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Héregi Hírmondó
HÉREG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK HIVATALOS LAPJA

Kedves Olvasó!
Önkormányzatunk
nevében sikerekben gazdag
boldog újesztendőt kívánok
minden kedves héregi lakosnak.
Év elején szokás, hogy
áttekintsük az előző év eseményeit, programjait és településünket érintő fontosabb
döntéseket, változásokat. A
teljesség igénye nélkül kísérletet teszünk, hogy értékeljük a 2016-os esztendőt.
Ebben a lapunkban azokról az eseményekről szeretnénk tudósítani, amelyekről
korábbi lapszámainkban ezt
nem tettük meg.
FALUNAP
Május 28-án rendeztük
meg a Falunapot. Kora reggel kezdődött a készülődés
a főzőversenyre, melyen 11
csapat vett részt. A Héregi Önkormányzat minden
induló csapat részére 3 kg
sertéshúst biztosított. Sokféle étel készült, például
pörkölt, gulyás, babos-káposzta, házikenyér, gombás-tejszínes tokány, tortilla.
Ebben az esztendőbe profi
(szakácsokból
tanárokból
álló) zsűri döntötte el, hogy
milyenre sikerültek az ételek. Két első helyezett lett
a Héregi Fiatal Házasok
Klubja babos-káposztával és

a Berepülők csapata a sörös
raguval. Második helyezett
nem lett, a harmadik a Héregi Nőegylet lett a palócleves
mellé házikenyérrel. Reggeltől a késő délutáni óráig a Héregi Nyugdíjasklub
kedveskedett mindenkinek
tócsnival és palacsintával.
Délután kezdődtek a gyerek
programok az ugráló várral és a trambulinnal. Volt
csillámtetoválás, rajzasztal,
bingó, élőtársasjáték, és több
ügyességi játék. Később a
falunap a kulturális programokkal folytatódott, fellépett az Echo sramli zenekar,
a Héregi Mesevár Óvoda
óvodásai, a Gyémánt mazsorett csoport. Ismét meghallhattuk Kürti Vanessza
csodálatos hangját, ő énekelt nekünk. A Gerecse mazsorett csoport ismét szín-

