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Tanulmány úton járt
a Vértes-Gerecse Közösség
A Vértes-Gerecse Vidékfejlesztési Közösség 2010. november 10-én szakmai tanulmányút keretében látogatást tett a Bakonyalja-Kisalföld Kapuja Egyesületnél,
Kisbéren. A tanulmány úton a Vértes-Gerecse Közösség
elnökségi tagjai és a munkaszervezet dolgozói vettek
részt. Délelőtt érkeztek meg Kisbérre, ahol Szíjj Ferencné
elnökhelyettes asszony köszöntötte a vendégeket, és bemutatta az akciócsoport eddigi munkáját, a vidékfejlesztésben elért eredményeket.
A szakmai megbeszélés után az Egyesület működési területén megvalósult beruházásokat tekintették meg, bepillantást nyerve a térség életébe.
Bakonyszombathelyen Pintér Lajos polgármester úr
mutatta be a település büszkeségét, a Benedek Elek
Általános Iskolát, ahol az elmúlt években több tíz millió
forintos fejlesztéseket hajtottak végre. Minden igényt
kielégítő az eszközállomány, a pedagógusok nagy lelkiismerettel és odaadással végzik feladatukat. Az iskola
fenntartásával kapcsolatban is hosszú távon gondolkodnak, a használati meleg vizet biztosító napelemeket és
faaprítékos fűtésrendszert is kialakítottak. Mindezeket
pályázati pénzből tudta megvalósítani az intézmény.
Az Új Magyarország Vidékfejlesztés Program keretében
az iskolával szemben öko-játszóteret és parkot, Pajtaszínházat hoztak létre, a régi iskola megmaradt épületszárnyában pedig iskolamúzeumot és tiszta szobát rendeztek be.
Keréktelekin a Keréktelekiért Közalapítvány által megvalósított Natúrpark Információs Állomás Létrehozása
című projekt került bemutatásra. Utolsó állomás Császáron, az Agrogold Kft. telephelyén volt, ahol a tulajdonosok mutatták be a vállalkozás eddigi történetét, valamint
a vidékfejlesztési pályázatban megálmodott barkács- és
takarmányboltnak helyet adó, felújított épületet.
A tanulmányúton a Bakonyalja-Kisalföld Kapuja Egyesület dolgozói kísérték végig a látogatókat és nyújtottak
tájékoztatást a pályázati összegekből megvalósult beruházásokról. Sok érdekes információval gazdagodva, és a
kölcsönös együttműködés reményében tértek haza.
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LEADER

