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Háziorvosi ellátás 

 
A Kormány sikeres beszerzésének köszönhetően településünkön is be-
indult a tömeges oltás a lakosság védelme érdekében.   
Heti szinten több alkalommal szervezzük az oltásokat.  
Az oltásra regisztrált lakos a háziorvosi rendelőből telefonértesítést kap, 
időpont egyeztetés céljából a gördülékeny oltás megszervezése érdeké-
ben. 

 

Kérjük a lakosság szíves együttműködését! 

 
Fogorvosi ellátás 

.  

Községünkben a MEN-SANA ÉVA Fogászati Kft. látja el a fogorvosi te-
endőket.  
Dr. Halmágyi Szilárd fogorvos úr tájékoztatása szerint az érsekhalmi la-
kosság a császártöltési rendelőben kerül ellátásra dr. Sörös Luca orvos-
nő által.  
Rendelési időben kell kérni az ellátásra időpontot, telefonszám:  
                                          70/ 4099-708. 
 
Császártöltésen a rendelési idő: hétfő              12.00 – 18.00 óráig 
                                                    kedd                8.00 – 13.00 óráig 
                                                    csütörtök        12.00 – 18.00 óráig 
                                                    péntek             8.00 – 13.00 óráig 
Sürgős esetben a nemesnádudvari rendelő is ellátja a betegeket térítés 
ellenében.  Telefonszám:  
                                           70/316-2622. 
 
A fogmegtartó kezelések és a fogkő eltávolítás térítésmentes, a fogpót-
lásról az alábbi árakat adta a kft.  
 
MEN-SANA ÉVA 
Fogászati Kft. 
Nemesnádudvar, Petőfi u.67.                                          



 

                                                                      ÁRJEGYZÉK 

Fogpótlás 

Rögzített 
~~~~~~~ 
Zirconium kerámia                            40.000.- (az árak forintban értendők)             
Porcelán korona                                27.000.-                
Fémkorona                                       12.000.- 
Gyökércsap                                         7.000.- 
Üvegpillér                                        15.000.- 
 
 
Kivehető   62 év alatt 
~~~~~~~~~~~~~~~ 
Teljes fogsor (14 foggal)                    85.000.- 
Fémlemezes fogsor                          150.000.- 
Preci Vertix (horix)                           25.000.- 
Valplast (rugalmas fogsor)               90.000.- 
Javítás                                              7.000.- (+3.000.-fog v. kapocs bepótlása)        
Alábélelés                                        12.000.- 
 
Kivehető 62 év felett  
(NEAK támogatás 4 évente vehető igénybe) 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
Teljes fogsor (14 foggal)                   60.000.- 
Részleges fogsorok:         
Fémlemezes                                     125.000.- 
Preci Vertix (horix)                           25.000.- 
Valplast (rugalmas fogsor)               90.000.- 
Javítás                                               7.000.- (+3.000.-fog v. kapocs bepótlása)         
Alábélelés                                        12.000.-  
 
 
Implantátum 
Implantátum  test behelyezés sebészi feltárással ( Denti System)     90.000- 

Implantátum fej behelyezés sebészi feltárással (Denti System)        20.000.- 
Implantátum  test behelyezés sebészi feltárással ( Axiom)             170-
.000.- 
Implantátum fej behelyezés sebészi feltárással  (Axiom)                 35.000.
-. 
Csontpótlás  0.5g                                                                             25.000.- 
Sinus lifting ( az arcüreg alapjának „megemelése”)                         40.000.- 
Rezekció                                                                                          30.000..
- 
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ANYAKÖNYVI HÍREK 

 
2020. november 12 – 2021. február 28. között anyakönyvezettek: 

 

Születtek: 

Endler Hanna Terézia  (anyja neve: Nagy Noémi) 
Geringer Ármin                         (anyja neve: Mészáros Gyöngyi Renáta) 

 
 

Elhunytak: 

Szőke Attila   (42 éves) 
Csernyák Zoltán  (48 éves) 
Scherer Imre   (82 éves) 
Scherer Józsefné, született: Pribék Gizella (86 éves) 
 
Házasság kötés nem volt. 
 

