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Tisztelt Érsekhalmiak! 

 

Immáron 27 éve, hogy feleségemmel Dr Pakuts Jutkával együtt, életünk Érsekhalmához 

kötődik, így időszerűnek találtam felajánlani munkámat, eddigi ismereteimre és megta-

pasztalásaimra alapozva társadalmi megbízatású polgármesterként Érsekhalma lakos-

ságának, közösségének. 

        Okulva elődeim hibáiból és erőt merítve sikereiből minden igyekezetemmel szeret-

ném a faluközösség érdekeit képviselni, a falu határain belül és a környező települések-

kel folytatott közös munkában is.  

       Kecelen születtem tanító családban, a kalocsai Szent István Gimnázium és a Sze-

gedi Orvostudományi Egyetemen folytatott tanulmányaim után a bajai kórház üzemorvo-

si szakrendelőjét vezettem, majd vállalkozóként az alapellátásban dolgoztam háziorvos 

meg üzemorvosként.  

      Amennyiben megtisztelnek bizalmukkal, csökkentve településünktől távoli munkái-

mat azon leszek, hogy minden lehetőséget kihasználva maximálisan támogassuk a csa-

ládokat a gyereknevelésben, egyenlő eséllyel indítva fiataljainkat a saját boldogulásuk 

felépítésében.  

A szép korú honfitársainkról való gondoskodást előtérbe helyezném köszönetként, hogy 

nélkülük ma nem tervezhetnénk a jövőt ezzel is segítve az aktív lakosság hétköznapjait, 

családi egyensúlyát és békéjét,így közös erőfeszítéseinkkel biztosítva a település jövő-

jét.  

       A jövőnk mindig rajtunk is múlik.                                  Tisztelettel: Dr Pataki Miklós 
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Tisztelt érsekhalmi lakosok! 

Ismét szeretném megköszönni, hogy az eltelt 5 évre bizalmat szavaztak ne-

kem! 

Ez idő alatt jómagam , képviselőtársaim és polgármesterünk fáradozása nyo-

mán kerékpárút épült Hajós-pincefalu és községünk között. 

Napelemes kandelábereket telepítettünk a hildi kis-szaladóra a kerékpárútra, 

Dohánytelepre és a templomkertbe, Hilden és Dohánytelepen térfigyelő kamerák is fel-

szerelésre kerültek. 

Hilden és Érsekhalmán lakásokat vásároltunk, amelyek felújítás után szociális bérlakás 

és mint hildi- IKSZT funkcionálnak. 

Start program keretében 400 T zúzott követ szórtunk 3 utcában és dohánytelepen, vizes 

blokkot építettünk a tájházhoz , lakást újítottunk fel a József A. utcában ,800 m járdát be-

tonoztattunk újra. 

Felújítottuk az ovikonyhát a bölcsődét, az ovit az udvarral együtt. Három hektár gyü-

mölcsöst telepítettünk, amihez a tavaly vásárolt traktorunkhoz tudtunk beszerezni pót-

kocsit, tárcsát, permetezőt, motoros gépeket  + munkabérköltséget 20 millió ft összérték-

ben, és hamarosan megszépül a játszótér és a környéke is. 

Ez csak néhány a sikeres projektjeink közül , ami arra irányított, hogy  a jövőben polgár-

mesterként segítsem közösségünket! 

Céljaim közt szerepel a már nyertes iskolafelújítási pályázat végrehajtása a hivatal és fog-

orvosi rendelő, a tárgyaló és a kultúrház felújítása. 

Fontos feladat az alsó tagozat helyben tartása, a fiatalok segítése CSOK felvételének segí-

tésével, 5 Ft-os telekeladással ,az idősek részére nyújtott házi segítségnyújtás kibővítése 

otthonápolással, funkcióját vesztett ingatlanban idősotthon kialakítása, a többit később 

ismertetem. 

Hiszem , hogy céljaink a kellő támogatással és összefogással a következő ciklusban is 

megvalósíthatóak lesznek!     Bekő Csaba alpolgármester 

 

 

Tisztelt Érsekhalmi Választópolgárok!  

Az alábbi feladatokat tűztem ki célul: 

- Érsekhalmán Idősek Otthona kialakítása 

- Minden nyugdíjas karácsonykor 5000 Ft juttatásban részesüljön 

- Minden pályázati lehetőség megragadása 

- Új játszótér kialakítása 

- A Falunap visszaállítása a focipályán 

- A Károlyi Mihály utca szilárd útburkolatot kap 

- A leszakadt harangláb helyett új állítása, saját költségemen 

új harangot öntetek  

És még sok egyéb, kérem olvassák el a szórólapomat!            

