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Héregi falunap és gyermeknap
Május 23-án tartottuk Héregen a falunapot és gyermeknapot. Sajnos a folyamatos eső miatt a Sportpályára
tervezett összejövetel a Kultúrházba szorult, elmaradt
a főzőverseny, a Nyugdíjas
Klub részéről a Szupernagyik sátra, a kerékpár tanpálya a Rendőrség részéről,
az íjászat, a trambulin, az
ugrálóvár, és a labdarúgás
is. A művelődési házban
sokkal kevesebb helyen, és
lehetőséggel kezdtünk neki
a falunap megvalósításának. Vártuk a gyerekeket
színezőkkel, csillámfestékkel, rajzolóasztallal, jött a
lufihajtogató
bohóclány,
a csillámtetkó készítő, és
segítők
az
arcfestéssel.
A fellépések az eredeti programnak megfelelően alakultak, és nagy sikerük volt.
16 órakor az Echo zenekar kezdte a kulturális
blokkot,
utánuk a Héregi
Mesevár Óvoda
szerepelt, őket a
Huncutkák
követték mazsorett
bemutatóval.
17 órakor Nemesné
Nagy
Anna köszöntötte
a többszörös véradókat, és a „Mi

kis falunkért” díjat Nieszner
József adta át a Nyugdíjas
klub részére, megköszönve
sok éves, kitartó munkájukat.
Ezután Kürti Vanessza
mutatta meg ismét hogy
gyönyörű hangja van, három dalt énekelt. Az ő fellépését a Gyémánt Mazsorett
Csoport Tarján és a Gerecse
Mazsorett Csoport Héreg
követte, majd A Yamina
Hastánc csoport rázta minden porcikáját és a Rocknebulók rock and roll bemutatója is nagyon jól sikerült.
19 órakor tartottuk a Virágos Héregért verseny
eredményhirdetését, végül a
Hopplöst zenekar zárta a fellépéseket. Minden fellépőnek még egyszer köszönjük,
nagyon büszkék vagyunk
rájuk. A Nyugdíjas klubnak
külön köszönet az önzetlen

munkájukért, a főztjükért, a
sok finom sütiért, a palacsintáért, amellyel kínálták és
jól tartották meghívott vendégeinket és a gyerekeket.
Az
egészségsátorból
egészségszoba lett, Sütő Edit
vezetésével, ingyenes előadásokkal, Reiki mesterekkel,
energetizáló ásványokkal,
kiállítással, gyógyító energiákkal. Megnézhettük Orgonás Marika festőművésznő
kiállítását, és Petrezselyem
Károly fafaragó gyönyörű
munkáit is.
A tervezett Tűzgyújtás
sajnos elmaradt, és nagyon
vártuk, de nem tarthattuk
meg a Gerecse Mazsorett
Csoport Tüzes Bot című számát sem.
Az esti koncerteket 20
órától a Sport vendéglőben
tartottuk. A műsort a tatabányai Young Rebels kezdte. A
tizenésves fiatalok
korukat meghazudtoló, igényes
műsorát a már
törzsvendégnek
számító Kaucsuk
koncertje követte.
Az estét az Üstökös zenekar zárta
rock, blues műsorával, megtáncoltatva a lelkes közönséget.
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A költészet napja
A magyar költészet napját
Magyarországon 1964 óta
József Attila születésének
napján, azaz április 11-én
ünnepeljük.
Ebből
az
alkalomból
minden évben irodalmi
előadóestekkel,
könyvbemutatókkal,
költőtalálkozókkal tisztelegnek a magyar líra előtt.
A rendezvényeken klas�szikus és kortárs költők versei egyaránt szerepelnek.
Gyakran diákok, vagy éppen a ma is élő szerzők tolmácsolják a költeményeket.
„Veszem a szót, földobom a
levegőbe, ott szétesik, és újra
megfogom és ekkor valami
más.”
József Attila
Héregen április 15-én, 17
órai kezdettel zenés megemlékezést tartottunk a
könyvtárban.
A két meghívott: Nacsinák Gergely, költő, író
és Heinczinger Miklós, a
Misztrál együttes oszlopos

