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ANYAKÖNYVI HÍREK 

 
2022.február 3. – 2022.szeptember 30. között anyakönyvezettek: 

 
Születtek: 
 
Endler Léna  (anyja neve: Nagy Noémi) 
Szabó Áron  (anyja neve: Tóth Brigitta) 
Geringer Alen  (anyja neve: Mészáros Gyöngyi Renáta) 
 
Házasságot kötöttek:  
 
Komróczki Márk és Hunyadi Laura 

 
Gratulálunk! 

 
 

Elhunytak: 

   Scherer József          (63 éves) 
   Tóth Gyula Dezsőné (Mácsai Mária Magdolna     (67 éves) 
   Sági Péterné (Knapig Julianna)                (69 éves) 
   Jagicza Józsefné (Pribék Mária)        (74 éves) 
   Habermajer József                  (63 éves) 
   Győri László                   (68 éves) 
   Petrich Erzsébet                  (73 éves) 
   Volker Rauschenbach         (64 éves) 
   Kulisity Zoltán                           (55 éves) 
 

Részvétünk! 
 
Önkörmányzati  Lakossági Támogatások: 

 
Születési támogatás: 4 Fő 
Első házhoz jutók: 2 Fő 
Szociális támogatás: 16 Fő 
 

Felsőoktatásban tanulók támogatása 

Önkormányzatunk csatlakozott a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösz-

töndíj Pályázathoz.  

A tanulók  2022. november 3. napig nyújthatják be támogatási kérelmüket. 

A támogatásról bővebb információ a www.ersekhalma.hu , valamint az  https://

emet.gov.hu/kategoria/kiemelt-kategoriak/palyazatok/aktualis-palyazatok/ 

 felületen olvasható.  

http://www.ersekhalma.hu
https://emet.gov.hu/kategoria/kiemelt-kategoriak/palyazatok/aktualis-palyazatok/
https://emet.gov.hu/kategoria/kiemelt-kategoriak/palyazatok/aktualis-palyazatok/


 

 

Gyermek- és felnőtt étkeztetés 

 

A napközi otthonos konyhát bérlő  a drasztikusan megemelkedett energia költségek 

miatt 2022. szeptember 1. naptól már nem üzemelteti helyben főzéssel a konyhát.  

Önkormányzatunk beszerzési eljárás keretében döntött arról, hogy a továbbiakban 

honnan szerzi be a meleg ételt. A nemesnádudvari Kid Food Kft. adta a legkedvezőbb 

ajánlatot, így szeptembertől az ebédet  tőlük vásárolja az önkormányzat. A szolgáltató 

az ételt ide szállítja. A gyermekek és felnőttel ellátásában nincs fennakadás.  

A szociális étkezés továbbra is igényelhető az önkormányzatnál.  

 
Pályázataink a Magyar Falu Program keretében 

 
Polgármesteri Hivatal felújítása Érsekhalmán 

 
Érsekhalma Község Önkormányzata az MFP-FHF/2020 kódszámú, „Polgármesteri Hivatal 
felújítása Érsekhalmán” című projekt keretein belül 29 356 248 Ft vissza nem térítendő támo-
gatásban részesült. A pályázat keretében a községháza épületét újítottuk fel. Az önkormányza-
ti részben a padlóburkolatok és a vizes blokkok kerültek felújításra. A homlokzati nyílászáró-
kat korszerű hőszigetelt üvegezésű nyílászárókra cseréltük, valamint a homlokzati falakon 
utólagos hőszigetelés készült. Az épületben új gázkazán is elhelyezésre került, radiátoros hő-
leadókkal. A felújítással érintett helyiségekben greslap burkolat készült, amely jól tisztítható. 
A belső falfelületek javítása és festése megtörtént. Az összes vizes helyiségben új szaniterek 
kerültek elhelyezésre. Sor került akadálymentes rámpa és korlát kialakítására. A meglévő jár-
da elbontását követően egy új járda és előlépcső készült korlátta. A bejáró parkoló megújult, 
az elbontást követően új burkolatot kapott.  
A homlokzatra díszítő burkolat került színezéssel. 
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Temető fejlesztése Érsekhalmán 
 
Érsekhalma Község Önkormányzatát a Magyar Falu Program keretében 2021-ben meghir-
detett Önkormányzati temetők infrastrukturális fejlesztése - 2021 című, MFP-ÖTIF/2021 
kódszámú projekt keretein belül 2021. július 09-én, bruttó 4.331.834, - Ft vissza nem térí-
tendő támogatásban részesítette a Magyar Államkincstár. 
A projekt során az érsekhalmi temetőben járda építésére került sor, valamint felújításra ke-
rült a korábban rossz állapotú kerítés és a harangláb.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A főbejárat és az urnafal mellett térkőburkolat építésére került sor, amely megkönnyíti a la-
kosság számára a vízvételi lehetőség megközelítését. Emellett a ravatalozónál levő családi 
kriptás sírhelyeknél, illetve az urnasírhelyes parcelláknál térkőburkolat építésével tettük 
komfortosabbá a hozzátartozók megközelítését a sírhelyekhez. A ravatalozó mellett harang-
láb került elhelyezésre, amelybe egy kis méretű bronzharang került. A harangláb kialakítá-
sával a lakosságnak lehetősége nyílt, hogy szeretteiket méltó módon tudják elbúcsúztatni 
egy kisebb polgári szertartás keretében. A korábban rossz állapotban levő kerítést felújítot-
tuk, amely nem csak Érsekhalma településképén javított, de az egész évben bejáró vadak 
ellen is védelmet nyújt. 
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Felelős állatarttás elősegítése Érsekhalmán 

