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ANYAKÖNYVI HÍREK 

 

2021. március 1. – 2021. május 10. között anyakönyvezettek: 

 

Születtek: 

Komróczki Szimonetta anyja neve: Huszti Anna Ágnes 

Dudás Márti   anyja neve: Dudás Dóra 

Torma Zalán   anyja neve: Csatai Judit 

 

Házasságot kötöttek: 

 

Steiner Petra és Oláh Krisztián 

Gonda Anna és Erdős László 

 

Gratulálunk! 

 

 

 

Elhunytak: 

Szappanos Sándorné, született: Kovács Irén    75 éves 

Németh József                 71 éves 

Kiss György                  72 éves 

 

 

Részvétünk! 
 

 

 

 

 

EMLÉKÜL  AZ UTÓKORNAK 

 

Közösségi Házunk felújítása folyamatban van.  

Településünk  jelenlegi helyzetéről, önkormányzatunkról rövid összefoglalót ír-

tunk és helyeztünk el a falak mögé. A közelmúltban megjelent  „Érsekhalma 

múltja és jelene” c. könyvet és gyümölcseink nedűjét is örökül hagytuk.  

 
 



 

                                                                      
BEADOTT PÁLYÁZATAINK 

 
 

Károlyi Mihály és Zrínyi utca útburkolatainak felújítása 

Önkormányzatunknak a 2021-as évben újra lehetősége nyílt arra, hogy a Magyar Falu Prog-

ram keretében pályázhasson, többek között „Út, híd, kerékpárforgalmi létesítmény építése/

felújítása” című alprogramba. A projekt keretében a Károlyi Mihály és Zrínyi utca útsza-

kaszok meglévő útburkolatainak újra aszfaltozását szeretnénk megvalósítani. 

A beruházás 100%-os intenzitású. 

 

Temetői infrastruktúra fejlesztése 

Végül de nem utolsósorban a Magyar Falu Program keretében Önkormányzatunk pályázatot 

nyújtott be az érsekhalmi temető fejlesztésére. A beruházás keretében szeretnénk egy ha-

ranglábat és járdát építeni, és a meglévő rossz állapotú kerítést felújítani. 

A projekt 100 %-os intenzitású. 

 

Bízunk a pályázatok kedvező elbírálásában! 

 

 

 

 

TŰZGYÚJTÁSI  TILALOM! 

 

Érsekhalma Község Önkormányzata Képviselő-testületének  5./2015. (V.14.) ön-

kormányzati rendelete szól az avar és kerti hulladék égetésére vonatkozó helyi 

szabályokról 

Az 1. §  

Belterületen, Érsekhalma község lakossága és a levegő tisztasága védelme érde-

kében a kerti hulladék égetése megfelelő légköri viszonyok esetén február 15-től 

május 15-ig, valamint szeptember 15-től november 30-ig terjedő időszakban, hét-

főtől péntekig 0800 és 1800 óra, illetve szombaton 800 és 1200 óra között lehetséges. 

Kivéve a munkaszüneti és ünnepnapokat. 

Május16-tól– Szeptember14-ig TILOS TÜZET GYÚJTANI!!!!!! 

A rendelet teljes terjedelmében megtekinthető  az önkormányzat honlapján, a  

www.ersekhalma.hu oldalon.  

 

A tűz gyújtása bírságot vagy büntető eljárást vonhat maga után! 
 

a Magyar Falu Program keretében 
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http://www.ersekhalma.hu
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EBOLTÁS 

 

2021-ben a Covid vírus okozta járványügyi helyzetre tekintettel az összeveze-

tett eb oltás  ismét elmarad.  

Háznál történő oltáskor az idei évben kiszállási díjat nem számolok  fel. 

A veszettség oltás díja 4700 ft. 

A féreghajtásért fizetendő díj a kutya méretétől függ: megkezdett 10 kg-ként 

100Ft.  

 

Így a  veszettség oltás + féreghajtó díja  együttesen: 

 

       tacskó méretű kutyánál      4800 Ft,  

  puli, vizsla méretű              4900 Ft 

       labrador méretű                  5000 Ft 

       kuvasz, rottweiler méretű  5100 Ft. 

 

Az oltás időpontja előzetes telefonos egyeztetés alapján. 

 

                                            Elérhetőség: dr Koch Róbert    0630 9657822 
 

 

 
Az FBH-NP Nonprofit Kft. tájékoztatja a Tisztelt Lakosságot a 2021. évi ( 2021. má-

justól 2022. áprilisig) biológiailag lebomló hulladék, elkülönítetten gyűjtött csomago-

lási hulladék gyűjtési rendjéről valamint a lom hulladék elszállításának módjáról és a 

kommunális hulladék elszállításáról: 

 

Az  elkülönítetten gyűjtött csomagolási hulladék ( sárga fedeles edényből) elszállítása 

páratlan heteken, pénteki napokon történik. 

