
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Krisztus feltámadott! – Ti is nyomán járjatok! Feltámadást várjatok.” 

Mi mind azok vagyunk, akiket az Isten Fia vérével 

megváltott, és visszavezetett a mennyei Atyához.  

 A Feltámadás napja, a Húsvét ünnepe öröm mind-

azoknak, akik részesei ennek a szent folyamatnak, 

ami a bűnös életből az igazabbra, a gyűlölködésből 

a megértésre, a földi elmúló életből az örök élet felé 

irányítja nemcsak gondolatunkat, de Istenbe vetett 

bizalommal életünket is.  

Örül a beteg, aki sok kezelés, vagy műtét után lábra 

tud állni, és ha gyengébben is, de élni tud.  

 Örül a beteg férjet, feleséget, vagy gyereket ápol-

gató, amikor az kikel az ágyból, és újra „élni kezd.” 

Mi is akkor örülünk igazán a Feltámadt Krisztus kö-

rül, ha átéltük, hogy gyatraságaink, vétkeink miatt 

betegek voltunk, de a Jézus által előírt kúrát be-

tartva, bűnbánatot tartva, a rossznak ellentmondva, 

egyre több jót akartunk tenni.  Ha sikerült, akkor az 

a magunk kis győzelme, de az erő, az indítás attól a 

Jézustól volt, aki nemcsak földi gondokban győz, de 

még annak végével, a halállal is leszámolt. 

Régen húsvét vigíliáján keresztelték meg azokat a 

felnőtteket, akik megismerték, megszerették Jézust, 

és hozzá szerettek volna nemcsak névleg, lelkileg is 

tartozni.  Számukra a keresztség újjászületés lett. 

Akik újjászülettünk, igyekezzünk a torzulásainktól, 

gyatraságainktól szabadulva bizonyítani, hogy tu-

dunk mi szebb, boldogabb, másokat is boldogabbá 

tévő módon is élni, Isten kegyelmével. 

Áldott, és mások számára is áldást hozó módon ün-

nepeljünk. 

 Legyen necsak Jézus feltámadásának emléke, ha-

nem mindig egy kicsit a mi jóságunk, családjaink 

boldogságának, népünk összetartozásának szép 

napja. 

 

Ecsegen a húsvéti körmenetről azt kérdezték már 

előre. Atya, mikor lesz a „támadás?  

Először nem értettem, kit akarnak megtámadni? 

Vagy kik akarnak minket megtámadni? 

 „Hát, amikor húsvétkor körülénekeljük a templo-

mot” volt a válaszuk.  Mikor lesz a támadás?  Már 

ma. nem mások ellen, hanem együtt a bennünk rej-

tőző, és gonoszságra bujtó lelkület ellen. Ha min-

denki egy kicsit jobb lesz, szebb lesz a világ, amint 

tavasszal az egyre több nyiladozó virágocska szebbé 

teszi a világot.  

Áldott ünneplésre hívok mindenkit! 

András atya 

Érsekvadkert Község Önkormányzatának Képviselő-testülete nevében 

olvasóinknak Áldott Húsvéti ünnepeket kívánunk!
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Tisztelt Érsekvadkertiek! 

Kedves Olvasók! 

Köszöntöm Önöket! 
 

Önök előtt már ismert, hogy 

2016-ban a Széchenyi 2014-2020 

program keretében több pályázati 

lehetőség nyílt meg az állampolgá-

rok, a vállalkozások, és az önkor-

mányzatok számára is.  

Érsekvadkert Község Önkor-

mányzatának Képviselő-testülete 

is élt a lehetőséggel és több pályá-

zati felhívásra adta be kérelmét. Er-

ről először 2016 évvégén az Érsek-

vadkerti Hírek hasábjain keresztül 

tájékoztattam Önöket. 

Örömmel adtam hírt arról is, 

hogy a Területi-és Településfej-

lesztési Operatív Program kereté-

ben benyújtott hat pályázatunk kö-

zül már négyet kedvezően el is bí-

ráltak  

Érsekvadkert Község Önkor-

mányzatának a TOP-os pályázati 

felhívásra benyújtott támogatási 

igénye összesen: 1 582 035 000 Ft. 

A négy elbírált pályázatunk ese-

tében mindegyiknél megkaptuk a 

kért támogatást, mely összesen 

1 179 658 200 Ft. 