vonalas műsort adott az
érdeklődőknek. A Yamina
hastánccsoport lányai, as�szonyai sem maradtak el a
tőlük megszokott látványos
produkcióval szórakoztattak bennünket. A kulturális
műsorok befejezéseként kihirdették a Virágos Héregért
mozgalom helyezettjeit. Az
első helyezett Licul János
(Béke utca 1.), a második
Csordás Józsefné (Petőfi
utca 1.), a harmadik pedig
Molnár József (Arany János
utca 1.) lett. Gratulálunk a
nyerteseknek, bízunk benne,
hogy a következő években
még több virág lesz közterületeinken.
A fiatalokat este a Jackson Criminal és a Black
Jack együttes szórakoztatta
nagyszerű zenékkel.
(folytatás a 2. oldalon)
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MÚZEUMOK ÉJSZAKÁJA A HÉREGI TÁJHÁZBAN
A Héregi Nőegylet 2015
őszén alakult baráti társaság. Alapelveink a tudatosság, úgy a családi élet, mint
a kultúra, sport a természet
szeretete és védelme terén.
Lakhelyünk, Héreg múltját,
jelenét és jövőjét a szívünkön viseljük. Kötelességünknek érezzük, hogy egy magyar településen, a magyar
kultúrát ápoljuk.
Először útjára indítottuk
a gyermekeknek a néptánc
oktatást. Tavaly ősszel még
a szomszéd településre, Tarjánba kellett átvinni a gyerekeket, ez év első felében már
Héregen, a Kultúrotthonban
folyt a tanítás Selmeczi Ági
néptáncos, pedagógus segítségével.
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A Múzeumok Éjszakája
a Héregi Tájházban elnevezésű programunkat július
2-án tartottuk meg. Nagy
örömünkre szolgált, hogy
sokan megtisztelték rendezvényünket, sőt a környező
településekről is érkeztek
vendégek. Tervünk az volt,
hogy az idei jelmondat
„Hősök, felfedezők, újítók”
szellemében egy jó hangulatú estét töltsünk együtt,
olyan programokkal fűszerezve, melyek a magyar
kultúrán, hagyományokon,
helyi értékeken alapulnak.
Igyekeztünk bevonni a legidősebbtől a legfiatalabb
korosztályig minden érdeklődőt.
Nieszner József polgármester úr megnyitója és a
nőegylet bevezetője után
megköszöntöttük 80. születésnapja alkalmából vendégünket,
Végh Józsefet, a
mai Tájház egykori lakóját.
Ezt
követően
Kovács
Dávid
történész értékes
előadása következett, Héreg elfeledett múltjáról.
A
történelmi
visszatekintés
után két program
is indult. A Tájházban korhű viseletben lehetett
fényképezkedni,
a másik épületben
pedig elkezdődött
a héregi családoktól gyűjtött régi
fotók
vetítése.
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Mindkét helyszínen nagy
volt az érdeklődés.
Selmeczi Ági és Egyed
Luca táncházat tartottak
kicsiknek és nagyoknak az
udvaron, közben a Sárközi
Cigányzenekar húzta a talpalávalót.
Már kezdett sötétedni,
amikor indult a tárlatvezetés a Tájházban Fodor Katalin vezetésével, elemlámpa
fénye mellett...
Később szintén lámpa
fényénél titokzatos, nosztalgikus tárlatvezetős, anekdotázós hangulat várta a látogatókat ezen a helyszínen,
hiszen a néhai Csík Rudi bácsi hangja szólt magnóról…
A zenekar késő estig húzta, a nótázás sem maradhatott el.
A program ideje alatt
külön sátorban folyt a vendéglátás. Saját sütésű, házi
kovászos kenyeret és „kenyérhez valókat”, süteményeket, helyi borokat, pálinkát, limonádét kínáltunk.
Ezúton szeretnénk még
egyszer kifejezni köszönetünket támogatóinknak, segítőinknek! Reméljük, hogy
ezután is mellettünk állnak
majd, segítik törekvéseinket,
céljaink elérését! Továbbra is
várjuk, gyűjtjük a régi héregi
képeket.
„Őrizzük emlékeinket,
gyűjtsük össze töredékeinket,
nehogy végleg elvesszenek, s
ezáltal üresebb legyen a múlt,
szegényebb a jelen s kétesebb
a jövő!”
Ipolyi Arnold
(folytatás a 3. oldalon)
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AUGUSZTUS 20-I ÜNNEPSÉG
A szokásokhoz híven augusztus 20-án a katolikus
templom előtti téren rendeztük meg Államalapításunk
és az Új kenyér tiszteletére
rendezett ünnepségünket.
Az ünnepi szent misét követően néhány vers elhangzása
után került sor a Templomkertben az új kenyér áldására, szentelésére és megszegésére.

