
 

Szent János napi boráldás Vereben 

2011. december 27-én 14 órakor, 

 Szent János ünnepén 

a Nepomuki Szent János katolikus templomban. 
 

Vereb Község Önkormányzata és a 

 Szent Benedictus Borlovagrend 

tisztelettel meghívja 

Lovasberény, Pázmánd és Vereb minden termelőjét 

e szép hagyomány újraélesztésére és 

 az eseményt követő fogadásra. 
 

A gazdák nevében köszöntőt mond és áldást kér 

Füri János, a Szent Benedictus Borlovagrend nagymestere. 
 

A 2011-es év újborait Tallér Krisztián plébános áldja meg. 
 

 

Kérjük a résztvevőket, 

 megáldandó boraikat legkésőbb 13.45-ig  

szíveskedjenek elhelyezni a templomban kijelölt helyre. 

 

A fogadás helyszíne: Közösségi Ház – Vereb, Vajda János út 5. 

 

További információ kérhető Kerekes Erzsébettől 

Tel.: 22/464-667 vagy 30/34-00-768 számon. 

E-mail: kerekes.babi@gmail.com 
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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 

vezető 

Áldott, békés karácsonyt és boldog új évet 

kívánunk olvasóinknak! 



VEPSZ által ellátott települések kö-
rét. 

A november 25-i Társulási Ta-
nács ülésen elfogadásra került a 
VKTKT költségvetésének ¾ éves 
teljesítésének elfogadásáról szóló 
határozat, és megállapításra kerül-
tek a társult településeknél 2012-ben 
vizsgálandó belső ellenőrzési terüle-
tek. 

A Velencei-tó Környéki Többcélú 
Kistérségi Társulás hivatalos hon-
lapja a www.velencei-to.hu címen 
érhető el, ahol a Társulási Tanács 
üléseinek jegyzőkönyvei is megte-
kinthetők. 
 

Tóth István elnök VKTKT 
 

Galambos Zsuzsanna irodavezető 
 

Gárdonyi Kistérségi Iroda 2081 Ve-
lence, Balatoni út 65. Tel:22/589-572 
irodavezeto@velencei-to.hu 
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Kedves Lakosunk, Segítőnk! 
 

„Élet-tér” programunk kereté-

ben a MOL 20 önkéntesével sikerült 

az önkormányzati udvar idei évre 

tervezett fejlesztését befejeznünk.  

A beszámolónkat elfogadták, 

így az alapítvány számlájára került 

az elnyert 200e Ft. 

A munkálatokat 2012-től önerő-

ből folytatjuk, amelyhez várjuk  

további segítségnyújtásukat a 

szebb környezetért. 
 

Horváth Anita elnök és 

Kerekes Erzsébet pályázati felelős 
 

Élet-tér programunk támogatói : 

Iskolai hírek 

Összefoglaló  
a  Velencei- tó Környéki 

Többcélú Kistérségi  Társulás  
Társulási  Tanácsának  

szeptemberi ,  októberi  és no-
vemberi  üléseiről  

 

A VKTKT 2011. szeptember 30-i 
soros ülésén elsőként dr. Sági János 
rendőrkapitány tartott tájékoztatót a 
nyári idegenforgalmi szezonról. 

Ezután a Társulási Tanács dön-
tött arról, hogy a VKTKT 2011. évi 
költségvetésének I. félévi teljesítését 
elfogadja. Döntés született arról is, 
hogy a kistérség támogatási kérel-
met nyújt be a Leader pályázati ki-
írására, statégiai előkészítő tanul-
mány elkészítésére. A pályázathoz 
szükséges önerőt a társult települé-
sek lakosságszám-arányosan bizto-
sítják. 

A Tanács elfogadta a VKTKT ál-
tal fenntartott közoktatási intézmé-
nyek 2011/2012-es tanév indításáról 
szóló beszámolóját. 

Adminisztratív okok miatt módo-
sításra került a Chernel István Álta-
lános Iskola, Gimnázium és Kollégi-
um és AMI Alapító Okirata, és a Kis-
térségi Iroda Alapító Okirata, illetve 
Szervezeti és Működési Szabályzata. 

A Társulási Tanács elfogadta a 
2011. évi szúnyoggyérítés költségel-
számolását, illetve a Mozdulj, Velen-
cei-tó 2011! programsorozat szakmai 
és pénzügyi teljesítéséről szóló be-
számolót. 

