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Jubileummal egybekötött tanévnyitó
Iskolánk fennállásának 50. évfordulóját ünnepeltük

2012. szeptember 2-án jubileumi tanévnyitóra gyűlt
össze községünk apraja–
nagyja. Az 50. tanévnyitó ünnepség a kultúrotthonban
került megrendezésre. Zsúfolásig megtelt az intézmény.
Az egykori tanárok közül 43an jelentek meg, s nagy
örömmel vették az esemény
megrendezését.
Külön erre az alkalomra
készült kiadvány emlékezik
meg iskolánk fél évszázadáról.
1962-ben
234
tanuló
kezdte a tanévet. Az 50 év
alatt 4321 diák tanult az iskolában. 3 generáció tanulta
meg a betűvetést, szerzett ismereteket a tudomány és a
művészetek területén.
Az iskola indításánál már
ott voltak, és ma is itt vannak: Végh Lászlóné, Juhász
Rezső, Németh Lászlóné,
Kiss Sarolta valamint Szabó
Márta.
Az iskolát 1975-ben körzetesítették Tarjánnal. A felső
tagozatos diákok ott folytatták tanulmányaikat.
1990-ben visszatért a felső
tagozat az önkormányzat
döntése alapján. A csökkenő
gyermeklétszám miatt 1996ban ismét körzetesítés lett, s

a felsősök a tatabányai Sárberki Általános Iskolába
mentek.
2000. szeptemberétől a
Tarjáni Általános Iskola
fogadja a felső tagozatos tanulókat. 2001-től német nemzetiségi oktatás folyik az
intézményben.
2007-től intézményi társulás jön létre a tarjáni és a héregi és a vértestolnai iskolák
között.
Jelenleg 33 tanulója van az
iskolának.
Az intézmény vezetője:
Tóthné Imeli Márta.
Itt tanító kollégák: Haraszti Lászlóné, Németi Ildikó, Véghné Szalai Katalin,
Mezőségi Éva.

Az iskola intézményvezetői a kezdetektől napjainkig:
Narancsik Emil (1962-1964),
Korencsi Ferencné (19641986), Tóthné Imeli Márta
(1986-1992), Bruckner László
(1992-1995), Korencsiné Jenei
Márta (1995-2004), Tóthné
Imeli Márta (2004-).
„Mi már tőled sokat kaptunk,
de tőlünk te keveset,
az arcodból, a hangodból
sugárzik a szeretet.
Fogadd tőlünk ezt a csokrot,
mit kötött a szeretet,
hála-hála mindig hála
jó tanítónk teneked.”
Jankovics Ferenc:
Tanítónknak
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1956: idén 56 éve

Október 23-ai nemzeti ünnepünk

A történelem sirassa ma a
magyarokat!
Gyászoljon ma a világ,
Sírjanak versek, énekek,
rapszódiák.

„Talpra magyar!”
A téged megölő, a téged
fogságba ejtő kezekre átok!
A te szabadságdalodat
nem éneklő
Nyelvekre átok!
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Imely 700 éves

Ebben az esztendőben ünnepelte fennállásának 700.
évfordulóját testvértelepülésünk, a felvidéki Imely község.
Erre a jeles ünnepségre önkormányzatunk is meghívást
kapott. Az ünnepi testületi
ülésen Nieszner József polgármester és Korencsi László
alpolgármester képviselte településünket.
Nieszner József polgár-

mester köszöntőjében elmondta, hogy a két település
történelme egy bizonyos időben találkozott, hiszen az
1660-as években az elnéptelenedett Héregre Imelyből
települtek át katolikus családok. Gratulált az elért eredményekhez és jókívánságait
fejezte ki.
Az egész napos rendezvényen több kulturális program volt.

A történelem sirassa ma a
magyarokat!
Gyászoljon ma a világ,
Minden melódia siratóénekké váljon,
Sírjanak versek, énekek,
rapszódiák!

