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Ünneplő Gyülekezet!
Kis falunk híres szülöttére, verebi
Végh Jánosra emlékezve gyűltünk ma
össze.
A Magyar Zenei Lexikon szerint, ő
volt az akadémikus-romantikus zenei
irányzat egyik kiemelkedő magyar képviselője.
A 18-19. században, Európában pezsgő zenei élet folyt, és ebben Magyarország is európai színvonalon állt. Az Eszterházy, Zichy, Károlyi, Grassalkovich
grófok kastélyaiban élénk zenei élet
folyt Haydn és Beethoven gyakori vendégek Magyarországon.
Ebbe a sorba tartozik a verebi Végh
kastély is. Végh János nagyapja, verebi
Végh Ignác idejében a 18. század végén
már házi játékszín működött kis zenekarral. Rendszeres hangversenyek voltak a Végh kastélyban és a falu templomában. Később a magyaros hangvitelű
zene képviselői is vendégeskedtek Vereben: Csermák Antal, Bihari János és Lavotta János is. Ilyen zenei légkörben nevelkedett az ifjú Végh János, nem csoda,
ha ő maga is a zene művelője és sok romantikus mű szerzője lett.
De nem csak a saját örömére zenélt, a
magyar zenei élet fellendítésén is munkálkodott. Részt vett az Országos Zeneakadémia megalakításában és Liszt Ferenc elnöksége idején az Akadémia alelnöke volt 1887-ig. Sok kimagasló tudású
európai zenész működött Magyarországon a 18-19. században és ez nem maradt hatás nélkül.
A verebi Végh család leszármazottja,
Végh Péter ma itt él közöttünk kedves
feleségével, Helga asszonnyal, és a családi hagyományokhoz híven szervezi
templomunkban a zenei alkalmakat, így
lesz ez a mai napon is.
A Teremtő Isten gazdag szeretetében
nem csak az élet alapfeltételeit rendelte
ki számunkra, hanem ezen felül olyan

ajándékokat is adott, amik szebbé tehetik életünket, ilyen a dal és a zene. Rohanó életünkben a felüdülés, elcsendesedés hatása nemesebbé teszi lelkünket.
Életünk végével sok mindent itt hagyunk, de a zene elkísér a halálon túl is.
János így látja a Mennyei Jelenések
könyvében: „Látám, íme egy Bárány áll
a Sion-hegyén, és hallék szózatot az égből, mint sok vizek suhogását, és hallám
hárfásoknak szavát, akik hárfájukkal
hárfáznak, és énekelnek mintegy új éneket a királyi szék előtt…”
Adja Isten, hogy Kodály Zoltán álma
valóra váljon, és legyen a mi magyar
népünk minél szélesebb körben zeneértő és zeneszerető, és minél többen gyönyörködhessünk egykor a mennyei hárfák hangjában.
Legyen áldott verebi Végh János emlékezete, és adjon Isten hozzá hasonló
zenei vezetőket ma is hazánknak!

2011. június 23.
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Önkormányzati hírek
A helyi újság legutóbbi megjelenése
óta településünk Önkormányzatának
Képviselő-testülete 3 ülést tartott.
Az ülésen döntött:
- A Szennyvíz beruházás PR feladatok
ellátásáról.
- A Szennyvíz beruházás mérnöki és
műszaki felügyelet feladatok ellátásáról.
- A 2010. évi költségvetés zárszámadásáról.
- Az SZMSZ módosításáról.
- A Körjegyzőség 2010. évi pénzügyi
beszámolójáról.
- Velencei önálló Okmányiroda támogatásáról.
- A 2011. évi Közbeszerzési tervről.
- Az VKTKT társulási megállapodásának módosításáról.
- A szennyvízberuházáshoz kapcsolódó
46 817 644 Ft összegű Fejlesztési hitelszerződésről.
- Vereb Tiszteletbeli Polgár cím 2011.
évi odaítéléséről.
- A „Humán” Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Társulás 2010. évi
munkájának értékeléséről.
- A település átfogó fejlesztési tervének
módosításáról.
- A Fejlesztési ciklus programról.
- Az ÖNHIKI pályázat beadásáról.
- A támogatott civilszervezetek 2010.
évi munkájáról szóló beszámoló elfogadásáról.
- A” Virágos Magyarországért” mozgalomba benevezésről.
- A 2010. évi belső ellenőri jelentésről.
- Az iskola fenntartó változásról.
- A Pogánysír területének Önkormányzati tulajdonba kéréséről.
- Az Óvodai szünetekről.
- A lovasberényi és pázmándi Polgárőr
egyesületek támogatásáról.
- Pályázat benyújtásáról a Fejér Megyei
Pénzügyi Alaphoz.
- A Közbeszerzési Szabályzat módosításáról.
- A Hulladék gazdálkodási Önkormányzati társulási megállapodás módosításáról.
- A KÉ-7969/2011.Közbeszerrzési eljárás eredményéről.
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Tárgyalt:
A település kulturális programjairól, hozzá kapcsolódó pályázatokról.
Szabó Rezsőné és Szabó Róbert
felperesek Önkormányzat elleni
peréről.
Önkormányzatunk Képviselőtestülete 2011. június 27-én
(hétfőn) 18 órától tartja következő
ülését.
Napirend:
1./ Beszámoló az előző ülés óta
végzett munkáról.
Előadó: Kurcz Mária polgármester
2./ A gyermekorvos beszámolója.
Előadó dr. Varga László gyermekorvos
3/ Beszámoló a Gárdonyi Rendőrkapitányság települést érintő feladatairól.
Előadó: Dr. Sági János
4./Beszámoló a tagiskola munkájáról.
Előadó: Tőzsér Mónika tagiskola
vezető
6./Beszámoló a tagóvoda munkájáról.
Előadó: Kratancsikné Szilágyi
Terézia tagóvoda vezető
7./Beszámoló a kistérség munkájáról.
Előadó: Tóth István Társulási
Tanács Elnöke
Vereb, 2011. 06. 20.
Kurcz Mária polgármester