       Petrezselyem István 



 

Képviselő jelöltek bemutatkozói: 
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Tisztelt Érsekhalmiak! 

       Erdélyben születtem Kézdivásárhelyen. Édesapám állatorvos volt, édesanyám az 

állatgyógyszertárat vezette egy megyeszékhelyen, de nagyszüleim révén szoros szálak 

fűztek a vidéki élethez.  

      Szeretem a kis közösséget a természet közeli életet, az örök értékeket az életben és 

az igaz beszédet. A marosvásárhelyi Orvostudományi Egyetem magyar tagozatán végez-

tem, majd szakvizsgáimat Budapesten szereztem és szűk három évtizede dolgozom Ér-

sekhalmán és környékén alapellátásban háziorvos és üzemorvosként.  

    Eleddig ha nem is könnyen, de sikerült életben tartani a közösség egészségügyi alap-

ellátását, és amíg tehetjük, igyekszünk ezt fenntartani, bízva nem a túlélésben, hanem 

a település fejlődésében ezzel jövőt biztosítva intézményeinknek is. 

     Kovácsoljunk együtt tőkét abból, ami mindenkit riaszt, kevesen vagyunk, de összefo-

gással, őszinteséggel az ember mindig csodákra képes. Én ehhez minden honfitársnak 

sok sikert kívánok.  

                                                                                         Tisztelettel: Dr Pakuts Jutka 

 

 

 

 

Tisztelt Érsekhalmiak! 

 

 

Minden település életében az egyik legfontosabb közösségi tér az  

iskola és az óvoda. Az egyik legjelentősebb feladat az  

intézmények megtartása, hiszen ezek nélkül a falunak nincs  

jövője. Úgy érzem, hogy az iskola az utóbbi években háttérbe 

 került, az önkormányzat és az iskola között nem volt megfelelő az in-

formációáramlás és a kommunikáció. Ezen szeretnék javítani, mert a faluban élő csalá-

dok nagy része  szeretné gyermekeit ebben a védett kis közösségben tartani. Nagyon 

fontosnak tartom az iskolaudvar mielőbbi felújítását, udvari játékok elhelyezését. 

Az elmúlt években a falu sokat fejlődött a sok pályázatnak köszönhetően. Szeretném, 

ha továbbra is tudnánk élni ezekkel az esélyekkel és a pályázati lehetőségeket maximá-

lisan kihasználnánk. 

Szeretném javítani a közösségi életet, jó lenne, ha a falu lakosságát minél jobban be 

tudnánk vonni a közös rendezvényekbe, a fiataloknak minél vonzóbbá tenni az itteni lé-

tet jó közösségi programokkal. 

Ha pályázati lehetőség van rá, szociális bérlakásokkal a fiatalok életkezdését kellene 

támogatni. 

Olyan vezető testületben szeretnék dolgozni, aki összetartja a falu közösségét, mert hi-

szem, hogy a mai rohanó világban ez a legfontosabb.                           Havasi Gyuláné 
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Tisztelt Érsekhalmiak!   
 
 
 
