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magyar nóta, operett és pop énekes
Megjelenésére feltétlenül számítunk!
Vereb Község Önkormányzata nevében:
Kurcz Mária polgármester

Kiadja:
Vereb Község Önkormányzata
300 ingyenes példányban
2477 Vereb, Fő út 10.
Tel. és fax: 06-22/238-006
Tel.: 06-22/238-007
E-mail: verebph@t-online.hu
Honlap: www.vereb.hu
Felelős kiadó:
Kurcz Mária polgármester

A szállításban segítünk, csak kérjük, jelezzék az önkormányzatnál.

Szerkesztő:
Kerekes Erzsébet
Közösségi Ház és Könyvtár
igazgató

Önkormányzati hírek
Önkormányzatunk
Képviselőtestülete a nyári időszakban a megszokottól eltérően négy ülést tartott.
Az ülések nagy részét azért voltunk
kénytelenek tartani, hogy a törvényi
kötelezettségekből eredő társulási
megállapodások módosításra kerüljenek a feladatokat ellátó intézmények alapító okiratával együtt.
Önkormányzatunk
Képviselőtestülete rendeletet alkotott:

 A térítési díjakról.
 Az önkormányzat vagyonáról.
 A köztisztviselőknek adható
egyéb juttatásokról.
Döntött:
 A Közösségi Ház felújítására nyert
pályázathoz pályázat megelőlegező hitel felvételéről.

 A Kossuth utcai belvíz elvezetési
munkálatok megrendeléséről.
 A Közösségi Ház felújításáról.
 A DRV ivóvíz ellátáshoz kapcsolódó felújítási munkálatokról.
 LEADER pályázat beadásokról:a
traktorhoz kiegészítő munkagépek
beszerzéséről, a 2014. évi Végh János Zenei Napok megrendezésére,
a Vereb Vitéz Napjához kapcsolódó közösségi eszközök beszerzésére

VIZI-KÖZMŰ Társulat hírei
A Verebi Szennyvízépítő Viziközmű Társulat 2013. augusztus 31én megszűnt. A Társulat feladatát a
szennyvízcsatorna beruházás építéséhez, a társfinanszírozáshoz kapcsolódó érdekeltségi hozzájárulás kivetését, begyűjtését elvégezte. A hátralékokkal kapcsolatos eljárást az
Önkormányzat fogja a jövőben ellátni.
A Társulat 68 hónapig működött.
Ez idő alatt 3 fős Intéző Bizottság és
3 fős Ellenőrzési Bizottság végezte a
társulattal kapcsolatos feladatokat,
viselte a munka anyagi és erkölcsi
terheit díjazás nélkül.
Eleget tett a társulás munkáját bejelentés alapján vizsgáló Környezetvédelmi Felügyelőség, Cégbíróság,
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ság kéréseinek.
Tűrte a projektzáró rendezvényen történt rendbontást.
A Vizi-közmű Társulat Záró
pénzügyi
beszámolóját
20132013.augusztus 31. nappal elkészítette, a KIM Céginformációs rendszerében közzétette.
A Társulat 12 400e Ft-ot az Önkormányzat Letéti számlájára átutalt, melyből a Képviselő-testület és
a Vizi-közmű Társulat Közgyűlése
határozatainak megfelelően a Kossuth utcai belvízrendezés kerül finanszírozásra.
Ez az összeg nem állna a település rendelkezésére, ha a Társulat Intéző és Ellenőrzési Bizottságának
tagjai havi nettó 20 ezer forint tiszteletdíjban részesülnek a díj utáni adó
és járulék megfizetése után. Igen,
havi 20 ezer forint nem sok, de 68
hónapra 1 360 ezer forint és higgyük
el mindenki tudta volna hova tenni
ezt az összeget. ( Nem mártíromság,
ez tény.)
Most csak annyit tehetek, hogy
megköszönöm a munkájukat, a lelkiismeretesen végzőknek a kitartást,
a bátorítást, azt a tevékenységet és
anyagi áldozatot, mellyel településünk gyarapodásához hozzájárultak.
Ellenőrző Bizottság
Elnöke:
2011. augusztus 31-ig Kerekes Erzsébet
2011. szeptember 1-től Nagy János
Tagjai: Kolonics Károly
Kiss Gyula
Intéző Bizottság
Elnöke: Kurcz Mária
Tagjai: Háder János
Nagy Sándor

