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Gyermek Farsang a Kultúrotthonban
2014. február 8-án rendezték meg a faluban a Hagyományos Gyermek Farsangot. Óvódás gyerekek illetve
diákok változtak át valamilyen mesehőssé, aranyos kis
állatokká, sütemén�nyé, vagy egyéb más
figurává. A jelmezt
öltött
gyermekek
valamennyien ajándékban részesültek
a legötletesebb jelmezeseket tortával
díjazták, az első helyezett egy Vaníliás
Muffin és a Mindig
Tv Extra lett.
A báli hangulat-

ról a Gerecse Party zenekar
gondoskodott. Nem maradhatott el a már megszokott
vendéglátás sem: szendvics,
sütemény és üdítő fogadta
a vendégeket. A jelmezesek

felvonulása mellett a Mazsorett és a Hastánc csoport
színesítette a farsangi kavalkádot. A szülői és támogatói
felajánlásokból összegyűlt
tombola tárgyakat a délután
folyamán
kisorsolták. A tombola
megvásárlásával és
a „Ki mit szán” felajánlásokkal a héregi óvodás és iskolás
gyermekeket támogatták a résztvevők.
Jó hangulatban telt
a szombat délután
gyermekeknek
és
szüleiknek
egyaránt.

A doni áttörésre emlékeztünk

„Aludjatok, ti áldott hőseink,
pihenj te néma hadsereg…”

1943. január 12-én kezdődött a második világháborúban a szovjet Vörös Hadsereg támadása a
Don-kanyarban, ahol napok
alatt szinte teljesen megsemmisült a kétszázezres
2. magyar hadsereg, ez volt
a magyar hadtörténet legnagyobb vesztesége. Az
áldozatok a harcokban haltak meg, megfagytak vagy
hadifogságba estek, és csak
kevesen térhettek haza. Ám
akik meghaltak, sem vesztek

el: az utókor emlékezetében
tovább élnek.
A Doni hősökre emlékeztek községünkben azok,
akik 2014. január 24-én ös�szegyűltek a héregi II. Világháborús Emlékműnél.
Az emlékezést a jelenlévők a Himnusz eléneklésével kezdték, majd Nieszner
József polgármester úr mondott beszédet a 2. Magyar
Hadsereg küzdelméről, tragédiájáról, a doni áttörésről.
Lukács Géza kaposvári 6.
honvéd gyalogezred főhadnagyának naplójából részletet olvasott fel községünk

Általános Iskolájának volt
tanulója, Farkas Krisztina.
Szabó Zoltán atyával és
Jakab István lelkipásztorral
imádkoztunk hősi halottaink lelki üdvéért.
A
„Honvédeink Sírkeresztjére„ című verset Németh Lászlóné előadásában
hallgatták meg a résztvevők.
Közösen hajtottunk fejet
és helyeztük el a tisztelet és
a megemlékezés virágait az
emlékmű lábánál. A szózat
eléneklése után a héregi református templomban ökumenikus Istentiszteleten vehettünk részt.
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Szőlőhegy, mint közösségi érték, avagy egy élhető világ utolsó bástyái
Most induló cikksorozatomban a szőlőhegyről
mint kulturális, építészeti,
közösségformáló és gazdasági értékről szeretnék írni.
Teszem ezt azért, mert az,
hogy Héregnek három szőlőhegye is van, bizonyítja a
falu egykori lakosságának
elkötelezettségét a szőlőművelés, borkészítés iránt. Ezzel szemben találkoztam
olyan szőlősgazdával, aki
saját munkáját lebecsülve
rossz termőhelynek minősítette a falu határát. Nem jártam be az egész világot, de
a Kárpát-medencében nem
nagyon van olyan borvidék, ahol ne jártam volna és
ez alapján bátran ki merem
jelenteni, hogy néhány manapság divatos borvidékkel
összevetve, Héreg természeti adottságai semmivel sem
rosszabbak, sőt. A probléma
máshol keresendő. Néhányan művelik már csak a
szőlőt és közülük sem mindenki hozzáértéssel. Rossz
szőlőből pedig jó bor még
nem született. A régi paraszti szőlőbirtokok felaprózódtak, helyüket egyre inkább
átveszik a nyaralótelkek és
ez is csak jó esetben, sokszor
a régi ültetvényeket bozót
növi be. Észak-Magyarországon vagy Zalában sajnos
már fájdalmasan látható,
hogy a bozót mekkora lakosságmegtartó erővel bír...
A hozzáértést, szorgalmat
és alázatot követelő tőkék

