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Héregi Hírmondó
HÉREG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK HIVATALOS LAPJA

„Itt a farsang áll a bál…”
2015. február 15én, vasárnap megrendezésre került a
hagyományos Farsangi Gyermekbál.
Ez alkalommal is
sok ötletes jelmezt
láthattak az érdeklődők. Volt zombi
és bárány, Piroska
és vadász, tündérek
és boszorkány, ördög és zsákba macska, pillangók, különféle robotok,
autó stb. Láthattuk idén is,
hogy a gyermeki fantázia
nem ismer határokat, a lelkes szülök pedig készek az
ötleteket tökéletesen megvalósítani. A fődíjat a Trans-

formers (robotból autóvá
alakuló) jelmez nyerte meg
A bál nagyon jó hangulatban zajlott, a talp alá valót
a Gerecse Party zenekar
szolgáltatta, természetesen
a megszokottakhoz hasonlóan, fellépési díj nélkül. Ezt

a hangulatot csak
fokozta, a Gyémánt
mazsorett csoport,
a Rock Nebulók,
valamint a Yamina
hastánc csoport bemutatója is. A bált
a tombola sorsolás
zárta. Itt szeretnék
köszönetet mondani
az óvodás és iskolás
gyermekek nevében
mindazoknak, akik akár természetbeni hozzájárulással,
akár munkájukkal támogatták a rendezvény színvonalas lebonyolítását.
Mészáros Józsefné
megbízott óvoda vezető

Nyugdíjas farsang
A Nyugdíjas Klub tagjai a hagyományokat ápolva -,
ismételten megrendezték a
batyus farsangi bált, február
7-én.
A szép számú közönség
nagyon jó hangulatot teremtve, kiválóan szórakozott. A klub tagjai műsorral
köszöntötték a vendégeket,
akik megszűnni nem akaró
vastapssal fejezték ki tetszésüket.
A boszorkány táncot betanította: Marton Éva.

Szereplők: Budai Gyuláné, Pecznyik Istvánné,
Csordás Jánosné, Somogyi
Józsefné, Németh Jánosné,
Szirmai Pálné, Ekő Jánosné,
Ivanics Lajosné, Tóbiás Lajosné, Lenti Józsefné.
A Locsi-Fecsi Maris jelenetét Édelkraut Ferencné és
Csicsó Istvánné adta elő.
A téltemetésre is sor került. A Csik Rudolf és Budai
Klári által elkészített szalma
bábut égettük el.
Köszönjük a rendezvé-

nyen való személyes részvételt, azoknak is köszönetünket fejezzük ki, akik nem
tudtak eljönni, de a hagyomány ápolását elismerve,
támogató belépőjegyet vásároltak.
Köszönjük a sok-sok tombola tárgyat is.
A legnagyobb elismerés
azonban a klub tagjait illeti,
akik több, mint tíz éve lelkiismeretesen szervezik meg
a farsangi bált.
Lenti Józsefné
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2014 októberi önkormányzati választások eredményei
Héregi Helyi Választási
Bizottság 16/2014. (X.12.)
határozata.
A névjegyzékben 824 választópolgár szerepel, ebből
szavazóként megjelent választópolgárok száma 276
fő. Az érvényes szavazatok
száma: 269.
A helyi önkormányzati
képviselők és polgármesterek 2014. évi választásán
Nieszner József független jelöltet Héreg településen polgármesternek megválasztották. Szavazatok száma: 269.
A helyi önkormányzati
képviselők és polgármesterek 2014. évi választásán a

szavazóköri
jegyzőkönyv
adatai alapján, Héreg választókerület
eredményét
összesítve a települési önkormányzati képviselő jelöltekre leadott szavazatok a
következők:
Juhász Zoltán
76 db
Fodor Sándor
54 db
Vörös Renáta
160 db
Korencsi László
224 db
Németh Zsolt
121 db
Dékán János
197 db
Vörös Géza
203 db
Tóthné Imeli Márta 172 db
Szabó Miklós
95 db
Cverkon Csaba
108 db
A megváltozott képviselők száma: 6 fő

A szavazóköri jegyzőkönyv adatai alapján a megválasztott települési önkormányzati képviselők:
Korencsi László független,
Vörös Géza független, Dékán János független, Tóthné
Imeli Márta független, Vörös Renáta független, Németh Zsolt független jelölt.
Időközben hosszantartó
súlyos betegségben elhunyt
Tóthné Imeli Márta képviselő asszony.
Helyébe a következő legtöbb szavazatot kapó Czverkon Csaba független jelölt
lépett.