 
A Magyar Falu Program keretében 2021-ben meghirdetett Felelős állattartás elősegítése - 
2021 című, MFP-FAE/2021 kódszámú projekt keretében Érsekhalma Község Önkormány-
zata 1 480 000 Ft vissza nem térítendő támogatásban részesült. A projekt keretében két egy-
mástól független praxist működtető állatorvos közreműködésével sor került 1 db 40 kg fe-
letti szuka kutya, 8 db 40 kg alatti (átlagos) súlyú szuka kutya, 11 db 40 kg alatti (átlagos) 
súlyú kan kutya, 33 db nőstény macska és 14 db kandúr macska ivartalanítására. A projekt 
által lehetőség nyílt a szaporulat korlátozására, emellett több betegség (például emlő - és 
méhdaganat) kialakulási esélyének csökkentésére.  
 

Érsekhalmán a Károlyi és Zrínyi utca szilárd burkolattal való ellátása 
 
Az MFP-UHK/2022 kódszámú, „Érsekhalmán a Károlyi és a Zrínyi utca szilárd burkolattal 
való ellátása” projekt keretein belül Érsekhalma Község Önkormányzata 35 192 939 Ft 
vissza nem térítendő támogatásban részesült. A pályázat keretein belül megtörtént Érsekhal-
mán a Károlyi és a Zrínyi utca útburkolatának felújítása. A felújításnak köszönhetően az 
érintett utcák útburkolatának karbantartási költségei jelentősen csökkennek, a projekt ered-
ményeképpen az utcákban történő közlekedés sokkal biztonságosabbá vált. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                      Károlyi utca                                                              Zrínyi utca 
                                                                                                                                    

Pályázatunk a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében 

Energetikai felújítás Érsekhalma Község Önkormányzatának épületein  
 
Érsekhalma Község Önkormányzata 49 935 000 Ft támogatásban részesült a Terület- és Településfejleszté-
si Operatív Program keretein belül a Magyar Államkincstár 2021.október 1. napon kelt döntése alapján. 
A TOP-3.2.1-16-BK1-2021-00103 azonosító számú, „Energetikai felújítás Érsekhalma önkormányza-
tának épületein” projektünk során a Polgármesteri Hivatal és a Rendezvényterem épülete kerül(t) felújí-
tásra.  
A Polgármesteri Hivatal épületén megvalósult (a pályázati forrásból 14 952 095 Ft lett fordítva a Polgár-
mesteri Hivatal épületének felújítására): padlás szigetelés, külső szigetelés az érintett részeken, nyílászáró 
csere és fűtéskorszerűsítés az érintett részeken, illetve napelemes rendszer kiépítése. A projekt keretein be-
lül felújítás alatt áll továbbá a Rendezvényterem. 
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Érsekhalma Község Önkormányzata az energia árrobbanás miatt az alábbi 
intézkedéseket hozta: 

 

Az elektromos áram ára 2022 évben  34 Ft/kW-ba került . Ez jelenleg 300 Ft körül köthető 
a szabad piacon! 

A közvilágítás költsége is ötszörösére emelkedik. nappali áramszámlánk 2021-évben 1,8 mil-
lió Ft volt. Ez az új áron számolva 2023-évben  10 millió Ft lenne! 

A közvilágítás 2021-ben 1,9 millió Ft volt. Az új árral számolva ez 9 millió Ft körül alakul. 

 A földgáz szolgáltató (MVM) augusztus 1-el felmondta minden önkormányzatnak az egyete-
mes szolgáltatást 120 Ft/m3 áron. 

Az MVM menedékes státuszt hozott létre az önkormányzatoknak, ahol december 31-ig  

474 Ft-os áron vásárolhatjuk a földgázt. 

Januártól piaci szerződés alapján 1000-1300 Ft körül vásárolhatunk gázt, ez  8-10 szeres 
áremelés . 

A 2021 évi gázfogyasztás 2,7 millió Ft volt. ez 1000Ft /m3 áron  21 millió ft lenne! 

Ez az emelkedés olyan mértékű, amelyet önkormányzatunk nem tud kigazdálkodni, draszti-
kus takarékossági intézkedéseket kellett hoznunk. 

-Az önkormányzat épületén elkészült energetikai korszerűsítés miatt 30%-os gázmegtakarí-
tással számolunk,  ez a tavalyi 870 ezer Ft helyett kb.500 ezer lenne. 