helyett a mai tulajdonosok
örökzöld sövényeket ültetnek és gyepet létesítenek.
Sövényt, ami megóvja őket
a „kíváncsi tekintetektől”.
Vessük csak össze ezt azzal,
hogy akár csak száz évvel
ezelőtt nem lehetett végigmenni egy dűlőúton úgy,
hogy a „lyukas”, azaz nyitott ajtajú pincébe az embert
nem invitálták be. És komoly

sértés volt a meghívást vis�szautasítani! Ma nincs erre
időnk. Rohanunk még a szőlőhegyen is, a köszönést egy
futtában odavetett intéssel
viszonozzuk, ha egyáltalán.
Pedig biztos vagyok benne,
hogy nincs olyan ember, aki
ne üldögélne szívesen a pince előtt, kezében egy pohár
borral, beszélgetve a világ
nagy dolgairól, a falu esemé-

Meghívó Borversenyre
Tisztelt szőlősgazdák, bortermelők!
Héreg és a környékbeli települések lakóközössége részére az előző évek síkereire alapozva, ismét megrendezzük a héregi hagyományos borversenyt, melyre
minden érdeklődőt szeretettel várunk.
Ideje: 2014. március 29., szombat, 17 óra - Héreg, Kutlúrotthon
A borverseny célja: Héreg és a környékbeli községek szőlősgazdái és lakosai
találkozásának elősegítése, a bortermelési tapasztalatok kicserélése, a minőségi
bortermelés ösztönzése.
A nevezés feltételei:
1) Részt vehet minden Héregen vagy 30 km-es körzeten belül élő bortermelő,
függetlenül a szőlőterület elhelyezkedésétől.
2) Nevezni két kategóriában lehet:
- saját termelésű szőlőből készített bor
- felvásárolt szőlőből készített bor, viszont a benevezett borból legalább 100
literrel kell rendelkeznie a gazdának, melyet reklamáció esetén a rendezőbizottság két tagja a helyszínen ellenőriz
3) A benevezett mintát, fajtánként 2db. 0,75 l-es borosüvegben kell elhelyezni,
lezárt állapotban leadni.
4) A mintaüvegeket a rendezőbizottság megbízottja számozott címkével látja
el. A versenyző nevét és címét borítékba helyezi, lezárja és a számot feltünteti
a borítékon.
5) Nevezési díj tételenként 1000 Ft, amelyet nevezéskor kell befizetni
A nevezési lapok leadási határideje: 2014. március 27., 16 óra.
A nevezési lapok letölthetők Héreg Község Hivatalos honlapjáról, vagy személyesen is átvehetők a héregi hivatalban.
A leadás módja: a héregi hivatalban személyesen, vagy e-mailben a kultura2013@freemail.hu e-mail címre.
6) Minták leadási időpontja: 2014. március 28. (péntek), 16-18 óra között.
Helyszín: Héreg, Kultúrház, kisterem.
7) Értékelés: A versenyre pártatlan bírálóbizottságot hívtunk meg. Versenyünkön ez alkalommal nem csak a borokat megmérető borászok, hanem a
bort szerető érdeklődök is részt vehetnek és lehetőséget kapnak TÁRSADALMI BIRÁLÓBIZOTTSÁG megalakítására. A bizottságba jelentkezni 2014.
március 25. 15 óráig lehet a héregi önkormányzat hivatalában. A társadalmi
bírálóbizottság létszáma 4 fő. Túljelentkezés esetén sorsolással dönt a rendezvény főszervezője, Nieszner József polgármester.
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nyeiről, az időjárásról. Miért
nem tesszük hát? Ennyire
elidegenedtünk volna egymástól, nem szeretjük egymást, nem érdekel a magunk
nézőpontján kívül semmi?
Vagy azt gondoljuk, nincs
ma már erre idő? A régieknek honnan volt? Hisz akkor
még nem volt traktor, ami
könnyítette volna a mezőgazdasági munkát, háztartási gépek, amik a házimunkát
vagy autó, ami a közlekedést. Ja, és nem volt televíziójuk és számítógépük sem.
Talán ma azért nincs időnk,
