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Héregi Hírmondó
HÉREG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK HIVATALOS LAPJA

„Itthon vagy! Magyarország szeretlek!”
2015. szeptember 27-én
vasárnap 19 óra 30 perckor
Héregen is fellobbant
a
Szent Mihály-napi tűz.
A tűzgyújtást egy programsorozat előzte meg, 14
órától családi- és gyermekprogramok várták az érdeklődőket a Sportpályán. Az
időjárás nekünk kedvezett,
bár sokszor nézett ki, hogy
elered az eső, szerencsére
mégsem tette.
A kézműves foglalkozáson az alkotó kedvű gyerekek és szülők krepp papír
virágot készítettek, őszi sündisznós képet ragasztottak
a pici kezek, színes aszfaltkréta rajzokkal díszítették a
Sport vendéglő előtti parkolót, és akinek színezni volt
kedve, rengeteg kifestő, színes ceruza és csillogós festék várta. A hatalmas nyuszis ugráló vár és és
az óriás trambulin
a mozogni vágyó
gyerekeket vonzotta és a fajátékok is
népszerűek voltak.
A csillámtetkó készítőnek sem volt
ideje unatkozni pici,
kicsi és nagyobb
gyerekek válogattak
a sablonok közül és
mikor sorra kerültek, elégedett arccal

nézték az elkészült csillogó
tetoválásukat.
Újdonságként Bingó játékot szerveztünk nyereményekkel, és nagy örömünkre
sikert aratott, mindenki türelmetlenül várta a következő kihúzott számot, lázasan
ikszelt és hangosan tippelte
mi lesz a következő szám.
Az utolsó körben már kevés
is volt a húsz szelvény.
Külön asztalnál a Gerecse
Rádióamatőr Sportegyesület Tatabánya lelkes tagjai
várták az érdeklődőket, bemutatták, hogyan kell fogni
különböző
frekvenciákat,
amatőr adókat és a morze
ábécé használatát.
Az Echo és Hopplöst zenekarok térzenével tették
még jobbá a hangulatot, felváltva szerepeltek, jókedvet
hozva kicsiknek és nagyok-

nak. És amikor már mindenki bemelegedett a játékba,
mindent kipróbált és kezdett
kicsit elfáradni, akkor jött a
palacsinta! Ízletes, lekváros,
kakaós, almás-fahéjas óriás
halom palacsinta, aminek
mindenki megörült és gyorsan el is kapkodták. Köszönjük mindenkinek aki sütött,
nagy-nagy örömöt okozott
vele!
18 órától a Sport vendéglőben kezdődtek az akusztikus koncertek. Elsőnek a
Bohemian Acoustic lépett
fel. A két tatabányai fiatal
lényegében egy szál gitárral
és remek énekhanggal áll a
közönség elé. A duót 2013ban alapította Kurucz Ágnes
és Schäffer László, azzal a
céllal, hogy kedvenc dalaikat megosszák a közönséggel. Őket egy energikus
gitárzenével a szintén 2013-ban alakult
Coffee City zenekar követte. Tagjai:
Cserhalmi Krisztina, Kucsera Róbert,
Horváth Ferenc és
Horváth Zoltán.
Köszönjük a segítséget mindazoknak, akik
bármilyen formában
hozzájárultak a rendezvény megvalósításához!
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XXVIII. Baráti Lovastalálkozó Héregen
Esős, hűvös, barátságtalan
időjárás fogadta a XXVIII.
Baráti Lovastalálkozóra érkezőket október második
hétvégéjén.
A már hagyományosnak számító három napos
programsorozat
péntek
este szüreti zenei fesztivállal kezdődött a lovaspálya
szomszédságában felállított
rendezvénysátorban.
A Jet-Lag kezdett, őket
a falubeli Bonito követte,
majd a sort és a mulatságot
az Avion zárta. Rock, blues
és folk zenével hajnalig szórakoztatták a közönséget.
Szombaton lovas versenyszámokkal indult a nap. A
borult, szomorkás idő ellenére egymás után neveztek be a fogathajtók, hogy
megmutathassák tudásukat
és ügyességüket a versenyszámokban. Az eredményhirdetésnek leginkább Imeli

