
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tisztelt Érsekvadkertiek 

Kedves Olvasók! 

A nyár végéhez közeledve lassan letelik a szabad-

ságolások ideje, véget ér a nyári vakáció. Mindany-

nyian, felnőttek és gyerekek, visszatérünk a megszo-

kott hétköznapokhoz. Érsekvadkert Község Polgár-

mesteri Hivatala a nyár folyamán nem tartott igazga-

tási szünetet, igyekeztünk mindig az Önök rendelke-

zésére állni. 

A képviselő-testület több alkalommal is ülésezett. 

Elfogadtuk a féléves beszámolót, rendeleteket alkot-

tunk, határozatokat hoztunk, pályázatokat, köztük ál-

láspályázatokat, írtunk és nyújtottunk be. (Lásd a tes-

tületi ülések tájékoztatóját) 

Idén is pályáztunk szociális tűzifa támogatásra 

(376 erdei m3), az önkormányzat működését segítő 

rendkívüli támogatásra. 

Pályázatot nyújtottunk be egy újabb TOP pályá-

zatra, mely közvetlenül kapcsolódik a korábban be-

adott ipari terület kialakítására benyújtott pályázathoz. 

Nyertes pályázat esetén szeretnénk egy 800 m2 csar-

nokot építeni, melynek költsége közel 150 millió Ft. A 

pályázat 100% támogatású. 

A három megnyert TOP pályázat támogatása – 

óvoda, iskola, csapadékvíz elvezetés – már megérke-

zett önkormányzatunkhoz. Jelenleg mindhárom beru-

házás előkészületi munkálatai folynak, előre látható-

lag következő év elején kezdődik a kivitelezés.  

A tervek szerint 2018 kora tavasszal kezdik el a víz 

elvezetésének korszerűsítését, felújítását. 

A Vadkert patak medrének kotrása, tisztítása, a víz-

csapadék-belvíz elvezetése az árvíz, katasztrófavéde-

lem miatt elengedhetetlen feladat. 

Ezúton is felhívom minden érintett Rákóczi úti in-

gatlantulajdonos figyelmét, hogy a munkagépek beju-

tását biztosítanunk kell! Éppen ezért, aki a patak part-

ját saját kertjéhez csatolta, vagy beültette, az köteles 

az eredeti állapotot visszaállítani, a területet szabadon 

hagyni! 

Köszönöm együttműködésüket! 

Két TOP-os pályázatunk elbírálása még nem tör-

tént meg, de bízom abban, hogy mindkettő kedvező 

elbírálásban részesül. 

 
Önök előtt ismert, hogy önkormányzatunk eleget 

tett kötelezettségének és - részben a lakosok egészsége 

érdekében is - a levegő tisztaságáról rendeletet alko-

tott. A rendelet értelmében Érsekvadkerten szeptem-

ber 15-től június 15-ig hétfőn és csütörtökön 16 órától 

19 óráig szabad csak az égetés. Június 15-től szeptem-

ber 15-ig tűzgyújtási tilalom van. 

Sajnos vannak közöttünk olyanok, aki ezt figyel-

men kívül hagyják és a legnagyobb hőségben – nem 

törődve mások egészségével, a tűzveszéllyel – is éget-

nek! 

Érsekvadkert Község Önkormányzata nem csak a 

kommunális hulladék begyűjtését, elszállíttatását biz-

tosítja, hanem a szelektív és a zöld hulladékét is. Min-

den második héten a bio (lebomló) zsákokban - me-

lyek a Gamesz irodában 50 Ft-ért megvásárolhatók -, 

vagy kötegekbe rendezett zöld hulladékot a közszol-

gáltató ingyen elszállítja.  

Az is ismert Önök előtt hogy minden évben tavasz-

szal lomtalanítást szervezünk és gondoskodunk arról, 

hogy a ház körül keletkezett lomot mindenki ingyen 

lerakhassa.  

É R S E K VA D KE RT K Ö ZS É G  Ö N K O R M Á NY ZAT I  L A P J A  
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Ezért is érthetetlen, hogy egyre több a szemét az 

önkormányzati utakon, a határban, melynek elszállít-

tatása komoly összegbe kerül önkormányzatunknak. 

Felhívom a tisztelt lakosok figyelmét, hogy  az il-

legális szemétlerakás súlyos szabálysértés, veszélyes 

hulladék lerakása bűncselekmény. 

Ezúton is tájékoztatom Önöket, hogy a község köz-

pontjában - Bokréta Étterem mögött - található 

szelektívhulladékgyűjtő-szigetet szeptember 01-től 

megszűntetjük. Az üveggyűjtő konténerek áthelye-

zésre kerülnek a Polgármesteri Hivatal gazdasági be-

járatához. (Minden érsekvadkerti lakos itt adhatja le az 

üveghulladékot!) Ennek oka a gyűjtőedények nem 

rendeltetésszerű használata. A parkolóban hulladék le-

rakása szigorúan tilos! 

Tisztelt Olvasók! 

