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Testvértelepülési szerződés Nyírágóval
Héreg községnek 2016.
március 15-e mérföldkőnek
számít. A megemlékezés
és a kiállítás megnyitó után
nagy esemény történt.
A program zárásaként ünnepi testületi ülésre került
sor, amelyen testvértelepülési együttműködési megállapodást kötött Héreg a felvidéki Nyírágó településsel.
A szerződéseket a jelenlévők
előtt Nieszner József, Héreg
és Fekete Zoltán, Nyírágó
polgármestere hitelesítette
aláírásával.
Héregnek két szlovákiai
településsel van testvérkapcsolata. Ímely községgel
2011. június 25-én írtak alá
hivatalos testvérkapcsolati
szerződést.
A Bethlen Gábor Alapítvány támogatásával a testvér települési program záró
akkordjaként 2016. március
15-én került aláírásra a szerződés Nyírágóval. A községek vezetői szerint a közös
történelmi múlt a kapcsolatuk alapja.
Évekkel ezelőtt helyismereti könyvben találtak információkat arra, hogy honnan
származnak a falu lakói. A
régi írások szerint a török
pusztítás után Héregen csak
néhány lakóház maradt állva, de 1690-re újra benépe-

sült. Katolikus lakosai a felvidéki Imelyről, református
lakosai pedig a Hont vármegyei Nyírágóról származtak
ide.
2000-ben közösen ünnepeltük a Milleniumot, ez volt

az első fontos találkozás.
Azóta a községek vezetői
rendszeresen találkoznak,
egymás rendezvényein részt
vesznek, néhány család között baráti viszony alakult ki
az évek során.

Héregi Hírmondó

2. oldal

2016. január-április

„Itt a farsang, áll a bál…”
2016. január 30-án, szombaton, 15-órai kezdettel a
héregi általános iskola és
óvoda szervezésében idén
is megrendezésre került a
kultúrotthonban a jelmezes gyermek farsangi bál.
A mulatság az óvodások
és kisiskolások műsorával
kezdődött, nagyon ügyesen
és lelkesen szerepeltek, öröm volt
nézni az előadásukat. Ezután a
gyerekek felvonulása következett, nagyon sok
szép, ötletes és
mókás
jelmezt
láthattunk
és
nagy örömünkre
néhány szülő is
beöltözött a gyer-

mekével. A zenéről és a jó
hangulatról a Gerecse Party
Zenekar gondoskodott. A
fal melletti asztalon gusztusos szendvicsek sorakoztak,
mellettük az elmaradhatatlan piskótatekercs szeletek
és szörp várta a megéhezett
és megszomjazott vendégeket. Ezúton is szeretnénk kö-

szönetet mondani a Nyugdíjas klub tagjainak, hogy
átvállalták a süteménysütés,
szendvicskészítés gondját,
hogy a családok nyugodtan
készülhessenek a gyermekbálra.
A színpad előtti asztalokon sorakoztak a nyeremények a tombolasorsolásra.
Sok-sok plüssállat, édesség, gyümölcs és játék
várta dekoratívan
becsomagolva
hogy elkezdődjön a sorsolás. Az
asztalok előtt kíváncsi gyerekek
nézegették miket
szeretnének belőle nagyon-nagyon megnyerni.

A Magyar Kultúra Napja
A Magyar Kultúra napjára 1989 óta emlékezünk.
Kölcsey Ferenc ezen a napon fejezte be a Himnusz
megírását 1823-ban a kézirat
szerint.
Kölcsey Ferenc (17901838), a reformkor költője,
politikusa, szónoka, aki jogi
tanulmányokat
végzett,
1815-ben került testvéreivel
megörökölt szatmárcsekei
birtokára és rövid megszakításokkal haláláig élt ott.
Műveinek nagy részét, közte a Himnuszt is, a hajdani
Csekén alkotta. Onnan levelezett a kor nagyjaival, Kazinczy Ferenccel, Szemere

Pállal, Wesselényi Miklóssal és Kállai Ferenccel, illetve csekei házánál gyakran
megfordultak az akkori joghallgatók és ügyvédjelöltek.
A Csekén alkotott Hymnus,
a’ magyar nép zivataros századaiból művének kéziratát
1823. január 22-én tisztázta
le a költő, s ezt a napot 1989
óta a magyar kultúra napjaként ünnepeljük.
Kölcsey Ferenc szövegét Erkel Ferenc zenésítette
meg, és 1844. július 2-án a
pesti Nemzeti Színházban
először mutatták be a Himnuszt, az össznemzeti imádságot.

