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Október 23-i megemlékezés
Az 1956-os Forradalom és
Szabadságharc tiszteletére a
Magyar Tartalékosok Szövetsége és a nyergesújfalui
Ady Művelődési Ház ötödik
alkalommal rendezte meg
hagyományos őszi túráját
Csepel teherautóval.
Ezúttal községünk volt kiindulópontja ennek a nemes
kezdeményezésnek. Vasárnap este a kultúrotthonba
érkezett meg 8 tartalékos
katona fegyverekkel, teljes
felszereléssel.
A vacsorát követően az éjszakát igazi katona módjára
a kultúrotthonban töltötték
el. A hat órai
ébresztőt követően
lázas
készülődésbe kezdtek a
résztvevők, hiszen egy négy
napos
több
helyszínt érintő programsorozatra készültek fel.
Az
iskolában megreggeliztek
és
nyergesújfalui diákokkal
kiegészülve
megkezdődhetett a gyermekek és az

érdeklődőknek a nyílt történelemóra. Az önkéntesek
bemutatták a fegyvereket,
megemlékeztek az október 23-i eseményekről és a
szemünk láttára egy csata
jelenetet is lejátszottak. A
füstgránát füstje, a kézifegyverek és az ágyú zaja beharsogta néhány percre az iskolát és az egész falut is.
A bemutatót követően
mindenki közelről is megtekinthette a bemutatott felszereléseket.
A program gyermek és
felnőtt számára is meghatározó élményt jelentett.

Október 23-án a 17 órakor
tartottuk a községi ünnepséget. Az ünnepség szervezője
ezúttal is Mészáros Józsefné vezető óvónő volt. Az
óvodások könnyed játékát
követően a műsorban az alkalomhoz illő irodalmi alkotásokat hallhattunk. A polgármester megemlékezése,
a tiszteletes úr és a plébános
úr imája méltóságteljessé
tette az ünnepséget. A Gerecse Party zenekar játékával
járult hozzá ahhoz, hogy ezúttal is méltóképpen emlékezzünk meg az ötvenhatos
eseményekről és hősökről.
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Honnan származik falunk neve?
Az alábbiakban a következő évre tervezett Héreg
történetéről szóló könyvből olvashatnak részletet.
A szerző 2011-ben végzett
a Pázmány Péter Katolikus
Egyetemen, főbb kutatási
területébe tartozik megyénk
középkori helytörténetének
vizsgálata.
A falutörténet vizsgálata
során a néveredet bemutatása egy olyan fejezet, melyről a történeti források nem
utalnak egyértelműen. Így
csak relatív következtetések
útján, több elmélet felsorolásával tárható fel falunk nevének keletkezése.
Az egyik valószínűbb
nézet szerint Héreg neve a
német eredetű Heric vagy
Herige
személynevekből

keletkeztek magyar névadással. Hogy mindez vizsgálható legyen, egészen a
középkori forrásokig kell
visszamenni.
Egy 1326-ban kelt oklevél
tartalmazza falunk első írásos említését. Ebben Heregként szerepel.
A későbbi oklevelekben
Herugh, Kis-Hereg, Herég
alakokban tűnik fel. A középkor folyamán a falvakat
legtöbbször első birtokosukról nevezték el. Ez alapján
feltételezhető, hogy Héreg
első birtokosának neve Herige lehetett, de ilyen nevű
birtokost nem ismerünk.
A középkor folyamán Héreg az Esztergomi érsek birtoka volt és az érsekek közt
sem található olyan nevű,

aki megfeleltethető lenne a
két német személynévnek.
Egy másik feltételezés
szerint a falu neve a hír és
a hegy szavak összetételéből származik mely így
Hírhegy, majd később Héreg lett. Ez a néveredet a
falu régi elhelyezkedésére
mutathat. Az egykori település síkságból kiemelkedő
magassága révén a korabeli
híradásban fontos szerepet
játszhatott. Így a környező
falvak e földrajzi adottság
révén nevezhették el a falut
Hírhegynek. E néveredetet
jóval valószínűtlenebbé teszi, hogy a ránk maradt oklevelek közül egy sem említi
ilyen néven a falut.
Kovács Dávid
történész

