É R S E K VA D K E R T K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z AT I L A P J A

Tisztelt Érsekvadkerti Lakosok!
Kedves Olvasók!
Beköszöntött az ősz, itt a szeptember. Véget ért a nyári
szabadságolások ideje, a gyermekek számára a vakáció.
Lassan visszatértünk megszokott hétköznapi feladatainkhoz.
Érsekvadkert Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a nyári hónapokban is több alkalommal ülésezett.
Elfogadásra került a II. féléves munkatervünk, határozatokat hoztunk, intézményvezetői álláspályázatokat írtunk ki és bíráltunk el. Erről bővebben a képviselő-testületi beszámolóknál olvashatnak.
Nem múlt el az idei nyár sem programok, rendezvények
nélkül.

Augusztus 11-én két rendezvényt is szervezett Érsekvadkert Község Önkormányzata. A délelőtt folyamán Vadkert Velo-Mert bringázni jó „Épségben két keréken.” elnevezésű családi napot szerveztünk a közlekedésbiztonság jegyében a Hősök terén és az Ifjúsági Házban.
Ugyanezen a napon Gödör Fesztivál volt a Piactéren.
Méltó módon ünnepeltük meg augusztus 20-át is településünkön. Délelőtt szentmisével és megemlékezéssel
tisztelegtünk Szent István emléke előtt. Este a Gödörben
kulturális műsor részesei lehettünk.
Szeptember elsején szombaton, a Piactéren kézműves
forgatag és táncház várta a gyerekeket, másnap szeptember első vasárnapja lévén megemlékezésre hívtuk a

községünk lakóit az Érsekvadkerti Hősök és Áldozatok
napja alkalmából.
Ugyancsak ezen hétvégére meghívást kaptunk Lengyelországba, ahol Semud község falunapján vehettünk részt.
Külön öröm volt számunkra, hogy a Petőfi Sándor Általános Iskola diákjaiból álló focicsapatnak szurkolhattunk
a helyi rendezésű tornán.
Kedves Olvasók!
Nagyszabású rendezvény részesei lehetünk szeptember
22-én szombaton. Érsekvadkert adhat otthont a XII.
Nógrádi Megyenapnak. A megyenap színes programja
szintén olvasható újságunkban. Szeretettel hívunk és várunk minden érsekvadkerti lakost és vadkertről elszármazottat, hogy együtt ünnepeljünk! Október első szombatján lovakkal, hintóval népviseletbe öltözve vonulunk
végig településünk utcáin, megőrizve a szüreti felvonulás régi hagyományát.
A nemrégiben kezdetét vett 2018/2019-es tanév alkalmából az alábbi vers soraival kívánunk valamennyi tanulónak eredményes, örömteli tanévet.
Szalai Borbála: Legyen öröm a tanulás!
Hangosabbak ma az utcák,
gyerekektől népesek,
valahogyan még a nap is
szebben ragyog, fényesebb.
Izgatottan várt e napra
minden kezdő kisdiák:
az iskola előttük is
kitárja ma kapuját.
Megtanulnak betűt vetni
a tétova kis kezek:
csengő-bongó szép szavakkal
telnek majd a füzetek...
Ma, amikor útnak indul
a sok kicsi iskolás,
kívánjuk, hogy öröm legyen
számukra a tanulás.