Ayhan Inal török költő - Szilágyi Szilárd fordítása

Ebben az esztendőben is
méltóságteljes ünnepséget
tartottunk emlékezve a forradalom hőseire. Az ünnepi
műsort Mészáros Józsefné állította össze. Köszönjük a
közreműködőknek és a szervezőknek a megemlékezést.

Falu TV - immár az interneten

Tájékoztatjuk Tisztelt Olvasóinkat, hogy a faluban a
kábeltévé rendszer elavultsága és további működtetésének
gazdaságtalansága
miatt a Falu TV a tobábbiakban online formában működik tovább. Adása 2012
szeptemberétől községünk
hivatalos internetes oldalán,
a www.hereg.hu oldalon
nézhető.

Ehhez a kezdőlap bal oldalán található menüsorban
a „FALU TV” címkét kell kiválasztani.
Minden Kedves Olvasónknak kellemes kikapcsolódást
kívánunk!
Amennyiben az adás
során technikai probléma
lépne fel, kérem jelezzék az
impresszumban található elérhetőségek valamelyikén!
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A XXV. Jubileumi Baráti Lovastalálkozó

A szombati napon a hagyományos lovastalálkozóra
jellemzően a díjugrató program lebonyolításával indult
a nap, amelyen elsősorban az
amatőr lovasok részére biztosítottunk bemutatkozási
lehetőséget. Idén két versenyszámot hirdettünk meg
kezdők és haladók részére,
amelyre 30 és 35 fő adta le
nevezését.
A paraszti világ bemutatására gazdafogatok akadályversenye, később bemutató
jelleggel egy színes fogat bemutatóra került sor. Ezzel
párhuzamosan a Fiatal Házasok Klubja főzőversenyt
szervezett, amelyen 7 csapat
vett részt.
14.30 órakor indítottuk el a
hagyományos szüreti felvonulásunkat a résztvevő lovasok, fogatosok és beöltözött
különböző csoportok közreműködésével.
A szüreti felvonuláson a

zenét a Hagyományőrző
Egyesület keretén belül működő Gerecse Party zenekar
szolgáltatta.
A felvonulás után a sörsátorban különböző csoportok
bemutatkozására került sor
(mazsorett, rock and roll,
hastánc, zumba, karate bemutató, musical énekes)
nagyszámú nézőközönség
előtt.
20 órától a hagyományos
szüreti és lovasbál kezdődött. A zenét Fikner Ernő zenekara az Elektron Band
biztosította. A bál sokak
részvételével hajnal 2 óráig
jó hangulatban zajlott.
Vasárnap 9 órától a fogathajtóknak drukkolhatott a
közönség a Szabó Géza és
Rossol Miklós Emlékversenyek keretében. A program
szünetében került sor a szabadtéri színpad és emlékhely
ünnepélyes átadására, és a
helyi nyugdíjasklub által
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összeállított
lovaskörünk
életét bemutató 25 éves relikviák bemutatására. Ennek kiegészítéseként a kiállítást
megtekintők megkóstolhatták ügyes kezű asszonyaink
süteményeit és étel specialitásait.
Az ünnepélyes megnyitókat követően a felavatott
színpadon mazsorett fesztivál kezdődött, amelyen 7
csoport adott műsort.
A délután folyamán a pedagógusok közreműködésével a gyerekek részére
játszóház volt és Kisteleki
Zoltán interaktív báb műsorát tekinthették meg az érdeklődők.
Az ünnepélyes eredményhirdetést 16 órakor tartottuk.
Úgy ítélem meg, hogy
ebben az esztendőben a 25.
jubileumnak megfelelő méltósággal és szervezettséggel
zajlott le programunk. A rendezvény az előző évihez hasonló látogatottsággal zárult
és még az októberi időpont
ellenére is kegyes volt hozzánk az időjárás.
Rendezvényünk Leader
rendezvény volt.
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Kistérségi rendezvény az óvodában

