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A tartalomból: 

Verebi Híradó 
Vereb Község Önkormányza ta  

Kiadja: 

Vereb Község Önkormányzata 

300 ingyenes példányban 
 

2477 Vereb, Fő út 10. 
 

Tel. és fax: 22/238-006 
 

E-mail:  verebph@t-online.hu 
 

www.vereb.hu 
 

Felelős kiadó: 

Kurcz Mária polgármester 
 

Szerkesztő: 

Kerekes Erzsébet 

Közösségi Ház és Könyvtár 

igazgató 

Vereb Község Önkormányzata és a  

Szent Benedictus Borlovagrend 

tisztelettel meghívja  

Kápolnásnyék, Lovasberény, Nadap, Pázmánd és Vereb  

termelőit és polgárait 
 

2014. december 27-én 15 órakor, Szent János ünnepén  

a verebi Nepomuki Szent János katolikus templomba 
 

Szent János napi boráldásra 
 

 A megjelenteket köszönti Kurcz Mária Vereb polgármes-

tere 

 A gazdák nevében köszöntőt mond Wagner Péter bor-

rendi tag, Nadap polgármestere 

 Áldást kér Mati Károly borrendi tag, Vereb Tiszteletbeli 

Polgára 

 A 2014-es év újborait Tallér Krisztián plébános áldja 

meg 

 J. S. Bach—Charles Gounod: Ave Maria  

Előadja: Csonka Zsuzsanna operaénekes, a Magyar 

Állami Operaház opera nagykövete 

 Erkel Ferenc: Bánk Bán – Hazám, hazám 

Előadja: Daróczi Tamás operaénekes, a Magyar Álla-

mi Operaház opera nagykövete 
 

Kérjük a résztvevőket, megáldandó és az egyháznak felajánlott 

palackozott boraikat legkésőbb 14.45-ig helyezzék el a templom-

ban kijelölt helyre. 
 

Óévbúcsúztató dallamok 

Közreműködik: Csonka Zsuzsanna és Daróczi Tamás 

Opera nagykövetek 
 

Helyszín: Közösségi Ház – Vereb, Vajda János út 5. 

„Igyátok Szent János szeretetét .” 
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Önkormányzati hírek 

Tisztelt Verebi Lakosság! 
 

Tájékoztatjuk Önöket, hogy Kápol-

násnyék, Vereb és Nadap községek 

önkormányzatainak Képviselő-

testületei 2014. december 2-án meg-

tartott együttes ülésükön döntöttek 

arról, hogy 2015. január 1. napjától 

Vereb Község Önkormányzata is 

csatlakozik a Kápolnásnyéki Közös 

Önkormányzati Hivatalhoz. 

A Közös Önkormányzati Hivatal lét-

rehozására és működtetésére vonat-

kozó Megállapodás alapján az érin-

tett települési önkormányzatok a 

kápolnásnyéki székhellyel működő 

Közös Önkormányzati Hivatalt és a 

verebi, valamint a nadapi kirendelt-

séget együttesen működtetik. 

A Megállapodás alapján Vereb köz-

ségben változatlan módon, változat-

lan ügyfélfogadási rendben a hét 

minden napján működik az ügyfél-

fogadás. 
 

Tájékoztatásul közöljük a Kápolnás-

nyéki Közös Önkormányzati Hivatal 

köztisztviselőinek nevét, munkakö-

rét és telefonos elérhetőségét. 
 

Kápolnásnyéki Közös Önkormány-

zati Hivatal 

Székhelye: 2475 Kápolnásnyék, Fő 

utca 28. 