A csomagolási hulladék gyűjtésére alkalmas edényzetben elhelyezhető hulladékok: 

 Papírhulladék, italos karton (újság, folyóirat,füzet, könyv, hullámpa-

pír,csomagolópapír,kartondoboz lapítva, kiöblített italos kartondobozok kupak nélkül. 

 Műanyag és fémhulladékok (kiöblítve, kupak nélküli PET palack, PP, HDPE jelzésű 

flakonok, pl: tejfölös,samponos, ásványvizes,üdítős flakonok; műanyag zacskó vagy 

szatyor, háztartási fém, italos és konzervdoboz kiöblítve, apróbb fém tárgyak) 
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LOMTALANÍTÁS 

A hulladékszállítási díjat fizető lakosok  ingatlanonként évente 2 alkalommal 

tudják igénybe venni a díjmentes  lomtalanítást. A lomtalanítást településünkön  

szervezetten szeretnénk megoldani. Az igények összegyűjtése után az Önkor-

mányzat megszervezi a szolgáltatóval a begyűjtési napokat.  Ennek érdekében 

kérjük Önöket, hogy lomtalanítási igényüket a várható lom mennyiségének 

megadásával  jelezzék  az X-Klubnak a 78/548-020    16. melléken , vagy a  

70/346-0753 számon vagy az eh.xklub@gmail.com címen.  

 
 

HULLADÉK  GYŰJTÉS 

 

A biológiailag lebomló hulladék gyűjtésének rendjét  és a gyűjtéssel kapcsolatos változáso-

kat a mellékelt tájékoztató anyag tartalmazza.  

Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy 2021. 07.01.naptól a begyűjtéskor 2 db cserezsá-

kot biztosít a szolgáltató, további zsákot 289,-Ft+ áfa áron lehet vásárolni a megjelölt 

értékesítési helyeken.  

Szállítási alkalmanként, ingatlanonként maximum 2 db ingyenes zsák, valamint to-

vábbi korlátlan mennyiségű kék színű vásárolt zsák helyezhető ki.  

Érsekhalmán zsák kapható: TRAFIKBAN 

Tisztelettel kérjük a lakosságot, hogy működjön együtt a szolgáltatóval, tájékoztatásuk sze-

rint helyezze ki a zöldhulladékot.   

Az időszakosan megnövekedett zöldhulladékot pedig lehetőség szerint kérjük, hogy 

komposztálják.  

 

 

BIOLÓGILAG LEBOMLÓ HULLADÉKGYŰJTÉS (zöldjárat naptár) 

 

 
2021.év  

                                                                                                                         

2022.év. 

  máj. jún. júl. aug

. 

szept

. 

okt. nov. dec. jan. febr. márc. ápr

. 

péntek 7. 4. 2, 

30. 

27. 24. 22. 19. 17. 14. 11. 11. 8. 

mailto:eh.xklub@gmail.com
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EGYÜTT ÉRSEKHALMÁÉRT EGYESÜLET HÍREI 

 

IKSZT-KÖNYVTÁR  

Nyitva tartása: 

Hétfő: 8-16 

Kedd:8-18 

Szerda: 8-18 

Csütörtök:8-16 

Péntek:8-16 

 

 

Tisztelt Lakosság! 

 

Az X- klubot,ezáltal a könyvtár és a konditerem szolgáltatásait a 

kormány döntése alapján a következő szabályok betartásával lehet 

igénybe venni: 

 

18 éven felüliek csak védettségi igazolvánnyal léphetnek be! 

18 éven aluliak védettségi igazolvánnyal rendelkező felnőtt kísé-

retében látogathatják könyvtárunkat és más helységeit! 

 

A védettségi igazolvánnyal nem rendelkezők továbbra is „ablakos 

kölcsönzéssel” vagy kérésre házhoz szállítással tudnak  könyvet, 

dokumentumot kölcsönözni! 

  

A kormányrendelet kimondja, hogy az intézmény dolgozói köte-

lesek ellenőrizni a védettségi igazolvány meglétét! 

Kérjük türelmeteket és megértéseteket! 