Péter – a Héregi Baráti Lovaskör tagja – örülhetett, aki
tarolt, magyar hidegvérű
kancáival (Reménnyel és Babával) megnyerte a nehézfogatok akadályhajtását, valamint a szánhúzóversenyt
egyes és kettes fogathajtásban is. Máli Vladimir és
Bauer József szintén dobogós helyezést ért el.
A lovaspálya melletti faházban a Nyugdíjas klub
sürgött-forgott, a vendégeket forró teával, ízletes lecsóval, hagyományos héregi
levessel, burgonyás pogácsával és süteményekkel kínálták. Külön szót érdemel
a gyönyörű saját termelésű
zöldség és gyümölcs dekorációjuk, valamint a kiállított házi készítésű lekvárok,
befőttek és savanyúságok is
irigylésre méltóak.
A díjugratás után az ös�szes résztvevő felszállt a

fogatokra, és indulhatott a
szüreti felvonulás körbe a
faluban. Öt állomásnál álltak meg, ahol a helybéliek
süteménnyel, üdítővel és
jófajta helyi itókával várták
és kínálták a felvonulókat.
Köszönjük mindenkinek aki
önzetlen munkájával, süteménnyel, itallal hozzájárult
ahhoz, hogy ismét egy felejthetetlen szüreti felvonulást
sikerült megrendezni.
A mulatság a rendezvénysátorban folytatódott, ahol
helyi és környékbeli csoportok bemutatókkal kedveskedtek az érdeklődőknek.
A műsorban fellépett az
Echo zenekar, a Sárközi Cigányzenekar és láthattunk
mazsorett, hastánc és rock
and roll bemutatót is. Este
LL Junior – a meghívott
sztárvendég – koncertje rengeteg érdeklődőt vonzott.
A nap zárásaként a falubeli
Gerecse Party szórakoztatta
a közönséget.
Vasárnap folytatódtak a
lovasszámok, megtartották a
Rossol Miklós és Szabó Géza
emlékversenyeket és átadták a „ Mi kis falunkért” díjat
a Fiatal Házasok klubbjának
a közösségi munkájukért. A
sörsátorban a gyerekek játszóházban szórakozhattak
és az Ákom-Bákom bábszínház A kis kondás című
előadását is megnézhették.
A héregi mulatságot a tombolahúzás zárta, sok értékes
nyeremény talált gazdára. A
fődíjat – egy pónilovat Szili
Sándor – móri lakos nyerte.
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Ünnepi megmelékezés
Az 1956-os forradalomra
és szabadságharcra emlékeztünk 2015. október 23án, pénteken, 17 órakor a
Jókai Mór kultúrotthonban.
Az ünnepi műsorban az
iskolás gyerekek verssel emlékeztek, a tiszteletes úr imát
mondott, a polgármester úr
gyertyát gyújtott a forradalom áldozatainak tiszteletére és emlékére.
A legfőbb tiszteletadás:
az emlékezés. Az előadott
versek hangulata, előadásmódja engedte hogy minden
jelenlévő átélje a történéseket. Hogy beleérezzük magunkat milyen nagyon meg
tud mámorosodni egy ország amikor reménytelenül
fojtogatott helyzetben, hirtelen levegőhöz jut. Ez az ami
minden visszaemlékezésben
megjelenik, hogyan dobban
meg együtt az ország szíve, hogy lerázza magáról a
diktatúrát, mely kirabolta és

sanyargatta az országot. A
kommunista terror ellen kelt
fel a magyar nép, ezért volt a
forradalom.
„Emlékezzünk,
hisz van kire emlékeznünk.
Sok ezer honfitársunkra
kiket elvesztettünk.
Forradalom volt,
azt elmondhatjuk ma már.
Közös sírjuk fölött,
egy kopjafa áll.”
Antóni Sándor
1956 Emlékezzünk
A csepellel megyünk…
Az 1956-os forradalom és
szabadságharc tiszteletére a
nyergesújfalui Ady Művelődési Ház és a Magyar Tartalékosok Szövetsége 2015. október 21-22-én megtartotta
hagyományos emléktúráját
a legendás teherautóval és
páncéltörő löveggel.