Kedves Lakosaink,
Fiatalok és Gyerekek!
Sajnálatos tény, hogy az utóbbi
hetekben egyre több az eldobált
szemét. Településünk főbb közlekedési és pihenő helyein hulladékgyűjtők találhatók.
Kérünk mindenkit, szíveskedjenek ezeket használni.

Szennyvízberuházás
Önkormányzatunk Képviselőtestülete a Dr. Kardkovács és Társai
Ügyvédi Irodát (1027 Budapest,
Frankel Leó út 9. I/6.) bízta meg a
„Vereb Község Szennyvízelvezetése” tárgyú, KEOP-1.2.0/2F/09-2010
-0026 azonosító számú projekt 2.
fordulós beszerzési és közbeszerzési eljárásainak teljes körű, a jogszabályokban előírt módon történő
lebonyolítására és az ezzel kapcsolatos hivatalos közbeszerzési tanácsadói feladatok ellátására. Az
ügyvédi iroda az eljárás végén elkészíti a határozati javaslatot, mely
alapján Képviselő-testület dönt.
- Ez idáig döntött a projekt menedzseri feladatokat ellátóról.
- A nyilvánossági feladatokat ellátóról 2011. március 30-i ülésen történt döntés.
- A műszaki ellenőri feladatokat
ellátására lefolytatott beszerzésről
április 29-én született döntés.
- A kivitelezői feladatok ellátására kiírandó pályázati felhívás a
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
Közbeszerzési Felügyeleti Főosztály minőségbiztosítási eljárása
után jelent meg a Közbeszerzési
Értesítőben.
A közbeszerzési eljárást követően június 6-án döntött az eljárás
eredményességéről a Képviselőtestület. Az eljárás dokumentumait
megküldtük a Fejlesztési Igazgatóságnak, mely tanúsítványban igazolta, hogy az eljárás a törvényi
előírásoknak megfelelően történt.
Ez után történik meg a pályázók
kiértesítése és a pályázók jogorvoslati beadványai után köthetjük
majd meg a beruházási szerződést.
Nem kívánok most megnevezni
senkit, mert nem tudhatjuk az esetleges jogorvoslati eljárás végkimenetelét.
Tudom, hogy józan ésszel felfoghatatlan, hogy ennyi eljárás,
ellenőrzés, adminisztráció előzi
meg az építkezést, de tudnunk kell
az EU egy ilyen szervezet. A közbeVerebi Híradó

szerzési eljárást szabályozó törvény
szerteágazó és aprólékos, ráadásul
szinte hetente változik. Az iroda a
munkavégzés mellett a jogszabályszerűség biztonságát is nyújtja, hisz
övé minden felelősség.
Itt szeretném megköszönni a
lakosság eddigi türelmét, példaértékű kötelesség teljesítését az érdekeltségi hozzájárulások fizetésében,
hisz e nélkül nem tudnánk építkezni, ha minden rendben lesz, már
augusztusban.
Szeretném kérni, hogy a nem
fizetők ne vegyék sértésnek a végrehajtási eljárás megindítását. Minden köztisztviselő számára ez a
legrondább feladat, de csak így tudunk jó érzéssel azok szemébe nézni, akik kevéske nyugdíjukból, szerény jövedelmükből példásan vállalnak részt minden esetben a település kiadásaiból.

Szemét
Önkormányzatunk sajnálattal
tapasztalta április elejétől, hogy a
hét
közepén,
csütörtökönpénteken elvitettük a konténert a
temetőből és hét végén építési hulladékkal lett tele.
Ment ez 3-4 hét végén és ezt
megelégelve feljelentést tettünk
április 18-án a rendőrségen, mert a
hulladék eredetére utaló nyomokat találtunk, melyet átadtunk a
rendőrségnek.
Egy
konténert
36 250 Ft-ért szállít el a Depónia
Kft.
Azt mondtam, ha valakinek
kisebb mennyiségű hulladéka van
és tájékoztat, vigye a temetői konténerbe inkább, mint az erdő szélére. Sajnos visszaélés lett a dologból. Vállalkozások szállítója lett a
verebi temető konténere.
Önkormányzatunknak egyre
apadó állami támogatásból, egyre
nehezebben befolyó helyi adókból
kell ellátnia feladatát, amiből a
heti két temetői konténer szállítás
nem finanszírozható, ezért a temető konténerébe minden nemű hulladék lerakása TILOS!
Kurcz Mária polgármester
XX. évf. 2. szám

