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Tisztelt Olvasónk!

Ön a Vereb Község Önkormányzata által kiadott Verebi Híradó különszámát tarja a 
kezében. Kiadványunk elkészítésével azon lakosainknak kérésére kívánunk összefoglaló 
tájékoztatást adni a településünkön elmúlt évben végzett munkáról, akikhez valamilyen 
okból nem jutnak el az elektronikus hírközlő eszközökkel végzett folyamatos tájékoz-
tatásaink.

Bízunk benne, hogy a hosszú esték egyik kedvelt olvasmány lesz településünk 
minden lakója számára.

Az olvasás gyönyörűsége mellett bízunk benne, hogy kérdések, vélemények fo-
galmazódnak meg Önökben munkánkkal kapcsolatban, és azt a 2020. november 18-án 
tartandó közmeghallgatáson megosztják velünk.

Kurcz Mária polgármester

BESZÁMOLÓ A
KÉPVISELŐ-TESTÜLET ELMÚLT EGY
ÉVBEN VÉGZETT MUNKÁJÁRÓL

A megválasztott képviselő-testület 2019. 
október 29-én tartotta alakuló ülését. 
Kurcz Mária polgármester által vezetett 
képviselő-testület tagjai lettek:

ź Cséve Szandra Bettina
ź Kiss Renáta
ź Kovács Bálint
ź Varjas Tímea

Az alakuló ülésen a képviselő-testület a 
polgármester javaslatára Varjas Tímeát 
választotta meg alpolgármesternek és lét-
rehozta a Pénzügyi Bizottságot. Elnök 
Kiss Renáta, tagjai Cséve Szandra Bettina 
és Kovács Bálint.

A képviselő-testület munkáját in-
duláskor az egy fővel dolgozó Közös Ön-
kormányzati Hivatal munkatársa helyben 
segítette.

2015. január 1-től a képviselő-tes-
tület munkáját a Kápolnásnyéki Közös 
Önkormányzati Hivatal segíti és a hatás-
körébe utalt államigazgatási feladatokat 
látja el. E hivatal létrehozására törvényi 
rendelkezés alapján került sor. A 2011. évi  
CLXXXIX. törvény Magyarországi he-
lyi önkormányzatairól 84-86.§-sai rendel-
keznek a Közös Önkormányzati Hivatal 
létrehozásáról és elnevezéséről. Sajnála-
tos, hogy a jogalkotó figyelmen kívül 
hagyta, hogy az elnevezésből a lakosság 
nem jut információhoz a Hivatal által ellá-

tott településekről, ezért a józanésszel 
működők kétkedve olvassák a Kápolnás-
nyéki Közös Önkormányzati Hivataltól 
számukra érkező, a verebieket érintő leve-
leket. A Közös Hivatal létrehozását a már 
idézett törvény így rögzíti:

A helyi önkormányzat képviselő-
testülete az önkormányzat működésével, 
valamint a polgármester vagy jegyző fel-
adat – hatáskörébe tartozó ügyek döntés-
re való előkészítésével és végrehajtásával 
kapcsolatos feladatok ellátására… vagy 
közös önkormányzati hivatalt hoz létre. 
(2000 fő alatti lakosságszámú településen 
kötelező). A hivatal közreműködik az ön-
kormányzatok egymás közötti, valamint 
az állami szervekkel való együttműködé-
sek összehangolásában.

A településen működő kirendelt-
ségen egy ügyintéző, Gránitzné Szendrei 
Éva dolgozott, őt 2020. január 1-től Vörös 
Patricia váltotta. Évike a székhely telepü-
lésen a gazdálkodási osztályon dolgozik 
értünk. Ugyancsak a székhely település 
igazgatási előadója lett Gránitzné Hor-
váth Anita. A Közös Hivatal működését 
önkormányzatunk 2019-ben 3 354 967 Ft-
tal támogatta.

2019. augusztus 31-én megszűnt a 
Közösségi Ház vezetőjének 2018. július 
1-én megkezdett munkája. Cséve Szandra 

Bettina után Popovicsné Kiss Izabella lát-
ja el ezt a feladatot.

Popovicsné Kiss Izabella helyett 
Szegedi Dóra végzi a közétkeztetéssel 
kapcsolatos feladatokat. Szegedi Dóra 
hivatalsegédi munkáját 2019. december 
1-től Pók Ferencné látja el. November 30-
án Jakabné Kerekes Ágnes munkaviszo-
nya nyugdíjazás miatt megszűnt, az ő fel-
adatait azóta Czeczei Ágnes látja el. Ön-
kormányzati alkalmazott még Szabó Fe-
renc karban tartó.

Munkánkat négy közfoglalkozta-
tott segíthetné, ha az állásokat be tudnánk 
tölteni. 2021. február 28-ig egy megbíz-
ható férfi munkaerő foglalkoztatására len-
ne lehetőségünk. Nagyon szépen köszö-
nöm a három ember odaadó munkáját. 
Tudjuk, milyen csekély bérért tartják 
rendben a települést oly módon, hogy nem 
kell szégyenkeznünk miatta. Nehéz szív-
vel gondolok arra, hogy Imre nyugdíja-
zása miatt egy emberrel kevesebben le-
szünk.

Alapfeladatainkat a következő-
képpen látjuk el.

Iskoláról

2013. január 1-től az általános iskolai 
oktatás, nevelés az állami iskolában, 
helyben 1-4 osztályban folyik. Hálás va-
gyok, hogy itt helyben négy ember áldo-
zatos munkát tud végezni gyerekeink tes-
ti-lelki-szellemi fejlődéséért. Köszönöm 
kitartásukat iskolánk és településünk mel-
lett ebben a vészterhes időkben. Cséve Ist-
vánné, Jambrik József, Lászlóné Keresz-
tes Rózsa és Lőrinczné Mező Katalin a 
mindennapi munkavégzők.

Itt szeretném megköszönni Tőzsér 
Mónika iskolánkért végzett eddigi önzet-
len, szeretetteljes munkáját. Kívánok szá-
mára sikerekben gazdag, boldog életet.

Óvodáról

Az óvoda épületét és gyönyörű környeze-
tét rendben tartjuk. Az óvoda önálló fenn-
tartásának gátja, hogy szakember hiány-
nyal küszködik az ágazat, és a társulás 
óvoda csoportjainak száma lehetőséget ad 
további más szakképzettségű foglalkozta-
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tására az intézményben. A 2019-ben le-
folytatott szakmai és vezetői munkát érté-
kelő szakfelügyeleti ellenőrzés alapján 
köszönöm az intézmény dolgozóinak a 
lelkiismeretes, gondos szalmailag elis-
mert, jó munkát.

