
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vándorok vagyunk itt a Földön

November hónapban a természet nyugovóra tér. A 

fák lehulló levelei, az elnyíló virágok, az elmúlásra 

emlékeztetnek bennünket. Ezekben a napokban a 

temetőket járjuk, felkeressük elhunytjaink sírját, 

hogy tisztelegjünk azok emléke előtt, akikhez a 

szeretet szálai fűztek, de a halál egy időre elválasz-

tott egymástól. Elhunytjaink sírja mellett állva vi-

gasztalás legyen szívünknek az, amit hitünk szerint 

vallunk és a temetők kapujain is olvashatunk: Fel-

támadunk! 

A sírjainkat szépen fel tudjuk díszíteni, mécsest, 

gyertyát gyújthatunk, de szeretetet, megbecsülést 

addig adhatunk, kaphatunk, míg a földön élünk. 

Életünk minden napján jusson eszünkbe, hogy itt 

csak vándorok vagyunk, egyszer véget ér földi éle-

tünk. 

Kedves Olvasók! November első napjai az emléke-

zés napjai számunkra. Gondoljunk hálás szeretettel 

felmenőinkre, hiszen az elődök öröksége által van 

jelenünk és lesz jövőnk.   

Dr. Kovácsné Nagy Mária 

polgármester

 

Pecznyik Pál: Vándorok vagyunk

Két évszám között  

Rövid kis vonás,  

Földi életünk  

Csupán villanás?  

Mit borús égen  

Villám fénye ad,  

Suhan, mint madár,  

Mint a gondolat?  

 

Mégis oly sokan  

Kérkednek vele,  

Mások keze meg  

Munkával tele.  

Időt nyújtani  

Soha nem lehet,  

Rövid az időnk  

Itt a föld felett.  

Halál éjjele  

Hamar ránk borul,  

Porból szőtt testünk  

Ismét porba hull.  

 

Vándorok vagyunk,  

Ha tetszik, ha nem,  

Ha szólít az Úr,  

Innen menni kell.  

Időnk itt rövid,  

Úgy bánjunk vele,  

Hogy életünk  

Lehessen tele  

Égi örömmel,  
Amely végtelen,  

s tükrözze arcunk  

Majd a mennyben fenn! 
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FALUNAP 2017 
Már régi hagyomány, hogy szeptember utolsó szombat-

ján közös ünnepe van szülőfalunknak. Ünnep, hisz ide 

mindenki eljöhet. Természetesen azok sincsenek kitilt-

va, akik szinte állandóan azt harsogják, Érsekvadkerten 

nem történik semmi. (Gondolom, hogy arra céloznak 

ezzel, amit ők tettek és tesznek a kritizáláson túl telepü-

lésünkért.) 

Már hét közepétől nagy volt a sürgés, forgás. Dolgos 

kezek szépítették utcáinkat, építették a színpadot, állí-

tották a sátrakat szereplők és résztvevők számára egy-

aránt, de nem unatkoztak azok sem, akik azon fáradoz-

tak, hogy gördülékenyen mehessen le minden program. 

Főtt is a nagygönc, az iskola udvarában a gulyásleves, 

készült a galuska, működtek a büfék és a kirakodó vásá-

rosok sátrai. Már a megnyitó előtt lehetett íjászkodni, 

belekóstolni a fafaragásba és kovácsolásba. Információt 

gyűjthettünk a rendőrség, a polgárőrség és a takarék-

szövetkezet sátrainál, de nagy forgalmat bonyolított le 

az egészségügyi sátor is a vérnyomás, a koleszterin és a 

vércukor méréseivel. Egész nap nyitva volt a Tájházunk 

ahol Margit néni és Lajos bácsi nagy odaadással mutat-

ta be múltunk összegyűjtött relikviáit. Nagyüzem volt a 

kézműves bemutatónál, a népi játékoknál, de sohasem 

állt üresen a légvár és dodzsem pálya sem.  

A főhelyszínnel párhuzamosan már kilenc órától a 

megnyitóig pattogott a labda az új műfűvel borított 

pályán. Öt csapat mérte össze erejét a Gönc kupáért, 

amit a Jamaica néven indult csapat nyert meg a Kolping 

előtt. Őket a Celtic, a Szerda FC és az Elit alakulat kö-

vette.  