A VKTKT 2011. október 28-i ülé-
sén módosításra került a VKTKT 
2011. évi költségvetése, melynek 
indoka a kápolnásnyéki iskola fenn-
tartóváltása volt. Döntés született 
arról, hogy 2012-ben a belső ellenőr-
zési feladatokat a kistérség továbbra 
is a Vincent Auditor Kft.-vel láttatja 
el, illetve meghatározásra kerültek a 
kistérség által vizsgálandó belső elle-
nőrzési területek is. 

A Társulási tanács döntött arról, 
hogy a Szent László Völgye Kistérsé-
g i  Tá rsulá ssa l  közokta tá s i -
szakszolgálati feladatok ellátására 
megállapodást köt, kibővítve így a 

Verebi Zöld Völgy 
Alapítvány 

Az őszi szünet után a sok-sok 

beteg gyermek gyógyultan tért visz-

sza és folytatta a tanulást. Több ver-

seny állt előttünk. A kápolnásnyéki 

iskola névadó heti versenyei közül 

többre is neveztünk. A matematika 

versenyen részt vettek:  

2.o. : Baráth Dominik (23.) és Haran-

gozó Szabina (24.) 

3.o.: Borostyán Boglárka és Tőzsér 

Szabolcs (12.) 

4. o.:Kolonics Balázs (18.) 

A Mesevetélkedőn Zagyi Zoltán, 

Varga Olivér, Fazekas Bálint, Kolo-

nics Csenge, Friedl Gergő és Kolo-

nics Balázs képviselték iskolánkat. 

Decemberben iskolai hagyo-

mányként megrendeztük a Szénási 

Szavalóversenyt, ahol 5 iskola 22 

tanulója szerepelt. Iskolánkat a kö-

vetkező tanulók képviselték: 

1.o.  Tőzsér Botond, Vörös Kevin 

2.o. Baráth Dominik, Zagyi Zoltán 

3.o. Borostyán Boglárka, Fazekas 

Bálint, Tőzsér Szabolcs 

4.o. Friedl Gergő 

A két korcsoport eredményei : 

1.-2.o. 

1. Ferencz-Csibi Nóra 

2. Balogh Béla 

3. Kajtor Bálint 

Különdíj: Horváth Celina 

3.-4. o. 

1. Borostyán Boglárka 

2. Kocsis Ece Rozália 

3. Vagyóczki Martin 

Különdíj: Gyökeres Viktória 

16-án az óvodásokkal együtt 

megnézhettük a Csillagtündér című 

darabot a Közösségi Házban. 

20.-án a Karácsonyi ünnepsé-

günk keretében köszöntjük az ünne-

pet és megkezdjük a téli szünetet. 

Január 3-án kedden A héttel fogunk 

kezdeni. 

Békés, Boldog Karácsonyt és 

Szép, Sikerekben Gazdag Új Eszten-

dőt Kívánunk minden verebi lakos-

nak! 

Tőzsér Mónika  tagiskola vezető 

Velencei-tó Környéki Többcélú 
Kistérségi Társulás 

http://www.velencei-to.hu/


parton nagyon sok kemencét épített, 

együt dolgozott Nagy Sándorral, ők 

építették a falukemencét. Amikor 

elkészült, kitalálták, hogy ne menjen 

tönkre, tettek rá tetőt. Molnos Le-

vente megálmodta, mentek a fiata-

lok és felrakták, még a kicsik is dol-

goztak, lehántolták a fák kérgét. A 

verebi lakosok újabb elhatározása, 

hogy a kemence körül alakítják ki az 

Életteret, egy igazi közösségi talál-

kozó helyet. A verebi Zöld Völgy 

Alapítvány pályázatával, 20 MOL 

önkéntes segítségével az idén meg-

valósult. A pincénél van a fűszerek 

helye. A kemence mögötti ligetes 

rész kitisztításával a gyerekek szá-

mára bújó, mászó hellyé alakítják, a 

meglévő orbánc-füves kertrész reha-

bilitációja is megvalósult. A munká-

latok 2012-től önerőből folytatatód-

nak, utcabútorokat: 5 asztalt és 10 

padot, egy fedett és lugassal befut-

tatott kerti fából készült pavilont 

készítenek.  

Tégla és terméskő felhasználásá-

val 2 bográcsozó és 2 grillező hellyel 

bővül a kínálat a kemence mellett. 

Madárodút és etetőt a szülők készí-

tenek és helyeznek ki, reményeik 

szerint már az idei évben. 