Az óvoda maximális gyereklét-
számmal működik. Az étkeztetési felada-
tokat ellátó konyhás, Szegedi Dóra mun-
kakörében látja el a segítői munkát az 
óvodában. Ő az önkormányzatunk alkal-
mazottja.

Külön köszönet illeti az óvoda 
minden dolgozóját, hogy két hét fertőtle-
nítés után vállalták a munkát és lehetővé 
tették a szülők nyugodt munkavégzését 
egész nyáron át. Külön köszönöm a vírus-
helyzetben az önkormányzati feladat el-
látáshoz nyújtott önzetlen segítségüket. 
Akikre mindig számíthatunk: Majorné 
Tóth Piroska, Varga Attiláné, Szabó Dal-
ma.

Családsegítés, Gyermekjóléti szolgálat, 
Házi szociális gondozás

A 2000-ben történő velencei székhelyű 
Humán Családsegítő és Gyermekjóléti 
Szolgálathoz való csatlakozás jó döntés 
volt. A feladatok szakszerű elvégzése 
mellett a szolgálat munkatársaival a mun-
kakapcsolat napi szintű és példa értékű. A 
munkavégzéssel a lakosság elégedett, és a 
segítés minden formájáért hálás. Nagy 
öröm számunkra, hogy a Szolgálat hely-
ben lakóknak, Győri Jánosnénak és Gu-
lyás-Kovács Fanninak ad munkát A Csa-
ládsegítő szolgálat működéséhez 2019-
ben 1 503 390 Ft-tal, a szociális gondo-
záshoz 300 000 Ft-tal járultunk hozzá.

Itt szeretném megköszönni Győri 
Jánosné házi szociális gondozó folyama-
tos munkáját a járvány ideje alatt. Min-
dent meg tudtunk beszélni, egyeztetni, így 
zökkenőmentes volt településünkön az 
idősek ellátása ebben az időben.

Tudom, hogy munkatársaimra, a 
bolti dolgozókra is mindenben számíthat-
tam, nekik is köszönet.

Köszönet az adomány maszko-
kért, kesztyűkért, tartós élelmiszerekért, 
tisztító szerekért minden nemű felajánlá-
sért, ha nem éltünk a felajánlásokkal (fő-
ként munka), azért volt, mert el tudtuk lát-
ni így is a feladatokat.

Jelenleg is tart a járvány. Az eddig 
megszokott módon állunk mindenben 
mindenki segítségére. Kérjük éljenek ve-
le! Számunkra öröm, ha segíthetünk.

Háziorvosi ellátás, gyermekorvosi 
ellátás, orvosi ügyelet

A gyermekorvosi ellátás a csákvári kör-
zethez tartozik. Dr. Varga László gyer-
mekorvos heti kétszeri rendelésen látja el 
a kis betegeket a verebi rendelőben. A 

doktor úr kérésre szívesen látogatja meg 
otthonában a kis betegeket, a berényi ren-
delőben is végez ellátást. Munkájára pa-
nasz nincs. A betegek szeretik a lelkiisme-
retes, nagy szaktudású orvost. Munkáját a 
rendelő rezsijének fizetésével és takarítás 
átvállalásával segítjük.

Háziorvosi munkát heti három-
szori verebi rendelésen a pázmándi körzet 
részeként Dr. Kornseé Zoltán látja el. Kí-
vánjuk neki, hogy legalább annyi ideig 
gyógyítsa településünk lakóit, mint előd-
je. Munkáját a rendelő rezsijének fizeté-
sével és a takarítás átvállalásával segítjük.

Az orvosi ügyelet Velence székhe-
lyen, vállalkozó orvosok munkájával 
színvonalas ellátást biztosít már 10 éve. 
Az önkormányzati társulás székhelye Ve-
lence. Önkormányzati hozzájárulás 2019-
ben 78 Ft/hó/fő, azaz évi 696 936 Ft-tal, a 
társulást 39 264 Ft tagdíjjal támogatta.

Önkormányzatunk felvállalta a 
havi egyszeri helyben történő vérvétel 
költségeit. A labornak évi 300 000 Ft-ot 
fizettünk a munkáért 2019-ben. A járvány  
miatt a helyben végzett vérvétel szünetel, 
de bízunk a jövőbeni feladatellátás lehe-
tőségében.

Védőnői szolgálat

Pázmánddal közös a körzet. A helyi mun-
kavégzés a gyermekorvosi rendelőben, il-
letve a családoknál történik. A védőnő 
személyét a munkaerőhiány, a gyakori 
GYES befolyásolja.

Fogorvos

2010. januárja óta Dr. Ádám István látja el 
az alapellátást a lovasberényi rendelőben. 
Munkavégzésére panasz nem érkezett. 
Hiányzások esetén a helyettesítést is meg-
oldották úgy, hogy a megfelelő színvona-
lú munkavégzés biztosítva volt. Munkáját 
évi 304 800 Ft-tal támogattuk 2019-ben.

Kérésre a fogorvosi rendelésre el-
jutást a hivatali gépjárművel segítjük.

Közösségi Ház és Könyvtár

2018. július 1-jétől a Közösségi Ház és 
Könyvtár intézményvezetője, Kerekes 
Erzsébet nyugdíjba vonult. Feladatát kul-
turális ügyintézőként Cséve Szandra Bet-
tina látta el felmondásáig, 2019. augusz-
tus 31-ig. A könyvtárosi feladatokat to-
vábbra is Kerekes Erzsébet látja el.

2019 szeptember 1-től Popovicsné 
Kiss Izabella látja a Közösségi Házban a 
munkát. Belli a Népművelődési Intézet ál-
tal szervezett közművelődési és közösség 
kapcsolati szakember képzést kiváló 
eredménnyel elvégezte.

Rendezvényeink, melynek ő volt a 
felelőse:

ź 2019.09.10. Szüreti mulatság az 
Óvodás- és iskolás gyerekeknek.