Köszönjük nektek és az az Önkormányzaton túli támo-

gatóknak (Halaj Tüzép, Hamula Edit, Szabóki Viktor), 

hogy ezzel a programmal is gazdagítottátok közös ün-

nepünket.  

A 13 órai megnyitóra megtelt a Pást. Hála Istennek, sok 

helyről érkeztek vendégek. Jelen volt a megyei közgyű-

lés elnöke, az országgyűlési képviselőnk. Képviseltette 

magát a megyei és járási katasztrófavédelem. Megtisz-

telte jelenlétével ünnepünket a Nógrád Megyei Szent 

Lázár Kórház igazgatója, a Nógrád Megyei Kormány-

hivatal Balassagyarmat Járási Hivatal Igazgató asszo-

nya. Balassagyarmat, Drégelypalánk, Pilismarót, Pusz-

taberki, Túrkeve polgármesterei is küldöttségük élén 

emelte elismertségét ünnepünknek, de sok hajdanán itt 

dolgozott személy, élükön Hunyadi doktorúrral, velünk 

együtt ünnepelt.  

A vendégsereg élére kívánkoznak testvértelepüléseink 

polgármesterei, a Denissa Arvarova vezette szlovák-

gyarmati delegáció és a spytkowiczei Ryszard Papanek, 

aki pedagógusokkal és fellépő diákokkal érkezett Ér-

sekvadkertre. 

A megnyitó után a kulturális műsorok következtek. 

Elsőként Spytkowice mutatkozott be. A népviseletbe 

öltözött felső tagozatos diákok nagy sikert arattak a 

bemutatott Gurál zenével, énekkel és tánccal. Nagy 

tapsot kapott a Lengyelországot is megjárt, negyedik-

osztályosaink által alkotott, csángó népviseletet öltött 

VIRGÖNC együttes, az őket kísérő, velük egykorú 

citerásokkal együtt. A helyi fellépők táborát felejthetet-

len élményekkel erősítette az Érsekvadkerti Népdalkör, 

a citerások, a hastáncosok és az Énekstúdió műsora. 

Mint eddig mindig, úgy most is hallhattunk operettet, 

mókás műsorokat és koncerteket. Részesei lehettünk a 

látványosságban gazdag tűzijátéknak és a kakasszóig 

részesei lehettünk a magyar bulinak, amit lengyel test-

véreink közül, a kisgyerekek kivételével, sokan ki is 

próbáltak.  
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Vasárnapra már csak a hozzánk hazajött lengyel baráta-

ink maradtak, hogy kipihenve a csütörtöki érkezéstől 

szerzett fáradalmaikat, és eleget téve hitbéli kötelezett-

ségüknek, pihenten vágjanak neki a hazafelé vezető 

útnak. A szentmisén az azt követő keresztelőn történő 

itt maradó teljes delegáció követendő példa. 

Külön köszönjük, hogy a gyerekek és az őket kísérő 

pedagógusok népviseletükben jelentek meg, sőt Szent 

II. János Pál pápa kedves énekének, a Bárkának, zenei 

kíséretük melletti eléneklésével dicsőítették Istent, és 

köszöntötték a teli templom híveit, ezzel jelezve azt, 

hogy kapcsolatunk él és élni akar.   

Zárszóként nem szabad elmenni a köszönet szavai mel-

lett sem. Neveket nem sorolnék, mert az kitöltené az 

egész újságot. Először köszönet minden fellépőnek. 

Helybélinek, külsősnek és külföldinek. Köszönet min-

den nézőnek, aki időt szánt erre a rendezvényre, így 

téve teljessé falunapi ünnepségünket. Végül, de nem 

utolsó sorban köszönet jár azoknak, akik fáradságot 

nem sajnálva tevékenykedtek e szép nap megvalósulá-

sában. 