  A falura jellemző, hogy jó ott élni. 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. ábra Pogánykő 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. ábra Váradi Biblia 
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Magyarországi Falumegújítási Díj 

– 2011. I. forduló: 

Különdíjat kapott VEREB! 
 

Újra éled-  

„A kultúra és nyugalom völgye” 

-Vereb 
 

Vereb különdíjat kapott a Ma-

gyarországi Falumegújítási Díj -2011 

pályázatán. A Magyar Nemzeti Vi-

déki Hálózat 300 ezer forintos díját 

nyerte el Vereb a Közép-Dunántúli 

régióból, igen erős mezőnyben a 

2011. évi Falumegújítási Díj pályá-

zatán. A pályázat célja volt, hogy a 

kiírók felkutassák, díjazzák és ezzel 

„reflektorfénybe állítsák“ azokat a 

települési közösségeket, amelyek a 

mottó szerint kimagasló és példa-

szerű színvonalon végzik jövőbe-

mutató fejlesztési munkájukat. 
 

Vereb község a Velencei-tó alig 

831 lakosú háttértelepülése, gazdag 

történelmi múlttal, egyre több ide-

genforgalmi látnivalóval. A helyi 

hagyományok, a táji értékek és kul-

turális kincsek megmentésével hívja 

fel magára a figyelmet, ma már or-

szágosan is ismert kezdeményezése-

ivel. A Velencei-tó LEADER Akció-

csoportjának tagja, egyéni kezdemé-

nyezéseivel, minta projektjeivel se-

gíti a térség turisztikai kínálatának 

bővítését. A Térségfejlesztő Egyesü-

let Helyi Vidékfejlesztési Stratégiá-

jának egyik fő pontja a háttértelepü-

lések bevonása az idegenforgalmi 

kínálatba, különleges értékeinek 

megismertetése. 

Vereb a Velencei-tó turisztikai 

kínálatában, átjárást biztosít a Vér-

tesbe és a Váli völgybe, igazi kerék-

páros, bakancsos, lovas paradicsom. 

Egy igazi közösség, a közösségben 

élő emberek ”itt” köszönnek egy-

másnak, ismerik a kalákában vég-

zett munka örömét, segítenek a rá-

szorulókon, és szorgalmasan dol-

goznak. 

A jól végzett munka után asztal-

ra kerül az ősöktől örökölt pincék-

ben tárolt saját termésű bor és jön-

nek a beszélgetések alkalmával, ha a 

világot megváltó gondolatok nem 

is, de a falu sorsát alakító ötletek 

igen. A település lakóinak hagyo-

mányaik megőrzése mellett céljuk 

különleges történelmi értékeik meg-

ismertetése az idelátogatókkal. 

A település vezetői, lakói, civil 

szervezetei minden forintot megra-

gadnak, rendszeresen pályáznak: 

LEADER pályázat, Közkincs, NKA, 

Zöldövezet program. Most pedig a 

településen a szennyvízelvezetés és 

-tisztítás európai szintű megoldása 

a Velencei-tó, valamint a közvetlen 

táji környezet védelme érdekében, a 

településen teljes mértékben kiépül 

a csatornahálózat. 

A költségvetés figyelembevételé-

vel, amit lehet, önerőből valósítanak 

meg, összefog a falu apraja-nagyja.  

1. ábra 

A Verebi Háromszájú Kemence 
 

Beszélgetésből is lehet kemencét 

építeni, legalábbis először az álmok-

ban. Így született a Verebi Három-

szájú, amely ma már országos is-

mertségre tett szert. A valóságban 

úgy volt, hogy aki hallotta, mit sze-

retnének a helyiek és a faluba érke-

zett, - előadást tartani az első verebi 

estékre, kiállítani, vagy csupán láto-

gatóba, mert szívesen visszatért -, 

hozott egy-két téglát. A címeres, 

szép téglák őket idézik. A helyiek 

tudták, hogy Kolonics Károly a tó-



Ez a DÍJ a falunké, mindannyi-

unk győzelme, 831 ember ötlete, 

munkája, önzetlensége és ezért ITT 

mondok köszönetet minden önkor-

mányzati dolgozónak, akik a kötele-

zően adandó bérekért és minden 

adható munkáltatói támogatást nél-

külözve, az önkormányzat rendez-

vényeit rendszeresen támogatva 

végzik mindennapi munkájukat. 

A képviselő-testület tagjainak és 

családtagjaiknak, akik tiszteletdíjat 

meg sem állapítottak a képviselői 

munkáért és ennek ellenére minden 

települési megmozduláson munká-

jukkal, anyagi támogatásukkal járul-

tak és járulnak a település fejlődésé-

hez. 