Adományozás 
 
A Magyarországi Horvátok Szövetsége és a Bács-Kiskun Megyei Önkor-
mányzat közös adománygyűjtést szervezett a horvátországi földrengés 
áldozatainak megsegítésére. 
 
Településünk lakossága is hozzájárult a 
segítség nyújtáshoz. Több család is tar-
tós élelmiszerrel és ruhaneművel, taka-
rókkal segítette a bajbajutott családokat. 
Önkormányzatunk is tíz családi csoma-
got adományozott. Az támogatást a bajai 
gyűjtőhelyre szállítottuk, ahonnan a szer-
vezők vitték tovább Horvátországba.   
 
 

Ezúton szeretnénk megköszönni mindenkinek a támogatást . 
Egy rövid cikket olvashatnak a témában a következő linkre kattintva:  

https://bacskaiharsona.hu/adomanyok-horvatorszagba/ 
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Véradás 
 
2020. december hónapban Baján volt lehetőségük a helyi lakosoknak 
vért adni. 

Köszönetünket fejezzük ki valamennyi véradónak.  
 

Használt sütőolaj és zsiradék begyűjtés 
 
Lakossági használt sütőolaj és zsiradék begyűjtésére van lehetőség. A 
Deák u.3. sz. alatt  (a szelektív gyűjtőszigetnél) került elhelyezésre egy 
darab 240 literes sárga gyűjtőedény. Ebbe lehet beletenni zárt befőttes 
üvegben vagy zárt PET palackban a használt olajat. Az összegyűjtött 
olaj 100 %-ban újrahasznosításra került, bioetanol készül belőle.  
Kérjük a lakosságot, hogy éljenek a szelektív gyűjtési lehetőséggel 

és jelezzék felénk, amennyiben a gyűjtőedény megtelt.  
 

ELSŐ LÉPÉSEK A KÖRNYEZETÜNKÉRT: 

 

A pékárunak, kenyérnek, gyümölcsnek, zöldségnek a vászonból készült zsák ideális! 
 

- Igenis tudjuk befolyásolni, hogy mennyi és milyen műanyagot használunk! 

 

- Kerüljük az egyszer használatos, könnyen szakadó műanyag zacskókat! 

 
 

Vásárláshoz vigyük magunkkal saját vászonzsákjainkat! 

 

 

 

Vászonzsákok kaphatóak az érsekhalmi élelmiszer boltokban! 
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ÜGYFÉLFOGADÁS 
 

A Polgármesteri Hivatal ügyfélfogadásában  a kormány által meghozott 
további intézkedésig nincs változás. 

A hivatal bejáratánál  kérjük szíveskedjenek csengetni és az előtérben 
minden ügyfelet kiszolgálunk. Szájmaszk használata kötelező! 

 
 

Közmunka 
 
2020. évi közfoglalkoztatási programjaink  február 28. napján zárulnak 
le.  
A Start közmunka programban 7 fő foglalkoztatása valósult meg az el-
múlt egy év távlatában. A dolgozók bérét és annak járulékát teljes mér-
tékben támogatásként megkaptuk, ez 7.447.000 Ft volt. „Zöldség és 
gyümölcstermesztés, tároló hely létesítés” elnevezésű programunkban a 
fő  tevékenység a burgonya és édesburgonya termesztés, a gyümölcsül-
tetvény gondozása és a tároló hely kialakítása volt. A programhoz 
8.720.073,- Ft dologi támogatást is kaptunk meghatározott célú felhasz-
nálásra.  A gumós növény termesztés  számunkra is új feladat volt, amit 
erőnkhöz mérten megpróbáltunk minél jobban és hatékonyabban elvé-
gezni. Burgonyából  20 tonna, édesburgonyából 7 tonna termés lett. A 
termésből december 31-ig összesen 2.760.921,- Ft bevétele lett önkor-
mányzatunknak, melyet kizárólag a következő évi közfoglalkoztatási kia-
dásokra lehet fordítani.   
Hosszú időtartamú közfoglalkoztatásban 3 fő foglalkoztatására kaptunk 
lehetőséget, 70 %-os bér+ járulék támogatással. 
 