ź 09.21. Hagyományőrző családi nap 
„Örökségünk mentén”

ź 09.27. Szép korúak Ünnepe
ź 10.18. Nagymamák receptjei az 

Unokák konyhájában (kiállítás ká-
posztás hajtóka sütés)

ź 10.23. Ünnepség
ź 11.15. Nagyanyáink receptjei az 

Unokák konyhájában (sütés, főzés)
ź 12.01. Adventi ünnepség
ź 12.06. Mikulás ünnepség
ź 12.09. Karácsonyi meglepetés a 

nyugdíjasklubnak
ź 12.27. Szent János Napi Boráldás a 

boros gazdák támogatásával
ź 2020. 02.05.  Farsang a gyerekeknek
ź 03.15. Ünnepség
ź 06.25. Vendég fogadás a kemencé-

nél (Pécsi Múzeumbaráti Kör)
ź 08.15. Családi Nap

Külön kell szólni a boros gazdák összefo-
gásával megvalósuló Márton napi borba-
rangoló, Szent János napi boráldás, vala-
mint a 2020.02.08-án megrendezet Bor-
mustra alkalmakról, amiket támogattunk.

Támogattuk a Nyugdíjas Klub 
farsangi batyus bálját. Otthont adtunk az 
óvodások jótékonysági báljának.

A Nyugdíjas Klub 2019 10. 14-én 
megalakult. Otthont adunk a kéthetente 
tartott foglalkozásaiknak. Támogatjuk 
programjaikat.

Otthont adtunk a Covid vírus tiltó 
rendelkezéséig az alábbi kiscsoportos 
foglalkozásoknak:

ź Berni táncos Tornája
ź Idegen nyelvű teaház
ź Torna Editkével
ź Verebért Egyesület lövészet

A Közösségi Házban adományokból ösz-
szerakott konditerem a legnépszerűbb fia-
taljaink körében, amely 2013 óta folya-
matosan működik. 

Kerekes Erzsébet nyugdíjazása 
után a Verebért Egyesület aktivistájaként 
vett részt a szervezői munkában.

Sport

A sportpályát és környékét rendszeresen 
kaszáljuk, rendben tartjuk. Örülünk az ott 
focizó gyerekeknek és várjuk az aktív fia-
talokat, hogy megmutassák, tudnak élni a 
lehetőséggel, képesek az önszerveződés-
re, és jobban csinálják, mint elődeik.

Pályázatot nyújtottunk be 2016-
ban kültéri sportpark (sporteszközök) ki-
helyezésére a területen. Legutóbbi kérdé-
sünkre azt a tájékoztatást kaptuk, hogy a 
pályázat nem zárult még le, folyamatosan 
történik az eszközök kihelyezése. A 2020-
27 EU-s fejlesztési projektben a területen 
játszótér, sportpark, pályák, több funkciós 
új öltözőépület (színpaddal) kialakítását 
terveztük. Megvalósítását nagyban segí-
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tené a dokumentálható szervezett sportte-
vékenység a községben.

A Magyar Falu Programban ját-
szótérre közel 5M Ft-t nyertünk. A játszó-
tér átadási határideje 2020. november 30.

Egyéb pályázatok

Önkormányzatunk pályázatot nyújtott be 
a Magyar Falu Program keretében rava-
talozó építésére, 2019-ben és 2020-ban is. 
Az idei pályázat még nem került elbírá-
lásra.

A Magyar Falu Programban pá-
lyáztunk még és nem nyertünk: 

ź Kossuth út aszfaltozására
ź Közösségi Ház nyílászáró cseréjére 

és fűtés korszerűsítésére
ź Eszközbeszerzésre a közterületek 

karbantartásához
A Belügyminisztérium Önkormányzati 
feladatellátások támogatására kiírt pályá-
zatra beadtuk ismét a Kossuth út aszfalto-
zást, ami sajnos nem nyert. 2019-ben ezen 
a pályázaton nyert összegből sikerült a 
Berényi utat leaszfaltoztatni.

Saját erős fejlesztéseink
 
A temetők (református, katolikus, közsé-
gi) vízellátása egy fúrt kútból történik, 
amelynek a költségeit teljes egészében sa-
ját forrásból fedeztük. Az építkezés meg-
kezdéséig a villanyvezeték kiépítését is 
megoldottuk szintén saját erőből. A teme-
tő és a templom környéke gyommentesí-
tését önkormányzatunk végezte és lehető-
ség szerint végzi továbbra is. 

A temetőből a hulladékszállítás 
költségei szintén az önkormányzat saját 
költségvetését terheli.

Családi kérésnek eleget téve a sí-
rok gondozása egy fő közreműködésével 
megoldott.

Az egyre gyakoribb esőzések kö-
vetkeztében ránk nehezedő árok- és út-
tisztítási feladatokat kézi erővel már nem 
tudtuk ellátni, ezért gépi segítséget vet-
tünk igénybe. A költségeket szintén saját 
forrásból fedeztük.

Munkatársaimat és két diák köz-
foglalkoztatottunkat köszönet illeti, mert 
a közterületeinken elhelyezett fa bútorok, 
hirdetőtáblák munkájuknak köszönhető-
en új színt kaptak, megújultak.

Köszönöm a lelkes aktivistáknak, 
akik közterületeinket szépítgetik. Folya-
matosan ellátják a buszmegállókat olvas-
ni valókkal immár a polcra kihelyezhető 
könyvekkel.

Támogatások

Önkormányzatunk lelkiismereti kérdés-
ként kezeli a gyermeket nevelő családok, 
kisnyugdíjasok, betegek és rászorulók tá-
mogatását.

Rendszeres gyermekvédelmi támoga-
tásban részesül 6 család 14 gyermeke. A 
támogatásban részesülő ingyen jut tan-
könyvhöz, az intézményi étkeztetés szá-
mára ingyenes, és évente két esetben 
pénzbeli támogatásban részesül. Az el-
látásban részesülő gyermeklétszám fo-
lyamatosan csökken a születési számok 
csökkenésével, illetve a tanköteles kor 
elérésével.

A felsőoktatási intézmény tanulói 
a Bursa Hungarica ösztöndíjprogram ke-
retében részesültek tanulmányaik idejére, 
maximum 5 évre 5000 Ft/hó összegű 
támogatásban. Támogatottak száma a 
2019/2020 tanévben három fő.

Első lakáshoz jutók támogatásá-
ban 2020-ban két család részesült 
(150.000 Ft/család).

Nagyobb összeggel a Rendkívüli 
Gyermekvédelmi Támogatás keretében 
tudtuk támogatni a gyermekeket nevelő 
családokat. E támogatási forma keretében 
a gyermekek lakhatási feltételeit biztosí-
tottuk.

A családok átmeneti nehézségein 
átmeneti segélyek, illetve természetbeni 
átmeneti segélyezésként élelmiszercso-
magokkal, illetve tűzifával segítettünk. 
Ott voltunk, támogattunk, ha kellett napi 
egyszeri meleg étel biztosításával is.