Az 500 ezer Ft emelkedne jövőre kb. 4 millió Ft-ra,  ezt megpróbáljuk kiváltani egy új ve-
gyes tüzelésű kazán beállításával, valamint a felszerelt napelemekről fűtő klímák használatá-
val, és a nélkülözhető irodák kiürítésével. 

A családvédelmi és a védőnői szolgálat fűtési szezon végéig marad az  X– klubban. 

Az iskolában az ebédlő fűtését napelemről, klímával oldjuk meg, a konyhát gázzal nem akar-
juk fűteni. Ha szükség lesz rá az iskolai étkeztetést, és az éthordó kiosztást felvisszük a 
kultúrházba, a NÉBIH-el már egyeztettünk.  

A kultúrház gázköltsége 280 ezer Ft-ról 2,2 millió Ft-ra emelkedne. A pedagógusokkal 
egyeztetve temperáljuk a nagytermet, csak az ovis és iskolai tornaórák idejére fűtik fel a 
szükséges hőfokra. 

Az felújított rendezvénytermet nem fogjuk fűteni. 

-Az iskola fűtését az x-klub kazánjáról tudjuk megoldani, a német önkormányzat 10m3 tűzi-
fát biztosít a célra. 
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Elektromos áram megtakarítást a díszvilágítás szüneteltetéssel, a még régi világítótestek 
ledes cseréjével tudunk elérni. 

A Közvilágítás költségcsökkentéséhez igen nehéz döntés vár még ránk! 

Az egyik lehetőség, hogy minden 2. lámpatestből kicsavartatjuk az izzót. 

A másik, hogy 23 órától 04 óráig a teljes közvilágítást lekapcsolják. 

Az MVM-től árajánlatot kértünk a lámpatestek ledes cseréjére, ezzel az áram fogyasztás 
70%-kal csökkenthető. Napelemes lámpacsere is szóba került, de a villanyoszlopokat nem 
adja bérbe az MVM, és a kandeláberek költsége több mint  10 millió Ft-ba kerülne. A Tele-
kom céggel még egyeztetünk oszlopbérléssel kapcsolatban. 

Szerencsére az X -klubbon és a hivatali épületen lévő napelemekkel komoly gáz és villany 
megtakarítást tudunk elérni. 

Az óvoda bölcsődei termébe fűtő klímát szerzünk be, ha forrásunk lenne rá napelemmel 
és  + 2 klímával 70%-ot spórolnánk az  ovi gázköltségén is. 

Víziközmű integrációban való részvétel: 

A Bajavíz kft 2021-évi mérlege mínusz  10 millió Ft, melyet a tulajdonos önkormány-
zatoknak kell befizetni a közös költségbe. 

A 2023 Évre várható hiány 2 milliárd Ft-ra várható ! 

Ebből önkormányzatunk része kb 700.000,ft. 

Amennyiben nem veszünk részt az integrációban (vagyonátadásban), úgy az összes 
karbantartási, hibaelhárítási költség is önkormányzatunkat terheli. Ezek a szűrőtöltet 
cserékkel több mint 10 millió forintra is rúghatnak. 

Hosszú egyeztetés után arra jutott a testület, hogy vegyünk részt az integrációban, 
ellenkező esetben kiesünk az állami konszolidáció lehetőségéből 

128/2022 (IX.15.) Kt. Határozat 

Érsekhalma Község Önkormányzat víziközmű vagyonának és az azt működtető vagyon 
átadása 
 
1./Érsekhalma Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az őt terhelő vízi-
közmű- szolgáltatás biztosítása vonatkozásában fennálló ellátási kötelezettségének a Ma-
gyar Államra történő átruházására irányuló Integrációs Programban részt kíván venni. 
4./A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a jelen határozat 1. pontjában megjelölt cél megva-
lósítása érdekében a polgármesternek felhatalmazást ad a jelen határozat 2.pontjában 
megjelölt megállapodás nyomán a víziközmű vagyon és az azt működtető vagyon Magyar Ál-
lam részére történő térítésmentes átadására. 

                                                                                 

                                                                                 Bekő Csaba 

                                                                                polgármester 
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Érsekhalmi Német Nemzetiségi Óvoda 
 
