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Kiadja:
Vereb Község Önkormányzata
300 ingyenes példányban

A belépés díjtalan.

18.00 Koszorúzás az iskola névadójának emléktáblájánál és tanévzáró
ünnepség a verebi Végh János Tagiskolában.

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

Önkormányzati hírek
Önkormányzatunk Képviselőtestülete a Verebi Híradó legutolsó
megjelenése óta 2 nyilvános és egy
zárt ülést tartott.
Rendeletet alkotott:

 a 2013. évi zárszámadásról szóló
rendelet módosításáról.
Döntött:

 a Pázmándi Közös Önkormányzati Hivatal SZMSZ-ről,

Olvasói véleményekre
2014. április 4-én megjelent legutóbbi újságunk melléklete volt a 2014.
évi költségvetési rendelet és mellékletei. Természetes, hogy a településünk gazdálkodásáról mindenkinek
van véleménye. Az alábbi sorokban
néhány félreérthető adatot szeretnék
tisztázni.

 a gyermekvédelmi munka értéke- Önkormányzatunknak 4 fő 8 órás
léséről,

 a 2014. évi rendezvénytervről,
 a Helyi Választási Bizottság póttagjainak megválasztásáról,

 pályázat benyújtásáról kiegészítő
önkormányzati támogatásra,

 a szennyvízberuházás pótlási tervéről,

 az óvoda nyári szünetének időpontjáról,

 a Vereb Tiszteletbeli Polgára cím
adományozásáról,

 A Közösségi Ház és Könyvtár
igazgatói állásának meghirdetéséről,

 a Szabadság tér 36. szám alatti ingatlan bérbeadásáról raktározási
célra,

 Pályázati támogatást megelőlegező hitel felvételéről.
A Báró Wesselényi Miklós Alapítványi Általános Iskola részére szeptember 1-től a Közösségi Ház használatának biztosításáról döntött április 1-i
ülésén a Képviselő-testület. Reméltük, hogy az iskola első osztállyal
kezdi meg majd a működését. A
szakhatóságok az épületet nem tartották alkalmasnak oktatási intézménynek.
A Kormány felé felterjesztendő hitelfelvételi kérelemről döntött a Képviselő-testület 2014. március 25-i ülésén. A hitel felvétel célja a Kossuth út
kátyúzási és felületi zárási munkálatainak díja: bruttó 7 315 200 Ft + járulékai. A hitel felvételére ez idáig a
Kormány engedélyét még nem kaptuk meg.
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és 1 fő 4 órás alkalmazottja van. Az
így betöltött állások 1 fő polgármester, 1 fő Közösség Ház és Könyvtár
igazgató, 1 fő karbantartó, 1 fő gyermekétkeztetést segítő és 1 fő részmunkaidős hivatali takarító, aki ellátja a rendelők tisztántartását is.
2014. március 30-ig a Közösségi Házunkhoz tartozott a pázmándi Művelődési Ház is, ahol 1 fő tagintézmény vezető és 1 fő takarítónő dolgozott. A tagintézmény vezető
nyugdíjba ment és előtte jubileumi
jutalmat kapott. Ezek a kiadások a
mi költségvetésünkben szerepelnek,
de természetesen a két önkormányzat ezt egymás közt rendezi.
Értékesítésre kiírt ingatlanok állapota olyan, hogy lassan közelít a
használhatatlan kategória felé és így
működtetési költsége nagyon megterheli az önkormányzat szerény
költségvetését. Szívesen várunk ötleteket a hasznosításra, vagy esetleges
bevételszerzési lehetőségekre.
Pályázati pénzek csak a megpályázott célra használhatók fel szigorú
pályáztatási és ellenőrzési eljárás során. A programjaink is ilyen pénzből
valósulnak meg többnyire. Másként
nem is tudnánk „életet lehelni” ebbe
a faluba, hogy idézzem egyik lakosunkat, aki így értékelte munkánkat:
„Mindent megtesztek, hogy életet leheljetek ebbe a településbe.” Ez úton
is köszönjük.
Felnőtt egy másik nemzedék. A
rendszerváltáskor született gyermekek már 25 évesek, lassan apukák,
anyukák. Ma már az emberi érték-