Személyi változások az önkormányzat, az óvoda és a
Hagyományőrző Egyesület életében
Czverkon Csaba vagyok,
gyermekkorom óta Héregen
élek. Munkámmal a héregi
lakosokat szeretném képviselni és segíteni az önkormányzat munkáját.
Remélem
munkámmal
hozzá tudok járulni, hogy
kicsiny falunk még tovább
fejlődhessen. És ezúton szeretném megköszönni azon
emberek bizalmát, akik szavaztak rám!
Vörös Géza vagyok 1955.
február 11-én, Tarjában
születtem. 36 éve vállalkozóként dolgozom. 1987 óta
családi vállalkozásunkban
száraztésztagyártással foglalkozunk. Mindig a faluban
éltem és dolgoztam. Az első
szabadon választott testület-

ben 1990-1994-ig képviselőként dolgoztam. Az akkori
testületre nagyon nehéz
munka hárult, hiszen az előző időszak közös tanács ös�szevonása után a falu akkor
kezdte újra önálló életét.
A mostani jelöltetésemet
azért vállaltam el, mert úgy
érzem a falu talán még nehezebb helyzetben van, mint 24
évvel ezelőtt. A falu gerincét
jelentő emberek, társadalmi
aktivisták kihaltak, a falu
elöregedett. Iskolánkat, óvodánkat a bezárás fenyegeti,
mert kevés létszámmal működik. Fő célkitűzéseimnek
tekintem ezen intézmények
megmentését, amelyekhez
meg kell nyernünk azokat
a lakosokat, szülőket, akik
jelenleg gyermekeiket a kör-

nyező településekre hordják
óvodába, iskolába. Nagyon
bízom benne, hogy sikerülni fog, hiszen ez a gyönyörű
falu és hagyományai csak
így élhetnek tovább.
Vörös Renáta vagyok, héregi családból származom,
itt születtem és itt is nevelkedtem. Fiatal felnőtt koromban éltem útja néhány
évre elszakított szülőfalumtól. Pár éve családommal
ismét visszatértem szülőfalumba. Két gyermekem
van, Eszter a héregi Mesevár
Óvodába jár, Levente pedig
a tajáni Ált Iskola 6. osztályos tanulója. Egy mezőgazdasági családi gazdaság
vezetésével és adminisztrációjával foglalkozom. A hé-
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regi Református Hitközségben presbiteri feladatokat is
ellátok.
Az önkormányzati választásokon idősebb generációhoz tartozó ismerőseim,
barátaim bátorítására indultam. Célom, hogy minden
tudásommal segítsem szépen fejlődő településünk további fejlődését, a helyi értékek fenntartását, közösségi
élet fejlesztését, kiterjesztését, helyi munkahelyek megőrzését, továbbfejlesztését.
Hiszem, hogy településünk csak közös összefogással, egységet képviselve mehet tovább a fejlődés útján.
Németh Jánosné Éva vagyok, születésem óta héregi lakos. Két gyermekem
van,akik már önálló életet
élnek, szintén Héregen.
Nyugdíjas vagyok de mellette vállalkozó is. Harmadik éve özvegyen egyedül
élek.
A Hagyományőrző Egyesület elnöki tisztségét azért
vállaltam el, mert vallom,
hogy az itt élő lakosoknak
kell tenni azért, hogy a falu
fejlődjön és az emberek jól
érezzék magukat, szeressenek itt élni. Szeretném megkérni az „új lakosoknak”
számító embereket, hogy
kapcsolódjanak be a falu
közösségi életébe. Ötleteikkel, tanácsaikkal, munkájukkal segítsék munkánkat.
Egy összetartó közösség sok
mindenre képes. Hívunk
mindenkit a számára kedvező klubokba. Jelenleg működő klubjaink: Fiatal házasok
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klubja, Sport egyesület, Természetjárók klubja, Nyugdíjas klub, Nóta kör.
Kirándulásokat
szervezünk 1-2 naposakat. Színházi látogatások igény szerint.
Falu kulturális eseményeinek szervezése. Kérem keressenek és egyeztessünk az
igényekről.
Itt szeretném megragadni a lehetőséget és felhívni
a figyelmet, hogy március
26-án teljes körű egészségügyi szűrést szervezünk a
lakosság részére.
Bővebb
információt és részletes tájékoztatást a későbbiekben
szórólap formájában fogjuk
értesíteni a héregi lakosokat.
Engedjék meg, hogy néhány gondolattal, köszöntő
szóval forduljak a település
lakóihoz, a héregi Mesevár Óvoda gyermekeihez,
családjaikhoz, leendő munkatársaimhoz. Elsőként is
szeretnék
bemutatkozni
Önöknek. A nevem Fridrich
Réka, Gyermelyen élek. A
pedagógus pálya iránti elhivatottságom már gyermekkoromban kialakult Bennem, majd a későbbiekben
annak szenteltem iskolás
éveimet, hogy felkészüljek
erre a szép hivatásra. Óvodapedagógusként az ELTE Tanító-és
Óvodapedagógus
szakán végeztem, majd ezt
követően az Apor Vilmos
Katolikus Főiskolán német
nemzetiségi óvodapedagógus szakon szereztem meg
másoddiplomámat. Mindeközben lehetőségem nyílt
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arra, hogy egy olyan óvodában helyezkedjem el, ahol
intézményvezetői
feladatok ellátásával bízott meg
a fenntartó. Annak érdekében, hogy ezen feladatnak
maximálisan eleget tudjak
tenni, további tanulmányok
megszerzésére szántam el
Magam. A Budapesti Műszaki Egyetem közoktatás
vezetői szakán végeztem az
elmúlt években. Pedagógus
pályámon eltöltött éveim
során több intézménnyel is
megismerkedtem, s az így
megszerzett tapasztalataimat mindennapi munkámba
beépítettem.
Nagy örömmel értesültem
a héregi Mesevár Óvoda
intézményvezetői pályázatának kiírásáról, mivel családcentrikus ember lévén
mindig is az ilyen kis óvodák álltak közel szívemhez,
és úgy gondolom, hogy a
Fenntartó, a Szülői Szervezet, a Nevelőtestület és a
Civil Szervezetek összefogásával olyan környezetet
tudunk megteremteni gyermekeink számára, amely a
már kialakult hagyományokat tiszteletben tartva, az
innovációra fogékonyan biztosítja személyiségük fejlődéséhez szükséges meghitt,
biztonságos, szeretetteljes,
kiegyensúlyozott, nyugodt
feltételeket. Engedjék meg,
hogy ezúton is megköszönjem támogatásukat, s bízom abban, hogy a jövőben
együttműködve közösen elérjük céljainkat óvodás gyermekeink, illetve a Mesevár
Óvoda fejlődése érdekében.
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Hirdetmény
Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy Héreg Község
Önkormányzata Képviselő-testülete 2015. február
5-én megtartott ülésén a
lakossági bejelentések,jelzé-