mert rohanunk megkeresni
a pénzt mindezekre és ezek
fenntartására? Sokszor hallunk, olvasunk a társadalom
értékvesztéséről, a családok
atomizálódásáról, a kis közösségek megtartó erejének
elenyészéséről.
Hiszem,
hogy lehet ezen változtatni,
ha akarunk.
És most, kedves olvasó,
kérlek tedd szívedre a kezed: egy klasszikus vasárnapi ebéd után, nem esne
nagyon jól kisétálni a szőlőhegyre, meginni néhány
pohár bort, beszélgetni vagy
csendben figyelni a természetet, esetleg énekelni? Ha
a válasz igen, jó hírem van.
Nincs minden veszve. Tenni kell érte, de elsősorban
kellemes dolgokat. Beszélgetnünk kell egymással és
együtt formálni a jövőnket.
Hogy hogyan, az megegyezés kérdése. Hogy mi
az, amiért érdemes tennünk,
az következő írásomból derül ki.
Schubert Ádám
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Dilemmák a gyermekétkeztetés körül
2013. január 1-től jelentős
átszervezés történt a közoktatás területén. Az általános
iskola fenntartása és működése állami feladat lett. A
Klebelsberg Intézményfenntartó Központ községünk
esetében is ellátja az oktatás
fenntartási és működtetési
feladatait.
Önkormányzatunk a törvény erejénél
fogva ingyenesen átadta az
épületet és a benne lévő eszközöket. A rezsi költségekben pedig megállapodást
kötöttünk a fenntartóval.
Az oktatás tehát állami
feladat lett, azonban a gyermekétkeztetés továbbra is
kötelező
önkormányzati
feladat. Az önkormányzat a
héregi óvodába és iskolába
járó gyermekek étkezetését
a Várhegyi György vállalkozóval kötött szerződéssel
biztosítja.
Az önkormányzat azon
gyermekek után akik rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülnek,
három vagy több gyermekes
családban élnek állami támogatást kap. A támogatás
élelmezési napok és az étkezők számával kialakított
mutatószám alapján történik, összege 102.000 Ft/mutatószám/év.
A szülőknek a kedvezményben részesülő gyermekek után semmit,
a
kedvezményben nem részesülő gyermekek után pedig
a nyersanyag normát kell
befizetniük. A nyersanyag
normán felül a rezsit az ön-

kormányzatnak kell fizetnie.
Évente ez 3,5 millió forintot
jelent az önkormányzatnak,
melynek körülbelül a felét
kapjuk meg támogatásként.
A Tarjánba járó felsőtagozatosok után az ottani rezsi
költséget is önkormányzatunknak kell fizetnie, ami
évente 1,5 millió forint.
Mivel Héregen nincs felsőtagozat, így ez az összeg is
önkormányzatunkat terheli.
A legnagyobb gond azonban mégsem ez, hanem az,
hogy annak ellenére, hogy
helyben alsótagozatos iskolát és óvodát működtetünk
a szülők mégsem a mi intézményünket
választják,
hanem Tarjánba járatják
gyermekeiket
óvodába,
alsó tagozatos iskolába.
Valószínű, hogy nem is
gondolják, hogy ennek következményeképpen állami
támogatástól esik el Héreg
község önkormányzata és
az étkeztetés költségeit is
nekünk kell állnunk, ami az
elmaradt állami támogatáson kívül további 2,5 millió
forint terhet jelent nekünk.
Kérjük a szülőket, hogy
fontolják meg melyik intézménybe íratják gyermekeiket, mert a megváltozott
finanszírozási körülmények
között önkormányzatunk a
helyi intézményeiben biztosítja az étkeztetést. A társ
önkormányzatok pedig nem
akarják a más településről
bejáró gyermekek étkezési
költségeit a saját adófizetőinek pénzéből finanszírozni.
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Régi idők farsangja Héregen
Lenke nénit kérdeztük

