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PÁLYÁZATOK 

 

Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás (Közösségi Ház felújítása Érsekhalmán): 

 

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma Érsekhalma Község Önkormányzatának részére a „Közművelődési 

érdekeltségnövelő támogatás” jogcímen 2019. november 12-én 2.503.000, - Ft vissza nem térítendő támo-

gatást nyújtott, azzal a feltétellel, hogy Önkormányzatunk 1.500.000, - Ft önerőt vállal. Az elnyert összeget 

a Közösségi Ház épületére fordítottuk. A projekt keretében megvalósult az elektromos hálózat felújítása, 2 

db nyílászáró cseréje, továbbá beltéri festés és mázolás. 

 

 

Általános Iskola energetikai fejlesztése Érsekhalmán: 

 

Érsekhalma Község Önkormányzatát a „TOP-3.2.1-16 - Önkormányzati épületek energetikai korszerűsíté-

se” tárgyú felhívásra, 2017. december 20-án, bruttó 48.045.000 Ft vissza nem térítendő támogatásban ré-

szesítette a Magyar Államkincstár. Az elnyert összegből az Általános Iskolát szeretnénk felújítani új nyílás-

zárók cseréjével, szigeteléssel és 10 kW-os napelemek telepítésével. Jelenleg elindítottuk a beszerzési eljá-

rást a kivitelezési feladatok ellátására, remélve, hogy több cégtől kedvező árajánlatot kapunk. 

Mivel a pályázatot 2017-es évben adtuk be, így a jelenleg 2020-ban tervezett felújítással járó költségek saj-

nos nagyon megemelkedtek, melyek többletkiadással járnak. Önkormányzatunknak lehetősége van a támo-

gatási összegen felül + 15 % forrás igénylésére, mely fedezné az áremelkedés miatt kialakult költségeket. 

A jelenlegi kialakult járványügyi helyzet miatt sajnos bizonytalan, hogy Önkormányzatunk megkapja a + 

15 %-ot, de reménykedünk a kedvező elbírálásban. 

Bízunk benne, hogy hamarosan a munkálatok is megkezdődhetnek. 

 

 

Beadott pályázatok a Magyar Falu Program keretében: 

 

Orvosi eszközök beszerzése: 

 

Önkormányzatunknak a 2020-as évben ismét lehetősége nyílt arra, hogy a Magyar Falu Program keretében 

pályázhasson, egyrészt az „Orvosi eszköz” című alprogramba. 

A háziorvosi rendelőbe új orvosi eszközök bővítését tervezzük, amely a magasabb színvonalú, szélesebb 

körű és hatékonyabb ellátást biztosítja. 

A projekt 100 %-os támogatási intenzitású. 

 

 

Zrínyi és Károlyi Mihály utca útfelújítása: 

 

A Magyar Falu Program keretében beadott orvosi eszközök beszerzése mellett egy további 

„Önkormányzati tulajdonban lévő út-. hídépítés/felújítás” című alprogramba is pályázott Önkormányza-

tunk. A pályázat adta lehetőségek által a Zrínyi utca és a Károlyi Mihály utca útburkolatának felújítása va-

lósulna meg. A projekt szintén 100 %-os támogatási intenzitású.  

A pályázat beadásához műszaki tervdokumentációt készíttettünk, melyre Önkormányzatunk 480.000 Ft-ot 

biztosított saját forrásból. 

 

Reméljük, hogy mindkét pályázat esetében kedvező elbírálást kapunk . 
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Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény és hátrányos helyzet megállapítások 

 

A 88/2020. (IV.5.) Kormányrendelet 8. §-a alapján a rendelet hatálybalépésekor fennálló és a ve-

szélyhelyzet alatt lejáró rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság időtartama, 

valamint a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzet fennállását megállapító határozat hatályá-

nak időtartama meghosszabbodik a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III.11.) Korm. 

rendelet hatályvesztésének hónapját követő második hónap végéig.  

 
Közfoglalkoztatás 

 

Önkormányzatunk Start Közmunkaprogram keretében 2020. 03. 01. naptól egy évig  7  fő foglal-

koztatására kapott lehetőséget 100 %-os támogatással. Ebben a programban  folytatjuk a gyümöl-

csöskert gondozását, valamint burgonya fajták termesztését végezzük. A mezőgazdasági munkák-

hoz  8.720.073 Ft dologi költség támogatást kaptunk, így a programunk teljes költsége 

16.167.849,-F t.  