sek alapján felülvizsgálta a
helyi közutak forgalmi rendjét, majd kikérte a rendőrség
szakvéleményét. A település
közlekedés biztonsága érdekében a rendőrségi szakvé-

lemény alapján a következő
forgalomtechnikai szabályozásokról határozott:
A március 25-i falugyűlésig egyeztetni fogunk még
az érintett lakosokkal.

A vizsgált útszakaszok és javaslatok:
Közterület elnevezése

Probléma

Javasolt megoldás

Petőfi Sándor utca

Egyirányúsítás.
Út keskenységéből adódó Kereszteződésekben egyiráforgalmi nehézség
nyú forgalmi út és behajtani
tilos táblák

Rákóczi Ferenc út

Úttest keskenysége

Egyirányúsítás.
Kereszteződésekben egyirányú forgalmi út és behajtani
tilos táblák

Ady Endre út

Egyirányúsítás a Honvéd út
felől az autóbusz-fordulóig.
Úttest keskenysége, rossz
Kereszteződésekben egyiráminősége
nyú forgalmi út és behajtani
tilos táblák

A zsákutcából kihajtók nem
Damjanich út 23. számnál
Damjanich útból nyíló zsá- tudják, hogy a Damjanich
lévő kereszteződésben kötekutca
utca érintett szakasza egylező haladási irány tábla
irányú - balesetveszély
Arany János utca

A zsákutca jelleg nincs jelöl- Zsákutca jelzőtábla kihelyeve
zése

Egyenrangú útkereszteződés nem indokolt mivel az
Iskola út Újszőlők felőli beIskola útnak a Virág út felől
csatlakozása
a Főút irányába haladó szakasza a frekventáltabb.

Iskola út 10 számnál

Elsőbbségadás
kötelező
tábla kihelyezése az Iskola
út 48/A számnál lévő kereszteződésben. Az Iskola
út forgalmasabb szakasza
az Újszőlők felől érkező leágazással szemben védetté
váik.

A kihelyezett Gyermekek
Tábla cseréje
veszélyt jelző tábla lekopott.
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Felhívás

Ingyenes Komposztláda igénylésére
Tisztelt héregi lakosok!
Héreg Község Önkormányzata a Vértes Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft támogatásával házi komposztálási programot indít.
A résztvevőknek az önkormányzat háztartásonként ingyenesen (1 db) műanyag komposztáló ládát biztosit!
Feltételek:
- A programban azok a héregi lakosok vehetnek részt, akik hulladék szállítási díjhátralékkal nem rendelkeznek.
- Lakcímkártyán bejegyzett, állandó lakhellyel rendelkező természetes személyek.
Igénybejelentését személyesen lehet leadni a polgármesteri hivatalban (Héreg) ügyfélfogadási időben.
2015.03.31-ig
Elbírálás az igénylés sorrendjében történik.
Szerződéskötésre a komposztládák átvételekor kerül sor.
Héreg, 2015.01.15.

