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Szeretettel hívjuk és várjuk Önt, családját és barátait ! 
 

Főző-és sütőverseny az Első Magyar Fehér Asztal Lovagrenddel.  

Max. 4 fős csapatok jelentkezését várjuk a főzőversenyre bármilyen étellel. A fő-

zéshez szükséges eszközökről és alapanyagokról a nevező csapatok gondos-

kodnak. A zsűri részére egy adag ételt kell felszolgálni 13 óráig. Party sátor 

ajánlott, asztalt és széket korlátozott számban, előzetes igény esetén biztosí-

tunk. 

A sütemények kategóriában egyéni nevezéseket várunk. Az otthon elkészített 

süteményekből egy kis tányérral kérünk, amit receptjével együtt 13 óráig lehet 

leadni. Régi receptek alapján  készülő „lakodalmas és ünnepi” süteményeket 

várunk.  

9:00-13:00 Főzőverseny 

12:00-13:00 Sütemények leadása 

14:00 Falunap megnyitása – Kurcz Mária polgármester 

Testvértelepüléseink, Mátraverebély és Nagyrábé  

küldöttségének köszöntése 

14:05 Dalos Ajkú Szépasszonyok műsora  

14:30 Főző-sütőverseny eredményhirdetése  

15:30 Vereb borásza díj átadása 

15:45 Virágos falunkért eredményhirdetése 

16:00 Gabitriál kerékpáros show—Debreceni Triál Klub  

17:00 Rendőrkutya bemutató 

17:30 Blue Jeans Linedancers   

18:00 Tombolahúzás  

19:00 Matyi és a Hegedűs 

20:30 Utcabál Vilivel 
 

Műsorvezető Éger L. László 
 

Ugrálóvár gyerekeknek  

Kézműves termékek—palacsinta— kürtős kalács— büfé 

A rendezvény ingyenes. 

A kezdési időpontok tájékoztató jellegűek, a programváltoztatás jogát 

fenntartjuk! 

XXI. FALUNAP 
 

2015. augusztus 1.—Sportpálya 

http://szatyorbar.blog.hu/page/2
http://www.google.hu/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCKL04fHY5MYCFUi-FAodSwAF6g&url=http%3A%2F%2Fwww.shutterstock.com%2Fsimilar-125779379%2Fstock-vector-vector-image-of-bmx-cyclist.html&ei=VUiqVeL1Fcj8UsuAlNAO&p
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Önkormányzatunk képviselő-
testülete nyilvános ülést tartott 
2015. február 6-án, március 13-
án, április 3-án, április 27-én, má-
jus 22-én, június 4-én, június 19-
én és július 14-én. 
 

Rendeletet alkotott: 
 Vereb Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének a képvi-
selő-testület szervezeti és mű-
ködési szabályzatáról, 

 a pénzbeli és természetbeni szo-
ciális, valamint gyermekvédel-
mi ellátások helyi szabályairól, 

 a személyes gondoskodást 
nyújtó szociális ellátásokról, 
azok igénybevételéről, valamint 
a fizetendő térítési díjakról, 

 a köznevelési intézményekben 
nyújtott gyermekétkeztetés térí-
tési díjáról, 

  avar és kerti hulladék nyílttéri 
égetésének szabályairól, 

 a helyi adókról, 
 ebrendészeti hozzájárulásról, 
 a kedvtelésből tartott állatok 

tartásának szabályairól. 
 

Döntött: 
 a Közép-Duna Vidéke Hulla-

dékgazdálkodási Önkormány-
zati Társulás Társulási Megálla-
podásának módosításáról, 

 a házi segítségnyújtás intézmé-
nyi térítési díjáról, 

 pályázat benyújtásáról az orvo-
si rendelő felújítási munkáira, 

 laboratóriumi vizsgálatok OEP 
finanszírozásának kiegészítésé-
ről, 

 Forrás átcsoportosításáról a 
2015. évi költségvetésben, 

 Vis major támogatási igény be-
nyújtásáról az önkormányzati 
tulajdonban keletkezett vihar-
károk enyhítésére, 

 pályázat benyújtásáról kiegészí-
tő szociális támogatás igénybe-
vételére, 

 fogászati alapellátási tevékeny-
ségre kötött feladat-ellátási 
szerződés módosításáról. 

