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Szerelemről, szeretetről, párkapcsolatokról  
 

interaktív irodalmi est keretében,  

Janikovszky Éva: A lemez két oldala  

című műve alapján a verebi Közösségi Házban.  
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Gránitzné Kratancsik Rita Kurcz Mária  
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Szeretettel várjuk Önt, családját és barátait! 

A kávéházi hangulathoz szívesen fogadunk sütemény felajánlásokat. 

Köszönjük szépen. 

Gárdonyi Rendőrkapi-
tányság felhívása 
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Önkormányzati hírek 

Önkormányzatunk Képviselő-
testülete a Verebi Híradó legutolsó 
megjelenése óta 5 nyilvános és egy 
zárt ülést tartott.  
Önkormányzatunk Képviselő-
testülete rendeletet alkotott: 

 A szociális tűzifa támogatásról 

 Az Önkormányzat 2014. évi költ-
ségvetéséről 

 A települési folyékonyhulladék 
szállítási szolgáltatásról 

 A 2013. évi költségvetés módosítá-
sáról 

 A 2013. évi zárszámadásról 
 

Döntött: 

A Pázmándi Közös Önkormányzati 
Hivatal költségvetéséről 

A 2014. évi üléstervről 

A 2014. évi rendezvénytervről 

A Helyi Választási Bizottság meg-
választásáról 

Pályázat benyújtásáról az ivóvíz dí-
jának támogatására 

A LEADER 2014-20120 program-
időszak Önkormányzati részvételé-
ről 

A folyékony hulladék szállítás i pá-
lyázat elbírálásáról 

A folyékony hulladékszállítási 
szerződésről 

Közösségi Ház és Könyvtár alapító 
Okiratának módosításáról 

A Báró Wesselényi Miklós Alapít-
ványi Általános Iskola részére szept-
ember 1-től a Közösségi Ház haszná-
latának biztosításáról. (Az iskola el-
ső osztállyal kezdi meg működését.) 

 A Kormány felé felterjesztendő hi-
telfelvételi kérelemről. A hitel fel-
vétel célja a Kossuth út kátyúzási 
és felületi zárási munkálatainak dí-
ja: bruttó 7 315 200 Ft + járulékai 

 

Vereb Község Önkormányzat Kép-
viselő-testületének 

2/2014. (II. 07.)   
Önkormányzati rendelet 

az önkormányzat 2014. évi költség-
vetéséről és gazdasági programjáról 
 

Vereb Község Önkormányzat Képvi-
selő-testülete „Magyarország  helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. Törvény 111.§-ban kapott 
f e l h a t a l m a z á s  a l a p j á n ,  a z 

„Államháztartásról” szóló – 2011. 
évi CXCV. Törvény 23.§. (1) bekez-
désében  „ A Magyarország 2014. 
évi  központi költségvetéséről” szóló 
2013. évi CCXXX. törvény alapján 
Vereb Község Önkormányzatának 
2014. évi költségvetéséről és gazda-
sági programjáról az alábbi rendele-
tet alkotja: 
A rendelet hatálya 
1.§ A rendelet hatálya a Képviselő-
testületre és annak bizottságaira, Ve-
reb Község Önkormányzatára és az 
Önkormányzat által fenntartott ön-
álló intézményére ( Közösségi ház és 
Könyvtár) terjed ki. 
2.§Az államháztartási törvény 67.§. 
(3) bek. alapján a címrendet az 1. 
számú melléklet határozza meg. 
 

A költségvetés bevételei és kiadásai 
 

3.§. (1) A Képviselő-testület a Pol-
gármesteri Hivatal és az intézmény 
együttes 2014. évi költségvetésének 

 Bevételi és kiadási főösszegét     
56 095 e Ft-ban , ezen belül 

- a felhalmozási célú bevételt 5 120e 
Ft-ban 
- a felhalmozási célú kiadást 420e Ft-
ban, ebből 
 - a beruházások összegét 0e Ft-ban 
 -  a  f e l ú j í t á s o k  ö s s z e g é t                                                                 
0e Ft-ban 
- a működési célú bevételt 50 975e Ft
-ban 
- a működési célú kiadást 55 675e Ft-
ban, ebből 
- személyi jellegű kiadás 9 868e Ft-
ban 
- munkaadókat terhelő járulékot       
2 879e Ft-ban 
- dologi jellegű kiadásokat 17 447e Ft
-ban 
- ellátottak pénzbeli juttatásait          
8 700e Ft-ban 
- speciális célú támogatásokat  
16 781e Ft-ban 
 - Az önkormányzat létszámkeretet 3 

főben  
- A Közösségi Ház és Könyvtár lét-
számkeretét 2 főben állapítja meg. 

A költségvetési évben létrejött bevé-
teli többlet felhasználásáról a Képvi-
selő-testület dönt.  
Az Önkormányzat működési hiány 
3 915e Ft-os összegét a központi 
költségvetésből kiegészítési támoga-
tás igénylésével kívánja fedezni. 

 A tervezett és esetleg nem tervezett 
felhalmozási bevételeket átcsoporto-
sítja szükség esetén a működési ki-
adásokra. 
A Képviselő-testület szorgalmazza a 
fejlesztési forrás bevétel növelését 
(pályázatok), a növekedést biztosító 
ingatlanértékesítést, vagyonhaszno-
sítást. 
Értékesíthető ingatlanok:  
2477 Vereb, Petőfi út 10/12.   Építési 
telek 
2477 Vereb, Szabadság tér 18. Ven-
déglő épülete 
2477 Vereb, Szabadság tér 36. Refor-
mátus iskola épülete 
2477 Vereb, szabadság tér 28. Régi 
óvoda épülete 
 

Az önkormányzat bevételei 

4.§. A 3.§-ban megállapított bevételi 
főösszeg forrásonkénti megbontását 
az 2. számú melléklet tartalmazza. 
 

Az önkormányzat kiadásai 

5.§. A Képviselő-testület 2014.évi 
költségvetés Önkormányzat szakfel-
adat ellátás kiadási előirányzatait a 
3. számú melléklet tartalmazza.  
 