Hosszú időtartamú közfoglalkoztatási programban 1 fő foglalkoztatását tudjuk megvalósítani 70 

%-os  bér- és járulék támogatottsággal  2020.03.01. – 2021.02.28.  napig. A program teljes költ-

sége 1.063.968,- Ft.   

 

Rendezvények 

2020. évi Testvér települési találkozó lebonyolítására az Európai Uniótól 24.190   

euro támogatást nyert Önkormányzatunk.  A kialakult járványhelyzetre tekintettel a 

támogató szervezetnél  kérelmeztük a rendezvény későbbi megtartásának engedé-

lyezést.  

Valamennyi közösségi rendezvény megtartása jelen álláspont szerint nem engedé-

lyezett.  

Felhívás  

Mozgáskorlátozottak Dél Bács-Kiskun Megyei Egyesülete 

„Intézkedési terv az új koronavírus járvány időszakában az otthonukban élő fogyatékos személyek és 

családtagjaik számára” 

Felhívjuk községünk lakosainak figyelmét, hogy jelezzék, ha környezetükben  segítségre szoruló fogya-

tékossággal élő személyről van tudomásuk. Ösztönözzék a fogyatékossággal élő személyeket és csa-

ládjaikat, hogy ha bármilyen segítségre szorulnak az alábbi elérhetőségeken állunk rendelkezésükre: 

IKSZT- Érsekhalma 6348 –Érsekhalma Petőfi u.9. 

Kapcsolattartó: Szauter Gáborné 

Tel: 06 70 346 0753 

E-mail: eh.xklub@gmail.com 

Facebook: https://www.facebook.com/xklub.ersekhalma  

 

https://www.facebook.com/xklub.ersekhalma?hc_location=ufi
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Hulladék szállítás 

  

A Felső-Bácskai  Hulladékgazdálkodási  Nonprofit  Kft. a koronavírus következtében kialakult veszélyhelyzetre , illetve 

a különleges jogrendre tekintettel a közszolgáltatási intézkedések, korlátozások meghozataláról döntött az alábbiak 

szerint: 

  

1. Ügyfélszolgálati irodák személye ügyintézési lehetőségének megszüntetése 

2. Szelektív válogatómű leállítása 

3. Hulladékudvarok bezárása 

A hulladékkezelő komplex telepeken nyitvatartási időben továbbra is lehetséges a hulladé-

kok beszállítása (kivéve: elektronikai- és veszélyes hulladék). 

Telepek:  Vaskút, Kiskunhalas, Felgyő, Kalocsa, Mórahalom, Makó,Szentes.  

A hulladékkezelő telepre történő beszállítások és kiszállítások során 

- a gk. vezető nem hagyhatja el a járművet, 

- a szükséges okmányok átadása a mérlegházon kívül történik, 

- a mérlegelést követően a gépkocsin  kerékfertőtlenítést hajtanak végre,  

- hulladék leürítése csak a kijelölt helyre engedélyezett,  az ürítés felügyelete távolról zajlik. 

4. A házhoz menő lomtalanítást ideiglenesen felfüggesztésre került.  

  

  
A biológiailag lebomló  hulladék szállítás a már korábban kiküldött hulladékgyűjtés rendje szerint 

történik.  Ezen hulladék  gyűjtéséhez zsákokat az önkormányzat biztosít a lakosság részére a ko-

rábbi gyakorlat szerint  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lakossági adatgyűjtés 

A Központi Statisztikai Hivatal  2020. évben önkéntes adatszolgáltatáson alapuló lakossági adat-

felvételt  tervez a korábbi évek gyakorlata szerint. A program megnevezései: 

Munkaerő-felmérés és kiegészítő felvételei 

Háztartási költségvetési és  életkörülmény adatfelvétel, naplóvezetés.  

Teljes körű mezőgazdasági összeírás 

Az összeírást fényképes igazolvánnyal rendelkező kérdezők végzik.  

A válaszadásra kijelölt háztartásokat a KSH saját adatállományából véletlenszerűen választja ki.  

Az adatfelvételből származó eredmények nélkülözhetetlenek a társadalom jellemzőinek feltérké-

pezésében.  

  

A kialakult egészségügyi járványhelyzetre tekintettel az összeírásokkal  kapcsolatosan további 

információt nem tudunk adni.  