TÁRSADALMI
VITAANYAG

Az Európai Unió Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottsága 2007. szeptember 19-én hagyta jóvá a 2007-2013-as
időszakra vonatkozó Új Magyarország Vidékfejlesztési Programot. Az ÚMVP intézkedésein keresztül mintegy 1300 milliárd forintnak megfelelő támogatás hívható le, jórészt az
agrárium versenyképességét javító, illetve a természeti és a
vidéki épített környezet értékeinek megőrzését célzó beruházásokra.
A vidékfejlesztési célok megvalósulásához a 2007-2013 közötti időszakban az ÚMVP mintegy 262 milliárd forinttal járul
hozzá. A fejlesztési elképzelések kivitelezése során alapvető
fontossággal bír a LEADER-megközelítés, ami a települési önkormányzatok, vállalkozások és civil szervezetek együttműködését, a részvételükkel megalakult helyi közösségek által
stratégiába foglalt, alulról jövő kezdeményezések megvalósítását jelenti. A LEADER program regisztrációs időszaka 2007.
október 10-én zárult le, az ÚMVP Irányító Hatósága (IH) 96 helyi közösség előzetes elismerési kérelmét hagyta jóvá.
Az elmúlt kormányzati ciklusban meghirdetett LEADER és vidékfejlesztési
források területén azonban problémák
mutatkoznak, ezek részletei számos kritikát kaptak és kapnak ma is. A pályázók
bonyolult, túlbürokratizált eljárásrend
szerint, indokolatlanul hosszadalmas
döntési folyamat után tudják csak megvalósítani elképzeléseiket.
A Vidékfejlesztési Minisztérium Vidékfejlesztési Államtitkársága mint az ÚMVP Irányító Hatósága a LEADER program átalakítása és felülvizsgálata érdekében, az ÚMVP végrehajtásának félidejéhez érkezve, 2010. július 15-én munkacsoport
felállításáról határozott. A bizottság feladata a LEADER egyszerűsítését, közismert problémáinak kijavítását célzó feltáró
tanulmány elkészítése volt. A dokumentum elkészítésében
közreműködtek a Vidékfejlesztési Képzési Szaktanácsadási Intézet (VKSZI), a Vidékfejlesztési Minisztérium (VM), az
MNVH LEADER Szakosztály, az ÚMVP Monitoring Bizottság,
valamint a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (MVH)
munkatársai.
A Vitaanyag a tanulmány alapján készült összefoglaló dokumentum, amely a munkacsoport megítélése szerint tartalmazza azokat a LEADER program átalakítását célzó főbb
területeket, amik változtatásával biztosítható a fenti célok elérése. A program mielőbbi egyszerűsítése érdekében konkrét témaköröket fogalmaztak meg a problémák tárgyszerű
megjelölésével, azok megoldási javaslatával együtt.
Budapest, 2010. október 28.
forrás: www.umvp.eu
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LEADER társadalmi
vitafórum Velencén
2010. november 9-én szervezte meg a Vidékfejlesztési Minisztérium és a VKSZI közösen azt a társadalmi vitafórumot, melynek legfontosabb témája a LEADER program átalakítása volt. A
Vidékfejlesztési Minisztériumból jelen volt Dr. Maácz Miklós főosztályvezető, Mezőszentgyörgyi Dávid és Tóth Péter, a VKSZIből Eperjesi Tamás igazgató, valamint Tar Gyula.
Bevezetőjükben elmondták, hogyan alakult meg a LEADER
munkabizottság és hogyan született meg a vitaanyag. 2010.
júliusában a vidékfejlesztési miniszter egy LEADER munkacsoport felállítását kezdeményezte, melynek fő feladata a LEADER
program során eddig felmerült problémák orvoslása, a problémák megoldása volt. A munkabizottságban részt vettek a
minisztérium, a VKSZI munkatársai, vidékfejlesztési szakértők
és HACS képviselők is. Elkészítettek egy közel 100 oldalas vitaanyagot, helyzetfeltáró elemzést, melyben minden felmerült
problémát felvázoltak, és megoldásokat is kerestek hozzájuk.
Ezt az elemzést rövidítették le 20 oldalra, melyet a www.umvp.
eu honlapon el lehetett olvasni, és a www.
mnvh.eu oldalon véleményezni. A VértesGerecse Közösség minden tagja részére
e-mail-en kiküldte, valamint eljuttatta az
eddig nyertes pályázóknak is, hogy minél
szélesebb körben megismerjék a program
átalakításának javaslatait. A legfontosabb
problémakörök: nyilvánosság, számon kérhetőség, teljesítmény és teljesítésértékelés
a LEADER rendszerben; HACS jogállása; HVS
felülvizsgálata és a pályázati felhívások kidolgozása; LEADER pályázatok benyújtása;
LEADER kérelemkezelés; összeférhetetlenség szabályozása; kisértékű projektekre vonatkozó speciális
eljárási szabályok alkalmazása; HACS-ok alapvető tevékenységi
területeinek erősítése; nemzetközi és térségek közti együttműködések jogcím végrehajtási rendjének átalakítása; terv, tanulmány, mint önálló jogcím; képzések.
A velencei fórumon a résztvevők további javaslatokat fogalmaztak meg, nem minden esetben értettek egyet a vitaanyagban felvázolt javaslatokkal. Ezért lehetőségünk volt további
véleményeket hozzáfűzni a témához. Közösségünk munkaszervezetének tagjai 2010. november 21-ig megfogalmazták saját
álláspontjukat, melyet a megfelelő helyre továbbítottak.
Az előadóktól elhangzott, hogy az Európai Unió szerint a LEADER
a tényleges vidékfejlesztés, ezért lesz jövője, a minisztériumnak
is kötelező továbbvinnie a következő 2014-2020 időszakban is.
Helyi komplex projekteknek nagyobb hangsúlyt kell adni, más
fejlesztési alapokkal közösen, hogy egy célra való felhasználás
legyen. – vidéki társadalom érdekében. A Vidékfejlesztési Minisztérium célja, hogy a helyi és központi szereplők közti bizalmat helyreállítsák, és a jó példákat kell minél többet emlegetni,
megismertetni a nagyközönséggel.
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„A vidékfejlesztés jó gyakorlatai a Völgy Vidéken”
BIOFARM Lovarda, Kajászó - 2010. november 19.