Közvetett támogatások 

6§ A Képviselő-testület a támogatá-
sokat (szociális kiadásokat) és az át-
adott pénzeszközöket, azok jellege 
és mértéke, összege illetőleg kedvez-
ményezettje szerinti bontásban a 4. 
számú melléklet tartalmazza. 
7.§. A Képviselő-testület a működési 
célú kiadások kiadás nemenkénti 
előirányzatokat a 5. számú melléklet 
szerint állapítja meg az Önkormány-
zatra 6. számú mellékletében a Kö-
zösségi házra. 
7.§. A Képviselő-testület a Helyi 
kommunális adó bevételt felhalmo-
zási bevételként határozza meg az 
eddigi szokás szerint, azzal, hogy ez 
az összeg szükség szerint bevonható 
a működési kiadások fedezésére. 
8.§. A Képviselő-testület által jóvá-
hagyott a felhalmozási kiadásokat 7. 
számú melléklet tartalmazza. 

Általános tartalék 
9.§ A Képviselő-testület az Önkor-
mányzat részére általános tartalékot 
nem állapít meg. 

Több éves kihatással járó feladatok  

10.§. Az önkormányzat által felvett 
felhalmozási hitelállomány alakulá-
sát lejárat és felhasználás szerinti 
bontásban az 7. számú melléklet tar-
talmazza. 
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 3 Verebi Híradó 

Iskolai hírek 

Óvodai Hírek  
Tisztelt verebi lakosok!  

 

Óvodánk folyamatosan gyűjti  az 
elektromos hulladékot, PET palackot 
és a papírt. A papírt belehet rakni a 
gyűjtő konténerbe, a PET palackokat 
pedig a gyűjtő zsákokba, amik az 
óvoda bejáratánál vannak elhelyez-
ve. Minden hónapban ürítik mind-
egyiket. Nagyon szépen köszönjük 
az eddigi segítséget.  

Minden apró segítség sokat ér. 
Gyümölcsök felajánlását továbbra is 
szívesen fogadjuk.  

Megunt, kinőtt, de még használ-
ható gyermek kerékpárokat, rollere-
ket, kis motorokat is köszönettel el-
fogadunk. 

Tájékoztatom a Tisztelt Szülőket, 
hogy a Gárdonyi Óvoda Verebi 

Tagóvodájába a gyermekeket a 
2014/2015-ös nevelési évre 2014. áp-

rilis 29-30 napján (hétfő-kedd) 8,00-
16,00 óra között lehet beíratni. 

A 2014/ 2015-ös nevelési évben az 
óvodába az a gyermek vehető fel, 
aki 

a 3. életévét betöltötte, 

a 3. életévét a felvételtől számított 
fél éven belül betölti, feltéve, hogy 
minden, a településen lakóhellyel, 
ennek hiányában tartózkodási hely-
lyel rendelkező hároméves  és annál 
idősebb gyermek óvodai kérelme 
teljesíthető. 
Az óvodai beiratkozáshoz be kell 
mutatni: 

a gyermek születési anyakönyvi ki-
vonatát, 

a gyermek nevére kiállított szemé-
lyi azonosító és lakcímet igazoló ha-
tósági igazolványt (a gyermek lak-
címkártyáját) 

a gyermek TAJ kártyáját 

a szülő személyi azonosító és lakcí-
met igazoló hatósági igazolványát. 

Az alapító okiratunk szerint óvo-
dánk biztosítja az integráltan nevel-
hető sajátos nevelési igényű gyerme-
kek nevelését. Sajátos nevelési igé-
nyű gyermek estében a beiratkozás-
hoz kérjük hozza magával a szakér-
tői véleményt. 

Felhívom a Szülők figyelmét arra, 
hogy a gyermek abban az évben, 
amelyben az ötödik életévét betölti, 
a nevelési év kezdő napjától, szept-

ember 01-től napi 4 órát köteles óvo-
dai nevelésben részt venni. Ameny-
nyiben a szülő az ilyen korú gyer-
meket a közleményben meghatáro-
zott időpontban az óvodába nem 
íratja be, szabálysértést követ el. 

A napi 4 órában óvodai nevelés-
ben részvételre kötelezett gyermek 
szülője, amennyiben gyermeke az 
óvodai kötelezettségét külföldön tel-
jesíti, köteles arról a beiratkozás 
utolsó határnapját követő 15 napon 
belül írásban értesíteni a gyermek la-
kóhely, annak hiányában a tartózko-
dási helye szerint illetékes jegyző. 
 

Kratancsikné Szilágyi Teréz 
tagintézmény vezető 

 
 
 
 

A téli szünet után újult erővel ve-
tették bele magukat a gyerekek a ta-
nulásba, hogy jó eredménnyel zárják 
az első félévet. December óta kettő-
vel többen vagyunk a gyerekek kö-
rül. A Klebelsberg Intézményfenn-
tartó Központon keresztül az állami-
lag támogatott téli közfoglalkoztatás 
keretében két dolgozót sikerült al-
kalmaznunk április 30-ig, nagy se-
gítséget jelent az iskolásoknak, hogy 
velünk dolgoznak.  
Az enyhe februárban sajnos nem si-
került a szánkópályát használni a 
gyerekeknek, de azért feltalálták 
magukat. A farsangi délutánunkat a 
farsang farkán, március elsején tar-
tottuk. Segítséget kaptunk a lebo-
nyolításban a Magyar Önkéntes kül-
dő Alapítvány két munkatársától, 
akik egy nyertes pályázat megvaló-
sításaként nálunk segítettek egy kö-
zösségi program szervezésében. Kö-
szönjük Borbálának és Mártonnak a 
részvételt, és a játékokat, sportszere-
ket, amivel támogatták iskolánkat. 
Igazán jó jelmezeket húztak a gyere-
kek, nehéz dolga volt a zsűrinek, de 
minden ajándék gazdára talált. A 
délután remek hangulatban telt, sok 
szülő is kíváncsi volt gyermekére. 
Külön köszönöm a negyedik osztá-
lyosoknak, hogy tánccal színesítet-
ték a műsort. 