az Érsekvadkerti Hírek Szerkesztősége
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Beszámoló a pályázatokról
Tisztelt Érsekvadkerti Lakosok!
Önök előtt ismert, hogy Érsekvadkert Község Önkormányzata saját bevételéből csak kisebb fejlesztéseket
tud megoldani. Az elmúlt időszakban a képviselő-testület mindent megtett annak érdekében, hogy a felújításokhoz, beruházásokhoz külső pénzforrást szerezzen.
Megragadtunk minden alkalmat arra, hogy pályázatok útján minél több anyagi támogatáshoz jusson Önkormányzatunk.
Öröm számunkra, hogy - már az Önök által is ismert –
pályázataink mellé további pályázataink is kedvező elbírálásban részesültek.
Önkormányzatunknak lehetősége lesz egy sportpark
kialakítására a futballpálya területén. Ennek a sportparknak a kivitelezését a Kormány által közbeszereztetett kivitelező végezheti. A munkálatok a közeljövőben elkezdődnek.
Az elmúlt napokban kaptuk a hírt arról, hogy az Intézmények Konyhájának felújítására 16 millió forintnyi támogatásban részesülünk. A Konyha felújítását
reményeink szerint még ebben az évben elvégezhetjük.
Az Ipari Park kialakítására és fejlesztésére benyújtott
pályázatunk egyik része már elbírálásra került, melynek keretében 147 millió forint támogatást kapunk. Az
utóbbi két nyertes pályázat kivitelezésének az előkészítése már folyamatban van.
Tájékoztatom a Tisztelt Lakosokat arról, hogy a csapadékvizes projektünk kivitelezési munkálatai – eredményes közbeszerzést követően – már megkezdődtek.
A kivitelezési munkálatokat megelőzte a jelenlegi állapot felmérése, rögzítése, illetve folyamatban van a
Vadkerti-patak jogi határának kitűzése. E témában
közmeghallgatást, - ahol lehetőség lesz a felmerülő
kérdések, problémák megbeszélésére - szeptember végére/október hónap elejére tervezzük. Önkormányzatunk – a kivitelezővel együttműködve – mindent megtesz annak érdekében, hogy a beruházás kivitelezése
során egyetlen érintett állampolgárnak se okozzon kárt
és minden egyes esetben törekszünk a legoptimálisabb
megoldásra. Ismételten kérem a lakosok együttműködését és türelmét az esetlegesen felmerülő problémák
és kellemetlenségek miatt.
Régi vágyunk, hogy Érsekvadkerten megújult óvoda
létesüljön. Önök előtt is ismert, hogy az Ary Erzsébet
Óvoda felújítására támogatást kaptunk. Sajnos, azonban két eredménytelen közbeszerzési eljárás – kivitelező hiánya, illetve a magas kivitelezési költség miatt

- azt mutatja, hogy a kapott támogatási összeg nem fedezi a 6 csoport, plusz minibölcsőde kialakításának
költségét. Ez a pályázatunk tehát félúton megállt.
Megkerestem a Pénzügyminiszter Urat, aki válaszában arról tájékoztatott, hogy ezirányú problémánkra
megpróbálnak központilag megoldást találni. Természetesen hozzátéve azt, hogy szükséges a leendő beruházás műszaki tartalmának felülvizsgálata.
Továbbá tájékoztatom Önöket arról, hogy a Petőfi
Sándor Általános Iskola energetikai felújítására kiírt
közbeszerzési eljárás is hasonló okok – magas kivite-

lezési költség – miatt lett eredménytelen. A közbeszerzés ismételt kiírása a közeljövőben meg fog történni.
A kerékpárúttal kapcsolatos pályázatunk kiviteli engedélyezése megtörtént, közbeszerzési eljárása a közeljövőben lebonyolódik.
Tisztelt Érsekvadkerti Lakosok!
Polgármesterként munkatársaimmal együtt azon dolgozunk, hogy településünk minél szebb, jobb, biztonságosabb és élhetőbb legyen. Igyekszünk, hogy beruházásaink megvalósuljanak, amelyek által településünk fejlődését segítjük elő. Ehhez azonban az Önök
együttműködése is szükséges!
Tisztelettel kérem, támogassák munkánkat!
Dr. Kovácsné Nagy Mária
polgármester
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Tájékoztatás a Képviselő- testület üléseiről
június-július hónapok
1). 2018. június 11-i nyilvánosrendkívüli ülés
a.) Az első napirendi pontban
közbeszerzési eljárás indítása az
”Érsekvadkert csapadékvíz hálózatának fejlesztésére” megnevezésű projekt keretében az építési
beruházás kivitelezőjének kiválasztását tárgyalta a testület. Az
építési beruházás becsült értéke
142 millió forint. A közbeszerzési törvény előírása szerint legalább öt gazdasági szereplőt kell
felkérni ajánlattételre. Törvény
írja elő, hogy ajánlattevőnek teljesítésre képes kis- és középvállalkozókat kell felkérni. A képviselő-testület az előzetes piackutatást már elvégezte, ennek eredményeként hat gazdasági szereplőt
kértünk fel az ajánlattételre.
b.) Az Önkormányzat belső szabályzatainak aktualizálása, illetve
módosítása vált szükségessé, ami
az idei év belső ellenőrzési tervében is rögzítésre került. Ezen az
ülésen hét szabályzatot véleményezett illetve hagyott jóvá a képviselő- testület.
c.) Az Intézmények Konyhája vezetőjének megbízatása hamarosan lejár, ezért a testületnek ezen
az ülésen pályázatot kellett kiírni
az álláshely betöltésére.
d.) Mivel a Mikszáth Kálmán
Közművelődési Intézmény vezetőjének megbízatása is az idei év
nyarán járt le, pályázatot írt ki a
testület ezen vezetői álláshely betöltésére is.
2.) 2018. június 26-i nyilvános
ülés
a.) Az első napirendi pontként
tárgyalásra került a képviselő-testület II. félévi munkatervének elfogadása. Munkatervet évente