 

                                                                                                                  



 

   Érsekhalmi Hírmondó 

SAJTÓKÖZLEMÉNY 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hirdetési felülettel segíti a helyi termelőket az Agrárminisztérium és a Nébih 

 

Hirdetési felülettel szeretné segíteni a helyi termelők és potenciális vásárlóik 

összekötését az Agrárminisztérium és a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hi-

vatal (Nébih) – jelentette be Zsigó Róbert élelmiszerlánc-felügyeletért felelős 

államtitkár. A kezdeményezés célja, hogy bővüljenek a nehéz helyzetbe került 

magyar termelők értékesítési lehetőségei. A felület elindításának első lépése-

ként a termelők regisztrációját várják, ami egy egyszerű űrlap kitöltésével 

megtehető a hivatal https://portal.nebih.gov.hu/termelo-kereso oldalán. 

A koronavírus járvány miatt a helyi termelők többsége nehéz helyzetbe került: 

egyre több piac zárja be kapuit, más értékesítési felület hiányában pedig a ter-

melők nehezen találnak vevőt terményeik, termékeik számára. Az Agrármi-

nisztérium folyamatosan keresi a lehetőségeket e nehézségek megoldására. 

Az elmúlt hetekben többek között szorgalmazták a piacok megfelelő óvintéz-

kedések mellett történő újranyitását, de a vendéglátók és közétkeztetők fi-

gyelmét is felhívták a helyi termékek előnyeire – emlékezetett az államtitkár. 

A magyar termelők segítésének egyik új eleme a „termelő kereső” felület elin-

dítása. Az érdeklődő őstermelők és kistermelők a https://portal.nebih.gov.hu/

termelo-kereso oldalon érhetik el a regisztrációhoz szükséges űrlapot. Nevük 

és elérhetőségeik mellett az általuk kínált főbb terméktípusokat, valamelyik 

szakmai azonosítójukat kell megadniuk, továbbá, hogy vállalnak-e kiszállítást. 

A vásárlók, azaz a lakosok és szolgáltatók (kereskedők, vendéglátók, étkezte-

tők) a későbbiekben ugyanezen oldalon tájékozódhatnak arról, hogy kik és mit 

kínálnak eladásra a környékükön. A kereshető adatbázis mellett az adatok tér-

képen is megjelennek, még könnyebbé téve a böngészést. 

Zsigó Róbert államtitkár kiemelte, hogy az értékesítés folyamatában az agrár-

tárca és a Nébih nem vesz részt, a felülettel kizárólag a kapcsolatfelvétel le-

hetőségét szeretnék segíteni a lakosság, a szolgáltatók és a helyi termelők 

között. A helyi termék választása ugyanis mindenki számára előnyös. A vásár-

lók közvetlen környezetükben, így fenntarthatóbb módon juthatnak kiváló mi-

nőségű, magyar alapanyagokhoz, élelmiszerekhez. Vásárlásukkal pedig támo-

gatják a nehéz helyzetbe került helyi termelőket, akik így tovább folytathatják 

értékes munkájukat. 

AM Sajtóiroda  
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NÉPZENEI TALÁLKOZÓ 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Hagyományőrző Érsekhalmi Népdalkör Egyesület szervezésében 2020. február 22-

én az idén is megrendezésre került a XXIII. Népzenei Találkozó amelyen a résztvevők 

színvonalas szereplést nyújtottak: 

 

  - Margaréta Asszonykórus Zomba 

  - Öregcsertői Őszirózsa Asszonykórus 

  - Nagybaracskai Gyöngyösbokréta Hagyományőrző Népdalkör 

  - Gyöngyvirág Népdalkör citera kísérettel Rém 

  - Sükösdi Népdalkör 

  - Hagyományőrző Érsekhalmi Népdalkör Egyesület 
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Együtt Érsekhalmáért Egyesület hírei 
 

ŐSZTŐL-TAVASZIG 

Töklámpás készítése          Tök faragás         Nyugdíjas Klub 

             
 

 

 

 

 

 

Országos Könyvtári Napok 2019. 
A KÖNYVTÁRAK AZ EMBERÉRT – FELELŐSSÉGÜNK A FÖLDÉRT projekt jegyében  

zajlott 

 

 

 

 

 

 

 

Kedves Látogatóink,Olvasóink! 

 
A koronavírussal kapcsolatos óvintézkedések miatt a könyvtárunk ill. az IKSZT szolgál-

tatásai, klubfoglalkozásaink átmenetileg ,visszavonásig szünetelnek.  