Én nem látok, Ő nem hall….
Önkormányzatunk 2013-ban ez
idáig 493 011 Ft-ot fizetett ki a temetői konténerekből történő hulladék
elszállítására úgy, hogy erre a kiadásra betervezve összeg nem volt,
mert ez idáig a Depónia Kft. ingyen
szállította el a hulladékot. Legnagyobb figyelmünk ellenére a konténerekben nem temetői hulladék kerül kihelyezésre, ezért a kedvez-

mény megvonásra került. Soha senki
sem látott a konténerbe építő és háztartási hulladékot kihelyezni, nincs
tudomás a szelektív hulladékgyűjtők mellé rendszeresen kipakolókról
sem, senki sem szórja el az utcán a
szemetet, mégis naponta több kiló
zsebkendőt kell össze szedni. Nincs
meg a Zuhogónál rongáló, nem ismert a Kanyarparkban, iskolaudvaron randalírozó, firkáló, ezért a javítások és szemétszállítási kiadások fedezetére a lakossági befizetések növelését vagyunk kénytelenek elrendelni.
Az Önkormányzat mi vagyunk mi
Vereb Község valamennyi lakója….
A Székesfehérvári Törvényszék,
mint másodfokú bíróság a Székesfehérvári Járásbíróság 2013. május 9-i
alábbi ítéletét helybenhagyta. Az ítélet ellen fellebbezésnek helye nincs.

ÍTÉLET
MEGÁLLAPÍTJA, HOGY AZ ALPERES A VEREBI 07/3 hrsz-ú felperesi
ingatlanhoz vezető utak útkezelői
feladatainak ellátását tartósan elmulasztotta, ezzel a felperesi ingatlan
rendeltetésszerű használatát korlátozza, felpereseket békés birtoklásukban zavarja.
Kötelezi az alperest, hogy a Vereb
438/2 hrsz-ú útról a rárakódott, rámosódott sárréteget 30 napon belül
távolítsa el, a verebi 06 hrsz-ú úton a
profilozást végezze el és nagyobb oldalesést alakítson ki, hogy eltűnjenek a nyomvályúk, a csapadékvíz
lefolyjon az útról és ne áztassa, valamint a jövőben a kezelői tevékenységének ezen útszakaszon az utak állapotától függően rendszeresen tegyen eleget.
Az ítélet ezen részében előzetesen
végrehajtható.
A kereset ezt meghaladó részét elutasítja.
Kötelezi az alperest 15 napon belül
fizessen meg a felpereseknek egyetemlegesen
140
000
Ft
(Egyszáznegyvenezer) perköltséget,
a Székesfehérvári Törvényszék Gazdasági Hivatalának külön felhívására 116 969 Ft (Egyszáztizenhatezerkilencszázhatvankilenc) állam által
előlegezett költséget.
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Vereb Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. 11. 20-án pályázatot nyújtott be a 102/2012. (X. 1.) VM rendelet alapján falumegújításra és
fejlesztésre LEADER Helyi Akciócsoportok közreműködésével 2012-től
igénybe vehető támogatási jogcímre a Közösségi Ház felújítására. E pályázaton 9 996 399 Ft nettó kiadásra felhasználható támogatásban részesült, az
erről szóló határozatot 2013. 06. 06-án kapta meg a Képviselő-testület. A
Képviselő-testület 2013. 08. 21-i ülésén a Profi Generál Kft-t (1115 Budapest,
Somogyi út 25.) bízta meg a rámpa és héjazatcsere munkálatainak elvégzésére 11 000e Ft + ÁFA összegért.
A munkaterület átadása 2013. augusztus 30-án megtörtént, a műszaki
átadás október 04-én.