Önkormányzatunk ezen a nyáron is számos rendez-

vényt szervezett és támogatott. Bízom abban, hogy 

minden érdeklődő talált magának kedvére valót és jól 

szórakozott. 

Köszönet a szervezőknek, a segítőknek és a fellépők-

nek. 

Szeptember hónap utolsó szombatján, 30-án tart-

juk a Falunapunkat. A hagyományt folytatva délelőtt 

göncfőzést tervezünk, délutánra színes kulturális mű-

sorral várjuk kedves vendégeinket. Ezen a hétvégén 

ismételten vendégeink lesznek a testvértelepülésről 

érkező barátaink is. 

Ezúton hívok és várok minden érsekvadkerti la-

kost, Érsekvadkertről elszármazottat, minden érdeklő-

dőt, jöjjenek ünnepeljünk és szórakozzunk együtt! 

Kedves Diákok 

Vége a vakációnak, közeledik a tanév. 

Weöres Sándor soraival kívánok mindannyitoknak 

eredményes, örömteli új tanévet. 

 

Almát, körtét, szilvát, szőlőt 

hoz szeptember, 

nekünk új tanévet, tudja 

minden ember. 

 

Mint az égen átcsóvázó 

üstökösök, 

ragyogjanak munkánk nyomán 

az ötösök. 

Dr. Kovácsné Nagy Mária 

polgármester 

 

Tájékoztató a Képviselő-testület üléseiről 
2017. június-július-augusztus hónap 

 

1./ 2017. június 8-i nyilvános ülés 

– rendkívüli ülés 

Ezen az ülésen a képviselő-testület 

részletesen megtárgyalta az Érsek-

vadkerti Utánpótlás Football Club 

elnökének javaslatát két pályázati 

lehetőségről. Az egyik egy nagy-

méretű műfüves pálya megépíté-

sére benyújtott pályázati lehetőség, 

amelynek lakosságszám-feltételei 

vannak. A másik lehetőség egy kis-

méretű rekortán pálya építése. Erre 

pályázhat az UFC is, a szükséges 

területet az önkormányzat az egye-

sület rendelkezésére bocsátja. 

2./ 2017. június 12-i nyilvános 

ülés – rendkívüli ülés 

1) Ezen az ülésen döntött a képvi-

selő-testület az Intézmények 

Konyhája felújítására benyújtandó 

pályázatról. A támogatási kérelem 

az önkormányzati konyha infra-

strukturális felújítására, korszerű-

sítésére, akadálymentesítésére irá-

nyul. 

2) Jóváhagyta a testület a hulladék-

gazdálkodási szerződés módosítá-

sát. A Közszolgáltatónál történt 

névváltozás indokolta ezt a módo-

sítást. Az új név: Zöld Híd B.I.G.G. 

Környezetvédelmi és Hulladék-

gazdálkodási Nonprofit Kft. 

3) Döntött a testület az Érsekvad-

kerti UFC pályázatának támogatá-

sáról. Az egyesület pályázik a 

rekortán pálya építésére, szükséges 

területet az önkormányzat bizto-

sítja hozzá térítésmentesen. 

4) Határozatot hozott a testület ar-

ról is, hogy a nagyméretű műfüves 

pálya építésére nem nyújt be pályá-

zatot, mert nem rendelkezik a pá-

lyázatban megjelölt feltételekkel 

(lakosságszám, szükséges önerő). 

3./ 2017. június 27-i nyilvános 

ülés 

1) Új anyakönyvi rendeletet alko-

tott a testület. Az új szabályozásra 

az anyakönyvi eljárásról szóló tör-

vény változása miatt volt szükség. 

Annak alapján változott – kis mér-

tékben – a helyi rendeletünk is. Aki 

igényli, annak bővebb információt, 

felvilágosítást a Hivatal anya-

könyv-vezetője nyújt és elérhető az 

új rendelet is a Hivatalban, Könyv-

tárban, valamint honlapunkon. 

2) Módosult – két rövid bejegyzés 

erejéig – hulladékgazdálkodási 

rendeletünk is. Az egyik módosítás 

a már fentebb említett névváltozás, 

a másik az a rendelkezés, miszerint 

a Közszolgáltató bírálja el minden 

esetben a fizetésre irányuló szüne-

teltetési kérelmet. 

3) A testület megalkotta a II. félévi 

üléstervét, munkatervét. Minden 

évben eleget tesz ennek a feladat-

nak. Az ülések előre történő meg-

tervezése nagymértékben könnyíti 

a testületi munkát, annak ütemezé-

sét. Természetesen mindig vannak 

– és lesznek is – előre nem látható 
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döntést igénylő ügyek. Ezeket 

rendkívüli üléseken tárgyalja a tes-

tület, amelyek – értelemszerűen – 

nem szerepelnek a munkatervben. 

4) Döntött arról is a képviselő-tes-

tület, hogy az Érsekvadkerti Vadá-

szati és Vadgazdálkodási Kft.-ben 

meglévő önkormányzati üzletrészt 

nem adja el. 