Könyvtárunk a látogatók számára ZÁRVA tart! 

Ha szeretnétek könyvet, egyéb dokumentumot, vagy bármilyen eddigi szolgáltatást 

igénybe venni,azt az alábbi elérhetőségeken hétfőtől-péntekig 8-16-óráig  előzetes 

egyeztetéssel lehet megtenni! 

Érdeklődés ,információ: facebook oldalunkon, eh.xklub@gmail.com e-mail címen, vagy a 

06 70 346 0753 telefonszámon. 

Amíg nem tudunk személyesen találkozni, kövessétek facebook oldalunkat,mert sok ér-

dekes játékot,cikket ajánlunk figyelmetekbe! 

Megértésüket türelmüket köszönjük!  

 



 

Érsekhalmi Hírmondó 

Érsekhalmi Német Nemzetiségi Óvoda 
 

A 2019-20-as nevelési év őszi időszakában megtartottuk hagyományos 

programként az Állatok világnapja programunkat. Ebben az évben 

Kulisityékhoz látogattunk el. Az óvodások megfigyelhették, simogathat-

ták, etethették az állatokat és friss tejet is kóstolhattak.  

 

Az idei őszi interaktív vetélkedőnkön játékaink voltak: 

Kincskereső az udvaron – tök, gesztenye, alma, körte 

Levélgereblyéző verseny – „Kié a nagyobb kupac?” 

Levélkupac átugró verseny 

Gesztenyedobó verseny csapatban 

 

A nap fénypontja volt a közös almáslinzer sütés  

a csoportban Tündi nénivel. 

 

Márton napi lámpás felvonulásunkon hagyományaink szerint az iskolá-

sokkal együtt vettünk részt.  
Felvonulás előtt, és azt követően is libás népi játékokat, versengéseket 

játszottunk gyermekeink, és a közönség örömére. 

Köszönjük a szülők segítségét! 
 
November 15-én az X klub rendezésében már második alakalommal tarthat-

tuk meg az óvodai Mézes napot. Majos György és felesége tartottak elő-

adást, bemutatót a gyerekeknek a méhekről, a méhészetről.  Az óvodásaink 

sok érdekes eszközt láthattak, kipróbálhattak. Játékos keretek között kós-

tolhatták, osztályozhatták a különböző mézfajtákat. Köszönjük a segítséget 

az érsekhalmi méhészeknek és a Majos családnak. 

 

December 6-án a Mikulás a mikuláscsomagon kívül 

több ajándékot is hozott a gyerekeknek. Az alapítvány 

és az önkormányzat jóvoltából 

☼ Kétfajta építőjátékot 

☼Fodrász, orvos szerepjáték eszközöket 

☼Kerti játék szerszámokat /ásó, gereblye, lombgereblye, lapát/ 

∞Futóbicikliket 

∞Nagy járgányokat/3db./ 

csoportszobai játék állomány. 

 
Karácsonyi szünet előtti utolsó napunkon a Jön a Mikulás című zenés, táncos mesejátékkal kö-

szöntötték középsős- és nagycsoportos gyermekeink a szülőket, érdeklődőket. Az idei csoport-

szobai hatalmas karácsonyfánkat köszönjük a Póka családnak! 

 

Januárban Magyarország Kormánya jóvoltából az „Ovis labdaprogram” keretében egy nagyobb 

sporteszköz csomagot kapott óvodánk. A program célja, hogy az ország valamennyi óvodájában 

hozzáférhetővé váljanak a gyermekek számára olyan sporteszközök, amelyek segítségével ki-

alakul az igényük a rendszeres testmozgásra, valamint könnyebben megvalósulhat a mozgás-

gazdag életmód. 

A csomag tartalma: Focilabdák, szivacslabdák, edzőlabdák technikai kötéllel, kosárlabdák, ösz-

szeállítható kapuk, lábtenisz szettek, bójakészletek, edző szettek, stb. 
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Februári farsangi bálunkon részt vettek a szülők is. A német és magyar táncokból álló nyitótánc 

után minden kisgyermek jelmezbe bújt, majd együtt játszottunk, táncoltunk, vidáman töltöttük a 

délelőttöt a vendégekkel. 

 

Az idei február 15-i felnőtt farsangi bál bevételét a szervezőség óvodánknak ajánlotta fel. Köszön-

jük szépen a 200.000 Ft-ot, igyekszünk gyermekeink javára fordítani. 

