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Szent István ünnepe
és az új kenyér megáldása
Régi hagyomány már
Héregen, hogy minden évben Szent István napján, az
ünnepi mise után, Szabó
Zoltán atya megszenteli, és
Jakab István tiszteletes úr
megáldja az asztalra helyezett, nemzeti színű szalaggal
átkötött, új búzából készült
kenyeret. Polgármesterünk
köszöntővel kezdi az ünnepi
műsort, majd rövid verses
megemlékezés után magyar
ruhába öltözött lányok kínálják a megszentelt, áldott,
kockára vágott, sózott és
pirospaprikázott friss, puha
kenyeret.
Mit ünneplünk augusztus
20-án?
Augusztus 20.
az egyik legrégibb magyar ünnepnap: Szent
István
király
napja, a keresztény
magyar
államalapítás,
a magyar állam
ezeréves folytonosságának emléknapja.
Ugyanakkor
a népi hagyományok
nem
csak az állama-

lapításról emlékeznek meg
augusztus 20-án, ekkor ünnepelték ugyanis vidéken
az aratás végét, az új kenyér
napját. Ez a mezőgazdasági
esemény egész Magyarországon ismeretes volt.
A kenyérdal
Építsünk egy jó nagy asztalt,
kerek legyen.
Kérjünk meg száz apró angyalt.
Ki jön velem?
Fogjunk gyalut, kalapácsot!
Üsd a szeget!
Vedd le gyorsan a kabátod!
Fessen ecset!

Őröljük meg a gabonát,
legyen lisztünk.
Rendezzünk egy nagy lakomát.
Ebben hittünk.
Pufók kenyér már mosolyog,
meghízik jól.
Kéményünkön füst gomolyog.
Kenyérdal szól.
Csodás cipó, - mint egy álom,
végre megsült!
Mosoly ül az éhes szájon,
vágy teljesült.
Jó emberek mind itt vannak,
szorgos sereg.
Friss kenyérből bőven kapnak,
dolgos kezek!
(Horváth Piroska)
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Napközis hittanos tábort szerveztek a reformátusok
2015. július 13-17. között
„József az álomlátó” címmel szervezett a Héregi Református Egyházközség a
parókia/templom udvarán
napközis hittanos tábort. A
16 résztvevő gyermek nagy
többsége héregi református
hittanos volt, de akadt 1-2
tarjáni, illetve néhány evangélikus és katolikus is.
Jákób fia, József életén
keresztül tanulhatták meg,
hogy hogyan is működnek
a családi kapcsolatok, a
testvéri szeretet, az alázat,
a hűség, az Istennek való
engedelmesség, az alapos
munka, a felelősség és a
megbocsátás.
Reggelenként a gyülekezőt követően ifjúsági és gyülekezeti énekeket tanultunk,
majd tízóraiztunk. Ezt követte az adott napra vonatkozó történet-részlet. Mire
ezt feldolgoztuk kézműveskedéssel, vagy más kétkezi
vagy egész testet
megmozgató feladatokkal, már örültünk
a finom ebédnek,
melyet a gyülekezeti
házban fogyaszthattunk el.
Délutánonként
kirándultunk a Királykúthoz, Mitnyik
Jóska bácsihoz, aki
a régi idők arató
eszközeiről mesélt
nekünk, Vörös Zsiga bácsihoz, aki a
legmodernebb arató
eszközöket mutatta
meg a kukoricában

való „fürdőzés” után, de
fürödhettek a táborozók a
pincéjénél levő medencében
is. Pénteken pedig a tanultakat, József történetét néztük
meg rajzfilm formájában.
Nem csak uzsonnáztunk,
de fagyizásra is meghívta a
táborozókat a Sümegi házaspár.
Szombat délután a már
hagyományosnak
mondható gyülekezeti nap most
már, mint gyülekezeti családi nap lett megtartva. Bográcsban készült gulyás várta
a hittanosokat és családtagjaikat is, természetesen egy
áhitat, illetve az étkezés előtti imádság, a székely asztali
áldás megtanulásával és eléneklését követően.
A vasánap délelőtti istentisztelet egyben családi
istentiszetelet is volt, a táborozó gyerekek szolgálatával.
Bár a Dunántúli Református Egyházkerület balaton-