A nemzeti ünnepünkre hagyo-
mányosan műsorral készültünk, me-
lyet a Közösségi Házban tekinthet-
tek meg az érdeklődők. A hazafiság-
ra nevelés, a szülőföld és a hagyo-

mányok tiszteletének továbbadása 
közös feladatunk a családokkal. Kö-
szönöm a szülőknek is, hogy együtt 
voltak a gyermekeikkel, és bíztatták 
őket velünk együtt. Büszkék lehe-
tünk rájuk, színvonalas műsorral já-
rultak hozzá az ünnepi hangulathoz. 

Március vége a Kempelen napok 
ideje. A matematika versenyen 
Czeczei Levente Farkas, Tőzsér Botond 
és Vörös Kevin képviselte iskolánkat. 
A mezei futóversenyre sok év óta 
most vittünk újra gyerekeket, ügye-
sen végigfutották a távot, jól érezték 
magukat. Bencsik Vivien és Borostyán 
Renátó Dániel 1.o., Czeczei Levente 
Farkas 2.o., Cicinger Zoé Nikolett, Fo-
dor Ferenc, Vörös Kevin 3.o., Borostyán 
Eugénia, Zagyi Zoltán 4.o. futottak is-
kolánk színeiben. 

Márciusban a gyerekek átestek a 
kötelező orvosi, fogorvosi szűrése-
ken is, ahogyan azt a törvény előírja. 

Iskolakert gondozásába is belevá-
gunk ebben a tanévben, az előkészí-
tett földterület már várja a szorgos 
kezeket. Minden segítséget szívesen 
veszünk, akár kétkezi, akár szakérte-
lem, akár ültetőanyag, akár szer-
szám. Ma nagyon fontos, hogy a ter-
mőföld ismét érték legyen, a gyere-
kek lássanak bele egy kicsit abba, 
hogy mi módon kerül a zöldség az 
asztalra. 

Áprilisban előttünk áll a Névadó 
hét, amit ebben az évben rendhagyó 
módon már 10-én kezdünk a tavaszi 

hulladékgyűjtéssel. Kérjük a lakos-
ságot, hogy az elmúlt évekhez ha-
sonlóan most is segítsék a gyereke-
ket papír- vas- és elektronikai hulla-
dékkal. Ha kirakják a kapuba 10-én, 
vagy szólnak az iskolában, vagy a 
hivatalban, megoldjuk az elszállí-
tást. Aki személyesen hozná el, a 
konténerek a Közösségi Ház hátsó 
udvarában lesznek, oda hozzák.  

14-én Activity bajnokságot, 15-én 
Mesevetélkedőt rendezünk. Hagyo-
mányosan játszani hívjuk a környék-
beli iskolák csapatait is. 16-án a Ter-
mészetvédelmi Hivatal munkatársai 
kirándulni viszik csapatunkat a he-
rendi Porcelánmanufaktúra üzem-
egységébe és múzeumába. 

A tavaszi szünet  

2014. 04. 17-től 2014. 04. 27-ig tart.  
Szünet utáni első nap 04. 28. „A” hét 
hétfő. 
 

Tőzsér Mónika tagiskola igazgató 
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Elnézem a kislányom, 6 hónapos 
múlt, és végre megtanulta, hogy ha 
egy nagyobb, vagy kedvesebb játé-
kot szeretne a kezébe venni, ahhoz 
azt, ami addig benne volt, el kell en-
gednie. Nem megy egyszerre a ket-
tő. Sok területén ilyen a felnőttek vi-
lága is. Mert olykor el kell enged-
nünk régmúlt szerelmek fájó, vagy 
örömteli emlékeit, hogy valaki más 
mellettünk maradjon és egész életre 
társunkká lehessen. Olykor el kell 
engednünk egy álmot, hogy egy má-
sik megvalósulhasson. Néha le kell 
mondanunk egy munkát, hogy a 
családunkkal többet lehessünk 
együtt. És lehetne még hosszan so-
rolni. Mindenben a lényeg az, hogy 
lássunk egy célt magunk előtt, hogy 
eldöntsük, mi a fontosabb. Valami 
ehhez hasonló helyzetben van most 
a verebi református gyülekezet is. 
Van egy álma, egy szép és népes 
gyülekezetről, sok fiatallal, tenni 
akaró és tudó elhívott tagokkal, s 
nem utolsó sorban egy helyben lakó 
lelkipásztorral. Azonban ahhoz, 
hogy ez megvalósuljon, egyelőre el 
kell engednünk valamit az álomból. 
Pontosabban: az álom megvalósulá-
sáért tennünk kell. Így kerültem én a 
gyülekezet élére, mint aki ugyan lel-
kipásztora lettem a verebi reformá-
tusoknak, de nem helyben lakó lel-
készként. Engedni kellett az álom-
ból. Talán éppen azért, hogy láthas-
sa maga a gyülekezet is, hogy meny-
nyit tud és akar tenni azért, hogy 
megváltozzon a helyzet, hogy elér-
jen egy célt, vagy éppen rádöbben-
jen arra, hogy mindez csak a szavak 
szintjén volt fontos, cselekedni már 
nem fog érte. S itt is az a kérdés, 
hogy hajlandóak vagyunk-e elen-
gedni. Elengedni az időnkből, hogy 
eljárjunk a gyülekezet alkalmaira, 
ezzel is formálva, szélesítve a lehető-
ségeink körét. Elengedni valami 
egyéb tevékenységet, hogy valami 
mást a gyülekezetben végezhessünk 
el. S igen, odaszánni az anyagiakat 
is, mert az áldozatvállalás ebben is 
meg kell mutatkozzon. 

De ez csak egy oldala a gyüleke-
zeti életnek. Azzal kezdődik való-
ban, hogy adok valamit magamból. 
De nem azért, mert ez a szokás, így 
csinálták a nagyszüleim is, mert a 
gyermekem hittanra jár, vagy, mert 
ebbe neveltek. Sokkal inkább az 

mindennek a lényege, hogy azért 
adok, mert magam is kaptam. Nem 
mástól, mint Istentől. Egy új életet, 
egy lehetőséget arra, hogy másképp 
tekintsek az életemre, a gondjaimra, 
örömeimre, a körülöttem lévő világ-
ra. S hogy ez miért jó, vagy miért 
fontos az egyén számára? Mi, lelké-
szek, nem eladni akarunk valamit. 
Nem ügynökök vagyunk, akik ezt-
azt kínálnak az embernek megvétel-
re és ilyen-olyan módszerekkel el 
akarunk hitetni valamit. Mi hiszünk 
valamiben, pontosabban Valakiben 
és ezt az örömet nem akarjuk ma-
gunknál tartani. Sőt, ennek hirdeté-
sére tettük fel az életünket. Az azon-
ban már nem lehet feladatunk, hogy 
mások helyett higgyünk. Hitet egye-
dül Isten ébreszthet az emberben. A 
lelkipásztor, vagy a hívő ember csak 
segítséget adhat ehhez, azzal, hogy 
életével, tetteivel Istenről tesz bi-
zonyságot, hogy aztán a kereső em-
ber hitért imádkozzon. S aki kér, an-
nak adatik.  