 

 

Március 15-i versmondó napunkon 10 gyermekünk szerepelt. 

A zsűri tagjai / Bajusz Zsuzsanna, Szabó Kálmánné/ minden szavalót  

megdicsértek. 

I . helyezett lett: Fridrich Írisz, Geringer Norbert 

II. helyezett lett: Kozó János Krisztián 

III. helyezett lett: Kasza Alexander 

 

 

 

Az Érsekhalmi óvodásokért Alapítvány óvodánk segítője, a Lolka Családi Bölcsőde fenntartója, 

mint minden évben, most is szívesen veszi a lakosságtól a személyi jövedelem 1%-ának felajánlá-

sát! 

Az alapítvány adószáma: 18363797-1-03 

Köszönjük a segítséget! 

 

A NEA-UN-19-EG civil szervezetek egyszerűsített támogatása – Lolka Családi Bölcsőde üzemelte-

tése pályázatunkon ebben az évben újabb 200.000 Ft-ot nyertünk. 

 

Elektromos hulladékgyűjtésünk megszokottá vált a lakosság körében. Továbbra is rendezünk min-

den évben kétszer – ősszel, tavasszal – gyűjtést. 

Legközelebb 2020 októberében kerül sor a valaha árammal működött használt háztartási eszkö-

zök leadására. 

Felajánlásaikat előre is köszönjük! 

A jelenlegi veszélyhelyzetben gyermekeinknek nélkülözniük kell megszokott óvodai környezetü-

ket. Reméljük, minél előbb bepótolhatjuk az elveszett heteket, azok tevékenységeit! 

 

Kívánunk minden családnak, minden gyermekünknek jó egészséget! 

 

AZ ÉRSEKHALMI POLGÁRŐR ÉS FALUVÉDŐ EGYESÜLET  
POLGÁRŐRSÉGI FELHÍVÁS !  

 
Kedves lakótársak! 

A helyi polgárőrség  a koronavírus okozta válsághelyzetre való tekintettel sokkal többet  
járőrözik a községünk területén. 
Ha bárkinek tudunk bármiben segíteni,vagy esetleg idegen embert,idegen autót látnak a 
községben, kérem azonnal jelezni  az alábbi telefonszámon: 0670/459 44 29 lehetőség 

szerint  azonnal oda megyünk.  

Bármikor intsenek a szolgálatnak,és megállnak segíteni,ugyanis napközben is szolgá-
latban vagyunk a járvány időszakában, visszavonásig. 
Polgárőrség is megkéri a lakosságot,hogy aki csak teheti maradjon otthon!  Vigyázzunk 

az idősekre,vigyázzunk egymásra! 
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AZ ISKOLAI ÉLET ESEMÉNYEI 

   Érsekhalmi Hírmondó 

Egy évvel ezelőtt, a tavasz során Kiss István és Kiss Balázs levelezős matematika verseny döntőjében lehet-

tek jelen Lakitelken. Kiss István, Halász Csenge, Kiss Balázs a bajai, újvárosi rajzversenyre (Újvárosi váro-

si-területi rajzverseny, meseillusztrációk) küldtek be rajzokat és vehettek részt a megnyitó ünnepségen. Ha-

lász Csenge és Kurucz Dzsenifer a járási versmondó versenyen szerepelt, szintén az Újvárosiban. A nemze-

tiségi hagyományok ápolása és beszédfejlesztés céljából a császártöltési német nemzetiségi versmondó ver-

senyen Mészáros Noel, Fogl József, Frank Stefan, Kiss Pongrác mutatta be tudását. 

 
Április végén a 3-4. osztályosok Bajára látogattak, ahol részt vettek a rendőrségi nyílt napon. A tanulóknak 

leginkább a kutyás bemutató tetszett. A fenntarthatósági témahéten az iskolarendőrünk, Moldván Péter tar-

tott baleset-megelőzési foglalkozást kerékpáros akadályversennyel egybekötve. A Te Szedd! önkéntes akci-

óba is bekapcsolódtunk. Folytatásaként június 12-én az X-Klub segítségével egy kerékpáros erdei túrát tet-

tünk Gonda János vezetésével az Ürgelegelő környékére. A gyerekek éhségét a saját kezűleg készült, pará-

zson sült virsli csillapította.  