A Fejér megyében szomszédos Völgy Vidék Helyi Akciócsoporttól érkezett a meghívás arra a vidékfejlesztési konferenciára, amely a Váli völgy és környékének településeit magában foglaló térség jó gyakorlati példáit mutatta be. A konferencia nagyon
színvonalas volt, minden tekintetben elérte célját. Kézművesek, helyi termékeket
előállító kiállítók is nagy számban jelentek meg. A felkért előadók, az ellátás is a helyi
sajátosságok bemutatását segítették elő azoknak, akik megjelentek a rendezvényen.
A programon megismert példákat szeretnék ezúton is megosztani olvasóinkkal. Akit
részletesebben érdekel a Völgy Vidék HACS munkássága, illetve a konferencia pps
előadásai, megtalálhatják a következő linken: http://volgyvidek.hu/tanulmanyok.
html
Először a házigazda, Someus Edward mutatkozott be, méltán büszkélkedve az általa
megálmodott és megvalósított lovas farmra. A cégvezetés számára
a BIOFARM LOVARDA kialakítása helyszínéül a Váli-völgy, ezen belül
Kajászó megfelelő helynek bizonyult a Dél Budai térség közvetlen
közelében. 2009 végére épült fel 30 hektáron a farm, mely az állattenyésztést, a biogazdálkodást és a természet közeli állattartást
ötvözi 5 patkós minősítésnek megfelelő, nemzetközi színvonalú lovardával.
A továbbiakban a Tordason élő Zoltán Györgytől megismerhettük,
az „Egészségfalu” elképzelést, ami még csak tervezési szinten van,
és vár a megfelelő befektetőre és a hozzá szükséges források megszerzésére. A 3 modulból álló projekt egyrészt egy egészségügyi szűrőállomás lehetne, emellett „fogyasztás klinika” működne, melyet a
120 szobás szálloda egészítene ki. Az ellátás a gyógyulni és fogyni szándékozók érdekében természetesen reformkonyhához illően csak
bio élelmiszerekre alapozva képzelik el. Fetzer Csaba részletesen ismertette az Etyek-Budai Borvidék Borturisztikai Stratégiáját. Külső
szakértők bevonásával készült el a tanulmány. Cél, hogy a Budapesthez legközelebb fekvő borútat olyan kínálattal vértezze fel, amely
folyamatosan tud – legalább minden hétvégén – a városból kilátogatóknak a gasztronómiai élményeken kívül kulturális, és aktív turisztikai programokat biztosítani. Mindez azon múlik, hogyan tudják az etyeki bort és a borúthoz kapcsolódó termékeket védjegyezni,
a marketinget felépíteni, és az országimázs részévé tenni. Ehhez a témához nagyon jól kapcsolódott Molnár Balázs következő előadóként, aki a Völgy Vidék Tájtermék: helyi termék védjegy és tanúsítási rendszer kialakításáról és bevezetéséről beszélt. A kávészünetben
a Bicskei Szövetkezet saját feldolgozó üzemében készített tejtemékeket lehetett kóstolni. Később Bognár Sándor elnökúr felvázolta
gondolatait a „termelői közvetlen értékesítés és helyi piacok a Völgy Vidéken” címmel. A „mit - hogyan termeljünk és értékesítsünk”
gondolatkörről beszélt, amely jó példa lehet más állattartóknak is, igazolva, hogy nincs teljesen halálra ítélve az állattenyésztés, ha
megfelelő termékszerkezetet sikerül felépíteni, melyet a piac is kedvezően fogad. Racionálisan termelni számára annyit jelent: semmi
ne vesszen kárba, mindent felhasználva, ahogy annak idején őseink tették.
A váli telephelyű Champex Kft tevékenységét a Marianna Majorban Vígh László ismertette. Előadásának témája a Fenntartható
gazdasági modell kifejlesztése a helyi adottságok figyelembe vételével. A cég először biogomba termesztéssel, az ehhez szükséges
biokomposzt előállításával, majd gombaliofilizálással foglalkozott. Kapcsolódó üzletág a lótartás, mivel a gombakomposzt alapanyaga
a lótrágya. Tevékenységi körük bővítésének lehetősége a liofilizálásból és lótartásból ered. Az egykori Dreher birtokon a cselédházakat
falusi turizmus szállóvendégek fogadására sorban újítják fel.
Az Erdélyből áttelepült Mezei Rácz Ferenc most Vértesacsán él feleségével, aki gyékényfonással, Ferenc kemenceépítéssel foglalkozik.
Önellátás és fenntarthatóság, népi mesterségek és építészet címmel tartott blokkjában nagyon érdekes szemléletvilággal ismertette
meg a hallgatóságot. Az építészet hagyományos múltját idézte fel a kezünkbe adott régi hőszigetelő anyag, a gyékényköteg. De tőle
hallhattuk azt a példát is, mennyire elszakadnak a hagyományos ételektől a ma felnövő generáció gyermekei, akik rosszul lesznek a
frissen fejt tejtől. Lassan már mutáns nemzedéket nevelünk fel a csipszekkel, hamburgerekkel, kólával, akiknek a szervezete képtelen
megemészteni a hagyományos magyar ételeket. A konferenciát egy érdekes szemléletű, a térség egyik kisvárosi önkormányzatának
működési elvét bemutató előadás zárta. Horváth Bálint bemutatta egyrészt Martonvásár centrumára vonatkozó építészeti terveket,
másrészt beszélt Martonvásár térsége fejlesztési lehetőségeiről. Bemutatta a polgármesteri kabinetrendszert, amelyben a képviselőkön kívül a különböző bizottságokban egy Tanácsadó Testületnek is fontos szerepe jut a stratégiai tervezésben, a fejlesztések sikeres
kidolgozásában.
A tapasztalatokon felbuzdulva igyekszünk minél hamarabb megszervezni a „vidékfejlesztés jó gyakorlata a Vértes-Gerecse településein” címmel mi is a konferenciánkat. A sorozat lényege, hogy minden Helyi Akciócsoport bemutathassa a térségében azokat a mintákat,
jó, gyakorlati módszereket, melyek másoknak is kedvet és erőt adnak a projektötleteik megvalósításához. Várjuk az önként jelentkezőket is, akik szeretnének bemutatkozni szélesebb körben is.
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Kommunikációs
tréningen vettünk részt
A VKSZI (Vidékfejlesztési Képzési Szaktanácsadó Intézet)
2010. november 16-17-én szervezte meg azt a kommunikációs és médiaismereti rendezvényt Balatonfüreden, amin
munkaszervezetünk egyik munkatársa is részt vett. A két nap
alatt a résztvevők kommunikációs alapokkal, PR ismeretekkel, rendezvényszervezéssel, sajtókapcsolatokkal, e-marketinggel ismerkedtek meg, és hallgattak előadásokat. Első
nap a résztvevők egymással is ismerkedtek, bemutatkoztak,
mely térségekből, régiókból érkeztek, eddig milyen kommunikációs eszközöket használtak szervezetük népszerűsítésére, megismertetésére.
A tréning minden szempontból nagyon hasznos volt, mert
mások jó példáit alapul lehet venni, felhasználni a saját
egyesületünk jobb működésének céljából. A Vértes-Gerecse Közösség tervezi, hogy a tréningen tapasztaltak alapján
elkészíti, frissíti kommunikációs stratégiáját, hogy az abban
megfogalmazott célokat a leghatékonyabban elérje és megvalósítsa.