Iskolai hírek
Május
Pályáztunk a Gyermekétkeztetési
Alapítványhoz a IV. Paprikás krumpli
főző versenyre. Egy esős vasárnapon
indultunk el a budapesti Vidámparkba,
ahol a kapott alapanyagokból kellett
megfőzni a csapat részére az ebédet,
amit neves közszereplőkből álló zsűri is
értékelt. A számunkra díjnyertes étel
legjobb kritikája az volt, hogy egy szemig elfogyott, és még a GYEA segítői
is többször repetáztak belőle. A gyerekek ezalatt igénybe vehették a park játékait, és még az időjárás is kegyes volt
hozzánk, mert amikor játszani lehetett,
nem esett az eső. A desszert az ország
legnagyobb tortája volt, melyből bőséges adagokat adtak az édességet elkészítő cukrászok. Reméljük jövőre is lesz
lehetőségünk paprikás krumplit főzni a
GYEA védnöksége alatt.
Ebben a hónapban érkeztek meg a
TIOP 1.1.1/07 pályázatban megnyert
interaktív eszközök és számítógépek.
1.886.500 Ft értékben digitális táblát,
szavazócsomagot, wifi eszközt és 3
számítógépet kaptunk, melyek használatához június 23-án tanfolyamot fognak
végezni iskolánk pedagógusai.
25-én a 4. osztályosok részt vettek
az Országos Kompetencia Mérésben.
Szövegértés, íráskészség, számolási
készség, logikus gondolkodás, amiről
számot kellett adniuk.
26-án a Kabóca Bábszínház utolsó
bérletes előadását nézhettük meg Székesfehérváron.
30-án az óvodásokkal együtt a székesfehérvári tűzoltó kapitányság vendégei voltunk. Megismerkedhettünk a
felszereléssel, a járművekkel, és a múzeumot is megnézhettük.
Június
Ezúton szeretnénk megköszönni a
Szülői Munkaközösség és az Önkormányzat pedagógusnapi köszöntését,
melyhez finom vacsorát is készítettek.
11-én iskolánk névadójának emléktáblájánál megemlékezéssel és koszorúzással kezdődött a második verebi zenei
nap a Barátság a zene jegyében Liszt
Ferenc – Végh János emlékest címmel.
14. Iskolai kirándulás a Magyar Vas-

úttörténeti Parkba. Sok érdekeset láthattunk és tapasztalhatunk a régi vonatok
és a modellvasutak között. Idegenvezetőink szakértelemmel irányítottak minket a hatalmas területen. A gyerekek és
felnőttek közös kedvence a kerti vasút
lett, mellyel szinte az egész parkot bebarangolhattuk.
15. Délután lezártuk a 2010/2011-es
tanév szorgalmi időszakát. Tanulmányi
eredménye miatt egy tanulónk sem ismétel évet. A 7 távozó negyedikes helyére pedig 7 kis elsős iratkozott be áprilisban. Kívánjuk a tanulóknak, hogy
tartalmasan, pihenéssel és játékkal töltsék a nyári szünetet, hogy az évkezdésre
újult erővel érkezhessenek szeptemberben.
16-20. között a hagyományos nyári
napköziben múlathatták a szünidőt a
gyerekek, akik eljöttek játszani közénk
Nyári ügyeleti napok: kéthetente
szerda 9-12 óra között. 2011. 06. 29.,
07. 13., 07. 27., 08. 10., 08. 24.

Felsősök, Gimnazisták!
Az iskolabusz a mostani feltételekkel
már nem működtethető. De az iskola és
az önkormányzat szeretné fenntartani.
Ehhez az iskolabusz használatára
nem jogosult tanulóknak ( az alsósok és
a gimnazisták ) bérletet kellene váltaniuk az iskolabuszra, melynek ára a járatos buszra szóló bérletével lenne azonos.
Erről írásos értesítést kaptak a szülők
már egyszer, de sajnos kevés visszajelzés érkezett. Ahhoz, hogy pontosan tudhassuk hány tanuló venné még így is
igénybe a buszt, és így mennyit kellene
az önkormányzatnak fizetnie még emellé, fontos lenne a visszajelzés.
Kérjük, hogy mielőbb jelezzenek
vissza akár a hivatalba, akár a
30/4105841-es számon.
Fontos lenne, mert az Önök és gyermekeik érdeke, hogy szeptemberben
indulhasson a busz.
Élményekben gazdag nyári szünetet kívánok minden tanulónknak és
kollegának.
Tőzsér Mónika tagiskola igazgató