kétszer tárgyal és fogad el a testület, év elején, valamint félévkor.
A testületi ülések továbbra is
minden hónap utolsó keddi napján
kerülnek
megtartásra.
Amennyiben előre nem látott, illetve különleges esemény történik, úgy rendkívüli ülést hívunk
össze, melynek időpontja a hét
bármelyik napján lehetséges. A
közmeghallgatással egybekötött
testületi ülés időpontja november
hónapban lesz.
b.) Feladatellátási megállapodás
megkötése bölcsődei ellátásra a
Szentei Bóbita Óvoda és Bölcsőde Intézményfenntartó Társulással. Jogszabály írja elő, ha a településen bölcsődei ellátás tekintetében öt gyermeknél igény jelentkezik, vagy a település 3 év
alatti lakosainak száma meghaladja a 40 főt, az Önkormányzatnak kötelessége bölcsődei ellátásról gondoskodni. Mivel Érsekvadkerten a 3 év alatti lakosság
szám meghaladja a 40 főt, 2019től eleget kell tennünk a törvényi
előírásnak. A vonatkozó jogszabály lehetőséget ad arra, hogy
feladatellátási szerződés útján tegyünk eleget kötelezettségünknek, így a Szentei Óvoda és Bölcsőde Intézményfenntartó Társulással kötünk megállapodást.
c.) Harmadik napirendi pontként
a képviselő-testület megismerte
azokat a leveleket, amiket polgármester asszony válaszul írt a csapadékvizes projekttel kapcsolatos
lakossági bejelentésekre. A képviselő- testület megtárgyalta és
egyetértett a válaszlevelek tartalmával és jóváhagyta azt.
d.) Tájékoztató hangzott el a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság által indított eljárásról a
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Derék pataki záportározó funkcióváltásának ügyében, amit az
Agroméra Zrt. kezdeményezett
az Igazgatóságnál.
e.) A képviselő-testület megtárgyalta a Nyugat- Nógrád Családés Gyermekjóléti Társulás társulási megállapodásának módosítását és jóváhagyta azt.
f.) Foglalkozott a testület a Nógrád Megyei Területrendezési
Terv véleményezésével.
g.) A képviselők döntöttek arról,
hogy az érsekvadkerti Sportpálya
használatát a sportegyesület részére a továbbiakban is engedélyezi. Az Önkormányzat és a
Sportegyesület között az ez irányú megállapodás megkötése folyamatban van.
h.) Az új óvoda megvalósításának
problémája, hogy a közbeszerzésünk ismételten eredménytelen
lett. Igy át kell gondolnunk mi
lesz a következő lépés az ügyben.
A csapadékvizes projekt közbeszerzése most indul, és hamarosan indul a „Vadkert Velo” kerékpárutas pályázatunk közbeszerzése is.
A „Petőfi Sándor Általános Iskola energetikai korszerűsítése”
című pályázatunk is a közbeszerzésnél tart, jelenleg a piackutatás
van folyamatban.
Az Ipari Park-fejlesztés II. ütemére közel 148 millió forintot
nyert önkormányzatunk. A támogatási szerződés még nem került
aláírásra.
A II. számú felnőtt háziorvosi
körzetet 2018. június 1-től az Önkormányzat működteti, a helyettesítő orvos Dr. Kovács János, az
asszisztens pedig Papp-Mácsik
Viktória. A felnőtt háziorvosi állás betöltésére a pályázat a nyár
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végén kiírásra került.
Megnyílt a balassagyarmati hulladékudvar. A feleslegessé vált
hulladékot a lakosság szerdánként és minden hónap 3. szombatján szállíthatja a hulladékudvarra.
Polgármester asszony tájékoztatta a képviselő- testületet, hogy
a Nógrádi Megyenap szeptember
22-én Érsekvadkerten kerül megrendezésre.
3.) 2018. július 24-i megtartott
nyilvános- rendkívüli ülés
a.) Az Ary Erzsébet Óvoda Fejlesztése Érsekvadkerten című
projekt közbeszerzése sajnos második alkalommal is eredménytelen lett. A képviselő-testület
célja, hogy Érsekvadkerten minél
előbb óvoda és minibölcsőde
épüljön, ezért minden szükséges
lépést kész megtenni a mielőbbi
sikeres közbeszerzés érdekében.
b.) Sikeres volt a Csapadékvíz hálózat fejlesztése című projekt kivitelezői pályáztatása. A nyertes a
gödöllői székhelyű PENTA Álta-