A Tatabányai Többcélú
Kistérségi Társulás Óvodáit
irányítók számára szervezett, „Óvodavezetői munkaközösség” soron következő
ülésének óvodánk adott otthont, szeptember 24-én.
A rendezvényen Tarján,
Vértesszőlős, Vértessomló,
Várgesztes, Környe, Szárliget, Szomor, Gyermely települések óvodavezetői vettek
részt, valamint Ekési Katalin
kistérségi menedzser.
Az ülésnek két fő témája
volt:
- a 2012 / 2013-as nevelési
évkezdéssel kapcsolatos kérdések megbeszélése
- a törvényi változások áttekintése, egységes értelmezése

A madarak etetésével
télen, a zimankóban egy kis
vidámságot, melegséget varázsolhatunk az ablakunk
elé. A kis madárkák látványa
jobb kedvre derít minket,
örömöt okozunk magunk-

Az előadó Fenyvesi Veronika, Tatabánya Megyei Jogú
Város Polgármesteri Hivatal
Oktatási és Közművelődési
Iroda vezetője volt.
Majd három órán át tanácskoztunk. Ez idő alatt sok
fontos kérdést átbeszéltünk,
munkánkkal kapcsolatosan
megfelelő segítséget és megerősítést kaptunk. Mindnyájunk számára tartalmas és
hasznos volt ez az összejövetel.
A törvényi változások
közül kettőt kiemelnék,
amely a szülők figyelmére is
számot tarthat!
- A 2012 / 2013-as nevelési
évtől változik a beiskolázási
törvény, ennek értelmében
azokat a gyermekek, akik az

Téli madáretetés

nak azzal, hogy az éhes kis
madaraknak megkönnyítjük
az elemózsiára találást.
Havas, zúzmarás, ónos
esős hajnalokon, ha a madarak nem jutnak eleséghez,
néhány óra alatt nagyon legyengülnek, ezért az énekesmadarak védelméhez havas
és fagyos időben hozzátartozik a rendszeres etetés. Az
énekesmadarak rá vannak
utalva az ember segítségére.
A fagyok beállta után kell
elkezdeni az etetést, és amíg
tart a hideg idő, folyamatosan eleséget kell rakni a madáretetőbe. Enyhe időben
kevesebbet adjunk.

adott nevelési év augusztus
31-ig betöltik 6. életévüket,
be kell íratni az első osztályba
- 2014. szeptember 1-től
minden 3. életévét betöltött
kisgyermek számára kötelező lesz az óvodai nevelésben való részvétel.
Az ülésen résztvevő kollégákat természetesen vendégül
láttuk,
ebben
az
Önkormányzat és néhány
lelkes szülő, nagyszülő volt
segítségünkre, nevezetesen:
Mező Diána a szülői közösség vezetője, Tóbiásné Marika, Eszti néni és Marika
néni dadusok. Ezúton is köszönöm mindnyájuk támogatását!
Mészáros Józsefné

A madáretetőket, főleg a
magvakkal táplálkozók keresik fel, mint a pinty, rigók,
citromsármány, de a cinke is.
Ez utóbbi a faggyúba olvasztott magot kedveli. A magevőknek a madáretetőbe
napraforgómagot, diót, kender és dinnyemagot, almamagot, kölest, rizst, lombos
és tűlevelű fák magvait, továbbá nem sózott(!) szalonnát is tehetünk ki nekik.
Tehetünk ki kenyérmorzsát,
főtt tésztát is, a feketerigók
számára apróra vágott főtt
húst, zöldséget vagy burgonyát.
Forrás: balkon.blog.hu
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Sípszó
Sportrovat

