Verebi Híradó
Ve r e b Köz s é g Ö nkor m á nyz a ta
ELSZÁRMAZOTT?
Néhány éve az Önkormányzat vezetése fáradságot nem ismerve kedves
gesztust tesz a faluból elköltözöttek
(elszármazottak) évenkénti találkozójának megszervezésére és ebéddel történő
vendégül látására!
A legutóbbi rendezvényre is zenés
műsorral egybekötött „falunap” keretében került sor! A gyönyörű napos időben zajló eseményen a „Meghívásnak” feleségemmel együtt - örömmel tettem
eleget, annak ellenére, hogy a születésem óta eltel 74 év alatt soha nem tartottam magamat „elszármazottnak”
A verebi református általános iskola
elvégzése után - a gimnáziumi és az
egyetemi éveim folyamán a nyári szünetek nagy részét is a szülői házban töltöttem! Az 50 éves köztisztviselői munkaviszonyom első másfél éve szintén a
verebi Tanácsházán kezdődött, majd a
magas szakmai képzettségemnek megfelelően a sors valóban a Főváros több
jelentős vezetői beosztásába sodort, de
hetente - havonta rendszeresen meglátogattam az idős szüleimet és folyamatosan elláttam a kórházba szállításukat! A
szülők halála után megtartottam az idős
és romos családi házat, majd azt - a
munkámat mindenben támogató - szeretett feleségem segítségével lakhatóbbá
és korszerűbbé tettük! (A közel napokban új kerítés megépítésével pedig javítottuk Vereb külső faluképét.) Sajnos - a
sok társadalmi és gazdasági tevékenységeim miatt - 70 éves korban történt
nyugdíjba vonulásom ellenére sincs lehetőségem arra, hogy folyamatosan Vereben éljek! De ha kérdezik tőlem, hogy
hova utazol, akkor mindig azt válaszolom, hogy „haza”: Verebre! A tényleges
lakóhelyem és szeretett szülőfalum közötti aránylag rövid: 40 kilométer távolság nem okoz olyan problémát, hogy ne
tudjak kettős életet élni! Ezek után döntse el a kedves olvasó, hogy elszármazott
vagyok-e, vagy törzsgyökeres verebi?

A falunap sokaságában nagy kíváncsisággal keresgéltem ismerős arcokat,
de az általános iskolai osztálytársamon:
Szilvási Zsuzsin és a közvetlen szomszédjaimon, valamint néhány ide
költözöttön kívül sok ismerőssel nem
találkoztam.
Szomorúan kellett tudomásul vennem, hogy az évfolyam társaim (Vajda
Sanyi, Nagy Dani, Borostyán Karcsi,
Brukkel Kálmán, Szabó Benő, stb.) és itt
született ismerőseim (Szénási Sándor,
Szabó Márton, Szabó Bálint, Szabó Lajos, Kiss Ferenc, Varjas Dezső, Borissza
István, László István, Somogyi István,
Somogyi Sándor, Barna István, stb.) közül nem tudnak eleget tenni a falunapi
kedves meghívásnak, mert végleg elszármaztak és a temető csendjéből nincs
visszatérés!
Az lenne jó, ha minél kevesebb lenne
az „elszármazott” és mindenki helyben
találná meg boldogulását, valamint,
hogy a településünk tovább gyarapodna
és ne csak az M7-es autópályán kihelyezett közlekedési tábla hirdetné Vereb
létezését!
A kis településünk történetének legnagyobb beruházása: a 300 millió forintos csatornaépítés, valamint Vereb legtekintélyesebb családja leszármazottjának: Végh Péternek a visszaköltözése is
az bizonyítják, hogy a jövő kilátásai
nem teljesen reménytelenek!
Budapest, 2011. szeptember 15.
Dr. Borisza Gyula
közgazdaság-tudományi doktor
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Önkormányzati hírek
A helyi újság legutóbbi megjelenése
óta településünk Önkormányzatának
Képviselő-testülete 4 ülést tartott.

Szennyvízberuházás

Az ülésen döntött:
 Az Önkormányzat 2011.évi költségvetésének félévi végrehajtásáról.
 Az Önkormányzat 2011. évi költségvetési rendelet módosításáról.
 Az étkezésért fizetendő térítési díjakról.
 LEADER pályázatokról: pályázatot
nyújtunk be a Végh János zenei nap
2012. évi rendezvényére, valamint egy
fűnyíró traktorra.
 A település csatlakozásáról a „Bursa
Hungarica” ösztöndíj programhoz.
 A Velencei-tó Térségfejlesztő Egyesület Folyóirat megjelenésében való
részvételről, a kiadás támogatásáról.
 Az iskolai intézmény fenntartó társulási megállapodás módosításáról.
 Folyószámlahitel szerződésről.

