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KARÁCSONYI ÜNNEPKÖR 
 

verebi rendezvényei 

November 29. 13:00  
Adventi  gyertyagyújtás az önkormányzat udvarán 

 

December 6. 13:00  
Mikulás várás és adventi vásár a Közösségi Házban 

 

December 13. 14:00  
Adventi jótékonysági koncert a római katolikus templomban 

 

December 21. 17:00  
Karácsonyi koncert a Hajnalpír Baptista Gyülekezet és az if-

júsági klub szervezésében a Közösségi Házban 
 

December 24. 15 óra  
Szentesti ünnepi Istentisztelet a Közösségi Házban 

 

December 27. 15 óra 
Szent János napi boráldás a verebi Nepomuki Szent János Ró-

mai Katolikus Templomban 
 

Részletes programok a rendezvényeinknél. 



 2 Verebi Híradó 

Önkormányzatunk Képviselő-
testülete nyilvános ülést tartott 
2015. augusztus 28-án, szeptem-
ber 28-án és október 28-án. 
 
Rendeletet alkotott: 
• A közterület használatáról, 
• A köztisztaság fenntartásáról, 
• A nem közművel összegyűjtött 

háztartási szennyvíz begyűjté-
sére vonatkozó közszolgáltatás-
ról, 

• Az Önkormányzat és intézmé-
nye 2015. évi költségvetéséről 
szóló 1/2015. (II:7.) önkor-
mányzati rendelet módosításá-
ról, 

• A szociális célú tűzifa támoga-
tás igénylésének helyi szabálya-
iról. 

 
Döntött: 
• A Közös Hivatal 2015. évi I. fél-

évi gazdálkodásáról szóló 
pénzügyi beszámolóról, 

• Az Önkormányzat és intézmé-
nye 2015. évi I. félévi gazdálko-
dásáról szóló pénzügyi beszá-
molóról, 

• A Bursa Hungarica ösztöndíj-
rendszer 2016. évi pályázati for-
dulójához történő csatlakozás-
ról, 

• Az állati eredetű melléktermék 
begyűjtésére szolgáltatási szer-
ződés jóváhagyásáról, 

• A Székesfehérvári Hivatásos 
Tűzoltó-parancsnokság 2014. 
évi beszámolójának elfogadásá-
ról, 

• A Vereb 292/1 Hrsz-ú ingatlan 
értékesítéséről, 

• Az egyes szociális és gyermek-
védelmi tárgyú törvények mó-
dosításáról szóló 2015. évi 
CXXXIII: törvény végrehajtásá-
val kapcsolatos intézkedések-
ről, 

• A költségvetési átcsoportosítá-
sokról, 

• A polgármester éves munkájá-
nak értékeléséről. 

06 30/ 960-2657, 
eva.drszatmari@gmail.com 

 

Velence Város Önkormányzat 
Polgármesteri Hivatal 
2481 Velence, Tópart u. 26.  

2015. 12. 03. csütörtök  
11:30-15:30  

 

Fejér Megyei Család, Esélyterem-
tési és Önkéntes Ház 
8000 Székesfehérvár, Rákóczi út 
25. tel: 06 30/380-7943 

2015. 12. 09. szerda  
11:30-15:30  

 

Székesfehérvári Regionális Állás-
keresők Egyesülete 
8000 Székesfehérvár, Tolnai u. 
10. tel: 06 20/562-9619 

2015. 12. 16. szerda 11:30-15:30  
2015. 12. 23. szerda 11:30-15:30  
2015. 12. 30. szerda 11:30-15:30 
(bejárat az iskolaudvar felöli ol-

dalon) 
 
Egyenlő bánásmód– mindenkit 

megillet! 
 

Levélcím:  

1013 Budapest, Krisztina krt. 39/B. 

email: ebh@egyenlobanasmod.hu 

Telefon: 795-2975, fax: 795-0760 

web: www.egyenlobanasmod.hu 

  
Forduljon az Egyenlő Bánásmód 
Hatóság ügyfélszolgálatához, ha 
neme, 
faji hovatartozása, 
bőrszíne, 
nemzetisége, 
nemzetiséghez való tartozása, 
fogyatékossága, 
életkora, 
egészségi állapota, 
vallási-vagy világnézeti meggyő-
ződése, 
politikai vagy más véleménye, 
anyanyelve, 
családi állapota, 
anyasága vagy apasága, 
szexuális irányultsága, 
nemi identitása, 
vagyoni helyzete 
vagy egyéb tulajdonsága miatt 
hátrányos megkülönböztetés 
éri.  
Az Egyenlő Bánásmód Hatóság 
feladata  a hátrányos megkülön-
böztetéssel okozott jogsértések 
kivizsgálása és megszüntetése. 
Keresse fel DR. SZATMÁRI 
ÉVA Fejér megyei egyenlő bá-
násmód-referens ügyfélfogadá-
sát : 