Ebben az óvodai nevelési évben –a tavaszi időszaktól - már nem zavarta meg óvodánk min-
dennapi működését esetleges központi járványügyi intézkedés. 
◊ Idei farsangi bálunk még zárt keretek között szerveződött, vendégek nélkül. Együtt 
készült a csoport, nyitó tánccal, kellékekkel (álarc, sapka, szemüveg). Most is érdeklődés-
sel figyelhettük a sok színes jelmezt. Sok érdekes zenés játékot játszottunk, táncoltunk, 
mulattunk. A szülők videó felvételen csodálhatták nyitótáncunkat. 
 Februári Medvenapon a medvékkel ismerkedtünk. Tevékenységeink voltak: 
      - medve és árnyéka – árnyjáték, medvékről szóló rövid filmrészletek vetítése,          
   medve alakzat körül varrása, medvebarlang barkácsolás,  mondókák, versek mesék a 
medvéről, medvevadászat – mozgásos játék ...       
Március 15-i hagyományos versmondó napunkon az iskolai leendő elsős tanítónő 
látogatott óvodánkba, és nyugállományban lévő kedves kolléganőnkkel együtt  
hallgatták meg középső-, és nagycsoportos gyermekeink egyéni szavalatait.  
A zsűri véleményének elhangzása után minden gyermek ajándékot kapott. 
Kiemelt dicséretet kaptak: 
I. Kurucz Amanda, Majos Nelli 
II. Horváth Mietta Larissza 
III. Horváth Zoé, Nemes Balázs 
Az ünnepi napon verbunkos táncot táncoltunk, nemzeti dalokat énekeltünk, és  
elhelyeztük nemzeti színű díszeinket a kopjafánál. 
 A víz világnapja a tavaszi projekt keretén belül került megvalósításra.  
Tevékenységek kísérletek voltak:  
-A víz körforgása – filmvetítés – beszélgetés a víz fontosságáról 
-Kísérletek vízzel 
 A gyerekek nagyon élvezték a látványos kísérleteket, a délelőtt folyamán többször 
 megtekintették a végeredményeket. 
  Húsvét hetében együtt készülhettünk az ünnepre. A fészeképítés, a tojásfestés  
zsírkrétával, az ajándék közös megtalálása mind nagy örömöt jelentett a csoport számára. 
Nyuszi napunkon mozgásos, és ügyességi játékokat játszottunk. 
A Föld világnapján megformáztuk a földgolyót gyurmából, földgömböt színeztünk. Kisfil-
met néztünk a Föld fontosságáról, Glóbi születésnapjáról. 
Az édesanyák, nagymamák iskolásokkal közösen történő köszöntése nagy örömünkre idén 
már jelenléti formában zajlott. Rendhagyó, újszerű formában – az édesanyákat színpadra 
invitálva, a verseket, mondókákat együtt játszva – zajlott a köszöntés. 

 
Gyermeknap alkalmából buszos nagy kirándulást szerveztünk. Bu-
dapesten jártunk és a Tropicariumot látogattuk meg. A buszozás 
is, és a cápakert látogatás is maradandó élményt jelentett fel-
nőtt és gyermek számára egyaránt.  
 
 
Május utolsó hétvégéjén került sor az évzáró – búcsúztató ün-
nepség lebonyolítására. 
 
 
 
 
 
 

Az egyéni versek, szólóval tűzdelt népi dalos 
játék, csoportos páros népi tánc előadása után 
7 gyermekünket búcsúztattuk méltóképpen.  
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Június közepén tartottuk családi napunkat a községben lévő tájház udvarán. Játékos verse-
nyekkel készültünk. 
A szülők a kemencében pizzát sütöttek, kürtöskalácsot készítettek. A vendégeskedő iskolá-
sokkal együtt hallgattuk a zenés interaktív műsort.  
 
Gyermeklétszám alakulása 
Az idei nevelési évet 20 fővel indítottuk. Elköltözés nem történt. Beköltözés miatt 1 fő óvo-
dás beíratás volt, és 1 kiscsoportos gyermek a szülő kérésére már a tavaszi beiratkozást kö-
vetően megkezdte az óvodát. 22 fő óvodással zártuk az évet.  
A bölcsőde létszáma egész évben 8-10 fő volt, a folyamatos beiratkozások miatt. 
 
A létszámok korosztályonkénti megoszlása: 
Iskolába menő nagycsoportos – 7 fő  
Középsőcsoportos korú – 9 fő 
Kis- illetve mini csoportos korú – 6 fő (2+4 fő megoszlásban) 
 
Iskolába íratott gyermekek száma – 7 fő  
Óvodába íratott gyermekek száma 8 fő 
 
Segítséget nyújt a fenntartásban az Az Érsekhalmi Óvodásokért Alapítvány, melynek felada-
ta, hogy a nevelő tevékenység folytatásához szükséges tárgyi feltételek biztosítását előse-
gítse, az óvodai nevelés megfelelő és veszély nélküli környezetének fenntartását biztosítsa, a 
gyerekek képességeinek sokoldalú fejlesztéséhez hozzájáruljon. 
•Az alapítványunk finanszírozta ebben az évben: 
•Karbantartáshoz, javításhoz szükséges eszközök (WC ülőkék, ágynemű cipzárak, udvari má-
szókához kenderkötél) 
 •Mikulás csomagok, húsvéti édesség ajándék  
 •Gyermeknapi interaktív zenés műsor – 60.000 Ft 
 •Ábrázolási eszközök (gyurma, festék, kréta, stb.)– pályázati önrész – 32.000 Ft 
 •Udvari játékok (nagymotorok, rollerek) – 110.000 Ft 
 •Bejárati ajtó korszerűsítés – biztonsági beléptető rendszer – 60.000 Ft 
 •Kirándulás – Tropicarium – belépődíj – 40.000 Ft 
 •Motoros fűnyíró – 77.000 Ft 
 •Hangfal szett – 34.000 Ft 
 •Projektor – 74.000 Ft 
 •Szőnyegek – 105.000 Ft 
 
A NAV által kiutalt szja. 1% támogatás összegeként 108.000 Ft vehetünk igénybe az év fo-
lyamán. Köszönjük minden adózó polgárnak az alapítványunk számára történő felajánlást.  
Várjuk a következő évben is a segítséget!  
 