lános Építőipari Kft. lett. A szerződés augusztus közepén kerül
aláírásra, ezt követően a kivitelező cég a törvényi előírásokhoz
igazodva kezdi majd el a munkálatokat.
c.) A Petőfi Sándor Általános Iskola épületének energetikai korszerűsítésére
az
előzetes
piackutás megtörtént, ennek eredményeként a képviselő-testület
hat gazdasági szereplőt kér fel
ajánlat tételre.
d.) Jóváhagyta a testület, hogy Érsekvadkert Község Önkormányzata megköti a feladatellátási
szerződést a Szentei Óvoda és
Bölcsőde
Intézményfenntartó
Társulással. Ugyan az év eleji
igényfelmérés szerint nem érkezett egyetlen bölcsődei ellátásra
vonatkozó igény sem Önkormányzatunkhoz, de 2019 januárjától kötelező a bölcsődei ellátást
biztosítani azon településeknek,
ahol az ilyen korú gyermekek
száma a 40 főt meghaladja. Mivel
községünkben 2019 januárjától
ezt nem tudjuk biztosítani, ezért

van szükség erre a megállapodás
megkötésre.
e.) Határozat született arról, hogy
az Önkormányzat az idén is benyújtja a Magyar Államkincstár
felé a szociális tűzifa vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatásra vonatkozó igényét.
f.) Az egyéb ügyek, tájékoztatók
című napirendi pontban a soron
következő önkormányzati programokról kapott tájékoztatást a
képviselő-testületet. Szeptember
első hétvégéjén a Polgármester
Asszony
a
Lengyelországi
Semud város meghívásának tesz
eleget, ahová a Petőfi Sándor Általános Iskola diákjaiból álló focicsapat is meghívást kapott.
Ezúton is hívjuk a lakosságot a
képviselő-testület nyilvános üléseire. A testületi ülésekről készült
jegyzőkönyvek
a
Községi
Könyvtárban,
illetve
a
www.ersekvadkert.hu honlapon
olvashatók.

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

Érsekvadkert 2018. július

HIRDETMÉNY A TÉLI REZSICSÖKKENTÉS KORÁBBI INTÉZKEDÉSEIBEN NEM RÉSZESÜLT, GÁZ- VAGY TÁVHŐ-SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉSSEL NEM RENDELKEZŐ HÁZTARTÁSOK RÉSZÉR

Tisztelt Érsekvadkerti Lakosok!
Tájékoztatom Önöket, hogy a Kormány 1364/2018. (VII.
27.) Korm. határozata (továbbiakban: Korm. határozat)
alapján egyszeri természetbeni támogatásban részesíti
a téli rezsicsökkentésben korábban nem részesült, a
vezetékes gáz- vagy távfűtéstől eltérő fűtőanyagot felhasználó háztartásokat.
A Korm. határozat alapján háztartásonként egy darab
– a megfelelő formanyomtatványon tett – igénybejelentés nyújtható be az érintett helyi önkormányzatnál, legkésőbb 2018. október 15. napjáig, amely határidő elmulasztása jogvesztő!
A nyomtatvány beszerezhető az Érsekvadkerti Polgármesteri Hivatalban (Érsekvadkert Rákóczi út 91.) valamint letölthető Érsekvadkert Község Önkormányzata
honlapjáról. (www.ersekvadkert.hu)