Hogy farsangoltak itt Héregen az Ön lánykorában?
Hát hogyan, elmondom én
nektek. Volt a faluban 3 kocsma, a Sipos, Hedvicsek és a
Végh bácsi kocsmája, na, ide
csak reformátusok mehettek
mulatni. Abban az időben nem
volt ám szabad összekeveredni.
Litánia végén, farsang vasárnapján szólt a muzsika. Rezesbanda zenélt ám! 3 napig húzták a talpalávalót, táncoltunk,
mulattunk vasárnap, hétfő és
kedd éjfélig. Na most a bálokba
belépti díjakat kellett fizetni, 5
forintot, nagy pénz volt ám az,
sok tojást el kellett adni, hogy
kifizessük a belépti árát. Emlékszem, könyörögnöm kellett
apámnak, hogy én is elmehessek
a bálba, aztán amikor udvarolt
a férjem természetesen ő állta
a belépti díjat. A legényeknek
abból volt pénzük, hogy a padlásról leemelték a búzát, árpát,
ki mit ért, eladták, abból volt
pénz. No meg persze ölfát jártak vágni.
Hogyan készültek a lányok és a legények a farsangra?
Három különböző színű ruhát varrattak a leányok, minden nap más színűt vettek fel,
az első nap fehéret, a második
nap rózsaszínt, a harmadik nap
világoskéket.
Majkát (blúz), bő szoknyákat, alsó szoknyákat hordtak
a leányok. Ezt itt varratták a
faluban, volt két asszony, azok
voltak a varrónők. A fiúk priszlikét (mellény), csizmanadrágot, urasan most úgy mondják
bricsesznadrágot viseltek.