Nieszner József
polgármester

Még mindig a napelemes pályázatról
Korábbi lapszámunkban
már beírtuk önkormányzatunk még 2012-ben pályázott a KEOP-2012-4/10.0/A.
számú kiírásra. A pályázat
eredményeképpen az iskola
és a művelődési ház tetejére
szereltettünk napelemeket,
ami a két intézmény teljes
villamos energia szükségét
kiszolgálja. A kivitelezési
munkák már 2014. szeptemberében
befejeződtek.
Sajnos a mai napig még nem
üzemelnek azaz nem termelnek áramot. Ennek több
oka van. Az első és legfontosabb az, hogy a szolgáltatóval (E-ON ) új szerződést
kell kötnünk. Az új szerződés megkötésének feltétele

pedig, hogy a mérőhelyek
kerüljenek átalakításra. Ez
nagy mértékben lelassította
az átadás-átvételi eljárást.
Ma úgy állunk, hogy mindkét intézményre elfogadtuk
a szolgáltató ajánlatát és
várjuk a rácsatlakozási en-

gedély megadását. Erre az
E-ON-nak még 30 nap áll a
rendelkezésére. Bízom benne, hogy a tavaszi napsütés
már intézményeinket fogja
szolgálni és megtermeli a
működéshez szükséges villany energiát.
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Park épült a sportpályánál
A Hagyományőrző Egyesület eredményes pályázatott nyújtott be a sportpálya
és a játszótér közötti területre, parképítésre. A pályázatot a 102/2012.(X.1.) VM rendelet alapján falumegújítás

és fejlesztésre Leader Helyi
Akciócsoportok közreműködésével igénybe vehető támogatások jogcímre nyertük
el. A projekt teljes bekerülési
költsége 15.738.021 Ft, ami
az építési munkák mellet

tervezési, műszaki ellenőri,
projektmenedzsmenti
és
nyilvánossági részelemeket
is tartalmaz.
A munkálatok 2014. október végén megkezdődtek és
egy hónap leforgása alatt el
is készültek.
A beruházás keretén belül összekötöttük a vendéglőt a
turistaházzal. Pihenőpadokat állítottunk
fel, egy kerti pavilont
helyeztünk el. A park
megvilágítására 3 db
napelemes
lámpát
építettünk be és egy
zárt rendszerű időszakos szökőkutat és
helyeztünk el. A parkba számos növényt,
fákat, cserjéket ültettünk, ami a pihenni
vágyók
kényelmét
szolgálja.

Héreg Krónikája ismételt kiadásban?
Bizonyára vannak olvasóink között olyanok akik
még emlékeznek arra, hogy
1996-ban Csík Rudi bácsi által összeállított KRÓNIKA
címmel megjelent egy Héreg
történetét feldolgozó kiadvány. Az akkori megjelenést
Vörös Zsigmond finanszírozta.
Azóta több alkalommal
felmerült, hogy szükséges
lenne, hogy egy kicsit átdolgozva ismételten megjelentessük ezt a hiánypótló
kiadványt.
A Hagyományőrző Egyesület pályázott is forrásra a

könyv ismételt kiadására.
Elkezdődött az előkészítő
munka. Döbrentey Ildikó
lektorálta és aktualizálta
Rudi bácsi által leírtakat.
Az új kiadványban terveztük megjelentetni Kovács
Dávid történész levéltári
kutató munkájának eredményét és Dr. Horváth Géza
munkáját a héregi református egyház történetével kapcsolatosan.
Sajnos egyéb okok miatt a
pályázatunk nem volt eredményes, így a megjelentetéshez nem tudtunk forrást
szerezni. Az önkormányzat

anyagi helyzete nem teszi
lehetővé, hogy átvállalja
a kiadás költségeit ami a
kiadásra kerülő könyvek
mennyiségétől függően 350500 E Ft-ot jelentene.
Nagy örömmel vennénk,
ha lenne olyasvalaki olvasóink között, aki segíteni tudna a finanszírozásban.
A másik lehetőség pedig
az, hogy esetlegesen 1500 Ftos áron előre megvásárolnák
olvasóink. Ez tulajdonképpen azt is jelentené, hogy
felmérjük hányan kívánják
beszerezni a megújult Krónikát.
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Meghívó Borversenyre