Az igénybejelentő nyilatkozaton rögzíteni szükséges
az igényelt fűtőanyag fajtáját, amely később nem módosítható.
Nem felel meg a feltételeknek az a háztartás, amely a
téli rezsicsökkentés korábbi intézkedéseiben már részesült, azaz földgáz- vagy távhőszolgáltatás árkompenzáció jóváírásban részesült. Továbbá a kizárólag elektromos fűtési móddal rendelkező háztartások sem jogosultak az igénybejelentésre.
A rendelkezésünkre bocsátott eljárásrend szerint:
- háztartás: a szociális igazgatásról és szociális
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 4. § (1)
bekezdésének f) pontja szerint az egy lakásban
együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyek közössége
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a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatósága ellenőrzi a benyújtott igényeket és visszaélés esetén büntetőeljárás kezdeményezésére kerül sor
az összesített adatszolgáltatás, valamint az ellenőrzések lefolytatását követően 2018. október 31-

ig születik meg a kormánydöntés és ezt követően
kerülhet sor a kérelmezők által igényelt fűtőanyag átvételére
A kitöltött adatlapokat az Érsekvadkerti Polgármesteri Hivatalba kell leadni (Érsekvadkert Rákóczi út
91.) vagy postai úton eljuttatni.
dr. Szabó Bence
jegyző

Megemlékezés az érsekvadkerti Hősök és Áldozatok napján
Érsekvadkert Község Önkormányzata minden évben szeptember első vasárnapján emlékezik a település I. és II. világháborúban elhunyt hősi halottjaira. Így volt ez az idén szeptember 2-án is. Az ünnepség a templomban szentmisével vette kezdetét.

A misét követően a megemlékezés a Hősök emlékművénél folytatódott, ahol az Érsekvadkerti Gitáros

énekkar kis műsorral emlékezett az áldozatokra. Ezt
követően Balla Mihály országgyűlési képviselő
mondta el ünnepi beszédét. Az országgyűlési képviselő beszédében kiemelte, hogy szinte minden
érsekvadkerti család életét érintették a háborúk borzalmai, hiszen vagy családtagját, rokonát, vagy jó
ismerőst vesztettek el a harcokban.

A megemlékezés végén Érsekvadkert Község Önkormányzata, az egyházközség és a KDNP
érsekvadkerti csoportja koszorúzással tisztelgett a
harcokban elesett érsekvadkerti polgárok előtt. Ezt
követően a település lakói helyezték el a megemlékezés virágait.
Ezúton is köszönetet mondunk a balassagyarmati
16-os Honvéd Hagyományőrző csoport tagjainak,
akik részvételükkel emelték az emlékünnep fényét.
Vitéz Tamás

Tisztelt Érsekvadkerti lakosok
Ahogyan arról Érsekvadkert Község Önkormányzata már korábban tájékoztatta a lakosságot, a TOP2.1.3-15-NGI-2016-00001. jelű, Érsekvadkert
csapadékvíz elvezető hálózatának fejlesztése
című projekt keretében, az idei évben megkezdődnek az előkészítő munkálatok a település

egész területén, beleértve a Vadkerti patakot és
annak partszakaszát is.
A lefolytatott sikeres közbeszerzési eljárás eredményeként a vállalkozási szerződés megkötésre került
a nyertes pályázóval, és Érsekvadkert Község Ön-
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kormányzata 2018. 08. 15. napján átadta a munkaterületet a kivitelező PENTA Általános Építőipari Kft. képviselője részére.
A projekt mielőbbi, sikeres megvalósítása érdekében 2018.08.21. napján a kivitelező megkezdi az
előkészületi munkálatokat, melyben – az önkormányzat nevében – ezúton is a lakosság együttműködését kérjük. A kivitelező cég munkatársai a
Vadkerti-patak belterületi része vonatkozásában
geodéziai méréseket fognak végezni, mely eljárás
során megállapításra és kitűzésre kerül a patak ingatlan-nyilvántartás szerinti jogi határa. Továbbá településünk egésze tekintetében képfelvétel formájában rögzítésre fog kerülni Érsekvadkert
Érsekvadkert, 2018. augusztus 16.

csapadékvízelvezető hálózatának jelenlegi, meglévő állapota.
A képviselő-testület hangsúlyozni kívánja a
település
valamennyi
lakosával
való
együttműködés fontosságát és azt, hogy a
legfontosabb közösségi érdek a település
megelégedésére
szolgáló
beruházás
megvalósítása, ezért kérjük az együttműködését
Érsekvadkert Község Önkormányzatával és a
kivitelező cég szakembereivel is, a munkálatok
végzése során.
Egyúttal tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a témában
tervezett közmeghallgatásra várhatóan 2018.
szeptember végén- október elején fog sor kerülni.