Most röviden tájékoztatom Önö-

ket arról, hol tartunk ezen projek-

tek megvalósításában. 

Az Ary Erzsébet Óvoda fejlesz-

tésére 299 896 183 Ft-t támogatást 

kaptunk. Az engedélyes tervek el-

készültek és a közbeszerzés is 

megkezdődött a kivitelezésre. 

Eredményes közbeszerzés után re-

mélhetőleg májusban elkezdődhet-

nek a munkálatok. A kivitelezésre 

hét hónap áll rendelkezésre. A pro-

jekt befejezésének várható ideje ez 

év vége. A beruházás eredménye-

ként egy 21 század elvárásainak 

megfelelő új óvoda jön létre, 

amelyben a hat csoportos óvodai 

foglalkoztatón kívül helyet kap egy 

mini bölcsőde is. 

Az Érsekvadkerti csapadékvíz 

elvezető hálózatának fejlesztése 

című pályázatunk megvalósítására 

200 000 000 Ft támogatást kap-

tunk. Ennek a projektünknek a ke-

retében településünk átereszeinek, 

árkainak, tisztítása, - ahol szüksé-

ges – burkolása, a Vadkert patak 

tisztítása valósul meg. A tervek el-

készültek, engedélyeztetésük meg-

történt, közbeszerzés előtt áll. Je-

lenleg a kivitelezőre vonatkozó pi-

ackutatás történik, ajánlattételi fel-

hívás készítése folyamatban van. 

Ismételten kérem a Vadkert pa-

takkal határos ingatlantulajdonoso-

kat, hogy hagyják szabadon a patak 

partját, hogy a munkálatok zavarta-

lanul folyhassanak. 

A Petőfi Sándor Általános Iskola 

épületeinek energetikai korszerűsí-

tésére 104 922 060 Ft támogatást 

kapott Önkormányzatunk. Ebből a 

pénzforrásból kerül felújításra a 

Fölső Iskola épülete, szigetelése, 

nyílászáróinak cseréje, illetve az 

Eötvös úti épület fűtéskorszerűsí-

tése. Ennek a projektnek is ebben 

az évben meg kell valósulnia. 

A projekt előkészítése itt is meg-

történt. Jelenleg a közbeszerzési 

felhívás készül, piackutatás 

folyamatban van. 

Negyedik sikeres pályázatunk a 

VadkertVelo-Két keréken Érsek-

vadkerten című. 

 A projekt megvalósítására 

Önkományzatunk 287 420 000 Ft-

ot kapott. Ebből a támogatásból 

épül meg a 22 sz. főúton – Honvéd 

út és a Káplár Fatelep – egy közel 

1 000 méter hosszú kerékpárút, 

járda és az Erdősor úton egy Mini 

Kresz pálya. 

Ennek a projektnek a tervei is el-

készültek és ez is közbeszerzésre 

vár. 

Két TOP-os pályázatunk, Kor-

szerű ipari terület kialakítása, Ipari 

terület fejlesztése elbírálása még 

nem történt meg. E két projekt 

megvalósítására közel 

400 000 000 Ft támogatási igényt 

nyújtottunk be. 

Érsekvadkert Község Önkor-

mányzata több Vidékfejlesztési Pá-

lyázati felhívásra is beadta támoga-

tási kérelmét. Ezek a pályázatok 

85% támogatottságúak, a beruhá-

zás 15%-át az Önkormányzat saját 

bevételéből kell, hogy finanszí-

rozza.  

Benyújtottuk pályázatunkat, tá-

mogatási kérelmünket az Intézmé-

nyek Konyhájának felújítására. 

Ebből a forrásból kerülne korsze-

rűsítésre a konyha légtechnikája. A 

felújítás összköltsége közel 

25 000 000 Ft. 

A Jánoska park felújítására is 

pályáztunk. Ennek a projektnek a 

keretében kerülne restaurálásra 

Nepomuki Szent János szobra és 

egy kisebb méretű játszótér kiala-

kítása, a park fásítása, virágosítása. 

A felújítás összköltsége 

9 400 000 Ft. 

Pályázatot adtunk be térfigyelő 

rendszer bővítésére. A meglévő ka-

merarendszert három kamerával 

bővítjük a közbiztonság és az érté-

kek megőrzése érdekében. A fej-

lesztés összköltsége:1 500 000 Ft 

Falunapi rendezvény szervezé-

séhez 1 000 000 Ft támogatásra 

nyújtottuk be igényünket. 