mérő sajnálatos, de a pénz. Az embert elsősorban az alapján ítélik
meg, amit szerzett, mindegy milyen
áron. (Államtitkár urat nem kívánom idézni.) Ebben a fenekestül felfordult világban becsüljük meg azokat, akik igen szerény anyagi juttatásért, valljuk be, nagyon nehéz körülmények közt végzik a településért
mindennapi munkájukat. Ha nem
lesz, aki felvállalja ezt a munkát, a
település elveszítheti teljesen az önállóságát. Nagyon korlátozottak így
is a lehetőségeink a település lélekszáma és szerény anyagi teljesítő képessége miatt.
Szociális kiadásaink legnagyobb tétele a rendszeres gyermekvédelmi
kedveszményben részesülő gyermekek ingyenes étkeztetése, valamint a
házi szociális gondozási díj átvállalása az idősektől. A szociális étkeztetésben részesülők az önkormányzat
által fizetett 607 Ft/adag ár 55-7085%-át fizetik havi jövedelmeik
alapján. A három és több gyermeket,
valamint tartós betegségben szenvedő gyermeket nevelő szülők a térítési díj 50%-át fizetik. Önkormányzatunk átvállalta a január 1-től felszámított térítési díjemelést a teljes, illetve 50% díjat fizető szülőktől.
Rendszeres szociális segély és a Foglalkoztatást Helyettesítő Támogatás
80%-át fizeti csak az állam, míg a lakásfenntartási támogatás 90%-át. A
méltányossági közgyógyellátottak
éves gyógyszerkeret összegének
30%-át kell az egészségbiztosítás kaszájába befizetnünk. Szerény mértékben tudjuk a temettetés költségét
segíteni és csak nagyon ritkán eseti
segélyt, szociális kölcsönt - sajnálatos módon- a visszafizetések elmaradása miatt nem áll módunkban adni.
A polgármester ellen semmiféle bírósági eljárás folyamatban nincs. Az
eljárások
Vereb Község Önkormányzat ellen folynak és az Önkormányzat képviselete törvény szerint a mindenkori polgármester
feladata.
Kurcz Mária polgármester
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Katasztrófavédelmi
tájékoztató
Darazsak, méhek elleni védekezés
A nyár beköszöntével egyre gyakrabban keresünk programokat a természetben és egyre több időt töltünk
a szabadban. Ilyenkor előfordul,
hogy megszokottól eltérő veszélyforrásokkal találjuk szemben magunkat. Az egyik ilyen veszélyt az
olyan rovarok jelentik, amelyek csípése nemcsak fájdalmat, hanem akár
komolyabb szövődményeket is
okozhat. Magyarországon két olyan
elterjedt rovarcsoport (darazsak,
méhek) él, amelyek csípése nagy
fájdalommal és esetenként enyhe,
ritkábban súlyos következményekkel jár. Ezek a rovarok általában saját védelmük érdekében támadnak
emberre, amit úgy lehet megelőzni,
ha elkerüljük a fészküket és a lehető
legkevésbé ingereljük őket. A rovarokat vonzzák a szabadon hagyott
ételek, cukros folyadékok, ezért a
szabadban mindig csomagoljuk
vagy zárjuk el a magunkkal vitt élelmiszereket. Egy kis odafigyeléssel