Adók

Önkormányzatunk 2018. január1-től 
24.000 forintra emelte a 2000-ben megál-
lapított kommunális adó mértékét.

Hitelek

Önkormányzatunk 2018-ban a Petőfi út 
építésekor 9.500.000 Ft kamatmentes köl-

csönt vett fel a Fejér Megyei Önkor-
mányzatok által létrehozott pénzügyi 
alaptól három évre. Tartozásunk jelenleg: 
3.170.000 Ft.
S VÉGÜL …

Itt mondok köszönetet minden önkor-
mányzati dolgozónak, akik a kötelezően 
adandó bérekért és minden adható mun-
káltatói támogatást nélkülözve, az önkor-
mányzat rendezvényeit rendszeresen tá-
mogatva végezték mindennapi munká-
jukat.

A képviselő-testület tagjainak és 
családtagjaiknak, akik kötelességüknek 
érezték, hogy minden települési megmoz-
duláson munkájukkal, anyagi támogatá-
sukkal járuljanak hozzá a település fejlő-
déséhez.

Köszönet minden családtagnak, 
aki elviselte az önkormányzatért dolgo-
zók hétvégi munkáját, a frissen főtt vacso-
ra hiányát, azt, hogy nem tudtunk ott lenni 
épp akkor, amikor a családtagoknak is a 
legnagyobb szüksége lett volna ránk.

Külön köszönöm minden támoga-
tónknak az önzetlenül végzett munkáját, 
anyagi és természetbeni támogatását, 
melynek eredményeként településünk 
gazdagodott.

Köszönöm azoknak, akiknek nem 
állt módjukban munkánkat valamilyen 
módon segíteni, hogy nem akadályozták 
azt.

Köszönöm, hogy időnket és ener-
giánkat teljes erőbedobással vállalt tevé-
kenységünknek szentelhettük.

Ez tudtuk tenni…

A képviselő-testület nevében:
Kurcz Mária polgármester
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Köszönjük mindazoknak, akik megtisz-
teltek minket bizalmukkal a 2019. október 
13-án tartott Helyi Önkormányzati vá-
lasztáson. 

Nagy reményekkel, tervekkel in-
dultunk neki ennek a ciklusnak, de a CO-
VID19 a mi terveinket is megnehezítette. 
Ezúton szeretnénk megköszönni Kurcz 
Mária Polgármester Asszonynak az év 
eleji vírus alatt tanúsított áldozatos mun-
káját és minden Önkormányzati dolgozó-
nak, akik mindent megtettek, hogy zök-
kenőmentesen folytatódjon tovább a kö-
zös munka. Ezért készítettünk a lakosság 
számára mosható maszkokat.
Anyagi lehetőségeink eléggé korláto-
zottak, de így is próbáljuk segíteni a falut 
az aktuális időszaknak a hangulatával de-
korálni, amivel megtartja a nyu-godt, 
kedves hangulatát mind a lakosok-nak 
mind az átmenő forgalomnak egy-aránt. 
Itt gondolunk az adventi gyertyákra a 

kanyar parkkal szemben, és az őszkö-
szöntő dekorációt, amit az idei évben ké-
szítettünk el. Az idei Adventi ünnepre ké-
szülünk többek között Betlehemmel is, 
aki szeretne részt venni benne, szeretettel 
várjuk.

Általunk tervezett családi klub és 
sportesemények, valamint a gyerektábor 
a kialakult járványügyi vészhelyzet miatt 
elmaradtak. A megtartott rendezvényeken 
aktívan részt vettünk és részt veszünk. 

A testületi üléseken ötleteinkkel a 
falu érdekeit szolgáljuk. Mint pénzügyi 
bizottsági tagok megpróbálunk megfelelő 
pályázatokat keresni, amivel a falu fej-
lesztését előre lendítheti.

Amennyiben bármilyen kérdés 
vagy észrevétel felmerül, keressen ben-
nünket bizalommal.

Tisztelettel: Pénzügyi bizottság
Elnök: Kiss Renáta

Tagok: Cséve Szandra Bettina
Kovács Bálint Sándor

Tisztelt Verebi Lakosok!

folytatás a 3. oldalról
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Mindenekelőtt szeretném megköszönni a 
2019. évi önkormányzati választásokon 
belém vetett hitet és bizalmat. Mindent 
megteszek, hogy a jövőben is méltó le-
gyek megválasztott tisztségemhez.

A választások óta képviselőként 
rendszeresen részt vettem a Képviselő-
testület és a Pénzügyi Bizottság ülésein, 
valamint településünk rendezvényein. A 
hozzám eljutott információk alapján a 
legjobb tudásom szerint javaslataimmal, 
szavazataimmal a lakosság és a település 
érdekeit támogattam. Úgy érzem, hogy 
munkámat a legnagyobb körültekintéssel, 
lelkiismeretesen végeztem. A településen 
élő emberekkel folyamatosan tartottam a 
kapcsolatot, bármikor fordulhattak hoz-
zám bizalommal. A választások óta eltelt 
időszakban az önkormányzat, és az ön-

Képviselői beszámoló
kormányzati intézmények mindennapjait 
nyomon követtem. Polgármester Asz-
szonnyal és Képviselőtársaimmal a közös 
munkára törekedtem, és azt vallom, hogy 
a jövőben is csak így, közösen tudunk 
nagy dolgokat véghezvinni. Szeretném, 
ha a településünk Civil Szervezeteivel ko-
rábban kialakított jó együttműködés a jö-
vőben is folytatódna; hiszen egy hajóban 
evezve, egy irányba tartva ugyanaz a cé-
lunk: VEREB FEJLŐDÉSE.

2020. márciusában Magyarország 
Kormánya az állampolgárok egészségé-
nek és életének megóvása érdekében az 
ország egész területére veszélyhelyzetet 
hirdetett. Ekkor szinte új időszámítás kez-
dődött Magyarországon, így Vereben is. 
Ezen időszak alatt Polgármester Asszony-
nyal és Képviselőtársaimmal folyamato-

san részt vettem a COVID-19 elleni küz-
delemben. Maszkot és kesztyűt ajánlot-
tam fel a településünkön élők egészségé-
nek megóvása érdekében. A járványhely-
zet miatt sajnos az idei évre tervezett ren-
dezvényeink többségéről le kellett mon-
danunk, nem tarthattuk meg többek között 
a Falunapot, az Anyák Napját és a Szép-
korúak Napját sem. Bízom benne, hogy 
2021-ben újra – a korábbi évekhez hason-
ló színvonalon – rendezhetjük majd meg 
programjainkat.

