ÉRSEKVADKERT

ÉRTÉKTÁRA

Érsekvadkert története
Érsekvadkert a Nógrádi- medence nyugati részén fekvő település, Budapesttől
65 km-re, Balassagyarmattól 15 km-re a 22 számú főút mellett fekszik.
Fennállása alatt volt falu, mezőváros és nagyközség. Jelenleg nemcsak Nógrád
megye, hanem az ország egyik legrégibb helységének egyike. A megye 6.
legnagyobb települése, ezzel egy várost is megelőz.
1906-ig Vadkert a településneve, azóta Érsekvadkert. Az érsek előtag a település
egykori birtokosára az esztergomi érsekre utal. 1227-ben kelt oklevél az
esztergomi érsek itteni vadaskertjét említi.
A középkorban a mai Érsekvadkert három helység volt.
Felső vadkert: A mai község nyugati végén feküdt.
Közép vadkert: A mai község helyét foglalta el.
Alsó vadkert: A mai község keleti kijáratánál volt található.
Vadkerthez tartoztak puszták is Szent Lőrinc puszta, Göröc puszta, Jánosi
puszta. A pusztán lakók az évek folyamán beköltöztek a településre.

Érsekvadkert légi fotó
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Vadkert címer: A címer Szent Adalbertet ábrázolja, kezében pásztorbottal,
süvege körül pedig glóriával. A címer megegyezik a Magyar Királyi
Belügyminisztérium által 1907. május 26-án jóváhagyott községi címerrel.

Érsekvadkert címere

Török megszállás: A törökök pusztító hadműveletének része lett az Ipoly
völgye. 1597-ben törökök dúlják fel a három Vadkertet.
Rákócziról és a Sírpatakról: A Rákóczi szabadságharc idején a megye egyik
legnagyobb településének számított vadkert. 1710 januárjában császári had
szállta meg a helységet és körül sáncolta magát. Az 1710. január 22-én a
kurucok és a császáriak között II. Rákóczi Ferenc vezetésével zajlott le a
Romhányi csata néven ismertté vált ütközet. Egy része községünk határában
történt, 1710. január 22-én. Ez az eldöntetlen csata sok véres áldozatot követelt.
Ennek emlékét őrzi a falui melletti Sír Patak. Heister a kuruc lovasság egy részét
erre a helyre szorította, ott leltek hősi halált pirosra festve a vizet vérükkel.
Szabadságharc: Az 1848-49-es szabadságharcban, két ízben is nagyobb
csatározások érintették a települést. 1849. január 6-án Görgey Artúr tábornok a
feldunai hadsereggel Vácról kiindulva a bányavárosok felé húzódott és
Vadkerten vonult át.
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Görgey Artúr emléktábla a plébánia falán

Másodízben 1849. július 17-én táboroztak a településen Görgey honvédei. A
plébánián töltötte a július 18-ra virradó éjszakát Görgey Artúr, ezt a Plébánia
falán látható tábla is jelzi.
Világháborúk: A két világháborúban nagyobb harcok nem voltak, de a
községből a hadseregbe bevonulók közül sokan nem tértek haza. A Holokauszt
idején a zsidó lakosság nagy részét elhurcolták. Erről emlékeztünk meg 2016.
április 15-én. a Holokauszt Érsekvadkerti Áldozatainak Emléknapja alkalmából
tartott megemlékezésen.
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Nyolckötetes tsz-krónika: Pistyúr Sándor tanár kezdte írni, majd befejezéséig
folytatta a Réti házaspár. Településünkön az 1960-as évek elején jött létre a
termelőszövetkezet. Községünkből sokan tsz-tagok lettek és a mezőgazdaságban, vagy az állattenyésztésben vállaltak munkát. A Krónika betekintést nyújt a
tsz minden -napjaiba, az ott folyó munkálatokba, valamint, hogy ki mikor lett
napra pontosan tagja a tsz-nek. Az eredeti és a fénymásolt kötetek is az
Érsekvadkerti Helytörténeti Emlékház tulajdonában vannak.