5) Az érsekvadkerti óvoda és 

minibölcsőde kialakítása c. pályá-

zati projektben a kiviteli és engedé-

lyes tervezésre benyújtott árajánla-

tok közül a salgótarjáni Quadrát 

Kft. ajánlatát fogadta el a testület. 

Ugyancsak a Quadrát Kft. nyújtott 

be legalacsonyabb árajánlatot köz-

beszerzésre és műszaki ellenőr-

zésre is.  

6) Az Érsekvadkert település csa-

padék vízelvezető rendszerének 

fejlesztése c. projektben a közbe-

szerzési és szaktanácsadási felada-

tok ellátására a Palóc Projekt Kft. 

ajánlatát találta legkedvezőbbnek a 

képviselő-testület.  

4./ 2017. július 25-i nyilvános ülés  

1) Módosította a képviselő-testület 

az Intézmények Konyhája alapító 

okiratát. A módosításra a szünidei 

gyermekétkeztetés tevékenység 

végzése miatt került sor. 

2) Pályázatot nyújt be az önkor-

mányzat ipari terület fejlesztésére, 

amely egy 800 m2-es csarnok meg-

építését jelentené az önkormány-

zati tulajdonban lévő 4 hektáros te-

rületen. Ez is elősegítené Érsek-

vadkert fejlődését, ugyanis a letele-

pedni szándékozó vállalkozások 

általában üres csarnokokat keres-

nek tevékenységeikhez. 

3) A képviselő-testület engedélyt 

adott a Magyar Telekom részére, 

hogy a COOP áruház és a Könyvtár 

közötti közterületen ügyfélszolgá-

lati pavilont állítson fel. A köny-

nyebb, ügyfélközpontú ügyintézés 

elősegítése volt a fő cél. A nagy 

számú lakossági érdeklődés szerint 

ez teljesült is.   

4) Ezen az ülésen a testület úgy 

döntött, hogy a község központjá-

ban álló szelektív (üveg) hulladék-

gyűjtő konténereket 2017. szept-

ember 1. napjával áthelyezteti a 

Községháza gazdasági bejárata 

mögé. Az új helyen ellenőrizhe-

tőbb lesz a konténerek rendeltetés-

szerű használata. A változásról hir-

detést tett közzé az önkormányzat 

a helyben szokásos módokkal. 

5./ 2017. augusztus 22-i nyilvános 

ülés  

1) Tájékoztató hangzott el az ön-

kormányzat 2017. évi költségveté-

sének I. félévi teljesítéséről. 

A kimutatások alapján mind a be-

vételek, mind a kiadások az elvárt-

nak megfelelően teljesültek. A tá-

jékoztató azt mutatja, hogy a pénz-

ügyi munka is alapos, áttekinthető  

és jó színvonalú volt.  

2) Az önkormányzat talajterhelési 

díjról szóló rendelete egységes 

szerkezetbe foglalva, a jogszabályi 

módosításokat követve került a tes-

tület elé, amit a képviselők el is fo-

gadtak. 

A rendelet szövege a Könyvtárban 

és a Polgármesteri Hivatal hirdető-

tábláján megtalálható. 

3) A képviselő-testület úgy határo-

zott, hogy idén is benyújtja pályá-

zatát szociális tűzifaigénylésre. Az 

elbírálás szeptember végén-októ-

ber, elején várható. 

4) Felülvizsgálta a képviselő-testü-

let a Helyi Esélyegyenlőségi Prog-

ramot. Ezt – jogszabályi kötelezés 

alapján - két évente meg kell tenni 

és testületi határozatot kell hozni. 

5) Határozott a testület az 

érsekvadkerti fogorvosi ügyelet 

megszervezésének tárgyában is. 

Az önkormányzat feladatellátási 

szerződést köt a Budapesti 

Semmelweiss Orvostudományi 

Egyetem Fogpótlástani Klinikájá-

val. A fogorvosi ügyelet helyszíne: 

Budapest, Szentkirályi u. 40.  

Ismételten hívjuk és várjuk az ér-

deklődőket a képviselő-testület 

nyilvános üléseire! 

Dr. Kovácsné Nagy Mária 

polgármester 

 

Spytkowicében jártunk 

Augusztus 18-án 10 óra után kelt útra népes küldöttsé-

günk, hogy szereplésünkkel tovább építsük 

testvértelepülési kapcsolatunkat.  Küldöttségünk kö-

zéppontjában a gyerekeink álltak, hisz a Petőfi Sándor 

Általános Iskola VIRGÖNCÖK névre hallgató nép-

zene- néptánc csoportja első nemzetközi fellépéséért 

szoríthattunk a helyszínen. Utunk során a felvidéki tá-

jakban gyönyörködve Donovaly volt az első pihenő-

hely, ahol hó hiányában a siklóernyősök röpködését 

csodálhattuk meg, majd a lengyel határhoz közeledve 

megpróbáltuk bevenni Árva várát. Ám a várkapuban 

kísérletünk meghiúsult a rendelkezésünkre álló két 

óra, de inkább a „várvédők” (jegyárusok) makacssága 

miatt. Délután ötkor már a testvértelepülésen, 

Spytkovicében voltunk, ahol a polgármester úr két 

képviselő társával fogadott bennünket, és a már vad-

kertinek számító tolmács, Dávid közreműködésével 

aránylag gyorsan elfoglaltuk szálláshelyeinket. 

