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Tisztelt Érsekvadkertiek!
Kedves olvasók!
Már javában tart a nyár, a szabadságok,
jól megérdemelt pihenés időszaka. A
gyermekek számára már közel egy hónapja beköszöntött a vakáció.
Zelk Zoltán versével kívánok valamennyi

üknek jó pihenést, kellemes kikapcsolódást a nyárra, hogy a megérdemelt szabadságok lejártával újult erővel térjünk
vissza mindennapi feladataink teljesítéséhez.

Érsekvadkert, 2018.07.02.
Dr. Kovácsné Nagy Mária
polgármester

Zelk Zoltán
Vakáció
Hova menjünk,
milyen tájra?
Hegyre talán,
vagy pusztára?
Folyópartra,
vagy erdőre?
Faluszéli
zöld mezőre?
Lepkét fogjunk,
vagy horgásszunk?
Vagy mégiscsak
hegyet másszunk?
Akár erdő
akár folyó,
Gyönyörű a
vakáció!
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Tájékoztató a Képviselő-testület üléseiről

2018 március- április- május hónapok
1./ 2018. március 27-i nyilvános
ülés
a) Ezen az ülésen felülvizsgálta a
testület az intézményi térítési díjakról szóló helyi rendeletet. Az
Intézményvezetőkkel egyeztetve,
a pénzügyi bizottsággal megtárgyalva megállapítást nyert, hogy
nem indokolt a rendelet módosítása, ezért ezt nem is tette meg a
testület.
b) Elfogadta a képviselő-testület
a 2018. évi közbeszerzési tervet.
Ezt évente – az első negyedév során – mindig össze kell állítani és
határozattal elfogadni. A tervben
szerepeltetni kell az összes olyan
beruházás-projektet, amelynek
összege a közbeszerzési törvényben megszabott értékhatárt meghaladja. Ennek tett eleget a testület ezen az ülésen.
c) Meghatározásra került a
2018/2019-es nevelési évre történő óvodai beiratkozások időpontjai is. Az óvodavezetővel
egyeztetve a képviselő-testület
2018. április 24 - 25. napjainak
délelőtti óráit jelölte meg erre a
célra.
d) A White Lake Nonprofit Kft.
kérelmet nyújtott be a testülethez.
A kérelem részben jóváhagyásra
került.
e) Tájékoztató hangzott el a Derék-pataki víztározó melletti mezőgazdasági feltáró úttal kapcsolatosan. A tájékoztatót a testület
elfogadta.
f) Mint minden évben, idén is benyújtotta kérelmét a Rákóczi Szövetség. A határon túli magyar is-