Drágffy zászló és festmény: Jelentős nemesi család élt településünkön a
Drágffy család. A kortes zászló és festmény nagyon értékes, felújításra szorul.

Drágffy címer
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Az oktatás Vadkerten
Óvoda: A településnek nagyon korán lett óvodája, már az 1800-as évek
második felében megkezdte működését. Először az egyház volt az óvoda
fenntartója, majd államosították. Sokat tett az óvodáért Ary Erzsébet, aki hosszú
éveken keresztül dolgozott itt, mint óvónő.
Jelenleg Érsekvadkert óvodája az egykori óvónőnek Ary Erzsébetnek nevét
viseli.

Az Óvoda névadójának emléktáblája az épület falán

Iskola: Az óvodához hasonlóan ezt is az egyház tartotta fönt. Egyes
feljegyzések szerint már igen korán volt a településnek iskolája. A kántortanítók
nevét a 18. századtól ismerjük. 1880-ig a lányok és fiúk együtt tanulnak, majd
Farkas Mihály plébános kezdeményezésére külön leányiskola alakul.
Mivel az egyház nem bírta az iskola költségeit, magára vállalni, átadta a
községnek, de csak a fenntartási kötelezettséget. A község vállalta a katolikus
jelleg megtartását, a tanítást továbbra is a kántortanítók végezték, az iskolaszék
elnöke a plébános volt.
1948. május 30-án kezdték tárgyalni az iskola államosítását. Néhány héttel
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később el is fogadta a képviselő-testület az államosítást, de követelte, hogy a
szabad vallásgyakorlás és hitoktatás fennmaradhasson.
Szent Erzsébet Katolikus Iskola: Vadkert népének a legnehezebb időkben is
sikerült megőriznie hitét, vallásosságát. Az 1990-es években lehetőség nyílt a
Szent Erzsébet Katolikus Általános Iskola beindítására. Az akkori káplán atya,
Dr. Székely János kezdeményezése lelkes támogatókra talált. Így 1992.
szeptemberében a volt kántor iskolát átalakítva kezdetét vehette a tanév, ahol
felmenő rendszerben indultak az osztályok. Néhány évvel később a volt Áfész
iroda épületét sikerült az egyháznak megvásárolni. Itt két osztályt hozott létre,
így két épületben folyt a tanév. 1996-ban a volt tsz irodát vásárolta meg az
egyház és az épület átalakítása után egy épületben folyt mind a nyolc osztály
oktatása.
Sajnos a tanulók alacsony létszáma indokolta 2006-ban a katolikus iskola
bezárását.

Napjainkban a Petőfi Sándor Általános Iskolában, 16 osztályban több mint
háromszáz tanulót oktatnak, nevelnek.

Petőfi Sándor Általános Iskola épületei
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Épített örökségünk:

Római Katolikus Templom: Falunk döntő többsége vallását gyakorló római
katolikus. Templomunk Szent András tiszteletére van szentelve, melynek búcsúja
november 30.
A mai formáját 1743-ban nyerte el, Eszterházy Imre érsek támogatásával, de egy
1860-as szántás közben megtalálták a régi templom falmaradványait is Felső
Vadkerten.
Templomunk oltárképét Vaszary János festette, Vaszary Kolos Esztergomi érsek
kérésére. Az oltárképen Szent András Apostol látható a kereszttel.

Templomunk külső képe

Templom oltárképe
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Templomunk különlegessége a mennyezetre festett kép, amely Mária
mennybevételét ábrázolja. A képen vadkerti népviseletes asszony is látható.

Templomunk mennyezetére festett kép

Plébánia: A községnek 1223-ban már plébániája volt. Az 1283. évi oklevél
szerint Vadkert első ismert plébánosa KYLIANUS volt. A mai plébániaépületet
1793 körül építették, műemlékként van nyilvántartva.
A plébánia falán két emléktábla látható. Az egyik Görgey Artúr emléktáblája,
aki 1849. július 17-én az éjszakát a plébánián töltötte. A másik emléktáblát
Mészáros Imre plébános emlékére állították, aki 1848 -1864-ig volt a község
plébánosa.