Dr. Kovácsné Nagy Mária
polgármester

dr. Szabó Bence
jegyző

„Lengyel-magyar – két jó barát”
Érsekvadkert Község Önkormányzata három évvel
ezelőtt testvértelepülési kapcsolatot létesített a lengyelországi Spytkowice településsel. Azóta mindkét
önkormányzat vezetője arra törekszik, hogy minél
szélesebb körben kiterjesszék ezt a kapcsolatot.
2018. nyarán már a Petőfi Sándor Általános Iskola
pedagógusai és diákjai is lehetőséget kaptak arra,
hogy felvegyék egymással a kapcsolatot. Az ismerkedés és a baráti kötelékek kialakítása megkezdődött.
Spytkowice másik testvértelepülése a lengyelországi Semud városa, melynek polgármestere az ez
évi aratóünnepségükre meghívta Érsekvadkert polgármesterét és kísérőjét, valamint a Petőfi Sándor

Általános Iskola 9-10 éves korosztályú diákjait
nemzetközi focibajnokságra.

A meghívást örömmel elfogadtuk és 2018. augusztus 30-án, délután elindultunk Lengyelországba.
Ezen a napon az éjszakát Spytkowicében töltöttük,
ahol a polgármester és lengyel barátaink nagy szeretettel fogadtak bennünket. Másnap reggel indultunk neki a több, mint 900 km-es útnak. Az egész
napos utazás után este fél nyolckor érkeztünk meg
Lebno településre.
Az ünnepélyes megnyitón különleges szeretettel
vették körül a Magyarországról érkezett vendége-

ket. Szombaton a felnőttek számára autóbuszos kirándulást szerveztek, melyben a polgármester úr a
térséget mutatta be. A gyermekek kupamérkőzése
szombaton délelőtt zajlott le, majd a délután folyamán Gdansk-ban a sportcsarnokot (aréna) tekintették meg. Vasárnap, a szentmisével kezdődő aratási
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ünnepségen (hálaadási ünnepség) vettünk részt, melyen a Semud önkormányzatához tartozó 23 település mind képviseltette magát. Az ünnepség színes,
látványos felvonulással folytatódott. Az ünnepi köszöntők után kulturális műsorral folytatódott a rendezvénysorozat. Este lézershow, tűzijáték és fergeteges táncos mulatság zárta a napot.
Hétfőn – kicsit fáradtan ugyan – de boldogan és élményekkel telve indultunk neki a hazaútnak.
Spytkowicében ismét megálltunk, ahol már nagy
szeretettel és finom vacsorával vártak vissza bennünket.
Reggel kipihenten ébredve, a reggeli után,
úticsomaggal felszerelve köszöntünk el vendéglátóinktól. Spytkowice polgármestere köszönetét fejezte

ki baráti látogatásunkért, mi pedig hálánkat fejeztük
ki ezekért a felejthetetlen élményekért, kedvességükért, szeretetükért.
Ebben a néhány napban megtapasztalhattuk azt a
régi és erős köteléket, amely a lengyeleket és a magyarokat összekapcsolja. Mindannyiunkban benne
él a közös múlt és az a vágy, hogy ez a kötelék továbbra is töretlen és élő legyen.
Igaz a mondás:
„ Lengyel-magyar két jó barát,
együtt harcol s issza borát,
vitéz, s bátor mindkettője,
áldás szálljon mindkettőre!”
Dr. Kovácsné Nagy Mária
polgármester