tagja már ott vannak és várják hogy kezdhessék. Sokan
eljöttek - nem is gondoltam alig férünk be a könyvtárba.
Fészkelődünk, várunk. Azután Nacsinák Gergely megszólal. Mély, zengő hangja
betölti a kis könyvtárunkat.
Azt javasolja: játsszunk! Ő
mond egy verset, Heiczinger Miklós megkeresi a hozzá illő hangszert, a hozzá illő
dalt. Vers, zengő, dallamos
hangon, zene a csillagokról, a napról, az életről, rólunk, emberekről. Mind más
hangszerrel, gitárral, indián
furulyával, kecskedudával,
doronggal, életre kel mind a
gazdája kezében. Egy órányi
béke, egy órányi nyugalom
két rohanás között. Felnőttek, gyerekek mind csendben ülnek, nincs mocorgás,
nincs sustorgás, béke van.
Az Ő előadásukban minden
vers egy érzés, minden dal
egy emlék. Vége van. Elhalkul a taps is. Senki sem mozdul. Várunk. Egy ráadásra.
Még egy kis békére.
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Sikeres pályázat
A héregi Hagyományőrző Egyesület eredményesen
pályázott a Nemzeti Együttműködési Alap Közösségi
környezet
kollégiumának
szakmai pályázatán. A „Zenés nyári esték Héregen”
című projektre elnyert támogatásból lehetőségünk adódik havonta egy-egy zenei
program megvalósítására.
Az ingyenes rendezvényekkel lehetőséget kívánunk teremteni a környező
települések amatőr művészeti csoportjai számára,
hogy igényes körülmények
között megtartott előadásukat a kistérség közösségeivel
megismertethessék.
A sportpálya környéke kiválóan alkalmas arra,
hogy a koncertek mellé különféle gasztronómiai, sport,
kézműves és egyéb kulturális, művészeti és nem utolsó
sorban gyermek programokat szervezzünk.
Nem titkolt célunk, hogy
a programsorozat hagyományokat teremtsen és ne csak
a héregiek közötti kötelékeket erősítse, hanem a község
környezetében, valamint a
szomszédos településeken
élőkkel is új kapcsolatok
alakulhassanak ki, avagy a
már meglévők erősödhessenek tovább. A rendezvények megvalósításában
számítunk a települések
önkormányzatainak és civil
szervezeteinek együttműködésére, valamint partnerünk
A Vértes Agorája és a Peron
Music Alapítvány is.
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Író – olvasó találkozó a héregi könyvtárban
Április 28-án író-olvasó
találkozón vettünk részt a
héregi könyvtárban. A vendég Varró Dániel költő volt.
A szomori általános iskola
alsó tagozatos diákjai is eljöttek, hogy megismerkedjenek a költővel.
Meglepődtünk,
mikor
megláttuk a költőt. Fiatal
volt, mi mindig azt hittük,
hogy a költők idősek és nagyon komolyak. Humoros
vicces történeteket mesélt.
Elmesélte, hogy hány éve-

sen írta meg az első versét.
Először buszsofőr szeretett
volna lenni, de a végén mégiscsak író lett belőle. Felolvasott a könyveiből. „A Túl a
Maszat-hegyen” című könyvét minden héregi tanuló
ismerte, mert már közösen
elolvastuk, sőt volt olyan tanuló, aki színházban is látta.
Kiderült, hogy neki is van
két kisfia, akitől az írásához
az ihletet kapja. Nem, nem,
hanem című könyvéből verseket olvasott fel, nekünk a

rá felelő rímmel egy állatot
kellett megnevezni. A végén
megnéztünk „A kis vakond”
című meséből egy olyan
részletet, amit ő fordított.
Nagyon jól éreztük magunkat! Gyerekek, gyertek
el a könyvtárba! Ott megtalálhatjátok ti is a következő
műveit: Bögre azúr, Akinek
a lába hatos, Nem, nem, hanem, Szívdesszert, Túl a Maszat –hegyen. Humoros, vicces írásain jót lehet nevetni.
Sárközi Editke, Endes Lorena