(Érsekvadkert, 2017. október 3. emjé, fotók :Kristók J, Közművelődési Intézmény munkatársai) 

Hagyományéltető szüret 
Már hagyomány hogy október egyik szombatján 

szüreti felvonulást és bált tartunk településünkön, 

így volt ez október 14-én szombaton is.  

A program kora délelőtt a Helytörténeti Emlékház 

udvarában kezdődött, ahol a Petőfi Sándor Általá-

nos Iskola alsó tagozatos diákjai számára szüreti 

napot rendeztünk. A kisdiákok megismerkedhettek 

a szüretelésnél használatos eszközökkel, a szőlő-

préselés és a mustkészítés folyamataival.  

Mivel az elmúlt évben a táncolók alacsony létszá-

ma miatt nem tartottunk felvonulást, az idén úgy 

határozott a település vezetése, hogy minden kor-

osztály képviseltesse magát a táncolók között. A 

szüreti felvonulás kora délután indult a vásártérről.  

Innen a Helytörténeti Emlékház elé, majd a falu 

alvégi részében található Jánoska Parkhoz vonult a 

szüreti menet.   

 A felvonulás mindhárom megállóján meghallgatta 

a közönség a kisbíró éves beszámolóját a település 

eseményeiről, majd az iskola néptáncosainak tánca 

következett.  

A Helytörténeti Emlékháznál az óvodások, a har-

madik helyszínen az idősebb korosztály tánca is 

színesítette a felvonulást, ahol a gyermekeket to-

vábbi színes programok várták a Tizenhárom Al-

mafa Alapítvány szervezésében.  

A napot a Közösségi Házban este 7 órakor kezdődő 

jó hangulatú szüreti bál zárta, amire nagy örö-

münkre sokan elfogadták meghívásunkat. Itt sze-

retném megköszöni az érsekvadkerti lakosoktól, 

vállalkozásoktól, szervezetektől érkezett tombola 

felajánlásokat. A tombolából befolyt összeggel 

iskolánk néptánccsoportjának fellépéseit tudjuk 

támogatni.  
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Továbbá köszönet mindenkinek, aki a szüreti fel-

vonulás szervezésében, megvalósulásában részt 

vett. Külön köszönet a táncolóknak és a táncot be-

tanító pedagógusok munkájáért, valamint köszöne-

tet szeretnék mondani Vitéz Tamásnak, aki amel-

lett, hogy lelkes segítője volt a rendezvénynek, a 

kisbíró feladatát is kiválóan ellátta.  

Öröm volt látni, hogy a szüreti felvonulás hagyo-

mányát településünkön életbe tudjuk tartani. Bízom 

abban, hogy a következő években a gyermekek és 

középkorúak mellett a fiatalabb korosztály részéről 

is nagyobb aktivitást tapasztalok. 

Köszönettel:  
Dr. Kovácsné Nagy Mária 

polgármester 

 

Így emlékeztünk a forradalom és szabadságharcra 

Október 23-án hétfőn délután ünneplők sokasága 

töltötte meg Közösségi Házunkat, hogy települési 

szinten is megemlékezzünk a hatvanegy évvel ezelőtt 

történt eseményekről.  

 

Nemzeti imádságunk a Himnusz eléneklése után a 

Petőfi Sándor Általános Iskola diákjai idézték fel a 

történelem eseményét. 

 Műsorukat Balla Mihály országgyűlési képviselő úr 

beszéde követte. Ünnepi megemlékezésünk a Szózat 

eléneklésével és a Község Háza falán elhelyezett 

emléktábla megkoszorúzásával ért véget.  

Ezt követően a templomban folytatódott közös ünne-

pünk, ahol rózsafüzért és szentmisét ajánlottunk fel 

hazánkért és a forradalom és szabadságharc áldozata-

iért.  
Vitéz Tamás 

 

Elvarázsolt Gödör  
Vadkerti Kézműves forgatag a piactéren

Az elmúlt években Mozdulj Vadkertként a helyi 

köztudatba épülő látványos program idén már a 4. 

alkalommal várta az érdeklődőket. A 2017. szept-

ember 2-án délután a Gödörbe látogató több mint 

200 érdeklődőt különböző – gólyaláb, medvetalp, 

horgászás és társai - népi játékok fogadták. Beljebb 

haladva több mesterség is kipróbálható volt: lehetet 

virágból koszorút készíteni, kis zsákot batikolni, 

emléklapot festeni, de aprólékos munkával a csu-

hétündér is hintájára ült. 
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A fazekas és bőrös mesternél egyedi ajándékokat 

készíthettek a sorukat kiváró gyerekek.  