Önkormányzati hírek 
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október 2. 
Szépkorúak ünnepe 

 

Az ünnepelteket óvodásaink, a 
pázmándi nyugdíjas klub tagjai 
és a Dalos Ajkú Szépasszonyok 
Kara köszöntötte.  

A résztvevők jókedvéről Laci-
ka (Éger L. László szerző, előadó)  
és a nagy fehér asszony 
(Fa zekas né  Dom ak An i -
kó népzenész, etnográfus) gon-
doskodott „Pajzán Székely Mesés 
Estek felnőtteknek” műsorukkal. 

50. házassági évfordulójuk 
alkalmából Szabó Józsefet (†) és 
Szabó Józsefnét polgármester 
asszony otthonukban köszöntöt-
te.  
 

október 23. 
Elszármazottak VIII. találkozója 

ünnepi istentisztelettel 
  

„A szülőföld szálai örök összekötők a 
tájjal és a földdel, amiből az ember 
lett, és amivé lesz, és nem szakadhat-
nak el soha.”   

Fekete István 
 

Az ünnepség kezdetén az ’56-os 
kopjafánál az emlékezés koszo-
rúit helyezték el az egyház, a 
verebi lakosok és az elszármazot-
tak képviselői a református 
templomkertben. 
A július 8-i vihar miatt tönkre-
ment templomtető veszélyessége 
miatt  az ünnepi istentiszteletet  
Hajdú Szabolcs Koppány lelkész 
a Közösségi Házban tartotta. 
A meghívásunkat elfogadó el-
származottakat Kurcz Mária pol-
gármester köszöntötte, majd a  
Dalos Ajkú Szépasszonyok elő-
adásában:  
„A lónak vélt mennyasszony”-t 
Baranyi Ferenc vásári komédiáját 
nézhették meg vendégeink.  
 

ADVENT  
Szeretettel várjuk 

2015. november 29-én (vasárnap) 13 órakor 
az önkormányzat udvarán tartandó 

első adventi gyertyagyújtásra a  
„Verebi Zöld Völgy” alapítvány szervezésében. 

 

Közösen feldíszítjük a falu karácsonyfáját.  
A „Karácsonyi dallamok” után a kuratórium elnöke meggyújtja 

az első adventi gyertyát. 
Adventi koszorúkat készíthetnek.  Otthonról hozott alapanya-
gokat várunk. Ollót, metszőollót és gyertyát hozzanak maguk-

kal! 
A gyerekeknek teát, a felnőtteknek forralt bort kí-

nálunk.  
Süteményeket szívesen fogadunk. 

 

Készüljünk együtt a szeretet ünnepére!  

Közösségi Ház és Könyvtár 

Adventi jótékonysági koncert 
  

Szeretettel hívjuk és várjuk Önt, Családját és Barátait, az Ér-
deklődőket 2015. december 13-án, 14 órai kezdettel a 

Verebi Római Katolikus Templomba  
 

Fellépők: 

Mati György—tenor 
Gounod: Ave Maria 

Verdi: Requiem – Ingemisco 
 

Lőrincz Bertalan – zongora 
Krieger: A-moll menüett 

In dulci jubilo (Hadd zengjen 
énekszó) 

 

Gránitz Eszter – zongora 
J. S. Bach: G-dúr menüett 

Angol karácsonyi dal 
 

Lőrincz Márton – zongora 
J. S. Bach: G-moll menüett 

Mennyből az angyal 

Birtalan Fanni – furulya 
Georg Philipp Telemann: 

Siciliana 
Wolfgang Amadeus Mozart: 

Allegro 
 

Stein Andor – zongora 
Bach: c-moll háromszóla-

mú invenció 
 

Alagi János—tenor 
Zongorán játszik:  

Tóka Szabolcs 
Panis Angelicus 

Agnus Dei 
Mennyből az angyal 

Köszönetet mond Kurcz Mária polgármester 
 

Kedves Vendégünk, 1000 Ft-os jótékonysági jegy vásárlásával a 
rászoruló egyedülállók, óvodás és iskolás gyermekek karácso-
nyi ajándékozását támogatja. Segítségét ezúton is köszönjük! 