3

Közösségi Ház és Könyvtár
V. Sárrét Íze Fesztivál
Nagyrábé, 2011. április 22-23.
Nagyrábén turisztikai konferenciát tartottak, amelyre településünk
meghívót kapott. Verebet nyolcan
képviseltük a rendezvényen.
Gyarmati Sándorné polgármester és Koroknai Béla a Hajdú-Bihar
Megyei Falusi Turizmus Egyesület
elnöke köszöntője után Élet a Velencei-tó árnyékában címmel Kurcz
Mária polgármester mutatta be Verebet, értékeinket. Frankó Pál a Békés Megyei Falusi Turizmus egyesület elnöke a falusi turizmus marketingjéről tartott remek, gondolatébresztő előadást.
Dr. Csizmadia László a Falusi és
Agroturizmus Országos Szövetsége
elnöke, a rendezvény egyik védnöke
jó munkát és hasznos tapasztalatcserét kívánt a megjelenteknek mindkét
napra, majd Zubánics László beregszászi történész fotókiállítását Kocsis Csaba író, szerkesztő Kárpátalja
ezredéves kincsei címmel nyitotta
meg. Kárpátalja falusi turizmus törekvéseiről és eredményeiről számolt be Dupka György a Kárpátaljai
Magyar Művelődési Intézet igazgatója és Szuhán András Bene polgármestere az érdeklődőknek. Előadásukból kiderült, összefogással minden lehetséges. Megható esemény
volt Nagyrábé és Bene(Kárpátalja)
testvér települési megállapodásának
aláírása. A konferencia Vereb község gasztronómiai bemutatójával
zárult.
Másnap részt vett Vereb Vitéz
népe csapatunk a főzőversenyen. A
benevezett 75 csapatból arany fokozatot értünk el sonkagombócleves és
káposztás hajtóka menünkkel.
Köszönjük Nagyrábé képviselőtestületének és Kocsis Csabának a
meghívást és vendéglátást, különösen Gyarmati Sándorné Katikának
és kedves férjének. A művelődési
ház munkatársainak a segítségnyújtást. A település minden lakójának a
baráti fogadtatást, kedvességet.
A berekfürdői csapatnak a jó
hangulatot, a magyar nótákat és a
"tüzet".
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A kárpátaljai Kokas-bandának a
gyönyörű népzenét.
Reméljük sikerül az itt kialakult
kapcsolatokat megtartanunk és találkozunk egy újabb főzőversenyen
vagy fesztiválon.

Anyák napja

ban, korhű fegyverzettel, mögöttük
alapításuk sorrendjében a magyar
történelmi lovagrendek: Nemzetközi Szent György Lovagrend (1326),
Magyar Rend, (1753) Szent László
Társaság (1861) és Rend, mögöttük a
Szent Benedictus Borlovagrend és a
verebi néptánccsoport. A gyalogcsapat mögött gördültek a hintók a váli
Hun Csapat kíséretében, majd a szekerek és a menetet záró Pázmándi
Lovas Egyesület tagjai.
Vereb Vitéz emlékművénél a
Himnusszal kezdődött a megemlékezés, majd Ady Endre: Góg és Magóg fia vagyok én című versét szavalta Rátfai Emese Judit. Őt követte
dr. Ravasz István hadtörténész, alezredes méltató beszéde.

2011. május 01.
Hagyományos községi anyák
napi ünnepségünkön az óvodások,
iskolások és a Dalosajkú Szépaszszonyok Karának műsorával köszöntük meg a drága dédikéknek,
nagymamáknak, édesanyáknak azt a
sok melegséget, odaadást és szeretetet, amit nyújtanak.
Köszöntöttük az elmúlt egy esztendőben született verebi gyermekeket - Gruber Nimródot, Molnár Hangát, Lakatos Laurát, Patatics Rékát,
Lukács Bencét, Drapos Lillát, Kapusi
Patrikot, Keczeli Csengét - és édesanyjukat.

Vereb Vitéz napja
2011. május 21.
Délután esett. Röpke, könnyű
zápor, nem zavart el senkit.
Csupán a falu egy részét – Cseresznyés út, Petőfi út és Dózsa út
lehajló ága által körülhatárolt részt
érintette. Könnyű nyári zápor, közben sütött a nap.
Ha ezoterikus lennék, úgy vélném – Vereb Vitéz langyos nyári eső
formájában meglátogatta az őt ünneplő tömeget.
Az ünnep tradicionális felvonulással kezdődött. Riogtak a kürtök,
durrogtak a karikás ostorok. Szél
csattogtatta a történelmi lobogókat –
ezeregyszáz év lobogóit. Elől a gyalogos hagyományőrzők korhű ruhá-

Tisztelgésképp a honfoglaló vitéz
előtt a Honvédelmi Minisztérium és
a történelmi lovagrendek képviselői
megkoszorúzták az emlékhelyet.
A program többi része már a szokott rendben zajlott, séta Vereb Vitéz útján a pinceszeren, ahol hűs
borral, üdítővel, káposztás hajtókával és kecskesajttal várták a szőlősgazdák a vendégeket. Bemutatók a
sportpályán, vitézi próba, játszóház
a gyerekeknek, kirakodóvásár és
köleses sör a felnőtteknek.
Intermezzo a produkciók között
a Vereb Tiszteletbeli Polgára címek
átadása. Ez évben Dr. Bálint Sándor
szülész-nőgyógyász főorvos, Dr.
Kassai Tibor nyugalmazott egyetemi
tanár, Dr. Négyesi Lajos hadtörténész,
Pók
Béla
vállalkozó,
Szauerwein Tibor kaszkadőr részesült az elismerésben.
Verebi Híradó