Idősek napja
2013. november 9-én a
Vöröskereszt, az Önkormányzat és a Nyugdíjas
klub szervezésében ismételten megrendezésre került
az Idősek napja. A rendezvényre a községben élő 65
év feletti lakosok kaptak
meghívást. A 156 meghívott
vendégből 40 idős jelent meg
az ünnepségen. Nemesné
Nagy Anna a helyi Vöröskereszt nevében köszöntötte
az egybegyűlteket. Ezt követően Nieszner József Polgármester Úr köszöntötte
a legidősebb férfit és nőt. A
legidősebb férfi, Boros Imre
bácsi, aki 1920-ban született
és ebben az évben töltötte

be a 93. életévét. A jelenlévő legidősebb hölgy Budai
Józsefné Rozika nénit volt,
akit egy virágcsokorral köszöntött.
A köszöntők elhangzása
után Csík Mónika és Győrik
Zsuzsanna
szavalatukkal
köszöntötték
az
egybegyűlteket. Majd az
óvodások és a
mazsorettesek
adtak
műsort.
Lenti
Józsefné
a héregi nyugdíjasklub vezetője a megyei
vöröskereszt
szervezet támo-

gatásával, kisebb ajándékkal
kedveskedett vendégeknek.
Az elfogyasztott vacsora
után Csordás József és barátai húzták a talpalávalót.
A megjelentek egy kellemes
délutánt tölthettek el a kultúrotthonban.
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Közös önkormányzati hivatal
Jelentős változás történt a
község közigazgatási életében, de bízom abban, hogy a
lakosság ebből a változásból
nem érzékelt semmit, ami
kedvezőtlenül befolyásolta volna az önkormányzati
ügyintézést. Alig telt el két
hónap a járási hivatalok bevezetésétől, a hatáskörök
átrendezéséről és egy újabb
változással kellett a község
lakosságának szembe néznie. Közös önkormányzati
hivatal jött létre március
1-től.
2013. február 26-án Gyermely-Héreg és Szomor község önkormányzatai 2013.
március 1-től létrehozták

a három község hivatalát
egyesítő közös önkormányzati hivatalt.
A hivatal székhelye Gyermely, és a megállapodás
értelmében mindkét településen állandó kirendeltséget
hoztunk létre.
Az első közös testületi
ülésen a testületek elfogadták a Gyermelyi Közös Önkormányzati Hivatal megállapodását, alapító okiratát,