Én magam ebben a lelki megúju-
lásban szeretnék segíteni a gyüleke-
zetnek, Istent keresőknek. Köszö-
nöm a gyülekezet azon tagjainak se-
gítségét, akik már eddig is sokat tet-
tek ennek megvalósulásáért! 

A fenti hitvallásomon túl magam-
ról még annyit mondanék, hogy 
1983-ban születtem Komáromban, 
tehát egy másik egyházkerületből 
származom. 2010-ben végeztem a 
Pápai Református Teológiai Akadé-
mián. Ezt követően a Károli Gáspár 
Református Egyetem Doktori Iskolá-
jában tanultam. 2012-ben mentem 
férjhez, akkor költöztem Velencére, 
ahol azóta is élünk. Férjem, Dr. 
Zsengellér József a Károli Gáspár 
Egyetem Hittudományi Karának dé-
kánja, maga is református lelkész. 
Egy közös gyermekünk van, Borka 
Hanna, aki tavaly szeptemberben 
született. A Verebi Református Egy-
házközség élére 2014. január 1-vel 
helyezett ki Dr. Szabó István püspök 
úr. Mint új lelkésznek elsődleges cé-
lom a gyülekezet, a falu mindennapi 
gondjainak, lehetőségeinek, szokása-
inak megismerése. A mostani átlagos 
5-10 vasárnapi istentiszteleti résztve-
vői számot jó lenne növelni. Ezek 
mellett szükséges a gazdasági lehe-

Református Egyház tőségek felmérése is. Továbbá előt-
tünk állnak az egyházi választások, 
célunk új presbiterek bevonása is a 
gyülekezet vezetésébe. Fiatal csalá-
dokra szintén szükség lenne a gyüle-
kezetben, az ő megtalálásuk és bevo-
násuk is fontos cél! Továbbá aktív 
részesei kívánunk lenni a falu ren-
dezvényeinek szervezésében és le-
bonyolításában is. A 2014. február 8-
án tartott Református Fórumon 
megjelent az igény az ifjúsággal való 
foglalkozásra is, koncertek szervezé-
sére. Ezért megkezdjük a fiatalok 
felkutatását is, szintúgy a konfirmá-
ciói fogadalmat tenni kívánókat is. A 
virágvasárnapi Istentiszteleten 
(április 13.) hittanos Istentisztelet 
tartunk, melyen óvodás gyermeke-
ink fognak szerepelni. 

Mindezek megvalósulásához kö-
szönöm az eddig nyújtott segítséget 
is, és kérem, hogy ezután is tudjunk 
együtt munkálkodni a gyülekezet 
életének megújulásán. Akik mindeb-
be szívesen bekapcsolódnának, azo-
kat sok szeretettel hívjuk és várjuk a 
gyülekezet alkalmaira. Vasárnap 
délelőtt 10 órakor tartunk Istentisz-
teleteket a templomban. Én továbbra 
is kérem, hogy aki szívesen fogadna 
egy családlátogatás keretében, vagy 
akinek beteg rokona, szomszédja, is-
merőse van, akit látogatni lehetne, 
akinek konfirmálni akaró gyermeke 
van, vagy bármiféle gondja, amit 
megosztana valakivel, vagy egysze-
rűen szeretne részt venni a gyüleke-
zet életében, az alábbi elérhetősége-
ken keressen bátran.  
Hivatali órák: Hétfő 10-12 

Szerda 14-16 
Tel: 06304836544 

email: kekkedi@gmail,com 
Cím: Velence, Tulipán u. 14. 

Végül szeretném ezúton is tudat-
ni a gyülekezet tagjaival - a kérdő-
íveken vállaltak ismeretében -, hogy 
az egyházfenntartói járulékot az 
Egyházmegye 5000 forintban állapí-
totta meg. Ez azt jelenti, hogy aki ezt 
vállalja, az kerülhet be a választói 
névjegyzékbe. Természetesen ettől 
eltérő összeget is lehet adni. Azon-
ban, hogy ez ne legyen senkinek 
sem túl nagy teher, az egyházfenn-
tartói járulékot lehet két részletben is 
fizetni. Ez történhet a lelkipásztor-
nál, vagy Galamb Andorné gond-
nokasszonynál is (Fő út 96.).  



A Verebi Estéken tíz előadást hall-
hattak és négy kiállítást láthattak az 
érdeklődők.  
A borkóstolón újra elégedettek le-
hettek a gazdák boraik minőségére.  
Március 15-ét óvodásaink műsorá-
val ünnepeltük a református temp-
lomnál, majd Kovács János lelkész 
táblájánál Kurcz Mária polgármester 
Vereb lakói, Zsengellér-Kekk Edina 
lelkipásztor és Pálfi Jánosné presbi-
ter a református egyház nevében 
helyezték el az emlékezés koszorúit.  
Az ünneplő közönség a tagiskola 
tanulóinak zenés ünnepi műsorát a 
Közösségi Házban nézhette meg. 