Meséljen egy picit arról,
milyen hangulata volt egy
ilyen bálnak?
Óh, hát jó! Énekeltünk, táncoltunk, bolondoztunk. Ha nem
szólt a zene a leányok körbe álltak és daloltak. Az anyák azok
figyelték, szemmel tartották a
leányaikat, de azért néha mégis
megesett a baj. A legények meg
az apák a pultot támasztották
és legeltették a szemüket a szép
lányokon. Emlékszem volt a
Lujza néni - Isten nyugosztalja
-, na, Ő a Tarjánból átjött lányok szoknyáit elnyisszantotta.
Ahogy peregtek-forogtak észre
sem vették, hogy belenyisszant
a szoknyájukba. Azért ros�szalkodott Lujza néni, hogy ne
jöjjenek ide át Héregre a tarjáni
lányok és ne foglalják le az itteni legényeket.
Ilyenkor milyen ételeket,
italokat fogyasztottak?
Kocsonyát főztünk, siskát,
forgácsfánkot sütöttünk. Inni
meg pálinkát, meg ugye mindenkinek volt bora, így jó kis
borocskákat iszogattunk.
Lenke néni, a farsang
utolsó napját milyen hagyomány jellemezte?
A farsang végét, utolját eltemették, sírtak-ríttak bent a
kocsmában az emberek, nem vót
szabad táncolni, mert különben
lepotyog a szilva. Így tartották
akkor a régiek. Ahol még megvolt a feldíszített fenyőfa, azt a
legények fogták, dalolva végig
vitték a falun, be a kocsmába és
ittak rá egyet, aztán kezdődött
a nagyböjt.
Hát gyermekeim, így farsangoltunk mi annak idején.
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Farsang
A karácsonyi ünnepek
záró napja január 6-a, a három királyok ünnepe, vagyis
a vízkereszt.
Ekkor kezdődik a farsang,
a bálok, mulatságok, lakomák, maskarások időszaka,
amely február második felében, húsvét előtt negyvenhat nappal ér véget, vagyis
hamvazó szerdáig tart. Ez
már a nagyböjt kezdetét, a
lemondások idejét jelzi.
Régen szokás volt, hogy
a Farsangi időszakban tartották az esküvőket, mert a
húsvéti böjt idején a vigadalom tilos volt. A bálokon, a
mulatságokon ismerkedtek
a fiatalok sőt nem egyszer a
jövendőbelit is ilyenkor választották ki.
Néhány Farsangi népszokást idéznék Molnár V.
József Örökség című könyvéből:
„Vízkereszt után a boros
pincék, a tollfosztók és a fonóházak egyre több piros arcot,
egyre több jókedvet virágoztak. A fonó házakban a lányok
a „hozományt” készítették; s a
legényjáró napokon ki- ki közülük egyre gyakrabban ejtette
le az orsót, hogy a legénytől,
aki érte nyúlt csókkal válthassa vissza; bekötött szemmel
„hol vagy Jancsi”–t játszottak,
s azt, hogy „kútba estem, ki
húzzon ki?”, „öt perc múlva
hány óra?”… A mákos kukoricát vastagon megcukrozták,
hogy jobban szeressék őket a
legények. Palóc vidéken a lányok menyecske ruhába öltözve
keresték föl a legényes házakat,
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s a szülők menynek valót nézegették az éneklő, tréfálkozó, kolendáló lánycsapatból.
A régiek hitték, hogy január 20-án Sebestyén ébreszti a
fákat, és az ága –mozduló, tollászkodó erdőben 22-én, Vince
napján „ házasodnak ” a madarak. Ezen a napon nem mentek
ki az erdőbe nem csaptak zajt,
hogy el ne riasszák a madarak
örömét; a vele együtt a legények, lányok házasuló kedvét.
Számos helyen, farsangon a
legények leemelték és kicserélték a kapukat meg a cégtáblákat. S farsang – vasárnap előtt,
csütörtökön zabált az egész
ország. E napot „kövércsütörtök”, „torkoscsütörtök”, „zabálócsütörtök” nevén emlegették,
a palócok „zsíroscsütörtöknek”,
Göcsejben pedig „dobozucsütörtöknek” mondták; a moldvai
csángók ezen a napon jó ételeket
főztek, fánkot ettek lakomáztak
szegényeket vendégeltek”
Farsang csúcspontja a
„farsang-farka”. Húshagyókedd előtti vasárnap kezdetét veszi a farsangi időszak
zárása. Ebben a 3 napban
még a nagyböjt előtt nagyot mulattak az emberek.
A pokol valamennyi ördöge kimenőt kapott ekkor.
Kormos, maskarás legények
járták napestig az utcákat,
vigadoztak, mókáztak. Szokás volt még, hogy a fiatal
legények
farsangvasárnapon a kapujukra tűzték a kiválasztott leány bokrétáját.
Farsanghétfőt asszonyfarsangnak is nevezték, mert
ilyenkor az asszonyok férfi
módjára ihattak, vigadozhattak.
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„Ideje a nevetésnek, ideje a táncnak”
„Mindennek megvan az
órája, és minden szándéknak a maga ideje az ég alatt:
Van ideje a születésnek és a
halálnak; ideje az ültetésnek
és az ültetvény kiszedésének. Ideje az ölésnek és ideje
a gyógyításnak; ideje a bontásnak és ideje az építésnek.
Ideje a sírásnak és ideje a nevetésnek; ideje a jajgatásnak
és ideje a táncnak.” Olvashatjuk a Prédikátor könyvének elején.
A vízkereszttől hamvazószerdáig tartó időszak a
farsang jegyében telik. Most
van itt az ideje a nevetésnek
a táncnak és a bálnak. A régi
világban ezen időszakban

tartottak bálokat, mulatságokat és lakodalmakat is.
Esküvőket azért ekkor, mert
nyáron a mezei munka miatt
kevésbé értek rá az emberek
mulatni és mert a húsételek
hűtését az időjárás biztosította.
Örülök annak, hogy az
iskolai, a falusi, városi bálokat farsangra időzítik, nem
pedig nagyböjtre. Hamvazószerdával ugyanis elkezdődik egy csendesebb, imával és bűnbánattal átitatott
kegyelmi időszak. Kedves
Olvasó! Most van itt az ideje
a nevetésnek és a táncnak!
Tisztelettel:
Szabó Zoltán plébános