Római katolikus plébánia épülete
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Kálvária kápolna a stációkkal: A falu másik nevezetessége az 1904-ben
felszentelt Kálvária kápolna és a körülötte található 14 stáció, mely bemutatja
Jézus keresztútját.

Kálvária- kápolna és a körülötte található 14 stáció

1868-ban Pataki Katalin helyi lakos 100 osztrák értékű forintot adott a
Fájdalmas Szűz Mária Kálvária- kápolna felépítésére. Ez a kápolna a maitól
kisebb volt. 1900-ban Trubin Albert 400 koronát adományozott, hogy abból
kálvária épüljön Érsekvadkerten. Ez az összeg nem volt elegendő, ezért kérte,
hogy adakozzanak a kápolna építésére. Az építkezés kezdete ismeretlen, annyi
bizonyos, hogy a felszentelésre 1904. október 23-án került sor. A kápolna és a
körülötte található 14 stáció a hívek adományából épült föl.

A főoltáron áll a fából faragott Fájdalmas Szűz Mária szobor
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A kálvária dombon található a Búcsúzó kápolna. Nevét a benne található fából
faragott szoborjelenetről kapta, ahol Jézus elbúcsúzik édesanyjától, ahogy tanító
útjára indul. A szép fából faragott domborművön a három Napkeleti bölcs alakja
is látható, ami arra utal, hogy Jézus küldetése minden emberhez szól. A
domborművet Krauser József Selmecbányai szobrászművész készítette 1905ben. Szabó Antalné helyi lakos állítatta Isten dicsőségére. A helyi szóbeszéd
szerint a háborúkba bevonuló fiatalok és katonák itt ennél a kis kápolnánál
búcsúztak el a szüleiktől.
A Kálvária- kápolna, a 14 stáció és a Búcsúzó kápolna teljes körű felújítása
2016-ban történt meg, Lukács András érsekvadkerti plébános atya
kezdeményezésére, az Egyházközségnek, Érsekvadkert Község
Önkormányzatának és a vadkerti híveknek adományából.

Búcsúzó kápolna fából faragott szobor jelente

.
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Víztorony: Szép, felújításra szoruló épületünk. Érsekvadkert Község
Önkormányzata pályázati forrásból kilátóvá kívánja átalakítani.

Víztorony

11

Drágffy Kúria: 1790 körül épült a kúria késői barokk stílusban. L alakú épület,
a térre néző homlokzatát falsávok tagolják, a falkoronát kétszeres ereszpárkány
díszíti. Ebben az épületben lakott a Drágffy család több tagja. A család előbbi
neve Drahokupil volt Nógrád vármegyei praedialista nemes család, tagjai több
mint 200 éven át az esztergomi érsek tisztjei voltak. József volt az, aki királyi
engedéllyel Drágffyra változtatta a nevét. Ő valamint a fiai: Ferdinánd, Károly,
Miklós, József és Lajos 1828-ban nyertek nemességet. József a nemesség szerző
érseki számtiszt volt, fia Miklós pedig az esztergomi érsek nagysarlói
uradalmának felügyelője.
Az épület napjainkban magántulajdonban van.

Drágffy Kúria épülete
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Közösségi Ház: Az egykori Zsidó Imaház, később kultúrház mozival,
napjainkban Közösségi Ház a millenniumi évben nyerte el mai formáját.
Homlokzatában még őrzi az egykori Imaház emlékét. Előterében 2016. április
15- én a Holokauszt érsekvadkerti áldozatairól tartott megemlékezésen az
Önkormányzat és a Balassagyarmati Zsidó Hitközség táblát helyezett el, mely
hirdeti, hogy az épület 1944-ig a zsidó közösség templomaként szolgált.

