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HÉREG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK HIVATALOS LAPJA

Napelemek az iskolán és a kultúrotthonon
Önkormányzatunk még
2012-ben pályázott az iskola
és a kultúrotthon energiaellátásának korszerűsítésére.
Az elhúzódó döntési folyamat és a vállalkozó személyében történt változás miatt
csak ez év őszén sikerül a
kivitelezési munkákat elkezdeni és reményeink szerint
októberben be is fejeződik.

A pályázat 85 %-os intenzitású, és a fennmaradó 15
%-ot az EU önerő alaptól
megkapjuk. Így a beruházás
az
önkormányzatunknak
teljesen ingyenes. A napokban felkerültek az iskola
és a kultúrotthon tetejére a
napelemek. A villanyszerelési munkákat követően
még október hónapban be

is üzemeljük a megépített
háztartási méretű kiserőműveket. Az engedélyezési
dokumentáció és a korábbi
számítások alapján, így az
intézmények villamos energia ellátása szinte teljesen
ingyenes lesz, így jelentős
megtakarítást érhetünk el
ezzel a több mint tíz millió
forintos beruházással.

Flashmob tábor Héregen
Az európai uniós
forrásból megvalósuló
„A tatabányai Vértes
Agorája foglalkozássorozatai” című projekt keretében létrejött
flashmob csoport Héregen táborozott Cserteg István vezetésével
augusztus 4. és 10. között.
A 20 fő 11 hónapja
találkozott először, az
induló TÁMOP foglalkozások keretében. Arra vállalkoztak a fiatalok, hogy
megismerkednek a villámcsődület minden egyes elemével a koreográfiától a
filmkészítésig. A mozgások
betanításában Karvaly Róbert szakmai támogatása
segítette a munkában a haladást az év közben és a táborban is. Néhány flashmob

létrehozásában
szerepet
vállaltak, tudásukat gyakorolva.
Az egyhetes táborban még
több élmény várta őket. Kipróbálhatták magukat kreativitásban, táncban, túrában
és közös főzésben, közös
éneklésben. A kihívások teljesítése mellett az önismeret
és a közösségfejlesztés sem
maradhatott el. A flashmob
csoport az egyik legaktí-

vabb és legsikeresebb
TÁMOP csoport lett,
amely ősszel tervezett
programmal folytatja
munkáját a lelkes fiatalokkal, egyre növekvő
létszámban.
A tábor rendkívül
feszes programjának
megvalósításában
minden táborlakó aktívan vett részt. Munkájukat Salamon Hugó,
A Vértes Agorája szakmai
vezetője is megtekintette,
Pap Tibor, Kiss Dániel és
Ádám Zsombor foglalkozással támogatta. A program sokszínűségét többen is
segítették. Külön köszönet
Szöts Erikának, Próli Ferencnek, Kirchner Zoltánnak,
Barabás Saroltának, Zolnai
Katalinnak, Vass Csabának,
Vörös Zsigmondnak.
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A Turistaház és a Héregi Kultúrház felújítása,
kézműves tábor szervezése
Turistaház
Héreg
Község
Önkormányzatának
célja a helyi értékek
megőrzése,
élhető
környezet
megteremtése a lakosság
számára és a község
vonzóvá tétele.
E célok elérése
érdekében
önkormányzatunk
„Turistaház
fejlesztése Héregen” címmel projektjavaslatot adott
be a Vértes-Gerecse Vidékfejlesztési Közösséghez. Az
egyesület támogató nyilatkozatával 2013 júniusában
pályázatot nyújtottunk be a
Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének
végrehajtásához 2013-ban
nyújtandó támogatások jogcímre, mely pályázatunk
támogatásban részesült. A
tervezést és a kivitelezést a
tatai Bazalt Út-, Híd- és Parképítő Kft. végezte el.
A Turistaházat az önkormányzat már évek óta működteti. A turistaház Héregen a Sporttelepen
a 054/1 hrsz alatt
található. A felújítására az épület megkopott, elhasználódott állaga miatt volt
szükség.
Felújítani
terveztük az épület
homlokzatát, mely
részben az épület
vonzóbb
falukép-