További tervezett rendezvények 
 

május 04. 15:00 
Községi anyák napja 
 

május 17. 
Vereb Vitéz Napja 
Emlékünnepség a honfoglalás kori 
sírhelynél 
Lovas bemutatók: Hamza Viktória, 
Váli Hunok 
Népzene: Dirkó és bandája, Küngösi 
Citerások 
Néptánc, tagiskola műsora 
Koncertek: Kurul Dobosok és 
Historica nemzeti rock zenekar 
Levendula Játszóház 
Kézművesek vására 
 

június 14. 19:00 
Végh János Zenei Nap 
Verebi Végh János zeneszerzői tevé-
kenységének és zenei hagyatékának, 
kéziratban lappangó egyházi és vilá-
gi zenéjének megismertesse a tele-
pülés és a térség lakosságával. 
In memoriam verebi Végh János  
Műsorterv: 
1. Verebi Végh János: F-dúr Mise 
2. Orbán György: Naphimnusz  

3. Verebi Végh János: Karácsonyi 
kantáta  
4. J. S. Bach: Ich hatte viel 
Bekümmernis – kantáta BWV 21. 
Közreműködők: 
Jónás Krisztina – szoprán 
Bakos Kornélia – alt 
Szigetvári Dávid – tenor 
Tomas Selc – basszus 
Kamarakórus (karigazgató: Fekete 
Andrea) 
Savaria Barokk Zenekar 
Vezényel: Németh Pál 
 

június 15.  
Népi Íz-őrző Napok és Táj jelegű ételek 
napja 
Vereben élő más tájegységről szár-
mazók jellegzetes ételeinek bemuta-
tatója és kóstolója 
 

június 28. 
VI. Régi égi áldás 
Rendező: Szép-Nap Egyesület 
 

július 12. 
V. Pázmándi Veterán Autó és Motor 
Találkozó 
 

július 27. 
Emlékezés a „nagy háború” kitörésének 
100. évfordulóján a verebi áldozatokra 
 

augusztus 09. 11:00 
Falunap és Elszármazottak Találkozója 
Hagyományos szórakoztató progra-
mok 
Fellépő: Sógorok 
Retro disco. 
 

augusztus 16. 
Gyógynövény túra Vereben 
Vezeti: Ölvediné Molnár Imola 
szeptember 13. 
Kulturális Örökség Napja 
Vereb Vitéz sétaútján értékeink meg-
mutatása 
 

szeptember 26. 16:00 
Szépkorúak ünnepe 
 

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

november 22. 6:00 
András havi disznótoros 
 

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

december 27.  15:00 
Szent János napi boráldás 

Közösségi Ház és Könyvtár 
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A 2014.évi költségvetés végrehajtá-
sának szabályai 

11.§ (1.)A Képviselő-testület dönt: 
jóváhagyott kiadási előirányzatok 
közti átcsoportosításról, év közben 
engedélyezett pótelőirányzatok fel-
osztásáról a költségvetési rendelet 
egyidejű módosításával. 
(2.) Az intézménynél keletkezett 
megtakarítást az intézményvezető 
csak külön felhatalmazás alapján 
használhatja fel. 
(3.) A Képviselő-testület hozzájárul, 
hogy az intézmény saját költségveté-
se terhére 100 000 – Ft értékhatár 
alatt előzetes bejelentési és forrást 
biztosítását szolgáló egyeztetési kö-
telezettség mellett e rendeletben 
nem szereplő felújítási feladatait el-
végezhesse.   
12.§ Az év várható bevételi és kiadá-
si előirányzatainak teljesüléséről az 
előirányzat felhasználási ütemtervet 
a 8. számú- és  9. számú melléklet 
szerint fogadja el a testület. 
13.§ A Képviselő-testület a köztiszt-
viselők illetményalapját 2014. évre 
38  650 Ft-ban állapítja meg. 
14.§ (1) Az állampolgárok élet és va-
gyonbiztonságát veszélyeztető elemi 
csapás, illetőleg következményeinek 
elhárítása érdekében 
(vészhelyzetben) a polgármester ön-
kormányzat költségvetése körében 
átmeneti intézkedést hozhat, amely-
ről a Képviselő-testületet a legköze-
lebbi ülésén be kell számolnia. 
Az (1) bekezdésben meghatározott 
jogkörben a polgármester az elő-
irányzatok között átcsoportosítást 
hajthat végre, egyes kiadási elő-
irányzatok teljesítését felfüggeszthe-
ti a költségvetési rendeletben nem 
szereplő kiadásokat is teljesíthet. 

 

Záró rendelkezés 

15.§ Ez a rendelet a 2014. február 7.-
én lép hatályba, rendelkezéseit 
azonban 2014. január 1. napjától kell 
alkalmazni. 
 

Vereb, 2014. február 5. 
 

Kurcz Mária Tóth Lajos 
polgármester  jegyző 

 

Záradék: A Rendeletet Vereb Község 
Önkormányzat Polgármesteri Hiva-
tala Hirdetőtábláján 2014. február 7-
én kifüggesztéssel kihirdettem. 
 

Vereb, 2014. 02. 07.   
Tóth Lajos jegyző   
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Verebért Egyesület  

Egyesületünket az elmúlt évben Kál-
mán Csaba sportlövő képviselte a 
megyei és országos versenyeken 
szabadpisztoly 60 (SZPI60), légpisz-
toly 60 (LPI60) és légpisztoly 20 
(LPI20) versenyszámokban. 
2013 évi eredményei 
KSI Kupa - Puska-Pisztoly I. EB válo-
gató (Bp., 2013.12.15) 
- LPI60 16-ik hely - 552 kör 
 

STEYR Sport - PeLE Kupa  
(Bp., 2013.11.16) 
- LPI60 10-ik hely - 553 kör 
- LPI20 bronz - 185 kör 
 

Országos Bajnokság  
(Budapest, 2013.09.14) 
- SZPI60 7-ik hely (6-ik az alapver-
senyben) - 527 kör 
 

Dunaújváros Kupa  
(Dunaújváros, 2013.06.30) 
- SZPI60 helyezés nélkül - 514 kör 
- LPI60 ezüst - 564 kör 
- LPI20 ezüst - 185 kör 
 

R3 - Baranya Megye Bajnokság  
(Pécs, 2013.06.15) 
- SZPI60 6-ik hely (3-ik hely az alap-
versenyben) - 535 kör 
- LPI60 ezüst - 562 kör 
- LPI20 arany - 184 kör 
 

Kun Szilárd emlékverseny - EB válogató 
(Bp., 2013.05.11) 
- SZPI60 8-ik hely (6-ik hely az alap-
versenyben) - 525 kör 
- LPI60 arany - 561 kör 
 