A közös vacsorán már jelen voltak az Árva vára köze-

lében lévő Fehérpatak és a Gdanszk közelében fekvő 

Szemud delegációi is. Szívmelengető érzés volt ne-

künk, a többi vendégnek pedig meglepetés, amikor 

gyermekeink felkészítő tanáraikkal énekkart alkotva a 

„Mindenki” című Oscar díjas kisfilmünk betétdalával, 

a „Bodzavirág”-gal, köszönték meg a helybéliek fo-

gadtatását, s egyben köszöntöttek minden jelenlévőt. 

A fehérpataki polgármester meg is jegyezte, hogy ha 

náluk is énekelnének egyszer, nem lenne akadálya a 

vár elfoglalásának. Küldött is számunkra jelképes 



4  É r s e k v a d k e r t i  H í r e k  

 

2017. SZEPTEMBER 
 

ajándékot, felvetésének komolyságát megerősítve ez-

zel. Megfontolandó a felvetés, de nekünk Spytkowicze 

a barátunk. Ők csak mint, a „barátunk barátai a mi ba-

rátunk is” jöhetnek szóba minden kapcsolatépítés so-

rán. A Balti-tenger közeli szemudi közösség is fellel-

kesült a fiatalok szereplésén. Először egy hegedű szó-

lalt meg, amit folyamatosan belépve további öt hang-

szer követett, valódi ünnepi hangulatot teremtett az is-

merkedés és kötetlen beszélgetések idejére. 

Szombati napra közös kirándulást szerveztek szá-

munkra vendéglátóink. Két nagy busszal indultunk 

Zakopanéba, ami nincs messze testvértelepülésünktől. 

Nem is rohantunk ennek okán, hanem megálltunk a 

lengyel, szlovák határ mellett fekvő Orawkában.  Ez a 

település az esztergomi egyházmegye része volt a tri-

anoni diktátumig. Erről tanúskodik az idegenvezetés-

sel megtekintett templomuk is, amely 1728-ban épült 

és védőszentje Keresztelő Szent János. A templom 

egyébként csodálatosan szép. Falairól Keresztelő 

Szent János életének részleteit bemutató négy nagy 

freskó és 49 falra festett magyar szent és boldog képe 

fogadja a betérőt, de a kórus karzatán még az olvasni 

nem tudó is felfedezi a tízparancsolat képi megjelení-

tését. Diákjaink itt sem maradtak szótlanok. A kóruson 

összeállva, a templom terét kitöltően elénekelték az 

idei elsőáldozáshoz tanult éneküket, amit a jelenlévő 

más csoportok tapsukkal jelezve megcsodáltak. 

Továbbhaladva a gurálok földjén, átszelve a Balti- és 

a Fekete- tenger vízválasztó vonalát, egy élő skanze-

nen (csak a templom és az iskola volt kő épület, a többi 

fa) szemünk elé tárult úti célunk jelképe, a hátán fekvő 

óriásra emlékeztető Nyugati-Tátra  csúcsainak rajzo-

lata, míg oldalra tekintve a füstölgő Nyanya hegy 

(Spytkowice jelképe) látványa tárult szemünk elé. 

Zakopaneba érve nagy nyüzsgés fogadott bennünket. 

Itt télen-nyáron mindig sokan vannak, mondta a tol-

mácsunk, aki egyben idegenvezetőként is azon mun-

kálkodott, hogy minél több ismeretet szerezzünk a 

megtekintett városról. Ez a város mágnesként vonzza 

az embereket, amiről ottlétünk alatt mi is meggyőződ-

hettünk. A különböző hosszúságú sí sáncokat is ma-

gába foglaló olimpiai falutól kiindulva átsétáltunk a 

városon. Fafaragással művészien díszített házak, mú-

zeum, rengeteg sétáló ember, turistákat szállító hintók 

(belvárosi taxi) számtalan árus, két templom, köztük a 

II. János Pál pápa tiszteletére épített, ahol egy nászmi-

sés esküvőnek is tanúi lehettünk. Áthaladva a piacon a 

libegőhöz értünk. Gyermekeink nagy örömére meghó-

dítottuk az 1252 m-es csúcsot, ahonnan letekintve lá-

baink alatt hevert az egész város. Lefele jövet eleredt 

az eső, de ez senkit sem gátolt meg abban, hogy némi 

szuvenírt vegyen kistestvérének és az otthon maradt 

családtagoknak. Vacsorával várták hódító csapatunkat 

a vendéglátóink, amit kötetlen beszélgetés, a gyerekek 

bújócskázása és párnacsatája követett nevelői felügye-

let mellett. A beszélgetések hozadéka mellett nem me-

hetek el szó nélkül. A szemudiakat nagyon elvará-

zsolta delegációnk aktív jelenléte. A gyerekeket azon-

nal meghívták a szeptember 3-i focitornára. Örömmel 

látnák a jövőben felkészítő tanáraikkal együtt a nép-

tánc csoportot és bármilyen érsekvadkerti csoportot, 

beleértve még a tűzoltókat is. A testvértelepülési kap-

csolat kibővítése érdekében delegációnk (alpolgár-

mester, iskolánk igazgatója, a gyerekeket elkísérő ta-

nárok) tárgyalt a vendéglátónk hasonló összetételű de-

legációjával, melynek eredményeként a két iskola kö-

zötti csereüdülés lehetősége körvonalazódott. 