Augusztus 19-én megkezdődtek a küzdelmek a megyei labdarúgó-bajnokságokban. A
Héreg FC a harmadosztály északi csoportjában szerepel. A csapatot Nagy Ferenc készíti fel
a találkozókra, a technikai, szervezési feladatokat pedig Vörös Balázs végzi.
1. forduló (2012. augusztus 19.):
Epöl-Máriahalom - Héreg
Gólszerző: Németh Zsolt (41. és 71. perc), Török Norbert (94. perc).
2. forduló (2012. augusztus 26.):
Héreg - Almásfüzítő
Gólszerző: Tráj Roland (21. perc)
3. forduló (2012. szeptember. 2.):
Baj - Héreg
4. forduló (2012. szeptember. 9.):
Héreg - Tata
Gólszerző: Németh László (71. perc)
5. forduló (2012. szeptember. 16.):
Csolnok - Héreg
6. forduló (2012. szeptember. 23.):
Héreg - Pilismarót
Gólszerző: Miskovics Tibor (6. perc), Németh László (48. és 65. perc)
7. forduló (2012. szeptember 30.):
Bajót - Héreg
8. forduló (2012. október 7.):
Héreg - Vértestolna
9. forduló (2012. október 14.):
Ferences SE - Héreg
Gólszerző: Tóth István (23. perc)
10. forduló (2012.október 21.):
Héreg - Felsőgalla
11. forduló (2012. október 28.):
Szomód SE - Héreg
Gólszerző: Tráj Roland (23. perc), Tóth István (76. perc)
12. forduló: (2012. november 4.):
Héreg - Szárliget
Gólszerző: Tóth István (26. perc), Németh Zsolt (61. és 76. perc)
14. forduló: (2012. november 18.):
Annavölgy - Héreg
Gólszerző: Németh Zsolt (80. perc)
15. forduló: (2012. november 25.):
Héreg - Bajna
Gólszerző: Németh Zsolt (21. perc), Miskovics Tibor (24. perc)

Isten kezében

A katolikus plébánia és a református gyülekezet hírei

A nyár folyamán plébániánk számos táborozó csoportnak adott. Reméljük, jól
érezték magukat községünkben, a Gerecse szívében és
viszont láthatjuk őket a későbbiekben is!
Szeptember 1-jén szombaton délután került sor Tarjánban a testvérplébániák
körmenetére, szentmiséjére
és szeretetvendégségére. A

körmenet a Kálvária alatti
kereszttől indult a Szent
Rókus szobron át a templom
téri Szentháromság szoborig.
Plébániánk a II. stációnál, a
Szent Rókus szobornál imádkozott.
Reméljük, két év múlva mi
láthatjuk vendégül a tarjáni
és a tardosi plébánia híveit.
Zoltán atya
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Az iskolában a 2012-2013as tanévben is van lehetőség
a diákok számára református
hitoktatáson részt venni. A
hittanórák időpontja: keddenként 13:00 – 13:45.
A hittanórák az általános
iskola épületében kerülnek
megtartásra! Szeretettel várjuk a régi és az új hittanosokat is!
Jakab István
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Pályázatok községünkben

Megkezdődött a Hősi emlékművek és környezetük rehabilitációja
elnevezésű
pályázat megvalósítása. Terveink szerint a fejlesztés még
ebben az esztendőben befejeződik.
A vidéki örökség megőrzése jogcímen benyújtott pályázat eredményeképpen
13.084 E Ft forrást nyertünk
el. Az önkormányzatnak az
ÁFA összegét kell biztosítani
önrészként.
A beruházás keretén belül
áthelyezésre kerül a kisebbik
emlékmű, helyreállítjuk a
templom támfalát, kerítés
épül, parkosításra, pihenőpad és díszkút elhelyezésére
is sor kerül.
A Hagyományőrző Egyesület több pályázata is eredményes volt, amelyből a
Héregi Hírmondó kiadását
tudjuk 2 éven keresztül finanszírozni.
Még ebben az esztendőben meg fog jelenni egy a