Érsekvadkert Község Önkor-

mányzata az elmúlt évben is nem 

csak Uniós forrásokból, hanem ha-

zai forrásból is kapott támogatást  

Útfelújításra 13 000 000 Ft tá-

mogatást nyertünk. Ebből az ösz-

szegből kerül felújításra az Eötvös 

út – Akácos u és a Honvéd u kö-

zötti – és a Zrínyi utca – Petőfi út 

és Kossuth u közötti – egy-egy sza-

kasza. 

Szociális tűzifa támogatásra 

3 573 780 Ft –ot kapott Önkor-

mányzatunk. 134 szociálisan rá-

szoruló család, 1,5 erdei m3 tüze-

lőben részesült. 

Önkormányzatunk az ASP rend-

szerhez való csatlakozáshoz – a 

szükséges költségekhez - 
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7 000 000 Ft támogatást kapott. 

A Magyar Kormány Érsekvad-

kert Község Önkormányzatát a 

közfoglalkoztatásban elért eredmé-

nyeiért 7 000 000 Ft támogatásban 

részesítette. 

Tisztelt Érsekvadkertiek! 

Önök előtt is ismert, hogy hosz-

szú évek óta ennyi pénzügyi támo-

gatást nem kapott Érsekvadkert 

Község Önkormányzata, mint az 

elmúlt időszakban. 

Köszönet érte a Magyar Kor-

mánynak és Nógrád Megye Terü-

letfejlesztésért felelős biztosának, 

Balla Mihály országgyűlési képvi-

selő úrnak 

Képviselő úr már húsz éve dol-

gozik térségünk, községünk fejlő-

déséért, Érsekvadkert jövőjéért. 

Érsekvadkert Község polgár-

mestereként a képviselő-testület, 

községünk polgárai nevében is kö-

szönöm az évek során nyújtott se-

gítségét és kérem, hogy a követ-

kező években is ilyen eredménye-

sen támogassa településünket és 

továbbra is segítse az Önkormány-

zat munkáját. 

 

Tisztelt Olvasók! 

Választásra készülünk.  

2018 április 8-án el kell dönte-

nünk, hogy kire bízzuk hazánk ve-

zetését és kit tisztelünk meg bizal-

munkkal, ki képviseljen minket a 

Parlamentben! 

Nagy a mi felelősségünk!  

Kérek minden érsekvadkerti vá-

lasztópolgárt, menjen el szavazni, 

mert nem csak a mi, hanem a gyer-

mekeink, unokáink jövőjéről is 

döntünk. 

 

 

Érsekvadkert, 2018. 03. 19.                       

Dr. Kovácsné Nagy Mária 

polgármester 

                                                                 

Tájékoztató a Képviselő-testület üléseiről 
2017. december - 2018 január-február hónapok 

1./ 2017. december 7-i nyilvános 

ülés-rendkívüli ülés 

Ezen az ülésen módosította a testü-

let a szociális célú tűzifa ellátásról 

szóló 13/2017.(X.31.) rendeletét, 

amit 2017. október 30-án alkotott 

meg a testület. A rendeletben a 

háztartásonként juttatható tűzifa 

mennyiséget 1 erdei m3-ben állapí-

tották meg. Az azóta beérkezett la-

kossági kérelmek alapján lehetőség 

volt ezt a mennyiséget módosítani 

1,5 erdei köbméterre. Természe-

tesen ezt a módosítást át kellett ve-

zetni a rendeleten is.  

2./ 2017. december 18-i nyilvános 

ülés 

a) Módosította a Képviselő-testület 

a talajterhelési díjra vonatkozó el-

járási szabályokról szóló 

12/2017.(VIII.23.) szóló rendele-

tét. Erre a rendeletmódosításra 

azért volt szükség, mert 2018. ja-

nuár 1-től új közigazgatási eljárási 

törvény, valamint új adóigazgatási 

eljárási jogszabály lép életbe és 

ezen jogszabályok alapján kell el-

járni a talajterhelési díjra vonat-

kozó ügyekben. 

b) Ezen az ülésen egyes önkor-

mányzati rendeletek hatályon kívül 

helyezése is megtörtént. 