KÖZLEMÉNY 
 

Vereb Község Önkormányzat 
Képviselő testülete elkötelezett 
az óvódás korú gyermekek és 
kisiskolások Vereben történő in-
tézményes nevelésének biztosítá-
sára. 
2015. augusztus 31-én gyermeke-
inket szerető, munkájukra igé-
nyes szakember gárdával várjuk 
óvodásainkat és kisiskolásainkat 
az intézményekben. 
Az óvoda és az iskola jövőjéről 
hiteles információ közlésre híva-
tott személy: KURCZ MÁRIA 
polgármester. 
Minden más személytől terjedő 
információ az intézményeink el-
leni lejáratás és településünk jö-
vőjének gyengítése. 
Vereb Község Önkormányzat 
képviseletében:  

Kurcz Mária polgármester 
Kerekes Erzsébet alpolgármester  

VIHAR— július 8. 
 

A negyed óráig tartó szélvihar 
településünk 70 házának és mel-
léképületének tetőzetében, a ker-
tek és udvarok fáiban, valamint a 
sportpálya nyárfáiban súlyos ká-
rokat okozott.  
Tessely Zoltán országgyűlési 
képviselő és Udvardi János tű. 
őrnagy a Székesfehérvári Ka-
tasztrófavédelmi Kirendeltségtől 
helyszíni látogatást tett másnap. 
A szakértői csapat e napon meg-
állapította, hogy a sportpálya fái 
már kisebb horderejű szél esetén 
is komoly veszélyt jelentenek. 
Nagyon nehéz szívvel, de úgy 
döntöttünk, hogy a fák kivágását 
elrendeljük és azok pótlásáról 
őshonos kőrisfa ültetésével gon-
doskodunk. A Bicskei Önkor-
mányzati Tűzoltóság segítségé-
vel sikerült az életveszélyessé 
vált fák azonnali kivágása a 
sportpályán. A többi súlyosan 
sérült nyárfa kivágásával, erdé-
szeti szolgáltatási engedéllyel 
rendelkező vállalkozót bízott 
meg az önkormányzat. 
A környék egyik legszebb sport-
pályája településünkön volt. A  
sportpálya településünk jelképe, 
a szervezett faültetés innen in-
dult 58 éve Vereben.  
Köszönet érte az akkori közös-
ségnek. Most rajtunk a sor, hogy 
ugyanezt  megtegyük ősszel, 50 
db kőrisfa ültetésével. 

 

KÉRÉS 
 

Szeretnénk emléket állítani a 
szervezett faültetők első csoport-
jának a nyárfák pótlására szerve-
zett faültetés alkalmával.  Várjuk 
azok jelentkezését, akik a nyárfá-
kat ültették, vagy azoknak akik 
tudják a faültetők neveit. A do-
kumentumtárunk részére szíve-
sen fogadunk az ültetésről ké-
szült fotókat. 

 Köszönjük. 

Önkormányzati hírek 
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Vereb Vitéz Napja 
Tessely Zoltán országgyűlési 

képviselőnk beszéde 
"Tisztelt Hölgyeim és Uraim! 
„Amikor örökségről beszélünk, 
általában arra gondolunk, ami 
atyáinktól hagyatékként reánk 
maradt. 
Lehet ez szemmel látható, kézzel 
fogható tárgyi érték, mint szer-
szám, fegyver, ékszer, ház, va-
gyon. 
Lehet azonban szemmel nem lát-
ható és kézzel nem fogható szel-
lemi kincs: gondolat, eszme, er-
kölcsi magatartás, tettek soroza-
ta, mindaz, ami évszázadok so-
rán lépésről-lépésre előbbre vitt 
egy nemzetet vagy az egész em-
beriséget. 
Tárgyi örökségek romlandók, 
tűvész, háború elemésztheti azo-
kat. Szellemi kincsek azonban 
örökkévalók. 
Ezek képezik egy-egy család, egy
-egy nemzet, vagy az egész em-
beri világ egyetlen valódi elpusz-
títhatatlan örökségét. 
Azt az örökségünket, amit nem 
vehet el tőlünk senki, ami nem 
veszhet el csupán akkor, ha mi 
magunk lemondunk róla, megfe-
ledkezünk róla, vagy egyszerűen 
restek vagyunk arra, hogy meg-
őrizzük és életünkben, cselekede-
teinkben méltók legyünk hozzá.” 
Wass Albertnek a Magyar örök-
ségünk című írásából származ-
nak e sorok. 
 