Közösségi Ház

Közösségi Ház előterében elhelyezett tábla
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Izraelita temető-Zsidó temető: Érsekvadkerten régen több zsidó család élt. A
Sportpálya út sarkán található az Izraelita- zsidó temető. Az utolsó temetés
1944-ben történt. A temető kerítését az önkormányzat nemrégiben újította fel, a
MAZSIHISZ támogatásával. Az idei évben a Holokauszt érsekvadkerti
áldozatairól történő megemlékezésen Érsekvadkert Község Önkormányzata
szomorú fűzfát ültetett el a zsidó temetőben. A temető melletti házat az
Önkormányzat megvásárolta, felújította, benne Izraelita emlékkiállítást hozott
létre, melynek képei a vadkerten élő zsidó családok életébe engednek
betekintést. Itt helyezték el azt a két kőtáblát is, ami 1944-ig a község
Imaházában állott.

Zsidó temető
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Vallási értékek
Fogadalmi nap: Falunk fogadalmi ünnepe július 31. Loyolai Szent Ignác napja.
A XVIII. században ugyanis dögvész pusztított a faluban. Az első nap, amikor
egy állat sem pusztult el, Szent Ignác napja volt. Mivel régen a megélhetést az
állattenyésztés és a mezőgazdaság biztosította, a hívek hálából szigorú böjtös
napnak fogadták ezt a napot. Ekkor az állatokat sem fogták be munkára. Ennek a
napnak állít emléket a templomunk szentélyének falán található festmény, rajta
felirat „Örök időkre megfogadjuk.” Ezt a napot községünkben élők jó része ma is
tartja, ünnepi szentmisén vesznek részt és böjtöt tartanak.

Fogadalmat megörökítő freskó

Terményhálaadó szentmise körmenettel: Augusztus utolsó vasárnapján tartjuk
a terményhálaadó szentmisét és körmenetet. Ez páratlan szépségű esemény, kevés
településen van ilyen szép, színes ünnep. Az ünnepi szentmisén megszentelik az
új kenyeret, kalácsot és az évi terményeket. A szentmisét körmenet követi. A
megszentelt terményeket a népviseletbe öltözött gyerekek, fiatalok és idősebbek
viszik.
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Termények megszentelése a szentmisén

Termény hálaadó körmenet
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Kálvária kápolnánk búcsúja: Kápolnánk búcsúját Szent Kereszt
Felmagasztalása és Fájdalmas Szűzanya ünnepéhez közelebb eső szeptemberi
hétvégén tartjuk. A búcsú előestéjén szabadtéri keresztút és szentmise van.
Másnap a templomtól körmenetben vonulnak a hívek a szentmisére, majd így
térnek vissza a templomba. Többen magukra öltik ekkor is szép és díszes
vadkerti népviseleti ruhájukat. Mivel templomunk búcsúját télen, november 30án ünnepeljük, ekkor körmenetet nem tartunk. Így a Kálvária búcsú nagyon
jelentős egyházi esemény a vadkertiek számára.

A búcsúi Szentmise után a körmenet indul vissza a templomba

17

Néprajz
Helytörténeti gyűjtemény:
Réti Lajos tanár az 1950-es évektől fotózta a falu képét, életét, népviseletét.
Gyűjtötte 1964- től már feleségével a régi képeket, dokumentumokat.
A berendezési tárgyak, ruhák, eszközök több évtizedes sok segítővel való
gyűjtése után a Drágffy Kúriában került elhelyezésre. (2001-2005-ig)
Az átköltözés, megnyitó 2005. október 23-án történt a Rákóczi út 97. számú
ingatlanba, Helytörténeti Emlékház néven.
A bútorzat, berendezés, a régi paraszti életet tükrözi. A népviselet,
kenderfeldolgozás eszközei és termékei az akkori értékeket mutatja.
A hagyományoknak megfelelően kialakított udvar: gémes kút, kemence,
szárazalja szintén. Alkalmas hely a hagyományos ételek elkészítésére.
A legtöbb akkori használatos mezőgazdasági eszköz is megtalálható itt.
A Helytörténeti Emlékház és Gyűjtemény Érsekvadkert Község
Önkormányzatának tulajdonában van.