„Energiahatékonyság
és Megújuló Energiák
a Tatai - medencében”
2010. november 16-án 14 órai kezdettel került megrendezésre a Vértes-Gerecse Közösség tatai irodájában az Energiagazdálkodási Tudományos Egyesület Települési Energiagazdálkodási szakosztályának (ETE-TESZ) tájékoztató fóruma.
A Vértes-Gerecse Közösség Vidékfejlesztési Stratégiájában kiemelten szerepel a megújuló energiák hasznosítása, ezért is
kötöttek megállapodást az előbb említett egyesülettel.
Az ETE-TESZ egyik javaslatai a Fejlesztési Minisztérium felé,
hogy mérjék fel a gazdaságosan felhasználható megújuló E
potenciálokat. Az egyesület szakosztálya további segítségét
ajánlotta fel a II Széchenyi Tervhez. Vállalná a vidékfejlesztési
Az NCA Tanácsa 2010. november 10-i ülésén meghozta modell pályázati kiírásának egyszerűsítését szakmai szemdöntését a 2011. évi támogatási elvekről. A döntések a pontból, a kiírók, szakértők, célcsoportok, potenciális pályá„Tanács/ Beszámolók, közlemények” rovatban olvasható- zók közötti egyeztetéseken.
ak. Most csak röviden szeretnénk kiemelni a változásokat.
Csökkennek jövőre a működési támogatás összegei, maxi- A jelenleg megújuló E potenciál felmérés hiányzik a térségmum 3 millió Ft (az éves korrigált ráfordítás alapján az alsó ből. Hiányoznak a közeli települések önkormányzatai által
sávban max. 300 ezer Ft igényelhető). Szakmai támogatás: fenntartott intézmények főbb mutatószámai, hogy mennyi
pénzt fordítanak fűtésre, világításra, vízfogyasztásra stb. Fonlegfeljebb 6 M Ft lehet egy szervezetnek.
Újdonság, hogy működési és szakmai pályázatok esetében tos felmérni, hogy mely településeken lenne igény, lehetőség
egyaránt legalább 10% elvárt önrészt kell előírni, amely le- gazdaságosan üzemeltethető falu-fűtőművek kialakítására.
het: saját forrásból származó pénzbeni, természetbeni és A tatai kistérségben szeretnék előkészíteni, megvalósítani a
önkéntes munka. Tovább bővül a kötelezően elektroniku- „Energiahatékonyság és Megújuló Energiák a Tatai – medencében” modellprogramot.
san benyújtandó pályázatok köre is.