Kérem, örömeikkel, bánataikkal, 
problémáikkal ezután is keressenek bát-
ran!

A jövőben igyekszem a belém ve-
tett bizalmat még jobban megszolgálni, és 
úgy ahogyan eddig tettem, továbbra is Ve-
reb lakóinak érdekeit fogom képviselni.

Tisztelettel: Varjas Tímea
önkormányzati képviselő

Advent
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Hagyományt élő családi nap
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Nagymamák receptje az unokák konyhájába



2019. októberében álmodtunk egy na-
gyot, s a verebi önkormányzat támogatá-
sával, különösen Kurcz Mária Polgár-
mester asszony biztatására és segítségé-
vel megalakítottuk a verebi nyugdíjasok 
klubját 36 fővel. Később nevet is válasz-
tottunk: Életrevalók verebi szenior klub. 
Célkitűzésünk volt, hogy közösen kap-
csolódjunk be kis falunk életébe, és ösz-
szejöveteleinken érezzük jól magunkat 
együtt. Terveztünk a falu közösségével 
együtt tartandó bálokat, kirándulásokat. 

Az eltelt egy esztendő alatt tizenkilenc al-
kalommal találkoztunk a Közösségi Ház-
ban. Megünnepeltük tagjaink születés-
napját és névnapját.

Hét kirándulást szerveztünk. Vol-
tunk a verebi szőlőhegyen, kétszer jártunk 
a fehérvárcsurgói kastélyban,voltunk 
Móron, Alcsúton és az önkormányzat 
anyagi támogatásával Pécsett és a Laki-
teleki Népfőiskolán.

Nagyon jól sikerült az első farsan-
gi bálunk, a falu közösségéből sokan el-

jöttek. A bálra meghívtuk a Pázmándi 
Őszirózsa Nyugdíjas klub tagjait is.

S z í n h á z b a n  v o l t u n k  e g y 
alkalommal. Megkoszorúztuk Vereb 
Vitéz sírját és a 2. Világháború elesett 
katonáinak emléktáb-láját. Részt vettünk 
a község Trianoni megemlékezésén. 
Aktívan bekacsolód-tunk a Polgármesteri 
Hivatal által szer-vezett Családi nap 
p r o g r a m j á b a .  H a n g u - l a t o s  ő s z i 
kompozíciót készítettünk a falu Pázmánd 
felőli végén.

A járvány ellenére sikeres év van 
mögöttünk.

Köszönjük Polgármester asszony-
nak, a képviselő-testület tagjainak, Mikó 
Józsefnének, klubunk lelkes közösségé-
nek és a falu lakóinak segítségét.

Életrevalók verebi szenior klub
összefoglalója az eltelt egy évről

Örülök, hogy van mibe írnom. Végre 
megfoghatjuk az újságot. Facebook ide 
vagy oda, de az én korosztályomnak a pa-
pír az igazi.

Eltelt egy esztendő. Túl vagyunk a 
választásokon, az élet megy tovább, egy 
éve még nem gondoltuk, hogy nem olyan 
egyszerű lesz, hanem betegséggel terhelt 
évet kell élnünk.

Ennek ellenére nagyon jó dolog 
történt tavaly Vereben. Megalapítottuk a 
nyugdíjas klubbot „Életrevalók” néven. 
Találtunk két rátermett „Vezérhangyát”, 
bocsánat Polgár Ágikát és Boromisza 
Klárikát, akik nagyszerűen értik a dolgu-
kat, beszélik a mi nyelvünket és lelkesen 

szervezik a programjainkat.
Rendeztünk egy klassz bált. Botot, 

mankót eldobva táncoltunk a retró zenére, 
falatoztunk a magunk készítette finom 
szendvicsekből, sütikből. Vendégül lát-
tunk mindenkit. Hangulatos volt a jelmez 
verseny, a tombola, szóval minden.

Aztán jött a baj vírus formájában. 
Összezártunk, hősiesen viseltük a karan-
tént. Nagyon-nagyon hiányoztunk egy-
másnak.

Köszönet az Önkormányzatnak a 
segítségért, vásárlásért a gyógyszer be-
szerzésért és azért, hogy mindent megol-
dottak.

A betegség eddig elkerült bennün-

ket. MASZKRA FEL! – ez lett a jelszó.
A szépkorúak napján sem volt ösz-

szejövetel, de a képviselő-testület tagjai 
és a polgármester asszony végigszaladt a 
falun, és mindenkinek egy szép szál rózsa 
jutott az Önkormányzat nevében. Nagyon 
jól esett, köszönjük!

A Klubunk október 14-én volt egy 
éves. Mi megünnepeltük, mert „Életre-
valók” vagyunk, bizony.
Minden nap sétálgatok a kiskutyámmal és 
gyönyörködöm a sok kisgyermekben. 
Messziről üdvözölnek: „Jön a kutyás 
néni!” Vírus ide vagy oda, jó itt élni Ve-
letek Vereben! Mindenkinek jó egészsé-
get kívánok!

Ludvig Éva

Csak úgy irogatok…
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A Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer 
= KSZR tagja könyvtárunk 2019 óta. 

A könyvtár és a Digitális Jólét 
Program Pont az általános iskola épüle-
tében (Vereb, Berényi út 4.) található, 
akadálymentes környezetben. Könyvtá-
runkban 2008. március 1-jétől ePont mű-
ködött, majd 2018 októberétől DJP pont 
működik. Szolgáltatásaink: számítógép-
használat, internethasználat, számítógép 
kezelés és internethasználat segítése, 

fénymásolás, nyomtatás.
260 m -en több mint 6.600 doku-

mentummal várjuk olvasóinkat: gazdag 
felnőtt szép- és szakirodalmi állomány-
nyal, valamint folyamatosan gyarapított 
gyermekirodalommal. 

Évente négy alkalommal érkeznek 
új könyvek, amik listáját közzétesszük 
Vereb Község facebook oldalán. 

Két rendezvényünk volt ebben az 
évben. Telegdi Ágnes írónő és fotós „Ó, 

azok a csodálatos állatok!” címmel tartott 
előadást alsósainknak szeptemberben. Az 
Országos Könyvtári Napokon „A gazda-
köri könyvtártól napjainkig” című kiállí-
tást tekinthették meg az érdeklődők októ-
ber 5-11. között.

Szeretettel várom az olvasni vá-
gyókat a következő nyitva tartási időben: 
Hétfő: 8-12; Szerda: 13-17; Péntek: 9-11; 
Szombat: előzetes bejelentkezés alapján.