költségvetését, valamint letette esküjét Mike Hajnalka,
a közös hivatal jegyzője és
Dr. Nagy Zsolt a közös hivatal aljegyzője.
Örömmel
nyugtáztuk,
hogy a jelenlegi hivatali létszámmal, biztonsággal folytatható a három település
közös hivatalának munkája,
melyhez a központi költségvetés létszám arányosan
nyújt támogatást. Ezen túl
csak minimális önkormányzati hozzájárulásra lesz
szükség a települések részéről.
A közös hivatal működésével kapcsolatosan fontos
információ a Tisztelt Lakosság számára,
hogy
mind
Gyermelyen, a
székhely községben, mind
a szomori és
héregi kirendeltségeken az
eddig megszokott módon és
időben intézhetik a hivatalos ügyeket.
Csütörtökönként az Aljegyző Úr tart ügyfélfogadást a héregi kirendeltségen.
Bízunk benne, hogy a
Képviselő-testületek szándékának megfelelően, gördülékenyen, koncentráltan,
hatékonyan, az ügyfelek
megelégedésére folyik majd
a közös munka.
A hivatal működésének
tapasztalatairól a következő
lapunkban beszámolunk.
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Nyárbúcsúztató
koncert
Már év elején beszélgettünk, hogy milyen jó lenne
egy koncertet csinálni itthon, magunknak és a barátainknak. Aztán teltek a hónapok és még mindig csak
úgy voltunk vele, hogy de jó
lenne...
Aztán egyszercsak elegünk lett. Csináljuk meg!
Adott volt három zenekar.
Egy hard rock, egy rádióbarát rock és egy blues/folk
banda.
A helyszín? Csakis szabadtér. Akkor meg csakis a
Sport.
Az idő? Na igen, az időből kicsúsztunk, így a végére egyetlen nap jött szóba:
szeptember 21. Ha esik, ha
fúj, itt koncert lesz!
Aztán végül minden ös�szejött. Elérkezett a várva
várt szombat és a délután
végén a húrok közé csapott
a tatabányai Kaucsuk. Kön�nyen emészthető zenéjük
hamar belopta a közönség
szívébe magát.
Házigazdaként a Bonito
követte őket, majd - bevallom, kicsit féltem a fogadtatástól - következett a szintén
tatabányai Dirty Dogs. Az
első akkordok talán sokkolóak voltak, de hamarosan
igazi hard rock buli keveredett.
A koncertek után még
spontán formációk alakultak
és hajnalig ment a zenélés.
Találkozunk jövőre is!
-bzska
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Talált tárgyak kezelése
A talált dolgok tekintetében követendő
eljárásról szóló módosított 18/1960.(IV.13.)
Korm. rendelet értelmében a találó köteles
a talált dolgot a találástól számított nyolc
nap alatt a dolog elvesztőjének, tulajdonosának, vagy
más átvételre jogosult személynek átadni, vagy a települési önkormányzat jegyzőjének beszolgáltatni.
A személyi tulajdon szokásos tárgyai körébe tartozó
dolognak a jegyzőhöz való
beszolgáltatásakor a találó
nyilatkozni köteles arra nézve, hogy igényt tart-e a dolog tulajdonjogára, amiről a
jegyző igazolást ad ki.
A talált dolog tulajdonosának megállapítását követően
a jegyző a dolgot haladéktalanul átadja a jogosultnak.
Amennyiben a dolog jogosultjának személye nem
állapítható meg, a jegyző a
beszolgáltatástól számított
három hónapon át a dolgot
megőrzi, ez idő alatt nem jelentkezik senki a dologért, a
találónak - ha erre a beszolgáltatáskor igényt tartott - a
dolgot ki kell adni.
A találó a neki kiadott dolgot állagának sérelme nélkül
használhatja, azonban nem
idegenítheti el, nem terhelheti meg és használatát másnak nem engedheti át. Ha
a jogosult a találástól számított egy éven belül sem
a jegyzőnél, sem a találónál
nem jelentkezik, a találó a

neki kiadott dolog tulajdonjogát megszerzi. A tulajdonjog megszerzésével harmadik személynek a dolgot
terhelő jogai megszűnnek.
Ha a jogosult a dologért
a beszolgáltatástól számított három hónap alatt nem
jelentkezett és a találó a beszolgáltatáskor nem tartott
igényt a dolog tulajdonjogára, a jegyző a talált dolgot
értékesíti.
A közönség számára nyitva álló hivatali, vállalati,
vagy más épületben vagy
helyiségben, továbbá közforgalmú közlekedési és
szállítási vállalat szállítóeszközön talált dolgot a találó
köteles a hivatal vagy vállalat alkalmazottjának azonnal átadni. Az ilyen dolog
tulajdonjogára a találó nem
tarthat igényt. Ilyen esetben,
amennyiben a jogosult a
dologért nem jelentkezik, a
jegyző azt értékesíti.
Községünkben is többször
előfordul, hogy az önkormányzati hivatalnál leadnak
pl. kulcsot, telefont, személyi iratokat, szemüveget,
ezért aki elveszít a községben ilyen tárgyakat javasoljuk, hogy érdeklődjön az
önkormányzatnál.
Mike Hajnalka
jegyző
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Új egyesület
alakult
A cégbíróság 2013.06.04én bejegyezte a 16 fővel alakult Héregi Roma és Civil
Egyesületet. Az egyesület
célja többek között:
- aktív bekapcsolódás a
falu életébe
- a roma és a civil hagyományok ápolása és fenntartása ( zene, tánc, a magyar
nóta) a fiatalok bevonásával.
Az egyesületünk nagyon
jó példa lehet arra, hogy a
két népcsoport is együtt tud
működni a nemes cél érdekében.
Aki szeretne csatlakozni
az egyesülethez szívesen
fogadjuk. Jelentkezni lehet
Sárközi Zoltán egyesületi elnök, vagy Csík Imre, Török
Lajos alelnököknél.
Köszönettel veszünk bármilyen támogatást és felajánlást.
Sárközi Zoltán
Héregi Roma és Civil Egyesület elnöke