„Igyátok Szent János szeretetét .” 
Vereb Község Önkormányzata és a Szent Benedictus Borlovagrend 

tisztelettel meghívja  
Kápolnásnyék, Lovasberény, Nadap, Pázmánd, Velence és Vereb  

termelőit és polgárait 
 

2015. december 27-én 15 órakor, Szent János ünnepén  
a verebi Nepomuki Szent János katolikus templomba 

 

Szent János napi boráldásra 
 

∗ A gazdák nevében köszöntőt mond Wagner Péter borrendi tag, Nadap polgármestere 
∗ Áldást kér Mati Károly borrendi tag, Vereb Tiszteletbeli Polgára 
∗ A 2015-ös év újborait Tallér Krisztián plébános áldja meg 
∗ Köszönetet mond Kurcz Mária Vereb polgármestere 

 

Kérjük a résztvevőket, megáldandó és az egyháznak felajánlott palackozott boraikat  
legkésőbb 14.45-ig helyezzék el a templomban kijelölt helyre. 

 

A boráldást követően újbor kóstolásra várjuk a meghívásunkat elfogadókat és a megjelent ér-
deklődőket. 

Helyszín: Közösségi Ház – Vereb, Vajda János út 5. 

 A július 8-i vihar következményeként településünkön a református és a katolikus templom vala-
mint a sportpálya nyárfái szenvedték el a legnagyobb kárt a 70 lakóház mellett. 
 

A katolikus templom tetőzetének helyreállítása megtörtént a biztosító által fizetett összegből. 
 

A református templom tetőzete a nagy vihart követő további szeles és esős időjárás miatt annyi-
ra veszélyessé vált, hogy a templomot lezártuk és áramtalanítottuk. A felmért kár 14 millió Ft, 
amit a Verebi Református Egyházközség képtelen kigazdálkodni. Szerencsénkre megjelent egy 
pályázat, amire beadtuk kérelmünket. Bízunk pozitív elbírálásában. Reméljük az önrészt  sikerül 
adományok útján előteremtenünk a pályázati összeghez. 
 

A sportpálya fáit 50 darab kőrisfával pótoltuk november 12-én. Az átlag 3 méter magas fák gyor-
san növekedők és 20 méter körüli magasságot érnek majd el.  
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Tájékoztatás 

A Verebi Református Egyházközség  
sok szeretettel hívja és várja Vereb lakosait  

december 24-én 15 órára  
szentesti ünnepi istentiszteletre   

a Közösségi Házba. 
 

Hajdú Szabolcs Koppány  lelkész  
és a presbitérium 

Szentesti Ünnepi Istentisztelet 



 

VEREBI ESTÉK 2016  
 

Azt megelőzően, hogy immár 
több mint tíz éve megvettük a 
lakható, ám erősen tatarozásra 
szoruló, több mint százéves, vert 
falú parasztházat, jókora telekkel 
a szomszédos Pázmándon, leg-
utóbb süvölvény kamaszként jár-
tam a Velencei-tó környékén. 
Úgy keveredtünk ide, hogy idős 
korunkra kerestünk egy békés, 
élhető menedéket, ahol a kiskert-
ben megtermelhetjük magunk-
nak a konyhára valót, állatokat 
tarthatunk, kutyát, lovat, mert 
azt valljuk, e két utóbbi nélkül él-
ni lehet, de nem érdemes. Ehhez 
azonban vissza kellett menni fa-
lura. Mondom, vissza, mert fele-
ségem kun leány, Kerekegyhá-
zán gyerekeskedett, én pedig 
Máriabesnyőn.  
 