kolaválasztást szolgáló beiratkozási programjukhoz kérnek hozzájárulást. A képviselő-testület
50e Ft támogatást ítélt meg a
szervezetnek.
g) A képviselő-testület elrendelte
a temetőben lévő elszáradt, sírfelépítményekre veszélyes fák kivágását is.
2./ 2018. április 10-i nyilvános
ülés
a) Ezen az ülésen módosította a
testület az önkormányzat Beszerzési Szabályzatát. Jogszabályi
változások indokolták az aktualizálást
b) Tájékoztató hangzott el Érsekvadkert község újonnan készülő
Rendezési Tervéről. A településrendezési eszközöket készítő tervezőmérnök részletesen ismertette a testülettel a megvalósítás
menetét, a különböző tervezői javaslatokat.
c) Határozatok születtek a
„Vadkert Velo – két keréken
Érsekvadkerten” c. pályázathoz
kapcsolódó megvalósítás előkészítéséhez szükséges beszerzésekről. A döntések a megvalósíthatósági tanulmány, a kerékpárforgalmi hálózati terv, a kerékpá
ros közlekedést népszerűsítő
kampány, az engedélyes tervek,
a marketingtevékenység, a nyíl
vánossági tevékenység, valamint
a terület előkészítés tárgyában
születtek.
3./ 2018. április 24-i nyilvános
ülés
a) Határozott a testület arról,
hogy pályázatot nyújt be az önkormányzat az Érsekvadkert 482.
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hrsz-ú belterületi út (Jókai út) felújítására. Régi terve realizálódott
ezzel
az
önkormányzatnak,
ugyanis a Jókai út az egyik legforgalmasabb mellékutcánk, ahol
ráadásul intézmény (iskola) is
van. A pályázathoz mindössze
15% önkormányzati önerő kell.
b) Döntött arról is a testület, hogy
benyújtja pályázatát a Kincstárhoz rendkívüli önkormányzati támogatásra.
c) Határozott a testület az „Óvodatej” programról is. Hosszú
évek óta részt vesz az önkormányzat ebben a programban, jövőre is szeretnénk tovább folytatni ezt a hasznos hagyományt.
d) Beszámoló hangzott el a csapadékvizes projekttel kapcsolatos
írásos lakossági tájékoztatóról is,
melyet a testület egyhangúan elfogadott.
e) Döntött a testület az Érsekvadkert II. számú háziorvosi körzet
működéséhez szükséges eljárásról, a feladatellátás feltételeinek
biztosításáról.
f) Ismételten tájékoztató hangzott
el a derék- pataki mezőgazdasági
feltáró úttal kapcsolatosan.
4./ 2018. május 14-i nyilvános
ülés – rendkívüli ülés
Ezt a rendkívüli ülést szükséges
volt összehívni, ugyanis a lakosság részéről 88 személy aláírásával petíció érkezett az önkormányzathoz a csapadékvizes projekt megvalósításának ügyében.
A testület a beadványt részletesen
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megtárgyalta és határozat formájában minden pontjára választ
adott.
5./ 2018. május 29-i nyilvános
ülés
a) Ezen az ülésen módosította
utoljára a testület az önkormányzat 2017. évi költségvetését. Ezt
minden zárszámadás előtt meg
kell tenni törvényi kötelezés alapján Mivel a tavalyi év utolsó hónapjaiban is változtak a bevételikiadási előirányzatok, a módosított számok szerepelnek ebben a
rendeletben.
b) Ha május vége, akkor zárszámadás. Beszámoló került a képviselő-testület elé az önkormányzat
2017. évi teljes költségvetés-gazdálkodásáról, és aszerint került
elfogadásra a zárszámadási önkormányzati rendelet. A 2017.
évi gazdálkodás eredményesen,
takarékosan történt, a lezárás pozitív mérlegű lett.
c) Tájékoztató hangzott el a 2017.
évi belső ellenőrzés megállapításairól. A jogszabályi előírások
szerint a polgármester a zárszámadással egyidőben nyújtja be a
képviselő-testületnek az előző évi
belső ellenőrzés tapasztalatairól
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szóló összefoglalót. A múlt évben
az ellenőrzés a házipénztárak
(minden intézményre vonatkozóan) kezelését vizsgálta, és hibátlannak találta azokat. Az önkormányzati pénzügyi szabályzatokat felül kell vizsgálni és aktualizálni. A jelentést a testület elfogadta.
d) Pályázatot írt ki a testület az
Ary Erzsébet Óvoda intézményvezetői álláshelyére. Ennek a kötelezettségnek ötévente eleget
kell tenni, mert az intézményvezetői megbízatás ötévenként jár
le.
e) Lakosságkérelem került a testület elé 3 db – közterületen álló –
fa kivágása ügyében. A képviselő-testület szakértő véleményének beszerzéséhez kötötte az engedélyezést.
f) Tájékoztató hangzott el a Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi
Igazgatóság Balassagyarmati Kirendeltségének 2017. évi tevékenységéről. A beszámolót elfogadta a testület.
g) Ugyancsak beszámoló hangzott el az első fokú Gyámhatóság
2017. évi tevékenységéről. A Hivatal gyámügyi ügyintézője részletesen beszámolt a tavalyi mun-

káról, az ellátottak számáról, valamint a juttatásokról. A testület
ezt az előterjesztést is határozattal
fogadta el.
h) A Nyugat-Nógrád Család-és
Gyermekjóléti Szolgálat 2017.
évi működéséről szóló előterjesztéssel zárult a beszámolók sora. A
családsegítő átfogó képet rajzolt a
Szolgálat településünkön folytatott munkájáról, a tavaly elért
eredményekről, a problémákról.
A képviselő-testület elfogadta a
beszámolót.
i) Az Érsekvadkerti Pedagógus
Kórus támogatási kérelmet nyújtott be a testülethez. 50e Ft önkormányzati támogatást ítéltek meg
a képviselők az egyetemes zenekultúra terjesztésében elért szép
eredményekért.
A testületi ülésekről írt jegyzőkönyveket megtalálják a település
honlapján
(www.ersekvadkert.hu) , valamint megtekinthetők nyomtatott
formában a Községi Könyvtárban
is.
Ismételten hívjuk és várjuk az érdeklődőket a képviselő-testület
nyilvános üléseire!