Mária út
Az Út világnézeti-, nemzetiségi-, kulturális hovatartozástól függetlenül hívja
mindazokat, akik meg akarják ismerni a Kárpát-medence népeit, azok keresztény
hagyományait, fel akarják
fedezni csodaszép tájait és
kíváncsiak az itt élők kultúrájára, vendégszeretetére.
Az úton járóknak számos
alternatívát kínálnak a leágazások, melyek hálózatot
alkotva különféle zarándokhelyeket, természeti-, épített-, és kulturális értékeket
kapcsolnak be a látnivalók
sorába.
Április 15-én A kultúrotthonban Fehér Péter előadását hallgathattuk meg A
Mária Útról.
Mi a Mária út? A Mária út több mint turistaút,
több mint zarándokút, több
mint értékes program. Közép Európa zarándokútja,
mely a Kárpát-medence

Mária-kegyhelyeit köti ös�sze. Két fő ága keresztet
formáz, ami jelképezi alapvető üzenetét: a keresztény
értékek megőrzését, az emberi találkozások megélését
.Fehér Péter olyan átéléssel,
olyan mély hittel beszél ,
hogy kedvet kapunk ahhoz
hogy a következő úthoz mi
is csatlakozzunk. Bárki csatlakozhat. Sokan úgy indulnak el, hogy úgy érzik, pár
napot csöndben, békében
gyalogolniuk kell, mert keresik az útjukat, vagy mert
szellemileg kimerültek, és
tudni szeretnék merre tovább. Ha nem vagy vallásos, akkor is csatlakozhatsz,
csak ne zavard az úton járók
hitét, elmélkedését. Barátságos, önzetlen idegeneknél,
pihennek, szállnak meg, ismeretlenek nyújtják segítő
kezüket. Az a jelmondatuk,
hogy annak örülünk amit
kapunk. Hálásak vagyunk

egy pohár vízért is, a többi
csak ráadás… Nézzünk a
képeket, látjuk a menetelő
emberek arcán a békét, a
jókedvet. Nem baj ha esik,
ha rossz idő van, ez az Ő
útjuk. Bárhol lehet csatlakozni, bárhol abba lehet
hagyni, Te döntöd el. Nem
hangzik nehéznek, pedig az.
Nem hangzik embert próbálónak,pedig a folyamatos
gyaloglás során, sebes, fájó
lábbal, tűző napon vagy éppen hideg szélben, mások
jóindulatában bízva, igen
is az. Annyi cuccot vihetsz
magaddal az útra, amennyit
egy hátitáskában elbírsz.
Mert Te cipeled, úgy mint
ahogy a gondjaidat is.Ha végigcsinálsz pár napot, biztosan lesz időd gondolkodni,
csak magadra, a gondolataidra figyelni. Ha végigcsinálod az 1400 kilométeres kb
60 napos utat, biztosan más
emberkért térsz haza.
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Jeles napok júniusban
Június - Szent Iván hava,
Nyárelő hava
Június 8. - Medárd napja
Közismert
időjárásjósló
nap. A közhiedelem úgy
tartja, hogy ha ezen a napon
esik az eső, akkor negyven
napig esni fog, ellenkező
esetben pedig ugyanennyi
ideig szárazság lesz. Mondják, ha Medárd napján süt a
nap, akkor édes lesz a bor,
ha esik, akkor savanyú.
Baranya és a Mura-vidék
szőlősgazdái szerint, ha
Medárdkor esik, rossz szőlőtermésre lehet számítani, viszont bő lesz a szénatermés.
Június 13. - Páduai Szent
Antal napja
Szent Antal napja Zentán
férjjósló nap. Az egész nap
kenyéren és vízen böjtölő
lány éjfélkor átlépi az ágyat,
gyertyát gyújt, tükröt tesz
maga mellé, megleli jövendőbelijét.
Szent Antal napját különösen az asszonyok számára
tartották dologtiltó napnak,