könnyen megelőzhető a baj, elkerülhető egy kellemetlen találkozás
ezekkel az ízeltlábúakkal.
Amennyiben a méhek, darazsak
olyan helyen tartózkodnak, hogy
emberekkel való érintkezésük elkerülhetetlen, ne kíséreljék meg eltávolítani a fészket és a rovarokat, hanem hívjanak szakembert. A Fejér
megyei szakemberek elérhetőségeiről a Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság honlapján tájékozódhat.
Méhbefogók országos listája, elérhetőségeik:
http://fejer.katasztrofavedelem.hu/
letoltes/document/fejer/303 mehbefogok-orszagos-lista.pdf
Az alábbi linken további hasznos
információkat találnak az ízeltlábúak elleni védekezésről:
http://fejer.katasztrofavedelem.hu/
letoltes/document/fejer/302 merges-izeltlabuak-modszertan.pdf
Farkas-Bozsik Gábor
tűzoltó százados, megyei katasztrófavédelmi szóvivő
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Iskolai hírek
A környék iskoláiban irigykedhettek
ránk, mert a mi iskolánkban a Húsvét utáni egész hét szünet volt, így
csak április végén kezdődött újra a
munka. Az is csak 3 napig, mert a
Munka ünnepének hosszú hétvégéje
következett.
Anyák napja alkalmából a megszokottan színvonalas műsorokat láthattuk a Közösségi Házban, a gyermekeink büszkévé tették szüleiket
és pedagógusaikat.
Májusban már készültünk az új tanévre, a beiratkozáskor öt gyermek
szülője gondolta úgy, hogy helyben
gondoskodik csemetéje fejlődéséről.
Örömmel köszöntöttük őket a családunkban, várjuk a szeptembert velük együtt.
Gyermeknap alkalmából nem rendeztünk külön eseményt, összekötjük az iskolai kirándulással, ami ebben az évben Budapestet célozza. A
Fővárosi Nagycirkusz előadása és a
Városliget vár minket.
A tanítás június 13-ig tart, a
tanévzáró ünnepség
2014. 06. 14-én 18 órakor
lesz az iskolában, mely után hagyományosan a Verebi Végh János Zenei Nap rendezvényére várjuk az
érdeklődőket. A gyerekeknek innen
számítjuk a nyári szünetet, használják ki értékesen!
A hagyományos Nyári napközi
(2014. 06. 06-19. között) is várja viszsza a gyerekeket, illetve az aktív
szülőket, a programok készen állnak. A gyerekek ebédjéhez szívesen
fogadunk hozzávalókat (burgonya,
hagyma, kolbász, liszt, tojás, lekvár,
paradicsompüré…) és segítő kezeket
(palacsintasütés, pizza dagasztás…).
Az iskolakert nyári műveléséhez
szeretnénk, ha a gyerekek a következő időpontokban bejönnének a kertbe gyomlálni, betakarítani. A munkát 9 órakor kezdenénk és 1-1,5
órásra tervezzük. Megjelenésükre
feltétlenül számítunk!
2014. július 09.
2014. július 23.
2014. augusztus 07.
Nyári ügyelet és ügyintézés a kifüggesztett rend szerint kéthetente lesz.
2014. július 22-én községünk vendégül látja a KEMPP szervezésében
megvalósuló tábor 7.-8. osztályos