A farsangról – református szemmel
Préd 9,7-9
A vízkereszttől a nagyböjt
kezdetéig terjedő időszak
sokkal inkább népi hagyományok és szokások ideje,
mintsem az egyházi évhez
és liturgiához kötődő része
az évnek. A protestánsokról
általában, s az irányvonal
névadójának (Kálvin) személyisége miatt a reformátusokat talán különösképpen a farsangtól és egyéb
mulattságoktól távol állónak
gondolhatja a világ. Ám a
reformátusok is emberek.
Sőt, a szórakozásnak, mulatozásnak, boldogságnak
nem ellenzői! Ha csak Krisztus Urunk kánai menyegzőn
való részt vételére gondo-

lunk, tudhatjuk, hogy igenis
megvan a helye a nevetésnek, táncnak, finom ételeknek, jó boroknak is.
Keresztyéni és református
voltunk azonban arra is int
bennünket, hogy a kicsapongástól, a túlzásba vitt tettektől óvakodjunk. Vagyis,
hogy az Istentől nyert szabadságunk nem jogosít fel
bennünket a szabadosságra. Fülünkben cseng az ige:
„Minden dolgotok szeretetben
menjen végbe!” (1Kor 16,14),
de a másik is: „…testetek … a
bennetek levő Szentlélek temploma…” (1Kor 6,19) Áldott
farsangot!
Jakab István
református lelkipásztor
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Felhívás: emlékek nyomában
I. világháborús dokumentumokat, emléktárgyakat keresünk.
Családi emlékeket, fotókat, levelező lapokat, leveleket, tárgyi emlékeket vár
Héreg Önkormányzata.
2014. május 25-én a Hősök
Napja Megemlékezés keretében, az első világháború
kitörésének 100. évfordulója alkalmából tárlat nyílna,
amelyhez az önkormányzat
anyagokat gyűjt.
Kérünk tehát mindenkit,
aki szívesen hozzájárul e
közös emlékezet életben tartásához, a kiállítás megvalósításához, aki a családjukban
őrzött
- egykori leveleket, képeslapokat, tábori levelezőlapokat,
naplókat,
- a háború ideje alatt készült
térképeket, fényképeket (a hadszíntéren vagy a hátországban
készülteket, katonai arcképeket,
életképeket)
- egykori újságokat, folyóiratokat, a háború ideje alatt kiadott, azzal kapcsolatos témájú
könyveket,
- a háború idejéből származó
tárgyakat (fegyvereket, kitüntetéseket, jelvényeket, zászlókat,
a mindennapi hadiélethez szükséges eszközöket)
- a hadifogság emlékeit
szívesen kölcsönzi számunkra egy tárlat erejéig, az
jelezze ilyen irányú szándékát, a héregi hivatalban.
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Pályázat
Az én mesém címmel pályázatot ír ki Héreg Község
Önkormányzata 11-14 éves
lányoknak, fiúknak.
A gyerekek saját fantáziájukból született meséikkel pályázhatnak. Minden
pályázó csak egy még meg
nem jelent írással indulhat.
2 gépelt oldalnál nem hos�szabb történeteket várunk
írásban a héregi hivatalba.
A beküldött alkotásokat
zsűri bírálja el, melynek tagja Döbrentey Ildikó meseíró.
Beküldési határidő: 2014.
március 24.
I. helyezett: Döbrentey Ildikó könyvét kapja, melyet a
szerző dedikál.