fenyvesi hittanos tábora is
minden évben lehetőség az
érdeklődő gyermekek számára, a már az első napon
(egy táborozó által) feltett
kérdésre „Jövőre is lesz ilyen
tábor?” egyértelmű a válasz:
Ha Isten is megsegít minket,
akkor igen. Sőt, ha a megfelelő mennyiségű adomány
jövőre is rendelkezésre álla,
akkor a jövő évi tábor is ingyenes lesz a résztvevők
számára.
Mindezekért köszönet Istennek és persze azoknak
az önfeláldozó segítőknek,
akik bármilyen formában támogatták a tábor létrejöttét.
Külön köszönet illeti Nemes
Noémi Orsolyát, illetve Ősz
Nikolettet.
Soli Deo Gloria - Egyedül
Istené a dicsőség!
Jakab István
református lelkipásztor
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Önkormányzati hírek
A Tatabányai Többcélú
Kistérségi Társulás - melynek önkormányzatunk is
tagja - egy hulladékgazdálkodási pályázat során
komposzt ládákkal kívánja
ellátni a települések lakosságát. Ennek érdekében az
év elején felmértük, hogy
a lakosság igényt tart-e a
komposztládákra.
Terveinkben az szerepelt, hogy
még tavasszal ezt az érintetteknek ki is juttatjuk. Az
elhúzódó közbeszerzési eljárás miatt azonban erre nem
kerülhetett sor. De bízom
benne, hogy az év végéig a
ládák kiszállítása megtörténik. Eddig alig száz ingatlan
tulajdonos igényelt díjtalan
komposzt edényt, de bátran
bíztatok mindenkit, hogy
töltsék ki az önkormányzatnál található igénylőlapot.
A tél folyamán szeretnénk
a komposztálásról előadást
szervezni.

végeztük és a pályázati pénzeket is megkaptuk.
Feladatunk, hogy az előző
ciklusban megvalósított projekteket a következő 5 évben
fenntartsuk.
A tavasz és a nyár folyamán több pályázatot benyújtottunk hazai forrásra (útfelújítás, iskola felújítás, iskolai
sportpálya építés, kultúrotthon eszköz beszerzés). Sajnos, mint az várható volt
forrás hiány miatt – szűkös
anyagi források - pályázatainkat nem támogatta a kiíró.
A következő 7 éves ciklus
pályázatainak
előkészítése van folyamatban. Sajnos
mint az már a korábbi időszakban is jellemző volt nem
a kistelepülések megoldandó problémáira fókuszálnak,
hanem a nagy projekteket, a
gazdaságfejlesztést tűzték
ki célul. Ennek ellenére bízom benne, hogy találunk a
kiírandó pályázatok között
olyanokat melyek segítik
az előttünk álló feladatok
végrehajtását, mert önkormányzatunknak van bőven
projekt ötlete, de elvégzendő feladata is.
-

Az előző úniós pályázati
ciklus
önkormányzatunk
számára lezárult. A beadott
és megnyert pályázatokat
befejeztük az elszámolást el-

Elkezdődött a tanév az iskolában és az óvodában. Önkormányzatunk szülői segítséggel az iskola folyosóját,
lépcsőházát, bejáratát kimeszeltük. A hátsó bejáratnál
a mosdókat kicseréltük, a
mosdók mögötti falat lecsempéztük. Az óvodában a