Külön köszönöm minden támo-

gatónknak önzetlenül végzett mun-

káját, anyagi és természetbeni támo-

gatását, melynek eredményeként 

településünk gazdagodott. 

Köszönöm mindazoknak, akik 

példás rendben tartják a házuk előtti 

közterületet és még be is segítenek 

az önkormányzati területek gondo-

zásában. 

Köszönöm azoknak, akiknek 

nem állt módjukban munkánkat 

valamilyen módon segíteni, hogy 

nem akadályozták azt. 

Legyünk büszkék arra a hatal-

mas erőre, mely ezt, a kis települést 

követendő példává emelte más tele-

pülések számára. 

Gratulálok minden lakosunknak 

és a díjhoz méltó munka folytatását 

kívánom magunknak. 
 

Kurcz Mária polgármester 
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Hirdetés 
 

Termőföldet (szántót) magas áron 

bérelnék, illeve vennék!  

06-30-328-4442  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. ábra Kurcz Mária polgármester, és 

Somogyi Győző grafikus művész 

Háttérben „A magyar lovasság 1000 

éve” állandó kiállítás 
 

Magyarországi Falumegújítási 

Díj 2011 - Az I. bírálati forduló 

eredményei 

2011. november 15.  

Lezárult a Magyarországi Falu-

megújítási Díj – 2011. I. bírálati for-

dulója. A beérkezett összesen 22 pá-

lyázat regionális szintű bírálatát az 

állami főépítészek elnökletével, a 

regionális fejlesztési ügynökségek, a 

LEADER Helyi Akciócsoportok, és a 

Magyar Urbanisztikai Társaság 

(MUT) Falutagozatának képviselői-

ből megalakult zsűrik végezték el.  

A zsűrik a pályázati kiírásban 

megadott szempontok szerint pon-

tozták a pályaműveket, konszenzus-

sal meghatározták a régiók első és 

második helyezettjeit, egyben to-

vábbjutóit az országos szintű bírálat-

ra. A belügyminiszter és a vidékfej-

lesztési miniszter által kinevezett, a 

két tárca, az állami főépítészek, a 

MUT és a Magyar Építőművészek 

Szövetségének képviselőiből álló 

szakértői bizottság dönt a pályázók 

végső sorrendjéről. 

A regionális zsűrik javaslatot tet-

tek a Magyar Nemzeti Vidéki Háló-

zat 1-1 millió forintos felajánlásának 

felosztására is. 

 

Bővebb információ: 

www.kormany.hu 
 

 

Összeállította Stadler Klára 

Velencei-tó Térségfejlesztő Egyesület 

munkaszervezet vezető 

KIS FALU NAGY SIKERE 
 

címmel jelent meg cikk települé-

sünkről 2011. november 23-án a me-

gyei napilapban. Ebből értesülhet-

tek az olvasók, hogy Vereb a 2011. 

évi Falumegújítási Díj pályázaton 

Regionális különdíjban részesült. A 

díjjal 300e Ft pénzjutalom is jár, de 

ettől sokkal többet jelent. A díj lé-

nyegében egy tudatos, hosszú távú 

fejlesztési programon alapuló szak-

mai díj. A bírálat alapja, hogy az 

önkormányzatunk rendelkezik a 

megfelelő fejlesztési programokhoz 

szükséges dokumentációkkal 

(rendezési terv, helyi építési sza-

bályzat, hosszú távú fejlesztési 

program, ciklus tervek, gazdasági 

program), azok mentén milyen tele-

pülés fejlesztési tevékenység való-

sult meg Vereben és milyen forrá-

sok felhasználásával az elmúlt 10-12 

évben. 

Az eredmények mindenki szá-

mára ismertek, hisz nap, mint nap 

elmegyünk az új vagy felújított épü-

letek mellett, leülünk e pihenők 

padjára és örömmel nézzük a játszó-

téren játszó gyermekeinket. Az már 

egy másik és valljuk be hazánkba 

nem mindennapi történet, hogy 

ezek a fejlesztések a lakosság aktív 

támogatásával, anyagi terheinek 

vállalásaival valósultak meg. 

Az újságírónak meséltem arról, 

hogy az iskola építésekor a köztiszt-

viselők munkaideje 6 órára lett taka-

rékossági okokból csökkentve, ami 

25%-os bércsökkenéssel is járt. Meg-

említettem, hogy nálunk nincs juta-

lom és egyéb adható béren felüli 

juttatás, nincs minden évben adó-

emelés (2000. január 1-je óta 12 000 

Ft/év a kommunális adó). 