A lovasberényi Rámás Csizma, a
pázmándi Röpike, Tipegők, a verebi
néptáncosok, a középkori lovagcsapat Szauerwein Tibor vezetésével és
a váli hunok Berecz Botond vezetésével nívós, emlékezetes produkciót
nyújtottak.
Ami a legtöbbet jelenti – itt volt
Lovasberény, Pázmánd, Vál szereplőként és nézőként is. Vereb Vitéz
napja már nem csupán a mi ünnepünk, hanem az egész térségé.
Ez így van rendjén.
-emelKöszönet érte támogatóinknak.
Agromark 2000 Zrt.
Bábel Krisztiánné
Baráthné Palánki Anita
Bíró Valéria
Czakó Dániel - Pázmánd
Csizmazia László
Dani János – Pázmánd
Dalosajkú Szépasszonyok Kara
Daru Tivadarné
Erli Gábor
Espár Gyula
Eurogasztro Kereskedelmi Zrt.
Fodor András - Pázmánd
Gál Attila
Gécs Pékség - Lovasberény
Gruber Márk
Gulyás Dávid
Győri Alex Gábor
Győri Erik János
Harangozó Elizabéta
Hollósi Ilona
Hollósi Jánosné
Horváth Ákos
Horváth Alex
Horváth Anita
Horváth Attila
Horváth Attila ifj.
Horváth Attiláné
Horváth Károly
Horváthné Meggyesi Edit
Hun Csapat - Vál
Jakab Bernadett
Jakab Sándorné
Jámbor Fanni
Joháczi Józsefék - Székesfehérvár
Kamocsa Zoltán - Kajászó
Kerekes Erzsébet
Kerekes Gábor
Kerekes Istvánné
Kerekes Zsuzsa
Kolonics Károlyné
Kovács Csaba
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Kovács Csabáné
Kovács Fanni
Kovács Lajos
Kovács Lajosné
Kovács Sándor
Kovácsné Pap Mária
Kőszegi Vilmos
Kupi László - Kápolnásnyék
Kurcz Mária
Lászlóné Keresztes Rózsa
Lovasberény Községi Polgárőrség,
Érték és Vagyonvédelmi Egyesület
Magyar Rend
Mati Károly - Kápolnásnyék
Mocsi Tibor
Molnár János
Molnos Levente
Nagy Tiborné
Nemzetközi Szent György Lovagrend
Nyárainé Boromisza Klára
Pálinkás Gábor
Pálinkás György
Palóczi Istvánné
Pázmánd Község Önkormányzata
Pázmándi Lovas Egyesület
Pázmándi Polgárőr Egyesület
Pető Alexandra
Pók Béla - Székesfehérvár
Rág – Csa Kft.
Ribai Sándorné
Szabó Béláné
Szabó Bence
Szabó Dalma
Szabó Dániel
Szabó István
Szabó Istvánné
Szabó Lajos
Szabó Péter
Szabó Péterné
Szauerwein Tibor - Székesfehérvár
Szénási László
Szent László Társaság és Rend
Tabi Adrienn
Tabi Márk
Taródi László
Tőzsér Mónika
Vámi György
Vámi György ifj.
Vámi Györgyné
Varga Attila
Varga Attila ifj.
Varga Attiláné
Varsányi József
Szent Benedictus Borlovagrend
Vereb Község Önkormányzata
Verebi Football Club

„Barátság a zene jegyében”
Liszt Ferenc – Végh János emlékest
2011. június 11.
A 18. század közepén, Vereb a
Végh család tulajdonába került.
Nemzeti érzelmű, felvilágosult,
művelt urat kap a falu. Verebi Végh
Ignác és leszármazottai érzik, tudják, hogy a felemelkedés útja a művelődés.
Zeneszerető és művelő emberekként hamarosan zenei központtá
emelték a falut, s otthont adtak az
akkori Magyarország negyedik legnagyobb szimfonikus zenekarának.
Operabemutatók, (Mozart Varázsfuvolájának ősbemutatója),
színelőadások zajlottak.
Verebi Végh János emlékére második alkalommal tartottunk koncertet a katolikus templomban. Az
idei évben kapcsolódtunk a Liszt
Emlékévhez.
A verebi Végh János zenei napon
nagynevű művészek – Jandó Jenő,
Selmeczi János, Jónás Krisztina,
László Szilvia, Fekete-Bernáth Orsolya és Vasvári Tamás előadásában
hallhattuk Liszt Ferenc és verebi
Végh János műveit.
A repertoárválasztás nem volt
véletlen. Verebi Végh János, a Zeneakadémia volt alelnöke és Liszt Ferenc barátsága a szokásos mestertanítványi és munkatársi kapcsolaton messze túl családiasan bensőséges jellegű volt. Ez a „barátság” a
mottója a rendezvénynek.
Koszorúzással kezdődött a program az iskola névadójának emléktáblájánál a verebi Végh János Tagiskolában. Köszönjük Borostyán
Boglárka szavalatát, Jámbor Noémi
és Tamás Luca furulyázását.
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Ezt követően a Végh család temetőkertjében Szénási Sándorné ref.
lelkipásztor és Halász Károlyné lelkipásztori kisegítő emlékezett Végh
János sírjánál.
Koncerttel folytatódott
a
program. M. Tóth Antal, a Magyar
Tudományos Akadémia Veszprémi
Akadémiai Bizottsága, zenetudományi munkabizottság elnöke Liszt
Ferenc és verebi Végh János kapcsolatáról beszélt.
Végh János öröksége – Liszt Ferenc élete és munkássága kiállítást
Eckhardt Mária, a Liszt Ferenc Emlékmúzeum és Kutatóközpont kutatási igazgatónője nyitotta meg a Közösségi Házban.
Rendezvényünket támogatták:
Balassi Intézet, Közigazgatási és
Igazságügyi Minisztérium, Liszt
Ferenc Társaság, Liszt Ferenc Emlékmúzeum és Kutatóközpont,
Nemzeti Erőforrás Minisztérium,
Vereb Község Önkormányzata,
verebi Végh Péter.
Köszönet érte.

