnének. A felsőfokú kivizsgálás is 
csak kb. 2 órát vesz igénybe, Buda-
pest központi részén, várakozás idő 
nélkül!  

Felsőfokú menedzserszűrés:         
Vérnyomásmérés, fizikális vizsgá-
lat, 
Nyugalmi EKG (a szív alapvető mű-
ködésének vizsgálata), 
Alsóvégtagi doppler vizsgálat 
(alsóvégtagi kezdődő érelmeszese-
dés kimutatására), 
Nyaki főütőér és perifériás erek 
duplex ultrahang vizsgálat szűkü-
let, falvastagság kimutatására.·         
Érfal rugalmasság vizsgálata 
arteriográffal, 
Teljes rutin nagylabor vizsgálat 
(Glükóz, nátrium, kálium, vese-
funkciót jellemző adatok: 
(karbamid, kreatinin, húgysav), 
pajzsmirigyhormon (TSH), 
összfehérje, albumin, 
összkoleszterin, LDL-koleszterin, 
HDL-koleszterin, trigliceridek, máj-
funkciót jellemző adatok (összes 
bilirubin, GOT (ASAT), GPT 
(ALAT), Gamma-GT, alkalikus 
foszfatáz, LDH, alfa-amiláz, süllye-
dés, minőségi vérkép) + vizeletvizs-
gálat. 
Tumormarker vizsgálatok (olyan 
anyagok vizsgálata a vérben, ame-
lyek mennyisége általában dagana-
tos betegség esetén emelkedik meg. 
( AFP, CEA, CA 15-3, CA19-9).  

Férfiaknál PSA-vizsgálat (vérből, 
prosztata rendellenesség kimutatá-
sára),  
Terheléses EKG vizsgálat 
(Kerékpárterhelés a koszorúér be-
tegség kimutatására. Alkalmas a ter-
helhetőségi szint felmérésére is).         
Szívultrahang vizsgálat (szív, szív-
izom, szívbillentyűk működése)·         
Hölgyeknek CT-lézer-mammográfia 
és emlőultrahang + szakorvosi ta-
pintásos vizsgálat·          
Hasi- és kismedencei ultrahang 
vizsgálat (a máj, epe, vesék, méh, 
petefészek, prosztata… stb. vizsgá-
latára)·         Nyaki ultrahang vizs-
gálat (pajzsmirigy, nyálmirigyek, 
lágyrészek), 
Nőknél csontsűrűség mérés 
(ultrahangos) 
 
A szűrővizsgálat ára  
férfiaknak 100.000 Ft,  
nőknek 110.000 Ft.  
(A női csomag a CT-lézer-
mammográfia miatt drágább). 
 

Kérhető még hozzá bőrgyógyá-
szati dermatoszkópos vizsgálat 
(anyajegyek és egyéb bőreltérések 
vizsgálata) kedvezményes ára: 
10.000,- Ft.  
Bőrgyógyászatra az igényt kérjük 
megrendeléskor jelezni! 
  

Kérjük, hogy novemberi vizsgá-
lat igényüket is már a következő he-
tekben jelezni szíveskedjenek!  
Tel.: (06-1) 278-0091 Tel./Fax:(06-1) 
278-0092.  
 

Fizetési módok készpénzben 
vagy bankkártyával. A klinika SZÉP 
kártya elfogadóhely. 

Egészségpénztári partnereink 
kártyáival és Magyar Kedvezmény-
kártyával 5-10% kedvezményt tu-
dunk nyújtani.  
 
Üdvözlettel: 

Solymosi Antal PR vezető 
 

Mobil: +36 30 201-2435 
Tel.: (1)-278-0091  
Tel./Fax: 278-0092 
asolymosi@t-online.hu  

MeDoc Egészségközpont 
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Kutyachip  

Kutyachip január elsejétől 
 

Jövő év január 1-jétől hatályos a 

kedvtelésből tartott állatok tartásá-

ról és forgalmazásáról szóló kor-

mányrendelet módosítása, amely 

előírja, hogy a négy hónaposnál idő-

sebb ebek csak elektronikus 

transzponderrel (chippel) megjelöl-

ve tarthatók. A kutyatulajdonosok-

nak még másfél hónapjuk van arra, 

hogy kedvenc állataikat chippel 

megjelöltessék. 

Az egyedi azonosítóval még nem 

rendelkező állatok gazdáinak január 

elsejéig kell elvégeztetniük az állat-

orvosi beavatkozást, amelyet a jegy-

ző és az állategészségügyi hatóság 

ellenőriz.  

A beavatkozás során egy rizs-

szem méretű elektronikus szerkeze-

tet ültetnek a kutya nyakába. Az ol-

táshoz hasonló, pár perces művelet 

lehetővé teszi a kutyák azonosítását, 

megkönnyíti nyilvántartásukat, kö-

vethetőbb lesz a hazai eb-állomány, 

könnyebb lesz az elveszett, ellopott 

állatok nyomára bukkanni, így csök-

kenhet a kóbor kutyák száma is.  

Fontos tudni, hogy az állatok vé-

delméről és kíméletéről szóló tör-

vény kimondja, hogy az eb 

transzponderrel történő megjelölé-

séért legfeljebb 3500 Ft összeg kér-

hető az állat tartójától, amely magá-

ban foglalja a transzponder árát, a 

beültetés díját és az országos eb-

adatbázisba való regisztráció díját is. 

(Háznál történő megjelölés ese-

tén + a kiszállás díja.) 
 