helyi eseményekhez, programokhoz igazodó kiadvány,
mely a csodálatos héregi ízeket fogja be mutatni.
A következő év elején
ismét megjelentetjük a Csík
Rudi bácsi által 1996-ban írt
KRONIKA című könyvet.
Tervezzük még egy harmadik könyv kiadását, mely
Héreg község történelmét kívánja bemutatni tudományos kutatások alapján. A
könyv Kovács Dávid kutatásai alapján várhatóan 2013
végén vagy 2014 elején fog
megjelenni.
A XXV. Baráti Lovastalálkozóra elkészült az új lovaspálya és a szabadtéri
színpad. A beruházás bekerülési költsége nettó 5 millió
forintba került, amelyet a Baráti Lovaskör pályázat útján
nyert el, a finanszírozásban
pedig az önkormányzat segí-
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tette az egyesületet. (LEADER Szabadtéri közösségi
terek, rendezvény helyszínek kialakítása elnevezésű
pályázat.)
Ebben az esztendőben
még nem tudtuk teljes mértékben kihasználni az új
helyszín adottságait, de a következő évtől több célra is
szeretnénk hasznosítani ezt a
területet.
A lovastalálkozó programjaira is 220.000 Ft-ot nyert az
egyesület.
November 30-ig további
két új pályázatot kívánunk
benyújtani a Hagyományőrző Egyesület és a Lovaskör közreműködésével. A
sportpályán a játszótér és
környékének további parkosítására és a pásztorház
külső felújítására kerülne
sor. Ezek a pályázatok 100%ban finanszírozottak.
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Fejtörő

Aktuális feladványainkat az alábbiakban találják:

1. Iskolánk történetének első igazgatója:
__________________________

2. Ennyi éves idén együtt az 1956-os forradalom és szabadságharc, valamint a Héregi Baráti Lovastalálkozó:
__________________________

3. Október 6-án nemzeti emléknapot ünnepeltünk. Az ünneppel kapcsolatos miniszterelnök neve:
__________________________

4. Imely - községünk partner települése - ebben az esztendőben jubileumot ünnepelt. Mikor említik meg először a település nevét az írások ?
__________________________

5. Ki vezeti a héregi focisták házi góllövő versenyét?
__________________________

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy – az elmúlt számhoz
hasonlóan – ezúttal is vannak olyan kérdések, amelyekre a
választ nem találják meg a lapban!
Legutóbbi számunk feladványára 4 olvasónk küldött be
helyes megfejtést. A szerencse ezúttal Kiss Timeának kedvezett. Nyereményét a községházán átveheti.
Kellemes fejtörést kívánunk!

Előző számunk megoldásai:
1. Tragikus sorsú költőnk, születésnapján ünnepeljük a Magyar Költészet Napját: József Attila
2. Ebben az évben ünnepeltük először hazánkban a gyermeknapot: 1950
3. A hagyomány szerint e nevek napján kezdődik az aratás:
Péter-Pál
4. A hőséggel kapcsolatos legerősebb risztás színe: Vörös
5. Magyarországon itt mérték az abszolút hőmérsékleti melegrekordot, 41,9 fokot 2007-ben: Kecskemét
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Meghívók

Szeretettel várunk mindenkit a héregi kultúrotthonba 2012. december 08-án
(szombaton) du. 16-tól 20
óráig tartandó karácsony
koncertre.
Fellépnek:

Zeneiskolások
Zengőkék együttes
Gerecse Mazsorett Csoport
Szomódi Fúvószenekar
BONITO Örömzenekar
Yamina Hastánccsoport
Mészáros Kármen
Német Nemzetiségi Zenekar - Tarján
A műsor végén tombolasorsolás lesz.

Hagyományőrző Egyesület
Héreg
2012. december 31-én a Fiatal Házasok Klubja ismét
megrendezi a már hagyományos SZILVESZTERI batyus
jellegű bálját. A zenét a Gerecse Party zenekar szolgáltatja. A tombola fődíja: élő
malac.