be illeszkedő, kedvezőbb
megjelenését, részben pedig
annak komfortját hivatott
biztosítani. A hőszigetelés
alkalmazása az épület használati időtartamát kitolja,
így az ide látogatók számára
egész évben rendelkezésre
áll a téli hónapok kivételével.
További
beavatkozást
jelentett az épület körüli
betonburkolat, illetve a bejárati terasz térkőburkolatának megépítése, mely állagvédelmi és megközelítési
szempontokat szolgál. Az
épület közös használatú belső tere is megújult, ugyanis
a társalgó új padlóburkola-

tot kapott, az elhasználódott PVC helyett
laminált parketta került lerakásra.
A projekt célja
a térség integrált,
fenntartható turisztikai fejlesztése volt.
Az évek óta működő
turistaház fejlesztése
keretében innovatív,
a helyi adottságokra épülő, tartalmas és színvonalas időtöltést biztosító
turisztikai szálláshely került
felújításra. A turisták számára esztétikus környezetben
színvonalas időtöltést biztosító turisztikai szálláshely
áll rendelkezésre.
Kultúrház
Héreg Község Önkormányzatának célja a helyi
értékek megőrzése, élhető
környezet
megteremtése a lakosság számára és
a község vonzóvá tétele.
E célok elérése érdekében
önkormányzatunk „Héregi
Kultúrház felújítása és kézműves tábor szervezése” címmel projektjavaslatot adott
be a Vértes-Gerecse
Vidékfejlesztési Közösséghez. Az egyesület támogató nyilatkozatával
2013
júniusában
pályázatot
nyújtottunk
be a Helyi Vidékfejlesztési
Stratégiák
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LEADER fejezetének végrehajtásához 2013-ban nyújtandó támogatások jogcímre, mely pályázatunk
támogatásban részesült.
A Kultúrházban az önkormányzat már számos
rendezvényt
bonyolított
le. A rendezvények méltó
környezetbe kerülése érdekében szükséges volt a leromlott állapotú Kultúrház
felújítása.
A felújított Kultúrházban
15 gyermek számára 5 napos
kézműves tábort szerveztünk, melynek keretében a
gyermekek megismerhették
a népi hangszerkészítés, bőrművesség, fafaragás, csont
és szaru munkák, a gyöngyfűzés alapvető módszereit.
A helyi és környékbeli táboroztatók színvonalas, tartalmas és jó hangulatú napokat szerveztek a gyermekek
számára a Héregi Hagyományőrző Egyesülettel és a
Héregi Általános Iskolás és
Óvodás Gyermekekért Alapítvánnyal együttműködésben.
A projekt eredményeként a társadalmi kohéziót
erősítő rendezvények számára esztétikus környezetben színvonalas időtöltést
biztosító helyszín került
felújításra és tartalmas időtöltést jelentő tábor került
megszervezésre. Táborokat
és számos más rendezvényt
tervezünk még megszervezni a megújult környezetben,
melyekre szeretettel várjuk
kedves vendégeinket!
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Héreg a török félhold uralma alatt
A mohácsi csata elvesztésével, a kettős királyválasztás
és belháborúk következtében
meggyengült Magyar Királyság nem tudott ellenállni
az előretörő oszmánokkal
szemben. Buda 1541. és Esztergom 1543. évi török kézre
kerülésével az egykori Komárom és Esztergom vármegyék
dunántúli részein állandósult
az oszmán uralom. Héreg
és környéke az egymással
szembenálló két nagy birodalom (Habsburg, Oszmán)
határvidékére került, melyet
sem az átvonuló hadak, sem
a háborús pusztítások nem
kíméltek.
Kovách Ádám héregi plébános (1786-1803) falutörténeti munkája és az általános
összefoglaló művek Héreget
elpusztult vagy lakatlan településként jegyzik a közel 140
éves idegen uralom időszakából. A kissé hiányos számban
ránk maradt korabeli források segítségével pontosabb
képet kaphatunk arról, hogy
falunk ténylegesen elpusztult-e a török uralom alatt.
Az esztergomi szandzsák
1570. évi adóösszeírása (defter) lakatlan faluként jelöli
meg Héreget, 2000 akcse jövedelemmel. Ugyanebben a
defterben pusztaként feltűntetett Vértestolna, Tarján és
a Héreggel keleti irányban
szomszédos Sárás ugyanan�nyit, vagy valamennyivel
kevesebbet adóztak török
uruknak. A lakott faluként
10 házzal összeírt Bajna jövedelme 3500 akcse volt. A
felsorolt Héreg környéki fal-