Érsekvadkert Község Önkormányzatának
képviselő-testülete nevében:
Dr. Kovácsné Nagy Mária
polgármester

Balassi napok Kékkőben
Május 23-án délután egy 20 fős kis közösség indult útra Vadkertről a könyvtár „Kedd esti
beszélegtések” programjának szervezésében,
hogy a XVI. században a Balassák ékkövének
számító kékkői várban a felvidéki magyarokkal
közösen emlékezzen meg Balassi Bálint halálának 424., a vár töröktől történő visszafoglalásának
pedig 425. évfordulójáról.

A vár bejáratához érve már vártak bennünket,
hogy még az ünnepség előtt idegenvezető segítségével megnézhessük a vár, a Balassa család történetét bemutató kiállítást. Festmények, fotók, tablók, használati tárgyak mutatják a család generációkon átívelő történetét. Megtudtuk azt is, hogy
a vár 1890-től már az Andrássy család tulajdonába került és ott is volt az 1950-es évek végéig.
Ezt követően több kézen át került a Szlovákiai
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Magyar Múzeum tulajdonába, aki gondos gazda
módjára kezeli napjainkban is.
A kiállítást követően a kastély Szent Anna- kápolnájába vezetett az utunk, amely még őrzi a
balassák korának nyomait a két eredeti festményben, a szószékben és az oldalfalakon látható 12
darab keresztfreskóban. A már nem funkcionáló
templom sekrestyéjében van kiállítva a kastélyhoz tartozott keresztút 6 darab stációképe és három mérethű kereszt, amelyen Jézus és a két lator
látható.
A múzeum közelmúltban megújult szárnyában játékkiállítást láthattunk, amely magába foglalta a
XIX.- XX. századi fiúknál-lányoknál, szegényeknél-gazdagoknál használt játékokat. Betekinthettünk a tv-t helyettesítő családi bábszínházak színes világába is.
A múzeumlátogatást Balassi Bálintra történő
megemlékezés követte, ami a vár falán lévő végvári vitéz és költő domborművének megkoszorúzásával zárult. Az ünnepség egy szlovák nyelvű
színdarabbal folytatódott. Az előadást mi, a nyelvet nem ismerők is jól tudtuk követni, mert vendéglátónk, a Nagykürtösi Csemadok elnöke, Balogh Gábor úr közreműködésével magyar nyelven
olvashattuk a szereplők mondanivalóját. (Köszönjük meghívását és a nyelvi segítségét).

A korhű ruhákban lévő szereplők, a megszólaló
hangszerek szinte a XVI. századba vittek vissza
bennünket, átélve mindazt, amit az akkori emberek éreztek a törökkézre kerülés időszakában. Néhány gondolatot felidéznék a színdarabból, ami

korunkban is aktuálisnak látszik a „csendes invázió” és az ahhoz történő hozzáállások végett. Az
akkori nehéz helyzetben (1575. július 17.) a kékkői vár kapitánya így szólt katonáihoz: Katonák!
Nehéz harcnak állunk elébe. Kevesen vagyunk.
Várjuk a segítséget. Ránk törnek azok, akik csak