korábban már felújított csoport szoba után a másik teljes felújítását is megkezdtük
ami a napokban be is fejeződik.(meszelés, lambériázás,
parketta csiszolás, lakkozás)
A felújításhoz jelentős segítséget kaptunk Próli Jánostól
(állvány kölcsönzés), Lenti
Györgytől (csempézés) és
Szabó Ferenc (villanyszerelési munkák) Siklósi Róberttől (festés). Köszönöm segítségüket, munkájukat.
A Hagyományőrző Egyesület és az Önkormányzat
közös szervezésében augusztus 29-én megrendeztük a Nemzeti Együttműködési Alap pályázatából
megvalósuló
kulturális
programsorozat első rendezvényét a bajnai Tűréshatár és a tatabányai Üstökös
és az X-Elite zenekarok részvételével. A koncertet a már
megszokottnak mondható jó
hangulat jellemezte.
A programsorozat következő eseménye szeptember
27-én kerül megrendezésre. Terveink szerint gyermekeknek szóló, valamint
gasztronómiai és kulturális
programokkal és koncertekkel várjuk az érdeklődőket a
Sport Vendéglő és a játszótér
környékére.
A pályázatban tervezett
programsorozat zárásaként
október 9-én és 10-én szintén
koncertekkel és egyéb kulturális programokkal kívánjuk
gazdagítani a lovasnapok
programkínálatát.
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Szeptember-október
Szeptember - Szent Mihály
hava
A szeptember még nyár és
már ősz is, bár a csillagászati
ősz csupán az őszi napéjegyenlőség napjával, szeptember 21-ével köszönt be.
A mezőgazdaságban ez
a hónap a teljes betakarítás, majd a szüret, egyúttal
pedig az őszi szántás-vetés
időszaka, amikor nagyon
sok függ az időjárástól.
Népi megfigyelések:
- ha szeptemberben megdördül az ég, a fák sok virágot hoznak még
- ha másodszor is kivirágzik az akác, akkor hosszú,
meleg őszre lehet számítani
- ha korán lehullanak a
falevelek, a gólyák és a fecskék korán útra kelnek, akkor
hamarosan megérkezik a hideg idő
Egyed napja
szeptember 1.
Azt tartják, hogy aki ekkor
elveti a gabonát, az bő ter-

mésre számíthat. E nap időjárásából is jósoltak: a meleg,
napsütéses időből hosszú,
szép őszre lehet következtetni, míg az e napon hullott
eső, hideg évszakot jelez.
Szent Lőrinc napja
szeptember 5.
A
néphagyományban
afféle fordulónap, amikor
már a természet is a közelgő ősz hangulatát árasztja.
Gyülekezőben vannak a
fecskék, vége a szabadban
való fürdőzésnek, és bizony
a dinnyének is a szeptemberi Lőrinc a megrontója.
Lőrinc egyébként az ősz
időjárását is „megmutatja”.
Ha szépen sütött a nap, abból hosszú és kellemes őszre
következtettek a megfigyelők.
Kisasszony napja
szeptember 8.
A katolikus hívek Szűz
Mária születésének emléknapját ünneplik, minthogy
ilyenkor már útjukra készü-

lődnek a vándormadarak, a
névadót sokfelé Fecskehajtó
Kisasszonyként emlegették.
Mária napja
szeptember 12.
A Szűzanya tiszteletére
szentelt templomok többsége ekkor tartja búcsúját, és a
Mária kegyhelyek is benépesülnek a zarándokok sokaságától.
Szent Mihály napja
szeptember 29.
Ha a juhok és a disznók
összefekszenek Mihály-nap
éjjelén, akkor kemény tél
várható. Ha a fecskék még
nem mentek el, karácsonyig
enyhe időre lehet számítani,
nem lesz fagy, viszont, ha
Mihálykor megdördül az ég,
akkor kemény lesz a tél - tartotta a népi jövendölés.
Október - mindszent hava,
őszhó, magvető hava
Teréz napja
október 15.
Erdélyben és a Dunántúl
nagyobb részén e napon
kezdődik meg a szüret.
Orsolya napja
október 21.
Ha ilyenkor szép az idő,
akkor az karácsonyig meg is
marad.
Dömötör napja
október 26.
Időjárásjósló nap, az e
napi hideg szelet a kemény
tél előjelének tartották.
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„Zöld” nap Héregen
2015. július 26-án vasárnap 11 órakor kezdődött
Héregen a Búbos Ökoház
Vándorkiállítás ünnepélyes
megnyitója. A kiállítást Nieszner József polgármester,
és Sáros László építész( a
Magyar Építőművészek Szövetségének elnöke) nyitotta
meg, amely a Pásztorházban kapott helyet. Makettekkel, képekkel ismertette
meg az érdeklődőkkel, hogy
mi a Búbosház, és mi is a
szupervályog.
A
vályogépítkezésnek
számos előnye van, mint pl.
az olcsó, hazánkban szinte
mindenhol fellelhető, természetes, visszaforgatható
nyersanyagok használata, a
falak jó hőtároló képessége,
kedvező hőmérséklet- és páraszabályozása, a kellemes
belső klíma stb. Ugyanakkor van néhány olyan tulajdonságuk, pl. a falak vízérzékenysége és a modern
építőanyagokkal szemben
alulmaradó
szilárdsága,
amelyek miatt a sajnos háttérbe szorultak az építkezésben. Ezért a fejlesztők és építők azon dolgoznak, hogy
hogyan is lehetne a régi
módszereket az új technológiákkal úgy ötvözni, hogy a
hátrányokat kiküszöböljük,
de az előnyöket megtartsuk.
Mitől „szuper” a szupervályog? A Technológia lényege:
A szupervályog – vagy
más néven földzsák technológia négyféle újítással küszöböli ki a hagyományos