A nyertes mese megjelenik a Héregi Hírmondó újság következő számában.
Rajzpályázatot írunk ki a
nyertes alkotásról óvodások
részére.
A mese felkerül Héreg
község honlapjára.
II. helyezett: Értékes
könyvcsomag.
A mese megjelenik a Héregi Hírmondó újság következő számában.
III. helyezett: Könyvutalvány.
Minden pályázó emléklapot kap.
Nieszner József
polgármester

Gyerekkuckó
Döbrentey Ildikó: A csodaszánkó
Hol volt, hol nem volt,
volt egyszer egy kisszánkó.
A szánkódomb tövében, egy
ház pincéjében porosodott,
és várta a telet. Két nagy
ródli unatkozott még a pincében: egy piros, meg egy
sárga. A pirosat a legszebb
játékboltban vette apa, a
sárgát a legdrágább sportüzletben anya. A kisszánkóért nem adott pénzt senki,
azt nagyapó faragta, fényes
nyelű szerszámaival. Még
karfát is erősített az ülőkére,
hogy az unokák le ne pot�tyanjanak.

Három unoka élt a házban: egy szeplős, egy szemüveges, meg egy dundi.
Egy téli reggelen, mikor
mindent beborított már a
hó, a három unoka a pincébe
nyargalt:
– Nyáridőben lógni, télidőben ródli! – harsogták
kórusban. Mintha összebeszéltek volna, mindhárman
a piros ródli után kaptak.
– Én vagyok a legnagyobb,
a pirossal én futok! – húzta
ki magát a szeplős. Fogta a
piros ródlit, és elindult vele
a szánkódombon fölfelé.
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– Akkor enyém a sárga!
– igyekezett a dundi, ám a
szemüveges leintette:
– Én vagyok a nagyobb, a
sárgával én futok! – Fogta a
sárga ródlit, és utánairamodott a szeplősnek.
– És én?! – kerekedett el a
dundi szeme.
– Te hozd a kicsit!
– Azt a vacakot?! – big�gyesztett a dundi. Nagyot
rántott a kisszánkón, és szipogva, mérgesen indult a
szeplős meg a szemüveges
után. A kisszánkó ijedten
zötykölődött a nyomában.
Hát, ahogy ott csetlenek-botlanak a dombon fölfelé, váratlanul elébük sorjázik egy
egércsalád.
– Állj meg, állj meg, jó
kisszánkó! – integettek az
egerek. – Végy fel minket a
hátadra, hadd csusszanjunk
egyet rajta!
A kisszánkó szívesen
megállt volna, ám a dundi
annyira igyekezett a piros
meg a sárga ródli után, hogy
az egereket észre sem vette.
Kicsit följebb odaugrált
hozzájuk egy nyulacska.
– Állj meg, állj meg, jó
kisszánkó! – kérte szépen.
– Végy fel, kérlek, a hátadra, hadd csusszanjak egyet
rajta!
A kisszánkó megállt volna, ám a dundi csak a piros
meg a sárga ródlit követte, a
nyulacskát észre sem vette.
Már majdnem a dombtetőn jártak, mikor odalépdelt
melléjük egy szarvas.
– Állj meg, állj meg, jó
kisszánkó! – dobbantott
kedvesen. – Végy fel, kérlek,
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a hátadra, hadd csusszanjak
egyet rajta!
A kisszánkó megállt volna, még a dundi is észrevette a szarvast, ám a piros meg
a sárga ródli éppen akkor ért
fel a domb tetejére.
– Várjatok meg, én is megyek! – süvítette a dundi. Elengedte a kisszánkót, és mindent feledve rohanni kezdett
a szeplős meg a szemüveges
után. Elérte a piros ródlit.
Felkapaszkodott a szeplős
mögé, és lezúdult a két ródli
a lejtőn, mint egy piros meg
egy sárga lavina.
A kisszánkó ott maradt
a domb tetején. Úgy gun�nyasztott, cserben hagyva,
mint egy elhagyott, üres fészek. A szarvas együttérzéssel figyelte.
A kisszánkó sóhajtott
egyet, és megrázkódott.
– Megmozdult a kicsi
szánkó! – vidult fel a szarvas. – Nem is szánkó! Csodaszánkó! Aki éri, kapja-marja, csusszanjunk a
völgybe rajta!
Felpattant a kisszánkóra,
meglökte magát, és urasan
csúszni kezdett a dombon
lefelé. Olyan kényelmesen
elfért a csöpp ülőkén, mintha egy széles ródlin terpeszkedett volna.
– Jön a szánkó, csodaszánkó! – tapsolt boldogan
a nyulacska, mikor meglátta
a közeledőket. Nekifutott,
s – hopp! –, felugrott a szarvas mellé. Ketten siklottak
tovább, és még bőségesen
akadt hely a kicsi szánkón.
– Jön a szánkó, csodaszánkó! – táncikáltak örömükben
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az egerek, mikor megpillantották a szánkót. – Hopp!
Hopp! Hopp! Hopp! – felugráltak a szarvas meg a nyúl
mellé. Már olyan sokan siklottak lefelé, hogy meg sem
tudták számolni, de még
mindig akadt hely a kicsi
szánkón. És akármennyien
ültek fel rá, mindig maradt
hely a következőnek.
Ha siettek, még ti is felfértek a kisszánkóra. Nagyapó
ugyanis úgy faragta, hogy
ahány jótét lélek, az mind
elférjen rajta!