Héregen 2016. január 22én, 16 óra 30-kor kezdődött a
megemlékezés a héregi iskola könyvtárában. Az Árpád
és Bárdos Gimnázium tanulói egy 30 perces verses-zenés műsorral készültek. A
műsor központi gondolata
az írók, költők iránti tisztelet és érdeklődés felkeltése,
erősítése. Az előadás nagyon jól sikerült a közönség
élvezettel és érdeklődéssel
hallgatta. A versek és zenei
előadások remekül kiegészítették egymást. Egyszerre
volt szórakoztató, emlékezetes és figyelemfelkeltő minden korosztálynak.
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Januárban ismét Doni Hősök Emléktúra volt
Egyre népszerűbb a hagyományos, minden év
januárjában megrendezett
Doni Hősök Emléktúra.
Ahogy az eddigi években,
úgy idén, a tizenhatodik alkalommal is lesznek újdonságok a menet végrehajtása
során.
A minden évben egyre
több résztvevő érdeklődőt
magával ragadó Doni Hősök Emléktúra tavaly már
háromszáznál is több katona
és civil jelentkezett. És idén
sem volt ez másképp! Jásdi Balázstól, az emléktúra
főszervezőjétől megtudtuk:
az idei, január 28-30. közötti
emléktúra különlegessége,
hogy először szervezik úgy,
hogy egyszerre öt különálló
szakasz-szintű alegység, öt
különböző útvonalon teljesíti a túrát.
Héregen 2016. január 29én, pénteken, 17 óra 30-kor
kezdődött a megemlékezés
a hősi emlékműveknél, a
Don menti csatákban elesett,

megsebesült és a csatákat
túlélő hősök és áldozatok
emlékére. A második magyar hadsereg 1942/43-as
hősies küzdelme a Szovjetunióbeli Don folyó partján
mindörökre történelmünk
része marad. Az események
körülményeinek
ismerete –különösen a katasztrófa
évfordulóján- főhajtás azon
katonák előtt, akik kötelességük teljesítése közben estek el a távoli jéghideg, havas tájakon.

A megemlékezésen Nieszner József polgármester Úr
és Jásdi Balázs Főhadnagy
Úr gondolatait hallhattuk a
Doni tragédiáról.
Kankainé Tringer Ibolya
előadásában Szántai Sándor:
Anyám hazavár című verset, Kandorf Bence általános
iskolai tanuló előadásában
ismeretlen költő: Anyám
hazavár című verset és
Csente Julianna: Csak Istentől volt a remény című verset Németh Lászlóné adta
elő. Jakab István tiszteletes
úr imát mondott az elesett
katonák tiszteletére, majd
önkormányzatunk vezetői
elhelyezték a megemlékezés
virágait. A Díszlövés után a
szózat közös eléneklésével
ért véget a megemlékezés.
Köszönjük mindenkinek,
akik velünk emlékeztek
hőseinkre!
„Aludjatok, ti áldott hőseink,
pihenj te néma hadsereg!
Ringasson békén a távoli rög,
s ne bántson könny, mely
értetek pereg.”
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Március 15-i megemlékezés
Az idei évben a március
15-ei megemlékezés a Református templomban kezdődött. A Himnusz elhangzása
után Jakab István Tiszteletes
Úr és Szabó Zoltán Plébános
Úr szólt néhány gondolatot.
A templomban felhangzott a
Gyermelyi Dalárda is.
A megemlékezés felvonulással folytatódott. Zászlóforgató mazsorettek és
menetzenekar kíséretében
vonultak a megemlékezők
a református templomtól az
1848-as emlékműhöz.
Iskolánk tanulói mellett
a Gyermelyi Dalárda és az
Echo zenekar is közreműködött ünnepi műsorban. Petőfi Sándor Talpra magyar
című versét Juhász Zoltán
szavalta el.
Nieszner József, polgármester az ünnepi beszédében az összefogás jelentőségéről és annak további
erősítéséről beszélt.
A koszorúzásban részt
vettek a református és katolikus felekezetek, valamint
Héreg és a felvidéki Imely
és Nyírágó települések képviselői.