A kiállítás megtekinthető előzetes jelzés alapján július 31-ig.
A rendezvényre készült kiadvány
korlátozott számban
ingyen kapható a könyvtárban.
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Tervezett további rendezvényeink 2011-ben:
Július 09. (szombat) 10 óra
Sportnap
Sportnap az Ifi Klub és a Verebért
Egyesület szervezésében.
Fiatalok—”öreg fiúk” labdarúgó
mérkőzés, 11-es rúgó verseny, légpuskalövészet, íjászat, ügyességi
versenyek, stb.
Augusztus 06. (szombat) 10 óra
XVII. Falunap és
Elszármazottak IV. Találkozója
Elszármazottak gyülekezése a Közösségi Házban, ahol a helyiek várják őket.
Ruppert Iván „Vereb fotókon” című
kiállításának megnyitása a Közösségi Házban.
Lovas kocsikázás Vereb Vitéz sétaútján:
Pogánykő – borkóstoló a pinceszeren – a zuhogói pihenőhelyen vetélkedő: Ismerem Verebet?! - totó.
„Nagyanyáink főztje — sültje” - Főző-és sütőverseny az Első Magyar
Fehér Asztal Lovagrenddel az iskola
udvarán.
Csapatok nevezését várjuk a főzőversenyre. Lehetnek: volt osztálytársak, elszármazottak és itt élő rokonok, barátok, munkatársak, családok, civil szervezetek.
A főzéshez szükséges eszközökről és
alapanyagokról a nevező csapatok
gondoskodnak. A benevezett csapatok a zsűri részére egy adag ételt
biztosítsanak.
A sós és édes sütemények kategóriában egyéni nevezéseket várunk. A
nevezéshez egy tányérral kérünk.
Virgonckodó Játszópark
Virágos falunkért mozgalom eredményhirdetése – Verebi Zöld Völgy
Alapítvány.
Fellépők:
Verebi Végh János Tagiskola
Dalosajkú Szépasszonyok Kara
Lovasberényi Rámás Csizma néptáncegyüttes
Abai citerások
Verebi néptáncosok
Palásti Eszter és Lejla—Ír tánc
Tabáni István
Utcabál a Négyes Fogat Zenekarral
Tombola, büfé

Szeptember 17. (szombat) 14 óra
XIX. Szüreti nap
Műsorok a Szabadság téren.
Fellépők:
Verebi Tagóvoda gyermekei
Verebi Végh János Tagiskola tanulói
Dalosajkú Szépasszonyok Kara
Verebi néptáncosok
Tarnai Kiss László nótaénekes.
Bál a Négyes Fogat együttessel.
Szeptember 24. (szombat) 13 óra
Légpuskás lövészverseny
Az 1848-as pákozdi csata emléknapja alkalmából légpuskás lövészversenyt szervez a Verebért Egyesület a
pázmándi Lövész Klubbal.
I. és II. világháborús fegyverbemutató
Szeptember 30. (péntek) 15 óra
Szépkorúak napja
A község idős lakóinak köszöntése.
Október 23. (vasárnap) 10 óra
1956-ra emlékezünk
Ünnepi istentisztelet.
Koszorúzás az ’56-os kopjafánál.
Ravasz István: Töredékek egy
Álomról—könyvbemutató a Közösségi Házban.
Ravasz István 18 és fél esztendős
fiatal költőt ’56-ban halálos golyó
érte, versein keresztül rá emlékezünk.
November 27. (vasárnap) 13 óra
Adventi készülődés
A Verebi Zöld Völgy Alapítvány
szervezésében a Forrásparkban.
Karácsonyfa díszítése közösen.
Adventi koszorú készítése.
Dalosajkú Szépasszonyok Karának
ünnepi műsora.
Gyertyagyújtás.
December 3. (szombat) 20 óra
Mikulás bál az óvodás szülők szervezésével.
A változtatás jogát fenntartjuk.
Rendezvényeinkről honlapunkon,
a hír-és képgalériákban láthatják
a bővebb fotóanyagot.
Előzetes jelzés esetén megtekinthetők a könyvtárban is.

