
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HÚSVÉTI ÜDVÖZLET 
Kedves Olvasók! 

A hosszú téli hónapokat követően végre beköszön-

tött a tavasz.  Lassanként virágba borul a természet, 

és néhány nap múlva elérkezünk a tavasz legszebb, 

kereszténységünk legnagyobb ünnepéhez, a Húsvét-

hoz. Jézus Krisztus kereszthalálának és dicsőséges 

feltámadásának ünnepéhez. 

Kárász Izabella Békesség néktek című versével kí-

vánok Érsekvadkert minden lakójának Kegyelem-

teljes Húsvéti Ünnepeket!  Kívánom, hogy a Feltá-

madt Krisztus békéje és öröme töltse el mindnyá-

junk szívét! 

Dr. Kovácsné Nagy Mária 

polgármester 

Kárász Izabella: Békesség néktek 

Békesség néktek! Visszajöttem, 

három nagy éj maradt mögöttem, 

három sötét nagy éjszaka. 

A békétlenség szülte őket, 

a halált és a szegverőket, – 

s a Golgotának hét szava 

vád a békétlen élet ellen. 

Békesség néktek! Ez a Szellem 

a Lélek, a Test szava most. 

Parancs. A Feltámadott adja, 

mert azt szeretné, azt akarja 

húsvéti hitben járjatok 

 

 

 

 

 

 

Miért, hogy össze sose fértek, 

hogy könyörögtök, egyre kértek, 

de tenni érte ki akar? 

Engedni magunk önzéséből 

nem csak beszélni a békéről 

de tenni érte: diadal! 

Tanítványaim vagytok nékem, 

miért élnétek hát sötétben? – 

húsvéti szép nap fénye ég! 

Induljatok ezzel a fénnyel, 

ezzel az élő békességgel, 

legyen mindenütt békesség! 
  

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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Tájékoztató a Képviselő-testület üléseiről 

2017. január-március 

2017. január 31-i nyilvános ülés 

1) Az év első testületi ülésén a képviselők elfo-

gadták a testület I. félévi munkatervét. 

Kötelező napirendje az év első ülésének a mun-

katerv jóváhagyása, mert emellett a nyomvonal 

mellett dolgozik a testület. Természetesen vál-

tozhat, bővülhet mind az ülések száma, mind 

pedig az előirányzott napirend is. Ezt egyrészt a 

napi munka befolyásolja, másrészt egy-egy köz-

ponti jogszabály is kijelölhet azonnali feladatot 

az önkormányzatoknak. Esetleg „felbukkanhat” 

egy pályázati lehetőség is, amihez képviselő-

testületi döntés kell. 

A második félév munkaterve június végén kerül 

megtervezésre. 

2) Az első testületi ülés mindig a támogatási ké-

relmek megvitatásáról szól. Nem volt ez más-

ként most sem, két szervezet is benyújtotta ké-

relmét a testülethez. Az egyik a Rákóczi Szövet-

ség kérelme volt. A szervezet szép és nemes cél 

érdekében fordult támogatási kérelemmel ön-

kormányzatunkhoz: a határon túli magyarság 

beiskolázási programjához kért anyagi hozzájá-

rulást. A Képviselő-testület 30.000 Ft összeget 

ítélt meg a Szövetségnek. 

A másik kérelmező, a Peter Czerny Alapítvány 

a Beteg Koraszülöttek Gyógyításáért nevű köz-

hasznú szervezet minden évben megkeresi ön-

kormányzatunkat támogatásért. Az ő részükre 

50.000 Ft-ot szavazott meg a testület. 

2./ 2017. február 9-i nyilvános ülés 

1) Az Önkormányzat 2017. évi költségvetés- 

tárgyalása első fordulója zajlott ezen az ülésen. 

Mint minden évben, most is intézményvezetők-

kel kibővített pénzügyi bizottság kezdte meg a 

költségvetési munkát, részletesen kielemezve, 

véleményezve a pénzügyes kollégák által elké-

szített táblázatokat. Ilyenkor még módosítások, 

javaslatok, bővítések, szűkítések is adódhatnak, 

ezért az első fordulón testületi döntés még nincs. 