NCA támogatási irányelvek változásai

Vértes-Gerecse Közösség - HÍRLEVÉL - 2010. november						

Német Kultúregyesület Várgesztes
Hagyományőrzés Várgesztesen: népviselet és CD készítés

Az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program keretein belül, a Vértes-Gerecse Vidékfejlesztési Közösség által, több mint 2,5 millió forint támogatásban részesült a Várgesztesi Német Kultúregyesület. A pályázatot benyújtók
célja a német nyelv, kultúra, hagyományok ápolása, őrzése és felkutatása.
A támogatásból bemutatkozó CD-t készítettek 2000 darabszámban, és a
népviseleti ruháikat újították meg. A CD-n 27 db zeneszám található. Várgesztes területére a 18. sz. első felében telepítettek német földmunkásokat. A jelenlegi lakosok 80%-a német nemzetiségű. 1991-ben alapították
a Német Kultúregyesületet, melynek taglétszáma 26 fő. Az egyesületen
belül működik a német nemzetiségi dalkör, amelynek 8 hölgy és 12 férfi
tagja van. Péntekenként tartanak próbát a Faluházban. A dalkörnek évente 15-20 fellépése van, a településen évente 2-3 rendezvényt szerveznek,
melyekre az ország egész területéről hívnak csoportokat. A hazai számtalan vendégszereplés mellet 8 alkalommal már külföldön is felléptek. Négy
alkalommal meghívást kaptak a Németországban megrendezésre kerülő
Népzenei Európa Fesztiválra, ahol 2008-ban 300 csoport mutatkozott be a
mintegy hatvanezres közönség előtt. 2010-ben is meghívást kaptak a fesztiválra, ezért döntöttek úgy, hogy pályázatot nyújtanak be népviseleti ruha
és bemutatkozó CD készítésére.

Faluvédő Egyesület Tardos
Tardos háborús hősei, áldozatai és hagyományai

Közel egy millió forintnyi támogatásban részesült a Tardosi Faluvédő Egyesület a Vértes-Gerecse Vidékfejlesztési Közösség által kiírt Vércse kincsei
nyomában LEADER célterületben, az Új Magyarország Vidékfejlesztési
Program keretein belül. A Tardosi Faluvédő Egyesület 1990-ben alakult.
Célja, hogy segítse Tardos község építészeti, környezeti és természeti értékeinek megőrzését, korszerű és esztétikus fejlesztését, szépítését; ápolja a
lakóhely hagyományait. Az egyesület tagjai, és közülük is kiemelten Motil
László helytörténész, alapító tag aktív feladatot vállalnak Tardos múltjának
és hagyományinak megőrzésében. Az önkormányzat 10 évvel ezelőtt határozta el, hogy az utókor számára írásos formában megörökíti az értékeket,
ebben a Faluvédő Egyesület segítő támogatója volt. Az egyesület tagjai a
nagyszülőktől és dédszülőktől gyűjtik a régi szokásokat, dalokat, s a családoknál hagyatékként megmaradt ruházatot, népviseletet, ami a Falumúzeum anyagát bővíti és alapot ad a helyi művészeti csoportok fellépő ruháinak
hiteles elkészítéséhez. Motil László több éve gyűjti az I. és II. világháború
hőseiről és áldozatiról szóló dokumentumokat. Ezek a dokumentumok a
falu történelmét a háborús évek eseményein keresztül mutatják be. Ezek
az évek meghatározóak voltak a falu életében (népesség alakulása, szociális
helyzet), s kihatottak a falu jövőjére is. Elérkezett az utolsó pillanat, amikor a
II. világháborúban elesettek személyét kötni lehet egy-egy özvegyhez, gyermekhez és családtaghoz. Kevesen élnek azok közül, akik megjárták az orosz
frontot s képesek elmondani az ott átélt eseményeket.
A pályázat másik része, hogy a 26 évvel ezelőtt létrejött Gerecse Népdalkör (a Népzenei Egyesületek Országos Minősítésén több bronz, ezüst majd
1996-ban arany fokozatot ért el) számára fellépő ruhák varratása. 2008-ban
már sikerült megvásárolni az alapanyagot, a pályázat keretében szeretnék
ezt megvarratni. A támogatásból a Helytörténeti füzetek sorozat legújabb
kötetének, Az I. és II. világháború tardosi hőseit és áldozatait bemutató kiadvány készítették el (800 db), valamint 30 db női blúzt, 15 db női szoknyát,
és 15 pár női karakter cipőt valamint 2 pár férfi cipőt készítettek el.