A fát megmunkálók faragott vagy égetett feliratos 

hűtőmágnessel gazdagodtak, a bátrabbak pedig 

íjakat kifeszítve gyakorolhatták a célbalövést. A 

programot az alkalmi szüret mellett a Göncöl Cite-

rások játéka és a Népdalkör előadása színesítette. 

A foglalkozásokat követően – az időközben meg-

érkező eső miatt – a Kolping ház fedett teraszán 

folytatódott a program élőzenés moldvai táncház-

zal és  Róka Szabolcs tolmácsolásában – sok-sok 

gyermek bevonásával - zajló mesével.  

A program a Kolping Család és a Tizenhárom Al-

mafa Alapítvány szervezésében – sokak önkéntes 

munkája által - valósult meg, amelynek megrende-

zését a Községi Önkormányzat mellett az Érsek-

vadkert Jövőjéért Alapítvány is támogatta. 

Az egyre növekvő érdeklődés azt mutatta, hogy a 

kisgyermekes családok – több esetben a három 

generáció is jelen volt - igénylik a tartalmas prog-

ramokat. A Kézműves forgatag nem csak a mester-

ségeket hozta közelebb a családokhoz, hanem – 

közösségi élményt nyújtva - a családokat is egy-

máshoz. A folytatás ezért garantált. 

 
Dr. Molnár Arnold 

 

 
ÉRSEKVADKERTRE IS MEGÉRKEZETT A TELEKOM SZUPERGYORS INTERNETSZOLGÁLTATÁSA!

 

Intenzív hálózatfejlesztés 

eredményeképpen két év 

alatt országszerte egymil-

lió háztartásba jutott el a 

Telekom újgenerációs szélessávú hálózata. 2017-

ben már az érsekvadkerti ügyfelek is élvezhetik 

a szupergyors internet minden előnyét. 

Idén is folytatódik a Telekom hálózatfejlesztése 

országszerte, Érsekvadkerten június végéig 1500 

háztartás számára nyílt meg a lehetőség, hogy 

használhassa a szupergyors technológiát. 

Milyen élményeket kínál az új hálózat az itt la-

kók számára? 
 Elsősorban szupergyors internetet, gyorsabban 

betöltődő weboldalakkal, jobb letöltési sebes-

séggel; olyan érzést, mintha magasabb fokozat-

ba kapcsolnának a számítógépek.  

 Szélesebb csatornaválasztékot, rengeteg TV-

csatornát, valamint több képernyőn is elérhető 

filmkölcsönzést.  

 Interaktív tévézést: itt is elérhetővé válik az 

interaktív tévézés számos már meglévő funkci-

ója, mint például a megállítható és visszateker-

hető élő adás, a felvehető élő adás, az elektro-

nikus műsorújság, vagy a tévé képernyőjén el-

érhető változatos interaktív alkalmazások. 

 HD kép- és hangminőséget: az élesebb képnek, 

a digitális hangminőségnek köszönhetően még 

élvezetesebbé válik a tévézés. 

A Magyar Telekom intenzív, teljes mértékben saját 

erőforrásból megvalósított hálózatfejlesztésének 

eredményeképp már több mint 2,9 millió háztar-

tásban elérhető a legalább 30 Mbps sebességű ve-

zetékes szolgáltatás a Telekom hálózatán. Közel 

700 ezer háztartásban - köztük Érsekvadkerten - 

pedig Gigabit-képes optikai hálózat áll rendelke-

zésre. A korszerű szélessávú infrastruktúra kínálta 

előnyökből a helyi vállalkozások is profitálnak, 

hiszen gyorsabbá, rugalmasabbá válik működésük, 

javul a versenyképességük.   