Ez minden évben visszatérő fel-

adat, mert a hatályát vesztett és 

végrehajtott rendeleteket szükség-

telen az élő rendeletek között tar-

tani. 

c) Elkezdődött a Települési Arcu-

lati Kézikönyv megtárgyalása. A 

tervező szakemberek gondos, 

színvonalas munkáját most a kép-

viselő-testület is megismerte.  

Részletesen átbeszélték a Kézi-

könyv minden fejezetét. Érsekvad-

kertnek szép településképi doku-

mentációja készült el. 

d) Határozat született a START-

munkaprogramban való részvétel-

ről is. Ezek a közfoglalkoztatási 

programok 2018. március 1-én in-

dultak. Három projektre nyújtotta 

be igényét az önkormányzat: belte-

rületi közúthálózat karbantartása, 

mezőgazdasági munkák, és helyi 

sajátosságokra épülő mintaprog-

ram. 

e) Új megállapodást kötött a Kép-

viselő-testület Érsekvadkert Köz-

ség Roma Nemzetiségi Önkor-

mányzatával. Az eddig hatályban 

lévő egyezményt jogszabályi vál-

tozások írták felül, azokhoz kellett 

igazítani a megállapodás szövegét. 

f) Érsekvadkert Község Önkor-

mányzatának Képviselő-testülete 

úgy határozott, hogy a Zrínyi ut-

cában a Petőfi Sándor út (22-es sz. 

főút) felől a Kossuth utca kereszte-

ződéséig, valamint a Kert utcában 

a Petőfi Sándor út (22-es sz. főút) 

felől a Bajcsy-Zsilinszky utca és 

Árpád utca kereszteződéséig bezá-

rólag egyirányú forgalmi rendet 

vezet be 2018. január 15. napjától. 

Az egyirányúsítás indoka: bizton-

ságosabb közlekedés elősegítése az 

érintett utcákban. 

g) Elfogadta a Képviselő-testület 

az Önkormányzat által szervezett 

és finanszírozott 2018. évi rendez-

vény-tervezetet. A ráfordítandó 

összeg be lett tervezve a 2018. évi 

költségvetésbe. A végleges ren-

dezvényterv az önkormányzat 

honlapján megtekinthető. 

3./ 2017. december 28-i nyilvános 

ülés 

a) Ezen az ülésen végleges elfoga-

dásra került Érsekvadkert Telepü-

lési Arculati Kézikönyve. 

A szépen kidolgozott 

dokumentációt megkapta a 

Lechner Tudásközpont, valamint a 

Miniszterelnökség, a Nógrád 

Megyei Kormányhivatal Állami 
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Főépítész, a Bükki Nemzeti Park 

Igazgatóság, a Nemzeti Média- és 

Hírközlési Hatóság Hivatala, - 

Nógrád Megyei Építész Kamara és 

a Nógrád Megyei Kormányhivatal 

Salgótarjáni Járási Hivatal Járási 

Építésügyi és Örökségvédelmi 

Hivatala. 

b) Határozat született a 2018. évi 

belső ellenőrzés működéséről. A 

belső ellenőrzés olyan kötelezett-

ség, amelyet az államháztartási tör-

vény ír elő minden költségvetési 

szerv részére. Ennek a kötelezett-

ségnek képviselő-testületünk is 

eleget tett.  

c) Az előző napirendi ponthoz kap-

csolódóan elfogadta a testület a 

2018. évre összeállított belső ellen-

őrzési tervet is.  

4./ 2018. január 30-i nyilvános 

ülés  

a) Az új év első ülésén került sor 

Érsekvadkert Község településkép 

védelméről szóló rendeletének el-

fogadására. A településképi rende-

let elkészítését „a településkép vé-

delméről” szóló 2016. évi LXXIV. 

törvény, továbbá „a településfej-

lesztési koncepcióról, az integrált 

településfejlesztési stratégiáról és 

a településrendezési eszközökről, 

valamint egyes településrendezési 

sajátos jogintézményekről” szóló 

314/2012. (XI.8.) kormányrendelet 

írja elő. A rendelet megtekinthető 

az önkormányzat honlapján, vala-

mint a Polgármesteri Hivatalban. 

b) Elkészült a képviselő-testület 

idei első félévi munkaterve. Min-

den évben visszatérő kötelezettség 

ez, ami útmutató és egyben vázlat 

is az ülések napirendjeihez. Termé-

szetesen bővülhet és mindig bővül 

is az ülések tervezete, hiszen sok-

sok aktuális téma, ügy és feladat 

adódik hónapról hónapra. 