Marton János emlékverseny 
(Dunaújváros, 2013.04.28) 
- SZPI60 5-ik hely - 521 kör 
- LPI60 arany - 566 kör 
- LPI20 arany - 188 kör 
 

Klapka Kupa Komárom  
(Komárom, 2013.04.14) 
- LPI60 5-ik hely - 562 kör 
- LPI20 ezüst - 184 kör 
 

Légfegyveres OB 2013  
(Százhalombatta, 2013.03.16) 
- LPI20 9-ik hely - 182 kör 
 

PeLE Kupa (Bp., 2013.03.09) 
- LPI60 10-ik hely - 562 kör 
 

Légfegyveres Budapest Bajnokság  
(Bp., 2013.02.09) 
- LPI60 11-ik hely - 556 kör 
 

Hungarian Open  
(Győrszentiván, 2013.01.20) 
- LPI60 17-ik hely - 558 kör 

KSI Jubileumi Kupa I.  
(Bp., 2013.01.12) 
- LPI60 16-ik hely - 545 kör 
 

Gratulálunk, további sikereket! 

NEA-MA-13-M-0100 
Egyesületünk a fenti számú szerző-
désben  250 000 Ft pályázati támoga-
tást kapott, amihez 79 000 Ft önrészt 
vállaltunk és az egyesület működé-
sére, közhasznú tevékenységére for-
dítottuk.  
Az egyesület alapszabályban megfo-
galmazott célja a sport eszméinek 
ápolása, terjesztése az ifjúság és a 
felnőttek körében. Biztosítani a lehe-
tőséget a sport iránt érdeklődőknek, 
hogy a sportot versenyszerűen, sza-
badidő-és tömegsportszerűen végez-
hessék. A lövészet megismertetése 
és megszerettetése az érdeklődők-
kel.  
Céljaink elérése érdekében népsze-
rűsítettük az egyesület tevékenysé-
gét, a helyi újságban és a község 
honlapján közzé tettük eredményeit. 
Az egyesület működéséhez szüksé-
ges technikai, műszaki, anyagi és a 
lövészsport végzéséhez előírt törvé-
nyes feltételeket biztosítottuk a pá-
lyázatban megjelölt eszközök, anya-
gok vásárlásával.  
A lövészethez szükséges lövedékek, 
lőlapok, patronok megvásárlásával 
támogattuk tagjaink felkészülését.  
A szabadidő hasznos eltöltése érde-
kében a léglövészet szépségével   
több érdeklődő fiatalt megismertet-
tünk péntek délutánonként a felnőtt 
60-as és 20-as légpisztoly kategóriá-
ban induló sporttagunk segítségé-
vel. 
Hazai sportkapcsolatok létesítése és 
fenntartása érdekében meghirdettük 
a Verebért Kupa internetes légfegy-
veres tavaszi, nyári, őszi és téli ver-
senysorozatot 2013-14-ben és a 2014-
15. évadban. 
Hozzájárultunk versenyzőnk utazási 
költségeihez. 

A pályázat segítségével megalapoz-
hattuk az egyesület biztonságos mű-
ködését.  
Az egyesület tagja a Fejér Megyei 
Technikai és Tömegsportklubok 
Szövetségének és a Magyar Sportlö-
vők Szövetségének, ezáltal a Fejér 
Megyei Sportlövő Szövetségnek is, 
hogy országos versenyeken is részt 
vehessenek tagjaink.  
A település kulturális életét is segí-
tettük, a rendezvények lebonyolítá-
sában részt vállaltunk (Vereb vitéz 
napja, falunap). 
A pályázati pénz és az önrész a kö-
vetkezőkre került felhasználásra:  
Adminisztráció költségei: 36 760,-  
(oklevelek, könyvelés díja, pénztár-
bizonylatok,bankköltségek) 
PR, marketing költségek: 87 555,-  
(20 db arculati elemes, galléros póló 
hímzéssel) 
Kommunikációs költségek: 2 735,-  
(postaköltség) 
Utazás költségei : 71 119,- 
(versenyekre eljutás) 
Egyéb beszerzések, szolgáltatások:  
174 945,-  
(gyakorló és verseny léglövedék, lő-
lap, CO2 patron, tagdíjak, nevezési 
díjak, pályázati díj, érmek) 
Projekt szerződés szerinti költsége: 
250 000 Ft + 79 000 Ft = 329 000 Ft  
Projekt teljesítés szerinti összkölt-
sége: 
271 644 Ft + 103 394 Ft = 375 038 Ft 

Köszönjük Gál Attila tagunknak az 
arculati elem tervét, ami az egyesü-
let tagjainak pólóin látható. Remé-
nyeink szerint hamarosan minden 
tagunknak biztosíthatjuk az egysé-
ges megjelenést a rendezvényein-
ken. 
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VEREBÉRT KUPA 2013-2014 

INTERNETES LÉGFEGYVERES 
VERSENYSOROZAT 

EREDMÉNYHIRDETÉSE 
 

Kedves Sporttársak! 
 

"A győztesek olyan vesztesek, akik feláll-
tak és még egyszer megpróbálták." Den-
nis DeYoung gondolatát Kálmán 
Csaba sportlövőnknek ajánlottam a 
Verebi Híradóban egy évvel ezelőtt 
és ajánlom a Verebért Kupa interne-
tes légfegyveres versenysorozat he-
lyezettjeinek. 

Köszönjük a részvételt az aktív ta-
goknak, számítunk az újabb nevezé-
sükre és reményeink szerint újak 
benevezésére. 

Novotny Kata javaslatát köszönettel 
vettük, rajtunk nem múlik! Az új 
versenykiírásban közöljük az 
"eredményhirdető összejövetel" idő-
pontját, hogy mindenki felkészülhes-
sen és eljöhessen "A kultúra és nyu-
galom völgyébe - Verebre", ahova 
bármikor szeretettel várunk minden-
kit. 

Öröm számunkra, hogy a sporttársa-
dalomban legalább a léglövészetet 
szeretők megszállottsága, illetve az 
országos szövetség kitartása évről 
évre tovább viszi ezt a sportágat, sőt, 
világbajnok és Európa bajnok sport-
lövőkkel ajándékozza meg Magyar-
országot. 

