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Tisztelt Érsekvadkerti Lakosok!
Ismételten eltelt egy év, hamarosan véget ér a 2018as esztendő.
Néhány napja köszöntött ránk az advent, a várakozás, a karácsonyi előkészület ideje.
Ezekben a napokban ünneplőbe öltöztetjük lakásunkat, környezetünket, hogy ezáltal is ráhangolódjunk
a közelgő ünnepekre.
De mindez nem elég!
Ferenc pápa így buzdít bennünket:
„Adj időt Istennek!
Dolgozz, tanulj rendesen!
Vedd észre, amiért hálás lehetsz!
Egy hibádat tedd jóvá!
Naponta egy jócselekedet belefér!
Tedd ünnepé az együtt töltött időt!”

Juhász Gyula:
Karácsony Felé
…Szép Tündérország támad föl szívemben
Ilyenkor decemberben.
A szeretetnek csillagára nézek,
Megszáll egy titkos, gyönyörű igézet,
Ilyenkor decemberben.
…Bizalmas szívvel járom a világot,
S amit az élet vágott,
Beheggesztem a sebet a szívemben,
És hiszek újra égi szeretetben,
Ilyenkor decemberben.
…És valahol csak kétkedő beszédet
Hallok, szomorún nézek,
A kis Jézuska itt van a közelben,
Legyünk hát jobbak, s higgyünk rendületlen,
S ne csak így decemberben

Reméljük, hogy karácsony ünnepére mindannyiunk
szíve is ünneplőbe öltözik és szeretetben, békében
várja a legszebb ünnepet.
Ebben segítenek minket Érsekvadkert Község Önkormányzatának adventi-karácsonyt váró programjai is. A szombat esti közös gyertyagyújtások, az
idősek tiszteletére rendezett ünnepség, a karácsonyi
hangverseny, a Betlehemes előadás. Használjunk ki
ezeket a napokat, figyeljünk egymásra és valóban a
fontos dolgokra!
Szép ádventi készülődést, Áldott Szent Karácsonyt
és jó egészségben megélt Békés, Boldog Új Esztendőt kívánok Érsekvadkert minden polgárának!
Érsekvadkert, 2018. december 3.
Dr. Kovácsné Nagy Mária
polgármester
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Tájékoztatás a Képviselő-testület
augusztus-szeptember-október-november havi üléseiről
1). 2018. augusztus 28.
nyilvános ülés

előtt álló programokról, feladatokról.

a) Az első napirendi pontban
határozott a képviselő-testület
arról, hogy pályázatot ír ki a
betöltetlen II. számú felnőtt háziorvosi körzet háziorvosi
munkakörének betöltésére.
b) A következő napirendi pontban az Érsekvadkerti Sportegyesülettel kötött megállapodást fogadta el a képviselő- testület.
c) Döntés született arról, hogy
a pályázat lehetőségével élve
Érsekvadkert Község Önkormányzata is benyújtja igényét
az Önkormányzatok működését segítő rendkívüli támogatásra.
d) Döntött a képviselő- testület
a Vadkerti Kulcsosház üzemeltetéséről. Az ingatlan szálláshelyként fog üzemelni.
e) Az ötödik napirendi pontban
tájékoztató hangzott el az Érsekvadkert Csapadékvíz hálózatának fejlesztése című projekt kivitelezésének megkezdéséről. A kivitelező Penta Általános Építőipari Kft. augusztus 21-én megkezdte a munkálatokat a településen.
f) Az egyéb ügyek tájékoztatók
napi rendi pontban az önkormányzat és intézményei, valamint a roma nemzetiségi önkormányzat három új szabályzatát ismerte meg és hagyta
jóvá a képviselő- testület.
Tájékoztatást kapott a képviselő-testület az Önkormányzat

2.) 2018. szeptember 25.
nyilvános ülés
a) Az első napi rendi pontban
döntött a képviselő-testület az
Érsekvadkert Zrínyi út és az
Érsekvadkert Eötvös út felújítási munkálatainak kivitelezőjéről. A beérkezett három ajánlat közül a Green Goes Kft.
ajánlata bizonyult a legkedvezőbbnek a Zrínyi út, Petőfi út
és Kossuth út közötti 240m,
valamint az Eötvös út, AkácosHonvéd út közötti 198m szakaszának útfelújítására.
b) Határozott a testület arról,
hogy az idei évben is csatlakozik a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati ösztöndíj pályázathoz.
c) Tájékoztató hangzott el a
„Vadkert Velo – Két keréken,
Érsekvadkerten című projekthez kapcsolódó beszerzési eljárásokról.
d) A VP 6-19.2.1.-47-7-17 kód
számú „Népi hagyományokra
Kulturális és természeti értékekre épülő rendezvények támogatása” című felhívással
kapcsolatos, 14/2018.(II.15.)
képviselő-testületi határozat
kiegészítése vált szükségessé.
e) Az egyéb ügyek, tájékoztatók napirendben a képviselők a
következőkről kaptak tájékoztatást:
A csapadékos projekt kapcsán
folyamatosak az egyeztetések
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mind a műszaki ellenőrrel,
mind a kivitelezővel. A Vadkert patak medre jogi határának kijelölése néhány napon
belül befejeződik, így aktuális
lesz az ügyben a közmeghallgatás megtartása. A közmeghallgatásra október 2-án kedden 18 órakor a Közösségi
Házban kerül sor.
A testület döntött a 2019-2032es időszak szennyvízcsatorna beruházás
gördülő
fejlesztésiterv elkészítéséről. A
tervek elkészítésével a DMRV
Zrt-t bízta meg a testület.
Tájékoztató hangzott el szeptember 22-én településünkön
sikeresen lezajló XII. Nógrádi
Megyenap rendezvényéről.