 

Az állatok védelméről és kíméle-
téről szóló 1998. évi XXVIII. tv. 2012. 
január 1-vel hatályba lépő 42/B. §-a 
a l a p j á n  a z  ö n k o r m á n y z a t 
ebrendészeti feladatainak elvégzése 
érdekében, illetve a veszettség elleni 
oltás járványvédelmi vonatkozásai-
ra tekintettel három évente legalább 
egy alkalommal ebösszeírást végez. 

 

VEREB község közigazgatási te-
rületén a nyilvántartásba vételre 
2012. november 1-30. között kerül 
sor. 

T á j é k o z t a t o m  a z 
ebtulajdonosokat, illetve az 
ebtartókat, hogy az adatszolgálta-
tás kötelező! 

 

A nyilvántartásba vételhez a ki-
töltendő nyilatkozat beszerezhető a 
verebi önkormányzatnál, letölthető 
az önkormányzat honlapjáról 
(www.vereb.hu) és az újságból ki-
vágható.  

A kitöltött és aláírt nyilatkozatot 
kérem, szíveskedjenek a verebi ön-
kormányzatnál leadni. 

 
Járfás Péterné körjegyző 

 

 

FELHÍVÁS  
 

az ebtartás szabályainak betartására! 

 
A településen az utóbbi időben 

gondot okoz a közterületen gazdát-
lanul bolyongó ebek számának 
megnövekedése. Ez nem minden 
esetben kóbor kutyát jelent, hanem 
sajnos legtöbbször felelőtlen emberi 
magatartást. A kutyák gazdái nem 
gondoskodnak arról, hogy állataik 
csak a saját, lekerített ingatlanjaikon 
maradjanak; hanem gondatlanság-
ból, nemtörődömségből az ebeket 
közterületen, mások ingatlanján 
hagyják kóborolni.  

Nem elfogadható magatartás az 
sem, hogy a kutyák póráz nélkül kí-
sérik gazdáikat üzletekbe, óvodába, 
iskolába, stb. Az érintettek legtöbb-
ször – erre irányuló észrevétel ese-
tén – letagadják ebtartói minőségü-
ket.  

2012. évi II. törvény a szabálysér-

tésekről, a szabálysértési eljárásról 

és a szabálysértési nyilvántartási 

rendszerről 
 

 Veszélyeztetés kutyával 

193. § (1) Aki a felügyelete alatt ál-
ló kutyát 

a) a település belterületén felügye-
let nélkül bocsátja közterületre, vagy 
kóborolni hagyja, 

b) természeti és védett természeti 
területen, vagy vadászterületen – a 
vadászkutya kivételével – póráz nél-
kül elengedi, vagy kóborolni hagyja, 

c) szájkosár és póráz nélkül köz-
forgalmú közlekedési eszközön – 
vakvezető, illetve mozgáskorlátozot-
takat segítő kutya kivételével – szál-
lítja, 

d) élelmiszer-elárusító üzletbe, 
közfürdő területére vagy játszótérre 
– vakvezető, illetve mozgáskorláto-
zottakat segítő kutya kivételével – 
beenged, illetőleg bevisz, 

az szabálysértést követ el. 
(2) Aki harapós kutyáját nem zárt 

helyen tartja, vagy nem helyez el a 
ház (lakás) bejáratán a harapós ku-
tyára utaló megfelelő figyelmeztető 
táblát, szabálysértést követ el. 

(3) Az (1) és (2) bekezdésben meg-
határozott szabálysértés miatt a köz-
terület-felügyelő, természeti és vé-
dett természeti területen a termé-
szetvédelmi őr, helyi jelentőségű vé-
dett természeti területen az önkor-
mányzati természetvédelmi őr is 
szabhat ki helyszíni bírságot. 

A köz- és magánterületen felü-
gyelet nélkül kóborló – esetleg még 
védőoltással sem rendelkező – ebek 
potenciális veszélyt jelentenek mind 
az emberi-, mind az állati egészség-
re, illetve a közlekedésbiztonságára, 
a vagyontárgyakra.  

 
Ezért felhívom valamennyi 

ebtartó figyelmét, hogy a tulajdo-
nában lévő kutya saját ingatlan ha-
tárain belüli tartásáról, kötelező vé-
dőoltással való ellátásáról gondos-
kodjon. 

Mindazon személyek ellen, akik e 
kötelezettségüknek nem tesznek ele-
get, az eljárást megindítom. 

 
Járfás Péterné körjegyző 
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Kutyák 
nyilvántartásba vétele 

http://hehalom.hu/index.cgi?act=download&id=76
http://hehalom.hu/index.cgi?act=download&id=76
http://www.vereb.hu/


Adatok megnevezése: 1. eb adatai 2. eb adatai 3. eb adatai 

  

kutya neve: 

      

  

fajtája: 

      

  

ivara: 

      

  

színe: 

      

  

születési év, hó: 

      

  

chip száma: 

      

A legutol-

só 

veszettség 

elleni vé-
dőoltásra 

vonatkozó 

adatok: 

ideje:(év, hó, nap) 

  

      

oltó állatorvos neve: 

  

      

rendelő címe: 

  

      

 

 

NYILATKOZAT 

 

 

Alulírott………………………………..……………….….(név) az ebnyilvántartás pontosítása érdekében nyilatkozom, 

hogy …………..……………………………………………………..……………….(cím) alatt az alábbi ebet/ebeket tartom. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vereb, 2012……………….hó…………nap 

 

 

 ………………………………………………………….. 

(aláírás) 
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