Telefonon (+36 70 43 34 009) 
vagy e-mailen (kvtar.vereb@gmail.com) 
történő megkeresés és egyeztetés esetén 
házhoz szállítom a kért könyveket to-
vábbra is.

Kerekes Erzsébet könyvtáros

Vereb Könyvtári, Információs és
Közösségi Hely 
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Köszönjük Vereb Község Önkormányza-
tának, hogy lehetőséget adott bemutatko-
zásunkra!

Egyesületünk alapszabályban 
megfogalmazott célja a helyi közműve-
lődés támogatása, kulturális és hagyo-
mányőrző tevékenységek segítése, a köz-
ség helytörténetének, értékeinek gondo-
zása. A sport eszméinek ápolása, terjesz-
tése az ifjúság és a felnőttek körében. A 
környezet-, természet- és állatvédelmi te-
vékenység folytatása, az épített és a ter-
mészeti környezet védelme.

Az egyesület működését támoga-
tásokból, adományokból, tagdíjból, az 
szja 1%-ából biztosítjuk. A fejlesztéseket 
pályázatokból és támogatásokból oldjuk 
meg.

Az egyesület tagja a Fejér Megyei 
Technikai és Tömegsportklubok Szövet-
ségének, a Póni-és Kislótenyésztők Or-
szágos Egyesületének és a Velencei-tó 
Térségfejlesztő Egyesületnek.

Együttműködési megállapodá-
sunk van a Pázmándi Lövészklubbal és a 
Szivárvány Törzs Közhasznú Egyesület-
tel.

Hazai sportkapcsolatok létesítése 
és fenntartása érdekében 2016 óta meg-
hirdettük a Verebért Kupa internetes lég-
fegyveres versenysorozatot. A versenyso-
rozat célja: jellemépítés, közösségépítés, 
felkészülés az MSSZ versenyeire. A 6. 
eredményhirdetést 2019. június 15-én Ve-
reben tartottuk meg. Kálmán Csaba sport-
lövő felhívására heten az egyesületünkből 
és hárman a Pázmándi Lövészklubból 
neveztek a 2019-20. évi versenyre, akik 
2019 szeptemberétől szerdánként edzet-
tek az önkormányzat által biztosított te-
remben. A pandémia miatt jelenleg már-
cius óta szünetel a verseny és gyakorlás. 
Czanik László versenybíró, a Verebért 

Kupa szakmai irányítója volt 2019 szep-
temberéig, haláláig. Kedves, humoros, se-
gítőkész sportembert veszítettünk el. A 
2019-2020. évadtól Deme Zoltán a Csepel 
Lövész Egylet elnöke és Borbíró Attila se-
gíti a munkát.

A település kulturális rendezvé-
nyeinél a Verebi Estéket közösen szervez-
tük az önkormányzattal. Egyesületünk a 
programokat szervezte meg és egy előadó 
díját fizette ki. Az önkormányzat a műve-
lődési házat biztosította és a többi előadó 
díját. Székely Zoltán tagunk és Székely 
Réka üvegmunkáit kiállítás keretében te-
kinthették meg az érdeklődők.

A május 12-ére tervezett Vereb Vi-
téz Napját – a hagyományt élő családi na-
punkat a kedvezőtlen időjárás miatt május 
26-án tartottuk meg közös szervezésben 
Vereb Község Önkormányzatával, a Szi-
várvány Törzs Közhasznú Egyesülettel és 
a Pázmándi lövészklubbal. Megemléke-
zéssel kezdtünk a Pogánykő – honfoglalás 
kori sírhelynél. Léglövészet, íjászat, lova-
goltatás és akadályverseny várta a gyer-
mekeket és szüleiket, de kipróbálhatták a 
kovácsolást, ostorozást, nemezelést. 
Moldvai táncházzal zárult a nap.

A Szent Iván éjszakája – batyus éji 
vigadalom rendezvényünk a zivatar miatt 
félbeszakadt.

Az augusztusi falunapon benevez-
tünk a főzőversenybe, ahol 2. helyezést 
értünk el.

A Végh János zenei napon, június 
8-án az előkészületekben segítettünk és a 
vendéglátáshoz járultunk hozzá anyagi-
lag.

Hagyományt élő családi nap örök-
ségünk mentén című programot szeptem-
ber 21-én Vereb Község Önkormányza-
tával és a Szivárvány Törzs Közhasznú 
Egyesülettel szerveztük. A település ér-

tékeit ismerhették meg a gyerekek szüle-
ikkel egy sétaútvonalra felfűzve. Itt is 
íjászkodhattak, bőr ékszert készíthettek, 
agyagozhattak.

Nagymamák receptjei az unokák 
konyhájában címmel október 18-án és no-
vember 15-én a Nemzeti Művelődési 
Intézettel és Vereb Község Önkormány-
zatával együtt sikeres kiállítást és főzési 
bemutatót tartottunk. A régi korok kony-
hai eszközeit érdeklődve vették kézbe a 
tanulók. Élvezettel segítettek a gyerekek a 
tésztanyújtásban és szaggatásban, majd 
jóízűen elfogyasztották a kisült pogácsát 
és a kalácsot.

Az egyesület tulajdonában hat hu-
cul ló van, négy kanca és kettő herélt. Si-
került a takarmányt bérelt rét, legelő ka-
szálásával és vásárlással biztosítanunk. 
Élelmezésüket és környezetük rendbe té-
telét segítette a nagy teljesítményű moto-
ros fűkasza, amit a pályázati összegből 
vásároltunk. A lovak gondozását önkénte-
sek és tagjaink segítik. A foglalkozások-
hoz körkarámot létesítettünk, hogy halad-
junk a tanításukkal. Fejlesztettük a vilá-
gítást a területen. A lovas szolgáltatáshoz 
szükséges feltételeket pályázat útján rész-
ben sikerült megteremtenünk (gyermek 
gerincvédők). Nagy öröm számunkra, 
hogy egyre több felnőtt és gyerek jár a 
lovakhoz, ismerkednek velük, simogat-
ják, etetgetik őket almával és sárgarépá-
val. Óvodásaink, tanulóink, tagjaink és az 
érdeklődők számára a feltételek megte-
remtésével rendszeres lovaglási lehetősé-
get kínálnánk. Bízunk benne, hogy sikerül 
a hobbilovagoltatást népszerűsítenünk, 
hozzájárulhatunk a szabadidő hasznos el-
töltéséhez.