c) Elfogadta a testület a Nyugat-

Nógrádi Vízellátó Rendszer módo-

sított víziközmű bérleti üzemelte-

tési szerződését. Néhány módosí-

tást eszközöltek a szerződésben, 

amelyet –értelemszerűen – minden 

tagönkormányzatnak el kellett fo-

gadni.  

d) Pályázatot írt ki a testület védő-

női álláshely betöltésére. Mint is-

meretes, Érsekvadkerten két védő-

női körzet működik, de az egyik-

ben a védőnői álláshely betöltetlen. 

Ennek megoldásáról gondoskodott 

most a képviselő-testület. 

e) Együttműködési megállapodás 

született a GAMESZ-szel közfog-

lalkoztatás végrehajtásával össze-

függő feladatok ellátására. Az ön-

kormányzat hatásköre a közfoglal-

koztatás, amelynek végrehajtását a 

GAMESZ intézményre bízza. Az 

ezzel kapcsolatos kötelezettségek 

kerültek a megállapodásba. 

f) Elfogadta a testület a Polgármes-

ter 2018. évi szabadság-tervét. Ezt 

a kötelezettséget a közszolgálati 

tisztviselőkről szóló 2011. évi 

CXCIX. törvény 225/C.§ (2) be-

kezdése rendeli el, amely ki-

mondja, hogy a Polgármester elő-

terjesztésére a képviselő-testület 

minden év február 28-ig jóvá-

hagyja a Polgármester szabadságá-

nak ütemezését. 

g) Idén is – mint minden évben, 

törvényi kötelezettség alapján 

együttműködési megállapodást írt 

alá a testület Érsekvadkert Község 

Roma Nemzetiségi Önkormányza-

tával. Ez egyúttal a korábbi megál-

lapodás felülvizsgálata is volt. 

5./ 2018. február 15-i nyilvános 

ülés  

a)  Ezen az ülésen kezdődött el – 

intézményvezetőkkel kibővített 

pénzügyi bizottsági ülést köve-

tően-  az önkormányzat 2018. évi 

költségvetésének tárgyalása. Min-

den évben két fordulós a költségve-

tés. A második fordulóra már a 

végleges költségvetési rendelet ke-

rül a testület elé. 

b) Határozat született pályázat be-

nyújtására a VP6-19.2.1.-47-5-17 

kódszámú „Településkép megőr-

zése” című felhívásra. E projekt 

keretében a Jánoska-park felújítása 

fog megtörténni a Nepomuki Szent 

János szobor restaurálásával 

együtt. A parkban játszóteret is ki-

alakítanak. A pályázat 85%-os tá-

mogatottságú, tehát az önkormány-

zatnak 15% önerőt kell hozzátenni. 

c) Határozat született pályázat be-

nyújtására a VP6-19.2.1.-47-4-17 

kódszámú „Településszintű térfi-

gyelő rendszer kiépítése” című fel-

hívásra is. Ennek lényege, hogy to-

vábbi térfigyelő kamerák kihelye-

zésére lesz lehetőség. A tervezet 

szerint egy-egy kamera kerülne az 

Újsor út végére, a Jánoska-park-

hoz, az Erdősor út ás a Gépállomás 

út sarkához, valamint a Víztorony 

környékéhez. A pályázat pénzügyi 

támogatottsága itt is 85 %-os. 

d) Határozatot hozott a testület pá-

lyázat benyújtására a VP6-19.2.1.-

47-7-17 kódszámú „Népi hagyo-

mányokra, kulturális és természeti 

értékekre épülő rendezvények tá-

mogatása” című felhívásra. Ez a 

pályázat pénzügyi segítséget nyújt 

rendezvényeink színvonalas meg-

tartásához. Itt a finanszírozás 

100%-os. 

e) Döntés született a Petőfi Sándor 

Általános Iskola épületeinek ener-

getikai korszerűsítésére 

vonatkozó kivitelezési munkálatok 

műszaki ellenőrének kiválasztá-

sára. A képviselő-testület a salgó-

tarjáni székhelyű Quadrát Kft-t vá-

lasztotta, mint a legalacsonyabb ár-

ajánlatot adó céget. 