vak jövedelmeinek összehasonlításából kitűnhet, hogy
az adóösszeírásban lakatlannak megjelölt települések
esetében nem biztos, hogy
tényleges
elhagyatottságot
takarnak. Számos, a korral
foglalkozó történész szerint
az adóösszeírásokban szereplő lakatlan (deserta) szóval illetett települések csupán adózás szempontjából érthetők
elhagyatottnak. Így a nagyszámú, lakatlanná vált falvak
mögött adócsalást vagy adómentességet kell érteni.
Mindennek hátterében a
peremvidékeken
elterülő
földbirtokok kettős adóztatása állhatott. Az itt lakó jobbágyokra nagy terhet rótt, hogy
új török földesura mellett a
birtok korábbi tulajdonosának, Héreg esetében az esztergomi érsekségnek is adóznia kellett.
A mintegy másfél évszázados török jelenlét során
Héregen nem szűnt meg teljesen az élet. A környéken
élő lakosság a 16-17. század
folyamán
feltételezhetően
állandó mozgásban volt, melyet főként az örökös törökveszély és a munkalehetőségek függvénye változtatott.
A falu és az emberek között
a legtöbb esetben nem szűnt
meg minden kapocs. A nép
csak annyira távozott el, hogy
a súlyos napok eltűnése után
visszaömölhessen lakóhelyére és folytassa földjein a félbemaradt munkát.
Kovács Dávid
történész
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Rajzpályázat
1. osztályos diákok rajzpályázatának témája:
Első nap az iskolában.
Festő-rajzoló készlet, a nyertes rajz megjelenik a Héreg Hírmondó legközelebbi
számában, valamint felkerül a Héreg
község hivatalos honlapjára
II. helyezett díja: Festő-rajzoló készlet, rajz megjelenik a Héregi Hírmondó következő számában
III. helyezett díja: Festő-rajzoló készlet
I. helyezett díja:

2-4. osztályos diákok rajzpályázatának témája:
„Mit szeretsz legjobban a községedben”, avagy mit jelent
Neked Héreg.
Festő-rajzoló készlet, a nyertes rajz megjelenik a Héreg Hírmondó legközelebbi
számában, valamint felkerül a Héreg
község hivatalos honlapjára
II. helyezett díja: Festő-rajzoló készlet, rajz megjelenik a Héregi Hírmondó következő számában
III. helyezett díja: Festő-rajzoló készlet
I. helyezett díja:

A pályaművek beadásának határideje:
2014. november 1.
Eredményhirdetés várható határideje:
2014. november 10.
A pályázatra a gyerekek egyénileg adhatják be műveiket.
A pályaművek mellé csatolni kell a tanuló nevét, az osztályát, a
szülő vagy a pedagógus nevét és elérhetőségét.
Beküldési cím:
Héreg község önkormányzata, 2832 Héreg, fő út 85.
Iskolai és községi könyvtár nyitva tartása
Hétfő: 16.00-19.00-ig
Kedd : 14.00-16.00-ig
Péntek: 14.00-15.00-ig
Iskolai könyvtár
Szerda: 14.00-15.00-ig
Szolgáltatásaink: Könyvkölcsönzés, internethasználat
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Nyitott templomok hete
Helytörténeti kiállítás
2014. szeptember 20-28.
10-18 óráig
A községünk fő utcájában
található a műemlék jellegű
késő barokk református
templom, mely 1787-ben
épült és 1862-ben alakították
át. Kiállításunkon bepillantást engedünk az ide látogatóknak, hogy megismerhessék református templomunk
és egyházi közösségünk jelenét és múltját.
Képek, könyvek, fényképek, több mint 100 éves zsoltárok, imakönyvek, Károli
Biblia, személyes tárgyak
formájában szeretnénk bemutatni történelmünket.
1848-as
évekből
egy
konfirmációs
előkészítő
könyv került nem oly rég
a birtokunkba. Egyházközösségünk minden tagjának
fontos a múlt megőrzése,
ápolása és a jelen megélése.
Községünkben él Döbrentey
Ildikó és Levente Péter művész házaspár. Segítségünkre lesznek Ők is a kiállítási
napokon és nagy szeretettel
fogadják, fogadjuk a kiállítást meglátogató hívő és
nem hívő érdeklődőket egyaránt.
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Ősz
Újra itt van az ősz, az aratás és a szüret már nagyjából
megtörtént, vagy folyamatban van.
Úgy tűnik, hogy a természet már kiadta magából
mindazt a jót, mindazt az
értéket, amit egész nyáron
növelt és érlelt. És most következik a pihenés, a téli feltöltekezés ideje.
Nem így az iskolások és
tanárok számára. Ők a nyár
folyamán pihenhettek meg,
s most van itt az ideje, hogy