A 2014-es évre minél több versenyzé-
si lehetőséget és jó eredményeket 
kívánunk! 

Jelszavunk továbbra is: Becsület és 
bizalom. 
 

Sportbaráti üdvözlettel:  
Kerekes Erzsébet elnök 

Kurcz Mária fővédnök és  
Czanik László szakmai irányító 

 

ÉVES RANGSOR 
http://www.vereb.hu/images/
kellekek/cimlap/verebertkupa/

vereber-
_kupa_2013_eredmenyhirdetes.pdf 

SORSOLÁS 
 

A „Verebicum” ajándékcsomagok 
kisorsolására 2014. március 21-én 
került sor a Verebi Közösségi Ház-
ban. A sorsolást Kurcz Mária polgár-
mester végezte el 100-as dobókoc-
kákkal a benevezett sportolók kö-
zött. 
Nyertesek: 
László István—Kecskeméti Honvéd 
Haiszky Edina—PeLE 
Szabó Bence—PeLE 
Szilágyi Erik—PeLE 
Mag Péter—UTE 

VEREBÉRT KUPA 2014-2015 
 

INTERNETES LÉGFEGYVERES 
VERSENYSOROZAT 

VERSENYKIÍRÁS 
 

A versenysorozat fővédnöke: 
KURCZ MÁRIA polgármester. 
A versenysorozat rendezője: 
Kerekes Erzsébet elnök, Czanik 
László szakmai irányító, Kálmán 
Csaba sportlövő. 
A versenysorozat célja: jellemépítés, 
közösségépítés, felkészülés az MSSZ 
versenyeire. 
A versenysorozat jelszava: Becsület 
és Bizalom 
A versenysorozat helye: mindenki-
nek a saját klubja, lőtere. 
A versenysorozat ideje: Minden 
hónap első szerdai napján kezdő-
dik és péntekig 
tart, az alábbiak szerint. 
Tavaszi sorozat: I. 2013. április 2-4, 
II. 2014. május 7-9, 
III. 2014. június 4-6. 
Nyári sorozat: I. 2014. július 2-4, 
II. 2014. augusztus 6-8, 
III. 2014. szeptember 3-5. 
Őszi sorozat: I. 20134 október 1-3, 
II. 2014. november 5-7, 
III. 2014. december 3-5. 

Téli sorozat: I. 2015. január 7-9, 
II. 2015. február 4-6, 
III. 2015. március 4-6. 
Versenyszámok: Légpuska, légpisz-
toly 40 lövés - junior lányok és nők 
Légpuska, légpisztoly 60 lövés - ju-
nior fiúk és férfiak 
A versenysorozaton részt vehet: 
minden sportlövő, aki időben elkül-
di az eredményét. 
Nevezés: előzetes nevezés nincs, 
csupán időben el kell küldeni az 
adott versenyhét eredményét a 
verebertkupa@gmail.com címre. 
Díjazás: az éves rangsor I-III. helye-
zettek oklevélben részesülnek, to-
vábbá a versenysorozat résztvevői 
között „Verebicumok” kerülnek ki-
sorsolásra. 
Költségek: nevezési díj nincs, a ren-
dezés költségeit VEREB község, 
egyéb költségeket az induló ver-
senyzők vagy klubjuk biztosítja. 
Technikai előírások: az ISSF szabá-
lyai szerint. 
Az értékelés rendje: Minden klub, 
egyesület vagy egyéni versenyző 
tízes sorozatonkénti végeredmény-
nyel, és a belső tízesek számával 
küldi el az eredményét. 
Ennek alapján készül el az adott ver-
seny eredményjegyzéke, továbbá a 
havonta frissülő éves rangsor, mely-
nek alapja a legjobb negyedévi ered-
mények összege. 
Aki az adott negyedév egyetlen 
versenyén sem vesz részt, az kiesik 
az éves rangsorból, és az év végi 
sorsoláson sem vehet részt. 
Kivételes esetekben (pl. betegség, 
családi problémák, külföldön tartóz-
kodás), utólag be lehet pótolni a ki-
maradt negyedév utolsó versenyét, 
így a versenyző nem marad le sem 
az éves rangsorról, sem a sorsolás-
ról. 
Egyebek: A versenysorozat eredmé-
nyeit mindig szombatig, legkésőbb 
22 óráig kell  beküldeni a 
verebertkupa@gmail.com címre. 
Kérünk minden versenyzőt, hogy 
legyenek kedvesek betartani a be-
küldési határidőt. 
Az eredményjegyzék és a ranglista 
legkésőbb kedden megtekinthető 
lesz Vereb község (www.vereb.hu) 
honlapján, ill. elküldjük az MSSZ 
részére. 
 

Mindenkinek jó versenyzést és sok 
sikert kíván a Rendezőbizottság! 
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Vigyázat!  
Besurranó tolvajok! 

 

A kellemes, tavaszi idő bekö-
szöntével nemcsak a növények kel-
nek új életre, sajnos a bűnözők is 
megjelenhetnek a kertes házaknál, a 
társasházak földszinti lakásainak 
nyitott ablakainál, annak reményé-
ben, hogy oda beosonva értéket ta-
lálnak.  A hosszú téli napok után 
örömmel engedjük be a napsugara-
kat lakásunkba, élvezzük a kerti 
munkát, s utána a jól megérdemelt 
pihenést a szabadban. Szívesen be-
szélgetünk szomszédjainkkal, bará-
tainkkal a jó levegőn. Ahhoz, hogy 
jogsértés ne rontsa el hangulatunkat, 
kérjük, fogadják meg az alábbi bűn-
megelőzési tanácsokat. 

Ha otthon tartózkodunk, napköz-
ben is zárjuk be a bejárati ajtót, hi-
szen nem biztos, hogy észrevesszük 
a hívatlan látogatót! Miközben a 
szobában tévézünk, a tolvaj csend-
ben magával viheti a bejárat közelé-
ben található értékeinket. A zsák-
mány többnyire táska személyes 
iratokkal, készpénzzel. Az anyagi 
veszteségen túl, ilyenkor az okmá-
nyok pótlása csak fokozza a kárt és a 
bosszúságot.    