rabságot hoznak népünknek. Most Kékkő jelenti
a szabadságunkat.
Segítségkérő levelet is írt a környékbeli grófoknak, melyben közli, hogy az ellenség már nagyon
közel van a várhoz. Ők a kis létszám ellenére is
készek a biztonságot nyújtó vár védelmére. Ezért
a lelküket az Úristennek ajánlották. Kérte Őket,
hogy Krisztus nevében a legkisebbtől a legnagyobbig keljenek fel a szabadság védelmére, mert
az ellenség a vár bevételével kezdi, de náluk
végzi, ha nem kelnek fel. Ne sajnálják vérüket ontani Krisztus becsületéért, a keresztény vallásért.
Sürgősen továbbítsák a levelet Balassa Jánosnak
is, hogy a környezetében tartózkodó Forgách generális 6000 katonája és Balassi Bálint csapata is
mielőbb segítségre lehessenek. Kell a közreműködésük, hisz a „pogányok” készek meghalni a hitükért.
A segítség nem érkezett meg. 1575. július 19-én a
vár elesett. És Allah katonái nem is álltak meg.
Rövidesen Divény és Somos vára is török kézre
került.
Zárszóként néhány momentum Balassi Bálint életéből, hisz azt mindenki megismerheti egy kis
könyvtárazással. Balassi Bálint nemesi családban,
Zólyomban született 1554. október 20-án. Tíz
éves korában egy évig Bornemissza Péter volt a
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nevelője, akinek már ekkor feltűnt az ifjú irodalmi
hajlama. Tizenegy évesen már Nürnbergben van,
ahol három-négy évig folytat középfokú tanulmányokat és tovább bővíti irodalmi ismereteit. Németország után a mai Lengyelország lett négy
évig a lakóhelye, ahol már német nyelvből fordításokat végez szülei vigasztalására. Szarvaskő
vára, Erdély is volt tartózkodási helyként életében, de Báthory István lengyel királlyá választásával a királyi udvari élet élvezői között találhatjuk őt. Mozgalmas élete a végvári vitézek sorába

állítja. Részt vesz a török által elfoglalt várak
visszafoglalására indított harcokban. Esztergom
mellett 1594. május 19-én egy szakállas ágyú golyója mindkét combját úgy megroncsolja, hogy az
életbe maradáson csak az amputáció segíthetne.
„A vitéz lábak nélkül nem élhet” kijelentéssel
nem engedélyezik a csonkolást majd nagy szenvedések kíséretében május 30-án meghalt. Sírja a
Krivánhavasok lábánál fekvő Hibbe templomának kertjében található, ahol szülei és testvére is
nyugszanak.
(Kékkő, Érsekvadkert, 2018. 05 23. emjé,
Fotót küldte: Kliment Éva Nagykürtösről.

Testvértelepülési látogatás Lengyelországban
A Spytkowiceiek meghívását elfogadva június 2-án indult útnak küldöttségünk a lengyelországi testvértelepülésünkre, hogy a két település között 2015-ben létrejött
testvér települési kapcsolat tovább
erősödhessen. Nagy ünnepe volt
Spytkowiceieknek ezen a hétvégén, hiszen önkormányzatuk fennállásának huszadik évfordulóját
ünnepelték. Öröm volt számunkra,
hogy e jeles ünnepükre iskolánk
néptánccsoportja és énekkarosai is
meghívást kaptak.
Az ünnepi program vasárnap az
Önkormányzat épületénél vette

kezdetét, ahonnan közösen körmenetben a templomba vonultunk,
hogy az Úr napját megszentelve
részt vegyünk a szentmisén.
Ezt követően a sportpályán folytatódott az ünnepi program, melyet

láthattuk többek között a gyönyörű
népviseletbe öltözött vadkerti
gyermekek magyar táncát is és
hallhattuk énekkarosaink énekét. A
mi falunapunkhoz nagyban hasonlító programok éjszakába nyúlóan
értek véget.

Ryszar Papaneknek polgármester
köszöntője nyitott meg. Az önkor- Hétfőn mielőtt búcsút vettünk
mányzat kitüntetést adott át azok- volna testvéreinktől még egy könak a személyeknek, akik az elmúlt zeli város néhány nevezeteségével
húsz
évben
hozzájárultak ismerkedtünk meg. Ezalatt a rövid
Spytkowice sikereihez. A kitüntet- idő alatt is megtapasztalhattuk a
tetek között volt Dr. Kovácsné lengyel nép hatalmas vendégszereNagy Mária polgármester asszo- tetét és azt, hogy igazi testvérként
nyunk is. A hivatalos részt köve- tekintenek az érsekvadkertiekre.
tően kulturális és szórakoztató
programok részesei lehettünk. Itt
Spytkowice- Érsekvadkert 2018.06.05.
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„Debrecenbe kéne menni…”
A gyerekkorunkban megismert magyar népdal dallamát dudorászva és útmutatását követve indult el június
első hétvégéjén az Érsekvadkerti Pedagóguskórus
Debrecenbe, a Pedagógus Kórusok Országos találkozójára. Pedagóguskórus lévén harmadszor veszünk
részt a találkozón: két éve Ajkán, tavaly pedig Sopronban. A cívisváros vállalta idén, hogy otthont ad az eseménynek, tisztelegve ezzel a Debreceni Dalárünnep
150. évfordulója előtt.