Október hónapban elkezdődött a ravatalozó alapjának készítése. Szeretnénk, ha 2014 őszére szeretteiktől méltó körülmények között búcsúzhatna
mindenki.
Kurcz Mária polgármester

FEJÉR MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG
Tudatos felkészülés a fűtési időszakra
Kéménytűz, füstmérgezés, robbanás és szén-monoxid-mérgezés! A
fűtési szezon kezdetével országszerte egyre gyakrabban hívják valamelyik esethez a katasztrófavédelem
tűzoltó egységeit, és a hírekben is
többször találkozhatunk ilyen jellegű balesetekkel.
Fejér megyében kéménytűzhöz
2012-ben harminckét alkalommal,
idén szeptember 24-ig kilencszer
riasztották a tűzoltókat. Szénmonoxid-mérgezés gyanúja miatt
tavaly három, idén már négy bejelentés érkezett a katasztrófavédelem
megyei igazgatóságára.
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Nagyon fontos, hogy a tűzesetek
és a szén-monoxid-mérgezéssel járó
balesetek kis odafigyeléssel és tudatos felkészüléssel megelőzhetőek. A
tüzelő-fűtő berendezések, az égéstermék-elvezetők és a nyílászárók
beszerelésétől kezdve a mindennapi
használatig figyelemmel kell lenni a
vonatkozó előírásokra, a szakemberek tanácsaira és a szerelési vagy
használati útmutatókban foglaltakra. A köznyelvben „csendes gyilkosnak” nevezett szén-monoxid veszélyessége abban rejlik, hogy színtelen,
szagtalan, szervezetre gyakorolt hatásai (rosszullét, szédülés, hányinger, fáradtság) könnyen összetéveszthetőek más betegségek tüneteivel.

Ez a gáz a beltérben leggyakrabban előforduló toxikus gáz, amely
meggátolja a véráramban az oxigén
szállítását. A nyílászárók területén
zajló folyamatos technikai fejlődésnek köszönhetően a gyártók egyre
jobb szigetelőképességet érnek el.
Fontos azonban tudni, hogy a természetes szellőzésre minden lakótérben szükség van. Ezért már a nyílászáró kiválasztásánál figyeljünk a
beépített szellőzőkre és rendszeresen gondoskodjunk friss levegőről
otthonunkban. Minden berendezés
beszerelését és telepítését bízzuk
szakemberre, éljünk a szaktanácsadás lehetőségével egy-egy készülék, vagy rendszer megvásárlása
előtt. Az időszakos és kötelező felülvizsgálatok, ellenőrzések elvégzését
is bízzuk megfelelő szakképesítéssel
rendelkező emberre. Tegyük lehetővé a kéményseprők rendszeres ellenőrzését, és a feltárt hiányosságok
megszüntetéséről a lehető legrövidebb időn belül gondoskodjunk.
A szén-monoxid-mérgezés megelőzésének hatékony kiegészítő eszköze a megfelelően működő érzékelő berendezés. A szén-monoxidérzékelők közül az EN 50291:2001-es
szabványnak megfelelő készüléket
kell választani. Elhelyezése és használata előtt mindig figyelmesen olvassuk el a csatolt tájékoztatókat,
útmutatókat. A háztartásban számos
lehetséges szén-monoxid-forrással
találkozhatunk:




eldugult kémény
rosszul szellőztetett, fűtőberendezésekkel ellátott helység



nem rendeltetésszerűen működtetett fűtőberendezés
 rosszul működő gáztűzhely,
szagelszívó



benzinüzemű motorok, gépek
zárt helyiségben való használata
 széntüzelésű grillek, sütők zárt
térben való használata



rosszul szellőző vagy helytelenül működtetett vízmelegítők és
egyéb háztartási eszközök
 sérült kazán, rossz tömítések
Baj esetén azonnal hívjuk a katasztrófavédelem műveletirányítási
ügyeletét a 105-ös segélyhívó számon!
Verebi Híradó

Verebért Egyesület
Lövészet
Egyesületünket jelenleg Kálmán
Csaba sportlövő képviseli a megyei
és országos versenyeken szabadpisztoly 60 (SZPI60), légpisztoly 60
(LPI60) és légpisztoly 20 (LPI20) versenyszámokban.

Légfegyveres Budapest Bajnokság
(Bp., 2013. 02. 09.)
- LPI60 11-ik hely - 556 kör
Hungarian Open
(Győrszentiván, 2013. 01. 20.)
- LPI60 17-ik hely - 558 kör
KSI Jubileumi Kupa I.
(Bp., 2013. 01. 12.)
- LPI60 16-ik hely - 545 kör

Lovak
Az idei év májusában kettő mén
csikó született. Egészségesek, szépen
fejlődnek.