Ha csak rövid időre hagyjuk el 
lakásunkat, vendégeinket kísérjük ki 
vagy éppen ismerőseinkkel váltunk 
pár szót, akkor is mindig zárjuk be 
az ajtót! 

A szellőztetéssel is legyünk óva-
tosak! Ne hagyjuk kitárva földszinti 
lakásunk ablakait, ha nem tartózko-
dunk a szobában! Elég egy pillanat 
és a tolvaj már bent is van a szobá-
ban és viszi, amit értékesnek talál. 
Ugyanez igaz a függőfolyosóra nyíló 
ablakok esetében is. 

Aki kertes házban lakik, ne felejt-
se el, elképzelhető, hogy a kerti 
munka hevében fel sem tűnik a 
rossz szándékú látogató érkezése! 
Amíg a kert hátsó végében dolgo-
zunk, vagy esetleg csak kint pihe-
nünk, a nyitva hagyott kapun, ajtón 
keresztül a tettes gond nélkül bejut-
hat otthonunkba, és észrevétlenül 
távozhat értékeinkkel együtt. 

Ajtónyitás előtt minden esetben 
győződjön meg – pl. az optikai kite-

kintő igénybevételével – az Önhöz 
érkező személy kilétéről.  

Ha idegenek csengetnek be, szol-
gáltatást ajánlanak, rosszullétet szín-
lelnek, esetleg pénzváltás ürügyével 
keresik Önt, ne engedje be őket laká-
sába.  

A magukat „hivatalos személyek-
nek,” kiadó emberektől is kérje el az 
igazolványát. 

Amennyiben a hívatlan vendég 
már az Ön akarata ellenére belépett 
otthonába, ne hagyja egy pillanatra 
sem felügyelet nélkül és hívjon se-
gítséget. 

Érdemes házi leltárt készíteni az 
értékesebb vagyontárgyakról, fel-
tüntetve azok egyei jellemzőit, azo-
nosító számát. 

Lehetőség szerint nagyobb össze-
gű készpénzt ne tartson otthon, ha 
mégis pénzt tart lakásában, azt ne 
hagyja látható helyen, lemez, vagy 
pénzkazettában tárolja. 

Kérjük Önöket, hogy fordítsa-
nak figyelmet lakókörnyezetükre 
is. Ha gyanúsan mozgó idegeneket 
látnak, jegyezzék meg személyle-
írásukat, az általuk használt jármű 
típusát, színét, rendszámát és hív-
ják bizalommal a 107-es rendőrségi 
számot.                                 

Szinte mindenki előtt ismert, 
hogy a leggyakoribb bűncselekmé-
nyek jó része elkerülhető lenne, ha 
jobban vigyáznánk magunkra, ha 
körültekintőbbek lennénk. Az autó-
feltörések nagy része alkalmi tolva-
jok műve, mely óvatossággal és elő-
relátással megelőzhető.  Az utastér-
ben hagyott értékek vonzzák a bű-
nözőket. A műszerfalon felejtett mo-
biltelefonra, az ülésen vagy éppen 
az ülés alatt lévő táskára a tolvajok 
gyorsan felfigyelnek. Amennyiben 
nem sikerül eltulajdonítaniuk sem-
mit sem, a rongálással járó kár és 
bosszúság ilyenkor sem elhanyagol-
ható. Kérjük Önöket, hogy - az áldo-
zattá válás elkerülése érdekében - 
fogadják meg bűnmegelőzési taná-
csainkat! 

Soha, még rövid időre se hagyják 
személyes irataikat, bankkártyáju-
kat, lakáskulcsukat, a gépjármű ok-
mányait az autóban!  

Még üres táskát, ruhaneműt se 

hagyjanak az utastérben!  
Ha kiszállnak a gépkocsiból, min-

den esetben vegyék ki a GPS készü-
léket a tartójával együtt, és a kivehe-
tő rádiót se felejtsék az autóban! 
Amennyiben előlapja levehető, ki-
szálláskor mindig tegyék biztonsá-
gos helyre! 

Ha a bevásárolt árut látható hely-
re tudták csak elpakolni, ne hagyják 
őrizetlenül a gépkocsit! 

Mindig zárják be a jármű ajtóit, 
az ablakokat húzzák fel, kapcsolják 
be a riasztót, még akkor is, ha csak 
pár percre távolodnak el a gépjár-
művüktől! Használjanak mechanikai 
védelmi eszközöket /kormány-, pe-
dál-, váltó- zárat/ is a riasztóberen-
dezés mellett! 

Ha módjában áll, vegye igénybe 
az őrzött parkolókat, és az érték-
megőrzőket. 

A zárt, biztonságosabbnak vélt 
csomagtartó sem értékmegőrző, 
ugyanis a tolvaj a gépkocsiba bejut-
va kinyithatja azt, és onnan tulajdo-
níthat el értékeket. Ezért kérjük, 
hogy értéket soha ne hagyjanak au-
tójukban, még a csomagtartóban 
sem! 

Az utóbbi években gyakori bűn-
elkövetési módszer, hogy az elköve-
tők ki-és beszálláskor megszólítják a 
kiszemelt áldozatot, majd különféle 
módon elterelik annak figyelmét, 
így a már nyitott utastérből észrevét-
lenül eltulajdoníthatják az értékeit. 
A figyelemelterelő módszerek tárhá-
za óriási, de leggyakrabban valami-
lyen műszaki hibára hívják fel az 
elkövetők a figyelmet, vagy útbaiga-
zítást kérnek, és amíg az egyik elkö-
vető eltereli a sértett figyelmét, ad-
dig a másik elköveti a lopást. Ez a 
módszer előfordulhat bevásárló köz-
pontok parkolójában, de benzinku-
taknál és a közúton is. 

Ha a körültekintő viselkedés 
ellenére mégis bekövetkezne a 
bűncselekmény, tegyen haladékta-
lanul bejelentést az ingyenesen 
hívható 107-es vagy 112-s telefon-
számon. A rendőrök kiérkezéséig a 
helyszínt ne hagyja el, azt a nyo-
mok sikeres keresése, rögzítése 
érdekében lehetőleg ne változtassa 
meg.        

Gárdonyi Rendőrkapitányság 