Tisztelt szőlősgazdák, bortermelők!
Héreg és a környékbeli települések lakóközössége részére az előző évek sikereire alapozva, ismét megrendezzük a héregi hagyományos borversenyt, melyre minden érdeklődőt szeretettel várunk.
Ideje és helye: 2015. március 14., szombat, 17 óra - Héreg, Jókai Mór Kultúrház
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 2 db 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: 2015. március 12., 16 óra. A nevezési lapok letölthetők
Héreg Község Hivatalos honlapjáról (www.hereg.hu), vagy személyesen is átvehetők a héregi
hivatalban.
A leadási módja: a héregi hivatalban személyesen, vagy mailben a kultura1967@gmail.com email címre. A minták leadási időpontja: 2015. március 13. (péntek), 16-18 óra között.
Helyszín: Héreg, Jókai Mór Kultúrház, kisterem.
6) 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 Bírálóbizottság megalakítására. A bizottságba jelentkezni lehet 2015. március 12-ig a héregi önkormányzat hivatalában 15
óráig.
A társadalmi bírálóbizottság létszáma 4 fő. Túljelentkezés esetén sorsolással dönt a rendezvény
fő szervezője, Nieszner József polgármester.
7) Díjazás: a bírálóbizottság a benevezett borokat négy díjkategóriába sorolja.
arany-, ezüst-, bronzérem, emléklap. Minden résztvevő Héreg község önkormányzatának díszes
oklevelét kapja.
A társadalmi bírálóbizottság a nevezési kategóriákat összevonja és két díjkategóriába sorolja:
A 2015-ös héregi borverseny legjobb fehér/rozé bora és a 2015-ös héregi borverseny legjobb
vörösbora.
A versenyben résztvevők mellett szeretettel látjuk a szőlősgazdák hozzátartozóit, barátait valamint
az érdeklődőket.
Számukra a belépő díj: 1000.-ft, mely a vacsorát is tartalmazza.
A zenét és a jó hangulatot a Héregi Sárközi Cigányzenekar, valamint a szomori Somorer Jugend
Tánzgrupee Német Nemzetiségi Ifjúsági Néptánccsoport és Héder Hanna biztosítja.
A rendezvénnyel kapcsolatban érdeklődni lehet: Szőts Erika 06-30/329-3489.
Héreg, 2015. február 24.
A rendező bizottság nevében:

Nieszner József
Héreg polgármestere
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Vadászhatott-e Mátyás király a héregi Királykút közelében?
Szinte minden héregi jól
ismeri azt a helyi hagyományban megőrzött történetet, miszerint a Gerecse
tövében található Királykút nevű forrásnál gyakran
megpihent Hunyadi Mátyás
a környékbeli vadászatai során.
A helytörténészek jelentős többsége nem igazán
foglalkozik ehhez hasonló mondák vizsgálatával,
de a korabeli források és a
történelemtudomány
segítségével kiderülhet, hogy
lehet-e egyáltalán valóságalapja. Mátyás király lehetséges tartózkodási helyeire
az uralkodása alatt kiadott
oklevelek keltezéseiből és
pecsétjeiből következtethetünk. Mindehhez hozzájárul
még egy, a történészek által
összeállított kutatási segédlet az itinerarium is, mely a
fennmaradt oklevelek alapján rendszerbe foglalja az
adott király uralkodása alatt
ismert tartózkodási helyeit
és azok pontos dátumait. A
középkori oklevelek alapján
nem ismeretes, hogy Mátyás
király valaha is Héregen
vagy környékén tartózkodott volna. Ezért az ismert
tartózkodási helyei közül
leginkább a középkori Tata
vára az, mely alkalmas a
további
vizsgálódásokra,
mivel ez a királyi rezidencia
fekszik a legközelebb a Gerecséhez.
Tata vára a 13. század derekán épült ki, majd Zsigmond és Mátyás uralkodása

alatt tovább bővült. Azon
túl, hogy Mátyás gyakori
tartózkodási helye volt, az
akkori
Fehérvár–Esztergom–Buda által határolt
„ország közepe” (medium
regni) nevű központi irányítást ellátó tájegységbe is beletartozott.
Az sem hagyható figyelmen kívül, hogy későbbi
nyugati hadjáratai során
fontos
állomás
lehetett
Buda–Bécs vagy Buda–
Cseh-és Morvaország városai között.
Mátyás király összesen tizennégy alkalommal tartózkodott Tatán. E tizennégy
alkalom tovább szűkíthető,
ha egy vadászatra alkalmasabb évszakot és hosszabb
tartózkodási időt veszünk
alapul. Így három időpont
tűnik a legmegfelelőbbnek,
amikor Mátyás a tatai várból
vadászni indulhatott (1474.
július 7-12, 1477. május 7-14,
1480. május 16-19). Azonban
gerecsei vadászatról a források nem szólnak. A felsorolt,
Tatán kiadott oklevelek jogi
aktusokat rögzítenek. Mindez persze nem zárja ki, hogy
Mátyás király ne vadászhatott volna a környéken, de
Tatától kicsit távoli vadászhelynek tűnik a Keleti-Gerecse vidéke. Ha élt is ezzel
a középkorban igen népszerűnek örvendő uralkodói
kedvteléssel, akkor sokkal
valószínűbb, hogy tatai tartózkodásai alatt a közelebb
fekvő Gerecse nyugati felében tette ezt meg.