3.) 2018. október 2.
közmeghallgatással egybekötött nyilvános ülés
a) Érsekvadkert csapadékvízhálózatának fejlesztése című
projekttel kapcsolatos tájékoztató, a kivitelezéssel felmerülő
estleges problémák egyeztetése. A képviselő-testület tagjain kívül az ülésen megjelentek az érintett szakemberek is,
akik tájékoztatást adtak a projekt kivitelezésével kapcsolatban és válaszoltak a lakosság
részéről felmerülő kérdésekre.
A település lakossága szép
számmal képviseltette magát a
közmeghallgatáson, megfelelőnek tartották a tájékoztatást.
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4.) 2018. október 30. nyilvános ülés
a) Az első napirendi pontban
Érsekvadkert Község Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2018 évi
költségvetéséről szóló 2/2018.
(II. 23.) rendelete módosítását
tárgyalta és fogadta el a testület.
b) A Szociális célú tűzifa helyi
szabályairól szóló rendelet
megalkotása. 209m3 lombos
tűzifát kapott önkormányzatunk. Beérkezett kérelmek
alapján minimum 1, maximum
2m3 között kerül 2019. január
31-ig a tűzifa kiosztásra.
c) A felújított önkormányzati
utak védelme érdekében a képviselő-testület 7,5 tonnás súlykorlátozást vezetett be az Eötvös út, Új-sor út illetve a Zrínyi
útra.
d) A képviselő-testület jóváhagyta Érsekvadkert Község
Önkormányzatának
Helyi
Esélyegyelőségi programját.
e) Elfogadta a testület 20192032 időszak szennyvíz csatorna-beruházás gördülő fejlesztési tervét.
f) Tájékoztató hangzott el a
hulladékszállítással kapcsolatban.
g) Beszámoló hangzott el az
Öregek Egyesített szociális Intézménye 2017. évi működéséről, amit a képviselő-testület
egyhangúan elfogadott.
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h) Az egyéb ügyek, tájékoztatók napirendi pontban tájékoztató hangzott el a soron következő önkormányzati programokról.
Engedélyezte a képviselő-testület a Mikszáth út melletti
közterületen lévő 3 darab veszélyes fa kivágását.
Jegyző úr tájékoztatást adott a
fúrt és ásott kutak ügyével kapcsolatosan, mely során ismertette a hatályos jogi szabályozást. A médiában lehet hallani,
hogy azon fúrt és ásott kutak,
amelyek vízjogi létesítési engedély nélkül kerültek megépítésre bejelentésük szükséges a
település jegyzőjénél, s attól
függően, hogy mikor létesült a
kút fennmaradási vagy üzemeltetési engedélyt szükséges
kérni rájuk. A jelenleg hatályos
jogszabály módosírása folyamatban van az országgyűlés
hamarosan tárgyalni fogja az
ügyet, a határidő meghosszabbítása indokolt. Az ezzel kapcsolatos bővebb tájékoztatás a
hirdetőtáblákon, a képújságon
és a település honlapján lesz elérhető.

5.) 2018. november 27.
Közmeghallgatással egybekötött nyilvános ülés
a) Az első napirendi pontban
tájékoztató hangzott el az önkormányzat III. negyedévi
költségvetésének teljesítéséről.

b) A következő napirendi pontban önkormányzati területen
álló fakivágások kérelméről
döntött a képviselő-testület. Indokolt a kérelemben szereplő
öt darab közterületen álló fa kivágása, melyet az önkormányzat a GAMESZ útján elvégez.
c) Tájékoztatást kaptak a képviselők az óvoda pályázat alakulásáról.
A csapadékvíz hálózat fejlesztése című projekt szépen halad.
Ebben az évben a település alvégi részében befejeződik a
vízelvezető árkok tisztítása.
Tájékoztatás hangzott el a hulladékszállítással kapcsolatosan. A katasztrófavédelem átvette a közszolgáltatást, aki a
Zöld Híd kft-t bízta meg a hulladékszállítással.
A képviselő-testület tagjai a
decemberi
Önkormányzati
programokról kaptak tájékoztatást.
d) Zárt ülés keretében tárgyalta
és bírálta el a képviselő- testület a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati ösztöndíjra beérkezett pályázatokat
Ezúton is hívjuk a lakosságot a
képviselő-testület nyilvános
üléseire. A testületi ülésekről
készült jegyzőkönyvek a Községi Könyvtárban, illetve a
www.ersekvadkert.hu honlapon olvashatók.