Testvértelepülésünk ünnepének csúcspontja a vasár-

napi programokban öltött testet, bár a második nap óta 

szűnni nem akaró eső a szabadtéri rendezvényt a sport-

csarnokba szorította, a felvonuló eszközök számát 

csökkentve és lerövidítve a felvonulók színes forgata-

gának útvonalát.  

Az ünnep, hasonlóan a mi terményekért hálát adó ün-

nepünkhöz, szentmisével kezdődött. A szentmisére fú-

vósok kísérték be a zászlóikkal egyenruhájukban ér-

kező egyesületeket, a népviseletbe öltözött férfiakat, 

nőket és gyerekeket, az élükön haladó 

embernagyságú, kalászokból font koronával, amely a 

felajánláshoz előkészített bort és kenyeret is magába 

foglalta. A szentmise magában hordozta a köszönet és 

hála szavait, amit tolmács nélkül is meg lehetett érteni. 

A sportcsarnoki, immár civil ünnepség a küldöttségek 

köszöntőjével és az aktivistáik kitüntetésével vette 

kezdetét, amit a kulturális programok követtek. Érsek-

vadkert képviseletében a VIRGÖNCÖK együttese 

másodikként lépett a színpadra.  

Műsorukat Híves Áron csengő hangja nyitotta a 

Csángó himnusz eléneklésével. Csángó öltözetük, 

csángó táncuk nagy sikert aratott, amit a két citerás 

kislányból és négy énekesből álló, vadkerti népvisele-

tes együttes dalai csak tovább fokoztak. Vastapsot 

kaptak a nézőktől, éppúgy, mint a népviseletbe öltö-

zött felkészítő tanáraik. Elismerést jelentett ez a taps-

vihar, de elismerés jele a számtalan közös fotó is, 

amelyből Spytkowice honlapján több is látható. 
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Mindenképpen szólni kell a Koleczkowa együttesről 

is. Ők a Gdanszk közelében lévő Szemudból érkeztek. 

A közel harminctagú ének- és táncegyüttes megismer-

tetett bennünket a kasub folklórral, de énekes formá-

ban, az ének közben táblán mutogatva, betekintést 

nyerhettünk a lengyeltől eltérő kasub ABC-be, a 

Kaszebsczi nuté-ba is. Érdemes volna őket egy falu-

napunkra meghívni! A programot egy bolíviai együt-

tes műsora zárta, ami még nemzetközibbé tette 

Spytkowice ünnepét. 

Hétfőn a reggelit követően Rychard polgármester úr 

külön megköszönte a gyerekek magas színvonalú elő-

adását, fegyelmezett viselkedésüket, a felkészítő taná-

rok munkáját, ami minden szerénységet mellőzve  

jólesett. Jó volt magyarnak lenni Lengyelországban! 

Ezt jelezte az is, hogy búcsúzásul egy magyar népdal 

eléneklésével fejeztük ki köszönetünket a vendéglátó-

ink által biztosított sok-sok élmény és kapott szeretet 

végett.  

 

Az együtt töltött idő igazolta azt a lengyel mondást, 

miszerint a lengyel és magyar két jó barát volt Szent 

László királyunk óta, és az is marad a jövőbeli közös 

találkozások által.  

Végezetül az önkormányzat köszöneteként közöljük, 

hogy név szerint kik voltak, akik maradandó nyomo-

kat hagytak Lengyelországban az utókor számára. 

 Híves Áron, Bozsonyik Balázs, Boskó Noel, Kovács 

Milán, Gubik Milán, Soós Balázs, Nagy Sebestyén, 

Tokodi Emília, Csejk Evelin, Körtvélyesi Nóra, Gás-

pár Véda, Kristóf Fanni, Zsadányi Csenge, Rinkács 

Gréta, Nagy Lili, Kaba Luca, Tóth Franciska, Dávid 

Dorka, Nagy Júlia, Fésűs Korina, Oroszlán Rebeka 

-  a harmadik évfolyam néptáncosai. Citerán kísérte 

őket Homolya Míra és Gulyás Nadin. A Néptáncot 

Gura Ildikó, az éneket Temeláné Csernák Bernadett 

tanította. A háttérmunkában segítette a gyerekeket 

Homolyáné Szabó Nikolett és Gyetvai Ildikó 

 
(Spytkowicze- Érsekvadkert, 2017. 08. 21., emjé, )

 

 

Balla Mihály országgyűlési képviselő községünk  

Szent István ünnepén elhangzott beszéde 

Tisztelt Polgármester asszony! Tisztelt ünneplő Közösség! 