 
Császártöltésről származom, és már  több, mint 30 évvel ezelőtt 
 hozott ide végérvényesen a szívem. Korábban még gyerekként, fiatal-
ként, átutazóban láttam, hogy szinte a semmiből nő ki ez a kis falu, minden van itt is, 
akár egy nagyobb településen. Mégis a közösség összetartása volt a legfőbb oka, hogy 
27 éve  itt  alapítottam családot, gyermekeimet itt neveltem fel, akik a kis faluból való 
származásuk miatt egyáltalán nem indultak semmilyen hátrányból felnőtt életük kezde-
tén. 
Dolgozó emberként életem jelentős részét töltöm, töltöttem munkatársakkal, ahol meg-
tanultam, hogy egyáltalán nem mindegy, hogy ez alatt az idő alatt miként működünk 
együtt. Ugyanígy érzem ezt egy nagyobb közösségre vetítve is, hiszek a közösség erejé-
ben, hiszek az együttműködésben, együtt-gondolkodásban. Hiszek abban, hogy egy 
képviselőnek olyannak kell lennie, mint egy jó szomszédnak vagy egy jó kollégának, 
mégpedig együttműködőnek, elérhetőnek, nyitottnak, segítőkésznek és kommunikatív-
nak. 
Nem szeretnék felelőtlenül, kampányszerűen ígérgetni, mert tudom, hogy a települések 
élete, gazdálkodása nagyban függ az éppen aktuális központi költségvetéstől, politiká-
tól, viszont az itt élők érdekeinek érvényesítése, igényeinek megvalósítása, a már épí-
tett örökségünk megtartása, fejlesztése a célom. Valószínű, hogy mindegyik jelöltnek 
vannak elképzelései, mit lehetne és mit kellene megvalósítani, nekem is van. De a reali-
tások, és az eddigi tapasztalatom alapján, ha nincs meg a közös akarat, és annak hát-
terében a biztosítás, csak álom marad az elképzelés.  
Nem titkolt vágyam az, hogy Érsekhalma olyan falu legyen, ahol az itt élő fiatalok letele-
pednek, az innen tanulmányaik, munkájuk miatt máshol élő fiatalok visszaköltöznek, a 
lakosok jól boldogulnak, az idősek pedig segítő, gondoskodó emberek által körülvéve 
élik, élvezik mindennapjaikat. 
Azt sem rejtem véka alá, hogy szívem szerint képviselőként Bekő Csabával, mint polgár-
mesterrel dolgoznék együtt, aki önkormányzati képviselőként, alpolgármesterként ke-
mény tanulóéveket tudhat már maga mögött. 
 
                                                                                                Ledniczky Krisztina 
 

 
 

                                                                                                                                   

Olyan világban élünk, amilyenné tesszük azt .  A saját környezetünket, 

a mikro közösségeinket, családi környezetünket, baráti és üzleti kap-

csolatainkat. 

  

Képviselőként a fentiekben felsoroltak pozitív irányú fejlesztését  tűzöm ki célként 

magam elé, hogy minden érsekhalmi kötődései mélyülni tudjanak, erkölcsileg, anya-

gilag, morálisan  a településünkhöz. 

                                                                              Tisztelettel: Gonda János  
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A Magyar Falu Program keretein belül pályázatot adtunk be A Fogorvosi  Védőnői és a Há-

ziorvosi rendelők felújítása Érsekhalmán  címmel amely sajnos nem nyert támogatást, ezért 

újra beadjuk A Polgármesteri hivatal felújítása címen,  ami az egész hivatal felújítását ma-

gában foglalja. Reméljük pozitív elbírálásban lesz részünk. 

 

LEADER Vidékfejlesztési Program keretein belül a Felső-Bácska Vidékfejlesztési Egyesü-

let– Települések élhetőbbé tétele című VP6-19.2.1-32-1-17 felhívás alapján a régi játszótér 

megújul, helyette egy szabadidőpark valósul meg fitnesz eszközökkel kiegészítve közsé-

günkben, parkoló a közintézményeinkbe és a templomba érkezők számára, valamint teljes 

lefedettségű wifi hálózat kerül kialakításra, ami várhatóan október végén  készül el. 
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ÖNKORMÁNYZATI  HÍREK 

30 éves a Templomunk 

( 2019. 08.18-19.) 
 

Az Érsekhalmi  Római Katolikus Egyházközség  testületi tagjai és az  Érsekhalmi Rózsa fűzér Társulat 

szervezésével sikerült méltó módon megünnepelni új Templomunk építésének 30. évfordulóját. 

Az  ünnepi szentmisét az  érsekcsanádi   és a  hajósi egyházkórus  előadása tette még meghittebbé. 

A mise után a templomkertben  templomunk építéséről fotókiállítás  és agapé várta az érdeklődőket. 

A Jubileumi szentmisét Dr. Bábel Balázs érsek úr celebrálta. 

Együttműködő szervezetek és  lakosok: Érsekhalma Község Önkormányzata, Együtt Érsekhalmárt 

Egyesület, Bekő Csabáné, Bekő Eszter, Evanicsné Iszaev Ildikó, Gombás Ferencné  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Érsekhalmi Hírmondó 

Érsekhalmi Német Nemzetiségi Óvoda 
ÓVODA HÍREK – 2019.09. 
 