5.

Vértes-Gerecse Közösség - HÍRLEVÉL - 2010. november

Bemutatkozik Héreg Község
A több ezer éve lakott területen elhelyezkedő Héreg a Dunazughegység nyugati felét alkotó Gerecse középső részén, a Héregimedencében fekszik. A szép természeti környezetben épült csendes falu Tatabányától 15, Esztergomtól 30, Budapesttől pedig 50
km-re található. Közvetlenül a község fölött emelkedik a hegység
legmagasabb pontja, a 634 méter magas Nagy-Gerecse. Héreg
felől lenyűgöző látványt nyújt a hirtelen kiemelkedő, összefüggő
erdőségekkel fedett hegyvonulat, valamint a hegytetőn álló, már
messziről látható tv-torony.
Héreg Árpád-kori település, ahol fennállása óta magyarok élnek.
Első okleveles említése 1326-ból származik. A török hódoltság
ideje alatt, hasonlóan a szomszédos településekhez, Héreg is
szinte teljesen elpusztult. Ebben az időszakban a falu elnevezése „Zeregen” volt. Erről az időszakról tanúskodnak a közeli Pusztamarót romjai is, ahol a törökök lemészárolták a lakosságot, és
teljesen elpusztították a falut. Héreg története szerencsésebben
folytatódott. 1662-től fokozatosan újratelepült a falu, a Hont
megyei Ágóról református, a Komárom megyei Imelyből pedig
katolikus magyarokat telepítettek be. A településre súlyos csapást mért az 1739/40-es pestisjárvány és a többször megismétlődő tűzvészek sora (1901, 1939, 1945). A II. világháború 1945
márciusában fejeződött be a faluban. Ekkor hunyt el feleségével
Héregen a neves közigazgatási professzor, Magyary Zoltán is. A
község Fő utcájában látható, 1794-ben épült késő-barokk templomát Packh János bővítette ki klasszicista stílusban. Református temploma kicsivel korábban, 1787-ben épült. Napjainkban
mindkettő említésre méltó műemlék.
A XIX. század folyamán a fő megélhetési forrást a mezőgazdaság
és az erdőgazdálkodás, a vadban gazdag területek jelentették.
Lakosságszáma napjainkban 1100 fő körüli, a településen régi
tornácos portákkal, hagyományos falusi utcaképekkel és modern
házakkal is találkozhatunk.
A település közigazgatásilag 1977 és 1990 között a szomszédos
Tarjánhoz tartozott. Az elmúlt években a fejlesztéseknek köszönhetően infrastruktúra, középület, útfelújításokra és közmű utómunkálatokra került sor. A község szépítése mellett felépítésre
került egy 35 fő befogadására alkalmas vendégház is, mely egész
évben várja az ide látogatókat.
A település kedvező földrajzi adottságai sajátos mikroklímát teremtenek. A falut koszorúzó erdőségek növényzete számos botanikai érdekességeket rejt, és egészséges levegőt biztosít, mely
a légzőszervi megbetegedések gyógyítására alkalmas. Héreg a
Gerecse-térség legszebb kirándulóhelyei közé tartozik. A falu a
Gerecse tetőre induló túrák egyik kiindulópontja. A Nagy- és a
Kis-Gerecséről jó légköri viszonyok mellett belátni a Dunazughegységet és a Dunántúli-középhegység nagy részét, valamint a
Duna vonalát és Esztergomot a bazilikával. Kedvelt kirándulóhely
a szép fekvésű Király-kút forrás és környezete is.

				

6.