Központi telefonszám: 22/574-100  

Fax: 22/368-018 
 

Ügyfélfogadás: 

Hétfő: 8-12, 13-18 óráig 

Szerda: 8-12, 13-16 óráig 

Péntek: 8-12 óráig 
 

Dornyi Sándor jegyző  

574-100/111, 70/9530783 
 

Titkársági, szervezési iroda 

Kőműves Éva   

574-100/111, 70/9530781 

szervezési, titkársági irodavezető 

Személyügyi feladatok ellátása, tes-

tületi és bizottsági ülések előkészíté-

se, koordinálása, művelődési ház 

bérletével kapcsolatos feladatok 

Igazgatási Iroda: 

Szabóné Ánosi Ildikó  

574-100/112, 70/9530786   

aljegyző 

Aktív korúak ellátásával, szociális 

alapszolgáltatással kapcsolatos 

ügyek 
 

Kozmáné Bánoczki Mária  

574-100/117, 70/9530775  

igazgatási ügyintéző 

Anyakönyvezés, állampolgársággal, 

személyi adat- és lakcímnyilvántar-

tással kapcsolatos ügyek, iktatás, 

közterület-használati engedély, csa-

ládi jogállás rendezése, névváltozta-

tással kapcsolatos ügyek, közútkeze-

lő és tulajdonosi hozzájárulások ki-

adása, lakásépítési kedvezményhez 

igazolás kiállítása. 
 

Wágner Tamásné  

574-100/118,  70/9530779  

igazgatási ügyintéző 

Hagyatéki ügyintézés, temetési se-

gély, lakásépítési kedvezményhez 

igazolás kiállítása, rendkívüli gyer-

mekvédelmi támogatással, átmeneti 

segélyezéssel kapcsolatos ügyek, vé-

dendő fogyasztói körbe tartozók iga-

zolása, közgyógyellátási ügyek, te-

lepengedélyezés 
 

Dr. Somogyi Réka 

574-100/112,  3735927   

igazgatási ügyintéző 

Rendszeres gyermekvédelemi ked-

vezmény, óvodáztatási támogatás, 

birtokvédelem, növényvédelemmel, 

állategészségüggyel és állatvédelem-

mel kapcsolatos ügyek, lakásfenn-

tartási támogatás, hirdetményekkel 

kapcsolatos ügyek, kereskedelemi 

igazgatás 
  

Pénzügyi Iroda 

Vadasné Frideczki Magdolna  

574-100/113, 70/9775678  

pénzügyi irodavezető 

Költségvetéssel, beszámolóval kap-

csolatos ügyek, gazdálkodás 

 

Becskereki Katalin 

574-100/116, 70/9530785 

pénzügyi ügyintéző 

Könyvelés, gazdálkodás 
 

Glócz Józsefné    

574-100/113, 70/9530772  

pénzügyi ügyintéző 

Bérszámfejtéssel, utalásokkal kap-

csolatos feladatok 
 

Dömsödiné Mészáros Ildikó  

574-100/113, 70/9530772  

pénzügyi ügyintéző 

Tárgyi eszköz nyilvántartás, iskolai 

számlák analitikus nyilvántartása 
 

Kerkuskáné Bőhm Ágnes  

574-100/119, 70/9530774 

adóügyi ügyintéző 

Adóhatósági ügyintézés, adók és 

adók módjára behajtandó köztarto-

zások nyilvántartása, kezelése, el-

számolása. adó- és értékbizonyít-

vány kiállítása, hatósági bizonyítvá-

nyok kiadása. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A közelgő ünnepek alkalmá-

ból Vereb Község Önkor-

mányzata nevében szeretettel-

jes, áldott Karácsonyi Ünnepe-

ket és sikerekben gazdag, Bol-

dog Új Évet kívánok települé-

sünk minden lakójának. 

Kurcz Mária 

polgármester 
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szexuális irányultsága, 
nemi identitása, 
vagyoni helyzete 
vagy egyéb tulajdonsága miatt  

hátrányos megkülönböztetés éri.  
 

Az Egyenlő Bánásmód Hatóság fe-
ladata az egyenlő bánásmód köve-
telményének megsértése miatt be-
nyújtott panaszok kivizsgálása és az 
egyenlő bánásmód szempontjainak 
érvényesítése. 

 
 

Ott vagyunk a közelében. 
 