Programunk a Jókai Mór
Kultúrotthonban folytatódott, ahol Krajcsirovits Henrik Hullámzó hegyek című
életmű kiállításának megnyitóját tartották. Kövesdi
Mónika művészettörténész
méltatta a művész pályafutását, és jelképes tárlatvezetésen mutatott rá a képek
mögötti tartalmakra és ös�szefüggésekre. A kiállításon
jelen volt Krajcsirovits Henrikné és lánya, Kinga is.
Polgármester Úr a bevezetőjében elmondta: Krajcsirovits Henrik emlékkiállítása,
a témaválasztása miatt aktuális Héregen, de községünknek ennél is fontosabb,

hogy a település címerének
tervezője is maga a művész
volt. Kiemelkedően fontos,
hogy Héregen is sokan láthatták az életmű kiállítást,
amely A Vértes Agorájának
köszönhetően egy hónapig
volt látogatható a nyitvatartási időben.
A program zárásaként ünnepi testületi ülésre került
sor, amelyen testvértelepülési együttműködési megállapodást kötött Héreg a felvidéki Nyírágó településsel.
A szerződéseket a jelenlévők
előtt Nieszner József, Héreg
és Fekete Zoltán, Nyírágó
polgármestere hitelesítette
aláírásával.
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A húsvét a kereszténység legnagyobb ünnepe
A húsvét a kereszténység
legnagyobb ünnepe, amikor
Jézus kereszthalálára és feltámadására emlékezünk.
A Biblia szerint Jézus –
pénteki keresztre feszítése
után – a harmadik napon,
vasárnap feltámadt. Kereszthalálával nem szabadította meg a világot a szenvedéstől, de megváltotta
minden ember bűnét, feltámadásával pedig győzelmet
aratott a halál felett. A valláson kívül a tavaszvárás, a
tavasz eljövetelének ünnepe
is, amelyet március vagy
április hónapban (a Hold
állásának megfelelően) tartanak. A húsvétnak megfeleltethető, időben korábbi
zsidó vallási ünnep (héber
nyelven pészah) az egyiptomi fogságból való szabadulás ünnepe volt. A húsvét a
pészahhal ritkán esik egybe,
mivel a Hold járása szerinti
naptár és a két változó ün-

nep számításától függ. A
húsvét egybeesik a tavaszi
nap-éj egyenlőség idején
tartott termékenységi ünnepekkel is, amelynek elemei a
feltámadás, az újjászületés.
Virágvasárnap a húsvét
előtti utolsó vasárnap, szerepe, hogy bevezesse a szent
háromnap
liturgiát, egyben a nagyböjti előkészület
csúcspontja is. A Biblia tanítása szerint ekkor vonult be
Jézus szamárháton Jeruzsálembe. A hívek pálmaágakat
tettek az útra szeretetük és
tiszteletük jeléül, s lábai elé
virágokat hintettek. Innen
kapta a mai nap a virágvasárnap nevet.
Nagycsütörtök az utolsó
vacsora emléknapja. Ekkor
emlékezünk arra, amikor
Jézus a Getsemáné-kertben
búcsút vett tanítványaitól,
mielőtt elhurcolták a katonák. A nagycsütörtöki
szentmisén szólalnak meg