az erőgyűjtés után újult erővel szívhassák magukba az
új tudást, vagy épp taníthassák az újabb nemzedékeket.
Most kell erőt venni magunkon és fejlődni, gyarapodni
érni.
Mindezek azonban nem
lennének lehetségesek az
Isten nélkül. Ő adja a növekedést de ő adja az erőt is.
Ahogy a természet dolgait
igazgatja, ugyanúgy számon tartja az emberek dolgait, a te dolgaidat is, ked-

ves olvasó! Éppen ezért, ha
még nem tette volna valaki,
bízza Istenre imádságában
és valóságosan is az új tanévet. Istentől kérjük az erőt
a tanuláshoz, tanításhoz, a
türelmet egymás elhordozásához s a kitartást, hogy
mindezt az egész tanév alatt
véghez tudjuk vinni az emberek örömére és Isten dicsőségére.
Jakab István
református lellkipásztor

Szeptemberben a Szűzanyával
Ebben a hónapban (Szent
Mihály hava) három jeles,
Máriás ünnep, emléknap található a naptárban.
1. Szeptember 8.: Kisboldogasszony ünnepe. Ezen
a napon Szűz Máriának, a
Megváltó édesanyjának földi születését ünnepeljük.
Örülünk, mert megszületésével ránk virradt a megváltás hajnalpírja. Szűz Mária
születésével megszületett az
az ember, aki mentes volt az
áteredő bűntől. Születésével
felragyogott a remény csillaga, személyében feltűnt a
közeledő Krisztus fényének
első sugara.
2. Szeptember 12.: Szűz
Mária szent neve.
A leggyakoribb női név.
Sajnos az utóbbi években
egyre kevesebb kislánynak
adják ezt a nevet.
Mária neve héberül: Mi-

rjam. Eredeti jelentése bizonytalan. Jézus idejében a
„Marjam” formát használták. Az arám „mara” (Úr)
szóból eredeztetve Úrnőt
jelent. A görög szentatyáknál főként három értelmezés
szerepel: úrnő, megvilágosító, illetve tengernek mirhája. Szent Jeromos „a tenger
csillagá”-nak mondja. 1683.
szeptember 12-én szabadult
fel Bécs városa a török támadás alól, s ennek tiszteletére
rendelte el Boldog XI. Ince
pápa ezt az ünnepet, bár
már korábban is megvolt a
nyoma itt-ott. A Szűzanya
számunkra valóban a felszabadítást, a megmenekülést
jelenti, hiszen őáltala áradhatott az isteni kegyelem Jézusban ránk.
3. Szeptember 15.: A fájdalmas Szűzanya emléknapja.

Simeon
megjövendölte
Mária szenvedését, a hét tőrszúrást. A művészek ábrázolásain gyakori a szenvedő
Anya ábrázolása, igen gyakran ölében a halott Fiával
szerepel (Pieta).
Isten Anyjának szenvedéseit már a liturgikus ünnepek elrendelése előtt is tisztelték. 1233-ban hét firenzei
alapító: a szerviták rendjét
(Mária szolgáinak rendje)
alapította. Feladatul tűzték
ki a fájdalmas Anya tiszteletének ápolását és terjesztését. Az 1423-as Kölni zsinat
ezt az emléknapot húsvét
utáni harmadik vasárnapjára rendelte el. 1814 után
VII. Piusz pápa a napóleoni
fogságból való szabadulása
emlékére szeptember harmadik vasárnapjára tette.
Most szeptember 15-én ünnepeljük.
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Eszi, nem eszi