vályogépítés
hátrányait,
visszahozva ezzel ennek az
egészséges, környezetbarát
és gazdaságos építési technológiának a létjogosultságát a modern otthonteremtés alternatívái közé. Ezzel
a négy tényezővel erős, a
környezeti katasztrófáknak
ellenálló, változatos építési
formákat hozhatunk létre
földből egyszerű és környezettudatos módon.
A vályogkeveréket polipropilén zsákokba vagy
tömlőbe* töltjük a kialakítandó fal helyén (mintha hurkát
töltenénk), majd döngöljük.
Erre jön a következő zsákokba töltött „vályoghurka”,
amit szintén döngölünk, és
így tovább. A zsák megóvja
a benne lévő anyagot a környezet romboló hatásaitól,
ugyanakkor lehetővé teszi a
fal lélegzését és páraszabályozását, hiszen a levegőt és
a vizet átereszti. A földzsák

falak bevakolva, azaz a
napsugárzástól megvédve,
gyakorlatilag örökéletűek.
A vályogot tartalmazó döngölt sorok közé horganyzott
szögesdrótot teszünk, amely
mintegy tépőzárként összetartja a sorokat.
Munkacsoportunk 2011től folyamatosan indít tanfolyamokat azoknak, akik
maguk szeretnének majd
építeni a módszerrel, illetve vállalja, hogy szakmai
segítséget nyújt azoknak,
akiknek nincs lehetőségük,
vagy nem szeretnének maguk építkezni, de szeretnének szupervályog otthonban
lakni, vagy egyéb szupervályog-technológiával készült
létesítményeket használni.
Várjuk az érdeklődőket!
Dr. Kovács Mónika és
Fekete Zoltán
SzuperVályog és
PermaKultúra Műhely
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A hónap gyógynövénye a dió
A diót többféleképpen
használjuk, mégis keveset
tudnak kedvező étrendi hatásáról és gyógyhatásáról.
Bőr és szembetegségek,
valamint nyirokmirigy duzzanat esetén az ilyen főzettel
való áztatás és fürdő fokozza a belsőleg fogyasztott tea
hatását. A cserzőanyagok
fájdalomcsillapító és gyulladáscsökkentő
hatásúak,
enyhítik a viszketést. A főzet
ülőfürdőként
alkalmazva
méhgyulladás, fehér folyás,
aranyér és vesegyulladás
esetén is segít. Segít lábgombásodás esetén is.
A dióbél
Esszenciális zsírsavakat,
vitaminokat,
kalciumot,
fluort és magnéziumot és értékes fehérjéket is tartalmaz.
A dió erősíti az idegeket és
talpra állítja a legyengült
embert. Serkenti a máj működését, és ezzel az emésztést is. Jót tesz a hormonháztartásnak is.