Tisztaszoba a Helytörténeti Emlékházban
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Régen használatos eszközök a Helytörténeti gyűjteményben
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Népviselet: A vadkerti népviselet Nógrád megye egyik legszebb viselete. Régen
minden életszakasznak és kornak megvoltak a maga színei, ugyanúgy az egyes
egyházi ünnepeknek is megvoltak a sajátos színei. Ma már – sajnos - kevesen
vannak azok, akik ezt napi szinten viselik. Ennek ellenére néhány évtizede
viseletünk újjá éledt, a jelentős egyházi és községi ünnepeken többen is magukra
öltik.

A színes érsekvadkerti népviselet
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Helyi közösségek

Múltidéző Néphagyományőrző Egyesület: 2008-ban alakult az egyesület, ami
aktív életet folytat. Célja: a Hagyományőrzés- népszokások, néptánc és
kézművesség felélesztése. Jelentősebb rendezvényei: Májusfaállítás, Szüret,
valamint különböző népszokások pl. az ádvent idején. Az egyesület létszáma 3050 fő körüli. Vezetője Réti Lajosné, Hustyava Lászlóné, Villantné Szabó
Dorottya.

Múltidéző Néphagyományőrző Egyesület
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Érsekvadkerti Népdalkör: 2005 szeptemberében alakult a helyi nyugdíjas klub
tagjainak kezdeményezésére. Mellettük megtalálhatók a fiatalabb korosztály
képviselői is, mindazok, akik szívükön viselik a népi kultúra megismerését,
hagyományainak megőrzését, továbbadását. Taglétszámuk körülbelül 25 fő.
Községünk rendezvényein és nemzeti ünnepein mindig részt vesznek. Az
egyesület 2008 júniusában, Egerben megrendezett regionális népzenei találkozó
kategóriájában a legmagasabb – kiválóan megfelelt – minősítést kapta. 2011-ben
Budapesti országos minősítésen az egyesület arany fokozatot ért el. A népdalkör
zenei vezetője: Gyimesi László.

Érsekvadkerti Népdalkör
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Érsekvadkerti Pedagóguskórus: 2000-ben alakult tagjai főként pedagógusok
voltak. 2008-ban elhatározták, hogy a kórust vegyeskarrá alakítják, ezzel együtt
az összetétel is változott. Alapvető feladatuk, hogy egyre jobban bekapcsolódjanak a község és a térség kulturális életébe. A kórus nagy sikerrel szerepelt
2010-ben Olaszországban a Castiglione del Lago városának “Schola Cantorum”
énekkara által rendezett 30. Nemzetközi Kórustalálkozó hangversenyein. A
kórus létszáma körülbelül 30 fő, karnagy: Gyimesi László.

Érsekvadkerti pedagógus kórus
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Tizenhárom Almafa Alapítvány: Az alapítvány elnevezése, arra a hitre utal,
hogy sohasem szabad feladni, a kudarcok esetén is mindig van újrakezdés, a
kitartó munka pedig meghozza gyümölcsét. Az alapítvány célja a közösségi
kezdeményezések elősegítése, kulturális értékek és hagyományok megőrzése,
ápolása a településen.
2014-ben „Velünk élő múlt” címmel hagyományőrző programot és Vadkert
múltját bemutató kiállítást szerveztek. Minden év májusában családi napot,
szeptemberben pedig „Mozdulj Vadkert!” elnevezésű rendezvényt szerveznek.

„Mozdulj Vadkert!” rendezvény
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Egyházi Egyesületek
Kolping Család Egyesület: 1992-ben alakult. Aktív az egyházi ünnepeken és
községi rendezvényeken egyaránt. Tagjai többnyire fiatal nagycsaládosok.
Május hónap egy szombatján családi napot rendeznek, gyerekeknek
programokat, zarándoklatokat.

Kolping Család Egyesület tagjai
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Kalász Egyesület: A Kalász Egyesület Érsekvadkerten először 1937-ben
alakult, de sajnos politikai okok miatt csak rövid ideig működhetett. Az egykori
Kalász tagok 2001-ben újra régi zászlójuk alá gyűltek és 65 fővel újjáalakult az
egyesület. Tagjai ápolják a hagyományokat, az egyházi ünnepeken és a
településünk rendezvényein is szívesen képviseltetik magukat, és magukra öltik
hagyományt ápolva a népviseletünket.