Verebi Híradó

Verebi Zöld Völgy Alapítvány
Kedves Lakosunk, Segítőnk!
„Élet-tér” programunk keretében
növényeket telepítettünk, terepet
rendeztünk az önkormányzat udvarán. Az udvar szomszédok felöli
oldalába szőlőt telepítettünk 2 illetve
3 sorba. Zala gyöngyét, Pannónia
kincsét, Cserszegi fűszerest és Terézt. Az eredés a nagy szárazság
ellenére jó, a 160 db szőlőből 21-et
kell pótolnunk ősszel.
6 db madárberkenyét és 10 db
húsos somot ültettünk a Háromszájú
Kemence két oldalához. 3 db trombitafolyondárt pergolára futtatva, a fal
takarására.
A pincetetőt és a földjét megfogó
terméskövekkel kirakott oldalát
(kőfallal megerősített magaságy)
gyógy-és fűszernövényekkel ültettük be: 6-6 db borsmente, kakukkfű,
citromfű, 3-3 db rozmaring, tárkony,
oregánó, lestyán, metélőhagyma
került bele, amik a sütés-főzés során
kéznél lesznek.
Köszönjük önkéntes munkájuk
felajánlását, amivel segítették pályázatunk megvalósítását 2011. április
16-án.
Bábel Anita
Baráthné Palánki Anita
Daru Tivadar
Daru Tivadarné
Erli Gábor
Hollósi János
Horváth Ákos
Horváth Anita
Horváth Attila
Jakab Bernadett
Jámbor Sándor
Kerekes Erzsébet
Kovács Sándor
Kovácsné Pap Mária
Kratancsikné Szilágyi Teréz
Kurcz Mária
Márton Gergely
Molnár János
Nagy Sándor
Palóczi Gyöngyi
Szabó Bence
Tőzsér Mónika
Vagyóczki Dávid
Vámi György
Vámi György ifj.
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Köszönjük Végh Péternek a termőföldet, Borostyán Miklósnak és
feleségének a 12 db akácoszlopot.
Jövőbeni feladataink
A munkálatokat ősszel folytatjuk
a vezérdrót kihúzásával.
A cél érdekében szükség lesz
még tereprendezésre, a meglévő
gyepfelület gödreinek kiigazítására,
pótlására.
A kemence mögötti ligetes részt
a gyerekek számára bújó, mászó
hellyé alakítására.
Szükséges a meglévő orbáncfüves kertrész rehabilitációja. Az itt
található szilvafa kiigazítása.
2011-2012-ben teljes önerőből
utcabútorokat, 5 asztalt és 10 padot,
egy fedett és öt lugassal befuttatott
kerti fából készült pavilont készítünk.
Tégla és terméskő felhasználásával 2 bográcsozó és 2 grillező helylyel bővítjük a kínálatot a kemence
mellett.
Kerti ivóvizes csapunkat terméskővel, mint falikutat alakítjuk ki.
Madárodút és etetőt a szülők
készítenek és helyeznek ki.
Zúzott kővel felszórt út vezetne
be az udvarba.
Az esti szükséges világítást gyertyákkal és fáklyákkal biztosítanánk.
Kedves Lakosunk!
Az ősszel folytatandó munkálatokhoz szívesen fogadjuk évelő növények felajánlását (virág, gyógy-és
fűszernövény, szőlő, gyümölcsfa),
téglát, terméskövet, fa-és vasanyagot.
Várjuk és köszönjük segítségnyújtásukat a szebb környezetért.
Horváth Anita elnök és
Kerekes Erzsébet pályázati felelős
Élet-tér programunk támogatói:

Verebért Egyesület
Tájékoztatom az érdeklődőket,
Egyesületünk nyilvántartásba vételét
2698. sorszám alatt elrendelte a Fejér
Megyei Bíróság.
A végzés 2011. március 11-én jogerőre emelkedett.
Az egyesület adószáma:

18206885-1-07
Statisztikai száma:
18206885-9312-521-07
Számlaszáma:

57800019-10004885-00000000
Számlavezető:
Kápolnásnyék és Vidéke Takarékszövetkezet Pázmándi Kirendeltsége
Vereb, 2011. június 20.
Kerekes Erzsébet elnök
Egyesületünk, éves munkaterve
szerint a következő programokra
készül:
2011. július 9-én sportnapot szervezünk a fiatalokkal közösen.
A sportnap célja, hogy a szabadidő hasznos eltöltésére, mozgásra és
sportolásra ösztönözze a helyi közösséget, óvodásokat, iskolásokat, fiatalokat és felnőtteket.
2011. szeptember 24-én légpuskás
lövészversenyt szervez második alkalommal az 1848-as pákozdi csata
emléknapja alkalmából a pázmándi
Lövész Klubbal.
A versenyre a helyszínen lehet
nevezni több korcsoportban, női és
férfi kategóriában.
Ez alkalomból I. és II. világháborús fegyverek bemutatóját is tartanánk. A bemutatót tartó gyűjtők útiköltség térítés fejében tudnak eljönni,
ami összesen 40 eFt.
Ehhez kérnénk az önök támogatását a megadott számlaszámra vagy
személyesen Baráthné Palánki Anitánál tehetik meg.
Bővebb információ mindkét rendezvényről a plakátokon lesz.
Szeretettel várunk mindenkit rendezvényeinkre!
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I. Sportnap
2011. július 9. 14:00, Sportpálya
Első alkalommal rendezzük meg
sportnapunkat, ahol minden a mozgásról, a sportról, a szabadidő hasznos eltöltéséről szól minden korosztály számára.
Gyertek el és próbáljátok ki magatokat minél több játékban! Garantáljuk, hogy megtaláljátok a számotokra ideális kikapcsolódási lehetőséget, hiszen a csapatjátékoktól az
egyéni versenyszámokig válogathattok.
Szkander, ugrókötelezés, hullahoppozás, zsákban futás, légpuskalövészet, íjászat, trambulin stb.
Fiatalok—”öreg fiúk” labdarúgó
mérkőzés, 11-es rúgó verseny.
Kung Fu harcművészeti bemutató.
A sportnap lezárásaként mindenkit szeretettel várunk egy tál ételre.
A húsos zöldbableveshez szívesen fogadunk és várunk felajánlásokat: vöröshagymát, fokhagymát,
zöldbabot, sárgarépát, petrezselymet, burgonyát, zellerlevelet, karalábét, húsos füstölt szalonnát.
Gyertek, tegyetek az egészségetekért és legfőképp érezzétek jól magatokat!
Várunk mindenkit sok szeretettel!

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
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Kedves Verebiek,
Barátaink, Ismerőseink!
Köszönjük a tavalyi sok szavazatot, remélem az idei évben több
szerencsénk lesz az E.ON fotópályázaton.
Kérek mindenkit, szavazatával
segítsen bennünket a következő
honlapon, ahol a Vereben készült
fotók vannak:
http://www.eon.hu/fotopalyazat
Szavazni 2011. szeptember 30.
24.00 óráig lehet.
A legtöbb szavazatot kapó fénykép felkerül az E.ON 2012-es falinaptárának címlapjára.
Szavazni egy gépről egy nap
csak egyszer lehet.
Három képet töltöttem fel, remélem mindenki talál "kedveset".
Kérem a segítségnyújtást a terjesztésben is, hogy minden Verebbel rokonszenvező ember szavazhasson ránk.
Köszönettel:
Kerekes Erzsébet

Köszönet
Vereb Község Önkormányzatának képviselő-testülete köszönetét
fejezi ki Kiss Gyulának a közterületeire ajándékozott egynyári virágokért, a „Virágos Magyarországért”
mozgalom virággal való támogatásáért.

Postai felhívás
Tájékoztatjuk Vereb lakosságát,
hogy a posta nyitva tartása az alábbiak szerint változik
2011. július 1-jétől.

Hétfő— péntek: 8:00—14:00

Ápold az örökbe
fogadott fádat!
A tavaszi munkálatokat: gyomlálás, hálóigazítás a fa tövénél április
9-én, rendkívül erős szeles napon
végeztük. Köszönöm a szülők és
gyermekek munkáját.
Akik arra járnak, láthatják, felhívás nélkül is gondozzák páran a csemetéket. Lelkiismeretes munkájuk
remélem mások számára is követendő példa lesz, mert egy fácska ápolása nem fejeződik be az elültetéssel.
Igazából akkor kezdődik, mint a
gyermeknevelés. Folyamatos odafigyelés és törődést kíván míg felnő.
Kedves „fatulajdonosok”!
Kérlek benneteket, többször látogassatok ki cseresznyefátokhoz, a
körülötte lévő gazt könnyen ki lehet
szedni kézzel is .
Öröm volt nézni, hogy akadt már
termés a koronás csemetéken.
Hamarosan a felújított névtáblák
is kihelyezésre kerülnek, hogy mindenki megtalálhassa a saját fácskáját.
A fák környékén a fűkaszálást az
önkormányzat végzi, de szívesen
várjuk önkéntesek munkáját.
Vereb Kistelepülés
Iskolájáért
Alapítvány

Várom Kedves Vendégeimet!
Ha kezeid, lábaid ápolásával szeretnéd meglepni magad, vagy esetleg
műkörmökre vágysz, akkor örömmel várom jelentkezésedet!
Manikűr 750Ft,
manikűr lakkozással, díszítéssel
1350Ft.
Pedikűr 1750 Ft,
pedikűr lakkozással 2200 Ft.
Tippes, épített zselés, porcelán
körmök 2300 Ft,
töltés 2100 Ft.

Nyitva tartási ideje:
Hétfő—péntek 8:00—20:00
Szombat 8:00—14:00

Varga Vivien
Kéz-és lábápoló, műkörömépítő

06-22/589-524

Tel: 06/30-416-50-23 és 06/22-464-615
Verebi Híradó