Másfelől fontos látni, hogy
a korban, főleg a grandiózus
hódításokra törekvő Hunyadi Mátyás esetében, a király
és emberei aligha utaztak
öncélúan. A királyi mozgások és utak mögött minden
esetben nyomós kormányzati, politikai, katonai célok
álltak.
Érdekes adalékul szolgálhat témánkhoz, hogy a fentebb már említett „ország
közepe” földrajzi egység
területéről - és persze országos szinten is - számos
más, a héregi Királykúthoz
hasonló, szájhagyományon
alapuló legenda maradt
fenn. Hunyadi Mátyást uralkodása alatt bármennyire is
meglepőnek tűnhet, a magas adóterhek miatt nem
magasztalták az egekig az
ország egyszerű alattvalói.
Emlékezetének pozitív változása és a számos helyi legenda alapja jócskán halála
után keletkezett, reflektálva a II. Ulászló uralkodása
alatti viszontagságokra. Így
a tudománynak nem is az
elsődleges szerepe ilyenkor,
hogy megcáfolja e szájhagyományok alapjait, hiszen
azok egyértelműen kétségbe
vonhatók. Sokkal fontosabb,
hogy elsősorban értékes eszmetörténeti kiegészítésként
szolgálhatnak, és jelentős
szerepet vállalnak a közösségi emlékezetben és annak
továbbélésében.
Kovács Dávid
Történész
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Február - Böjtelő hava – Télutó - Jégbontó hava – Szarvastor hava
A hónap latin neve, Februarius a klasszikus szerzők szerint a szabin februm,
tisztulás szóból ered, az év
végi és újév eleji ünnepeket,
vigasságokat követő testi és
lelki megtisztulás idejének
számított.
Február régi magyar (katolikus) neve Böjtelő hava,
jelezvén a farsang utáni és
húsvét előtti időszakot. A
meteorológusok Télutóként
tartják számon, a régi Székely-Magyar naptár szerint
Jégbontó havának nevezik,
őseink pedig az Arvisura
naptára szerint Szarvastor
havának nevezték februárt.
Augusztus császárnak köszönhetjük a február rövidségét, mert amikor elnevezte
magáról az akkori hatodik
hónapot ugyanolyan hos�szúvá, 31 napossá tette, mint
amilyen a július volt és a
hiba korrigálása érdekében
február hónapot 29-ről 28
napra, szökőévenként 30-ról
29-re rövidítette.
Február havi népszokások, népi megfigyelések, hagyományok:
- Február 2. Gyertyaszentelő Boldogasszony – Szűz
Mária Jézus születése után
negyven nappal bemutatta gyermekét a jeruzsálemi
templomban. A nyugati liturgiában Szűz Mária tisztulásának, és a fénynek ünnepe lett.
- Farsang – Vízkereszttől
hamvazószerdáig, a nagyböjt kezdetéig tartó időszak,
hagyományosan a bálok, a

nagy lakomák, vidámságok,
népünnepélyek jellemezték.
- A népi megfigyelések
szerint, szintén Gyertyaszentelő napján, ha a barna
medve – egyes helyeken a
borz – kijön az odvából és
meglátja az árnyékát, akkor
visszabújik és alszik tovább,
mert hosszú tél lesz. Ha viszont borús idő van, akkor
kint marad, mert rövidesen
jön a tavasz.
- Ha Gyertyaszentelőkor
énekel a pacsirta, utána még
sokáig fog hallgatni.
- Ameddig besüt a nap
Gyertyaszentelőkor a pitvar
ajtón, addig fog még a hó
esni.
- Ágota még szorítja, de
Dorottya majd tágítja.
- Busójárás – mohácsi
farsangi népszokás. Télbú-

csúztató,
tavaszköszöntő,
oltalmazó, termékenységet
varázsló ünnepek családjába
tartozik.
- Húshagyó kedd – ezen
a napon ér véget a farsangi
időszak. Húshagyó kedden

a gazdák próbáltak az eljövendő időszak időjárására
is következtetni. Megfigyelték, hogyha húshagyókedden csillagos az ég, akkor
sok tojást tojnak a tyúkok
egész évben. A húshagyókeddi napsugár bő esztendőt jelentett. Disznófej
lyukas csontján keresztül
nézték a csibéket és ráolvasással akarták biztosítani a
szaporaságot. Székelyföldön
a gazda este fűzfavesszőt
kötött nyalábba, hogy egész
évben távol tartsa a kártevőket.
- Hamvazó szerda – keresztény ünnep, 40 napos
nagyböjt kezdete. Hamvazószerdát böjtfogó szerdának, szárazszerdának vagy
aszalószerdának is nevezik.
A néphit szerint, aki hamvazkodik, annak nem fog
fájni a feje. Előfordult, hogy
a templomból hazatérők ös�szedörzsölték homlokukat
az otthon maradottakéval,
hogy a fejfájás őket is elkerülje. A hamvazószerda és
a nagyböjt első vasárnapja
közti három nap neve „semmihét”, „csonkahét” volt.
Egyes helyeken a hamvazószerda utáni csütörtököt
nevezték „kövércsütörtöknek” vagy „zabálócsütörtöknek”, mert e napon ismét
szabad volt húst enni, hogy
elfogyasszák a farsangi maradékot. Hazánkban évek
óta ezen a napon rendezik a
Torkos csütörtök akciót.
Szőts Erika
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„Itt az alkalmas szent idő…”
A hamvazószerda véget
vet a farsangi mulatságoknak és elkezdődik a nagyböjt.
Itt az alkalmas szent idő.
Alkalom a megállásra, a
magunkba tekintésre. Itt az
alkalmas szent idő, amikor
húsvétra készülünk. A lelkünket akarjuk felkészíteni
a föltámadt Jézus befogadására, aki ezt mondja: „Nem
akarom a bűnös halálát, ha-