A szélessávú hálózat kiépítésével párhuzamosan 

folytatódik a 4G mobilhálózat bővítése is, a kültéri 

lakossági lefedettség már meghaladta a 98,4%-ot. 

A Telekom mobil és otthoni szolgáltatásai így már 

együtt nyújtanak feledhetetlen élményeket az 

 Érsekvadkerten lakók számára.  

Érsekvadkert főterén Etelkát kérdeztem az in-

ternetezési szokásait illetően:  

Miben segít leginkább az internet Ön számára a 

mindanapi életben? 

Nap mint nap használom az internetet, a mindennapi 

életem része. Azon keresztül tájékozódom a napi hírek-

ről, meteorológiai előre jelzésekről. Itt tartom a kapcso-

latot ismerőseimmel, barátaimmal. 
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El tudná képzelni életét internet nélkül?  

Nem tudnám elképzelni, úgy gondolom, hogy az alap-

vető műveltséghez nélkülözhetetlen már az internet.  

Milyen eszközökön szokott internetet használni? 

Számítógépen és okostelefonon. 

Örül annak, hogy Érsekvadkertre is elérkezett a 

gyors internet?  

Igen, amikor megtudtam, hogy a faluba is bevezetésre 

kerül a gyors internet örültem, hogy növelik a sebessé-

get, az árral is elégedett voltam, így szinte azonnal él-

tem a lehetőséggel és csatlakoztam a gyors internet- 

szolgáltatáshoz. 

Köszönöm szépen, hogy válaszolt kérdésünkre, további 

szép napot kívánunk Önnek! 

További információ a fejlesztésekről a www.telekom.hu/fejlesztes weboldalon olvashat 
Telekom 

 
 

Nógrádikum lett a Kálvária és az Érsekvadkerti népviselet 

A Nógrád Megyei Értéktár Bizottság az idei évben Nógrádikum címmel tüntette ki az Érsekvad-

kerti népviseletet és a Kálváriakápolnát a stációkkal és a búcsúzó kápolnával. Az erről szóló el-

ismerő okiratot a szeptember 23-án Pásztón rendezett megyenapon ünnepi közgyűlés keretében 

vette át településünk polgármestere. Gasztronómiai értékünk, a nagygönc 2015 szeptemberében 

kapta meg ugyan ezt a címet. 

Érsekvadkert Község Önkormányzata november december hónapban a következő 

programokra hívja és várja Önöket: 

Erzsébet-Katalin bál: November 25-én, szombaton 19 órától Erzsébet-Katalin bál lesz a Közösségi 

Házban a helyi civil szervezetek bevonásával. Zenél: Kasza dudó. Vacsora, meglepetés, büfé. Belépő: 

1900 Ft. Jegyelővétel asztalfoglalással a Könyvtárban és a Polgármesteri Hivatal titkárságán november 

22-ig.  

 

Adventi gyertyagyújtások a Hősök terén 

December 2-án szombaton az esti szentmisét követően Lukács András plébános atya megáldja községünk 

adventi koszorúját, mely köré hétről-hétre várjuk falunk lakóit közös gyertyagyújtásra.  December 2, dec-

ember 9, december 16, 18:45 óra. 

A negyedik adventi gyertyagyújtásra december 23-án délután kerül sor.  

Várjuk közösen karácsony szent ünnepét! 

Idősek napja: December 7-én,csütörtökön délután 13:30 órai kezdettel idősek napi rendezvény  lesz a 

Közösségi Házban. Érsekvadkert Község Önkormányzata szeretettel várja községünk minden nyugdíjas 

korú polgárát.   

Adventi Vásár: December 10-én a második adventi vasárnap délelőtt 8 és 11 óra között karácsonyi vásárt 

rendezünk a Hősök terén. 

Karácsonyi Hangverseny: December 17-én vasárnap 16.30 órától Karácsonyi Hangverseny lesz a 

temlomban. 

Rendezvényeink meghívó plakátjai olvashatók lesznek  frekventált helyeken, ezen mindenki bővebb in-

formációhoz juthat az adott rendezvényt illetően.  

Érsekvadkert Község Önkormányzatának képviselő testülete szeretettel hívja és várja önöket minden 

eseményre. 
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