Augusztus 20-a Szent István király ünnepe. Általáno-

san elfogadott vélemény, hogy ő a legnagyobb magyar 

király történelmünkben. De miben is állt István nagy-

sága? Hadd válaszoljam meg saját kérdésemet egy 

Szabó Magda-idézettel: „te vagy legendáink legna-

gyobbika, István, szent király, aki megnyitottad előt-

tünk az élet kapuját. Amit te tettél, valóban az ég cso-

dája volt, hitet adtál, jövendőt…” 

 Szent István királyunk ünnepe az állandóságot, a ma-

gyar nemzet és közösségeink összetartozását,  fenn-

maradását hirdeti. Hiszen neki köszönhetjük a megye-

rendszerünket, az egyházi szervezettségünket az egy-

házmegyék és püspökségek létrehozásával. A magyar 

törzsek érvényes szövetségéből kialakult nagyfejede-

lemséget egységes keresztény királysággá szervezte. 

Néha, amikor az ember rátekint Szent István tiszteletet 

és erélyt parancsoló szobrainak valamelyikére, már– 

már azt hihetné, talán nem is földi ember volt. De tet-

teiből és művéből mégis látszik az a hazáját és népét 

nagyon szerető ember, aki szilárd hitével, eltökélt 

szándékával és kitartó munkájával egy nemzetből va-

lódi államot szervezett. Az egyetlen szentünk, akit 

egyaránt szentté avatott a katolikus egyház (1083) és 

a keleti ortodox egyház (2000-ben). 

Nem volt egyedül, hiszen ezt a munkát ősei kezdték 

meg. Apja, Géza munkája kijelölte már számára az 

örökséget és a feladatot, de ehhez a hatalmas munká-

hoz neki kellett felnőnie és valódi királlyá válnia.  

Vajkból István lett, a nomád, vándorló népből pedig 

ország. Nem magáért tette, hanem értünk, magyaro-

kért.  

Ma már tudjuk, mert vitathatatlan, ha a király és nem-

zete szándékai nem egyeztek volna, e hatalmas mű, 

mely mind a mai napig fennmaradt, a nagy király ha-

lálával elenyészett volna. Nem így történt, hiszen utó-

dai - akik nem is a szent ország építő ágából eredtek -

mindent elkövettek, hogy azt az örökséget, melyet Ist-

ván király rájuk hagyott, továbbépítsék és kiteljesít-

sék. Különösen aktuális ez, hiszen az idén tartjuk a 

Szent László évet, a lovag királyét, aki megerősítette 

az államalapítás vívmányait. 

Szent István tudta, hogy mindig lesznek olyan külső 

és belső ellenségei a nemzetnek, akik át akarják írni az 

ország határait, a nemzet történetét, és más birodalmak 

részévé akarják tenni hazánkat. Igaza volt. Most is 

vannak olyanok, akik át akarják írni Európa, a nemze-

tek és Magyarország történelmét, mert így akarnak 

nyerészkedni és hatalmat szerezni. Most is vannak 

olyanok, akik annak örülnének, ha a magyarok is fel-

tett kézzel hagynák, hogy idegenek szállják meg őket, 

mert egy nagyobb birodalom részeként képzelik el ha-

zánkat, ahol nekik talán több pozíció juthat. Most is 

vannak olyanok, akiknek nem okozna gondot egy egé-

szen más kultúrát, identitást, vallást betelepíteni Euró-

pába és ide, a magyarok földjére sem.  
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Szent István nagysága azonban nem csak az emberi 

tetteiben rejlik, hanem abban, hogy Magyarországot a 

test-szellem-lélek oszthatatlan hármasában alkotta 

meg, és nem feledkezett meg arról, hogy tökéletes mű-

vet csak az Isten szolgálatában lehet alkotni. Nem a 

kétségbeesés, hanem végtelen szeretete indította arra, 

hogy halála előtt Szűz Mária, a Boldogasszony oltal-

mába ajánlotta országát és vele a Magyar Szent Koro-

nát, mely a halandó nagyokkal ellentétben azóta is itt 

van velünk, s üzen a legnehezebb időkben is: nem 

vagytok egyedül, ne féljetek. Választania kellett a 

nemzeti megmaradás és a nemzeti önfeladás között. 

Mivel döntései szilárd értékeken alapultak, évszáza- 

dokra megteremtette az erős állam és nemzet lehető-

ségének örökségét. 

 A mi nemzedékünk se kivétel. Mi is választás előtt 

állunk: Szent István Magyarországa vagy a különböző 

bevándorlási tervek között.  

Nincs még egy ország a világon, amelynek szakrális 

uralkodója volna, s amely így mutatná meg szétszab-

dalt és fogyatkozó nemzetünk örök egységét. Ez a szi-

lárd értékeken nyugvó alap az, amely évszázadokon 

át, több mint egy évezrede egységben tartotta meg a 

magyarságot, itt a Kárpát-medencében. 