Felhívás Ebösszeírásra!
Érsekvadkert Község közigazgatási területén EBÖSSZEÍRÁST végzünk!
Tisztelt Ebtartók!
Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi Felhívom Mindenki figyelmét, hogy az ebösszeírás
XXVIII. törvény 42/B §. (1) bekezdése értelmében az önbevallásos módszerrel történik, ezért a formanyomeb tartásának helye szerint illetékes önkormányzat tatvány beszerzése az eb tulajdonosának/eb tartójának
ebrendészeti feladatainak elvégzése érdekében, illetve kötelessége.
a veszettség elleni oltás járványvédelmi vonatkozása- Az ebösszeíró adatlap beszerezhető az Érsekvadkerti
ira való tekintettel három évente legalább egy alka- Polgármesteri Hivatalban (Érsekvadkert Rákóczi út
lommal ebösszeírást végez.
91.) valamint letölthető Érsekvadkert Község ÖnkorAz 1998 évi XXVIII. törvény 42/B §. (3) a települési mányzata honlapjáról (www.ersekvadkert.hu)
önkormányzat az eb összeírás alapján a 42/A§(4) be- A tulajdonosoknak ebenként egy adatlapot kell kikezdésében meghatározott adatokról helyi elektroni- tölteni.
kus nyilvántartást vezet, az állat tulajdonosa, tartója és A kitöltött adatlapokat az Érsekvadkerti Polgármás személyek jogainak, személyes biztonságának és mesteri Hivatalba kell leadni (Érsekvadkert Rákótulajdonának védelme, valamint ebrendészeti és állat- czi út 91.) vagy postai úton eljuttatni.
védelmi feladatainak hatékony ellátása céljából.
Az adatlapok leadási határideje: 2018. szeptember
Érsekvadkert Község Önkormányzata 2018. au- 15.
gusztus 1. és szeptember 15. között ebösszeírást vé- Felhívom az eb tulajdonosok/eb tartók figyelmét arra,
hogy a korábbi ebösszeírás során bejelentett ebek isgez.
mételt bejelentése szükséges!
Felhívom továbbá a tulajdonosok figyelmét:
A kedvtelésből tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról szóló 41/2010. (II.26.) kormányrendelet 17/B §.
(10) bekezdése alapján 2013. január 1. napjától a négy
hónaposnál idősebb eb csak transzponderrel megjelölve tartható, ezért kérek mindenkit, amennyiben a
jogszabályi kötelezettségnek még nem tett eleget, úgy
szíveskedjék a transzponderrel nem rendelkező ebeket
állatorvosnál megjelöltetni.
Az ebösszeírásban a mikrochippel ellátott és az állatorvosnál korábban bejelentett, a központi nyilvántartásban már szereplő, valamint bilétával rendelkező és
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a helyi nyilvántartásban szereplő ebeket is be kell jelenteni.
Az adatszolgáltatási kötelezettség teljesítését és a benyújtott adatlapok valóságtartalmát a Polgármesteri
Hivatal munkatársai ellenőrzik.
Kérem azokat az ebtartókat, akik a fenti határidőig

nem tettek eleget bejelentési kötelezettségüknek 15
napon belül szíveskedjenek ezt pótolni.
Aki a kötelezően előírt adatszolgáltatást nem, vagy
nem a jogszabályban előírtaknak megfelelően teljesítette, pénzbírsággal sújtható.

dr. Szabó Bence
jegyző

Tisztelt Érsekvadkerti Lakosok!
Felhívom az ingatlantulajdonosok figyelmét, hogy a
tulajdonukban álló ingatlan udvara, kertje, valamint
az ingatlan előtti terület gondozása, annak rendben
tartása a tulajdonosok kötelessége.
A parlagfű elleni védekezés és gyommentesítés a
növényvédelmi tevékenységről szóló 43/2010. (IV.
23.) FVM rendelet 2. § (1) és (2), valamint az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletről szóló 2008.
évi XLVI. törvény 17. § (1) által előírt jogszabályi
kötelezettség.

Kérem az ingatlanok tulajdonosait szíveskedjenek a
gyommentesítésről, lakókörnyezetük rendben tartásáról megfelelően gondoskodni.
Úgy vélem, minden hatósági szankcionáló intézkedésnél hatékonyabb megoldás, ha ki – ki a saját tulajdonán, önmagáért és a környezetében élőkért felelősséget vállalva időben elvégzi a szükséges munkálatokat.

dr. Szabó Bence
jegyző

Érsekvadkerti Népdalkör és Érsekvadkerti Göncöl Citerások
Községünkben a múltban is hagyománya volt a népdaléneklésnek. Havassy Ernő kántor úr, Pistyúr
Sándor tanár úr Dalárdát, Énekkart vezetett. Majd a
Röpülj Páva Kört alakította meg Antal Gusztávné
tanárnő, népesebb csapattal. A helyi dalokat, szokásokat összegyűjtötte a FONÓ és Lakodalmas dalos
játékba.

juk, az Általános Iskola énektermében, melyre minden érdeklődőt szeretettel várunk.
Kórusvezetőnk Gyimesi László zeneiskolai tanár.
Működésünk során községünkben, annak vonzáskörzetében, regionális és országos találkozókon szerepeltünk. 2008-ban az Eger Regionális Találkozón
„kiválóan megfelelt”,
2011-ben Budapesten országos minősítésen „arany
fokozatot”, 2016-ban. a NYOSZ Fesztiválján Csillebércen „arany fokozatot„ értünk el.