Beszámoltam arról, rendezvé-

nyinket, fejlesztéseinket anyagiak-

kal, természetbeni adományokkal, 

sok-sok munkával támogatja a la-

kosság, és arról, hogy a fenti módon 

megspórolt összegekből fedezzük a 

pályázati önrészeket, mert minden 

fejlesztésünk a pályázatokon szer-

zett forrásokból valósult meg. 

http://www.kormany.hu
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1956-ra emlékeztünk 
Október 23. 

Az 1956-os forradalom és sza-

badságharc 55. évfordulója alkalmá-

ból Vereb Község Önkormányzata 

és a Verebi Református Egyházkö-

zség közös ünnepséget tartott. Az 

ünnepi istentiszteletet az ’56-os kop-

jafánál koszorúzás követte. Dr. Ra-

vasz István hadtörténész, alezredes 

mutatta be Ravasz István 18 és fél 

esztendős fiatal költőt a versein ke-

resztül, akit ’56-ban halálos golyó 

ért. Rá emlékeztünk a lelkészi hiva-

talban. 

„Minden születendő 

gyermeknek ültessünk egy 

fát” 

November 12. 

A Gemenci Erdő- és Vadgazda-

ság Zrt. által meghirdetett mozga-

lom keretében kislevelű hársfát ülte-

tünk a Forrásparkban a 2011-ben 

született hat gyermeknek (Gruber 

Nimród, Palásthy Ivett, Demeter 

Alexandra, Kajdi Dániel, Molnár 

Benke, Szabó Csenge) 

Horvátországi küldöttség lá-

togatása Vereben 
November 23. 

Tar-Vabriga-Torre-Obrega  elöljá-

róit: a turisztikai igazgatót, a tanács-

elnököt, a polgármestert és a So-

mogy megyei turisztikai vezetőt, 

mint tolmácsot láttuk vendégül. Rö-

vid idejű tartózkodásuk alatt a tele-

pülés történetével, állandó kiállításá-

val és a helyi termékekkel ismerked-

tek meg. 

http://www.tar-vabriga.com/ 

Advent 
November 27. 

Az első adventi gyertyagyújtásra 

és a falu karácsonyfájának feldíszíté-

sére az önkormányzat udvarán ke-

rült sor az idei évben. 

Saját kezűleg készíthették el az 

adventi koszorút az asztalra a ren-

dezvényen részt vevők. A finom 

házi süteményekhez meleg teát és 

forralt bort kínáltunk. 

 

Közösségi Ház és Könyvtár 

Pálinkakóstoló 

December 02. 

December 6-a Szent Miklós püs-

pök ünnepe, aki jótékonykodásáról 

volt híres. Több csodát is tulajdoní-

tanak neki, már életében is szentnek 

tartották. 

Védőszentként tisztelik az uta-

zók, a zarándokok, a gyermekek. 

Oltalmazója a házasságnak és az 

anyaságnak, de azt kevesen tudják, 

hogy a pálinkafőzőknek is. 

A Magyar Pálinka Lovagrend 

(MPL) legfontosabb célkitűzése, 

hogy itthon és külföldön népszerű-

sítsék a pálinkát. Ennek szellemében 

- a lovagrend kezdeményezésére - 

nyilvánították december 6-át a Ma-

gyar Pálinka Napjának. 

Dr. Panyik Gáborné egyetemi 

adjunktus, a pálinkaszakma egyik 

legelismertebb szakértője, a Pálinka 

Nemzeti Tanács tagja „A pálinka 

helyes készítésének technológiai folya-

mata” címmel előadást tartott a helyi 

gazdák kérésére. A pálinkák meg-

mérettetésére is sor került az estén. 

Sok tapasztalattal (illatok elkülöní-

tése a mintákból) és ismerettel lett 

gazdagabb, aki elfogadta a meghí-

vásunkat..  

Köszönöm mindenkinek, hogy 

támogatta az intézmény 2011. évi 

munkáját és rendezvényeit. 

Kerekes Erzsébet intézményvezető 
 

Rendezvényeinkről honlapunkon,  

a hír-és képgalériákban láthatják 

a bővebb fotóanyagot. 

Előzetes jelzés esetén megtekinthe-

tők a könyvtárban is. 

http://www.tar-vabriga.com/


Tervezett rendezvényeink 
2012-ben: 

 

Január 13-március 15-ig minden 

pénteken 18 órától Verebi Esték 
 

Február 04. 