2) Helyi szervezetek kérelmeit bírálta el a kép-

viselő-testület. Állandó támogatottjaink, az Ér-

sekvadkerti Tűzoltóegyesület és az Érsekvad-

kerti Polgárőr Egyesület 300-300 e Ft összeget 

kapott. A sportegyesületek támogatásában idén 

változás történt. Mivel az Érsekvadkerti SE-től 

a Ifjúsági és a serdülő csapat átkerült az Érsek-

vadkerti UFC-hez, a Sportegyesület 500 e Ft-

ban az, UFC 1,5 millió Ft támogatásban része-

sül. Az Érsekvadkerti Gitáros Énekkar kérelmét 

100 e Ft-tal támogatta a testület. Ugyancsak tá-

mogatási kérelmet nyújtott be a Tizenhárom Al-

mafa Alapítvány, nekik 50 e Ft összeget ítéltek 

oda. 

3./ 2017. március 9-i nyilvános ülés 

1) A 2017. évi önkormányzati költségvetés el-

fogadásra került a II. tárgyaláson. Beépültek a 

javaslatok, támogatási összegek, elkészült a 

végleges költségvetés, rendeletalkotással. 

2) Ugyancsak rendelet született az egészségügyi 

alapellátási körzetek megállapításáról is. Ez tör-

vényi kötelezettsége minden önkormányzatnak. 

Rögzíteni kell a körzetek határait, az egészség-

ügyi ellátók nevét, székhelyét. 

3) Módosult a GAMESZ Alapító Okirata. Több 

tevékenységi körrel bővült az intézmény fel-

adatellátása, ezt természetesen át kellett vezetni 

az alapító okiraton is. 

4) Nyilatkozatot adott ki a testület a 

víziközművagyon ügyében.  

5)Területmegosztásról is döntött a testület. Kü-

lön helyrajzi számot kap a Sportpálya. Így a 

1285. hrsz-ú, önkormányzati tulajdonban lévő 2 

HA 1344 m2 nagyságú területből 1 db sportpá-

lya, 2 db kivett mezőgazdasági terület – ame-

lyen a Mezőgazdasági Start Mintaprogram ke-

retében foglalkoztatás történik-, valamint 1 db 

kivett út lesz. 

 

Ismételten hívjuk és várjuk az érdeklődőket a 

Képviselő-testület nyilvános üléseire! 

 
Érsekvadkert Község Önkormányzatának  

képviselő- testülete nevében 

Dr. Kovácsné Nagy Mária  

polgármester
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Disznótor hagyományteremtő céllal 

Néhány évtizeddel ezelőtt szinte minden háztartásban neveltek sertést, amit ősz végén a téli hónapokban 

levágtak. Az egész családot, rokonságot összekovácsoló esemény legtöbbször hajnalig tartó disznótoros 

vacsorával és közös énekléssel ért véget.  

Ez mára megszűnt, ezért is kezdeményezte Dr. Kovácsné Nagy Mária polgármester asszony, hogy eleve-

nítsük fel a régi disznótorok hagyományát községi disznótorral. 

A nagy munka február 11-én reggel 7 órakor a Helytörténeti Emlékházban vette kezdetét, ahol a  

fogópálinka kóstolást követően elkezdődött a közel két mázsás jószág pörzsölése és feldolgozása. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A bölléri feladatokat Bakos Gyula látta el, aki a Hagyományőrző és a kalászos asszonyok, illetve több 

hozzáértő lelkes segítővel végezte ezt a nem kis feladatot. 

  A nap folyamán, ha rövid időre is többen ellátogattak Tájházunk udvarára, hiszen kíváncsiak voltak, hogy 

zajlanak a falusi disznóvágás egyes fázisai.  

Az egész napos nagy munka után a Közösségi Házban folytatódott a program, a konyha dolgozói által 

elkészített disznótoros vacsorával. Nagy érdeklődést tanúsítottak a község lakói a rendezvény iránt, hiszen 

az Önkormányzat meghívását elfogadva közel 170-en, fiatalabbak és idősebbek tették le névjegyüket a 

vacsora mellé.  

Az este elején Dr. Kovácsné Nagy Mária polgármester és Balla Mihály országgyűlési képviselő köszöntöt-

ték a vendégeket. Hangsúlyozták az ilyen és ehhez hasonló hagyományteremtő programok fontosságát-

örömüket fejezték ki, hogy ez a nap ilyen jól sikerült és az este iránt ilyen nagy érdeklődést tanúsítottak a 

falu lakói.  

 

Az orjaleves, majd a svédasztalról kínált toroskáposzta, 

sült hurka és sült kolbász, illetve a vendégek által hozott 

finom sütemények elfogyasztása után az este további része 

a felhőtlen szórakozásról szólt. Minden asztaltársaság kér-

hette a számára kedves nótát, amit Boda János vezetésével 

és Herceg Endre harmonika kíséretével közösen elénekel-

tünk. A közös éneklést kora hajnalig tartó táncos mulatozás 

követte. 