Az útvonal: Héreg-Sárisáp- Nyergesújfalu – Bajót –
Bajna - Lábatlan-Gyermely.
Minden megállónál tisztelgéssel, tiszteletadással, nyílt
történelemórával vagy iskolai bemutatóval emlékeztek.
Az emléktúra részeként
Héregen az általános iskolánál a harmadik alkalommal megtartott bemutató
egy harci tevékenységgel
kezdődött, füstbombával és
hangos fegyverropogással,
amit az óvodás és iskolás
gyerekek már türelmetlenül
vártak.
Ezután bemutatták a
fegyvereket, a töltényeket,
amiket
megnézhettünk,
megfoghattuk, érezhettük a
súlyát. A bemutató zárásaként a páncéltörő löveggel
tiszteletlövést adtak le, majd
továbbindultak Sárisáp felé,
hogy nyílt történelemórát
tartsanak az ott élő lakosoknak.
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Kalandok és álmok

Élménypedagógia gyerekeknek Héregen
2015. október 17-én folytatódott Héregen a Jókai Mór
Kultúrotthonban a Nemzeti Művelődési Intézet Komárom-Esztergom Megyei
Irodájának Száz játék elnevezésű élménypedagógiai
programsorozata, amelynek
előzményei a 2015 májusa és
júniusa között megrendezett
szakmai találkozók, ahol a
megye ifjúsággal foglalkozó
szakemberei Bányai Sándor
vezetésével ismerkedhettek
meg az élménypedagógia
módszertanával.
A képzés lényege hogy a
gyerekek cselekvés által tanuljanak, próbára tegyék
képességeiket és
kreatív gondolkodásukat, használják fantáziájukat. Fontos hogy
a
feladatokat
együtt, egymást
segítve
oldják
meg, elmondják
véleményüket,
meghallgassák
másokét és önállóan fogalmazzák meg a tapasztalataikat.
A héregi foglalkozásokat
Kovács Barbara, a
Peron Music Alapítvány közösségi
munkása,
Hornyák-Pálmai
Éva, a Nemzeti
Művelődési
Intézet
Komárom-Esztergom

Megyei Irodájának munkatársa és Szénási Szimonetta, a megyei iroda szakmai
asszisztense tartották. A
három foglalkozásból álló
élménypedagógiai tréningre hamar összegyűltek a
jelentkezők. A foglalkozások nagyon jól sikerültek, a
résztvevő gyerekek hamar
feloldódtak és aktívan részt
vettek játékos feladatokban.
Csak egy kis élménybeszámoló a teljesség igénye
nélkül: indításként bemutatkozó játékok segítségével
ismerhették meg egymást
a foglalkozás-vezetők és a
résztvevő gyerekek, a lepe-

dős játékkal a gyors észjárásukat próbálhatták ki, a
pokrócátfordítós játékkal a
problémamegoldó képességüket tesztelhették. A közös
rajzolással több műalkotás
született, a labirintus játékban a kezdeti félelmek ellenére valamennyien gond
nélkül jutottak ki a labirintusból, ami hatalmas büszkeséggel töltötte el mind az
irányítókat, mind az „útkeresőket”.
Köszönjük a segítőknek a
mosolygós és élménygazdag
foglalkozásokat és a gyerekek kérésére visszavárjuk
őket!
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Egészségesebb ebédet kapnak a gyerekek szeptembertől
Egészségesebb és a korábbinál változatosabb reggelit,
ebédet és uzsonnát kapnak
a gyerekek a bölcsődékben,
óvodákban, iskolai menzákon szeptembertől - közölte
a család- és ifjúságügyért felelős államtitkár budapesti
sajtótájékoztatóján.
Az államtitkár azt mondta, szeretnék, ha a fiatalok
hozzászoknának az egészséges táplálkozáshoz, és ennek
köszönhetően felnőttként elkerülnék őket például a szívés érrendszeri betegségek.
Azt hangoztatta, semmi jót
nem akarnak kiűzni az iskolai konyhák kínálatából, de
szeretnék, ha az étrendben
több zöldség és gyümölcs
lenne, továbbá kevesebb sót
és cukrot használnának az
ételek elkészítésénél. Úgy
fogalmazott, hadat üzennek
a káros mesterséges alapanyagoknak, így például
mostantól nem lehet porból
krumplipürét készíteni, nem
lehet egészségtelen adalékanyagokat hozzátenni az ételekhez.
Várhegyi György konyháját is érintették a változtatások, tovább az ő gondolatait
olvashatják:
Mint ahogy azt korábbi cikkemben jeleztem, „új
idők jönnek a menzai étkeztetésben”.
Ez a legtöbb konyhán
akár igaz is lehet. Nálunk
azonban csak apróbb, de lényeges változtatásokat kellett végrehajtani. De hogy
őszinte legyek, nem így kez-