táborozóit, akikkel a falunkat bemutató akadályversenyt tervezünk. Kérek minden érdeklődőt, jöjjenek,
segítsenek a lebonyolításban. Közösségi szolgálatnak igazolható a részvétel.
Ezúton is kérem az iskola-óvoda
udvar használóit, hogy a nyáron
vigyázzanak a környezetre, az eszközökre, ne rongáljanak, csak azt
használják, ami nem megy tönkre
(az óvodás játékok nem kamaszoknak, vagy felnőtteknek valók…), ne
kelljen folyamatosan romot takarítani a használat után.
Kívánok minden verebi tanulónak
tartalmas, pihentető nyári szünetet.
Szüleiknek pedig azt, hogy sok értékes időt tölthessenek életük értelmeivel.
Tőzsér Mónika tagintézmény vezető

KÖZELEDIK A VAKÁCIÓ
Kedves szülők! Felnőttek!
Gyerekek!
Azért, hogy a nyár igazán öröm és
élményekben gazdag legyen, itt
most ismételten felhívom a figyelmet arra, hogy a játszótéri játékokat
lehetőleg funkciójuknak megfelelően
használjátok.
Közösségi tereink közül a templomok lépcsője, a hozzájuk tartozó fás
ligetek nem szórakozóhelyek, ott
alkoholt fogyasztani és szemetelni
TILOS!
A sportpályák használatakor ne szemeteljetek! Ügyeljetek, hogy a szomszédokat, idős beteg embereket ne
zavarjuk azzal, hogy ott tartózkodunk. Figyeljünk egymásra!
A magántulajdon szent és sérthetetlen, mások ingatlanjait, kertjeit még
véletlenül se látogassák a gyerekcsapatok!
Gyerekek! Kerüljétek a szándékos
rongálásokat, gyújtogatásokat!
Tisztelt Felnőttek!
A nyár folyamán előforduló rendzavarások tárgyában nyugodtan forduljanak a hatóságokhoz, ha kell a
Rendőrséghez. Az Önkormányzatnak sem hatásköre, sem embere
nincs a rendzavarások tárgyában
intézkedni.
Kurcz Mária polgármester
Verebi Híradó

Verebért Egyesület
2013. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI
JELENTÉS
Az egyesület alapszabályban megfogalmazott célja a sport eszméinek
ápolása, terjesztése az ifjúság és a
felnőttek körében. Biztosítani a lehetőséget a sport iránt érdeklődőknek,
hogy a sportot versenyszerűen, szabadidő-és tömegsportszerűen végezhessék. A lövészet megismertetése
és megszerettetése az érdeklődőkkel.
Céljaink elérése érdekében népszerűsítettük az egyesület tevékenységét, a Verebi Híradó című önkormányzati helyi újságban és a község
honlapján közzé tettük eredményeit
(www.vereb.hu).
Az egyesület működéséhez szükséges technikai, műszaki, anyagi és a
lövészsport végzéséhez előírt törvényes feltételeket biztosítottuk a pályázatban megjelölt eszközök, anyagok vásárlásával. A lövészethez
szükséges lövedékek, lőlapok, patronok megvásárlásával támogattuk
tagjaink felkészülését.
A szabadidő hasznos eltöltése érdekében a léglövészet szépségével
több érdeklődő fiatalt megismertettünk péntek délutánonként a felnőtt
60-as és 20-as légpisztoly kategóriában induló sporttagunk segítségével.
A velencei baptista gyülekezet által
szervezett pünkösdi családi sportnapon részt vettünk.
Hazai sportkapcsolatok létesítése és
fenntartása érdekében meghirdettük
a Verebért Kupa internetes légfegyveres tavaszi, nyári, őszi és téli versenysorozatot 2013-14-ben és a 201415. évadban. A versenysorozat célja:
jellemépítés, közösségépítés, felkészülés az MSSZ versenyeire. A versenysorozat jelszava: Becsület és
Bizalom. A versenysorozat helye:
mindenkinek a saját klubja, lőtere.
Technikai előírások: az ISSF szabályai szerint. Az értékelés rendje:
Minden klub, egyesület vagy egyéni
versenyző tízes sorozatonként végeredménnyel, és a belső tízesek számával küldi el az eredményét.
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nyek alapján átlageredmény készül,
az év végén pedig, összesített rangsor készül a negyedévenkénti legjobb-, tehát a 4 legjobb eredmény
összeadásával.
A NEA pályázat segítségével megalapozhattuk az egyesület biztonságos működését.