Lovaink 2018 januárjától a belső 
káposztáskertek területére kerültek. A 
kertek önkormányzati és magántulajdon-
ban vannak. Elnézést, hogy a tulajdono-
sokkal nem sikerült előtte egyeztetnünk, 
de bizonyos okok miatt azonnal lépnünk 
kellett. Köszönetet mondunk mindazon 
tulajdonosoknak, akik tulajdonjogukat 

A Verebért Egyesület
2019-2020. évi tevékenységéről

folytatás a 10. oldalon
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átruházták, a kertjüket egyesületünknek 
ajándékozták. Minden adományozónk 
nevét megörökítjük egy táblán, „ami az 
oda látogatóknak is üzenne felmenőik 
munkájának nemzedékeken átívelő hasz-
náról”. Bízunk benne, hogy az itt élők 
nagyobb része örömmel vette az 1970-es 
évek közepétől felhagyott kertek rendben 
tartását, amivel mindkét egyesület hozzá-
járult egy tiszta település képéhez.

Az egyesület hat jurtával rendelke-
zik, amit az önkormányzat egyesületünk 
kezelésébe adott. Pályázati összegből si-
került négy ponyvát lecserélnünk. Késő 
tavasztól kora őszig programoknak és tá-
boroknak adunk helyet a jurtákban.

A Verebi Zöld Völgy Alapítvány 
megszűnése miatt céljainkat bővítettük az 
alapszabályunkban a környezet-, termé-
szet- és állatvédelmi tevékenység folyta-
tásával, az épített és a természeti környe-
zet védelmével.

2020-ra tervezett programjaink a 
pandémia miatt nem valósulhattak meg. A 
jövőre vonatkozóan mindegyiket önök elé 
tárom.

Március: Fenntarthatóság – Gon-
dozd jól a Földet! A tenyésztett állatok 
megfigyelése a helyi Torkos Portán az al-
só tagozatos tanulókkal.

Április: A Fenntarthatósági Téma-
hét keretében bemutatkozik a helyi Tor-
kos Porta az alsó tagozatos tanulóknak. A 
termesztett növények megfigyelése. Nö-
vényi táplálékaink, zöldségek és gyümöl-
csök szerepe az egészséges táplálko-
zásban. Komposztálás. A kor kihívása: 
aszály, szárazság, vízkészlet csökkenése. 
Takarással próbálkozzunk! TeSzedd! ak-
ció.

Május: Vereb vitéz napja. Verebért 
Kupa eredményhirdetése, a Pázmándi Lö-
vészklub kiállítása.

Június: Végh János Zenei Nap. 
Jurtákat biztosítunk a nomád tábort szer-
vezőknek a nyár folyamán. Szent Iván éj-
szakája – batyus éji vigadalom. Lovas tú-
raútvonalat jelölnénk ki Vereb közigazga-
tási területére megtervezve, a Zuhogó-pi-
henőhellyel és a Vereb Vitéz sétaúttal, va-
lamint a pázmándi Zöldközponttal össze-
kapcsolva.

Augusztus: Falunapon főzés.
Szeptember: Léglövészeti verseny 

előkészítése, elindítása.
Igyekszünk a pályázati lehetősé-

gek kihasználásával az egyesület műkö-
dését és rendezvényeit továbbra is segí-
teni.

Tájékoztató benyújtott pályázatokról

A 2019-es és a 2020-as évben eddig a kö-
vetkező pályázatokat nyújtottuk be műkö-
désre, eszközökre és programokra.

1. Pályázati azonosító: NEA-KK-
19-Ö-M-0062

Pályázat címe: Előbbre jutásun-
kért

Igényelt összeg: 2 987 346 Ft
Támogatási összeg: 2 688 300 Ft

A pályázaton nyert összeget fűkaszára, a 
hozzátartozó védőfelszerelésre és üzem-
anyagra, kérgezett karámoszlopokra és 
karámdeszkákra, jurta ponyvákra, lovak-
kal való foglalkozásra, gyermek gerinc-
védőkre, egyesületi emblémás pólókra, 
honlap fenntartására és postaköltségre 
fordítottuk.

Vereb Község Önkormányzatától 
300 000 Ft támogatást kaptunk, amiből a 
fűkasza és a honlap költségét pótoltuk, a 
léglövészet beindításához eszközöket vá-
sároltunk, valamint a jurták javításához 
csavarokat.

2. Pályázati azonosító: NEA-KK-
19-N-0041

Pályázat címe: Haladunk
Igényelt összeg: 67 800 Ft
Támogatási összeg: 67 800 Ft

A pályázaton nyert összeget közjegyzői és 
könyvelési díjra, Póni- és Kislótenyész-
tők Országos Egyesület tag- és állomány 
nyilvántartási díjára, bankköltségre fordí-
tottuk.

3. Pályázati azonosító: NKA 
201108/02358

Adatlap azonosító: A2022/N6178
Téma: Verebi Esték megvalósítá-

sára
Igényelt összeg: 490 000 Ft
Támogatási összeg: 200 000 Ft

A pályázat visszavonásra került.
4. Adatlap azonosító: A2023/ 

N0757
Téma: Vereb Vitéz Napja
Igényelt összeg: 1 000 000 Ft

A pályázat visszavonásra került.
5. Pályázati azonosító: IFJ-GY-

20-A-0457
Projekt címe: Közösségünkért
Igényelt összeg: 2 000 000 Ft

A pályázat elutasításra került az alábbi in-
dokkal: „A szakértői értékelés eredmé-
nyét figyelembe véve, valamint a pályá-
zatok nagy számára való tekintettel és a 
rendelkezésre álló keretösszeg szűkössége 
miatt a pályázat kiírója jelen pályázatot 

nem támogatta.”
6. Pályázati azonosító NEA-KK-

20-EG-0274
Projekt címe: Céljainkra
Igényelt összeg: 200 000 Ft
Támogatási összeg: 200 000 Ft

A pályázati összeget a következőkre for-
dítjuk: motorfűrész, Halo chip scanner, 
léglövedék, CO2 patron, lőlap, védőkesz-
tyű, védősisak, üzemanyag fűnyíróba és 
fűrészbe.

7. Pályázati azonosító: FCA-KP-
1-2020/3-000272

Pályázat címe: Együtt egymásért
Igényelt összeg: 2 000 000 Ft
Támogatási összeg: 2 000 000 Ft

A pályázaton nyert összegen kis körbá-
lázót és tárcsás fűkaszát vásárolunk.