Keresse fel DR. SZATMÁRI ÉVA 
Fejér megyei egyenlő bánásmód-

referens ügyfélfogadását  
 

2015. január 7–én (szerda) 12.00 és 
16.00 óra között 

Székesfehérvári Álláskeresők Regio-
nális Egyesülete  

8000 Székesfehérvár, Tolnai utca 10., 
bejárat az iskolaudvar felől. 

 
2015. január 14–én (szerda) 12.00 és 

16.00 óra között 
Család, Esélyteremtési és Önkéntes 

Házak Hálózata, Fejér Megyei Esély-
teremtési Iroda 

(8000 Székesfehérvár, Rákóczi u. 25.) 
 

2015. január 21–én (szerda) 12.00 és 
16.00 óra között 

Székesfehérvári Álláskeresők Regio-
nális Egyesülete  

8000 Székesfehérvár, Tolnai utca 10., 
bejárat az iskolaudvar felől 

 
2015. január 28–án (szerda) 12.00 és 

16.00 óra között 
Pázmánd Község Polgármesteri Hi-

vatal 
 (2476 Pázmánd, Fő utca 80.) 

 
Egyenlő bánásmód– mindenkit 

megillet! 
 

Levélcím:  
1013 Budapest, Krisztina krt. 39/B. 
email: ebh@egyenlobanasmod.hu 
Telefon: 795-2975, fax: 795-0760 
web: www.egyenlobanasmod.hu 

Tisztelt Gazdálkodók ! 
 

Tájékoztatom Önöket, hogy 2015-

ben a  falugazdász ügyfélfogadás 

(őstermelői igazolvány ügyintézés)  

szerdánként 8.00-10.00-ig  tart. 

Személyes és földhasználati adatok 

szükségesek. 

Üdvözlettel: 

 Nagy János falugazdász 

Tel: 06/70/ 436 2461 

  

Forduljon az Egyenlő Bánásmód 
Hatóság ügyfélszolgálatához, ha 
neme, 
faji hovatartozása, 
bőrszíne, 
nemzetisége, 
nemzetiséghez való tartozása, 
fogyatékossága, 
életkora, 
egészségi állapota, 
vallási-vagy világnézeti meggyőző-
dése, 
politikai vagy más véleménye, 
anyanyelve, 
családi állapota, 
anyasága vagy apasága, 
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Előszó a Verebi Téli Esték 2015  
meghívójához. 

 
Az OTTHON MELEGE 

 
A Verebi Téli Esték, számomra 
olyan, mint az OTTHON MELE-
GE. Az a hely, az a rendezvény, 
ahova mindig szívesen megyek. 
Várom a péntek 18 órát, amikor 
itt lehetek, Vereben, a téli esték 
adott programján. 
Találkozunk a falubeliekkel, ba-
rátokkal, ismerősökkel, egykori 
osztálytársakkal, a környező tele-
pülésről idelátogatókkal, a falu új 
lakóival. Ezáltal új embereket is 
megismerünk. Új értékek terme-
lődnek. A Verebi Téli Esték han-
gulata viszi Vereb jó hírét, a bé-
kesség, a barátság, a jókedv, az 
alkotás, a befogadás eszméjét. 
Ideérkezve azt érzem, hogy en-
gem itt várnak, vendég vagyok. 
Szeretetet érzek, kapok azoktól, 
akik szervezik, akik itt vannak, 
előadóként, résztvevőként. So-
kan vagyunk! Kölcsönösen 
adunk egymásnak szeretet, fi-
gyelmet. Az otthon melege, ba-
rátságos, szerető hangulatot 
áraszt magából. Közösségformá-
ló, tudást, művelődést adó prog-
ramok vannak. Mindig van vala-
mi új. Új előadók, új témák. Gaz-
dagodunk, lélekben, tudásban, 
kultúrában. Felkészült előadók 
tartanak színvonalas előadáso-
kat. Olyan ismereteket kapunk, a 
Verebi téli estéken, amit máshol 
nem kaphatunk meg. Mindezt 
vendégként, kellemes, meleg sze-
rető légkörben. 
A gyerekkorom verebi estéi jut-
nak eszembe. A gyerek és fiatal-
kori éveimet itt éltem Vereben. 
Az emberek összejártak télen, es-
ténként. Dolgoztak és szórakoz-
tak is. Meséltek, kicserélték az is-
mereteiket. Mindig kellemes lég-
kör volt. Odafigyeltek egymásra. 
Én kisgyerekként, amikor tehet-