Változások a közétkeztetésben
A minap az egyik vendégünktől megkérdeztem,
hogy hogy ízlett tegnapi
ebéd, amiről tudtam, hogy
szereti.
- Nem nagyon - volt a válasz. Nem is ettem meg mindet.
Aztán kiderült, hogy csak
annyi volt a baja, hogy kevés
volt benne a só.
- Ezt bizony meg kell
szoknotok.
- De még nekünk is?
Arról van szó tudniillik,
hogy ez év szeptemberétől
(időközben a kormány kitolta a határidőt decemberre - a
szerk.) a közétkeztetésre vonatkozó új rendelet lép életbe, ami alapján meg kell változtatnunk a beidegződött
ételkészítési,
-fogyasztási
szokásainkat.
Ez elsősorban az óvodai,
iskolai és szociális étkeztetésre vonatkozik. Néhány
mondatban megpróbálom
összefoglalni a változások
lényegét.

A legfontosabb, hogy jelentősen csökkenteni kell a
felhasznált só mennyiségét.
4 év alatt fokozatosan, évi
10%-kal. Ezt mérni kell (nem
kóstolni!). Tapasztalatból tudom, hogy a „sótlan” ételt
meg lehet sózni. Ráadásul
jobban érvényesülnek az
ételek sajét eredeti ízei is.
Azután szigorú kalkuláció
alapján az előírt mennyiségű
ásványi zsírt, szénhidrátot
és fehérjét kell adnunk. Korosztályonként külön-külön.
Naponta 4 adag - egységnyi mennyiségű - zöldséget, illetve gyümölcsöt kell
felszolgálnunk, ennek felét
nyersen.
Előírt mennyiségű tejet,
tejterméket kell adnunk,
nyersen, illetve feldolgozva.
A sertés zsírt és származékait (pl. töpörtyűt) el kell felejtenünk.
Az étlapon fel kell tűntetnünk a menük kalória-,
zsír-, fehérje- és szénhidráttartalmát. A nyersanyagki-

szabat és a kiadott egyezőségét összetétel és mennyiség
szempontjából is szigorúan
ellenőrzik.
Ezekből egy sor új dolog
következik. Nekünk alapvetően meg kell változtatnunk
az étlapot. Bizonyos ételeket
nem készíthetünk. Új terminológiákat kell bevezetnünk, új nyersanyagokat is
kell használnunk. DE! Megeszik-e vajon majd a gyerekek és a felnőttek?
Elsősorban a fokozatosság segíthet a bevezetésben.
Azután nagyon fontos a
pedagógusok támogatása.
De talán a legfontosabb a
gyermekek esetéban a szülők pozitív hozzáállása. Ha
ugyanis a gyerek az iskolában - tudományosan kidolgozott - meghatározott
mennyiségű és minőségű
ételt kap, otthon sem szabad
elengedni a gyeplőt, hiszen
akkor az egésznek alig lesz
haszna, értelme!
Várhegyi György
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„Itthon vagy Magyarország
szeretlek”
Héreg, Mi itt vagyunk otthon. Az előző évhez hasonlóan az idén is szeretnénk,
hogy Héreg községünk is
csatlakozhasson az országos Szent Mihály napjához
kapcsolódó hétvégi programsorozathoz.
Az idei országos rendezvénysorozat keretén belül,
olyan programokat állítottunk össze, amelyek főleg a
családokat és azon belül is a
gyermekeket szólítják meg.
Célunk, hogy ne csak nézői,
de aktív résztvevői is legyenek az eseményeknek.
Szeptember 27-én délután
15 órától kreatív játszóházzal, arcfestéssel, lufihajtogatással, ugráló várral,
trambulinnal, aszfaltrajzolással várjuk a gyerekeket.
Lehetőséget nyújtunk még
a rendezvényre kilátogatók
részére lovaglásra, lángos
sütésre és kürtős kalács készítésére.
Programjainkat a héregi
sportpályán fogjuk megrendezni.
Este 19 órától a zene, tánc
veszi át a fő szerepet egészen hajnalig.
A hétvége zárasaként
szeptember 27-én az ország
több településével egy időben, 20 óra 30 perckor a mi
kis községünkben is fellobbantjuk az ország összetartó
lángját, a Szent Mihály napi
tüzet.
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