XXIV. BARÁTI LOVASTALÁLKOZÓ
2016. október 7-9. között
rendezték meg a XXIX. Baráti Lovastalálkozót.
A program
pénteken
kezdődött egy zenés esttel,
melyen a tatabányai Jackson
Criminal és a héregi Bonitó Örömzenekar lépett fel a
rendezvény színpadán.
A lovas programok szombaton reggel kezdődtek. Ez
alkalommal is megrendezték a nehézfogatok akadályhajtását, a póni fogatok
részére a Rossol Miklós emlékversenyt, majd a Szabó
Géza emlékversenyt. Most
is mint minden évben, nagy
volt az érdeklődés.
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A Vadászhajtás során
ügyességüket is bemutathatták a gazdák. A rendezvény
keretein belül tartották meg
a hagyományos szüreti felvonulást is, népes felvonuló
sereggel. A lovas programokat természetesen kulturális
műsorok is kísérték a sörsátorban.
A hagyományoknak megfelelően lehetőséget kaptak
a helyi zenekarok és kultúrcsoportok.
Este
a
Lovas Szüreti Bálon
a Gerecse
Party Zenekar szórakoztatta
a mulatni
vágyókat.
A vasárnap hagyományosan
a
főzőversennyel indult, melyet
az Echo konyha angyalkái
nyertek meg.
A háromnapos rendezvény utolsó napjának dé-
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lelőttjén rendezték meg az
Első Alakor konferenciát.
Az őshonos magyar búza
egyre népszerűbb hazánkban. A jelenlévők érdekes
előadásokat hallhattak a
növény történetéről és hasznosításának lehetőségeiről.
Az érdeklődők meg is kóstolhatták az alakor búzából
készült termékeket.
A délelőtt folyamán több
érdekes lovasprogramot is
láthattak a rendezvényre
látogatók. Délután énekkarok foglalták el a színpadot
és szórakoztatták a nézőket és önmagukat is. A lovasprogramok fogat és ló
bemutatóval folytatódtak.
A gyermekek nagy örömére
sétakocsikázás is volt.
Vörös Géza, a Baráti Lovaskör vezetője azt mondta
hogy, 2017-évben rendezik
meg harmincadszor a baráti
lovastalálkozót, amire számos meglepetéssel készülnek. Ugyanebben az évben
lesz a Baráti Lovaskör 25
éves.
(folytatás a 4. oldalon)
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OKTÓBER 23-i MEGEMLÉKEZÉS
Önkormányzatunk már
augusztus végén megkezdte
a felkészülést az 56-os forradalom 60. évfordulójára.
Bizonyára sokan érdeklődve és tanácstalanul nézték a
községháza egyik ablakában
elindított visszaszámlálást.
Ez is az ünnepre való készülést segítette elő. Ebben az
esztendőben Levente Péter
vállalta, hogy megszervezi, összehangolja az ünnepi
műsort. A cél az volt, hogy
méltó emléket állítsunk az
56-os eseményeknek, hűen
emlékezzünk meg a forradalom hőseiről. Az ünnepi
műsorba elsődlegesen helyi
szereplőket szólított meg
és örömünkre szolgál, hogy
többen elfogadták a felkérést. Levente Péter mellett
Döbrentey Ildikó, Hencz
Jánosné Etus néni, Juhász
Zoltán és Dr. Takács Piroska
is szerepet vállalt a megemlékezésen. A szokásoknak
megfelelően Szabó Zoltán
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érdeklődők az „56 szovjet
szemmel” című darabot. A
diákok között 2 héregi tanuló Juhász Zoltán és Asztalos
Dániel is szerepelt az előadásban.
Méltó és magas színvonalú megemlékezést tartottunk
emlékezve a hatvan évvel
ezelőtti eseményekre.

Plébános úr és Jakab István
tiszteletes úr is imát mondott a forradalom áldozataiért.
Ezúttal nem zenekari kísérettel énekeltük el a szózatot és a himnuszt, hanem a
Gyermelyi Dalárda segítségével. A műsor zárásaként
a tatabányai Bárdos László
gimnázium diákjai előadásában megtekinthették az