2021. évben az előző évben megkezdett programot kívánja folytatni ön-
kormányzatunk. Startmunkában 8 fő foglalkoztatására kaptunk lehetősé-
get egy éves intervallumra. Hasonló mezőgazdasági évet tervezünk, ké-
relmünket benyújtottunk a Belügyminisztériumhoz.  
Hosszú idejű programban is lehetőséget kértünk 2 fő foglalkoztatására.  
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Gépjármű adó változások 
 
Tisztelt  Gépjármű  tulajdonos !            

VÁLTOZÁSOK AZ ADÓZÁSBAN 
2021.január 1-től a gépjárműadóval kapcsolatos adóhatósági fela-
datokat az önkormányzati adóhatóság helyett az állami adó-és vám-
hatóság (NAV) látja el.                               
A változás a gépjármű-üzembentartókat (tulajdonosokat) nem érinti, 
plusz teendőjük nem lesz. 
Év elején a NAV minden érintettnek határozatot küld a fizetendő adóról, 
az aktuális fizetési határidőkről és az új gépjárműadó-bevételi számláról. 
2022-től már csak azok kapnak értesítést a NAV-  tól,  akiknél  valami 
változás történt, például nőtt a személygépkocsi  
életkora  és emiatt a gépjárműadó összege csökkent. 
A gépjárműadó első részletét 2021.április 15-éig, a második részletet 
2021.szeptember 15-éig kell majd befizetni. 
A 2021.január 1-jét megelőző időszakra eső gépjárműadó ügyekben 
- az adókötelezettség megállapítása, az adó beszedése, végrehajtása, 
erre az időszakra vonatkozó ellenőrzés és szankciók megállapítása – az 
adóhatósági feladatokat továbbra is Érsekhalma Község Önkormány-
zata végzi. Ennek megfelelően a 2020.december 31-ig fennálló gépjár-
műadó tatozásokat továbbra is az önkormányzati adószámlára kell meg-
fizetni. 
A gépjármű tulajdonosoknak és üzembentartóknak továbbra sem 
kell adatbejelentést tenni az adóhatóság felé. A közúti közlekedési 
nyilvántartási szerv  a járműnyilvántartásából a tárgyév január 1-jei álla-
potnak megfelelő adatokat január 20. napjáig közli az állami adó-és vám-
hatósággal. Ezt követően havonta frissül az adatbázis. 
2021.január 1-jét követően az új mentességre vagy adókedvezményre 
jogosító körülményekről kizárólag az adózó bejelentéséből értesül-
het az állami adó-és vámhatóság. 
Az adózók bejelentési kötelezettsége csak azon esetekben nem szüksé-
ges, amelyekben a járműnyilvántartásából az adókedvezményre való jo-
gosultság ténye megállapítható, ilyen az autóbuszoknak, tehergépjármű-
veknek  a megfelelő környezetvédelmi osztályba sorolása.  
Az ezzel kapcsolatos információk az állami adó-és vámhatóság hivatalos 

honlapján lesznek megtekinthetők. /https://www.nav.gov.hu/ 
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Állampolgári Bizottság az Emberi Jogokért Alapítvány  felhívása: 
 

                  
Alapítványunk ingyenes jogsegélyszolgálatot működtet olyan emberek 
számára, akiket a pszichiátrián ért sérelem vagy jogtalan bánásmód.  
1994-es megalakulásunk óta sok ezren kerestek fel minket ilyen sérelmek-
kel, és rengeteg embernek tudtunk hathatós segítséget nyújtani, hogy az 
őket ért sérelemre kompenzációt nyerjenek, vagy az adott intézetben job-
ban tiszteletben tartsák a kezeltek emberi jogait.  
 