Érsekvadkert Község Önkormányzatának
képviselő-testülete nevében:
Dr. Kovácsné Nagy Mária
polgármester

Érsekvadkert 2018. november 30.
2018. DECEMBER
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Tudósítás önkormányzatunk őszi rendezvényeiről
Szeptember 22-én Érsekvadkerten került megrendezésre a XII.
Nógrádi Megyenap. A program
reggel fél 9-kor a templomban
szentmisével kezdődött. A misét
követően a faluközpontban felállított színpadon került sor az ünnepi megnyitóra. Majd a Közösségi Házban kezdetét vette az ünnepi közgyűlés, ahol megyei elismerések kiosztására is sor került.

A Rákóczi út két oldalán felállított sátrakban a megye közintézményei és települései mutatkoztak be, helyi jellegzetességükkel,
ételkülönlegességeikkel, népviseletükkel. A nap folyamán egymást követték a kulturális programok a település központjában.
A napot tűzijáték és utcabál
zárta.

hajnalig tartó szüreti bál zárta a
Közösségi Házban.

Érsekvadkerten is megemlékeztünk az 1956-os forradalom és
szabadságharc 62. évfordulójáról.
A program október 23-án kedden
délután a Közösségi Házba vette
kezdetét, ahol a Petőfi Sándor Általános Iskola 8. osztályos diákjai
elevenítették fel előttünk a történelmi eseményeket, amit Dr. Kovácsné Nagy Mária polgármester
asszony ünnepi beszéde követett.

keretében Lukács András plébános atya megáldotta azt a földet,
melyet a galíciai és olaszországi
hősi temetőkből hoztak. A misét
követően megemlékezés volt a
Hősök terén, ahol emlékbeszédet
mondott Nógrádi László településünk nyugalmazott polgármestere. A megáldott föld a balassagyarmati 16-os Honvéd Hagyományőrző csoport tagjainak közreműködésével került elhelyezésre a Hősök szobra előtt.

Advent első vasárnapjának előestéjén, advent nyitó programra,
vásári forgatagra hívtuk a település lakóit. A program 16 órakor a
Hősök terén kezdődött, ahol Dr.
Kovácsné Nagy Mária polgármester köszöntötte a jelenlévőket
és nyitotta meg az adventi progra-

Az ünnepség a Polgármesteri Hivatal falán elhelyezett emléktábla
megkoszorúzásával ért véget.
Külön öröm volt számunkra,
hogy a Lengyelországi és Szlovákiai testvértelepüléseink küldöttségei is vendégeink voltak e jeles
ünnepen.
Idén október első szombatján került megrendezésre településünkön a szüreti felvonulás és szüreti
bál. A felvonulók kora délután indultak a Vásártérről és lovakkal,
hintóval járták körbe a települést.
Ezúton is köszönetet mondunk a
felvonuló gyermekeknek, felnőteknek. A napot este 19 órától

Száz évvel ezelőtt 1918 novemberében fejeződött be az első világháború, mint tudjuk nagyon
sok érsekvadkerti család életét
érintették a háború borzalmai,
ezért is döntött úgy településünk
vezetése, hogy a száz éves évforduló centenáriuma alkalmából
november 2-án kegyeleti megemlékezéssel tiszteleg a háborúban
elesett érsekvadkerti hősök előtt.
A program reggel 8 órakkor
szentmisével kezdődött, a mise
2018. DECEMBER

mokat.
Ezt követően az Érsekvadkerti
Énekstúdió tagjai karácsonyváró
dalokkal örvendeztették meg a
szívünket. A szombat esti szentmisét követően közösen vonultunk a Hősök terére, hogy plébánosunk Lukács András atya áldását követően a templomi adventi
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koszorú gyertyalángjáról lobbanjon fel az első gyertya lángja a
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falu adventi koszorúján. Akik eljöttek ezen az estén a település főterére szívükben karácsonyváró