dődött szeptember elsején.
Mint szinte mindenki, elkezdtük az ajánlások (illetve
most már elvárások) szerinti
étlapot írni és az után főzni. Csak példaként: lecsós
gerslit, szardínia krémes
kenyeret, tejszínes pulykacombot készítettünk – ezek
maximálisan megfeleltek az
előírtaknak, de a gyerekek
nem díjazták. Egy alkalommal például krumplis tésztát
adtunk nagy hirtelen, mert
az „A” variáció a moslékos
vödörben végezte.
Ezek után újra értelmeztük az előírásokat. Az elsődleges szempontunk az
maradt, hogy a gyerek ne
maradjon éhes! Egyet értünk az alapvető célkitűzésekkel, miszerint kevesebb
só, cukor, zsiradék, fehérliszt stb. kerüljön az ételekbe. Kompromisszumot
kötöttünk (egyelőre csak a
mi oldalunkról). Például a
teából kivettünk egy jó rész
cukrot, kevesebb bő zsírban sült ételt adunk, a korábbiakhoz képest sótlanul
főzünk, több gyümölcsöt és

zöldséget kínálunk, de nem
annyit, amennyit előírtak és
nem úgy. Ez a korábbiakhoz
képest alig változott, mert
ez eddig is így volt, miként
nem újdonság a félbarna kenyér sem.
Abban maradtunk, hogy
hetente kipróbálunk egyegy új ételt, és amit szívesen
megesznek, azt a repertoárban hagyjuk, illetve abban
az irányban újítunk tovább.
Példa erre a párolt bébirépa,
zöldborsó, tejes kukorica
köretként, vagy a csicseriborsó-krém, a polenta gyümölcsszósszal.
Meg kell jegyeznem, hogy
ezek a változtatások is költségtöbblettel jártak, azonban
az önkormányzat rögtön
reagált és megemelte a hozzájárulás mértékét. További
nélkülözhetetlen támogatást
kapunk az iskola és az óvoda pedagógusaitól is.
Úgy látjuk, hogy türelemmel és kitartással meg tudjuk nyerni a gyerekeket is és
közelíteni tudunk az elvárásokhoz.
Várhegyi György
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Egészségoldal
A hűvös és borongós őszi
napok könnyen elronthatják a hangulatunkat, ebben
az időszakban gyakoriak a
köhögéssel és náthával járó
fertőzések. Pár hasznos tipp,
hogy ősszel és télen is egészségesek maradjunk. Sokan
abba a hibába esnek, hogy
az őszi időjárás beköszön-

tével lemondanak minden
szabadidős tevékenységről,
pedig mind a testnek mind
a léleknek szüksége van a
friss levegőre és a mozgásra,
az immunrendszer erősödik
tőle, a légzőszervek pedig
fokozatosan
hozzászoknak a hidegebb levegőhöz.
Arra figyeljünk oda, hogy
bármit sportolunk, ne izzadjunk, mert a nedvesség
és a hideg hatására nagyon
könnyen megfázhatunk, és
akár tüdőgyulladást is kaphatunk.
A vitaminok és ásványi
anyagok különösen ősszel
fontosak, amilyen gyakran
csak lehet kerüljön zöldség
az asztalra, például tök és
káposzta. Fontos kiemelni

hogy a sütőtöknek nagyon
magas a c-vitamin és az ásványianyag tartalma, hatásos a megfázásos tünetek
enyhítésére és a nyálkahártya gyulladás tüneteire is
hatásos kezelési módszer.
De ezen kívül enyhítheti az
allergiás és az asztmás panaszainkat is.
A savanyú káposzta pedig maga az igazi multivitamin. A fejeskáposzta
tejsavtartalma nyersen is
vetekszik a joghurtéval. A
tejsavbaktériumok azon kívül hogy megakadályozzák
az élelmiszerek rothadását,
számos jótékony hatást fejtenek ki a bélrendszerre,
ugyanis a vastagbélben fejtik ki a hatásukat, ugyanis
a stressz, a fertőzések, vagy
az antibiotikum –kúrák után