   

"SÉRELMEK A PSZICHIÁTRIÁN - INGYENES JOGSEGÉLYSZOLGÁ-
LAT 
Ön vagy szerette sérelmet szenvedett pszichiátriai kezelése során? 
Ne hagyja annyiban! 
Tegyünk valamit, hogy másokkal ugyanez már ne történhessen meg! 
Vegye fel velünk a kapcsolatot! 
Állampolgári Bizottság az Emberi Jogokért Alapítvány  
Cím: 1461 Budapest, Pf.: 182. 
Telefon: 06-1- 342-6355, 06-70-330-5384  
E-mail: panasz@cchr.hu  
Weboldal: www.emberijogok.hu 
 
 
 

"PSZICHIÁTRIAI SZEREK VISELKEDÉSI PROBLÉMÁKRA? 
Ha gyermeke "tanulási problémára" vagy "viselkedési rendellenes-
ség" miatt pszichiátriai szereket szed, és úgy érzi, hogy a gyermek ál-
lapota semmit sem változott vagy rosszabbodott emiatt, keresse az 
Állampolgári Bizottság az Emberi Jogokért Alapítványt. Az alapít-
ványtól ingyenes tájékoztató kiadvány is kérhető a hiperaktivitás té-
májában. 
Cím: 1461 Budapest, Pf.: 182. 
Telefon: 06 (1) 342-6355, 06-70-330-5384  
E-mail: info@cchr.hu 
Weboldal: www.emberijogok.hu 
Minden információt bizalmasan kezelünk!"  
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Az  Érsekhalmi Hagyományőrző Népdalkör  
2021. február 16-án volt 35 éves. 

 
Sajnos az évforduló ünneplését és az idei népzenei találkozót 

egyenlőre nem lehet megtartani a járvány miatt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Ezúton is gratulálunk és további jó egészséget  
még sok fellépést kívánunk községünk nevében! 
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AZ ISKOLAI ÉLET ESEMÉNYEI 

   Érsekhalmi Hírmondó 

A 2020-2021-es tanév kezdése sajnos nem volt zökkenőmentes. A nyári szü-

netben elkezdett felújítási munkálatok szeptember elsejére nem fejeződtek 

be, ezért az oktatást az IKSZT épületében kezdtük el. Két termet rendeztünk 

be a két tanulócsoportnak. Köszönjük Érsekhalma Község Önkormányzatának és 

az Együtt Érsekhalmáért Egyesületnek, hogy helyet biztosítottak a kisdiákok-

nak, illetve Szauterné Áginak és Oraveczné Zsuzsának a türelmet és a segítsé-

get.  

 

Október 5-én vehettük birtokba az iskola felújított épületét, a belső munkák-

kal addigra készültek el. Ekkor kezdhettük el a tantermek és a folyosó dekorá-

lását, csinosítását. Az épület energiatakarékos kazánt, korszerű lámpateste-

ket, új nyílászárókat, szigetelést és külső-belső festést kapott. A külső mun-

kákkal november végén végeztek, addigra lett rend az udvaron.  

A helyi főzés is újraindult a szintén felújított konyhán. 

 

Sajnos a járványhelyzet miatt programjaink nem a megszokott módon alakultak. 

Ízelítő a fontosabb történésekből: 

Október 6-án a Kacagó Bábszínház Egyszer volt Budán című bábelőadását néz-

hették meg a gyerekek az IKSZT- ben. 

 

Október 21-én délután Szentgyörgyre gyalogtúráztunk a nádudvari gyerekek-
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 November 2-án került sor Szentgyörgyben az Emlékerdő avatásra, ahol az 

érsekhalmi gyerekek fát ültettek. 

 

Szent Márton püspököt és a Márton napi szokásokat német, ének és technika 

órán idézték fel a tanulók. Filmet néztünk, dalokat és mondókákat tanultunk, 

papírból libákat készítettünk. 

Az adventi időszakban hétfőnként gyertyát gyújtottunk és énekeltünk. 

December 6-án járt nálunk a Mikulás. 

December 12-én a karácsonyi projektnap keretében kézműveskedtünk. Az el-

készült díszeket, képeslapokat mindenki hazavihette. 

 

December 18-án, a szünet előtti utolsó napon online megnéztük a nádudvari 4. 

osztály karácsonyi műsorát. A tanulók az IKSZT-ben egy kis beszélgetés és 

éneklés után átvehették az iskolai alapítvány és a doktornő karácsonyi ajándé-

kát, amelyet ezúton is köszönünk.  