Kórusunk alakulásakor – 18 éve – főleg pedagógusok
alkották a csoportot Gyimesi László karnagy vezetésével. Azóta bővült, színesedett a szakmai összetétel,
és Balassagyarmatról is járnak közénk énekelni. A
debreceni útra 33-an indultunk el.
A rendezvényen 21 kórus vett részt 4 helyszínen. Az
érsekvadkertiek a Szent József Gimnázium dísztermében énekelhettek. A repertoár sokszínűsége és az előadás minősége elismerő sikert aratott. Gastoldi Csónakos énekének a capellájával indított kórus, majd
Londonderry Air ősi ír melódiája után Gounod C-dúr
miséjének Glória tétele hangzott el Bira-Szabó Zsuzsa
orgonajátékával kísérve. Farkas Ferenc Pataki diákdalai tettek a műsor végére pontot.
Jó volt végighallgatni a remek kórusokat. A program
végén a helyszínen fellépő öt kórus karnagyunk, Gyimesi László vezényletével közösen elénekelte a Szózatot.

A hangversenyt közös vacsora, majd a Református
Nagytemplom előtti téren - citerazenekari közreműködéssel - közös népdaléneklés koronázta meg.
Itt a 21 kórus együtt énekelte el Erkel Ferenc két művét, a Bánk bán című operából a Fohászt és a Szózatot,
megemlékezve nagy zeneszerzőnk halálának 125. évfordulójáról.
A színvonalas, nívós szereplések után a Kölcsey Központban folytatódott az ünnepség. A minden évben
más-más helyszínen tartott országos találkozók szép

hagyománya, hogy itt adják át a Fasang-díjat. Fasang
Árpád a Pedagógus Kórusok Országos Társaságának
egyik alapítója, örökös tiszteletbeli elnöke volt.
Vasárnap a kórus előbb Debrecen nevezetességeivel,
majd a hortobágyi kilenclyukú híddal ismerkedett. A
karikás ostor pusztába hasító cserdítése a szereplés izgalmától való felszabadulást jelezte.
A Tisza tónál kétfelé vált a társaság: fürdés és a poroszlói Ökocentrum osztotta ketté a kórust, majd a
hangulatos Kormorán Étteremben elfogyasztott vacsora hozta újból össze.
Örömteli dalolás és jókedv feledtette ezen a két napon,
milyen komoly felkészülés előzte meg a kórus színvonalas szereplését. Büszkék vagyunk rá, hogy a sok városi énekkar között helytálltunk, rengeteg gratulációt
kaptunk.

A mesék varázslatos világa
A mese a gyermek egészséges lelki
fejlődésének elmaradhatatlan eleme,
örömforrás, társas élmény. A jó mesék elősegítik az olvasó-, színház- és
művészi-kulturális értékeket élvező
felnőtté válást. Az olvasás, a mesélés
megszerettetésével fejlesztjük az önbizalmat és biztonságérzet, támogatjuk a gyerekek fejlődését. A mesék
világán keresztül átélt élmények közösséggé formálják tanulóinkat.

Ezek a gondolatok ösztönöztek bennünket arra, hogy megalakítsuk
a Doja mesélőkört és az Emberi
Erőforrások Minisztériuma megbízásából az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő által meghirdetett, "A
hazai és a határon túli kulturális intézmények tehetséggondozó programjainak támogatása" című pályázati kiírásra pályázatot nyújtsunk be.
Az NTP-KULT-17-0006 pályázati
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azonosítón nyilvántartásba vett Doja
mesélőkör - komplex tehetséggondozás cigány népmesék feldolgozásával című pályázatunkat elfogadták
és támogatásban részesítették.
A kisiskolások számára mesék feldolgozásán alapuló tehetségfejlesztő
programot végeztünk. A könyvtár
mint helyszín, feltárta előttük a forrást, melyből meríthetnek. A mesék
megismertették a gyerekekkel az