nem volt szabad lisztbe
nyúlni, mert kelések nőnek
a kézen.
Június 24. - Keresztelő
Szent János napja, vagy
Szent Iván nap
Szent Iván a nyári napforduló ünnepe, a szertartásos
tűzgyújtás egyik jeles napja. A tűz tisztító, gonoszűző
erejébe vetett hit az alapja
a Szent Iván-napi tűzugrás
szokásának is. Az ekkor
gyújtott tűzről azt tartották,
hogy megvéd a köd, a jégeső
és a dögvész ellen, elősegíti
a jó termést. A szertartásos
tűzugrásnak egészség- és
szerelemvarázsló célzata is
volt.
A tűzrevalót egyes helyeken a lányok gyűjtötték, sőt
a tüzet is ők gyújtották meg.
A tűz átugrására – a múlt
század végi szegedi leírás
szerint – tréfásan így biztatták a résztvevőket: „Ne félj,
pajtás, ugord át, nem süti
meg a pofád!” A tűz átugrása közben párosító-, kiházasító dalokat énekeltek,
amelyek gyakran igen hos�-

szúak voltak. innen a mondás, hogy „Hosszú, mint a
szentiváni ének” Hosszú
lehetett attól is, hogy a falu
összes fiataljait összeénekelték.
Június 29. - Péter-Pál napja
A magyar nyelvterületen általában úgy tartották,
hogy a búza töve ezen a napon megszakad, kezdődhet
az aratás.
A Csallóközben Péter-Pál
napjához fűződik az a hiedelem, hogy amelyik legény
vagy lány elsőnek hallja meg
a harangszót e napon, az év
végéig megnősül vagy férjhez megy.
Ekkor volt a legény- és
mesteravatás.
Dunaszekcsőn Péter-Pál előestéjén a
halászok rúdra kötött pont�tyal járták végig a falut és
köszöntötték
vásárlóikat,
akik kaláccsal, borral vendégelték meg őket. Másnap a
halászok rendeztek vendégséget halpaprikással, túrós
csuszával.
(forrás: kincskeresomuhely.hu)
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Tájházak napja
2015. április 25.

Ebben az esztendőben is
csatlakozott Héreg a Tájházak napja című országos
rendezvényhez.
Az eseményhez csatlakozó intézmények országszerte várják a vendégeket, és
szakvezetéssel mutatják be
a népi emlékeket őrző kiállításokat, az egykori falusi,
tanyasi életmódot felidéző
gyűjteményeket. Sok helyen
hagyományőrző csoportok
lépnek föl, és kézműipari termékeket lehet megtekinteni,
vásárolni, illetve fogyasztani. A programsorozat alkalmat nyújt a magyarság
múltjának megismerésére,
a régiek által fölhalmozott
tudásanyag, és az ezt őrző
szokásrendszer
újragondolására. A Magyarországi
Tájházak Szövetsége által

szervezett hétvége Szent
György ünnepéhez kötődik,
ahhoz az időszakhoz, amely
április végén a tavaszi megújulást hozza. A paraszti
kultúrában április 24. ös�szekapcsolódott a természet
ébredésével, az állatkihajtással is, ezért is választotta
a szövetség a Szent György
napot követő hétvégét arra,
hogy az egyes intézmények
megnyissák kapuikat a látogatók előtt.
Tájházak napja Héregen
A mi kis falunkban a
Nyugdíjas klub reggel óta
készült a rendezvényre. A
régi hagyományok ápolása,
megtartása, a hagyományos
ételek, ízek megismertetése, a Tájház bemutatása