Településünkön elkezdődött a
szennyvízcsatorna építése. A megszokott nyugalmunkat zavarhatja
egy-egy kis várakozás az utazásaink során, kellemetlenség a babakocsival való közlekedésben, szivatytyú zaj… és még hosszú a sor, amit
el kell viselnünk azért, hogy egy
régóta dédelgetett álom valóra váljon és az a sok, több éves befektetett munka eredményt hozzon.
A csatornaépítés pontos menetrendjéről a lakosság széles körű
tájékoztatását szerény lehetőségek
keretein belül igyekszünk megoldani, így többek között Vereb község
honlapján, illetve a projekt honlapján.
www.vereb-szennyvizcsatorna.hu
Itt megtalálható a munkák ütemezése, a munkát kivitelező, ellenőrző, irányító szervezetek szerződése és a megbízások összege.
A projekt nyilvánosságát biztosító vállalkozó által készített, tájékoztató anyagokat juttatunk el minden ingatlan tulajdonoshoz. Ezen
felül az önkormányzat képviselőin,
illetve a Vízi-közmű Társulat küldötteinek tájékoztatásán keresztül
kaphatnak információt.
Vizi-közmű Társulatunk augusztus 18-án tartotta rendes évi
közgyűlését, ahol elfogadásra került a gazdálkodásról szóló 2010.
évi beszámoló és a 2011. évi költségvetés. A Társulat a lakossági
befizetésekből fizeti a beruházás
önrészének 60%-át. Az Önkormányzat az önrész 40%-át hitelből
tudja fedezni. Településünk minden lakójának érdeke, hogy az érdekeltségi hozzájárulást minden
ingatlan tulajdonostól valamilyen
úton-módon beszedjük, hisz a hiányzó összeget hitelből kell fizetnünk és a hitel összege és az arra

Tárgyalt:

 A „Verebért Egyesület” kérelméről.
 A Gárdonyi Rendőrkapitányság Kistérség településünket érintő munkájáról.

 Az Iskolában, Óvodában és Közösségi házban végzett munkáról.
Önkormányzatunk
Képviselőtestülete
2011.
október
27-én
(csütörtökön) 18 órától tartja következő
ülését.
Vereb, 2011. 09. 29.
Kurcz Mária polgármester

FIGYELEM!
Újra nagyon sok a
szétszórt szemét a településünkön!
Kérek mindenkit, figyeljen környezete megfelelő tisztántartására, az utak,
árkok tisztaságára.
Köszönöm: Kurcz Mária
2

ELKEZDŐDÖTT!

fizetendő kamatok jelentősen befolyásolni fogják településünk jövőbeni fejlesztési lehetőségeit.
Szeptember 1-jén rendkívüli
küldött ülést tartott a Társulat. Kerekes Erzsébet lemondott a Társulat
Ellenőrző Bizottság Elnöki tisztségéről, aki helyett e tisztségre Nagy
János urat választotta meg a küldött ülés. Ezúton köszönöm meg
Kerekes Erzsébet eddigi önzetlen, a
beruházás megvalósulását segítő
munkáját.
Ezen az ülésen az elhunyt
Golarits János küldött helyett dr.
Molnos Levente urat választotta
meg küldöttnek az ülés.
Vereb, 2011. 09.29.
Kurcz Mária IB elnök

Lakásfenntartási támogatás
2011. szeptember 1-től jelentősen átalakult a lakásfenntartási
támogatás, megszűnt a szociális
alapú gázár- és távhő ár-támogatás
és beépült a lakásfenntartási támogatásba.
Az új támogatást a helyi önkormányzatnál kell igényelni. A támogatást azok is igénybe vehetik, akik
fával, olajjal vagy más módon fűtenek. A támogatást azok igényelhetik, akinek a háztartásában az egy
fogyasztási egységre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg az
öregségi nyugdíjminimum 2,5szeresét (jelenleg 71250 Ft), és a
háztartás tagjai egyikének sincs
vagyona (A jogszabályban rögzített feltételeknek megfelelő hasznosítható ingatlan, jármű, vagyoni
értékű jog.) A normatív lakásfenntartási támogatást egy évre állapítják meg, a kérelem benyújtása hónapjának első napjától számítva.
A három vagy többgyermekes
családok igényüket a Magyar Államkincstárhoz nyújthatják be.
Kmetz Norbert körjegyző
Verebi Híradó