Gyermekgyógyászatban
Kifejezetten
ajánlatos vérszegénység és
sápadtság ellen is.
A tea folyamatos
használata hosszú
időn keresztül
ellenjavallott, a juglon esetleges sejtkárosító hatása miatt.
Színezhetjük, és csillogóvá
tehetjük a hajat
A porrá tört diókopácsot
(vagyis a dió zöld, megszárított és porrá tört héját) an�nyi forró vízzel keverjük el,
hogy tejfölszerű, könnyen
kenhető masszát kapjunk.
Ezt a pépes masszát kenjük
a hajra, majd 20 percig rajta
hagyjuk és gondosan kimossuk belőle.
A dióolaj
Ha rendszeresen fogyasztod a
dióolajat, akkor
sokat teszel:
- az enyhe depressziós
tünetek enyhítéséért
(emellett jótékony
lehet felnőttek és
gyerekek esetében
a
megváltozott
élethelyzetekhez
való alkalmazkodás segítésére)

- az agy megfelelő működéséért, javíthatod a memóriád
- az érelmeszesedést és a
keringési problémák megelőzéséért
- immunrendszered erősítéséért (telítetlen zsírsavtartalma miatt)
- szív- és érrendszeri betegségek megelőzéséért
- idegrendszer megfelelő
működéséért
- a koleszterinszint csökkenéséért
- bőröd regenerálásáért,
pikkelysömör esetén is jótékony hatású (E-vitamin tartalma miatt)
- irritált, nagyon száraz,
ekcémás bőröd ápolásáért
(E-vitamin tartalma miatt)
A dióolajból naponta 1
evőkanállal fogyasszanak a
felnőttek és napi 1 kiskanállal a gyerekek.
A dióolajjal süteményeket,
szószokat is ízesíthetünk,
erősíti a gyomrot és kiváló
salátaolaj. Ezenkívül kiváló
bőrápoló és napozószer. Ha
bőrünket nem csak erősíteni
hanem barnítani is akarjuk,
kenjük be dióolajjal.
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Gyereksarok
Sziasztok kedves gyerekek! Amikor olvassátok
ezt az újságot, eltelt már a
nyári szünet, és Ti újra az iskolapadban ültök. Biztosan
Ti is úgy érzitek, gyorsan
elrepült a nyári szünet, és
mindegyikőtök kipihenve,
lebarnulva, sok élménnyel
gazdagodva kezdi meg az
új tanévet. Itt az ősz. Hűvösödnek, és egyre rövidebbek
lesznek a nappalok, de itt
van az őszi játékok ideje, és a
gyönyörű színes levelekből
és termésekből is rengeteg
játékot, szép képet készíthettek.
Köszönjük mindenkinek
aki az előző számunkban
megfejtette a rejtvényt és behozta a helyes megfejtést a
hivatalba, minden résztvevő
ajándékot kapott érte. Három nyertest sorsoltunk, remélem sikerült még jobban
megédesítenünk a nyarukat
a nyeremény csokoládéval:
Nyertesek: Csapucha Petra, Fodor Alexander, Psenák Fanni Lívia
Még egyszer gratulálunk
nekik!
Újra játékra hívunk Titeket!
Rajzoljátok le a legszebb
nyári élményeteket
egy
A/4-es papírra, és hozzátok be hozzánk a hivatalba
szeptember 30-ig, és három
szerencsés csokoládét nyer.
Sorsolás október 2-án.
Várjuk a rajzokat, és ügyesek legyetek!!
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Eboltás
Az idei évtől nincs lehetőség összevezetéses veszettség elleni eboltás szervezésére!
A Magyar Állatorvosi
Kamara megyei szervezete
álláspontja szerint az ebek
veszettség elleni védőoltásának összevezetéses módon
történő kivitelezése szakmai
szempontok, állatvédelmi,
közegészségügyi és közbiztonsági elvek alapján kifogásolható megoldás, ezért nem
engedélyezi az összevezetéses eboltást.
Az ebek veszettség elleni
védőoltásának
beadatása
jogszabály erejénél fogva
kötelező, az tartójának felelőssége, esetleges elmulasztásáért is az eb tartója felelős!