Hosszadalmas kutatás után, két 
barátunk – Balogh József kály-
hásmester, és Tolcsvay Béla 
énekmondó– révén ide, a Ma-
gyar Toszkánába vezérelt a 
Gondviselés. A házunk teljes fel-
újítása és bővítése, parasztház 
jellegének visszaépítése kizáró-
lag helyi mesteremberek nagy-
szerű keze munkáját dicséri. Az 
elképzeléseinket Köllő Zolival, 
az ácsok és asztalosok gyöngyé-
vel, a reneszánsz parasztember 
mindenhez értő, ma már egyre 
ritkább képviselőjével egyeztet-
tük, megfogadva minden taná-
csát, tulajdonképpen rábíztuk az 
egész építkezés vezetését. Ha-
sonló helybeli zsenikkel végezte 
el a munkát, olyanokkal, mint az 
azóta sajnos tolószékbe kénysze-
rült Burián Pista kőműves, Nagy 
Gábor, a környék egyik legjobb 
borásza, aki akkoriban még vil-
lanyszerelőként tevékenykedett, 
vagy Ambrus Imre, akinek a víz, 

csatorna és fűtés beszerelését kö-
szönhetjük. A tervezést a szép 
emlékű Majdán Karcsi bácsi je-
gyezte, aki tudta, hol, kinek, mi-
kor kell letenni egy doboz desz-
szertet, hogy olajozottan menje-
nek a dolgok. A későbbi munkák 
nyomán kalapot kell emelnünk 
Hegyi Béla kőműves mester és 
csapata előtt is. Nem sorolom to-
vább, bárkit említenék még, 
mindannyian ismerik, hiszen 
szomszédok, s akit nem említet-
tem név szerint, azoknak is örök 
hálával tartozunk. Otthont te-
remtettek nekünk, akiknek bi-
zony, nagyon helyesen, még 
hosszan meg kell becsülniük ma-
gukat a kis közösségben, hogy – 
mint egy idős falubelitől hallot-
tam – a senkiből gyüttmentté 
küzdhessük fel magunkat, itt va-
laki majd legfeljebb a gyereke-
inkből lehet.  
 

Lassacskán a faluban azért szert 
tettünk ismerősökre, majd bará-
tokra, s idővel tágult a kör. Első-
sorban, mi tagadás, Vereb felé. 
Hát persze, hogy megint a ló! Itt 
volt Csizmazia Laci tanyája, aho-
vá évekig jártunk a lányaimmal 
lovagolni. Aztán bonyolult – 
hogy az ő szava járásával éljek – 
„kapcsolati tőke” szálai elvezet-
tek Molnos Leventéhez, rajta ke-
resztül Kerekes Babihoz és Kurcz 
Marikához. Úgy alakult, hogy 
nálam maradhatott Somogyi 
Győző festőművésznek Lengyel-
országot megjárt magyar lovas-
ság ezer évét – a honfoglalástól 
az I. világháborúig – bemutató 
grafikai munkáinak másolata, 
mely kiállítást a Verebi Művelő-
dési Ház fogadta be.  
S jöttek az álmodozó, jobbára téli 
esték Leventénél, vagy nálunk, 
mi jót s szépet lehetne még kita-
lálni. Ezek nyomán születtek 

meg olyan ötletek, mint például, 
hogy a település határában lelt 
honfoglalás-kori harcos nevez-
tessen el Vereb vitéznek, s ennek 
nyomán keresztelődjön át a falu-
nap Vereb Vitéz Napjának, mely 
rövidesen beállhatott a hazai ha-
gyományőrző rendezvények 
nyilvántartott sorába, s immár 
jurták is állhatnak ezen, az ősi 
kultúránkat hirdető ünnepen. 
Levente síremléket faragott Ve-
reb vitéznek, a helyi mesterek 
pedig talapzatot készítettek hoz-
zá. Háromhalmos kemence épült 
az Önkormányzat udvarán – s 
még hosszan sorolhatnánk az 
olyan kezdeményezéseket, ame-
lyek megvalósításához az első, 
amire a mai ember gondol, a 
pénz.  
 

Nos, Vereb megmutatta: nem így 
van! E falu közösségében, mint 
kiderült, még elevenen él a kalá-
ka hagyománya, munkát, anya-
got, szívet kapcsolnak itt össze, 
úgy, mint a múltban mindig. Az 
egymásért élés, cselekvés közös-
ségteremtő erő, s ez az összetar-
tozás megnyilvánul a Verebi Es-
ték immár nyolcadik éve tartó 
rendezvénysorozatában is. Jóma-
gam, ha csak tehettem, mindig 
ott voltam, s két ízben szerepel-
tem is már ezeken az általában 
teltházas találkozókon, ahol 
rendre tanulhattunk egymástól 
valamit. S tudják, mi a legszebb 
ebben? Hogy az embernek nincs 
kedve egyhamar haza menni. 
Tamási Áronnal mondom, a vi-
lág azért van, hogy valahol ott-
hon legyünk benne. Vereben pe-
dig itthon vagyunk. Remélem, 
így is marad. 
 