BÉKELÁNG HÉREGEN
A Vértes Agorája és önkormányzatunk közös szervezésében december 16-án
a katolikus templomban megyei Békeláng átadó ünnepség volt.
Önkormányzatunk a megye minden települését
meghívta erre az alkalomra.
Örömünkre 18 település polgármestere, képviselője elfogadta meghívásunkat.
A Békeláng mozgalmat 30
évvel ezelőtt osztrák cserkészek indították el. Céljuk,
hogy a betlehemi születés
templomban egy örök mécsesről meggyújtott lángot a
(folytatás az 5. oldalon)
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világ minden tájára eljuttassanak hirdetve a békét és az
összetartozás szükségességét. Ebben az esztendőben
az a megtiszteltetés ért bennünket, hogy nem nekünk
kellett elhozni a lángot, hanem a Szlovákiai Magyar
Cserkész Szövetség ügyvezető elnöke Csémi Szilárd
cserkész gyermekek kíséretében adta át polgármester
úrnak a béke és a szeretet
lángját. Az eseményről a
Magyar Televízió élő egyenes adásban tudósított. Az
ünnepség színvonalát az
óvodások műsora, Récsi Mészáros Kármen éneke, Szabó
Zoltán plébános úr és Jakab
István tiszteletes úr könyörgése emelte.
Az átadási ceremóniát
követően az Echo zenekar
karácsonyi dalokkal és indulókkal szórakoztatta a
meghívott vendégeket. A
nyugdíjas klub tagjai pedig
süteménnyel, forralt borral
és teával kedveskedtek a jelenlévőknek. Az elmúlt évihez hasonlóan mécsesekből
most is egy nagy szívet raktunk ki. A nagy hideg ellenére jól sikerült rendezvényt
tudhatunk magunk mögött.
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Köszönjük mindenkinek
a segítségét, aki hozzájárult
az ünnepség lebonyolításához, szervezéséhez.
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ÁDVENTI ZENÉS DÉLUTÁN
A Hagyományőrző Egyesület december 10-én rendezte meg a hagyományos
ádventi zenés délutánt. Ez

szönt el Stréhli György a korábbi zenekarvezető és adta
át jelképesen a karmesteri
pálcát Tihanyi Ádámnak.
Örömünkre szolgált, hogy
ismételten vendégünk volt a
Gyermelyi Dalárda, férfi kórus. A gyermelyi, szomori,
mányi, bajnai, tarjáni és természetesen héregi tagokból
álló kórus újra elkápráztatta

alkalommal is zsúfolásig
megtelt a kultúrotthon. Nieszner József megnyitó gondolatait követően a héregi
zeneiskolások Mészáros Gábor tanár úr vezetésével adtak elő egy kis ünnepi műsort. Ezt követően a héregi
Gerecse Mazsorett és a tarjáni Gyémánt Mazsorett csoport adott a tőlük megszokott vidám,
hangulatos
műsort. A
táncok után
a gyermekekből álló
Echo zenekar szórakoztatta a
közönséget.
Ez
alkalommal kö-

a közönséget. De nem volt
ez másképpen a kórust követő előadásban sem. Récsi
Mészáros Kármen énekelt
csodás alkalomhoz illő dalokat és lehetőséget nyújtott
egyik tanítványának a tarjáni Bakos Szonjának is, hogy
ismételten bemutatkozhasson a héregi közönség előtt.
Az estet a szintén tarjáni
Fúvószenekar műsora zárta
Román Géza vezetésével.
Hangulatos
zárásként
meggyulladtak a csillagszórók, gyertyák és közösen elénekeltük a Csendes éj című
dalt. A tombola húzást követően még sokáig nótaszótól
volt hangos a kultúrotthon.
Köszönjük a szervezőknek
ezt a csodás programot.
(folytatás a 6. oldalon)
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15 ÉVES A HÉREGI
NYUGDÍJASKLUB
2016-ban ünnepelte az
újjáalakult Nyugdíjasklub
15. évfordulóját. A rendezvényre meghívást kaptak a
tardosi, baji, tarjáni, gyermelyi és az imelyi nyugdíjasklub tagjai is. Lenti Józsefné
vezetésével a házigazdák a
köszöntőket követően kis
műsorral és vacsorával kedveskedtek a vendégeknek.
A jelenlévő 170 ember nagyon jól szórakozott, hiszen
a vacsorát követően Pilczinger Zsolt zenéjére táncra is
perdülhetett a publikum.
Öröm volt nézni a teli táncparkettet.
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Jó tudni, hogy az idősödő
emberek nagyon aktívak,
szervezik közösségi életüket, ezentúl pedig minden
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községi rendezvény meghatározó résztvevői. Gratulálunk és jó egészséget kívánunk a következő 15 évhez.