A NEA-UN-21-EG civil szervezetek egyszerűsített támogatása – Lolka Családi Bölcsőde üze-
meltetése pályázatunkon 350.000 Ft-ot nyertünk. 
 
Az idén ősszel is szeretnénk elektromos hulladékot gyűjteni! Többen jelezték a községben, 
hogy van rossz számítógépük, televíziójuk, hűtőládájuk, stb. 
 
A HULLADÉKGYŰJTÉS IDŐPONTJA: OKTÓBER 18. 
Eddig az időpontig kérjük, hogy juttassák el az óvoda udvarára a valaha árammal műkö-
dött gépeiket! 
Felajánlásaikat előre is köszönjük! 
 
 

A nevelési évre kívánok minden gyermeknek, szülőnek sok sikert, sok örömöt! 

Érsekhalmi Hírmondó       Oldal 9 



 

AZ Érsekhalmi Általános Iskola Tanulóiért Alapítvány 

Érsekhalmi Hírmondó 

 
Pályázataink: 
 
Az érsekhalmi Általános Iskola Tanulóiért Alapítvány 

A Nemzeti Együttműködési Alap Új nemzedékek jövőjéért kollégiuma által meghirdetett  

NEAO-KP-1-2022/9 kódszámú pályázaton támogatásban részesült. 

Projekt azonosítója: NEAO-KP-1-2022/9-000006 

Projekt címe: Sport és szabadidős tevékenységek újítása 
Támogatás összege: 150 000 Ft 
 
 
 
A támogatást az érsekhalmi általános iskola tanulók szegedi kirándulására (Vadas park,és városnézés+ 
buszköltség) fordítottuk. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FCA-KP-1-2021/3-000061 

"Digitalizáció és hagyományőrzés"  

Magyar Falu Program Civil Alap keretében civil közösségi tevékenységek és feltételeinek támogatása (2021.) 

című pályázaton alapítványunk támogatásban részesült.  

Támogatás összege: 1 935 000 Ft. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

A pályázat útján 8 db laptopot vásároltunk, hogy fejleszthessük az iskolás gyerekek informatikai tudását. 
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Köszönet nyilvánítás: 

Thomas Plicka és Tanja-Jäger Plicka anyagi támogatással segítette két 
érsekhalmi civil szervezetünket. Az Érsekhalmi Általános Iskola Tanulóiért 
Alapítvány az iskolásoknak fejlesztő sporteszközöket vásárolt.  

Az Érsekhalmi Óvodásokért Alapítvány a budapesti Tropicárium kirándulásuk 
utazási költségeire fordította a nagylelkű támogatást. 

Köszönjük szépen! 

„A jótettek javarészt titokban születnek. Semmiféle műszer nem jelzi 
őket, semmiféle statisztikai apparátus nem készít róluk táblázatot.  

De a jelenlétük annál valóságosabb.”            

                                                   Pilinszky János sorai 
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Az Érsekhalmi Polgárőr és Faluvédő Egyesület hírei: 

 
 
 

Az Érsekhalmi Polgárőr és Faluvédő Egyesület, tájékoztatja az Érsekhalma 
község lakóit, hogy a község területén, a helyi Polgárőrség, különböző napsza-
kokban és időben, ahogy eddig, továbbra is járőrszolgálatot lát el a falu terü-
letén.  

Továbbra is kérjük a lakosokat, hogy ha idegen embereket, autókat lát-
nak a falu területén, kérjük értesítsék telefonon Kovács Zoltánt/Buxás/ 
helyi Polgárőr elnököt, a 06/70 459 44 29 telefonszámon és azonnal rea-
gálunk a bejelentésre, helyszínre vonulunk.  

Ezek a személyek lehetnek házalók, faárusok, redőnyösök, stb., egyéb indok-
ból házakhoz becsengető személyek.  

Fontos, hogy ha hívják a telefonszámot, tudják az autó, vagy tehergépkocsi 
rendszámát, színét, hány személy tartózkodik benne és mit árulnak.  

Jön a fűtési szezon, ha mód és lehetőség van rá, idegen személyektől tűzifát 
ne vásároljanak, bármilyen kedvező árat kérnek érte. Javaslom olyan sze-
mélytől vásároljanak akitől már korábban is vásároltak.  