 

Cipős doboz akció 
 

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Bajai Csoportja valamennyi alsó tagozatos 

diákunk számára a „Cipősdoboz”  akció keretében karácsonyi ajándékkal ked-

veskedett gyermekeinknek. Január 12-én vehették át az ajándékokat.  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Február 8-án– ezúttal a szülők jelenléte nélkül– játékos farsangi délutánt tar-

tottunk. 

A vészhelyzeti szabályokat továbbra is betartjuk, belépéskor lázmérőzés, 

kézfertőtlenítés van, az épületbe pedig továbbra is csak az iskolai élet sze-

replői léphetnek be . 

Érsekhalmi Hírmondó 
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ÉRSEKHALMI NÉMET NEMZETISÉGI ÓVODA 

Óvoda hírek – 2021. február  
 
Járványhelyzet az óvodában 
A nevelési év kezdetétől ezidáig óvodánkban nem volt jellemző a megbetege-
dés sem a gyermek közösséget, sem a felnőtt közösséget illetően. Ennek ér-
dekében tett óvintézkedéseink:  
Őszi időszaktól kezdődően szülő, hozzátartozó nem léphet az intézménybe. 
A családokkal közösen tervezett rendezvények elmaradtak, illetve azokat zárt 
körben a gyermekcsoporton belül tartottuk meg.  
KÖSZÖNJÜK A SZÜLŐK MEGÉRTÉSÉT, EGYÜTTMŰKÖDÉSÉT! 
Fokozottan ügyelünk a higiéniai szokások gyakoroltatására (gyakori alapos 
kézmosás). 
Az Állami Egészségügyi Ellátó Központ (ÁEEK) és az Operatív Törzs döntése 
alapján a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal közbenjárásával biztosított 
fertőtlenítő szereket használjuk az épület takarításánál.  
Az önkormányzat által vásárolt ózongenerátor segítségével történik a légtisz-
títás termeinkben. 
A novemberben központilag szervezett SARS-CoV-2 antigén gyorsteszt mód-
szerrel történő vizsgálaton óvodánkból valamennyi felnőtt részt vett. Azok 
eredménye mindkét alkalommal negatív lett.  

 
Állatok világnapján kirándulást tettünk a Hild-Tej 
Kft. telepén. Láthattuk a borjúfalut, takarmányo-
zást, a fejőházat. A nagyobbakkal gyalogtúrát is 
rendeztünk. A gyermekeknek nagyon tetszett 
minden, amit láttak. 
 
Igyekeztünk kihasználni a helyi környezeti adott-
ságokat, és nagyszerű sétákat tettünk a közeli 
erdőkben, szántóföldeken.  
 
Márton napi lámpás felvonulásunkat idén zárt 
körben óvodán belül tartottuk meg. Lámpásaink-
kal a tornateremben játszottuk el a lámpás felvo-
nulást. Lekapcsolt villany mellett csodáltuk a 
lámpák fényét.  
 

 
Az idei Mikulás ünnepen az önkormányzat, valamint az óvodai alapítvány jóvoltá-

ból gyermek járgányokat, társas játékokat, kártyákat, kirakókat, szerepjáték kellé-

keket, könyveket, ajándékcsomagot kaphattak gyermekeink. 
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Karácsonykor hatalmas fenyőfánkat körül ülve 
ünnepeltünk bölcsődéseinkkel együtt.  
 
Január végén tartottuk farsangi bálunkat.  
A szülők sok érdekes jelmezt küldtek erre az al-
kalomra óvodánkba. A tartalmas délelőttön ze-
nés, mozgásos játékokat játszottunk. 
 
Februárban zajlottak az iskolába menő korúak 
DIFER iskolaérettségi vizsgálatai.  
A vizsgálat 7 alapvető képességterületen vizs-
gálja az iskolaérettséget 
 
 
A Nemzeti Együttműködési Alap - civil szervezetek egyszerűsített támogatá-
sa – Lolka Családi Bölcsőde üzemeltetése pályázatunkon 300.000 Ft-ot nyer-
tünk. 
  