Öröm látni, hogy e gondolatok 
lelkülete - az Önök tevékenysé-
gének köszönhetően - áthatja Ve-
reben a megőrzendő örökség, a 
hagyományok és értékek ápolá-
sát úgy, hogy mára már bizton 
állíthatjuk, nem csak üres frázis, 
Vereb a kultúra és a nyugalom 
völgye lett. 
 

Köszönet jár mindazoknak, akik 
nem voltak restek megőrizni az 
örökséget és mindent megtesz-

nek azért, hogy életükben és cse-
lekedeteikben is méltók lehesse-
nek, méltók lehessünk hozzá 
úgy, hogy azt továbbadhassuk 
utódainknak is. 
A napra pontosan 162 éve, 1853 
május 9-én feltárt verebi lovas 
vitéz sírja az első olyan honfogla-
lás kori lelet, amelynek helyét 
megjelölték, előkerülését kőbe 
vésett felirattal örökítették meg; 
és a második, amelynek leletei 
múzeumba kerülhettek. Mégsem 
ettől merítenek erőt emlékéből a 
verebiek és a környéken élők im-
máron évről évre. Az előkerült 
vitéz és lovának csontjai között 
díszes lószerszámok maradvá-
nyait; valamint ezüst gyűrűt, 
bronz ékszereket, ezüst érméket, 
a koponyalékelést lefedő ezüst 
lemezt és 6 nyílvasat is találtak. 
 

E tárgyiasult emlékek mögött mi 
lehet az a szellemi kincs, ami 
nem veszhetett el, mert Önök 
nem mondtak le róla? Mi lehet e 
hely üzenete nekünk ma élő ma-
gyaroknak? 
 

Mondjuk ki bátran, a X. századi 
vitéz üzenete sokunknak ma is 
az, hogy nem elég az életteret 
körültekintően kiválasztani, de 
annak megvédéséért - akár béke-
időben is – nekünk, magyarok-
nak mindég harcolnunk kell! 
 

Napjaink háborúi Európában 
nem a harcmezőkön, hanem zárt 
tárgyalótermekben zajlanak, de a 
játékszabályok hasonlóan ke-
gyetlenek. A harc ma sem nélkü-
lözheti a bátorságot, a hűséget, a 
bajtársiasságot, a közösség össze-
tartozásának az erejét. 
 

Jó, ha ezt magunk is megtanuljuk 
és - a nevelés által - átadjuk gyer-
mekeinknek, unokáinknak is. 
(Ezen emlékhely és e rendez-
vénysorozat kitűnő lehetőséget 
teremt minderre.) 
 

Mondjuk ki bátran azt is! Körbe 

nézve magunk körül e világban: 
csapataink ma is harcban állnak, 
és csak ha elég bátrak, elég oko-
sak, és elég összetartóak tudunk 
lenni, akkor lehetünk sikeresek. 
 

Mert ahogyan Wass, A kastély 
árnyékában című írásában meg-
fogalmazza: 
„ … nem azt az embert szereti az 
Isten, nem azt a magyart, aki 
meghunyászkodik, és kezet csó-
kol a világ urainak, 
… hanem az olyan magyart sze-
reti az Isten, aki szembe szegül a 
világgal a maga jussáért, s küzd, 
miként az angyalok seregei küz-
döttek vala az ördögök seregei-
vel e világnak megmentéséért!” 
 