Kedvezményes belépőjegyek a
Gyémántfürdőbe
Önkormányzatunk
együttműködési
megállapodást kötött a tatabányai
Gyémántfürdővel. A megállapodás értelmében önkormányzatunknál 900 Ft-os
egységáron kedvezményes
napijegy vásárolható.
Éljenek a kedvező ajánlattal!
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Útátadás
2013. október 25-én ünnepélyes keretek között
átadták a Tatabányát Esztergommal összekötő út felújított szakaszát. A felújítás
Héreg határában kezdődött,
így nagymértékben érintette községünk közigazgatási
területét. Több gond merült
fel a kivitelezés során, mert
a Bikaréten az úthoz kapcsolódó ároképítés
miatt néhány ingatlan tulajdonos
nem tudta megközelíteni a szőlőjét. A beruházás
során igyekeztek
a jogos kéréseknek megfelelően
biztosítani az ingatlanok megközelítését.
A közel 19 kmes útszakasz 2,45
milliárd forintba

kerülő fejlesztés során községünk közigazgatási területén az útszakaszt érintően
2 db buszöböl felújítása is
megtörtént. A megrongálódott útszakaszon a pályaszerkezet eltérő vastagságú
erősítő réteget kapott, de
sok helyen a pályaszerkezetet teljesen kicserélték. Az
út felújítással egyidejűleg a

vízelvezetést és a padkarendezést is megoldották.
Az átadási ünnepségen
jelen volt dr. Völner Pál, a
Nemzetgazdasági Minisztérium Infrastruktúráért felelős államtitkára; Czunyiné
dr. Bertalan Judit, Komárom-Esztergom Megyei Kormánymegbízott,
ország�gyűlési képviselő; Barabás
Zsolt, a Komárom-Esztergom
Megyei
Közúti
Igazgatóság Elnöke; községünk
polgármestere, a
tervezők, kivitelezők.
Bízunk benne,
hogy a jó minőségben elkészült
út hosszú éveken
keresztül
fogja
szolgálni településünk lakóit.

Integrált Közigazgatási Központ Tatabányán
Tájékoztatom
Önöket,
hogy 2013. szeptember 1-től
megkezdte működését a Komárom-Esztergom Megyei
Kormányhivatal (KEMKH)
Tatabányai Integrált Közigazgatási Központja (Tatabánya, Ságvári E.u. 50. régi
Omega Pláza épülete). A
Közigazgatási Központ címe
utcanév és házszám változás
miatt 2013. október 1-től Tatabánya, Bárdos László u.2.
számra változik. A jövőben
megkönnyíti az ügyintézést,
hogy egy épületen belül több
hatóság is helyet kapott.

Az Integrált Közigazgatási Központban az alábbi hatóságok
találhatóak:
- KEMKH törzshivatala
- KEMKH Egészségbiztosítási Pénztári Szakigazgatási Szerve
- KEMKH Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Igazgatósága
- KEMKH Fogyasztóvédelmi Főfelügyelősége
- KEMKH Földhivatalának Tatabányai Kirendeltsége
- KEMKH Igazságügyi Szolgálata
- KEMKH Földművelésügyi Igazgatósága
- KEMKH Munkaügyi Központja
- KEMKH Munkavédelmi és Munkaügyi Szakigazgatási Szerve
- KEMKH Nyugdíjbiztosítási Igazgatósága
- KEMKH Szociális és Gyámhivatala
- KEMKH Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve
- KEMKH Rehabilitációs Szakigazgatási Szerve
- KEMKH Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatala
- KEMKH Tatabányai Járási Hivatala
- KEM Kormányablak
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Karácsonyi koncert
Az idén advent 3. hetében,
december 14-én került sor a
már hagyománnyá vált karácsonyi koncertre, amely
egy igazi gálaműsorrá nőtte
ki magát, a sokszínű és minden korosztályt megszólító
programjaival.
A koncertet látogató közönség együtt ünnepelhetett
a
színpadon
fellépő helyi és
vendég tánc�csoportok, énekesek, zenekarok tagjaival.
A feldíszített
asztalokon karácsonyi sütemények, zamatos helyi borok,
gazdag kavalkádja várta a
kedves vendégeket.
A hatalmas