Kalász Egyesület tagjai 2015-ben
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Karitász Csoport: 2004-ben alakult a csoport. A Karitász célja, hogy segítő
tevékenységet folytasson és segítsen a község nehéz sorsú családjain. Karácsony
és húsvét előtt élelmiszer csomaggal segíti az időseket és a szegénységben élő
családokat.
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Neves személyiségeink

Mészáros Imre:1811-1864 Forradalom idején 1848-ban Került Érsekvadkertre
plébánosnak és kapta meg az alesperesi címet. A magyar nyelv tanításának
kitűnő képviselője volt. Sziklai István vadkerti segédtanító azt vallotta róla,
hogy eleme a lelkipásztori teendőkön kívül a tanítás volt.

Mészáros Imre emléktáblája
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Farkas Mihály plébános: 1816-1904. Pápán született. Érsekvadkert
plébánosává 1880-ban nevezték ki.
Vadkertnek viszonylag korán volt óvodája, ez Farkas Mihály plébánosnak
köszönhető, aki saját vagyonából 1000 koronás alapítványt tett le erre a
célra,1888-ban. Ezt 200 koronás örökös alapítvánnyal egészítette ki a
Vöröskereszt Egyesület érsekvadkerti fiókja. Ekkor még az óvoda az egyház
fenntartása alatt működött, majd államivá alakult. A leányiskola gondolata is az
ő nevéhez fűződött 1896-ban. Erre a célra 3000 koronás alapítványt hozott létre.
Az iskola pártolója, az iskolaszék elnöke. Az iskolát a településen ebben az
időben a katolikus egyház tartotta fenn.
1904-ben halt meg, a vadkerti temetőben nyugszik. Sírját 2006-ban újították fel.

Farkas Mihály esperes, plébános sírja az érsekvadkerti temetőben

29

Mátéffy Viktor plébános:1881-1948. Nyitra közelében született egy tíz gyermekes
család második gyermekeként. A képességeivel már fiatalon kitűnt. 1903-ban
szentelték pappá. Amikor 1920-ban Trianon következtében szüleinek és fiatalabb
testvéreinek el kellett hagyniuk szülőföldjüket, szüleit és számos családtagját magához
vette és élete végéig gondoskodott róluk. Érdeklődése a papi pályán túl a politika felé
vitte és a Keresztény Szocialista Párt országgyűlési képviselőjévé választották, ezt a
címet tizenhat évig betöltötte. 1934-ben lett Érsekvadkert plébánosa.
Másokért való tenni akarása élete végéig elkísérte. A Holokauszt idején számos
érsekvadkerti zsidó családtagjának keresztapja lett, megkeresztelte őket és segíteni
próbált rajtuk.
A templom és plébániaépületének állagmegóvását, tatarozását, s a templom
környékének parkosítását is ő végezte el. A plébánia épületének rendbe hozására a kor
legkiválóbb építőmesterét, Réti Istvánt arra kérte, bontsa ki ennek a barokk épületnek a
szépségeit. Az ő fáradozása által létesült az új orgona is. A katolikus legényegylet, a
Kalot, a katolikus leánykör, a Kalász megalapítása is az ő idején történt. Kultúrházat is
szeretett volna építeni a faluban, erre a célra egy házat is vásárolt (templommal
szembeni Fischer házat és telket vásárolta meg.) Ezt kisajátítás miatt el kellett adni.
A lelkekért való buzgólkodásán, az egyházközségért való tenni akarásán, és
országgyűlési képviselői tevékenységén túl sokat tett községünkért is. Ő indította be a
Takarékszövetkezetet, a Szeszfőzdét, megépítette a mai Madách utat. Esztergomból
magával hozta az általa megismert és legjobbnak tartott óvónőket és tanítókat, mint
Ary Erzsébetet, Vitál Idát és a Gyárfás lányokat.
Itt halt meg és a helyi temetőben temették el, sírja emlékeztet sok jótettére.