 Sem Szent István király, sem az őt követők nem vol-

tak tökéletes emberek. De szándékuk és céljaik azok 

voltak. Rajtuk keresztül állandóan megújuló emléke-

zetünk lehet a biztosítéka annak, hogy Szent István 

művét, Magyarországot megvédjük és erősebbé te-

gyük. Abban az országban pedig, mely az apostoli ki-

rály örökségét nem rombolja tovább, és nem felejti el, 

mindnyájan helyet és boldogulást találhatunk ma-

gunknak. 

Tisztelt ünneplő közösség! 

A Szent István-i életmű is így teljesedett ki lassan, so-

kak munkájából. Szent István a mi ezeréves templo-

munk, aki figyel, tanít és emlékeztet minket magyar-

ságunkra. 

Nézzünk magunkba! Mennyire tartjuk fontosnak első 

királyunk intelmeit a hit megőrzéséről, a tiszteletről, a 

türelemről és az igaz ítéletről, a nemzeti egységről és 

az elődök követéséről? 

Olyan időket élünk, amikor hagyományos értékeink a 

filléres piac ponyvájára kerültek, és amikor országun-

kat – Szent István korához hasonlóan – meg kell véde-

nünk és segítenünk kell erősödését.  

Böjte Csaba gondolata: 

„A 21. század magyarjainak nem azon kell kesereg-

niük, hogy kicsik vagyunk és kevés az erőnk. Azt ke-

ressük, hogy mit kér tőlünk az Isten, és merjünk, mint 

Szent István, álmainkat megvalósítani.” 
Balla Mihály  

országgyűlési képviselő 

Beszélgetés Érsekvadkert legidősebb polgárával 

Érsekvadkert legidősebb lakója Jakubecz Jánosné 

Zöllei Anna június 29-én töltötte be 97. életévét, vele 

beszélgettem. 

Hogyan emlékszik vissza gyermekkorára? 

Azzal kezdeném, hogy 1920. június 29-én születtem 

egy hatgyermekes család 4. gyermekeként, az Érsek-

vadkerthez tartozó Szentlőrincipusztán. Itt nevelked-

tünk, édesapám itt volt cseléd Szabados Károlynál. Is-

kolába gyalog jártunk be Vadkertre, akkor 6 osztályos 

iskola volt.  

Meséljen fiatal éveiről?  

Már fiatalon, 12 éves koromban elkezdtem dolgozni a 

dohánytermesztésben. 21 évesen, 1941-ben mentem 

férjhez, 1942-ben született meg a lányunk. Még ebben 

az évben elvitték a férjemet katonának, három év után 

tért haza.  Miután a férjem hazatért, eljöttünk Lőrinci 

pusztáról a Horpács és Pusztaberki között lévő Al-

mássy pusztára, férjem itt dolgozott, mint kovács és 

traktoros. Kaptunk tehéntartást, meg egy hold földet, 

ebbe dolgoztam.  

1950-be költöztünk be a faluba. Megalakult a Gépál-

lomás, a férjem itt kapott állást. Először házbérbe lak-

tunk, majd építkeztünk. Két hold földet vettünk ki    

haszonbérbe, itt termeltem. Ezután a Gépállomásra 
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mentem a konyhára. Amikor nyugdíjas lettem, lako-

dalmakba vállaltam főzést. Nagyon sokat dolgoztam. 

Munka volt bőven, de örömmel végeztem munkámat, 

akár a földeken, akár a konyhán .  

Ha össze kellene hasonlítani a régi időket a maival, 

mit mondana? 

Azt mondhatom, hogy sokat dolgoztak, szegényen él-

tek az emberek, de több idő maradt egymásra, a ro-

koni, baráti kapcsolatok ápolására, mint ma. A mai ro-

hanó világban erre sajnos kevesebb idő jut. 

Hogyan telnek Annus néni öreg napjai? 

Amíg tudtam, kézimunkáztam, nagyon sok goblen ké-

pet kivarrtam. Sajnos a látásom már nem a régi, így azt 

már nem tudom csinálni. A rendet és a szépet szere-

tem, azért a házkörüli munkában, amit tudok, még se-

gítek. Napjaimnak a legnagyobb része viszont imád-

sággal telik. Én evangélikus vallásban nőttem fel, de 

gyermekkoromtól kezdve mindig a katolikus temp-

lomba jártam, iskoláskoromban is szerettem járni a ka-

tolikus hittanra. Ezért a tavalyi évben úgy döntöttem, 

hogy áttérek a római katolikus vallásra. Mivel már ne-

hezebben mozgok, templomba már ritkán megyek, de 

a televízió által közvetített szentmisébe minden nap 

belekapcsolódok és minden elsőpénteken megáldo-

zok.  

Ossza meg az olvasókkal, hogy Ön szerint mi a 

hosszú élet titka? 

A becsületes munka és a Jó Istenbe vetett hit és biza-

lom. Véleményem szerint ez lehet a hosszú élet titka 

 

Köszönöm szépen a beszélgetést, további jó egész-

séget kívánok Annus néninek! 

Az interjút készítette: 

Vitéz Tamás 

 

A nyár eseményei dióhéjban 

Még néhány nap és beköszönt az ősz, itt a szeptember. 