Szalai Attila 
Tiszteletbeli Verebi Polgár  

 

XXIV. évf. 3-4. szám  5 



Verebi Esték 2016 
Január 15—március 11. 

 

Január 15. 18:00 
Lovas zarándoklat egy kápol-
náért a Szent Korona országai 

körül 
Előadók: Chemez Farkas, 

Hották Attila és Faragó Ist-
ván lovas zarándokok  

Kiállítás Chemez Farkas fafaragá-
saiból 

  

Január 22. 18:00 
"Az én szerelmem, Magyaror-

szág" 
Tolcsvay Béla zeneszer-

ző, énekmondó önálló estje 
 

Január 23. 15:00 
Bormustra  

 

Január 29. 18:00 
A népek országútján. Vereb és 
környéke a Római Birodalom 
bukásától  a magyar államala-

pításig 
Előadó: dr. Fülöp Gyu-

la régész 
Miklós János szobrász- és kerami-

kusművész kiállítása 
 

Február 5. 18:00 
Fehérvár jelentősége a közép-

korban 
Előadó: dr. Siklósi Gyula a 

történelemtudo-
mány (régészet) kandidátusa 

  

Február 12. 18:00 
Lacika és a nagy fehér asszony 
bemutatja Pajzán Székely Me-

sés Estek felnőtteknek 
Előadók: Éger L. Lász-

ló szerző, előadó és Fazekasné 
Domak Anikó népzenész, et-

nográfus 
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Február 13. 20:00 
Farsang 

 

Február 19. 18:00 
A szívbe írt igazság útja 
Mesék a mesékről, ame-
lyek a hagyományt hor-

dozzák. 
Előadók: Buzás Kálmán 

várostörténész, Buzás Dá-
niel és Buzás Krisztián 

 

Február 26. 18:00 
"Küzdelmek árán a Kelet fé-

nyei felé."  
Vámbéry Ármin és Germanus 
Gyula orientalisták munkássá-

ga és az Iszlám valódi arca 
Előadók: Nyárainé Boromisza 

Klára és Nyárai Orsolya 
Utazási emlékek, keleti tárgyak 

kiállítása 
 

Március 4. 18:00 
Erotika a művészetekben II. 

Előadó: dr. Bálint Sán-
dor szülész-nőgyógyász, 

pszichoterapeuta 
 

Március 11. 18:00 
Vendégünk Kű Lajos olimpiai 
ezüstérmes magyar labdarúgó 
Hajrá Vereb! Kiállítás a Verebi 

Football Club történetéből 
 

Támogató: 

Kedves Lakosok! 
 

A futballcsapat  történeti kiállítá-
sához szeretettel várjuk a fényké-
peket másolásra. Kérem, segítsék 
gyűjtőmunkánkat! 
 

Kerekes Erzsébet 

Rendezvénynaptár 2016—tervezet 

Március 15. 14:00 
Koszorúzás Kovács János em-
léktáblájánál és ünnepi műsor 

a Közösségi Házban 
Közreműködnek a tagóvoda 

nagycsoportosai és a tagiskola 
tanulói. 

 

Április 29. 15:00 
Községi anyák napja 

 

Május 7. 
Vereb Vitéz Napja 

Emlékünnepség a honfoglalás 
kori sírhelynél 

 

Június 11. 19:00 
Végh János Zenei Nap - In me-

moriam verebi Végh János  
 

Július 2. 
Régi égi áldás – Sarlós Boldog-

asszony ünnepe 
 

Augusztus 27. 
Szüreti és falunap 

 

Szeptember 30. 16:00 
Szépkorúak ünnepe 

 

Október 23. 
Elszármazottak találkozója 

Ünnepi istentisztelet és koszo-
rúzás az 56-os kopjafánál 

  

December 4. 13:00 
Adventi készülődés  

 
 

 

 

 

 
 

December 27. 15:00 
Szent János napi boráldás a 
Szent Benedictus Borlovag-

renddel és a környék gazdái-
val  

A programváltozás jogát fenn-
tartjuk. 