 

 
Május 9 én az óvodásokkal közösen meghitt ünnepséget szervez-

tünk Anyák Napja alkalmából. A tanév vége felé pedig - a Nem-

zeti Összetartozás Napja kapcsán - vendégül láttuk testvértelepü-

lésünk, a vajdasági Ludas iskolájának diákjait. Gyalogtúrán, ve-

télkedőn, önfeledt játék közben ismerkedtek egymással a két in-

tézmény tanulói. Köszönjük a nemesnádudvari német önkor-

mányzat, illetve a helyi, települési önkormányzat támogatását, az 

X-Klub segítségét „Határjáró” című programunk megvalósításá-

hoz.  

 

 
 

Az új tanév elején, szeptemberben – pár év szünet után – újra be-

kapcsolódtunk az Európai Diáksport Nap rendezvényeibe. Tanuló-

ink becsülettel lefutották a 2019 métert a kerékpárúton. Október-

ben újabb sportesemény következett: Horváth Roland  segítségé-

vel elmehettünk hófánkozni Bajára. Az igazi sport ebben a 

hófánkok felcipelése volt a lejtő aljáról a tetejére.  

 

 

Novemberben megtartottuk az óvodával közösen a hagyományos Márton-napi felvonulást és zsíros kenyér 

evést. Köszönjük az ovinak a meghívást! Pár nappal később a zsíros kenyeret felváltotta a mézes kenyér: 

Majos György és neje, helyi méhészek tartottak az X-Klubban kóstolóval egybekötött mézes foglalkozást. 
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December 6-án fényes csizmájában megjelent a Mikulás. A gye-

rekek kis műsorral köszöntötték, ő pedig az ajándékcsomagok 

átadásakor elbeszélgetett a nebulókkal, amúgy Mikulás-módra. 

Az adventhez kapcsolódóan Halász Csenge és Kiss Balázs bibli-

ai történet-mesélő versenyen vettek részt Császártöltésen. Csen-

ge a népes mezőnyben a 2. helyezést érdemelte ki. A naptári 

évet az óvodásokkal közösen, Karácsony alkalmából megtartott 

ünnepi műsorral zártuk.  

 

 

 

 

 

 

 
Immár 2020-ban, február 8-án jó hangulatú farsangi bálat tartottunk a jelmezesek felvonulásával együtt. 

Díjazottak lettek ötletes jelmezeik alapján: Halfinger Zétény, Halász Csenge, Komróczki Sándor. Február 

24-én újra sportesemény következett: korcsolyaparti, ezúttal Szekszárdon.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Köszönjük  Az Érsekhalmi Általános  Iskolai  Tanulóiért Alapítványnak, hogy a gyerekek 

mikulás, karácsonyi ,és farsangi programját  támogatta! 

 
Az iskolai élet közösségi eseményei március 16-án sajnos véget értek, ugyanis – az összes iskolához ha-

sonlatosan – el kellett kezdjük a digitális oktatásra való áttérést                 
A kényszerű üresség ellenben lehetővé tette két tanterem parkettájának csiszolását és lakkozását. Köszön-

jük a nemesnádudvari német önkormányzat támogatását, Müller János munkáját, Bekő Csaba polgármes-

ter, illetve a közfoglalkoztatottak hathatós segítségét. 

 

Kövessék az Érsekhalmi iskola facebook oldalt! 

https://www.facebook.com/%C3%89rsekhalmi-Iskola-1836659089722148/?ref=br_rs 
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JEGYZŐ: Kucsoráné Dr. Drégely Zita 

Tel: 06-79/478 643   E-mail: jegyzo@nemesnadudvar.hu 

Moldván Péter r. őrmester körzeti megbízott 

Fogadóóra: minden páros héten hétfőn: 10:00-12:00 

Telefon: 06 20/ 539-6633 

Helyszín: Érsekhalma, Dózsa u.1/a 

Bajai Rendőrkapitányság: 06 79/540-100 

SEGÉLYHÍVÁS: 112 

GYERMEKJÓLÉTI ÉS CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLAT 

Rommer Anetta ( 06-79/563-004) 

Fogadóóra: minden csütörtökön 11-14 óráig az IKSZT-ben 

 

Képviselő testület 

Bekő Csaba polgármester 

Ledniczky Krisztina alpolgármester 

Dr. Pakuts Jutka képviselő 

Csatai Kálmánné képviselő 

Havasi Gyuláné képviselő 

 

Érsekhalma honlapja: www.ersekhalma.hu 

 