Iskolai hírek
Új tanévet kezdtünk 2011. szeptember elsején. Az idén 29 kisiskolás
kezdte meg tanulmányait a Verebi
Végh János Tagiskolában.
Az iskolai élet rögtön el is kezdődött, részt vettünk a Szüreti napon,
melyre jelenettel készültünk, utána
pedig élvezhették a gyerekek a
programokat.
Hulladékgyűjtést is szerveztünk
és itt szeretném megköszönni a hulladékot és a segítséget, amit kaptunk a lakosságtól, illetve a szülőktől.
Ebben a hónapban részt vehetünk egy Mesenap keretében szervezett bábos előadáson is Pázmándon.
Októberben pedig a Természetvédelmi Hivatal szervezésében mehetünk a fővárosi Jókai kertbe kirándulni.
Az iskolai szünetek rendje a következőképp alakul:
- őszi szünet: 2011. november 2 - 5.
A szünet előtti utolsó tanítási nap
október 28. (péntek), a szünet utáni
első tanítási nap november 7.
(hétfő).
- téli szünet: 2011. december 22. 2012. január 2.
A szünet előtti utolsó tanítási nap
2010. december 20. (kedd), a szünet
utáni első tanítási nap 2011. január
3. (kedd).
- tavaszi szünet: 2012. április 5-9.
A szünet előtti utolsó tanítási nap
április 3. (kedd), a szünet utáni első
tanítási nap április 16. (hétfő).
Tőzsér Mónika tagiskola vezető
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Óvodai hírek
Az óvodás és iskolás gyermekek
örömére végre az udvari játékok is
átköltöztek az új helyükre.
Igaz, még számos teendőnk van,
hogy igazi játszó udvarunk legyen.
Tudjuk, hogy az átköltözésünk
nem mindenkinek tetszik. Nem jó
kedvünkben és szórakozásból költözködtünk.
A fiatalokat kértük, fél öt óra
után focizzanak az aszfaltos pályán,
mert addig az iskolás és óvodás
gyermekek tartózkodnak ott.
Hatalmas betűkkel kiírtuk, hogy
a gyermek intézmény egész területén tilos a dohányzás. Minden reggel egy lapát cigarettacsikket söprünk össze és flakonokat, különféle
zacskókat.
Van szemetes az udvaron elhelyezve, mégis ennyi a szemét. Nem
beszélve a dombon elhelyezett játékok közé szórva. Egy kisgyerek
mindenre kíváncsi. Pillanat műve és
megtörténik a baj. Számtalanszor
mentem vissza az esti órákban és
bizony a játékokat sem a rendeltetésüknek megfelelően használták a
nagyobbak (akiknek használniuk
sem volna szabad).
Kérlek BENNETEKET FIATALOK, figyeljetek a kisebbekre. Ott
játszik a kis testvéretek, kik szeretnének hosszú időn át önfeledten
játszani. Köszönöm, a gyerekek nevében is.
Szeretném megköszönni a soksok gyümölcsöt, melyet családok
ajándékoztak óvodánknak.
A szülőkön kívül Meleghné
Gelley Kati néninek, Kőszegi Vilmos gazdálkodónak.
Köszönöm Noll Andrásnak, Horváth Károlynak és fiának, az önkormányzat munkásainak, valamint
Stiller Richárd fafaragó mesternek a
munkáját a játékok áttelepítésében.
A kis ház áttelepítése folyamatban van, erre a nehéz feladatra
Nagy Tibor csapata vállalkozott.

Előre is köszönöm a brigád önzetlen
segítségét.
Fűmagot ajánlott fel Lévay Csaba
valamint Zagyi András a játékok közötti füvesítésre.
Nagyon köszönjük!
Napokon keresztül emlegették a
gyerekek Szabó István szőlőjében tett
látogatást. Köszönet a családnak,
hogy engedték a szüreti eszközök
használatának megfigyelését.
Köszönet minden családnak, kik
szüretek (alma, szőlő,kukorica) alkalmával vendégül látják óvodásainkat.
Kratancsikné Szilágyi Teréz
tagóvoda vezető

Jön! JÖN! Jön!
Szeretnél sikeres szülő lenni?
Szeretnél sikeres, boldog gyermekeket nevelni?
Ha igen, várunk
2011. október 11-én
Vereben
az Általános Iskolában kezdődő
Szülők iskolájába.
Az alkalmak havi rendszerességgel keddenként 17 órakor kezdődnek.
Várjuk az óvodás és iskolás gyermekek szüleit, valamint azokat is,
akik szülői szerepre készülnek.
Apukák ne maradjatok otthon!
Füzetet és tollat hozz magaddal!
A rendezvény ingyenes.
Érdeklődni Lászlóné Rózsánál lehet a
20 553 79 24 számon.