tem, mindig mentem édes-
anyámmal, édesapámmal ezekre 
a találkozókra. Hallgattam a be-
szélgetéseiket, figyeltem a mun-
kára. Klasszikus példa a tollfosz-
tás. Házról, házra jártak. Mindig 
volt valami, amivel megkínálták 
a jelenlévők egymást. Amikor 
egy háznál végeztek, akkor a ház 
asszonya ünnepi étellel, itallal 
vendégelte meg a résztvevőket. 
Ilyenkor még emelkedettebb volt 
a hangulat, a finom sütemények-
től, italtól és az elvégzett munka 
örömétől. 
Örülök, hogy 2015-ben is folyta-
tódik. Nagyon köszönöm azok-
nak, akik nagy odafigyeléssel, 
évről évre megszervezik ezeket 
az estéket. A 2015-s Verebi Téli 
Esték is gazdag, sok tudást, mű-
velődést adó programokkal vár-
nak bennünket. Ajánlom min-
denkinek, aki tudásra, kultúrára 
és jó légkörre vágyik!  Nagyon 
szép, kellemes és értékes aján-
dék, mindazoknak, akik részt 
vesznek, a Verebi Téli Estéken. 
 

Pálfi János 
 

Verebi Esték 2015 

 

január 16. 18:00 

Magyarrá lett keleti népek—

jászok és kunok 

Előadó: dr. Selmeczi László ré-

gész, történész 

Nyáry Éva festőművész – Egyip-

tom című kiállítása 
 

január 23. 18:00 

Életünk és a zene 

Előadók: Magasvári Viktor a 

Beatrice együttes gitárosa és 

Radovics László—Kyru az  

Ős P-Box énekese  

Hozd magaddal a gitárod az estre 

a közös zenéléshez! 
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Közösségi Ház és Könyvtár január 30. 18:00 
A bomlás rózsái és tövisei avagy 

féljünk-e a sugárzástól 

Előadó: Kautny Károly villa-

mosmérnök, a Bitt Technology 

GmbH (Ausztria) főmérnöke 
 

január 31. 15:00 
Bormustra 

Bírálók: Cseh Sándor, Erdő Já-

nos, Mati Károly és Újvári Jó-

zsef 
 

február 6. 18:00 

A teremtő hang – 

„Varázsrezgések a magyar nyelv 

és dal okán” 

Előadó: Tolcsvay Béla zeneszer-

ző, énekmondó 

Kurcz Mária falvédő gyűjtemé-

nyének kiállítása 
 

február 13. 18:00 

Élő falu, a vidék jövője – jó gya-

korlatok, példák pályázatokhoz 

Előadók: Stadler Klára, Kutai 

Tibor, Kurcz Mária 
 

február 20. 18:00 

A fotó mint dokumentum és mint 

művészeti alkotás 

Előadó: Klotz Miklós fotográfus 

Klotz Miklós – Víz című kiállítása 
 

február 27. 18:00 

A szent lődörgés, avagy útonál-

lók és úton haladók a középkor-

tól a 21. századig 

Előadó: Buzás Kálmán várostör-

ténész, Buzás Dániel és Buzás 

Krisztián 
 

március 6. 18:00 

Erotika a művészetekben 

Előadó: dr. Bálint Sándor szü-

lész-nőgyógyász, 

pszichoterapeuta 

Jambrik József festőművész kiál-

lítása 