Érsekvadkerti Hírek
őseik által megélt, felfogott világot,
így feleleveníthették és megtanulták
tisztelni a hagyományaikat.
Az Érsekvadkerti Petőfi Sándor Általános Iskola és a Mikszáth Kálmán
Közművelődési Intézmény összefogásával az első, második és harmadik évfolyamos tanulóink részvételével jött létre a Doja mesélőkör.
Tehetségfejlesztő programunkat a
gyerekek sajátos igényeire vonatkozó pszichológiai ismeretek alapozták meg. A tehetséggondozó
szakember által szűrt célcsoport erős
oldala a figyelem, emlékezet, gondolkodás, képzelőerő, kreativitás, vizualitás. A mese felolvasását követően tevékenykedtető feladatok segítették az
értelmezést, elmélyítést. Kiemelt figyelmet fordítottunk arra, hogy a
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mesékben szereplő különleges tár- bemutatóját saját produkcióval szígyak, érdekes szereplők megjelení- nesítettük.
tése sokszínű tevékenykedés útján A munkánk megvalósításában nyújvalósuljon meg. A felkínált változa- tott segítségért köszönetet mondunk
tos technikákkal lehetőséget biztosí- Ruzsinné Tilesch Juditnak és Csabák
tottunk arra, hogy diákjaink kipró- Istvánnak.
bálhassák magukat, és ezek által Diákjaink és szüleik visszajelzései,
megtalálhassák az egyéniségükhöz valamint saját pozitív élményei alapleginkább illő kifejezésmódot.
ján, megkezdett munkánkat a jövőA mesélőkör keretein belül eljutot- ben folytatjuk.
tunk színházba, interaktív mesefoglalkozást tartó művészek látogattak
meg bennünket. Minden alkalommal
a hangulatot az együtt elfogyasztott
tea és sütemény alapozta meg. A mesékhez kapcsolódó kézműves tevékenységek alkalmával készítettünk
varázsdobozt, gyöngyékszert, batikolt pólót, tojáshéjjal díszített képkeretet és még sok szép színes dolgot. Az iskolánk tavaszi kulturális
Valkó Ildikó és Magyarosné Temela Mária,
a mesélőkör vezetői

PALÓC KERÁMIA MŰHELY
A Petőfi Sándor Általános Iskolában a 2017-2018as tanévben B. Kovács Bernadett vezetésével tehetséggondozó szakkör alakult, mely során a 16 fővel
működő szakkör az NTP-MŰV-17-0045 pályázati
azonosítón nyilvántartásba vett Palóc kerámia műhely - Komplex tehetséggondozás a kerámia, fazekasság, agyagozás művészeti eszközével című
pályázat program szerint valósult meg.
Az első órákon folyt a tehetségek szűrése, a balesetvédelmi oktatás és a műhelyfoglalás.
Miután a diákok megismerkedtek az agyag tulajdonságaival,
elkészítettük
a
csoportunk
egyenmedálját. A következő órákon megismerkedtek a cserépedények festésével és a motívumokkal.
Önállóan készítettek kerámiajegyet és agyagmedált,
melyet népi motívumokkal díszítettek. Dísz- és
használati tárgyakat is létrehoztak, pl: hurkaedény,
Betlehem. Megtanulták, hogy az elkészült tárgyak
kemencében való égetés során nyerik el végső állapotukat. Megismerkedtek a csempével, annak felhasználási lehetőségeivel, majd elkészítették a sajátjukat, melyet díszítettek és festettek. Az elkészült
munkadarabokat vitrinkiállításon mutattuk be.
F. Nógrády Ildikó vendég izgalmas témát hozott a
lányok számára, aki bemutatta az általa készített tűzzománc ékszereit. A következő alkalommal, egyéni
ötletek alapján, kedves kis kiegészítők születtek.
Domborműves technikával A só című népmeséhez
mesecsempét „gyártottunk”.