Ezt a gyűjteményt köszönettel átvettük.
Együttesünk 2005-ben alakult a Nyugdíjas Klub
tagjaiból Réti Lajosné és Füle Béláné kezdeményezésére. Jelenleg 16-18 az éneklők száma.
A kóruspróbákat szerdánként 19 órai kezdettel tart-

Ezen a találkozón már a Göncöl Citerásokkal együtt
léptünk fel.
Az énekelt összeállítások, népdalcsokrok lehetőséget adnak arra, hogy méltóképpen képviselhessük a
helyi népzenei hagyományokat, megőrizve és továbbadva a palóc népviselet és népi kultúra értékeit.
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Azóta már több iskolás gyermek is kedvet kapott a
citerázás tanulásához. Szépen haladnak, több közös
műsorban szerepeltek.
Az utóbbi években több régi citerát hoztak be Emlékházunkba a faluból. Az 50-es évekig sok fiatal legény
játszott citerán, még vasárnap délután is, ha a házak
elé kiültek az idősebbek. A lányok velük énekelték a
népdalokat. Ezeket a citerákat helyben készítették. Ezt
látva. Réti Lajosné /Harmati Margit/ meghirdette mint
alapító 2014 őszén a citerazene újrakezdését. Szerencsénkre az ipolyszögi Dudás Zsolt elvállalta a foglalkozásokat, hétfő esténként. Benne jó érzékkel tanító
vezetőre találtunk. Több felnőtt fiatallal alkotják az öt
tagú Göncöl Citera Csapatot és így színesítik a Népdalkör szereplését, a Mikszáth. Kálmán Közművelődési Intézmény keretein belül.

Kapcsolattartók:
Gyimesi László
Telefonszám: 06-70-525-2046
E-mail cím: gyimesil@t-online.hu
Hustyava Lászlóné
Telefonszám: 06-20-260-0079
E-mail cím: hustyava56@gmail.com
Réti Lajosné
Telefonszám: 06-20-285-7348
E-mail cím: 2csizma@gmail.com

Összeállította:
Réti Lajosné

XII. Nógrádi Megyenappal kapcsolatos tájékoztatók!
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy Nógrád Megye Önkormányzatának Közgyűlése döntése értelmében 2018. évben a „XII. Nógrádi Megyenap” alkalmából rendezett ünnepi közgyűlésnek, kulturális rendezvénynek településünk adhat otthont.

A rendezvénnyel kapcsolatban:
2018. szeptember 21-én pénteken 1730-tól 2018. szeptember 23-én vasárnap
730-ig lezárásra kerül a Rákóczi út, Petőfi út kereszteződésétől (körforgalomtól
Patak irányába) a Táncsics út - Rákóczi út útkereszteződés közötti útszakasz,
valamint a Templom körüli útszakasz.
A rendezvény időtartama alatt kérjük
- a Tisztelt Ingatlantulajdonosokat, hogy gépjárműveikkel ne parkoljanak a
Rákóczi út mentén.
- a Tisztelt Lakosságot, hogy a rendezvény időtartama alatt a környéken fokozott figyelemmel közlekedjenek, figyeljék a kihelyezett közlekedési
táblákat, kövessék a rendezvényt biztosítók utasításait!
Köszönjük a közlekedők és minden érintett megértését, türelmét!
dr. Szabó Bence
jegyző

.
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Szüreti Felvonulás és Szüreti Bál Érsekvadkerten
Érsekvadkert Község Önkormányzata 2018. október 6-án szombaton szüreti felvonulást és bált rendez.
A felvonulás 13 órakor indul a Felső Iskolától lovakkal, hintókkal vonulunk végig a község utcáin. A
település egyes pontjain meghallgatjuk a Kisbíró beszámolóját és táncolnak a felvonulók. Várjuk azoknak a fiataloknak a jelentkezését, akik szívesen részt vennének a felvonuláson. A szüreti bál este 19
órától veszi kezdetét a Közösségi Házban. A bálra jegyelővételre, asztalfoglalásra a Könyvtárban illetve a Polgármesteri Hivatalban lesz lehetőség szeptember 24-től. A tombolához szívesen fogadunk
felajánlásokat.
Bővebb információ a kihelyezett plakátokról és a www.ersekvadkert.hu honlapról szerezhető.
Szeretettel várjuk Önöket, szórakozzunk együtt!
Érsekvadkerti Hírek. Kiadja: Érsekvadkerti Polgármesteri Hivatal 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 ersekvadker@ersekvadkert.hu Honlap: http://www.ersekvadkert.hu
Készült: 1.300 példányban
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