Mátéffy Viktor prépost, plébános, országgyűlési képviselő sírja az érsekvadkerti temetőben
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Dr. Kövér Ferenc: 1814-1893 Több, mint öt évtizeden át működött körzeti
orvosként a településünkön. Az ízületi betegségeket a település északi részében
lévő Forróka vizével gyógyította. Községünk temetőjében nyugszik

Dr. Kövér Ferenc síremléke

Ordódy József –1880-196 8 Érsekvadkerti mesemondó. A meséket Dobos Ilona
vette magnetofonszalagra, az erről készült kézirat a Néprajzi Múzeum adattárába
került. Született 1880-ban Alsósztregován, meghalt 1968-ban Érsekvadkerten .
A Népművészet Mestere címet halála után kapta meg. Temetőnkben nyugszik.

Réti István: 1884-1965 (Rauscher) Több vadkerti középületet ő épített. Felső
iskola, Csendőrlaktanya, Izraelita Imaház, Polgármesteri Hivatal átépítése,
Posta, Templom körüli kőkerítés, Szentháromság-szobor talapzata, templomi
karzat átépítése. Az Oncsa-ház egy részét, a Gyógyszertárat is ő építette.
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Ary Erzsébet: 1903-1976 Született Szinérváralján (Erdély). Édesapja Ary Imre,
olasz származású. Édesanyja Neogrády Irma. 1919-ben költöztek Magyar
országra. Óvónői végzettséget szerzett, de ebben sokáig nem tudott
elhelyezkedni, így Abonyban védőnőként dolgozott. Édesanyjával 1934-ben
költöztek Érsekvadkertre. Itt óvónőként dolgozott, később járási felügyelőként
nagy segítőkészséggel fordult az óvodák felé. Az óvoda fejlesztését nagyon
fontosnak tartotta községünkben, a létszámot feltöltötte, a gyermekétkeztetést
és a szülői szervezetet megszervezte. 1958-ban ment nyugdíjba. Családja nem
volt, szívvel lélekkel a gyermekekért élt. Vitál Ida tanítónővel katolikus
leánykört szervezett.

Ary Erzsébet óvónő
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Dr. Boda János 1924-1998 Községünk szülöttje. Az első magyar, aki eljutott a
Déli sarkvidékre. Az Antarktiszon több expedíción vett részt kutatóorvosként.
Emlékére hegyet neveztek el róla Boda-hegy (Mount Boda) néven. Az
Érsekvadkerti temetőben nyugszik.

Dr. Boda János
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Településünk évente visszatérő programjai
Hősök napja: Érsekvadkert Község Önkormányzata és lakossága 1990. óta
minden év szeptember első vasárnapján emlékezik meg az I és a II.
világháborúban elesett hősi halottjairól. A II. világháborús emlékmű 1990
szeptemberében került vissza a temetőből eredeti helyére falunk központjába.
Megáldására 1990. szeptember első vasárnapján került sor. Ezért is emlékezünk
az I. és a II. világháborúban elesett vadkerti hősökre ebben az időpontban.
A megemlékezés a templomban a Hősökért bemutatott szentmisével veszi
kezdetét, majd ezt követően megemlékezésre és koszorúzásra kerül sor az
emlékműnél.

Hősök napi megemlékezés
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Falunap: 2000. szeptember 29-én került sor településünkön a Millenniumi
zászló átadására. A Község Önkormányzatának képviselő testülete, akkor
rendeletet hozott, hogy a falunapot minden év szeptember utolsó szombatján
rendezi meg. Színes programok, kulturális és folklór műsorok várják az
érdeklődőket, valamint több csoport főzi gasztronómiai értékünket, a
Nógrádikumként ismert nagygöncöt.

Falunapi fellépés
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Gasztronómiai értékünk
A falu gasztronómiai nevezetessége a nagygönc, amit még manapság is
előszeretettel készítenek falunk háziasszonyai. A nagygönc főételként szolgál,
de az idősektől tudjuk, hogy régen sütemény helyett is gyakran fogyasztották.
A híres vadkerti ételt 2015-ben a Nógrádikumok közé választották.