Az idén ősszel is volt elektromos hulladékgyűjtés.  
Mindenkinek köszönjük az időben történő odaszállítást az óvoda udvarára! 
 
A HULLADÉKGYŰJTÉST TAVASSZAL IS MEGRENDEZZÜK!  
Áprilisban plakáton hirdetjük a pontos gyűjtési időpontot! 
Felajánlásaikat előre is köszönjük! 
 
Lolka bölcsődénket fenntartó alapítványunk várja az adózó polgárok felaján-
lásait! (Szja.: 1%) 
 
 Az Érsekhalmi Óvodásokért Alapítvány adószáma: 18363797-1-03 
Felajánlásukat előre is köszönjük! 
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EGYÜTT ÉRSEKHALMÁÉRT EGYESÜLET HÍREI 

 

IKSZT-KÖNYVTÁR 

Könyvtári programjaink, foglalkozásaink az elmúlt időszakban 

november 11-ig voltak megtarthatóak a járványügyi korláto-

zások miatt. Igyekeztünk minél több és színes programot 

tartani.  

ORSZÁGOS KÖNYVTÁRI NAPOK keretein belül: 

     Aradi Vértanúk napja           Elsősök a könyvtárban 

 

 

 

 

 

 

 

Mesenaptár vándorkiállítás         Kacagó Bábszínház 
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A  Katona József Könyvtár a Bács-Kiskun 

megyei települések fiókkönyvtárai részére  a 

2021-es könyvajánló falinaptárához rajzpá-

lyázatot hirdetett. A beküldött rajzokból vá-

lasztják ki a legjobb alkotásokat, melyek be-

kerülnek a falinaptárba. 

Nevezőink voltak: Fridrich Írisz, Halfinger 

Zétény, Kurucz Dzsenifer, Tancsik Endre 

Kurucz Dzsenifer rajza bekerült a falinap-

tárba. 

Ezúton is nagy szeretettel gratulálunk! 

 

Tájházi Tökölés! Tök Jó volt! Kemencében sült tök volt a jutalom, a 

meglepi meg palacsinta, amivel Szabóné Gyöngyi kedveskedett! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sajnos az IKSZT-KÖNYVTÁR személyesen további intézkedésig 

még mindig nem látogatható! 

Ha szeretnétek könyvet egyéb dokumentumot, vagy bármilyen eddigi 

szolgáltatást igénybe venni, azt az alábbi elérhetőségeken hétfőtől– 

péntekig 8-16– óráig lehet megtenni! 06 70/ 346 0753 telefonon, 

X klub facebook oldalán , eh.xklub@gmail.com e-mail címen. 

Könyv és egyéb dokumentum átadás– átvétel ablakon keresztül. 

Kérésre könyvet-újságot házhoz is viszünk! 



 

Érsekhalmi Hírmondó Oldal  16 

EGYHÁZI HÍREK 

 

A TEMPLOMI HARANGOZÁS RENDJÉRŐL 

különös tekintettel a polgári temetések esetére  

Katolikus Anyaszentegyházunk több mint ezer 

éve használ istentiszteleti célokra harangokat. Folya-

matos fejlődés eredménye az a gyakorlat, amit ma 

ismerünk. Minden templomban naponta háromszor, 

reggel, délben és este harangoznak az „Úr angyala 

imádság” elmondására. Emellett hallhatjuk az isten-

tiszteleti alkalmak előtt, ahogy hívogatják a híveket 

szentmisére, és megszólaltatjuk őket akkor is, ha egy 

hittestvérünk maga mögött hagyva ezt a földi valósá-

got, az Isteni Bíró elé lép számadásra.  

Újra és újra megkeresnek bennünket világi temetések kapcsán azzal a ké-

réssel, hogy szeretnének az elhunyt hozzátartozójukra harangoztatni. Az eluta-

sítást nem fogadják egyformán; van, aki csendesen tudomásul veszi álláspon-

tunkat, mások hőbörögnek, esetenként megsértődnek emiatt. Ennek egyik oka 

lehet a faluban keringő számtan tévhit, ami nyilvánvalóan megzavarhatja tisz-

tánlátásunkat.  