utoljára a harangok a templomban. A csend egészen
nagyszombatig tart, ekkor
minden harang egyszerre
szólal meg.
Nagypéntek Jézus kereszthalálának napja. Ezen
a napon a hívő emberek szigorú böjtöt tartanak, húst
egyáltalán nem esznek, csak
egyszer laknak jól. A keresztények körében ez a mély
gyász és a bűnbánat napja.
A templomokban csend és
sötét lesz, a harangok is elnémulnak Jézus szenvedéstörténetéről Passiójátékkal
emlékeznek meg.
Nagyszombaton véget ér
a negyvennapos böjt, és este
újra megszólalnak a harangok a templomokban, melyek a körmenettel kezdődő
örömünnepre hívnak, ami
Jézus feltámadását idézi. A
nap legjelentősebb eseményei a vízszentelés és a tűzgyújtás, illetve a feltámadási
körmenet. A tűzgyújtás a remény szimbóluma is.
Húsvétvasárnap
Jézus
feltámadását ünnepeljük. A
húsvéti szokások közé tartozik az ételszentelés, mely az
utolsó vacsora emlékét őrzi.
Húsvéthétfő a vidámság
napja. Ezen a napon a legelterjedtebb népszokás a
locsolás. A víz megújító,
tisztító erejébe vetett hit az
alapja ennek a hagyománynak. Úgy tartják, hogy a locsolás a keresztelésre utaló
szokás, illetve az eladósorban lévő lányok szépség-, és
egészségvarázslata volt.
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A tavasz gyógynövénye:

a medvehagyma

A növény a nevét onnan
kapta, hogy amikor a medve
felébred a téli álmából, csak
ezt az egy növényt fogyasztja, hogy a téli alvás alatt a
szervezetében felhalmozódott salakanyagokat kitakarítsa.
Gyógyhatása
A fokhagymához hasonlatos tulajdonságai miatt
hatása hasonló. A szervezet
megtisztítására tökéletesen
alkalmas, gyógyhatású levelek hatása áprilisban és
májusban, virágzás előtt a
legerősebb, hisz ilyenkor
még zsenge és friss. A legerősebb vértisztító növény,
gátolja a vérrögképződést,
csökkenti a vérzsírt. Javítja
a memóriát, mivel tisztítja a
hajszálereket is. Magas vastartalma miatt vérszegénység esetén is bevált növény.
Tavaszi méregtelenítő kúrák
tökéletes tápláléka lehet,
hisz antibakteriális hatása
mellett az immunrendszer

erősítésében is szerepet játszik. A gyomor- és bélműködésre kifejtett jótékony
hatása miatt a közérzet is
javul. Tisztítja a vesét és a
húgyhólyagot, serkenti a
vizelet kiürülését. Kimossa
a vese és hólyaghomokot
illetve az apróbb köveket.
Érelmeszesedés vagy magas
vérnyomás ellen bevethetjük vízhajtó hatása miatt,
sőt a szervezetet ,,átmosó”,
tisztító hatása miatt a bőrrendellenességek kezelésében is segíthet. A növény
használata csökkenti a felső
légúti megbetegedések kockázatát. Különösen alkalmas
az időskori hörghurut váladékainak felszabadításában
és eltávolításában.
Fogyasztása
Apróra vágva ízesítőként használhatjuk krémsajtokban, levesekben, pogácsában, de húsételekhez
fogyaszthatjuk párolva, de
krémlevesként is megáll-