 

Várunk mindenkit szeretettel! 
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Együtt Érsekhalmáért Egyesület 
Az Érsekhalmi Általános Iskola Tanulóiért Alapítvány hírei: 
 
 
 
NYERTES PÁLYÁZATAINK: 
 
Az Együtt Érsekhalmáért Egyesület és Az Érsekhalmi Általános Iskola 
Tanulóiért Alapítvány külön-külön de szorosan együttműködve 2018-
ban a Vidékfejlesztési Program keretén belül a a Felső-Bácska Vidék-
fejlesztési Egyesület működési területére meghirdetett                      
VP6-19.2.1.-32-3-17 kódszámú felhívás alapján eszközpályázatokat 
nyújtott be szálláshelyes tábor kialakítására. A célunk, hogy  a Tájhá-
zunknál táboroztatást illetve szálláshelyet tudjunk a jövőben működ-
tetni és ezzel bevételi forráshoz jutni. A pályázataink nyertek 85% in-
tenzitással. A következő eszközöket tudtuk beszerezni Önkormányza-
tunk segítségével : 
- jurta sátrak, 
- fenyőfa emeletes ágyak, 
- ágymatracok,paplanok,párnák,ágyneműhuzatok, lepedők 
- mosógép,szárítógép, porszívó,  
- fűnyírók,lombfúvó. 
A táborok lebonyolításához még nagy munka áll előttünk, de bízunk a 
sikeres megvalósításban. 
 
 
BEADOTT PÁLYÁZATAINK: 
 

A Magyar Falu Program Falusi Civil Alap keretében   
Egyesületünk  a „tábor projekt” további fejlesztésére  faházakra adott 
be pályázatot. 
 
Az Alapítványunk pedig új informatikai eszközökre és egy elektromos 
sütőre pályázik X- klubunk fejlesztése érdekében. 
 
Bízunk a kedvező elbírálásban. 
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Az Érsekhalmi Polgárőr és Faluvédő Egyesület hírei: 
 
 

Tisztelt Lakosság! 
 

Tájékoztatjuk  Önöket, hogy továbbra is mindennap jelen vagyunk kö-
zségünkben. Ismételten felhívjuk figyelmüket, hogy bárki idegen sze-
mélyt, járművet lát a községben, rendszámot jegyezze fel illetve jelez-
zen az alábbi telefonszámon: 06 70/ 459 4429 lehetőségeink szerint 

ahogy tudunk azonnal intézkedünk! 
 

Vigyázzunk az idősekre, vigyázzunk egymásra! 
 
 

PÁLYÁZATOK: 
 
 
NYERTES PÁLYÁZATUNK: 
 
A  Helyi és területi hatókörű civil szervezetek egyszerűsített támogatása 
NEAG-KP-1-2021 kiírására beadott pályázatunk 300 000 Ft-ot nyert mű-
ködési költségekre. 
 
 
BEADOTT PÁLYÁZATUNK: 
 
A Magyar Falu Program keretében pályázatot nyújtott be egyesületünk 
egy járőr autó beszerzésére 4000 000 Ft értékben. 
A projekt 100% intenzitású. 
Bízunk a kedvező elbírálásban. 

 
A jövőben is szeretettel várjuk az új polgárőrök jelentkezését! 

 
 
Keressenek bizalommal: Kovács Zoltán (Buxás)elnök 
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EGYHÁZI HÍREK 
 

A hajósi szentbúcsú hagyománya 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Érsekhalma nem csupán közigazgatásilag, hanem egyházi szempontból is számos 

éven át Hajóshoz tartozott, ezzel pedig a kegyhely szorosabb vonzáskörzetébe került, mely 

egyházmegyénk egyik legősibb búcsújáróhelye. A Hajósra történő zarándoklat középpont-

jában egy középkori Mária-szobor áll, melyet eredetileg a németországi Bussen-hegyen 

lévő kegytemplomban őriztek és tiszteltek. Miután az a régi templom egy villámcsapás kö-

vetkeztében leégett, a kegyszobor a szomszédos Dietelhofen község templomába került. 

Ott sem maradhatott túl sokáig, mert 1726-ban egy Anna Maria Hall nevű asszony, aki a 

helyi plébános nagynénje volt, unokaöccse titkos engedélyével magával hozta Magyaror-

szágra.  

Ezt a szobrot a népnyelv „csodatevőnek” mondja, mert számtan gyógyulás és ima-

meghallgatás  kötődik hozzá. Nyilvánvaló, hogy csodát semmiféle szobor vagy egyéb mű-

alkotás nem tud tenni. Természetfeletti közbeavatkozásra kizárólag Isten képes, aki viszont 

szent emberek, és különösen is a Szűzanya közbenjárására olykor-olykor megmutatja 

rendkívüli hatalmát, ha az illetőnek ez lelki javára válik. Egy szent szobor vagy kép, mely 

egyébként mindig az áhítatot hivatott növeli, csupán egy eszköz lehet ennél a folyamatnál. 

Hasonlóan ahhoz, mint amikor annak idején a bibliai asszony csodálatosan meggyógyult 

betegségéből, amikor hittel megérintette Jézus ruhájának szegélyét, úgy mi is azért imád-

kozunk egy-egy Isten által kiválasztott kegykép vagy szobor előtt, hogy az Úr részesítsen 

bennünket kegyeiben és élvezhessük nagylelkű ajándékait.  