Hallottam olyan megnyilvánulást, miszerint a harangozás úgymond alanyi 

jogon mindenkinek „kijár”. Aztán meséltek nekem állítólagos szóbeli egyez-

ményről a falu korábbi vezetése és az akkori plébános között, hogy a templom-

építésben résztvevőkért mindenképpen szólni fognak a harangok, bármilyen 

szertartású is legyen majd a temetése. Azt kell mondanom, hogy mindez téve-

dés és nem felel meg a hatályos előírásoknak. Egy hasonlat talán megvilágítja 

ennek a kificamított gondolkodásmódnak a fonákját.    

Ha teszem azt, valaki eljár egy orvosi egyetemre, hogy ott önkéntesként 

takarítson vagy megjavítson ezt-azt, mégis hogy venné ki magát, ha az illető 

egy idő után ütné a rektori hivatal asztalát, azt követleve, hogy márpedig neki 

ezért a sok segítségért kijár az orvosi diploma!? Hát bejárt az illető előadások-

ra? Nem! Elsajátította az orvosláshoz szükséges ismereteket? Nem! Leette a 

vizsgákat? Nem! Akkor mégis mire fel, járna neki doktori diploma? Az illető-

nek semmi köze sincs az orvostudományhoz…  
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Ehhez hasonlóan, ha valaki annak idején segített a templomépítésben, vagy 

adományozott erre a célra, ez önmagában véve még senkit sem jogosít fel sem-

miféle követelésre az Egyház szent szolgálatai közül. Az Egyházban minden 

kegy, kegyelmi adomány, amit alázattal kérhetünk, az viszont már az illetékesek 

a joga és kötelessége, hogy a hit fényében eldöntsék, teljesíthető-e kérése vagy 

sem.   

A nagy kérdés az, hogy az egyén megtartja-e hitét, gyakorolja-e vallását, segíti

-e anyagiakkal a helyi egyházközség fennmaradását és egyáltalán hűséges ma-

rad-e a végsőkig Krisztus Egyházához. Mert ha nem, akkor vajon tekinthető-e 

egy ilyen személy vallási közösségünk eleven tagjának? Attól tartok, hogy nem!  

A mi Egyházunk nem egy Kft., ahol különféle szolgáltatást lehet rendelni, 

hanem egy vallási szervezet, amelynek elsősorban azt a célt kell beteljesítenie, 

amit Jézus feladatként ránk hagyott. Ennek a közösségnek aztán vannak évszá-

zados, mi több, évezredes törvényei, melyek arra köteleznek bennünket, hogy a 

szent dolgokat ne adjunk arra méltatlanoknak.  

Tisztában vagyunk azzal, hogy többféle világnézet létezik, és mindenki 

oly módon temetkezik, ahogy akar. Mindazonáltal senki se várja el tőlünk, hogy 

olyasmihez asszisztáljunk, ami ellenkezik katolikus felfogásunkkal, és ne kérjék 

tőlünk, hogy helyeseljünk hittagadó gyakorlatokat. 

A mi belső szabályzatunk nem teszi lehetővé, hogy olyanok halálakor ha-

rangozzunk, akik nem tartoznak egyházi közösségünkhöz vagy polgári szertar-

tással temetnek el. A Magyar Katolikus Püspöki Kar előírását követve az illeté-

kes Érseki Hatóság legutóbb 1039/2020. számon erősítette meg a korábbi intéz-

kedéseket, amikor így rendelkezik: „Harangozni csak és kizárólag egyházi 

szertartás esetén lehetséges!”   

Igazából ehhez nincs mit hozzátenni, mert a törvény világos. Tisztelettel kérjük 

mindenkitől, ennek tudomásulvételét! A tiltás miértje is könnyen megérthető, ha 

megfontoljuk a következőket:  

A harangok püspök által felszentelt kegytárgyak, éppen ezért kizárólag 

szent célokra használhatóak. Pontosan úgy, ahogy egy miséző kehely is csak 

kultikus tárgyként vehető igénybe; hétköznapi tevékenységre nem fogható be. 