Ennek a hozzáállásnak, a küzde-
lemnek és a jókedvvel elvégzett 
munkának sok-sok szép eredmé-
nyét láthatjuk az Önök települé-
sén, Vereben is. Hiszen ennek az 
összefogásnak köszönhetően hív-
ták életre, az immáron 7. alka-
lommal megrendezésre kerülő 
Vereb Vitéz Napját, ezért állítot-
ták az Emlékkaput és kapták 
meg a Nemzeti Vagyonkezelőtől 
önkormányzati tulajdonba e te-
rületet. 
De ezt a hozzáállást és a közös-
ségépítő összefogást példázza a 
„Verebi Esték” rendezvénysoro-
zata és a verebi Végh János Zenei 
Nap életre hívása is. Ezért ápol-
ják a költő, műfordító református 
lelkész Szénási Sándor hagyaté-
kát. Így jöhetett létre a települé-
sen élők által adományozott köz-
kincsekből a Helytörténeti Gyűj-
temény is, amelynek egyik éke a 
restaurált Váradi biblia. Ezért 
fordítanak figyelmet a kastély-
park, több mint 5 méteres törzs-
kerületű, öreg tölgyének és a Ma-
dárcseresznyés útnak az ápolásá-
ra. Ezért fogtak össze a régi kö-
zösségi hely, a Művelődési ház 
megújításáért és ezért hoztak lét-
re újat a Verebi Háromszájú Ke-

Közösségi Ház és Könyvtár 
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A Pogánykőnél történt megemlé-
kezés után a diósdi Történelmi 
Bajvívók  a középkori magyar lo-
vagi tornákon, gyalogos bajví-
vásokon és XIII – XIV. században 
használt különféle lovagi fegyve-
rek – íjak, számszeríjak, hajító 
fegyverek, valamint egyéb szúró- 
és vágófegyverek – vívás közbeni 
használatát mutatták be a sport-
pályán. 
A Végh János Tagiskola tanulói-
nak nyitótánca után Kurcz Mária 
polgármester átadta a Vereb 
Tiszteletbeli Polgára elismerő ok-
levelet Kelemen Endre Venesz-
díjas mesterszakácsnak és dr. 
Pauli Szilárd kápolnásnyéki házi-
orvosnak. 
Helyi érték – megőrzendő örök-

ség címmel fórum zajlott az 

egyik jurtában, amelyen Neubau-

erné Szatmári Zsuzsa a Bör-

zsöny-Duna-Ipoly Vidékfejlesz-

tési Egyesület munkaszervezet 

vezetője Földi kincsek vására: jó 

gyakorlatok—hazai és nemzetkö-

zi sikerek címmel tartott elő-

adást. Küngöst és a Szent Kinga 

Termelőiskolát Szabó Gergely 

polgármester, Mátraverebélyt és 

a HU-BA faluprogramot Nagy 

Attila polgármester mutatta be. 

Támogatta: 
 

 

A Válinka Néptáncegyüttes fellé-
pését  „Aranyfényű Asszony” 
címmel Tolcsvay Béla népi szer-

tartás játékának verebi ősbemu-
tatója követte. Támogatta: 

A lovasberényi Rezeda Néptánc-
csoportot a Veszelka Kommandó 
Zenekar koncertje zárta. 
A honfoglalás kori vitéz lelet-
másolataiból kiállítást rendez-
tünk be az „Ősünk” jurtában. 
Kézműves bemutatók színesí-
tették a napot. Volt bronzöntés 
Biró Csaba, a Tűzvarázs Művé-
szeti Műhely vezetőjével ková-
csolás Kocsy Márton díszmű és 
fegyverkovács mesterrel és bőr-
művesség Sáfár Benedek bőr-
műves, nyeregfaragó és szíj-
gyártó mesterrel. 
A Levendula Játszóház és Alko-

tóműhely a gyerekeknek szer-

zett örömet a játékokkal, foglal-

kozásokkal. 
 

május 29.  
Gyermeknap  

 