fenyőfa alatt szaloncukor,
mogyoró, piros alma csalogatta a gyerekeket.
A több mint 4 órás színes
műsor gazdag kínálata, ünneplőbe öltöztette szívünket, lelkünket.
A műsor végén felejthetetlen kép tárult elénk, mikor a
Csendes éjt játszó zenekar-

hoz csatlakoztak kicsik és
nagyok, kezükben a csillagszórók, és gyertyák ontották
meleg fényüket.
Köszönetemet szeretném
kifejezni a fellépő művészeknek, valamint a rendezvényünket megtisztelő
vendégeinknek, hogy újra
átélhettük az advent közösségformáló
erejét, - s reményeimnek adni
hangot, hogy
jövőre újra ünnepelhetünk.
Áldott ünnepeket és eredményekben
gazdag új esztendőt kívánok
minden Héregi
lakosnak.
Nieszner
József
polgármester

A legnagyobb adózók köszöntése
A rendszerváltozással, az
önkormányzatiság megalakulásával egyidős a helyi
adóztatás. Az elmúlt több
mint 20 esztendő során az
önkormányzat saját bevételeit növelték a község lakosságának, a vállalkozásoknak
a befizetései, melyek hozzájárultak az eredményes önkormányzati munkához.
Az önkormányzatok finanszírozása 2013-as évtől
jelentősen
megváltozott,
így még nagyobb jelentősége van az adókból befolyó

összegeknek, hiszen szinte
csak ezek nyújtanak alapot a
település fejlesztéséhez.
A helyi adóról szóló törvény az önkormányzatoknak kötelezővé teszi, hogy
a beszedett adó összegéről
évenként köteles a költségvetési beszámoló részeként
a lakosságot, az adózókat
tájékoztatni.
E kötelezettségünk részeként köszöntötték a legnagyobb adózókat.
Nieszner József polgármester tájékoztatta a meg-

hívottakat, az önkormányzat 2013-as munkájáról és
a 2014. évi tervekről Ezt
követően köszönetét fejezte
ki a vállalkozások képviselőinek, hogy községünkben
tevékenykednek és munkájukhoz sok sikert kívánt.
Ezúttal is az első legnagyobb adózó a V+V COOP
szövetkezet lett. Másodikként a Lapidibusz KFT,
harmadikként pedig a Gyermely Gabona Rt képviselői
vehettek át egy kisebb tárgyjutalmat.
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Karácsony
Karácsony. Amikor ezt
a szót hallom, mindig melegség tölti be a szívemet.
Eszembe jutnak a régi karácsonyok, amikor gyermekként éltem meg Jézus születése napját. Emlékszem,
hogy már ádvent első napjaiban kezdtük találgatni
mit tartogat a karácsony számunkra.
Akkor még nem voltak bevásárló centrumok, ahol már
november közepén várnak
bennünket és csalogatnak,
hogy vásároljunk minél többet.
Akkor kisebb külsőségek között készültünk erre
a nagyon fontos ünnepre.
Akkor szüleink nem azon
törték a fejüket, hogy milyen
drága ajándékkal lepjenek
meg bennünket, mert nem
volt lehetőségük. Csak egyegy apróbb ajándék került
a család karácsonyfája alá,
de boldogok voltunk, hisz
együtt volt a család.
Általános iskolás koromban 24-én este „betlehemezni „ jártunk a faluban
délután 2 órától egészen az
éjféli mise kezdetéig. Vittük
az örömhírt a házakba, karácsonyi dalokat énekeltünk
és kisebb jeleneteket adtunk
elő. Nagy boldogság volt
számunkra amikor a családok kérésére a gyermekeknek mi adhattuk át az ajándékokat.
Ma ebben a rohanó világban egyre kevesebb idő jut
fontos dolgokra. Kevesebb
idő jut a családra, a barátok-