Tájékoztatás, emlékeztető a 2013. évi
szünetekről:
2013. 10. 26.—2013. 11. 04. között
Őszi szünet
2013. 1 2. 07. és 12. 21.
tanítás nélküli munkanap
(gyerekeknek szünet)
2013. 12. 21.—2014. 01. 05. között
Téli szünet
Az újságon keresztül is szeretném
megköszönni a kapott lekvárokat és
gyümölcsöket. Ha valaki ezután is
ajánlana fel az iskolásoknak uzsonnára kenyérre, vagy kenyérhez valókat, szívesen fogadjuk.
Tőzsér Mónika
tagintézmény vezető

Óvodai Hírek
2013. évi eredmények
Országos Bajnokság
(Budapest, 2013. 09. 14.)
- SZPI60 7-ik hely (6-ik az alapversenyben) - 527 kör
Dunaújváros Kupa
(Dunaújváros, 2013. 06. 30.)
- SZPI60 helyezés nélkül - 514 kör
- LPI60 ezüst - 564 kör
- LPI20 ezüst - 185 kör
R3 - Baranya Megye Bajnokság
(Pécs, 2013. 06. 15.)
- SZPI60 6-ik hely (3-ik hely az alapversenyben) - 535 kör
- LPI60 ezüst - 562 kör
- LPI20 arany - 184 kör
Kun Szilárd emlékverseny - EB válogató
(Bp., 2013. 05. 11.)
- SZPI60 8-ik hely (6-ik hely az alapversenyben) - 525 kör
- LPI60 arany - 561 kör
Marton János emlékverseny
(Dunaújváros, 2013. 04. 28.)
- SZPI60 5-ik hely - 521 kör
- LPI60 arany - 566 kör
- LPI20 arany - 188 kör
Klapka Kupa Komárom
(Komárom, 2013. 04. 14.)
- LPI60 5-ik hely - 562 kör
- LPI20 ezüst - 184 kör
Légfegyveres OB 2013
(Százhalombatta, 2013. 03. 16.)
- LPI20 9-ik hely - 182 kör
PeLE Kupa (Bp., 2013. 03. 09.)
- LPI60 10-ik hely - 562 kör
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A lovak beállójának elkészítéséhez szíves felajánlásukat várjuk,
mert szükségünk lenne hullámpalára (akár egy darab is segítség).
Köszönettel:
Kerekes Erzsébet elnök

Iskolai hírek
Elindult a 2013/14-es tanév. A szeptember elsejei évnyitó ünnepségen
részt vett Marosánné dr. Gáti Gabriella iskolánk új főigazgatója. Jó hangulatban kezdtük a munkát, folyatni
kívánjuk a hagyományainkat ebben
az évben is.
Elsőként hulladékot gyűjtöttünk.
Köszönjük a segítséget a falu lakóinak. Együttes erővel kb. 2600 kg papír és 1400 kg vashulladéktól tisztítottuk meg a községet. Mellette soksok e-hulladék is összegyűlt, melyet
szintén elszállítattunk. Környezetünk védelmében ezt a gyűjtést tavasszal megismételjük, kérjük segítsenek akkor is.
Szerencsés helyzetben van az iskolánk, mert viszonylag hamar rendeződött az órarend, a tankönyvrendelés, a gyógypedagógiai ellátás, az
úszás, tehát rendben elkezdhettük a
tanévet. Reméljük, hogy a jövőben is
aktív részesei lehetünk Vereb község
közéletének, szükség lesz az iskolások részvételére, szereplésére.