 

 

A pozitív visszajelzések és a rendezvény iránti nagy érdeklődés is annak bizonyítéka, hogy jó volt a kez-

deményezés és legyen folytatása a hagyomány teremtés céljából életre hívott vadkerti disznótornak.  

 
Vitéz Tamás 
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Érsekvadkert Község Önkormányzatának II. és III. negyedévi rendezvény terve: 
 

Rendezvény neve Helyszín Dátum 

Tavaszköszöntő Buli Közösségi Ház Április 22. 19 óra 

Májusfa állítás Helytörténeti Em-

lékház 

Április 28. délelőtt 

XVI. Nemzetközi Akusztikus Gitárfeszti-

vál külföldi és magyar előadókkal. 

Ifjúsági Ház Május 12. 19 óra 

Trianoni megemlékezés  Hősök tere Június 2. 19:30 óra 

Gödör Fesztivál Piactér Augusztus 12. 

Községi Szent István napi ünnepség/ ut-

cabál/Amatőr tárlat 

Hősök tere/ Érsek-

vadkert központ 

Augusztus 19-20. 

Érsekvadkerti Hősök és Áldozatok Napja Hősök tere Szeptember 3. 

Érsekvadkert falunap (nagygönc főzőver-

seny, sport és kulturális bemutatók) 

Vásártér Szeptember 30.  

A felsorolt rendezvények helyszínét és időpontját illetően a változás jogát fenntartjuk! 

Tájékoztatjuk olvasóinkat, hogy Önkormányzati rendezvényeinkről, programjainkról plakátot készítünk, 

melyek elérhetők a község hirdetőtábláin, a képújságon és a www. ersekvadkert.hu honlapon.

LOMTALANÍTÁS ÉS ELEKTRONIKAI HULLADÉKGYŰJTÉS 

Kedves Ügyfeleink! Tisztelt érsekvadkerti lakosok! 

A Zöld Híd Régió Nonprofit Kft., mint Érsekvadkert község közszolgáltatója, idén is térítésmentesen biz-

tosítja a lomtalanításba való hulladékok begyűjtését és elszállítását. A lakossági lomtalanítás időpontja: 

2017. május 06. szombat. A nagyméretű konténerek 8.00 óra és 14.00 óra között állnak ügyfeleink 

rendelkezésére. A lomtalanítást és elektronikai hulladékgyűjtést az alábbi gyűjtőpontokon végezzük: 

LOMTALANÍTÁS: Bokréta mögötti parkoló, alsó bolt melletti parkoló, Vásártér. ELEKTRONIKAI HUL-

LADÉKGYŰJTÉS: Polgármesteri Hivatal előtt 

 

Az ÓVODAI BEÍRATKOZÁS IDŐPONTJAI ÉS HELYSZÍNEI: 

2017. április 24-én (hétfőn), április 25 (én kedden) 08:00-12:00 óráig az Érsekvadkerti Ary Erzsébet 

Óvoda Rákóczi út 93. szám alatt lévő épületében. 

2017. április 26-án (szerdán), április 27-én (csütörtökön) 8:00- 12:00 óráig az Érsekvadkerti  Ary 

Erzsébet Óvoda Rákóczi út 157. szám alatt lévő épületében. 

  

TÁJÉKOZTATÁS A TŰZGYÚJTÁSRÓL 
Tájékoztatjuk Érsekvadkert lakosságát, hogy önkormányzati rendelet alapján településün-

kön a TŰZGYÚJTÁS HÉTFŐI ÉS CSÜTÖRTÖKI NAPOKON 16 ÉS 19 ÓRA KÖZÖTT 

LEHETSÉGES! Kérjük ennek betartását, figyelve magunk és mások egészségére! 

 

EBOLTÁS ÉRSEKVADKERTEN 
2017. ÁPRILIS 28-ÁN (pénteken) 16:00-18:00 a Polgármesteri Hivatal előtt 

2017 ÁPRILIS 29-ÉN (szombaton) 8:00-10:00 Felső Iskola előtt, 10:00-12:00 alvégben a Jánoskánál

 

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

Tel./Fax: 35/340-001  Felelős szerkesztő: Érsekvadkert Község jegyzője 

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 RUNNER MÉDIA Kft. Balassagyarmat 