 

A lakosságtól érkező telefonos bejelentést bizalmasan kezeljük. Hidegben  
Figyeljünk főleg idősebb szomszédjainkra, rokonainkra, ismerőseinkre! akár 
egy telefonhívással vagy nézzünk rá a kéményére, hogy füstöl e vagy postalá-
dájára hogy nincs e megtelve. Számos egyéb lehetőség van még arra hogy ki-
szűrjük időben a bajt.  

 

Öt fővel bővült polgárőrségünk létszáma, bízunk abban hogy így majd még 
többet és minél több időszakbantudunk járőrözni a község területén. Ha lát-
ják a „polgárőrség” feliratú szolgálati gépkocsit és ha tudunk valamiben segí-
teni,/közbiztonsággal kapcsolatosan/,nyugodtan intsék le a polgárőröket segí-
teni fognak/fogunk. 

 
 
 

 
 

Tisztelettel: Kovács Zoltán (Buxás) elnök 
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Az Érsekhalmi Hagyományőrző Népdalkör Egyesület 

 
Az Érsekhalmi Hagyományőrző Népdalkör folyamatosan dolgozik és tanul 

azért, hogy népdalkincsünket ápoljuk, fellépéseink alkalmával bemutassuk, és 
hogy mindeközben a fiatal generációnak is átadjuk a népzene szeretetét. 

 

Mozgalmas idényen, számos fellépésen vagyunk túl. A Sükösdi Népdalkör által 
2021-ben indított "Ötös kör" keretében öt hagyományőrző csoport szervezett 
meg egy-egy népzenei találkozót saját településén, melyere a kör többi négy 
tagját hívta szerepelni. Ennek részeként csoportunk fellépett Sükösdön, Táz-
láron, Kecelen és Váralján, illetve Érsekhalmán is megszervezte a Népzenei Ta-
lálkozót, melyen az öt csoport fellépett. 
A Népdalkör dalaival gazdagította az Adventi gyertyagyújtást, a Testvértele-
pülési találkozót, a hajósi Orbán-napi Borünnepet és a császártöltési Sváb éte-
lek fesztiválját. 
Köszönetünket szeretnénk kifejezni a képviselőtestületnek és Bekő Csabának, 
amiért az Önkormányzat támogatást biztosít működésünkhöz anyagilag és em-
berileg egyaránt. Szívből köszönjük a segítséget Tóth Máriának, Erdős László-
nak, Evanics Jánosnak, Havasi Gyulának, Szabóné Gyöngyinek, az X-Klub, az is-
kola és az óvoda dolgozóinak is, akik önkéntes munkájukkal járultak hozzá prog-
ramjaink lebonyolításához. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Az idei szezonban is folytatjuk a munkát. A legutóbbi kunfehértói fellépés 
után az érsekhalmi Szüreti felvonuláson vettünk részt bordalok éneklésével. 
 

Aki kedvet érez az énekléshez bátran csatlakozzon kórusunkhoz! 
 

                                                           Tisztelettel: Takács Lajosné (elnök) 
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 EGYÜTT ÉRSEKHALMÁÉRT EGYESÜLET 
 

Pályázataink: 

A "Magyar Falu Program Falusi Civil Alap keretében kiírt civil közösségi tevékenységek és 
feltételeinek támogatása" (2021.) című pályázaton támogatásban részesült. 

Projekt azonosítója: FCA-KP-1-2021/1-0000275 

Projekt címe: Turizmus és tábor Érsekhalmán 

Támogatás összege: 5 235 000 Ft 

A támogatást a Tájházunk udvarán betonaljzaton álló 
2 db árammal ellátott faház beszerzésére fordítot-
tuk. 

 

 

 

 

NEAO-KP-1-2022/1 pályázat  

 

A Nemzeti Együttműködési Alap Közösségi környezet kollégiuma által meghirdetett 

NEAO-KP-1-2022/1 kódszámú pályázaton támogatásban része-
sült. 

Projekt azonosítója: NEAO-KP-1-2022/1-000023 

Projekt címe: Nyári tábor és közösségi tér fejlesztése 

Támogatás összege: 150 000 Ft 

A támogatást 32 db gumis lepedő és 32 db ágyneműhuzat be-
szerzésére fordítottuk. 

Mindkettő  beszerzés a már kialakított és működő „ Jurta tá-
borunk” komfortosságát segíti. 
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Az Egyesületünk szervezésében a KTI Közlekedéstudományi intézet pályázatán hirdetett " 
kerékpárral 7 határon át" című program keretén belül a bicikli túránk sikeresen lezajlott: 

A túraprogram neve: A Gemenci erdőtől a Palicsi-tóig 

Időtartam: 3 nap 

Résztvevők száma: 15 fő 

Kerékpárral megtett út 160 km 

Útvonal: Érsekhalma-Jánoshalma-Felsőszentiván-
Bácsalmás-Mélykút-Tompa-Kelebia-Szabadka-Palics 

IKSZT –KÖNYVTÁR eseményei: 

A Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár a 
Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszerben az eddig 
végzett munkánkat elismerően értékelve Érsekhal-
mát az egyik legjobban működő könyvtárnak minősí-
tette. 