A szakkör keretében lehetőség volt korongozni és
Berencsényi Péter népi iparművész vendégünktől a
gyakorlatban sok fogást is elleshettünk. Több órán
át dolgoztunk a Palissy-stílusú munkadarab létrehozásában. Gyakoroltuk az üregelést és a fülezést is.
Megismertük a kemencézést, engóbázást, mázazást.
Megtudtuk, mit jelent a raku. Újabb vitrinkiállításon
mutattuk meg munkánk eredményeit.
Részt vettünk a mesterek és tanítványok 3. kiállításán, ahol iskolánk művésztanárainak és tehetséges
diákjainak munkái voltak láthatóak.
Ellátogattunk a balassagyarmati Palóc Múzeumba,
ahol új ismeretekkel gazdagodtunk.
Részt vettünk a Magyar Népi Iparművészeti Múzeum rajzpályázatán is.
A szakkör során a diákok megismerkedhettek az
agyag tulajdonságaival, felhasználásának, elkészítésének széles körű lehetőségével, mindezt elméleti és
gyakorlati foglalkozások alkalmával.
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Az új ismereteket, munkáinkról készült képeket egy
mappában összerendezve eltehetjük, melyet bármikor lapozgatva feleleveníthetjük a tudásunkat és a jó
hangulatot, mely átszőtte az együtt töltött időt.

A program az Emberi Erőforrások Minisztériuma
megbízásából az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő és a Nemzeti Tehetség Program támogatásával
valósult meg.

Érsekvadkert Község Önkormányzata a következő
rendezvényekre hívja és várja Önöket:
Gödörfesztivál: A Gödörfesztiválra 2018. augusztus 11-én kerül sor a piactéren. 18. órától
Amatőr zenekarok koncertje. 21. órától Mobilmánia koncert, majd hajnalig tartó buli zárja a napot.
2018. augusztus 11: Vadkert Veló- mert bringázni jó!
Érsekvadkert Község Önkormányzata játékos családi napot rendez kicsiknek és nagyoknak, mert
bringázni jó elnevezéssel.
Augusztus 11 -én szombaton 10:00-18:00 óra között az Ifjúsági Házban és a Hősök terén!
Bővebb információ a rendezvényről a kihelyezett plakátokon és a település honlapján lesz elérhető!
Épségben két keréken
Szent István napi ünnepség Érsekvadkerten: Augusztus 20-án, hétfőn településünkön is megemlékezünk Államalapító Szent István királyról.
8.30 óra: Szentmise a Római Katolikus Templomban.
9.30 óra: Ünnepi megemlékezés a Hősök terén.
19.00 óra: Szórakoztató műsor a Piac téren.

Terményhálaadás: A hagyományos terményhálaadási ünnepünket augusztus utolsó vasárnapján tartjuk. 8.30: Szentmise, majd terményhálaadó körmenet.
Hősök napja: Érsekvadkert Község Önkormányzata minden évben szeptember első vasárnapján
emlékezik az I. és a II. világháborúban elhunyt vadkerti hősi halottakra.
Szeptember 2-án 8.30: Szentmise a Római Katolikus Templomban
9:30: Megemlékezés és koszorúzás a Hősök terén.
Megye nap Érsekvadkerten: A Nógrád Megyei Önkormányzat ebben az évben településünket
kérte fel a megyenap megtartására. Szeptember 22-én szombaton kerül sor erre a nagyszabású
rendezvényre, melyre a megye minden részéről várjuk a vendégeket. Ezen a napon megyei elismerések is kerülnek átadásra és számos kulturális és szórakoztató rendezvény közül lehet, majd
választani. Megkóstolhatjuk több megyei település gasztronómiai ételkülönlegességét. A színpad
és a sátrak a faluközpontban és a Rákóczi úton lesznek elhelyezve, ezért ezen a napon a központtól a pástig a Rákóczi út lezárásra kerül.
A megyenap programjáról a későbbiekben tájékoztatjuk a lakosságot.
Szüreti felvonulás és bál: Hagyományainkhoz híven Érsekvadkert Község Önkormányzata idén
is megrendezi a szüreti felvonulást és a bált október 6-án szombaton. Melyről későbbiekben
adunk bővebb tájékoztatást.
Érsekvadkerti Hírek. Kiadja: Érsekvadkert Község Önkormányzata 2659 Érsekvadkert Rákóczi út 91.
Tel./Fax: 35/340 -001 Felelős szerkesztő: dr. Szabó Bence jegyző
Szerkesztőség, nyomdai előkészítés: Érsekvadkerti Polgármesteri Hivatal, 2659 Érsekvadkert Rákóczi út 91.
Tel./Fax: 35/340-001. E-mail: ersekvadkert@ersekvadkert.hu Honlap: http://www.ersekvadkert.hu
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