nem, hogy letérjen bűnös útjáról és éljen.”
Ma már nem szokásos,
de jó visszaemlékezni a régi
pápakoronázás egyik szertartására. Egy marék szalma
a pápa előtt, tűzbe vetik és
a szertartásmester mondja:
Szentatya, így múlik el a világ dicsősége.
Hamu kerül fejünkre, ami
emlékeztet: Így múlik el a világ dicsősége. Egy éve még

hányan éltek, akik ma nincsenek itt velünk! Emlékezz
ember, por vagy és porrá
leszel!
Az élőknek programot is
ad a nagyböjt: „Térjetek meg
és higgyetek az evangéliumban!” Hinni, megismerni az
evangéliumot, élni a benne
foglalt igazságokat, tanúskodni arról szóval és életpéldával.
Szabó Zoltán plébános

Mindennek rendelt ideje van, még a farsangnak is!
A Prédikátor könyvében
ezt a sokak által jól ismert
igét olvashatjuk: „Mindennek megszabott ideje van,
megvan az ideje minden
dololgnak az ég alatt.” Préd
3,1 valamint a 4. versben
még azt is olvassuk, egészen
konkrétan, hogy: „Megvan
az ideje a sírásnak és megvan az ideje a nevetésnek.
Megvan az ideje a gyásznak
és megvan az ideje a táncnak.”
Szinte már azt is mondhatnánk, hogy megvan az
ideje a böjtnek és megvan

az ideje a farsangnak. És bizony, most a farsang ideje
van.
Nyugodtan és boldogan
vigadozhatunk, mulatozhatunk, nevethetünk és táncolhatunk. Tegyük is meg! Az
embernek, hogy egészséges
legyen a lelkülete, szüksége
van a mulatozásra és a vigadozásra.
Ugyanakkor, mint felelős
keresztyén emberek, ne essünk túlzásba. Tudjuk, érezzük, a szomorkodásban sem
jó túlzásokba esni, például
nem egészséges és nem jó,

ha valaki egy szomorú eseményt követően rettenetesen mély depresszióba esik.
Az örömben se essünk túlzásokba! Ne kicsapongás legyen a nagy mulatozás vége.
Ne essünk a ló túloldalára,
vagy mondhatnám úgy is,
hogy ne lőjünk túl a célon!
Ha a szívünkben, a lelkünkben ott az Isten törvénye és az Isten szava, akkor
hiszem, hogy megtaláljuk a
helyes egyensúlyt és mértéket.
Jakab István
református lelkipásztor
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Humorral, hittel a házasság hetéről
Sok vicc született már a
fiatal házasokról, most álljon
itt egy az idősebbekről:
Lefekszik este az idős házaspár. Egyszer csak a férfi hallja,
hogy az asszony sóhajtozik a
háta mögött:
– Ó, régen ez nem így volt,
nem a hátadat mutattad, mindig szembe fordultál velem!
A férfi megfordul. Az as�szony tovább sóhajtozik:
– De nemcsak feküdtél itt,
mint egy darab fa, hanem megöleltél!
A férfi megöleli. Az asszony
tovább sóhajtozik:
– De nemcsak öleltél, hanem
forrón meg is csókoltál, és szenvedélyesen bele is haraptál a
nyakamba!
A férfi fölkel, elindul a fürdőszoba felé. Az asszony, panaszos hangon:
– Most hová mész?
Mire a férfi:
- Hozom a fogamat!
Hűséges szeretet, szerelem, játékosság bujkál ebben a kis életképben. Sok
év jóban, rosszban is megőrzött játszótársi kapcsolata. Aki próbálta, érti. Aki
nem próbálta – próbálja
meg! Fogja meg a szerelme
kezét, és ne engedje, hogy
a mindennapok elszürkítsék, ellehetetlenítsék legnagyobb kincsüket, házastársi
kapcsolatukat! Neveljenek
nevető szemű gyermekeket,
s legyenek majdan kacagó
kis unokáik! Faggassák e
kérdésről az idősebb héregieket, például a Simon Ilona