Jegy árak elővételben:
2000 Ft/fő
A helyszínen:
2500 Ft/fő

Elővételi jegy vásárolható:

Szabó Ferencnél
20/947-1997
Czverkon Csabánál
30/894-8993
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Karácsony, szilveszter

Programok: 2012. november-december

2012. december 1. (szombat): Ökomenikus játszóház a kultúrban
2012. december 5. (szerda): Mikulás az iskolában
2012. december 6. (csütörtök): Mikulás kupa Tarjánban,
Nyugdíjasklub összejövetele
2012. december 8. (szombat): Karácsonyi koncert
2012. december 19. (szerda): Óvodai karácsony
2012. december 20. (csütörtök): Iskolai karácsony
2012. december 21. (péntek): Nyugdíjasklub összejövetele
2012. december 31. (hétfő): Szilveszteri bál a Fiatal Házasok
Klubjának szervezésében

Héregen is háztartászöldítés
Bemutatkozik az ÖkoKör program

Akik felelőséget éreznek a
környezetért és pénzt is szeretnének spórolni, ÖkoKörbe
járnak. Héregen is.
Háztartásaink
felelnek
ugyanis az összes környezetszennyezés legalább negyedéért. Ebben éppúgy benne
van a hulladék, amelyből naponta fejenként közel másfél
kilót termelünk, mint a gépeinket működtető áram előállításához
szükséges
környezetterhelés. Életmódunk persze nem független a
maradék háromnegyedtől
sem, hisz az ipar, a közlekedés, a mezőgazdaság és a
többi szektor is a legtöbb
esetben értünk, fogyasztókért van, de tudatos fogyasztói
döntésekkel
ezek
működését is hatékonyan
tudjuk befolyásolni

Az ÖkoKörök egy globális
kezdeményezés, melyet több
mint húsz országban koordinál a Global Action Plan International (GAP) nevű
nemzetközi civilszervezet.
A résztvevők egyszerű, a
mindennapi életbe könnyen
beépíthető módszerekkel teszik fenntarthatóbbá életmódjukat.
A
változás
eredményét pedig közvetlenül tapasztalhatják meg. A
program ugyanis néhány
hónap alatt mérhető, sőt sokszor forintosítható eredményeket produkál: nemcsak a
háztartások ökolábnyoma
csökken, de a számlákon szereplő közüzemi díjak öszszege is.
Egy-egy kör öt-tíz résztvevőből áll, akik két-három hónapig járnak össze, hogy

2012. július-október

hétről-hétre különböző környezettudatos fortélyokat tanuljanak meg, próbáljanak ki
és gyakoroljanak be. A résztvevők minden találkozón
megbeszélik, és együtt eldöntik, hogy melyek azok az
akciók, lépések, amelyeket
szeretnének és képesek saját
otthonukban, környezetükben megvalósítani.
Az ÖkoKör első ránézésére olyan, mint egy esti iskola: vannak csoportvezetők
és munkafüzetek is, ám ezek
a bebiflázni való megoldások
helyett csupán ötleteket
adnak, és segítséget az újabb
ötletek kidolgozásához.
A programot a csoporttagok otthonuk „átvilágításával” kezdik. Ahhoz ugyanis,
hogy látható legyen a haladás, tudni kell, honnan indulunk. Ennek első lépése,
hogy a résztvevők feljegyzik
háztartásuk főbb fogyasztási
mutatóit. A mérést a program végén megismétlik, így
látható lesz a haladás. Fontos, hogy lépésről lépésre, türelmesen
és
kitartóan
haladunk. Az ÖkoKörök
résztvevői nem áltatják magukat azzal, hogy egyik
percről a másikra minden
problémát meg tudnak oldani. Apránként változtatnak életvitelükön, személyes
környezetükön.
Gulyás Emese
emese@tve.hu
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