Az óvodás gyermekek nevében is
szeretnék köszönetet mondani azon
családoknak, kik vendégül láttak
bennünket egy-egy gyümölcsszedés
alkalmával.
Kiss Miklósné és családja
/szőlő , naspolya/
Szabó Gyula
/szőlő, dió, alma/
Nollné Szilágyi Zsuzsanna
/dió, szilva/
Szabó Dániel
/szőlő/
Nyári Ferenc
/szőlő, dió/
Szabó Péter
/tök/
Köszönjük a gyermekek szüleinek, a helyi mezőgazdászoknak a
sok gyümölcsöt és továbbra is várjuk a felajánlásokat.
Óvodánk szerződést kötött szelektív hulladékgyűjtésre a DEPÓNIA Kft-vel. Arra kérünk minden
szülőt, verebi lakost, ne dobjanak ki
papír és petpalack hulladékot.
Hozzák be vagy küldjék el óvodánkba, mert ha nem is nagy összeg
amit kapunk érte, nekünk az is sokat
jelent.
Az elektromos hulladékot folyamatosan, egész évben gyűjtjük, nagyobb mennyiségért, nehezebb darabokért házhoz megyünk.
Az alábbi telefonszámon lehet
jelezni felénk: 464-603.
Kratancsikné Szilágyi Teréz
tagintézmény vezető
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Közösségi Ház és Könyvtár
Június 15-16.
Verebi Végh János Zenei Napok
Verebi Végh János tiszteletére
rendezett zenei napunkon a római
katolikus templomban közreműködtek:
Jónás Krisztina – szoprán
Bakos Kornélia – alt
Kóbor Tamás – tenor
Naibauer Lóránt – basszus
Kamarakórus
Karnagy: Fekete Andrea
Savaria Barokk Zenekar
Vezényelt: Németh Pál
A református templomban felléptek a bicskei Prelúdium Zeneiskola
növendékei valamint a pázmándi
Stein Andor és a gárdonyi Gránitz
Ádám.

Augusztus 24.
XIX. Falunap és
Elszármazottak VI. Találkozója
Az előző évekhez képest elszármazottaink kevesebben voltak, sajnos a munkanap miatt többen nem
tudtak részt venni a rendezvényünkön. Aki eljött, gyönyörködhetett
Győri Ilona lovasberényi keramikus
kiállításában, a fellépők sokszínű
előadásában.
Külön köszönöm Győri Zsuzsa
és az aerobik csoport fellépését.
Vereb borásza 2013-ban Mocsi
Tibor lett, akinek a tavalyi díjazott,
Jakab János adta át a vándorkupát.

Ki kell emelnem, hogy a rendezvény nem lett volna ingyenes a vállalkozók és magánszemélyek anyagi
támogatása nélkül. Köszönet érte.

Köszönjük mindenkinek az emlékezetes estéket, a gyönyörű népdalokat.
Július 13.
Veterán Autós és Motoros Találkozó
A IV. Pázmándi Veterán AutóMotoros Találkozó és Túra idén Verebről rajtolt. Köszönjük a Pázmándi
Nosztalgia Jármű Egyesület minden
tagjának és Kerkuska Csabának,
hogy a kezdetek óta Vereb részese
lehet a rendezvénynek.
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Szeptember 14.
Kulturális Örökség Napja
Vereb Vitéz sétaútján értékeink
megmutatása
A
szombati
rendezvény értékeink megmutatása és a
szüret jegyében telt. Az esőzés a
résztvevők számát visszafogta, de a
jókedvet nem. Az érdeklődők csapatokat alkotva haladtak, öt helyszínen ismertetőt hallgathattak a település nevezetességeiről,
majd játékos feladatokat oldottak
meg. Mustkóstolással és hagyományos szüreti ételek fogyasztásával
zárult a nap. Köszönet támogatóinknak a nap sikeréért!

Tervezett programjaink 2013.
Október 18.
Idősek napja
Meghívó a címoldalon.
Október 23.
Ünnepi istentisztelet és koszorúzás az
56-os kopjafánál
December 01.
Adventi készülődés
a Verebi Zöld Völgy Alapítvány szervezésében.
December 27.
Szent János napi boráldás

Diákmunka
A Közösségi Ház rendezvényeit
és a könyvtár állományának nyilvántartását segítő munkájukért, a
településkép javításáért köszönetemet fejezem ki diákmunkásainknak:
Kovács Fanninak, Szabó Dalmának,
Horváth Ákosnak, Horváth Alexnek, Gulyás Dávidnak, Győri Alexnek, Győri Eriknek és Kreil Dávidnak.
Kerekes Erzsébet igazgató

Minden vasárnap 8-14 óráig, az
M7-es autópályán, a velencei MOL
benzinkút mellett, a Tekergő Étterem és Motel területén várják a látogatókat.