Plüss állatokból nyílt időszakos 
kiállítás a gyermeknapra.  
A kiállítás megtekintését követő-

mence megépítésekor. Ezért tart-
ják fontosnak, hogy a szépen 
ápolt Forráspark Gólyafájára év-
ről évre újabb és újabb táblán hir-
dessék Vereb újszülött gyerme-
keinek neveit. Ezért szívügyük 
az óvoda és az iskola ügye is. 
Ezért törekszenek erősíteni a 
háztáji gazdálkodást, melynek 
termékeire méltán lehetnek büsz-
kék. 
Ennek az összefogásnak a sikerét 
tükrözik a díjak, amelyeket a te-
lepülés nyert el a „Virágos Ma-
g y a r o r s z á g é r t ”  é s  a 
„Falumegújítási Díj” pályázato-
kon. És a közel sem teljes felsoro-
lás végén tán a legszembetűnőbb 
és leglátványosabb, hogy ennek 
az alkotó hozzáállásnak az ered-
ménye a verebi csatorna beruhá-
zás, és a Pázmánd - Lovasberényi 
út újjáépítésének sikeres megva-
lósítása is. 
 

Kányádi Sándor, Vannak vidé-
kek című versének előszavával, 
őszinte szívvel gratulálok mind-
ehhez! 
 

„vannak vidékek gyönyörű 
tájak ahol a keserű 

számban édessé ízesül 
vannak vidékek legbelül 
szavak sarjadnak rétjein 

gyopárként sziklás bércein 
szavak kapaszkodnak szavak 

véremmel rokon a patak 
szívemben csörgedez csobog 
télen hogy védjem befagyok 

páncélom alatt cincogat 
jeget-pengető hangokat 
tavaszok nyarak őszeim 

maradékaim s őseim 
vannak vidékek viselem 
akár a bőrt a testemen 

meggyötörten is gyönyörű 
tájak ahol a keserű 

számban édessé ízesül 
vannak vidékek legbelül” 

 
Köszönöm kedves meghívásu-
kat, örülök, hogy ma együtt em-
lékezhetünk. Isten áldja magu-
kat!" 



en a  Székely Mesepódium „A 
deákot erővel királlyá teszik” 
műsorát láthatták óvodásaink és 
iskolásaink szüleikkel együtt Fa-
zekasné Domak Anikó és Éger L. 
László előadásában.  
 

június 21.  
Végh János Zenei Nap - In memori-

am verebi Végh János  
 

Az esten G. F. Händel, Verebi 
Végh János és Liszt Ferenc 
m ű v e k  c s e n d ü l t e k  f e l . 
Közreműködtek: 
Jónás Krisztina – szoprán 
Várallyay Ágnes – zongora 
Savaria Barokk Zenekar korhű 
hangszereken  
Vezényelt Németh Pál 
Vendégünk volt Vargha Tamás a 
Honvédelmi Minisztérium poli-
tikai államtitkára. 

 

június 27. 
VII. Régi égi áldás 

 

A Zuhogó pihenőhelyen tartott 
rendezvényen előadást tartott 
Somlósi Lajos és Eőry Emese ter-
m é s z e t g y ó g y á s z ,  d r . 
Andrásfalvy Bertalan néprajztu-
dós és dr. Csókay András agyse-
bész. A Tolcsvay Trió koncertje 
zárta a napot. 
Rendezvényeinket támogatta: 

Tervezett programjaink 2015. 
 

október 2. 16:00 
Szépkorúak ünnepe 

Mati György operetténekes 
 

október 23. 
Elszármazottak VIII. találkozója 

ünnepi istentisztelettel 
  

november 29. 13:00 
Adventi készülődés a Verebi 

Zöld Völgy Alapítvány szervezé-
sében 

 

december 27. 15:00 
Szent János napi boráldás  

 
A programváltozás jogát fenntartjuk. 
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50 éves  
a régi Velence Bence-hegyi 

Vörösmarty-kilátó  
 

Kiállítás nyílt az egykori Bence-
hegyi kilátóról Velencén, a Ve-
lence—Korzó aulájában. Az ün-
nepélyes megnyitó 2015. július 8-
án szerdán 17.00 órakor volt. 
A kiállítást Salacz Nóra, Velence 
Helytörténeti Egyesület támoga-
tó tag szervezte, aki maga gyűj-
tötte az anyagot hozzá. 
A mára legendának számító régi 
acél kilátó - egy leselejtezett 
olajfúrótorony - 1965 novembe-
rében került a Bence-hegy tetejé-
re, majd lett Velence szimbólu-
ma. 
A furcsa építményt a helybeliek 
és a tónál üdülők is gyorsan 
megszerették. Csodálatos volt a 
panoráma odafentről (jó időben 
még a budapesti augusztus 20-i 
tűzijáték is látszódott!)  
Nem lévén gondozója, a kilátó 
elöregedett. Felújítására nem 
volt anyagi forrás, így 1988 dec-
emberében lerobbantották. 
A kiállítás bemutatja a torony 
eredetét, építését, robbantásának 
történetét, jelen állapotát; kite-
kintéssel van a hasonló olajfúró-
tornyokból lett „testvér-
kilátókra” és bemutatja a koráb-
ban lezajló pályázati eseménye-
ket is, amint Velence 1988 óta 
vár új kilátóra. 