A mögöttünk hagyott nyár sem múlt el eseménytele-

nül, számos rendezvényre kaptunk meghívást közsé-

günk önkormányzatától.  

Balassagyarmaton a Palóc Búcsú előtti napon palóc 

hagyományéltető napot rendeztek, aminek keretében 

több környékbeli település mellett Érsekvadkert is le-

hetőséget kapott a bemutatkozásra. Elsőként polgár-

mester asszonyunk ismertette a jelenlévőkkel Vadkert 

történetét, majd a Petőfi Sándor Általános Iskola nép-

táncosai mutatták be kis műsorukat Huszár Krisztina 

tanárnő vezetésével. Őket az Érsekvadkerti Népdalkör 

követte, akik a Göncöl Citerásokkal együtt vadkerti 

dalcsokrot adtak elő.  

 Megismerhette még a közönség településünk népvi-

seletét is, külön bemutatásra került a különböző élet-

szakaszokban, ünnepeken és hétköznapokon viselt öl-

tözék.  Nagy sikert aratott a Nógrádikumként nyilván-

tartott nagygöncünk is.  

Augusztus 12-én immár tizenhetedik alkalommal 

adott otthont településünk a Gödör Fesztiválnak.  

A délután folyamán a Cseh Tamás programhoz csatla-

kozva amatőr zenei tehetségkutató került megrende-
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zésre. Este a harmincnyolc éve alakult Karthágó zene-

kar adott nagysikerű koncertet.  

A Gödör Fesztivált követő hétvége sem múlt el ren-

dezvény nélkül településünkön. Augusztus 19-én este 

ugyancsak a Gödörbe hívtuk településünk lakóit, hogy 

zenés est keretében is tisztelegjünk első Szent Kirá-

lyunk emléke előtt.  

 
Sajnos az időjárás nem volt kegyes hozzánk és keve-

sen tettek eleget a rendezvényre szóló meghívásnak, 

de, akik eljöttek, egy szép estét tudhatnak maguk mö-

gött. Elsőként az Érsekvadkerti Énekstúdió növendé-

kei jól ismert csárdásokat és operetteket szólaltattak 

meg, majd a felvidékről érkező Bősi Szabó László és 

Dóka Zsuzsa műsorát láthatta a közönség. 

Másnap reggel a templomban vette kezdetét az ünnep-

ség Magyar Hazánkért bemutatott szentmisével, majd 

a Hősök terén az ünnephez illő műsorral emlékeztünk 

Szent István királyra. 

Községünkből egy kis küldöttség lengyelországi test-

vértelepülésünkön ünnepelte augusztus 20-át, két ön-

kormányzati képviselőnk és iskolánk néptáncosai kép-

viseltek bennünket, ezzel is öregbítették településünk 

hírnevét.  

 

Érsekvadkert Község Önkormányzatának őszi rendezvényei

FALUNAP: Szeptember 30-án tartjuk a falunapot a Vásártéren. Egész nap kulturális és szórakoztató mű-

sorokkal, gyermekprogramokkal, egészségsátorral várjuk önöket. A nap folyamán mindenkinek lesz lehe-

tősége megkóstolni a több csoport által készített nagygöncöt. A napot tűzijátékkal és hajnalig tartó bulival 

zárjuk. Szeretettel hívjuk és várjuk községünk minden lakóját a szeptember utolsó szombati rendezvé-

nyen. 

 

Szüreti felvonulás és bál: Október 14-én kora délutántól szüreti felvonulást tartunk. Ebben az évben a 

felvonulást az eddigiektől eltérően szeretnénk megtartani. Azt szeretnénk, ha gyermekek, fiatalok és idő-

sebbek együtt vonulnának fel.  

Este 19 órától a Közösségi Ház ad otthont a szüreti bálnak. A bálra jegyelővételre és asztalfoglalásra  a 

Könyvtárban és a Polgármesteri Hivatalban Záhorszki  Noémi gyakornoknál lesz lehetőség.  

  

 

Emlékezzünk együtt az 1956-os forradalomra és szabadságharcra: A Közösségi Házban ünnepi meg-

emlékezést tartunk október 23-án a forradalom és szabadságharc 61. évfordulójára emlékezve.  

 

Rendezvényeink meghívó plakátjait a hirdetőtáblákon, a képújságon és Érsekvadkert honlapján is 

megtalálják.  

Önkormányzatunk minden rendezvényére szeretettel várjuk Önöket! 

Érsekvadkerti Hírek. Kiadja: Polgármesteri Hivatal 2659 Érsekvadkert Rákóczi út 91. 

Tel./Fax: 35/340-001  Felelős szerkesztő: Mikszáth Kálmán Közművelődési Intézmény 

Szerkesztőség, nyomdai előkészítés: Érsekvadkerti Teleház, 2659 Érsekvadkert Rákóczi út 120. 

Tel./Fax: 35/540-050, 540-051.  E-mail: kultura@ersekvadkert.hu  Honlap: http://www.ersekvadkert.hu 

Készült: 1.300 példányban  