Tudta?
Héreg is versenyben volt a
legszebb fekvésű magyarországi települések versenyében!
2016. szeptemberében az
Origó hírportál egy versenyt
szervezett „Keressük Magyarország legszebb fekvésű falvát” címmel.
A megyei önkormányzat
három települést nevezett
be ebbe a versenybe. Súrt,
Dömöst és Héreget. Megtiszteltetés számunkra, hogy
a megyei vezetés illetve a
turisztikai
szakemberek
bennünket is neveztek a versenyre. A küzdelem két fordulóban zajlott.
Az első fordulóban a kiírás alapján egy hétig lehetett szavazni a települések-

re, majd minden megyéből
a legtöbb szavazatot kapott
település jutott a második
fordulóba.
Sajnos az első szavazást
két nap után lezárták, mert
egyes települések nem tartották be a szabályokat, úgy
szavaztak. A megyei településeinkre közel 31 ezer

szavazat érkezett, aminek a
6 %-t kapta meg Héreg. A
megyei győztes, aki később
az országos versenyt is megnyerte Súr község lett. Gratulálunk nekik, de tudjuk,
hogy mi csodálatos helyen
élünk, csak esetleg bennünk
még nem volt olyan nagy a
szavazási hajlandóság.
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Bemutatkozás

Kedves Héregiek!
Engedjék meg, hogy röviden bemutatkozzam önöknek. Szádóczkiné Török
Ivettnek hívnak. 2016. 08.01e óta én látom el a falu védőnői teendőit. Endreszné
Terike nyugdíjba vonulása
után.
2003-ban diplomáztam a
Semmelweis Egyetem Főiskolai karán családgondozó
védőnőként. Ezt követően
Budapesten a IX. kerületben
kezdtem el dolgozni. Majd
megszülettek a gyerekeim.
(2 lány, jelenleg 12 és 9 évesek) A GYES után szülőfalumban, Bajóton dolgoztam
védőnőként. Volt idő, amikor 3 települést láttam el.
(Bajna-Epöl helyettesítését
is) 2014-től Nyergesújfalun
dolgoztam
védőnőként.
Mindemellett kineziológus,

babamas�százs oktatói
végzettséget
is szereztem.
Idén májusától
egy rövid időre (kb 2 hónap)
pályaelhagyó
védőnő lettem.
Ekkor keresett
meg a vezető
védőnő, illetve
a Polgármester Úr, hogy
szükség lenne
a munkámra a
faluban. Mivel
szerettem védőnőként dolgozni, szívesen
vállaltam a feladatot. Hetente 2 napot vagyok a faluban.
Kedden, 9-13 között a tanácsadások miatt (várandós
tanácsadás, orvossal tartott
tanácsadás és önálló védőnői tanácsadás), szinte egész
nap a rendelőben vagyok.
Csütörtökön szoktam látogatni és az iskolai, óvodai
valamint az adminisztrációs
munkámat végezni. Mobil
telefonon (70/647-5744) a
hét többi napján is általában
elérhető vagyok. Létrehoztam a Héregi védőnő facebook oldalt, amin keresztül
szintén tudják tartani velem
a kapcsolatot.
Néhány hónap alatt megtapasztaltam, hogy problémát okoz az óvodába
járó gyermekek kötelező
szűrővizsgálata. A jogszabály (51/1997 NM rendelet,
49/2004 ESZCSM rendelet)
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előírja ezeket a szűréseket.
Nem egyezik a védőnői és
az orvosi szűrés. Én megpróbálok rugalmasan igazodni
a szülők munkaidejéhez és
egyszer-egyszer tovább itt
maradok, hogy emiatt ne
kelljen szabadságot kivenni,
azonban szeretnék mindenkit arra kérni, hogy a megbeszélt időpontban jelenjenek meg, vagy jelezzék, ha
nem tudnak jönni, ne várjak
hiába.
Szívesen
foglalkozom
egészség neveléssel, ezért
2015-ben elvégeztem a védőnői méhnyakrák szűrési
képzést is. Szívesen dolgozom ezen a területen. A jövőben szeretnénk elérhetővé
tenni ezt a lehetőséget a falu
női lakosai számára is. Erről
bővebb tájékoztatást majd
később tudok szolgáltatni.
Végezetül szeretnék mindenkinek Boldog, békés Ünnepeket kívánni!
Tisztelettel:
Szádóczkiné Török Ivett
védőnő
Kedves Olvasó!
Ebben a lapunkban rejtvényt nem adunk fel azonban adósak vagyunk az
előző rejtvény megfejtésével és nyertesével.
A megfejtés: Napsugár
Nyertes: Molnár Jázmin
A nyertes a nyereményét
munkaidőben a községházán átveheti.
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Közérdekű információk
Vérvétel