Borkóstoló 
 

Február 11. 

Farsangi mulatság a Dalos Ajkú 

Szépasszonyok szervezésében. 
 

Február 17-19. 

„Kultúrházak éjjel-nappal” 
 

Március 15. 

Megemlékezés és koszorúzás Ko-

vács János emléktáblájánál, ünnepi 

műsor 
 

Április 11. 

"A vers örök." 
 

Április 28. 

Tánc, tánc, tánc  
 

Május 6. 

Községi anyák napja 
 

Május 12. 

Vereb Vitéz napja 
 

Június 16-17. 

Verebi Végh János Zenei Napok 
 

Augusztus 11. 

XVIII. Falunap 

Elszármazottak V. Találkozója 
 

Szeptember 15. 

VI. Kistérségi Szüreti Nap és  

XX. Verebi Szüreti Nap 
 

Szeptember 28. 

Szépkorúak napja  
 

Október 23. 

Ünnepi istentisztelet, koszorúzás az 

’56-os kopjafánál 
 

November 25. 

Adventi készülődés 
 

December 07. 

Pálinkás jó reggelt! Pálinkakóstoló 
 

December 27. 

Szent János napi boráldás 

 

A változtatás jogát fenntartjuk. 

 6 XX. évf. 4. szám 

március 15. csütörtök 1500 

Elfelejtett mesterségek—A fegy-

verkovács 

Előadó: Fazekas Balázs 

lovasberényi fegyverkovács
  

Mindenkit szeretettel várnak az 

előadók, 

rendezők és vendéglátók! 
 

Programjaink ingyenesek. 
 

A programváltoztatás jogát fenn-

tartjuk. 

Verebi Esték 2012 

programja 
 

január 13. péntek 1800 
Katona-élet-halál—fotók verebiekről 

című kiállítás megnyitója 

Fehérváriak—verebiek az I. világ-

háborúban 

Előadó: Rózsafi János  
 

január 20. péntek 1800 

Mi az igazság Horthyról? Horthy és 

a nevével jelzett korszak 

Előadó: dr. Ravasz István 

alezredes, hadtörténész 
 

január 27. péntek 1800 

Fehérváriak—verebiek a II. világ-

háborúban 

Előadó: Babucs Zoltán 

őrnagy, hadtörténész 
 

február 03. péntek 1800 

„Hol sírjaink domborulnak”. Ma-

gyar katonasírok a világ négy táján 

Előadó: dr. Holló József 

altábornagy, hadtörténész 
 

február 10. péntek 1800 

Gordos Barbara festő kiállításának meg-

nyitója 

Zsákutcában a teremtés koronái? 

(Férfiak a XXI. században)  

Előadó: dr. Bálint Sándor 

szülész-nőgyógyász főor-

vos, pszichoterapeuta 
 

február 17. péntek 1800 

B. Bodnár Éva festőművész kiállításá-

nak megnyitója 

„A vers a lélek, az elme és a szavak 

virága.” 

Kijacsek Erzsébet és László Ágnes 

költői estje 
 

február 24. péntek 1800 

Szólj hozzá! Szabad beszélgetés a tele-

pülések jövőjéről 
 

március 02. péntek 1800 

Szerencse fia voltam – filmbemutató  

Vámosi András Balász Béla díjas 

hangmérnök, szerkesztő – rendező  
 

március 09. péntek 1800 

Kertész Bakos Krisztina Dicsőséges 

tavaszi hadjárat című kiállításának 

megnyitója 

Huszárok világa—Huszárok a vi-

lágban 

Előadó: Ádám Barna alezredes 

Kedves Lakosunk! 
 

A Verebi Esték kiállításához I. 

és II. világháborús, valamint a 

háborúk közti időszakból való 

fotókat keresek verebi emberekről 

és eseményekről. 

A képeket a helyszínen digitali-

zálnám,  így senkitől nem kell el-

vinnem a féltet családi fotókat. 

Nemsokára több családhoz ellá-

togatok, de nagyon szívesen ve-

szem a megkeresést, a jelzést, ha  

van a felsorolt időszakból fénykép 

bárkinek a birtokában. 

Kérem, támogassák archiváló 

munkámat, hogy mások is láthas-

sák a kiállításon és az utókor szá-

mára is megmaradhasson. 
 

Köszönettel: Babi 

 

 

 

 

 

 

Kovács Ferenc 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parhammer János az I. vh.-ban 