Az egységes megjelenéshez Gál Attila tagunk megtervezte az egyesület
arculatát – logóját, amit ráhímeztettünk a pólóinkra, leveleinken vízjelként szerepel.
Az egyesület tagja a Fejér Megyei
Technikai és Tömegsportklubok
Szövetségének és a Magyar Sportlövők Szövetségének, ezáltal a Fejér
Megyei Sportlövő Szövetségnek is,
hogy országos versenyeken is részt
vehessenek tagjaink.
A település kulturális életét is segítettük, a rendezvények lebonyolításában részt vállaltunk (Vereb vitéz
napja, falunap).
Egyesületünket az elmúlt évben Kálmán Csaba sportlövő képviselte a
megyei és országos versenyeken
szabadpisztoly 60 (SZPI60), légpisztoly 60 (LPI60) és légpisztoly 20
(LPI20) versenyszámokban .
Az egyesület tulajdonában lévő lovakkal Molnos Levente foglalkozik,
ő gondozza őket. Sikerült a takarmányt vásárlással és természetbeni
támogatással (Farsang Béla bácsi,
Szabó Péter, Taródi László, Vámi
György és Viszló Levente segítségével) biztosítanunk.
Előttünk álló nagy feladat a lovak
betanításának folytatása, hogy a lovaglást biztosítani tudjuk, valamint
a kocsi felújítása, hogy a lovakat
majd be tudjuk fogni eléje.
Szükség van megfelelő karám és
beállók építésére a kancák, a mén és
a csikók számára, hogy elkülöníthessük őket a foglalkozásokkor is. Ehhez oszlopokra és deszkákra lesz
szükségünk.
Rendelkezünk a szükséges számú

nyereggel és patraccal, de kötőfék
vezetőszárral, lóápoló szett, villanypásztorhoz szükséges eszközök,
anyagok folyamatosan kellenek.
Reméljük, sikerül a hobbilovagoltatást népszerűsítenünk környezetünkben és néhány év múlva eredményekről számolhatunk be.

2013. évi költségvetés
BEVÉTEL
Tagdíj
Támogatás
Ebből:
NEA
Vereb Község Önk.
Egyéb
Bankkamat
KIADÁS
Bank-és postaköltség
Irodaszer
Anyagköltség
Szolgáltatások
ZÁRÁS

478 314,51 000,397 341,250 000,30 000,117 341,102,280 376,27 010,11 260,92 379,149 727,168 067,-

Vereb, 2014. április 24.
Kerekes Erzsébet elnök
Bővebben: http://www.vereb.hu/
images/kellekek/civil/verebert/
kozhasznusagi_jelentes_verebert_e
gyesulet_2013.pdf
Záradék:
E számviteli beszámolót és közhasznúsági mellékletet a Verebért Egyesület közgyűlése 2014. április 24-én
elfogadta.
A 2014-es esztendőben újra meghirdettük a Verebért Kupa internetes
légfegyveres versenysorozat.

Májusban Csomád nevű kiscsikóval
gyarapodott a lóállományunk.
Kérjük, aki elmaradt a tagdíjjal, minél előbb rendezze a további biztonságos működésünk miatt.
Elnökség
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Közösségi Ház és Könyvtár
Április 27.
VIII. Sárrét Íze Fesztivál X. Szent György Nap
Testvértelepülésünk fesztiválján negyedik alkalommal vettünk részt.
A Szent György napi hagyományos
állatkihajtás és birkanyíró bemutatót
tekinthették meg az érdeklődők
Nagyrábén. Juhtúrós puliszka lósóska köntösben és fűszeres tarja ételünkkel arany fokozatot értünk el,
amit Fazekas Sándor vidékfejlesztési
miniszter is megkóstolt.
Köszönjük Nagyrábé képviselőtestületének, Gyarmati Sándorné
polgármesternek és Kocsis Csaba
igazgatónak a meghívást és a vendéglátást.
Május 04.
Községi anyák napja
Az édesanyákat, nagymamákat és a
dédikéket Kurcz Mária polgármester
asszony köszöntötte, majd az énekkar, az óvodások és az iskolások ünnepi műsora következett. Az újszülöttek (André Kolett, Nagy Roxana,
Szabó Fruzsina, Kapusi Kevin, Lakatos Leila, Sós Bence, Borostyán Nikolett, Ölvedi Benke, SzemerédiPintér Panna) Vereb története könyvet kapták emlékül.
Május 17.
Vereb Vitéz napja
Hagyományőrző lovasok, gyalogosok és az ünnepségen résztvevők
előtt a Pogánysírnál épült Emlékkapunál dr. Négyesi Lajos nyá. alezredes és dr. Bíró András Zsolt antropológus, a Kurultaj főszervezője tartott megemlékezést.
A visszaérkező felvonulókat a rendezvény helyszínén Mati Károly és
Mocsi Tibor az általuk valamint Kovács Csaba és Sándor által felajánlott
borral fogadták. Tolcsvay Béla ének-
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mondó pedig „Ősi Földünk tisztelete” műsorával.
Ezt követően „Magyar vagyok” címmel iskolánk tanulói nyitották meg
az ünnepséget.
Az idei évben a következők vehették
át a Vereb Tiszteletbeli Polgára címről szóló oklevelet: Pálfi János, Wirth
Kálmánné Csikvári Katalin és Wirth
Kálmán.
Vereb új lakosai, dr. Buday Anna és
Magasvári Viktor akusztikus mini
koncertje zárta a megnyitót.
A folytatásban a Küngösi Citerások
vidám hangulatot teremtettek a kissé hűvös időben.
A tiszaszőlősi Kende Magyar Hagyományt Őrző és Sport Egyesület
színvonalas bemutatója sok érdeklődőt vonzott. Őket a nagyrábéi Kocsis
Csaba énekmondó „Szóljon, aki látta…” megzenésített versekből álló
műsora követte.
Hamza Viktória nem csak a gyerekek körében aratott óriási sikert lovasbemutatójával.
A Kurul Dobosok fergeteges előadása, a Váli Hunok és Onogur Hagyományőrző Egyesület bemutatója
után a Historica együttes koncertje
zárta rendezvényünket.
A Levendula Játszóház ügyességi játékai és kézműves foglalkozások
várták a gyermekeket és szüleiket
egész délután.
Az emléknapunkon velünk együtt
ünneplőknek és Nagyrábé valamint Küngös küldöttségének köszönjük a részvételt!