segítenek visszaállítani a
felborult egyensúlyt. Az
igazi titok azonban a magas
rosttartalmában rejlik, amik
tulajdonképpen
kefeként
működnek a bélben, minden
oda nem illő salakanyagot
segítenek kipucolni. De a
savanyú káposzta levét sem
kell a csapba önteni, már
napi 1 dl elfogyasztása erősíti a bélflórát, megsemmisíti a káros baktériumokat és a
májat is tehermentesíti
És persze igyon elegendő
folyadékot! A fűtés miatt
a levegő szárazabb lesz,
ezért fontos hogy a száj és
garatüreg
nyálkahártyáját nedvesen tartsuk, hogy
a kórokozók ne tudjanak
megtelepedni rajta.
Jó egészséget kívánunk!
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Mindenkinek köszönjük,
aki részt vett az előző játékunkban, sok szép rajzot
kaptunk a nyári élményekről. A három szerencsés
nyertes csokoládét nyert
(névhúzással
sorsoltunk):
Galba Gyula, Tóvárosi
Dalma és Csordás Patrícia.
Gratulálunk nekik!
Újabb három csoki keresi
gazdáját, fejtsétek meg a rejtvényt, a fősort összeolvasva
egy szót kaptok, azt írjátok
le egy papírra, mellé a neveteket, címeteket, és hozzátok
be a hivatalba, vagy dobjátok be a hivatal postaládájába ha erre jártok, november
27-ig. Várjuk a megfejtéseket!
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Novemberi, decemberi programok
2015. november 12. - Nyugdíjas klub
2015. november 15. - Óvodások látogatása az Iskolába
2015. november 17. - Egészségnap az Iskolában
2015. november 16-20. - Kirándulás a közeli erdőbe, madáretetés az óvodásokkal
2015. november 18. - Fehér Hercegnő és az Aranysárkány
előadás az óvodában
2015. november 22. - Erzsébet kenyér jótékonysági rendezvény a katolikus templomban
2015. november 26. - Nyugdíjas klub
2015. november 27. - Játszóház az Iskola és az Óvoda szervezésében
2015. november 28. - Játszóház a Református Egyház szervezésében
Ebben a hónapban:
Idősek napja a vöröskereszt szervezésében.
Generációs vetélkedő a Kultúrotthonban.
2015. december 4. - Mikulás délután az Óvoda szervezésében. Az Óvoda Mikulás Falvára kirándul.
2015. december 5. - A túraszakkör a Királykúthoz kirándul
2015. december 6. - Mikulás kupa az Iskola részéről
2015. december 12. - Karácsonyi Koncert a Kultúrotthonban
2015. december 15. - Nyugdíjas klub
2015. december 16. - Iskolai karácsony
2015. december 17. - Karácsonyi est az Óvodában
2015. december 18. - Túra az Iskolásoknak, Madárkarácsony
2015. december 20. - Idősek Napja a Református Egyház
Szervezésében
2015. december 20. - A Szeretet lángját fogadjuk és adjuk
tovább a Kultúrotthonban
2015. december 21. - január 3. - Téli szünet Óvoda, Iskola
2015. december 23. - Nyugdíjas klub ünnepi összejövetel
Karácsony alkalmából
2015. december 28. - Óév búcsúztató a Kultúrotthonban a
Nyugdíjasklub részéről
2015. december 31. - Szilveszteri Bál a Kultúrotthonban
Advent idején beszélgetés Juhász Réka férjével a Református Egyház szervezésében.

2015. október-november

Megváltozott a
héregi könyvtár
nyitva tartása
Hétfő:
Kedd:
Csütörtök:

17-19 óra
16-19 óra
16-17 óra

Hulladék- és
avarégetés
Tisztelt héregi lakosok!
Az avar és kerti hulladékok nyílt téri égetéséről szóló 12/2005.(XI.02) rendelet
17. §-a szerint avart és kerti
hulladékot csak jól kialakított tűzrakóhelyen szadad
égetni úgy, ogy az az emberi
egészséget és a környezetet
ne károsítsa és az égetés hősugárzása kárt ne okozzon.
Az égetés rendje belterületen és ülterületen egyaránt
kedd és szombat, este 18
óráig.
Az égetendő kerti hulladék nem tartamazhat más
komunális, illetve ipari eredetű hulladékot (pl.: PVC,
veszélyes hulladék).
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