ja helyét. Friss leveleiből
salátát, vagy a spenóthoz
hasonlatos főzeléket készíthetünk. Szárított leveleiből
(1-2 evőkanál) 3-4 dl vízzel
leforrázzuk, letakarjuk, 5-10
percig ázni hagyjuk, szűrjük
és kortyonként fogyasztjuk.
Napi 2-3 csésze az ajánlott
adag. Tinktúrából napi 1216 csepp a dózis, érdemes
reggel, vízbe csepegtetve
bevenni. A tinktúra előnye
hogy egész évben a rendelkezésünkre áll.
A növény leírása
Erdőkben,
ligetekben
nagy telepeket alkot. A fokhagyma illatára és ízére emlékeztető, 25-30 cm magas,
hófehér virágú, évelő növény. Március végén, április
elején jelennek meg a föld
felett levelei.
Jó tudni
Könnyen összetéveszthető
a gyöngyvirággal és az őszi
kikericcsel, amelyek azonban mérgező növények!
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Kedves Gyerekek. Eltelt a
tél, itt a tavasz. Nektek mit
jelent a tavasz? Nekem azt,
hogy fűszeres illatú a langyos szél. Hogy kibújnak az
első virágok, színpompásak,
jó illatúak. Végre átmelegít
a napsütés, vastag sapkát,
sálat , kesztyűt elrakhatjátok, és már lassan nem kell
a kabát sem. Felébred, újjáéled a természet, virágoznak
a fák, még egy kis idő és milliárdnyi levél bújik elő.
Fejtsétek meg a rejtvényt,
a fő sorát olvassátok össze
és a megfejtést a nevetekkel
együtt írjátok le egy papírra
és hozzátok be a hivatalba,
vagy a hivatal postaládájába, vagy akár az iskolában,
de nekem is odaadhatjátok
2016. május 20-ig!
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Tájházak napja Héregen
A Magyar Tájházak Szövetsége rendezésében 2013
óta a Szent György naphoz
legközelebb eső szombaton
tartják az egész országban
a Tájházak Napját. Községünk azóta is minden évben
csatlakozik a programhoz.
Ezen a napon több mint
ötven település tájháza tárja
ki kapuit a nagyközönség
előtt.
Így történt ez községünkben is április 23-án. 9 órától nyitott ajtókkal várták
a szervezők a látogatókat.
Tájházunkban nemcsak az
állandó kiállítást lehetett
megtekinteni, egyéb programokkal is várták az érdeklődőket.
10 órától óránként meglepetés műsort láthattak és
hallhattak az odalátogatók.
A zeneiskolások műsora
nyitotta a kulturális progra-

mok sorát. Bogdán Boglárka, Roncsek Dávid, Roncsek
Emma, Tóbiás Klaudia és tanáruk Mészáros Gábor furulyaszóval töltötték meg a
parasztház kis szobáját. Később Nieszner Kata játszott
néhány ismert dallamot
harmonikán. Délben Magyar Népmeséket olvasott
nekünk Bogdán Boglárka
és Nagy Dániel 4. osztályos
tanulók. Végül Rieth Bendegúz tenorkürt játékával
szórakoztatta a kedves látogatókat.
A Nyugdíjas Klub Lenti
Józsefné Erzsike vezetésével most is helyben készült
finomságokkal
vendégelte meg az odalátogatókat.
Már reggeltől sürögtek- forogtak a lelkes asszonyok.
Bográcsban főztek babgulyást, krumplis pogácsával
és süteményekkel kínálták

az érdeklődőket. A délelőtt folyamán az iskolásokat nagy szeretettel várták
egy palacsintázásra. Erre az
alkalomra Tóbiás Lajosné
minden gyereknek varrt egy
kötényt. Ezúton is köszönjük mindenkinek, aki bármilyen módon segített, hogy
létrejöhessen ez a remek, élményekkel teli nap.

Hagyományos Borverseny
Kis falunkban idén március 5-én került megrendezésre a Hagyományos
Borversenyünk. Héregről,
és településünk 30 km-es
körzetéből érkeztek a termelők (Bajna, Gyermely,
Mány, Tarján, Tatabánya). A
rendezvényre most is, mint
mindig, nagy volt az érdeklődés. Összesen 72 bor volt
versenyben.
Az eseményen összesen 54
érem, 9 arany, 26 ezüst és 19
bronz díj került kiosztásra a
borok készítőinek. Héreg
Önkormányzatának oklevelét tizennégyen vehették át.
A Borverseny idén is színvonalas volt, remek hangulatban telt! A zenét a Sárközi
zenekar biztosította.
Ezúton is gratulálunk
minden kedves díjazottnak!
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