ra. Karácsony közeledtével
azonban úgy érzem, hogy
szinte teljesen megváltozik
a környezetünk. Nem csak
külsőségekben, az utcákon
megjelenő fényekben, hanem valahogy az emberek is
megváltoznak.
Talán mindazt a szeretetet próbáljuk pótolni, amit
egész évben elmulasztottunk. Ilyenkor figyelmesebbek, megértőbbek vagyunk.
Készülünk
karácsonyra,
ajándékokat vásárolunk és
rejtegetjük, hogy ne találja
meg senki.
A karácsonyi ünnep lehetőséget ad arra, hogy a
családok, barátok több időt
töltsenek el egymás között.
Értékeljék az évet, hiszen
közeleg az év vége is. Új
terveket lehet szőni, újabb,
vagy régebbi fogadalmat lehet tenni.
Azt kívánom minden kedves olvasónak, hogy áldott,
békés és boldog legyen a
karácsonya. Kívánom, hogy
az újesztendő legyen szerencsés, sikerekben gazdag, és
jó egészségben teljen el.
Nieszner József
polgármester
„Tudod karácsonykor az
ember mindig hisz egy kissé a
csodában, nem csak te és én,
hanem az egész világ, az emberiség, amint mondják, hiszen
ezért van az ünnep, mert nem
lehet csoda nélkül élni”
(Márai Sándor)

Ádvent utolsó vasárnapján a katolikus templom
előtt betlehemet állítunk fel.
Nagyon sok településen már
évek óta a közterületeken
megjelentek a Jézus születését ábrázoló betlehemek.
Már a nyár folyamán született meg az ötlet, hogy mi is
készítettünk egy egyszerű,
nem hivalkodó betlehemet.
Incze Kálmán gyermelyi fafaragó örömmel, önzetlenül
vállalta a feladatot. A szükséges anyagot az önkormányzat biztosította.
Ez a kis betlehem is illeszkedik a település karácsonyi
készülődéséhez.
Ádvent
első napjaiban a Fő utcán kigyúltak a karácsonyi fények,
december 14-én megtartottuk a hagyományos karácsonyi koncertet, december
15-én elhoztuk a betlehemi
lángot és most egy újabb átadásra kerül sor.
Bízunk benne, hogy hos�szú éveken keresztül fogja
ékesíteni községünket.

Héregi Hírmondó

8. oldal

A betlehemi láng
A
betlehemi
bazilika
a Születés-barlangja fölé
épült. „Itt született Jézus
Krisztus, a világ világossága” – olvasható a barlang
kőpadlóján látható, arany
lemezekkel fedett csillag
körül. Tizenöt különböző
keresztény közösséget szimbolizáló ezüstözött lámpa
világítja meg azt a csillagot,
amely Jézus születésének
helyét jelöli.
Egy osztrák cserkészcsapat kezdeményezése nyomán 1986 decembere óta karácsony előtt minden évben
meggyújtják a betlehemi
lángot a Születés-kápolnában; s innen repülővel, autóval, vonaton, kerékpárral
vagy gyalog juttatják el a
világ számos pontjára, hogy
bárki meggyújthassa a maga
gyertyáját és hazavigye otthonába, családjának.

A karácsonyi éj sötétjében,
Betlehemben fellobbant fény
így szétárad az egész világon.
Ebben az esztendőben
községünk polgármestere
úgy gondolta, hogy elhozza
a mi kis falunkba a lángot,
mely Gödöllőre érkezett
meg Gémesi György a város
polgármestere kezdeményezésére.
Gémesi György, a Magyar
Önkormányzatok Országos
Szövetsége elnökeként azt
szeretné, hogy ez a láng minél több településre jusson
el.
2013. december 15-én községünkből néhányan elmentek Gödöllőre, hogy Héregre
is elhozzáka lángot. Itthon
őrizzük és a mi célunk is az,
hogy minél több családba
lobbanjon fel a szeretet ünnepén a betlehemi láng.

2013. december

Kedves Olvasók !
Bizonyára
érdeklődéssel várták, hogy ismételten
megjelenjen a Héregi Hírmondó! Nem is olyan régen
arról számoltunk be, hogy
egy pályázat keretében két
évig nyomdai úton tudjuk
előállítani és megjelentetni
a Hírmondó újabb számait. Sajnos adminisztrációs
okok miatt ez a pályázati
forrás kiapadt. Több hónapon át vártunk arra, hogy a
pályázattal kapcsolatos fellebbezésünket elbírálják és
számunkra kedvező döntés
szülessen, azonban nem így
történt.
Most visszatérünk a kezdetekhez és továbbra is saját
magunk állítjuk elő a lapot.
Bízom benne, hogy így is
szeretettel fogadják a Héregi
Hírmondó legújabb számát.
Nieszner József
Polgármester
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