volt a céljuk. Az udvaron
bográcsokban készültek a
régies ételek, sürögtek-forogtak, terítettek, és kedvesen invitálták és kínálták
a vendégeket. Megkóstolhattuk a régi recept szerint
készült krumplis pogácsát,
a bablevest és a kásalevest,
tányérokban kirakva csábítottak a hájas tésztából,
igazi házi lekvárral készült
sütemények. A nagyszülők
és dédszülők receptjei, s a
felhasznált
nyersanyagok
olyan értéket képviselnek,
melyeknek nem szabad feledésbe merülniük. Harmadik
alkalommal veszünk részt
a nyílt napokon és célunk
a tájház bemutatásán túl,
hogy az elfelejtett ízek ismételten előkerüljenek.
A Tájház falai régi emlékeket
őriznek,
belépve megtekinthettük hogyan éltek
eleink, milyen bútoraik,
ruházatuk,
használati eszközeik
voltak. Döngölt padlón jártunk, nyitott
kéményű
konyhában elképzelhettük
hogyan főztek, szalmával töltött matracokon aludtak. A
szervezők a nap folyamán igény szerint
többször levetítették
a Tájház avatásáról
készült filmet, és
több turistacsoport
is igénybe vette a tárlatvezetést.
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A gyermekláncfű gyógyhatása
A pitypangot a benne lévő
keserűanyagok miatt hasznos gyógynövényként tartjuk számon.
Gyökerét ősszel és tavasszal, levelét áprilistól
júniusig, az egész növényt
gyökérrel tavasztól őszig
gyűjtjük.
Növeli az étvágyat, az
erőnlétet, javítja az emésztést (enyhe hashajtó), gyulladáscsökkentő hatása is
van. Hatóanyagai epe- és
májbántalmak, zsíranyagcsere-problémák esetén jótékony hatással vannak a
szervezetre. A belőle főzött
tea vizelethajtó és vértisztí-

tó, serkenti a máj és a vesék
aktivitását, szél- és vízhajtó
hatású. Csökkenti a vérzsírt, oldja a koleszterint.
Vércukorszintet csökkent,
cukorbetegeknek is ajánlott
a fogyasztása. Reumás panaszok, köszvény, fájó ízületek esetén gyökerének főzetét borogatásra ajánlják. Az
étkezési célokra is használt
levele gazdag vitaminokban
és ásványi anyagokban, így
például béta-karotin, C-, B1és B2-vitamin, kálium, vas,
kalcium, magnézium, foszfor is van benne.
A vadon termő pitypangból, a tőlevélrózsa fiatal

leveleiből saláta és főzelék
készülhet. A levelek virágzáskor tartalmazzák a legtöbb C-vitamint. Salátának
sós-ecetes páccal készítsük
el, a hozzáadott kevés olaj
jól kiegészítheti aromáját.
A levélrózsák közepén lévő
bimbókezdemények szintén fogyaszthatók, ízük és
felhasználhatóságuk a kelbimbóhoz hasonlít; az endíviasalátához
hasonlóan
lehet elkészíteni, különösen
a citromos, olajos pitypang
ízletes.
Gyógyteát a forrázott,
száraz levélből vagy a főzött gyökérből készíthetünk.
Májpanaszok esetén a gyökérből készült teát igyuk
naponta egy csészével, reggeli előtt, két héten keresztül. Utána tartsunk egy hét
szünetet, majd újabb hét
napon át folytassuk a kúrát.
Vese- és hólyagbántalmakra
egy hétig kell inni napi egy
csészével. Cukorbetegségre
napi egy, vagy súlyosabb
esetben két csésze tea fogyasztása javasolt étkezés
után. Egy hónapig tartó
rendszeres fogyasztása után
be kell iktatni egy-két hét
szünetet, utána lehet folytatni. Általános tisztításra a
levélből készült teát igyák,
egy hétig naponta egy csészével, minden második hónapban megismételve ezt a
kúrát.
Külsőleg:
szépítőszernek is használják. Tejnedve szeplők halványítására,
ránctalanításra is alkalmas.
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Gyermeksarok