Gyógytorna

Önkormányzatunk szerződést kötött a tatabányai
Szent Borbála Kórházzal
vérvétellel kapcsolatosan. A
szerződés értelmében a háziorvos által kért laborvizsgálatokhoz szükséges vérvételt a múlt év novemberétől
a helyi orvosi rendelőben
végezzük. A feladatot külön
szerződéssel az önkormányzat finanszírozásában a körzeti ápolónő Tráj Tiborné
Mónika látja el. A két hónap
tapasztalatai alapján kéthetente szerda reggel van vérvétel a rendelőben. A vért
az önkormányzat Tarjánba
juttatja el ahonnan a tarjáni
önkormányzat gépkocsijával a laboratóriumba került.
A vizsgálatokat követően az
eredmény még aznap a háziorvoshoz kerül informatikai
úton. Nem kell be menni Tatabányára az eredményért
sem.
Ezzel a megállapodással az volt a célunk, hogy a
betegeknek ne kelljen két
alkalommal is Tatabányára
utazni (vérvétel, eredmény).
Kérjük, egyeztessenek időpontot és vegyék igénybe
ezt a szolgáltatást, amely a
betegek számára természetesen ingyenes.

Egy másik szolgáltatás
bővítéséről is szeretnénk tájékoztatni a község lakosságát. Ugyancsak az elmúlt év
utolsó negyedévében kötött
az önkormányzat szerződést
egy tatai céggel azzal a céllal,
hogy azok a beteg embereknek akik gyógytornára szorulnak, ne kelljen Tatabányára vagy Tatára utazniuk.
Szakorvosi, vagy háziorvosi
beutalóval a társadalombiztosítás által finanszírozott
(így a betegeknek itt sem
kell fizetniük) gyógytorna és
fizioterápia vehető igénybe
hetente két alkalommal az
általános iskola épületében.
A gyógytornát Gröschl-Barna Anikó tartja. Érdeklődni
lehet a 06 70/334 6708–as telefonon hétköznap 11-15 óra
között.
Kutyaügy
Az utóbbi időben egyre
több bejelentés érkezett a
község lakosságától, hogy
sok a kóbor kutya a településen. Sajnos több felelőtlen
gazda nem tartja be az ebtartás minimális szabályait
sem és a kutyák naphos�szat az utcákon kóborolnak,
veszélyeztetve gyermeket,

felnőttet. Az önkormányzat
11/2011. (VIII.29.) számú
rendeletében szabályozta,
hogy hány és milyen feltételek mellett lehet kutyát
tartani belterületen és zártkertben egyaránt. Az önkormányzat intézkedni fog a
közeljövőben a kóbor állatok
befogásáról és a felelőtlen
tulajdonosok
felelősségre
vonásáról.
Kérünk minden kutyatartót, hogy a szabályokat
betartva a közösségi együttélési normákat figyelembe
véve gondoskodjanak kedvenceikről.
Felhívás
A Vértes Vidéke Hulladékgazdálkodási Nonprofit
Kft. 2017. január 20-án (péntek) és 27-én (péntek) fenyőfa gyűjtést végez a lakossági
ügyfelek részére. A fenyőfákat a szállítás napján reggel
6 óráig kérjük kihelyezni, díszítő elemektől, egyéb hulladékoktól mentesen. Kérjük a
Tisztelt Lakosságot, hogy
az elszállítandó fenyőfákat
a meghirdetett időpontban
helyezzék el ingatlanaik elé
oly módon, hogy az tehergépjárművel megközelíthető legyen, a közlekedést ne
akadályozza.
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