A kiállítás megtekinthető au-

gusztus 31-ig a Velence—Korzó 

aulájában.  

Tisztelt Lakosok! 

A nyári időszakban megnövek-
szik a besurranásos lopások szá-
ma, ezért kérjük a lakosságot, 
hogy az alábbi jó tanácsok betar-
tásával előzzék meg a bajt! 
 

Mit tehet ön, hogy ne váljon be-

törés áldozatává? 

 Lehetőleg mindig tartsa zár-
va a bejárati ajtaját, földszinti ab-
lakait, kapuját és melléképületeit 
akkor is, ha otthon tartózkodik 
vagy csak rövid időszakra távo-
zik. Ne feledje: a szúnyogháló 
nem véd meg a betörés ellen! 

 Szellőztetéskor is legyen óva-
tos! Ne hagyja őrizetlenül a he-
lyiséget, melynek ablakát nyitva 
hagyta, mert egy perc alatt be-
mászhat a tolvaj. 

 A bejárati ajtóra érdemes szé-
les látószögű optikai kitekintőt 
tetetni és belülről biztonsági 
lánccal ellátni. 

 Ne tartson otthon nagy ösz-
szegű készpénzt és egyéb értéke-
it zárja el lemez-, vagy pénzka-
zettába és semmiképp ne hagyja 
könnyen megszerezhető helyen. 

 Amennyiben tetten ért egy 
besurranó tolvajt mérlegelje a 
helyzetet, gondolja át szembe 
száll-e vele, mivel a dolog meg-
tartása vagy a menekülés érdeké-
ben a jogsértő személy erőszakot 
is alkalmazhat. 

 Kérjük fordítsanak figyelmet 
lakókörnyezetükre, szomszédja-
ikra!  Amennyiben gyanús sze-
mélyek, gépkocsik mozgását ész-
lelik, ezt nyomban jelezzék a 
rendőrség felé! 

 A lakás bejárati ajtajához kö-
zel ne tartson iratokat, értéket! 
 

Ha minden óvintézkedés ellenére 
mégis bűncselekmény áldozatá-
vá vált, kérjük tegyen bejelentést 
az ingyenesen hívható 107, vagy 
a 112 központi segélyhívó tele-

fonszámok valamelyikén. 
 

Gárdonyi Rendőrkapitányság 



SEGÍTÜNK!? 
 

Önkormányzatunk szívesen segít 
annak, aki kéri és olyat kér, amit 
módunkban áll teljesíteni.  
Mit is jelent a segítség?  
Azt, hogy tudom, hogy a problé-
mát magamnak kell  megoldani 
és mindent megtettem a megol-
dásért, csak az a kicsi hiányzik… 
aminek a segítségévek ura tudok 
lenni a problémának.  
Segítségre szorul az a nyugdíjas, 
aki lekési a buszt, utazna egy or-
vosi rendelésre.  
Segítségre szorul az, akinek a te-
tőjavítása egy pár cserép tetőről 
történő visszahelyezése megold-
ható, de ő erre már fizikai korlá-
tai miatt képtelen.  
Segítségre szorul az, aki nem 
rendelkezik otthon technikával 
az elektronikus ügyintézéshez, 
vagy egy szerszámmal a munka 
végzéséhez.  
Segítségre szorul az, aki nem bol-
dogul az ügyintézés dzsungelé-
ben.  
Senki sem tudja, mikor szorul se-
gítségre és kihez kell fordulnia, 
ezért nem mindegy, hogyan éljük 
mindennapjainkat. 
Jó tanács segítségkérőknek! 
A segítség önkéntes tevékenység, 
nem jár senkinek azonnal, oly 
módon és akkor, ahogyan a se-
gítséget kérő elképzeli. A meg-
kért mérlegel, hogy mikor és ho-
gyan tud segíteni. 
Ahhoz, akitől segítséget kérünk 
és várunk, és minden embertár-
sunkhoz, az elemi viselkedési 
normák betartásával és kellő tisz-
telettel kell(ene) közelítenünk. 
Mindenkinek van lelke és önér-
zete még akkor is, ha rendelkezik 
a megbocsátás képességével és 
ne feledjük, „csak annyit várha-
tunk el másoktól, amit mi is ké-
pesek vagyunk adni”. 
 