8. Pályázati azonosító: NKA 
201108/128

Adatlap azonosító: A2025/N3233
Téma: Verebi Téli Esték
Igényelt összeg: 450 000 Ft

Támogatási összeg: bírálat alatt.
9. Pályázati azonosító: NEAN-

KP-1-2020/1-000067
Pályázat címe: „Haladás”
Igényelt összeg: 56 800 Ft
Támogatási összeg: bírálat alatt.

A pályázati összeget közjegyzői és köny-
velési díjra, bankköltségre fordítjuk.

10. Pályázati azonosító: NEAO-
KP-1-2021/2-000248

Pályázat címe: „Közösségünkért”
Igényelt összeg: 4 000 000 Ft
Támogatási összeg: bírálat alatt

A pályázati összeget a következőkre for-
dítanánk: Végh János Zenei Napra, a sza-
badidős lovas sport eszközeire, környe-
zet-, természet- és állatvédelmi progra-
mokra.

Az elmúlt évek közös sikerei tag-
jaink, önkéntesek és támogatók munká-
jának gyümölcse. Köszönjük, hogy ter-
mészetbeni és anyagi segítséget nyújtot-
tak munkánkhoz!

A Verebért Egyesület elnöksége:
Erli Anita

Kerekes Erzsébet
Szamosi István Szilveszter

folytatás a 9. oldalról
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Lovaglás oktatása
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320 ingyenes példányban

Felelős kiadó:
Vereb Község Önkormányzata

2477 Vereb, Fő út 10.
Tel: +36 22 238 006
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Tördelő szerkesztő:

Horváth Péter
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A két edényes hulladékgyűjtési rendszer 
bevezetése után közszolgáltatója a házhoz 
menő szelektív gyűjtést az alábbiak sze-
rint végzi az Önök településén:

Műanyag-, fém-, és papír csomagolási 
hulladék gyűjtése 

Az új edényben kizárólag az alább felso-
rolt hulladékokat szíveskedjen gyűjteni:

ź műanyag üdítős, ásványvizes (PET) 
palackok,

ź műanyag kozmetikai és tisztítósze-
res flakonok, 

ź többrétegű italos (tejes, gyümölcsle-
ves) kartondobozok, 

ź fém italos (üdítős, sörös), ill. kon-
zerves dobozok, alufólia, fémtálcák, 
fém zárókupakok,

ź nem kötegelhető papír hulladék.
A műanyag és fém palackokat, flakono-
kat, többrétegű italos kartondobozokat ki-
öblítve, kupak nélkül, kilapítva rakják a 
gyűjtőbe, így kevesebb helyet igényel!

Kérjük ne tegyen bele gyermekjá-
tékot, nem újrahasznosítható műanyagból 
készült tárgyakat.

Papírhulladék gyűjtése kötegelve

Kérjük, hogy az alábbi papírhulladékokat 
összehajtogatva és összekötözve az edény 
mellé helyezze el, olyan módon, hogy az a 

forgalmat ne zavarja és szét ne szóródhas-
son!

ź újságpapír, prospektus, irodai papí-
rok, géppapír, papírzacskó, karton-
doboz.

Üveghulladék gyűjtése közterületre 
kihelyezett szelektív üveggyűjtőben

Kérjük, hogy a kihelyezett szelektív üveg-
gyűjtőkbe csak az alábbi, üres állapotú 
csomagolási üveghulladékot helyezzék, 
kupak és fedél nélkül:

ź italos üvegpalack, befőttes üveg.
Nem bedobható hulladékok: ablaküveg, 
tükör, jármű szélvédő, fénycső, kerámia.

Üveghulladék gyűjtése házhoz menő 
rendszerben

A hulladéknaptárban külön megjelölt 
napokon áttetsző zsákban kihelyezheti az 
alábbi, üres állapotú csomagolási üveg-
hulladékot, kupak és fedél nélkül:

ź italos üvegpalack, befőttes üveg.
Nem kihelyezhető: ablaküveg, tükör, jár-
mű szélvédő, fénycső, kerámia.

A műanyag- fém- és a papírhulladék 
gyűjtése egyidőben történik!

Az elkülönítetten gyűjtött csomagolási 
hulladék ne legyen olajos, zsíros, vagy 

Tájékoztató az elkülönítetten
gyűjtendő hulladékok köréről
és a gyűjtőedény használatáról

egyéb élelmiszerrel szennyezett!
A műanyag-, fém- és papírhulla-

dék elszállítása továbbra is ingyenes és 
nincs mennyiségi korlátja.

Ingatlanhasználó a szelektív hulladék 
gyűjtésére szolgáló edényzet átvételével 
az alábbiakat tudomásul veszi

1. Hulladékgyűjtő edényzetnek a hulla-
dék elszállítását megelőzően a közterü-
letre való kihelyezéséről és a tárolási he-
lyére való visszajuttatásról az Ingatlan-
használónak kell gondoskodni. Az Ingat-
lanhasználó az edényzetbe csak a tájékoz-
tatóban felsorolt, hasznosítható hulladé-
kokat helyezheti el.

2.  Az Ingatlanhasználó személyé-
nek változása esetén az Ingatlanhasználó 
köteles az új igénybevevő adatainak beje-
lentésével egyidejűleg a változást közölni 
a Közszolgáltatóval. A szelektív gyűjtő-
edény az új Ingatlanhasználót illeti meg.

3.  Ingatlanhasználó az edényzetet 
köteles a károsodástól megóvni, a jó gaz-
da gondosságával kezelni. Az edényzet 
rendeltetésellenes használatából adódó 
károkért, valamint az edényzet elveszté-
séért, megsemmisüléséért az Ingatlan-
használó kártérítési felelősséggel tarto-
zik.

4.  Ingatlanhasználó az edény átvé-
telével kötelezi magát arra, hogy azt csak 
szelektív hulladékgyűjtésre használja, és 
gyűjtési napokon ürítésre kihelyezi reggel 
6 órára.

A gyűjtőedény Közép-Duna Vidé-
ke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati 
Társulás tulajdonát és a Depónia Nonpro-
fit Kft, mint Közszolgáltató bérleményét 
képezi.

Köszönjük együttműködését!

Közép-Duna Vidéke 
Hulladékgazdálkodási 

Önkormányzati Társulás,
Depónia Nonprofit Kft.

Hazai sportkapcsolatok létesítése és fenntartása érdekében 2016 óta meghirdettük a Ve-
rebért Kupa internetes légfegyveres versenysorozatot. A versenysorozat célja: jellem-
építés, közösségépítés, felkészülés az MSSZ versenyeire. A 6. eredményhirdetést 2019. 
június 15-én Vereben tartottuk meg.

Verebért Egyesület