hangulattal és az adventi vásárból
szép ajándékokkal térhettek haza.
Vitéz Tamás

Az emlékeid
Az album a fényképeket őrzi, az emlékezeted emlé- Kedves Polgármester Asszony!
keit. Az emlékek az éned részei. Építenek. Belülről. Nagyon szépen köszönöm, hogy életem jeles évforduEmlékeid nélkül nem vagy az, aki vagy. Emlékeid, lóján, melyet népes családommal a kolping házban ülamelyen a felejtés úrrá nem lett, uralnak tégedet. Az tünk meg, jelenlétével tisztelt meg engem. Az emlékek
emlékeid többet árulnak el rólad, mint a tükör, sorához csatlakozó külön öröme volt szívemnek kedamelybe olykor belenézel.
ves szava és köszöntő verse, férje társasága és szép
Emlékeid. Szerzett ismeretek és élmények. Rútak és népviseletes ruhája.
szépek. Akartak és akaratlanok. Tudatosak és tudatalatti mélyek. Igen, van valami emlékezés sejtjeidben,
ösztöneidben. Az élet valami nem- benned –átélt tapasztalata. Most már a tiéd. Beléd lopta a vér.
Emlékeid. Arcok. Tájak. Képek. Emberek. Barátságok. Szerelmek. Egy vidéki táj. Ház. Állatok, melyek
hozzád melegedtek. Kutya, cica, kicsiny madár. Emlékeid. Éneddé váltak, s ha elmondod, már nem olyan.
Hiszen nincs arra szó, ami miatt őrzöd azokat.
Nincs örömed? Hunyd le szemed. Emlékezz. Valakire,
aki örömet adott egy napon, abban az órában. Emlékezz. Az elismerésre, amelyben érezted, valaki ráérzett énedre. Emlékezz a megértésre. amikor volt, aki
veled nevetett és volt, aki könnyeid letörölte.
Mennyi – mennyi emlék. Tele vagy vele. Ha ez nem,
akkor mi életed mindennapi öröme?
Ezek a sorok egy kilencvenedik születésnapon hangzottak el a Kolping házban tartott családi ünnepen,
melyen rövid köszöntés erejéig megjelent a polgármester asszonyunk is. Az ünnepeltben mély nyomokat
hagyott , melyet az alábbi sorokkal kíván közzé tenni.
Hálás szívvel: Jakubecz Jánosné sz. Keresztes Mária és családja

Templomunk miserendje az ünnepek alatt:
Terveink szerint az ünnepek alatt
templomunk miserendje a következő képpen alakul:
December 25-én:
éjféli szentmise
Reggel fél8, délelőtt fél 10
December 26-án:

reggel fél8, délelőtt fél 10.
Pusztaberkiben karácsony mind
két napján fél 12 kor lesz szentmise.
December 31-én: este 6 órakor
közösen adunk hálát a 2018-as

esztendőért és újév előesti szentmise.
2019 január 1-én: fél 9-kor lesz
templomunkban szentmise.

Szeretettel: lelkipásztorotok András atya

2018. DECEMBER
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Ízelítő az Önkormányzat programkínálatából
Adventi gyertyagyújtások a Hősök terén
A község adventi koszorújának gyertyagyújtásaira az ádventi vasárnapok előestéjén kerül sor.

December 1-én 18.45-kor Lukács András plébános atya vezetésével.
December 8- án 18:45-kor a település oktatási intézményeinek vezetésével.
December 15-én 18:45-kor a Polgármesteri Hivatal munkatársainak vezetésével.
December 22-én 17 órakor Dr. Kovácsné Nagy Mária polgármester vezetésével.
Várjuk közösen Karácsony ünnepét!

Idősek Napja
Idősek napi rendezvényünkre december 13-án, csütörtökön 14 órakor kerül sor a Közösségi
Házban.

Karácsonyi Hangverseny
A hagyományos Karácsonyi Hangverseny december 16-án advent 3. vasárnapján délután
fél 5-kor lesz a templomban.

Iskolánk tanulóinak karácsonyi műsora
Petőfi Sándor Általános Iskola diákjainak karácsonyi ünnepségére december 21-én pénteken 17 órakor kerül sor a Közösségi Házban.

Élő Betlehemes
December 22-én szombaton 17 órától karácsonyi Betlehemes lesz a Hősök terén. A pásztorjátékban felnőttek szerepelnek.
Községi Disznótor
2019. januárjában immár 3. alkalommal szeretnénk megszervezni a vadkerti disznótort. A nap folyamán bárki betekintést nyerhet a feldolgozás folyamataiba, aki ellátogat a Helytörténeti Emlékház udvarára. A napot a Közösségi Házban farsangi mulatozással egybekötött disznótoros vacsora
zárja. A rendezvény pontos időpontját és bővebb információkat a település honlapján és a kihelyezett plakátokon olvashatnak majd.

A rendezvényekről bővebb tájékoztatás a kihelyezett plakátokról és a
www.ersekvadkert. hu honlapról szerezhető.
Programjainkra szeretettel hívjuk és várjuk községünk lakóit!
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