3

Közösségi Ház és Könyvtár
„Verebi séta” Esztergomban

II. Pázmándi Veterán Autós
és Motoros Találkozó

Szeptember 09.

Július 16.
A találkozón három motoros
képviselte Verebet: Bábel Krisztián,
Győri Erik és Szabó Lajos.
Köszönet érte.

Szeptember 9-én önálló fotókiállítása nyílt Ruppert Ivánnak az esztergomi Kaleidoszkóp Házban
(Pázmány Péter utca 7.), ahol a Verebről készült fotóit is láthatta a
közönség.
Köszönet Ivánnak a településünknek ajándékozott fotókért, a
kulturális központnak a bemutatkozási lehetőségért.

XIX. Szüreti nap
Szeptember 17.

Július 30-án a velencei tavi kerékpáros teljesítménytúra egyik állomásaként vendégül láttuk a résztvevőket.

XVII. Falunap és
Elszármazottak IV. Találkozója
Augusztus 06.
Ruppert Iván „Verebi séta” című
kiállításának megnyitásával kezdődött a program a Közösségi Házban, elszármazott vendégeinkkel és
az érdeklődő helyiekkel.
Lovas kocsikázás következett a
pinceszerre, ahol borkóstolóval várta Kajdi Géza, Kajdi László és Pók
Béla a részt vevőket. A pinceszerről
visszaérkezve polgármester asszony
köszöntőjével kezdődött a falunapi
vigasság.
Isten hozott itthon! műsorukkal
kedveskedtek elszármazottainknak
a Dalosajkú Szépasszonyok.
Varga Dominika és Kolonics Balázs társastánc bemutatójával folytatódott a program , majd a verebi
néptáncosok és a lovasberényi Rámás Csizma Néptáncegyüttes fellépésével.
A Szabadbattyáni Pengetős—
Hajnalfa Citerazenekar a népzene
világába repítette a közönséget.
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Palásti Eszter és Palásti Lejla ír
táncát csodálattal nézte a közönség.
A Verebi Zöld Völgy Alapítvány
Virágos falunkért mozgalom díjazottjai: Varjas Lajos és Kajdi István.
Tabáni István, a 2009-es Csillag
születik győztesének műsora megosztotta a közönséget. Szerethetjük a
szép hangjáért, ám fergetegesebb
produkciót vártunk tőle.
A főzőversenyre 16 csapat nevezett, igazán ízes és különleges ételekkel. Kiemelt aranyat értek el a
„húscsiga zöldségágyon” étel készítői: Juhász Éva, Kertai Gábor, Ugró
Beatrix és Varga Miklós.
A sütőversenyre összesen 31 nevezés érkezett. Az Első Magyar Fehér Asztal Lovagrend tagjai a legtöbb pontot Kovács Ferencné (Szabó
Erzsébet) túrós kockájának ítélte.
A Virgonckodó Játszóparkban
sok gyermek és szülő tölthette kellemesen az idejét.
A hajnalig tartó utcabál jó hangulatáról a Négyes Fogat Zenekar
gondoskodott.

Szüreti napunk a jó időjárás miatt
szó szerint „szüreti nap” volt. Sokan
szedték a szőlőjüket ezen a napon.
A fiatalok (Szabó Dalma, Tabi Adrienn, Veiland Dorottya, Veiland Nikoletta, Erli Gábor, Horváth Ákos,
Horváth Alex, Tabi Márk) nyitótáncával kezdődött a program.
Az iskolások és az óvodások aranyos jelenete után Gézu bohóc szórakoztatta a közönséget.
Vereb borásza 2011-ben Nagy
Károly lett. 2. helyezést Jakab János,
3. helyezést Szabó László ért el.
A Dalosajkú Szépasszonyok Karát Tarnai Kiss László színvonalas,
hosszú műsora követte, majd bállal
folytatódott a Négyes Fogattal .