Verebi Híradó

Verebi Református Missziói Egyházközség
Tájékoztató
Tisztelettel és szeretettel köszöntöm a Verebi Református Missziós Egyházközség presbitériuma nevében a falu
lakosságát!
Szénási Sándorné, Judit néni tiszteletes asszony meggyengült fizikai állapota miatt a szolgálatot már csak átmeneti ideig tudja vállalni. Szellemi frissessége és akarata töretlen, de „a test gyenge már” így mondja Ő.
Lelkészváltásra lesz szükség gyülekezetünkben. Felelősségteljes együttgondolkodásra és határozott véleménynyilvánításra kérjük egyháztagjainkat! Ennek elősegítésére tájékoztató levelet küldünk egyháztagjainknak, amelyben
konkrét kérdéseket teszünk fel annak érdekében, hogy fel tudjuk mérni lehetőségeinket.
Vereben is nagy szükségét látjuk a hitélet újraéledésének, újraszerveződésének. Lelkiekben megerősödött emberekre van szükség a mai kor sok mindenben félresiklott világában. Az értékeket újra kell vizsgálni, a helyes utat
megtalálni!
Tegyük nyitottá szívünket, hallóvá fülünket, fogékonnyá lelkünket az úr hívó szavára, aki türelmes és soha el
nem múló szeretettel vár hívőt, „még” nem hívőt, csalódott, megbántott szívűt, reménykedőt egyaránt!
A hívő ember az élet minden nehézségét más szemszögből látja, ha arra tekint, hogy Istenünk és szent fia Jézus
által velünk van jóban, rosszban és csak ő tudja, hogy mikor mi történik velünk, és miért. Hívő, templomba járó, áldozatot vállaló közösségre van szükség! Reménységünk csak így lehet a megújulásra.
Nagy szertettel várjuk istentiszteletre, rendezvényeinkre régi és új egyháztagjainkat, a községünkbe beköltözött
református, vagy a református hitélet iránt érdeklődőket, bárkit, aki Isten közelségét igényli és keresi azt!
Istentisztelet vasárnaponként 10-kor van. Parókia telefonszáma: 22 463 049.
Egyházfenntartói járulék befizethető istentisztelet előtt, vagy után, illetve fogadóórát tervezünk szombati napokon 9-10-ig a parókián, kérésre házhoz megyünk.
Presbiterek: Borostyán Mihály, Galamb Andorné (Sári néni), Kerekes Erzsébet (Babi), Molnárné Vajda Julianna,
Pálfi Jánosné, Szabó Dániel.
Forduljanak hozzájuk bizalommal!
Vereb, 2013. szeptember 22.
Tisztelettel és szeretettel a presbitérium nevében: Pálfi Jánosné presbiter
Református tagjainknak küldött levélből a kérdéseket azért közöljük, hogy senki ne maradjon ki a tájékoztatásból és
ha vannak a református egyházi életet támogatók, akkor lehetőségük legyen nekik is felelősséggel nyilatkozni, mert
csak így tudjuk a szervező munkát közmegelégedésre és a többség akaratának megfelelően elvégezni.
———————————————————————————————————————————————————
Kérdések
(Válaszát aláhúzással jelölje.)
Szeretném-e, hogy a Verebi Református Egyházközség megújuljon, megerősödjön?
Igen

Nem

Szívesen részt vennék-e az istentiszteleteken, az egyházi rendezvényeken?
Igen
Szeretném-e, hogy önálló lelkésze legyen a gyülekezetnek?
Igen

Nem
Nem

Vállalom-e, hogy családomban a jövedelemmel rendelkezők befizetik az egyházfenntartói járulékot,
évente személyenként
3.000Ft-ot vagy 5.000Ft-ot.
Havonta vállalok
Nem vállalom, ill. nem vállaljuk.

500Ft-ot vagy 1.000 Ft-ot perselypénzt.

Lehetőségem függvényében csak időnként tudok adományt adni
Egyáltalán nem kívánom támogatni az egyházat
.

.

Kérem tisztelettel nevet, címet, elérhetőséget (telefon) a válaszlevélben közölni szíveskedjenek, hogy a kölcsönös tájékoztatást hitelesen biztosítani tudjuk. Válaszát bármelyik presbiternek eljuttathatja.
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