Gyerek rejtvény:
1. Ki faragta a szánkót?
2. Hány unoka élt a házikóban?
3. Milyen állatok csusszantak a
völgybe a csudaszánkóval?
A megfejtéseket a Héregi
hivatalba várjuk, 2014. március 14-ig.
A helyes megfejtők között gyermek kifestőket
sorsolunk ki.
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Márciusi programok

Öko-sarok

2014. március 6. (csütörtök): Nyugdíjas Klub összejövetele
2014. március 7. (péntek), 18 óra: Egyházi Világnap
2014. március 8. (szombat): Nyugdíjas Klub Várgesztesre
megy
2014. március 14. (péntek): Óvodások a Hősi emlékműnél
2014. március 15. (szombat): Nemzeti ünnep – Zenekar, Mazsorett, Iskola
2014. március 27. (csütörtök): Nyugdíjas Klub összejövetele
2014. március 29. (szombat): Túra – Jung ház
2014. március 29. (szombat): Borverseny – Kultúrotthon

Környezetbarát praktikák a
konyhában:

Rejtvény
1.) Helyezze el a számokat 1-től 9-ig a kockákba úgy, hogy
egy szám csak egyszer szerepelhet és a számok összege
minden sorban, oszlopban és átlósan is 15 legyen.

2.) Az ábrán egy híres ember neve olvasható lóugrásban.
Ki ő?
C

S

S

I

P A O
3.) Melyik az a szó, amelyre egyaránt illik a zárójel előtti
és utáni meghatározás?
VÍZI ÉLŐLÉNY (………) A FEJÜNKÖN VAN
Írja be a zárójelbe a hiányzó szót!
ÁRULÓ (…………) ÉPÍTŐANYAG
Írja be a zárójelbe a hiányzó szavakat!
(MÁGUS) = _________+ _________ (PARIPA)
A megfejtéseket a héregi hivatalba várjuk, 2014.03.14-ig.
Helyes megfejtőink között ajándékokat sorsolunk ki.

- Használjunk minél kevesebb olajat, ezt egészségünk
is meghálálja, és nem keletkezik annyi veszélyes hulladék.
- Vízforraláskor annyi vizet melegítsünk, amennyire éppen szükségünk van.
Használjunk poharat, bögrét
vagy mérőedényt a víz kiméréséhez.
- Ha már felforrt az étel,
vegyük kis lángra. Főzési
ideje ezzel nem növekszik,
viszont energiát takarítunk
meg.
Vegyszerek nélkül:
- Az ecet fertőtlenít, vízkövet old és fényesít, de emellett puhítja a textilt, valamint
fertőtlenítő és színfixáló hatású is. Ha illatos ruhákat
szeretne csepegtessen az
ecethez egy-két csepp tiszta
illó olajat.
- A szódabikarbóna vizet lágyít, fehérítő hatással
bír és tisztít. Mosószerhez
adagolva a fehér ruhákat
kifehéríti és a szürkeséget
eltünteti.
- A citromsav az ecethez
hasonlóan szuper vízkőoldó
így csapok, mosdók, WC-k
tisztítására is remekül használható.
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