A környék népeit már a kezdetekkor ámulatba ejtette a különös Mária-szoborról szó-

ló, akkor még elevenen élő jámbor legendák sora, melyeknek még németországi vonatko-

zásai voltak. Az 1749-ben megtartott első érseki kivizsgálás említ is ilyeneket. A jegyző-

könyvben a kegytárgy behozójának fia tanúsítja, hogy a szobor közelében sok beteg gyó-

gyult meg, sőt egyszer állítólag az is megtörtént, hogy amikor Offingen faluban kigyulladt 

egy istálló és az emberek nem boldogultak a tűz eloltásával, a Mária-szobor körülhordozá-

sával a tűz oltás nélkül kialudt.  

.  
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Mint tudjuk, búcsújáróhely ott alakul ki, ahol valami rendkívüli történik, természet-

feletti jelenség, jelenés vagy csodás gyógyulás következik be. Hajóson az első imameghall-

gatásokat és csodás gyógyulásokat Antoniola Károly helyi plébános gyűjtötte össze és to-

vábbította az érseki hatóságnak. A legkorábbi feljegyzésben szerepel például egy Ábrahám 

János nevezetű miskei ember, aki mindkét szemére megvakult. „Amint a hajósi kegykép (a 

régiek a szobrot is képnek nevezték) előtt ájtatoskodott, visszanyerte látását. Tanú erre 

egész Miske lakossága.” 1752-ben újabb vizsgálatot rendelt el az Érseki Hatóság, amikor 

több mint 30 újabb esetet vettek jegyzőkönyvbe 

 

A vizsgálatok végeztével Klobusicky Ferenc érsek új főoltárt készíttetett és ide he-

lyezték át a megkoronázott és valódi brokátokba öltöztetett kegyszobrot. Ezzel együtt az 

érsek-főpásztor a Szentszék felé is fordult azzal a kéréssel, hogy a hajósi templom látogatói 

számára búcsúkiváltságot szerezzen, melyet XIV. Benedek pápa 1753-ban teljesített is. Ké-

sőbb VI. Pius pápa adott még búcsúkiváltságot a kegyhely zarándokai számára.  

A hajósi kegyhely nagybúcsúja május 16-hoz kötődik. Már egy, az 1750-es években 

keltezett egy érseki irat így fogalmaz: 

„A népek legnagyobb összejövetele a Nepomuki Szt. János nyolcadába eső vasárnapon tör-

ténik, amikor is a szomszédos plébánosok és a szerzetesek (ferencesek, jezsuiták) is eljön-

nek. Az Ephemerides Politicae et Littetariae c. latin újság 1790. évi számában a következő 

tudósítás jelt meg a hajósi nagybúcsúról: 

„Május22 és 23. napján nagy sokaság zarándokolt Hajós érseki mezővárosba, melynek plé-

bániatemplomában a Boldogságos Szűz Máriának kegyszobrát őrzik. Mind a szomszédos 

községekből, mind távolabbi helyekről ritkán látott tömeg gyűlt össze. Legnagyobbrészt 

magyarok voltak a búcsúsok: Szeged, Kecskemét, Majsa, Halas, Dorozsma, Félegyháza és 

Jankovác (Jánoshalma) városokból is.” A hajósi nagybúcsú abban az évben éppen pünkösd 

ünnepére esett. A beszámoló szerint az ittlévő 22 pap alig győzte a gyóntatást, és csak az 

áldozók 2300-an voltak.  

Az 1800-as évek elején egy Mindszenty Antal nevezetű borkereskedő járt errefelé és na-

gyon meghatotta őt a nemesnádudvari zarándokok vonulása. Ezt írja utazásáról: 

„Nepomuki Szt. János napján itt bucsu szok esni, melyre a Nádudvari templomban tartandó 

képszobrát a Boldogságos Szűznek, egy Szent Mihály–lovára felállítva, fehér ruhába öltö-

zött és felkoszorúzott 12 leány a vállán ide szok hozni gyalog.”  

Az érsekhalmi hívek régente rendszeres résztvevői voltak a hajósi nagybúcsúnak, 

hogy nagyobb csoportba verődve más községek zarándokaival együtt köszönthessék Krisz-

tus Szent Anyját. Szép volna feleleveníteni ezt a hagyományt, mert a zarándoklatban hallat-

lan erő lappang. Lelkünk épülésére szolgálna, ha a régiek bensőséges Mária-tiszteletét mi 

is eltanulnánk, mert ez nyilvánvalóan hozzásegítene bennünket egy békésebb, emberibb és 

boldogabb világhoz.  

Róbert atya  
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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 