Az elmúlt időszakban is számos programmal próbál-
tunk kedvében járni kis településünk lakosságának. Igyekeztünk  és továbbra 
is igyekszünk minden korosztályt megszólítani. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Továbbra is állunk rendelkezésre ha: 
 
 olvasnál  (mindig friss újságok, új könyvek) 
 interneten böngésznél (online ügyintézésben segítünk) 
 Társasoznál, kártyáznál vagy csak beszélgetni szeretnél 
 
Könyvtárunk továbbra is folyamatosan szervez programokat figyeljék fel-

hívásainkat! 
Legyél Te is könyvtárunk tagja az X-klub szeretettel vár mindenkit! 

 

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

Tel: 78/548-020 16 mellék      06 20 466 7783 
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Éld Át Éjjel Nappal Egyesület  

 
Egyesületünk 2022 tavaszán jött létre azzal a 
céllal, hogy lehetőséget teremtsünk a szabadidő 
tartalmas, kulturált eltöltésére. Úgy szeretnénk 
a közösséget erősíteni, hogy közben jól érezzük 
magunkat. Legyen az alkalom focimeccs, buli vagy 
kirándulás, igyekszünk a lényeget szem előtt tar-
tani: ez pedig a minőségi együtt töltött idő.  
 
 

Első megmozdulásunk a Majális megszervezése volt. Két hetünk volt rá, és 
először csináltunk ilyesmit, ezeket figyelembe véve különösen örülünk, hogy a 
rendezvény békében, jó hangulatban, rendben zajlott le. Köszönjük Takács 
Lajosnak, hogy levezényelte a focimeccseket! Gratulálunk a győztes csapatnak 
és a Sör-Pong bajnokság győzteseinek is. Igazi békebeli, jó lelkületű majális 
volt, szeretnénk jövőre ugyanilyen szellemben megismételni! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Júliusban kipróbáltuk magunkat a vendéglátás terén, és egy forró délutánon a 
kanális partján felépítettünk egy kis koktélbárt a Hild-fa által adományozott 
raklapokból, mellé pedig beüzemeltünk némi zenét. Jó hangulatban telt a nap, 
köszönjük a résztvevőknek, hogy figyeltek egymás biztonságára és a helyszín 
tisztaságára!   
 
Ezután az Augusztus 20-i ünnepségre már magabiztosan vállaltuk be a büfé 
üzemeltetését. Köszönjük az Önkormányzatnak a lehetőséget! Örömünkre 
szolgál, hogy sikerült emelni az ünnep színvonalát! Bár a rendezvény az időjá-
rás miatt beltérre szorult, végül hajnalig tartó buli kerekedett.  
Augusztusban, a Perseida meteorraj átvonulásakor a Sasheverőn töltöttünk 
egy éjszakát. Összesen 25-en voltunk, felnőttek és gyerekek is. Sok kisebb 
hullócsillag mellett néhány igazán látványos meteort is láttunk. Egy ilyen me-
leg nyári éjszakán, illatos füvekben hanyatt fekve hullócsillagokat nézni a 
dombtetőn: maradandó élmény volt.  
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Október 8-án Szüreti Bálat szerveztünk, mely úgy gondoljuk meg mozgatott 
kis községünkben kicsiket, nagyokat egyaránt! 14:30-tól indult a lovas felvonu-
lás dallal és harmonikával kísérve. A kijelölt megállókban a gyerekek tánccal 
örvendeztették a nézelődőket. Örülünk és köszönjük, hogy a lakosság jelenlé-
tével megtisztelte a felvonulókat! 18 órától borkóstolót tartottunk helyi borá-
szokkal, majd 19:30-tól elkezdődött a bál, melyen az augusztus 20-án elma-
radt tombolasorsolást is bepótoltuk. 
Úgy gondoljuk egy igazán jó hangulatú őszi mulatságot tudhatunk magunk mö-
gött. Ezúton is köszönjük mindenkinek aki valamilyen formában segítette ren-
dezvényünket! 
 
Következő rendezvényeink: 
 
Október 31-én Halloween-bulit tervezünk, és reményeink szerint december 31
-én is együtt búcsúztathatjuk az óévet! 
 
Az egyesület a tagok által befizetett tagdíjakból finanszírozva kezdte meg 
működését. Fontos visszaigazolás volt számunkra, hogy már a majálison is sok 
falubeli dobott be kisebb-nagyobb összeget az adománygyűjtő dobozunkba. 
Köszönjük az adományokat, a segítséget, minden jó szót és építő jellegű kriti-
kát is!  
Nyáron a hajósi B.W.A. Kft.-vel sikerült elindítanunk egy együttműködést, 
melynek keretében a cég 150.000 Ft-tal megtámogatta működésünket azzal a 
céllal, hogy a környékbeli munkavállalók körében ismertebbé váljon, szoro-
sabbra fűzze kapcsolatát a lakossággal. Az összeget a rendezvényeinkhez 
szükséges beszerzésekre fordítottuk, egyúttal a B.W.A. Kft.-t rendezvénye-
ink támogatójaként tüntetjük fel.  
 