Épp ezért még egy papnak sincs joga ahhoz, hogy példának okáért abból igya 

meg a reggeli kávéját. Ez bizony súlyos visszaélés, mi több, szentségtörés vol-

na.   
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Nyilvánvaló, hogy a polgári temetkezés nem szent cselekmény, hanem 

szomorú világi rendezvény, amihez nekünk semmi közünk sincs. Aki ilyet kér, 

valószínűleg azért teszi, mert nem hisz Isten létezésében, nem fél a túlvilági 

ítélettől, a kárhozat veszélyétől, és mindennek következményeként nem igényli 

a többiek imáját. Nem is igazán értjük, hogy ilyen felfogású egyének halálakor 

ugyan mire lenne jó, vagy miért is kellene nekünk harangoznunk, hisz a közös-

ség tagjai e nélkül is értesülnek az esetleges halálhírekről.   

 

Mi katolikusok azért kondítjuk meg harangjainkat az elhunytakért, mert a 

hívő közösség imáját szeretnénk kérni azért a lélekért, aki most Isten ítélőszéke 

elé került. Hisszük, hogy szükségünk van mások közbejáró fohászaira ahhoz, 

hogy bűneink ellenére Isten magához vonjon bennünket. Ezért, kérem is, hogy 

amennyiben meghalljuk a halottakért szóló harangszót, emlékezzünk meg róluk 

imáinkban, hogy tisztítóhelyi vezeklésük megrövidüljön.  

 

Ha csak lehet, vasárnap és főünnepeken ne kérjünk kiharangozást, mert az 

egyrészt az Úr napja, amikor a harangok istentiszteleti célokat szolgálnak, más-

részt legyünk tekintettel a sekrestyési szolgálatot teljesítőkre, hogy az ünnep-

nap nekik is pihenőnap lehessen. Azt hiszem, hétfőtől szombatig bőven akad 

alkalom a harangoztatásra.  

 

Megengedett, hogy harangozzunk azon protestáns felekezetű embe-

rek halálakor (református, evangélikus) akiktől katolikus módon, vagy saját 

egyházuk szertartása szerint vesznek végső búcsút.   
A harangozás stóladíjas szolgálat, ami azt jelenti, hogy a húzatott ha-

rangversek számának megfelelő adományt kell érte befizetni a templompénz-

tárba. Talán nem is szükséges részletezni, hogy miért: egyszerűen a harangok 

öntése, pótlása, javítása, karbantartása folyamatosan horribilis összegeket 

emészt fel. A jelenlegi nagyharangunk is azért néma már évek óta, mert még 

nem áll rendelkezésre a motorcseréhez szükséges többszázezres pénzösszeg.  

Bízom benne, hogy ezzel a kis írással sikerül úgymond tiszta vizet önteni 

a pohárba, hogy a jövőben elkerülhessük a felesleges nézeteltéréseket. Harang-

jaink pedig végezzék továbbra is szent szolgálatukat az ősi harangfeliratok sze-

rint: „Vivos voco, mortuos plango, fulgura frango -  Az élőket hívom, a holta-

kat siratom, a villámokat megtöröm”.  

Róbert Atya 
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Maradjon Érsekhalmán az 1% 

 

Megkérjük a lakosságot, aki teheti, adója 1 % -val  

támogassa községünk civil szervezeteit: 

 

 

Az Érsekhalmi Általános Iskola Tanulóiért Alapítvány 

Adószáma:18361290-1-03 

 

Együtt Érsekhalmáért Egyesület 

Adószáma:19551250-1-03 

 

Érsekhalmi Óvodásokért Alapítvány 

Adószáma:18363797-1-03 

 

Érsekhalmi Polgárőr és Faluvédő Egyesület 

Adószáma:19552495-1-03 

 

Köszönjük a felajánlásukat! 
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JEGYZŐ: Kucsoráné Dr. Drégelyi 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 ( 06-79/478-211) 

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 