 

A segítségért köszönet jár! 
 
 

Kurcz Mária 

Verebért Egyesület  

A Verebért Kupa internetes 
légfegyveres  versenysorozat 
folytatódik a 2015-16. évadban.  

A versenysorozat célja: jellem-
építés, közösségépítés, felkészü-
lés az MSSZ versenyeire.  

A versenysorozat jelszava: 
Becsület és Bizalom. A verseny-
sorozat helye: mindenkinek a 
saját klubja, lőtere. Technikai elő-
írások: az ISSF szabályai szerint. 

Az értékelés rendje: Minden 
klub, egyesület vagy egyéni ver-
senyző tízes sorozatonként vég-
eredménnyel, és a belső tízesek 
számával küldi el az eredményét. 
Negyedévenként a versenyered-
mények alapján átlageredmény 
készül, az év végén pedig, össze-
sített rangsor készül a negyed-
évenkénti legjobb-, tehát a 4 leg-
jobb eredmény összeadásával.  

Az elmúlt évad eredményhir-
detése március 28-án volt itthon, 
Vereben. Ízelítőként értékeink 
egy részével ismerkedhettek a 
hozzánk érkezők egy közösen 
eltöltött kellemes napon. Gratu-
lálunk a legjobb eredményt el-
érőknek és köszönet minden 
résztvevőnek. Reméljük, jövőre 
még többen leszünk. 

 
A település kulturális életét is 

segítettük az elmúlt félévben. A 
Nemzeti Kulturális Alap (NKA), 
a Nemzeti Együttműködési Alap 
(NEA) és a Velencei-tó Térségfej-
lesztési Egyesület támogatásával 
anyagilag hozzájárultunk a Ve-
reb Vitéz napi, a verebi Végh Já-
nos Zenei napi rendezvényhez és 
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a Régi Égi Áldás napjához. 
 

Önkormányzatunk képviselő-
testülete, a Közösségi Ház és  a 
Verebért Egyesület  nevében kö-
szönjük, hogy rendezvényeinket 
támogatják.  

 
Az egyesület tulajdonában 

lévő lovakkal továbbra is dr. 
Molnos Levente foglalkozik, ő 
gondozza őket.  

A zöld kaszálásával folyama-
tosan biztosítjuk a takarmányt 
lovainknak. Köszönet érte Vereb 
Község Önkormányzatának,  Ko-
vács Sándornak, Szabó Péternek, 
Vámi Györgynek, Nyári Ferenc-
nek, Jakab Zoltánnak, Szabó Fe-
rencnek, Poszkoli Imrének,  
Taródi Lászlónak, Szabó Lajos-
nak, Gattyán Lászlónak valamint  
Zámbó Zoltánnak, Vajda Dezső-
nek és Dani Jánosnak. Köszönet a 
terület tulajdonosainak, akik ren-
delkezésünkre bocsájtják lucer-
násukat, kerti kaszálójukat.  

 
A velencei magántanulókon 

kívül egyesületünk tagjainak 
gyermekei, unokái jönnek a lo-
vakkal ismerkedni, lovagolni. 

Öröm számunkra, hogy má-
jusban két csikó született. 

Reméljük, sikerül a lovas szol-
gáltatáshoz szükséges feltétele-
ket pályázat és támogatás segít-
ségével megteremtenünk, a hob-
bilovagoltatást népszerűsítenünk 
Vereben és a környezetünkben.  