Nagygönc
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A nagygönc receptje

A burgonyát héjában megfőzzük. Legjobb a sárga, mert az elég lisztes ahhoz,
hogy összeálljon a tészta, és esztétikailag szép a sárga szín, amit ad az ételnek.
Meghámozzuk és melegen átnyomjuk, majd hagyjuk kihűlni.
Ha kihűlt összekeverjük finomliszt és rétes liszt keverékével, úgy, hogy két rész
krumpli és egy rész liszt legyen az arány. Ezt az elegyet sóval úgy keverjük át,
hogy nem gyúrjuk, hanem, csak lazán átmozgatjuk.
Zsírban hagymát pirítunk, majd, ha lehűlt, ezzel ízesítjük a keveréket. Arra
figyeljünk, hogy a tésztát ne nagyon nyomkodjuk meg, amikor összeállítjuk.
Gombócokat formálunk, kb. 10 cm átmérőjűt, közepébe darált tepertőt teszünk.
Mindegyik gombócot vékonyan belisztezzük, hogy ne ragadjanak. Bő forró
vízbe helyezzük a gombócokat, arra ügyeljünk, hogy a víz mindig enyhén
forrjon, a göncöket időnként megmozgatjuk.
20-25 percig főzzük, ekkor feljönnek a víz színére, majd leszűrjük és kettévágva
tálaljuk.
Következőkkel ízesíthetjük:
Sülthagymával.
Paradicsomszósszal leöntve
Reszelt sajttal megszórva tejföllel leöntve.
Érdemes megkóstolni a sült göncöt is, mely a következőképpen készül: A kihűlt
göncöt felszeleteljük és forró zsíron, vagy olajon pirosra sütjük. Fontos, hogy a
zsír mindig forró legyen, mert különben a krumplis tészta nagyon megszívja
magát.
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Természeti értékünk

Derék - Pataki Víztározó: Falunk határában helyezkedik el. Kikapcsolódásra
és horgászásra alkalmas.

Derék-Pataki víztározó
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Érsekvadkertről szóló könyvek

Az elmúlt évek folyamán több könyv jelent meg Érsekvadkertről.
Szomszéd András két kötetes könyvet jelentetett meg a falu történetéről.
Szomszéd András „Szépen szántó vadkertiek”(Érsek) vadkert története az
úrbéri tagosítás befejezéséig.
Szomszéd András „Szépen szántó vadkertiek (Érsek) vadkert története az
úrbéri tagosítás után.
A Kálvária- Kápolna száz éves évfordulójára Págyor Lászlóné Vitéz Mária a
település szülöttje kiadványt készített a kápolna száz éves történetéről.
Págyor Lászlóné Vitéz Mária Az Érsekvadkerti Fájdalmas Szűz Mária
Kálvária- Kápolna 100 éves történetéről
(1968-) 1904-2004
Lukács András plébános 2006-ban vette át az érsekvadkerti egyházközség
irányítását. Ide érkezését követően elkezdte kutatni az egyházközség múltját,
életét. Munkájának eredményeként 2007-ben kétkötetes könyvet adott ki. A
könyvben színes fényképeken is betekintést nyerhetünk a település és az
egyházközség múltjába, életébe
Lukács András, Amit láttam Érsekvadkerten
Lukács András, Akikkel találkoztam Érsekvadkerten

A felsorolt kiadványok felhasználásával készítettük el Érsekvadkert értéktárát.
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Települési értéktár bemutatónk 2015. szeptember 5-én volt. Ezt megelőzően a
Képviselő-testület létrehozta a Települési Értéktár Bizottságot.

A bizottság tagjai a következő személyek:
Antal Jánosné képviselő
Csabák István intézményigazgató
Hustyava Lászlóné nyugdíjas óvónő, Múltidéző Néphagyományőrző Egyesület
Nagy Anna Könyvtáros
Réti Lajosné nyugdíjas pedagógus, Múltidéző Néphagyományőrző Egyesület
Réti Lajos nyugdíjas iskolaigazgató, Múltidéző Néphagyományőrző Egyesület
Vitéz Tamás
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