Köszönet
Kedves Verebiek és Támogatóink!
Vereb Vitéz Napja ünnepnapunkhoz nyújtott természetbeni és/
vagy anyagi támogatásával, kitartó

munkájával, szakmai segítségnyújtásával való hozzájárulásáért köszönetünket fejezem ki.
A jövőben is számítunk támogatásukra és személyes jelenlétükre a
verebi ünnepnapokon és rendezvényeinken!

További tervezett programjaink
június 28.
VI. Régi égi áldás
Rendező: Szép-Nap Egyesület
július 27.
Emlékezés a „nagy háború” kitörésének
100. évfordulóján a verebi hősökre
augusztus 09. 11:00
Falunap és Elszármazottak Találkozója
Fellépő: Sógorok
Retro disco.
augusztus 16.
Gyógynövény túra Vereben
Vezeti: Ölvediné Molnár Imola
szeptember 13.
Kulturális Örökség Napja
Vereb Vitéz sétaútján értékeink
megmutatása
Népi Íz-őrző Napok és Táj jelegű ételek
napja
Vereben élő más tájegységről származók jellegzetes ételeinek bemutatatója és kóstolója
Várjuk a jelentkezését azoknak, akik
szívesen főznének.
szeptember 26. 16:00
Szépkorúak ünnepe
október 23.
Ünnepi istentisztelet és koszorúzás az
56-os kopjafánál
november 22. 6:00
András havi disznótoros
november 30. 13:00
Adventi készülődés
Verebi Zöld Völgy Alapítvány szervezésében
december 27. 15:00
Szent János napi boráldás
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Pályázati közlemények
A 35/2013. (V. 22.) VM rendelet alapján a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához
2013-ban nyújtandó támogatások jogcím keretében Vereb Község Önkormányzata (2477 Vereb, Fő út 10.) a „Zene a
hagyományok útján – Végh János Zenei Nap 2014” rendezvényre 2 440 000 Ft támogatást kapott.
A 35/2013. (V. 22.) VM rendelet alapján a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához
2013-ban nyújtandó támogatások jogcím keretében Vereb Község Önkormányzata (2477 Vereb, Fő út 10.) a „Váljék
hasznosabbá traktorunk környezetünk adottságainak megőrzéséért” projektjére 1 862 000 Ft támogatásban részesült, amiből BP-1000 mgi. pótkocsit és

Orsi Energy 130 rézsűkaszát vásároltunk.

Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a LEADER térségek közötti együttműködés végrehajtásához
nyújtandó támogatásból—jogcímkód: 6.463.04.01; partner települések: Berhida, Balatonfűzfő, Ősi, Litér, Hernád, Vál,
Tordas, Bugyi, Vereb— Vereb Község Önkormányzata (2477 Vereb, Fő út 10.) „A LEADER program és az együttműködések népszerűsítése, LEADER pihenőpontok kialakítása” projektjére 3 715 000 Ft-ban részesült .
A 35/2013. (V. 22.) VM rendelet alapján a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához
2013-ban nyújtandó támogatások jogcím keretében Kovács Sándor (2477 Vereb, Petőfi út 10/3.) a „Korszerű gépekkel a családért, a térségért, a jövőért biobodzával” projektjére 9 534 868 Ft támogatásban részesült, amiből Foton TB
504 C traktor, Agry-Machinery EF AGF 140 szárzúzó és Farmer 50 mgi pótkocsi került beszerzésre, a 0136/9 hrsz.ú 3,5 ha-ra bodzaültetvényt telepít.
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21:00 – 24:00 között

 Távcsöves

bemutató
(Szaturnusz, Mars) a Kilátó
ponton – felhőtlen idő esetén
 Csillagászat és katonaság;
Tájékozódás a csillagok segítségével - előadás
A programváltozás jogát fenntartjuk!
Szeretettel várjuk az érdeklődőket, mert Vereb is érintett. Köszönöm a gyűjtés segítését! Babi

A Katonai Emlékpark Pákozd –
Nemzeti Emlékhely
programsorozata
a Nagy Háború 100. évfordulója
alkalmából
Leader pályázati támogatással

Megemlékezés a Velenceitó térségéből bevonult, és
soha vissza nem tért hősök
emlékére
Helyszín: Katonai Emlékpark
Pákozd – Nemzeti Emlékhely
8095 Pákozd, Mészeg-hegy
Időpont:
2014. 06. 20. 18:00 - 21:00 óra és
2014. 06. 21. 10:00 - 24:00 óra
Részletes program:

2014. 06. 20 .
18:00 Dr. Katona József „Az I.
világháború emlékezete” című kiállításának megnyitója
18:30 A Velencei-tó térségéből
bevonult és hősi halált halt
katonák névsorának vetítése –
közben a pákozdi Abajka
Citerazenakar I. világháborús
zenei műsora
19:00 A Nagy Háború kiadvány
bemutatása
19:30 Székesfehérvári Helyőrségi Zenekar koncertje

2014. 06. 21.
Egész nap megtekinthető:
 Dr. Katona József „Az I. világháború emlékezete” című
magángyűjteményének kiállítása
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 A katona és hátországa kiállítás a Nagy Háború Kutatásáért Közhasznú Alapítvány
bemutatásában
 A veszprémi Méretes Szabóság katonai egyenruha bemutatója az I. világháború korából
10:00 – 24:00 óra között

 A Nemzeti Emlékhely négy
állandó kiállításának bemutatása moderátorok segítségével
 AMATASZ Hagyományőrző
Tagozat "Magyar Királyi 106.
Önálló Honvéd Tüzérüteg"
bemutatói a Nagy Háborúban
harcoló katonák életéről
 Huszárélet, tábori képek a
Nagy Háború korszakából
16:00 – 22:00 között
óránként előadások
A Nagy Háború Kutatásáért
Közhasznú Alapítvány előadásai:
 Jöttek, láttak, győztek… Fehérvári huszárok a limanovai
csatában
 Háborús hétköznapok a harcárokban
 A katona és hátországa – a
család jelentősége a háborúban
Dr. Szabó József János hadtörténész előadása:
 Állatok a Nagy Háborúban
18:00 Obsitos Zenekar koncertje a Nemzeti Kulturális Alap
támogatásával
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