Idősek napja
Szeptember 30.
A Dalosajkú Szépasszonyok közreműködésével köszöntöttük településünk 60 év feletti lakóit és az 50.
házassági évfordulójukat ünneplő
Kiss Gyula bácsit és Zsuzsi nénit.
Verebi Híradó

Tervezett további rendezvényeink 2011-ben:
Október 23. (vasárnap) 10 óra
1956-ra emlékezünk
Ünnepi istentisztelet.
Koszorúzás az ’56-os kopjafánál.
Ravasz István: Töredékek egy
Álomról—könyvbemutató.
Ravasz István 18 és fél esztendős
fiatal költőt ’56-ban halálos golyó
érte, versein keresztül rá emlékezünk dr. Ravasz István hadtörténész
alezredessel.

Kedves Lakosunk!
A rendezvényeinkhez nyújtott
természetbeni, anyagi támogatásáért, munkájáért, segítségnyújtásáért
köszönetnyilvánításomat fejezem ki.
Remélem, továbbra is számíthatok együttműködésére és segítségnyújtására a verebi ünnepnapokon.
Kívánok munkájához sok sikert,
jó egészséget!
Kerekes Erzsébet szervező
A Közösségi Ház előtere Gál Attila a Végh kastélyról készített festményével és Ütő Endre verebi Végh
Jánosról készített plakettjével, valamint Ruppert Iván „Verebi séta”
fotóival gazdagodott.
Köszönöm az alkotóknak.

Csak úgy írogatok
Kedves Verebi
Református Testvérek!
Örömmel írom így, hisz én is
hozzátok tartozom. Hosszú volt az
út mire megtaláltam a hitem.
Most már tudom, hogy sok nagy
múltú református család lakik Vereben. De sajnos nagyon kevesek vagyunk, akik járunk istentiszteletre.
Ne hagyjuk, hogy ez a mi kis
verebi gyülekezetünk elsorvadjon.
Erősítsétek meg a gyökereket,
mert vannak gyökerek és ez óriási
dolog.
Vasárnaponként büszkén megyek végig a falun szeretett templomunkba, és jó lenne ha többen lennénk. Együtt közelebb kerülni
Mennyei Atyánkhoz és egymáshoz.
Reménnyel teli maradok továbbra is, hű verebi:
Ludvig Éva
Vereb, 2011 szeptemberében

A római katolikus templom
Konditerem

November 27. (vasárnap) 13 óra
Adventi készülődés
A Verebi Zöld Völgy Alapítvány
szervezésében a Szabadság téren.
Karácsonyfa díszítése. Gyertyagyújtás. Adventi koszorú készítése.
Dalosajkú Szépasszonyok Karának
ünnepi műsora.
December 10. (szombat) 20 óra
Mikulás bál
Szervezi az óvodai szülői munkaközösség.
A változtatás jogát fenntartjuk.
Rendezvényeinkről honlapunkon,
a hír-és képgalériákban láthatják
a bővebb fotóanyagot.
Előzetes jelzés esetén megtekinthetők a könyvtárban is.
XX. évf. 3. szám

Örülünk, hogy a konditerem kialakítása nem volt hiába való , a
fiatalok rendszeresen használják,
gondozzák.
Köszönjük Czeczei Balázsnak és
Varsányi Natáliának, hogy a gépeket rendbe tették.
A takarítás a rossz műanyag
padló miatt nehézkes, ezért igyekszünk a 20 m2-nyi területet balesetmentes padozattá kicserélni.

Néptánc
Kedves Fiatalok!
A néptáncosok száma szeptembertől megfogyatkozott. Nagyon
szeretnénk tovább működtetni,
ezért várjuk a jelentkezéseteket.
A próbák vasárnaponként 10
órakor a Közösségi Házban vannak.
Kezdők ne féljetek, megtanulható. Várunk benneteket!