f) Határozat született a Petőfi Sán-

dor Általános Iskola épületeinek 

energetikai korszerű-sítésére vo-

natkozó kivitelezési munkálatok-

kal kapcsolatban kivitelező kivá-

lasztásához közbeszerző kiválasz-

tására is. A képviselő-testület Ma-

jorosné Kanyó Mária egyéni vál-

lalkozót bízza meg ezzel a feladat-

tal. A kiválasztás itt is a legalacso-

nyabb árajánlatot adó jelentkezőre 

esett. 

g)Határozat született a Rákóczi út 

208. sz. ingatlan előtti közterületen 

álló 4 db fa kivágása 

ügyében. A 4 db fa túlnőtt, zavarja 

a gyalogos és közúti közlekedést, 

belenőttek a légvezetékekbe és né-

melyik elég erősen megdőlt, ezért 
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egy erősebb szél kidöntheti őket. 

Az ügyben megkérdezett erdőmér-

nök szakvéleménye szerint a fák 

kivágása iránti kérelem megalapo-

zott, a fák elérték maximális élet-

korukat, egészségi állapotuk rossz, 

és a környezetre is veszélyesek, 

ezért indokolt eltávolításuk.  

 

6./ 2018. február 22-i nyilvános 

ülés  

a) Ezen az ülésen – második for-

duló keretében - megtörtént az ön-

kormányzat 2018. évi költségveté-

sének elfogadása.  A korábbi javas-

latok, kiegészítések átvezetésre ke-

rületek a költségvetési rendeletben. 

Összességében elmondható, hogy 

idén is – mint minden évben – a 

költséghatékony, takarékos gazdál-

kodás jellemzi az önkormányzati 

költségvetést. A teljes dokumentá-

ció megtekinthető az ülésről ké-

szült jegyzőkönyv mellékletében. 

b) Megválasztotta a testület – a 

jegyző javaslatára – a 2018. április 

2-i országgyűlési választások nap-

ján működő szavazatszámláló bi-

zottságok tagjait és póttagjait. Er-

ről a jegyző hirdetményt tesz 

közzé. 

c) Határozat született az Ary 

Erzsébet Óvoda fejlesztése 

Érsekvadkerten”, TOP-1.4.1-15 

NG1-2016-00005- tárgyú 

hirdetmény közzététele nélküli 

közbeszerzési eljárás megindí-

tásáról. A közbeszerzési szakember 

elkészítette a felhívás tervezetét, 

ezzel veszi majd kezdetét a 

közbeszerzés. 

Ismételten hívjuk és várjuk az ér-

deklődőket a Képviselő-testület 

nyilvános üléseire!     

 

 

Érsekvadkert Község Önkormányzatának képviselő-testülete nevébe: 

Dr. Kovácsné Nagy Mária 

polgármester 

 

Elhunyt Réti Zoltán festőművész Érsekvadkert díszpolgára 

Február 12-én életének 94. évében elhunyt 

Réti Zoltán településünk díszpolgára.  

1923-ban született Nagyorosziban.  

Kisgyermekként családjával Érsekvad-

kertre költözött.  

Igazi polihisztor volt, aki a képzőművészet-

nek és a zenének szentelte életét. Festőmű-

vész, karnagy a balassagyarmati zeneisko-

lának alapítója, majd húsz éven át igazga-

tója ként tevékenykedett. Festményei zene 

szeretetét is tükrözik. Több alkalommal ná-

lunk is  

 

volt kiállítása. Számos kitüntetésben, díjban 

részesült. Érsekvadkert mellett díszpolgári 

címmel tüntették ki Balassagyarmaton, 

Nagyorosziban, Kétbodonyban is.  

Temetése február 17-én volt a balassagyar-

mati temetőben. 

 Érsekvadkert Község Önkormányzata Réti 

Zoltánt saját halottjának tekintette.  

Nyugodjék békében! 

 

 

 

 

Februárban búcsúztunk Pálinkás József tanár úrtól 
Februárban búcsúztattuk Pálinkás Józsefet, isko-

lánk volt pedagógusát, igazgatóját.  