– Tóvárosi Szilveszter házaspárt, akik 47 éves házasok!
Majd ők elmondják, hogyan
lehetett ennyi évet együtt,
derűsen megélni.
Nyolcadik
alkalommal
rendezték meg szerte a világon, így hazánkban is február 8 és 15 között a házasság
hetét. A keresztény egyházak és civil szervezetek
közös összefogásának rendezvényei a házasság méltóságával
megkoronázott
szerelemről, a családi élet
értékeiről és fontosságáról
szólnak. Segítséget igyekeznek nyújtani a házasságra
készülőknek, vagy a párkapcsolati
nehézségekkel
küzdőknek.
A rendezvények minden évben február 14. Bálint – Valentin – napja köré
szerveződnek. Talán nem is
tudjuk, hogy Valentint valójában Szent Valentinnak hívják, ő a katolikus egyházban
a tartós kapcsolatok szentje.
Ez a nap tehát nemcsak a rózsaszín tárgyi ajándékokról
szól, de mély lelki üzenetet
is hordoz.
Hét évvel ezelőtt az a megtiszteltetés ért, hogy megírhattam a házasság hete
hivatalos áldását, amellyel a
keresztény egyházak papjai

megáldják a hét folyamán
náluk jelentkező párokat.
Szóljon most ez az áldás a
héregi házaspároknak!
Áldd meg, Uram,
mindazokat a héregi párokat,
akik a házasság
szent, szerelmes szövetségében
élnek.
Áldd meg áldozatvállalásaikat,
áldd meg testüket, lelküket,
szándékaikat,
hogy egymáshoz
feltétel nélkül ragaszkodjanak.
Tedd erőssé a kezüket,
amellyel egymás kezét fogják,
tedd gyöngéddé a szívüket,
amelyben egymást hordozzák,
tedd egyenessé
a gondolataikat és tetteiket,
amelyekkel egymást gyarapítják.
Tedd házaséletüket példává
a felnövekvő nemzedékek számára.
Vezesd őket Uram,
hogy mindig
az általad kijelölt úton járjanak.
Bátorítsd őket,
hogy hozzád és egymáshoz
mindhalálig hűségesek maradjanak,
s majdan elnyerhessék tőled
az Élet Koronáját.
Döbrentey Ildikó
48. éve házas, héregi lakos

12. oldal
Héregen is megalakult a
Települési Értéktár Bizottság, melynek feladata ös�szesíteni és rendszerezni a
község és környéke területén fellelhető települési és
tájegységi értékeket.
A helyi értéktár létrehozásának célja, a térség
természeti környezetének,
szellemi, anyagi, művészeti
alkotásainak, hagyományainak, összegyűjtése, bemutatása, ezen keresztül az ös�szetartozás erősítése.
A feladat: meglátni és
megláttatni egy-egy helyi
közösség speciális értékeit.
Az értékek közérdeklődésre tartanak számot,
hasznos munka van bennük,
egyediek, fenntartandóak.
Egy érték, Települési Értéktárba kerülésére bárki
tehet javaslatot. A javaslattételhez szükséges formanyomtatvány megtalálható
a község hivatalos honlapján, vagy a héregi önkormányzat irodájában is átvehető ügyfélfogadási időben.
A
jogszabályok előírásai
szerint Héreg Község polgármesterének lehet leadni
a kitöltött formanyomtatványokat. Az Értéktár Bizottság a beérkezett javaslatokat
megvizsgálja, kategorizálja
és javasolhatja az egyes értékeknek a Megyei, illetve a
Magyar Értéktárba vételét,

Héregi Hírmondó

Érték és szépség
azt követően Hungarikummá nyilvánítását.
Mit tekintünk települési
értéknek?
- Agrár és élelmiszer-gazdaság: borászat, mezőgazdasági termékek, élelmiszerek,
őshonos állatok,
őshonos
növények
- Egészség és életmód:
gyógyszerek, gyógynövények, gyógyvíz-és fürdőkultúra
- Épített környezet: tudatos építési munka eredménye
- Ipari és műszaki megoldások: kézműipar, kézművesség
- Kulturális örökség szellemi és tárgyi javai: Tánc,
zene, régészeti lelőhelyek
- Sport: szabadidő eltöltése, szellemi sport, sportolói
életmű, csúcsteljesítmény
- Természeti környezet: fizikai és biológiai képződmények, ökológiai rendszerek,

2015. február
természeti tájak
- Turizmus és vendéglátás
szellemi és tárgyi termékei,
pl.: turisztikai szolgáltatások, programok, étel és italkészítési eljárások.
A Települési Értéktár
Bizottság a lakosság közreműködésével
szeretné
megvalósítani a helyi értékek felkutatását, és kér mindenkit, akinek tudomása
van helyi értékekről, hogy
javasolja azok felvételét a
Héreg község Települési Értéktárba.
Az értéktárba felvett értékek sora folyamatosan bővül. Legyen sok örömünk
ebben a szép és „értékes”
gyűjteményben!
Az Értéktár Bizottság tagjai:
Vörös Géza elnök
Dékán János tag
Németh Zsolt tag
Mitnyik József tag
Szőts Erika tag
Szőts Erika
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