Itt a nyár és vele együtt a
nyári szünet. Vége van az
iskolának és addig alhattok ameddig csak akartok.
A nyár a feltöltődés ideje, a
pihenés, egy kicsit a lustálkodás, és persze a fürdés, a
nyaralás és a nagy kirándulások ideje.
Szeretnénk egy kis játékra
hívni titeket: az ovisoktól az
első, az iskolásoktól pedig a
második rejtvény megfejtését várjuk július 19-ig. Fejtsd
meg a rejtvényt, írd a megfejtést egy lapra, ne felejtsd a
nevedet, címedet melléírni,
és hozd be az önkormányzathoz. A helyes megfejtők
között júliusban édességet
sorsolunk ki, hogy még jobban megédesítsük a nyaratokat.
1. Hátizsákos gyaloglás a szabadban
2. Sok napsütés okozta betegség
3. Egyrészes női ruhadarab
úszáshoz, strandoláshoz
4. Nyári szünet más néven
5. Könnyű, nyitott lábbeli
6. Nyári hónap
7. Hideg nyári édesség
8. Fürdésre kijelölt hely
9. Ezt kapják a tanulók az évzárón
10. Fűre terített pléd, egy kosárnyi finomság: ez a ............
11. A nyár is ez
12. Legnagyobb tavunk
13. Nyári mezőgazdasági munka
14. Napon tartózkodás, hogy
barna légy
15. Ha nem akarsz leégni, ezt
kend magadra!

7. oldal
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A megfejtés:
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8. oldal

2015. március-június

Hősök napi megemlékezés
Május utolsó vasárnapja
nemcsak gyereknap, hanem
magyar hősök napja is. Megemlékezések, koszorúzások
vannak az ország több pontján, így tisztelegve azok előtt
a magyar katonák előtt, akik
az Árpád –kortól kezdve a
Hunyadiakon át, az 184849-es szabadságharc, az első
és a második világháború,
valamint az 1956-os forradalom idején és egészen napjainkig megvédték és védik
az országot a külső ellenségektől.
A Magyar Hősök Emlékünnepének jelentőségére
mutat rá, hogy ez az ünnep
is hozzájárulhat a magyar
ifjúság erkölcsi neveléséhez,

a helyes történelemszemlélet kialakításához, és a múlt
értékeit tisztelő, a honért
odaadó gyermekek neveléséhez.
Héregen a Hősök napi
megemlékezést 2015 május
31-én a 15 órai misét követően tartottuk a hősi emlékműnél.
A Himnusz eléneklése
után ünnepi beszédet mondott Nieszner József polgármester, Egyházi vezetőink
imát mondtak a hősökért,
Sárközi Editke, Kandorf
Dávid és Kankainé Tringer
Ibolya verset mondott, az
önkormányzat és az egyházak képviselői koszorút
helyeztek el az emlékmű-

veknél a Gerecse Mazsorett
Csoport tagjai kíséretében.
A FELEDHETETLEN MÚLT
Emlékművek, kopjafák,
jelek, obeliszkek,
őrzik mementóként, … feledhetetlen tettüket.
Vándor, ha utad egyszer
majdan erre vezet,
egy röpke pillanatra, … hajtsd
meg büszke fejed.
Hol egykoron hőseink
vérüket hullatták,
szabadságért haltak, … vagy
védték a szent hazát.
Választották valaha
e szebb s dicsőbb halált,
országukért és népükért életüket áldozták.
Elmédben szellemük
szítsa fel a tüzet,
meríts belőlük erőt, … óvd fájó
emléküket.
Mielőtt készülnél
át a „túlsó partra”,
mindet mi benned él, … hagyd
ifjú hajtásodra.
Szálljon a múlt emléke
apáról a fiúra,
legenda lesz a hősből, … nem
feledik el soha.
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