A kutyák veszettség elleni védőoltását valamennyi
szolgáltató–állatorvos
elvégezheti. Veszettség ellen
csak elektronikus transzponderrel (bőr alá ültetett
mikrochip)
megjelölt eb
oltható. A veszettség elleni
immunizálás
elvégezhető
engedélyezett
állategészségügyi szolgáltató létesítményben, vagy az állattartó
kérésére az állat tartási helyén.
Az állattartó köteles minden három hónaposnál idősebb ebet veszettség ellen
saját költségén állatorvossal
beoltatni, a három hónapos kort elérteket 30 napon
belül, ezt követően pedig
évenként!

Néhány környékbeli állatorvos elérhetősége:
- Tatabánya V.I.Pet Állatorvosi rendelő
Cím:
Telefon:
Rendelés:

2800 Tatabánya, Dózsa György út 54.
+3634 308 043 (rendelési idő alatt hívható)
+3620 911 4494 - Dr. Partali Csilla
+3620 323 9341 - Dr. Kozák-Kovács Réka
hétfőtől péntekig: 9:00-13:00 és 15:30-19:00
szombaton:
9:00-13:00
- Tarján-

Dr. Győrffy András PhD, Dr. Varga Krisztina
Cím:
Telefon:
Rendelés:

2831 Tarján, Móricz Zsigmond tér 16.
+3670 613 3933
kedd:
9:00-12:00
csütörtök:
16:00-19:00
vasárnap:
17:00-19:00

8. oldal
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Közérdekű információk
Felnőttorvosi rendelés
Héreg
Hétfő:
11:00-13:00
Kedd:
11:00-13:00
Csütörtök: 14:00-16:00
Péntek:
11:00-12:00
Tarján
Szerda:
11:00-12:30
Péntek:
12:00-12:30
Sürgős esetben hívható:
Dr. Gurin Ferenc
+3630 939 9370

Gyermekorvosi rendelés
Héreg
Hétfő:
8:00-9:00
Kedd:
11:00-12:00 (tanácsadás)
Csütörtök:
8:00-9:00
Tarján
Hétfő:
10:00-12:00
Kedd:
8:00-10:00
Szerda:
8:00-10:00
Csütörtök: 13:30-15:30
Péntek:
8:00-10:00
Dr. Mázi Aranka
+3634 372 621

Védőnő
Védőnői tanácsadás időpontja: Kedd: 9:00-11:00
Orvosi + védőnői tanácsadás:
Kedd: 11:00-12:00
Endresz Ádámné
+3634 572 511
+3670 313 3550

Iskolai és Községi
könyvtár
Hétfő: 16:00-19:00
Kedd: 14:00-16:00
Péntek: 14:00-15:00
Iskolai könyvtár:
Szerda: 14:00-15:00
Szolgáltatásaink:
könyvkölcsönzés, internethasználat

Tornák, csoportok
a Kultúrotthonban:
Rock and roll:
Csütörtök 18:00-tól Dr.
Szász Judit vezetésével
Mazsorett:
Pénteken 18:00-tól Marton Éva vezetésével
Hastánc:
Péntek 18:00-tól Mező
Diána vezetésével
Tornák minden hétfőn:
Fitness torna 18:00-tól
Pilates torna 19:00-tól
A programokról érdeklődni a kultúrház gondnokától lehet:
Tóbiás Lajos
+3670 5530287

Impresszum: Héregi Hírmondó, ISSN 2062-2953, VI. évfolyam 3. szám. Felelős kiadó: Héregi
Hagyományörző Egyesület (Levélcím: 2832 Héreg, Fő u. 40.). Szerkesztőség címe: 2832 Héreg, Fő u. 84.
Felelős szerkesztő: Nieszner József. Szerkesztők: Leszák Ildikó, Várhegyi Balázs.
E-mail: polgarmesterhereg@t-online.hu. Honlap: www.hereg.hu. Következő lapszám megjelenésének
várható időpontja: 2015. december. Lapzárta: 2015. november 27. 12 óra.