Pálinkás József 1936-ban született Érsekvadkerten, 

Jánosi pusztán. A vadkerti elemi iskola után az esz-

tergomi ferenceseknél tanult, majd a balassagyar-

mati Balassi gimnáziumban érettségizett. Az egri 

tanárképző főiskolán és a budapesti ELTÉ-n sze-

rezte meg azokat az ismereteket, képzettségeket, 

amelyek következtében több szakos általános és 

középiskolai tanárrá vált. Kis kitérő után (Füzes-

abony) oktatási tevékenységét szülőfalujában vé-

gezte. Volt szaktanár, szakfelügyelő, végül az is-

kola igazgatója.  

Szigorú, emberséges, jó tanár volt, akit szerettek, 

becsültek a tanítványai, munkatársai. 

Egész életében a közoktatást, a közösséget szol-

gálta. Emlékét megőrizzük. 

Megemlékezés Március idusán 

Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc 170. 

évfordulóján községi megemlékezésünk hagyomá-

nyainkhoz híven szentmisével vette kezdetét. 

 A misét követően a megemlékezőket a Hősök terére 

vártuk, ahol nemzeti imádságunk,  

a Himnusz eléneklését követően a plébánia falán el-

helyezett Görgey emléktábla megkoszorúzására ke-

rült sor. 
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Majd a Petőfi Sándor Általános Iskola diákjai idéz-

ték fel a pesti eseményeket. 

Műsorukba bekapcsolódtak az Érsekvadkerti Nép-

dalkör tagjai is, akiknek ajkáról az ünnephez illő ka-

tonadalok csendültek fel.  

Műsorukat Balla Mihály országgyűlési képviselő úr 

ünnepi beszéde követte. 

Ünnepségünk végén a Könyvtár falán elhelyezett 

emléktáblánál helyeztük el a megemlékezés virág-

jait, majd közösen elénekeltük a Szózatot.  

Az ünnepi megemlékezés végén Dr. Kovácsné 

Nagy Mária polgármester asszony köszönetet mon-

dott mindenkinek, akik eljöttek és együtt emlékez-

tek erre a jeles ünnepre. 
Vitéz Tamás 

 

Eboltás Érsekvadkerten 

Április 13-án pénteken: 16:00-18:00 óra között a Polgármesteri Hivatal előtt. 

Április 14-én szombaton 8:00-10:00 óra között a Felső Iskolánál.  

10.00-12:00 óra között Alvégben a Jánoskánál. Az oltás díja a helyszínen 3500 forint, háznál 

4000 forint.  

Dr. Mácsik László 

állatorvos 

Nem pénzbe, csupán odafigyelésbe kerül! 
Az SZJA 1%-ával úgy ad(hat)unk, hogy nem kell 

újabb pénzt áldoznunk, nem növekszik ezzel az ösz-

szeggel adóalapunk sem. 

Sok kicsi sokra megy! 

Akik személyi jövedelemadót fizetünk - bármilyen 

keveset is -, jogot szerzünk a közjó szolgálatában 

álló civil társadalom közvetlen anyagi támogatá-

sára. Ez a támogatás a civilek működéséhez szüksé-

ges, ezért azt köszönettel fogadják. 

Mindez Önnek nem kerül semmibe, de másnak talán 

az életet jelentheti. Adóbevallása kitöltésekor ne fe-

ledkezzék el rendelkezni adója 1%-áról az Ön által 

kiválasztott civil szervezet javára. 

Érsekvadkert Jövőjéért Alapítvány    

Adószám: 18633540-1-12 
 

TISZTELT ÉRSEKVADKERTI LAKOSOK! 
Ismét elérkezett az idő az adóbevallások elkészítésé-

hez. Ebben az adófizetők rendelkezhetnek személyi 

jövedelemadójuk 1 %-áról, amit felajánlhatnak külön-

böző célokra. 

Az érsekvadkerti Mikszáth Kálmán Közművelődési 

Intézmény ezúttal is megköszöni a 2016. évi juttatá-

sokat, amit az alább felsoroltakra költöttünk el: képes-

ségfejlesztésre, kulturális programok támogatása. 

Ha úgy gondolják, hogy a 2017. évi 1 %-ot idén is in-

tézményünknek ajánlják fel (amit ebben az évben is 

oktatási, sport, vagy kulturális célokra fordítunk), ak-

kor az alábbi minta szerint töltsék ki a Rendelkező 

Nyilatkozatot. 

Támogatásukat előre is köszönjük!  

Csabák István 

intézmény igazgató 

A kedvezményezett adószáma: 1 6 7 7 1 8 3 7 - 1 -1 
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