új bejárati ajtót kapott.
Az ajtó és a pályázati pénzből
restaurált négy kép felszentelésére
augusztus 28-án került sor. A műemlék jellegű templomot gondos
kezek védelmezik, szépítik.
Köszönjük az adományozó
verebi Végh Péternek és családjának
Vereb lakói nevében.
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Verebért Egyesület
2011. július 9-én sportnapot tartottunk. A sportnap célja, hogy a szabadidő hasznos eltöltésére, mozgásra
és sportolásra ösztönözze a helyi közösséget, óvodásokat, iskolásokat,
fiatalokat és felnőtteket.
Az egyesület a fiatalok, a Verebi
Football Club, az önkormányzat és
magánszemélyek támogatásával első
alkalommal tartott sportnapot.
A rendezvényre érkezők láthattak
Kung Fu harcművészeti és rögbi bemutatót. Kipróbálhatták a légpuska
és a légpisztoly lövészetet. Hullahoppozhattak, ugráló kötelezhettek, kislabdát dobálhattak célba és trambulinozhattak a kicsik. Volt 11-es rúgó
verseny és "öreg fiúk"- fiatalok mérkőzés. A részt vevőknek húsos zöldbablevessel kedveskedtünk a sportnap végén.

Az egyesület tagsága köszönetét fejezi ki Végh Péter úrnak
UMAREK CPS Sport típusú légpisztoly adományáért.
2011. október 1-jén légpuskás és
légpisztolyos lövészversenyt szerveztünk az 1848-as pákozdi csata emléknapja alkalmából.
A díjakat Kárpáti Miklós nyugállományú alezredes adta át.
A juniorok eredményei—légpuska:
I. Vagyóczki Dorina, Tarczali Csaba
II. Dóczi Ádám
III. László Attila
I f j ú s á gi - f e l n ő t t e re dm é n y e k —
légpuska:
I. Baráthné Palánki Anita és Kovács
Bálint
II. Bábel Krisztiánné és Dóczi János
III. Horváth Attiláné és Vámi György
Felnőtt—légpisztoly:
I. Kálmán Csaba
II. Baráthné Palánki Anita
III. Kerekes Erzsébet
Köszönjük a segítőknek és a résztvevőknek, hogy biztonságos és jó
hangulatú versenyt rendezhettünk
együtt.
Elnökség
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Vereb Kistelepülés
Iskolájáért Alapítvány

Verebi Zöld Völgy
Alapítvány

Kedves Földtulajdonosok!

Kedves Lakosunk, Segítőnk!

Július 13-án, szerdán kétségbeesetten hívott fel egy nagymama, és
közölte velem, a gyerekek cseresznye fái közül többet kitörtek.
A fák gondos ápolását több kis
fatulajdonos a szívén viseli szüleivel
együtt, gyomtalanítják a környékét,
öntözik. Egy kislány még saját táblácskát is készített fájának.
Szomorúan tapasztaltam csütörtökön, hogy a hír igaz. Sajnos a hálóvédelem ellenére 5 fát a vadállatok
tettek tönkre, 4 pedig kiszáradt. Már
önmagában is nagy veszteség a 9
fácska elpusztulása és pótlása, amit
a nemtörődömség 7 élő fa kitörésével még megtoldott.
A nyomok láttán egyértelművé
vált, hogy a betakarítás során a kombájn vezetője vagy a terményszállító
gépjármű vezetője nem végezte körültekintően a munkáját az Önök
búzaföldjén, a verebi Cseresznyés
úton.
A gyermekek és szüleik, valamint
a fákat vásárolt Vereb Kistelepülés
Iskolájáért Alapítvány nevében kérem, nyújtsanak segítséget a fák pótlásához az ősszel, amikor a kiveszett
9 fát is pótoljuk.
Remélem az együttműködés
eredményeképpen újra lesz minden
gyermeknek fája és a jövőben körültekintőbben végzik munkájukat betakarításkor a gépkezelők.
Köszönettel:
Kerekes Erzsébet

„Élet-tér” programunk keretében

2011. október 14-én 10 órától
folytatjuk a munkálatokat.
Szeretettel várjuk a segítő kezeket:
a MOL 22 önkéntes segítőjét, az alapítvány támogatóit, az általános
iskolásokat és a fiatalokat.
Legfontosabb teendőnk a vezérdrót kihúzása és tereprendezés lesz.
A kemence mögötti ligetes rész kitisztítása, hogy a gyerekek számára
bújó, mászó hellyé alakíthassuk jövőre. Szükséges a meglévő orbáncfüves kertrész rehabilitációja. Az itt
található szilvafa kiigazítása.
A munkálatokat 2012-től önerőből folytatjuk: utcabútorokat, 5 asztalt és 10 padot, egy fedett és 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, reményeink szerint már az idei évben.
Zúzott kővel felszórt út vezetne
be az udvarba.
Az esti szükséges világítást gyertyákkal és fáklyákkal biztosítanánk.
Az őszi 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:

Verebi Híradó