A 2018-19-es nevelési év szorgalmi idejének zárásaként 
június 6-án tartottuk meg a hagyományos családi na-
punkat. 
 Programjaink voltak: 
Játékos vetélkedők a gyermekeknek 
Lufi hajtogató bohóc 
Kosaras körhinta 
Kürtös kalács sütés 
Közös ebéd a szülőkkel 
A délelőtt folyamán vendégül láttuk még a bölcsődése-
ket szüleikkel, a leendő óvodás gyermekeket és az iskolásokat is. 
Június 19-én Kisfoktőn voltunk kirándulni busszal. A Vad és Vízimadár 
Parkban állatokat néztünk meg, majd Kalocsán fagyiztunk, és az Érsekkert-
ben voltunk. A játszóterezés és a szabadon étkezés is nagyon tetszett a 
gyermekeknek. 
A nyár folyamán az óvoda és családi bölcsőde 2019.06.28-ig teljes feladat-
ellátásban üzemelt. 
A nyári megőrzést tudtuk teljesíteni 2019.07.01-2019.07.26-ig. 
A nyári zárás ideje: 2019.07.29-2019.08.31-ig tartott. 
 ALAPÍTVÁNYUNK finanszírozta ebben az évben: 

- Kisfoktő – Kalocsa kirándulás buszköltségéhez hozzájárulás  

- Nagycsoportosok búcsúzó ajándéka, óvodások évzárói ajándéka  

- Családi nap – Zoli bohóc műsora  

•A NEA-UN-19-EG civil szervezetek egyszerűsített támogatása – Lolka Csa-
ládi Bölcsőde üzemeltetése pályázatunkon 200.000 Ft-ot nyertünk. 
 
Az udvari játszótér felújítása, az épület akadálymentesítése a nyári időszak-
ban pályázat útján nyert összegből megvalósult. 
Udvari játékparkunk bővült: 
☼ „Nagy Balmaz” mászó komplexummal 
☼”Kis bástya” csúszdával 
☼Játéktároló házikóval. 
Az épületen belül új padlóburkolatot kapott az óvodai csoportszoba, a böl-
csődei szoba, a folyosó. Mozgáskorlátozottak részére kialakításra került a 
parkoló, kijáró, wc, mosdó.A gyermekek termeiben korszerű lett a világítás. 
A falak frissítő festése is megtörtént. 
Az óvodás gyermekek, és az óvoda teljes személyzete köszöni a sok mun-
kát a képviselőtestületnek, a szakembereknek, az önkormányzat dolgozói-
nak.  
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AZ ÉRSEKHALMI POLGÁRŐR ÉS FALUVÉDŐ EGYESÜLET HÍREI: 

POLGÁRŐRSÉGI FELHÍVÁS !  

Az Érsekhalmi Polgárőr és Faluvédő Egyesület felhívja a lakosság figyel-

mét,hogy a környező településeken,napokban megjelent házalók, illetve be-

surranó lopások miatt,fokozott óvatosságra figyelmeztetjük a lakosságot. Ha 

bárki idegen személyt ,illetve idegen személygépkocsit lát,kérjük jegyezzék 

fel a rendszámot,illetve azonnal hívják telefonon a helyi polgárőr elnököt: 

Kovács Zoltánt (Buxás) aki azonnal a helyszínre megy, vagy a polgárőrség 

tagját odaküldi, és azonnal értesíti a rendőrséget is. 

Valamint,közelgő fűtési szezonra tekintettel,olyan személytől vásároljanak 

tűzifát,akit régebb óta ismernek,mivel környező településen volt olyan, hogy 

becsapták a vásárlókat idegen faárusok. 

Folyamatos elérhetőségem:  

Kovács Zoltán (Buxás) 06 70/459-44-29.-es telefonszámon. 
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Együtt Érsekhalmáért Egyesület hírei 

               Érsekhalmi Hírmondó 

IKSZT Nyitva tartás:  

Hétfő: 8-16    Csütörtök: 8-16 

Kedd: 10-18    Péntek: 8-16   

Szerda: 10– 18       eh.xklub@gmail.com   

Oldal  10 

Egyesületünk 2018. márciusában pályázatot nyújtott be kulturális értékmegőrző ren-

dezvények lebonyolítása címmel, amely pozitív bírálatát követően megrendeztük az Új 

Kenyér Ünnepét Érsekhalmán. VP6-19.2.1.-32-2-17 

 

                
 

 

       

 

 

 



 

Tavasztól –Őszig  Szemétszedés 

 

 

 

 
Húsvétra készültünk               Közösségek Hete: kaláka Erdélyben előadás 

 

 

                                                               
 

 

 

 

Könyvtári programok: 
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GINOP-3.3.1-16-00001 „Digitális Jólét Program Pontok  fejlesztése” 

          

OKOSAN DÉLELŐTT– DÉLUTÁN ! 
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