 
Az Éld Át Éjjel Nappal Egyesületnek jelenleg 21 tagja van. Szeretettel várjuk 
azokat, akik elmúltak 15 évesek és csatlakoznának ehhez a jól működő csapat-
hoz! Az 5000 Ft-os tagdíjon kívül más kötelezettség nincs. Mindenki ideje, 
kedve és tehetsége szerint vállal feladatot, és sokszor már egy jó gondolat 
megosztása is nagyot lendít a dolgok menetén. Ha szeretnél részt venni a bu-
lik, sportesemények, más szabadidős programok szervezésében, ha van ötle-
ted, véleményed, ha szeretnéd izgalmasabbá tenni az életet, akkor keress 
minket bátran és csatlakozz!  
 
Elérhetőségek:  
eldatejjelnappalegyesulet@gmail.com 
 
+36304469624 
facebook.com/eldatejjelnappal 
 
Információval szolgálhatnak: Erdősné Gonda Anna, Oláh-Steiner Petra, Tusori 
Györgyné, Szigeti Kamilla, Geringer Martin, Geringer Ábel, Keresturi Timót   

mailto:eldatejjelnappalegyesulet@gmail.com
http://facebook.com/eldatejjelnappal
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EGYHÁZI HÍREK 
 
 

MINDENSZENTEK 
 

Igen régi eredetű ünnepünk Mindenszentek napja, melynek gondolatvilá-
ga egészen a keresztény ókorra nyúlik vissza. Valamivel több, mint kétezer éve 
építették meg Rómában a Pantheont, azaz a pogány istenségek templomát. 
Amikor azonban néhány évszázad múltán a pogányság helyét átvette a keresz-
ténység, a császár átadta az épületet az egyháznak. IV. Bonifác pápa 610-ben 
keresztény templommá alakíttatta át, és az egykori pogány istenségek szobrai 
helyébe azoknak a vértanúknak a csontereklyéit helyeztette el, akik az első év-
századok keresztényüldözései alatt szenvedtek el mártíromságot a Krisztusba 
vetett hitük miatt. A templom felszentelésének évfordulóját azontúl az összes 
vértanú közös emlékünnepeként tartották számon, amelyet akkor még május 
31-én ültek meg, s csak később került át ez az ünnep a ma ismert dátumra, 
november 1-re.  

 
Eleinte csak a vértanúkat tartották szenteknek a keresztények, mert életáldo-

zatukkal ők lettek teljesen hasonlóvá Krisztushoz, és egyben a legnagyobb bi-
zonyítékát adták mély hitüknek. A későbbi századokban már a hitvallókat, a 
jámbor életű papokat és szerzeteseket, a nagy jótevőket és egyáltalán az eré-
nyes életet élőket is a szentek közé sorolták. 

 
A hívők persze mindig is tisztában voltak azzal, hogy egyedül csak az Isten 

teljesen szent, ezért kizárólag Őt szabad imádni, mindenekfelett szeretni. Ám 
igen korán nyilvánvalóvá vált, hogy mindazok, akik a földi életük alatt Krisz-
tushoz hasonlatossá váltak, akik a tiszta, kegyelmi állapotot megőrizték, akik 
az erényeket hősies fokon megélték, azok valamiképpen az Isten szentségét 
hordozzák magukban és ez tiszteletreméltó. 

 

Szűkebb értelemben mi azt az embert nevezhetjük szentnek, akikről az Egy-

ház – a Szentlélek megvilágosító segítsége nyomán és az illető közbenjárására 

történt két hiteles csoda megállapítását követően – kimondja, hogy ő már biz-

tosan az üdvözültek között van, életvitelét pedig mások számára is példaérté-

kűnek deklarálja. Ezek a lelkek aztán hathatós támogatóink lehetnek Istennél, 

aki a szeretet rendjében elfogadja a közbenjárást.  
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A mi egyházunk a 2000 éves történelme alatt több ezer embert avatott már 

szentté: vannak köztük gyermekek és aggastyánok, férfiak és nők, egyháziak 

és világi személyek, királyok és egyszerű emberek egyaránt. Hogy mire jó a 

szentek tisztelete? Nos, mi úgy tekintünk rájuk, mint húzó erejű példaképeink-

re, akik, ha nem is voltak mindenben tökéletesek, de egy-egy erényt oly magas 

fokon éltek meg, hogy életmódjuk mások számára is követendő. Őket szemlél-

ve talán mi is buzgóbb és jámborabb életre serkenünk, mert azt tapasztaljuk, 

hogy példaképek nélkül igen nehéz kitartónak maradni a jóban.  

Tágabb értelemben minden üdvözült lélek tulajdonképpen már szent. Ők 

nyilván jóval többen vannak, mint azok, akiket hivatalosan is felvettek a szen-

tek jegyzékébe. Könnyen lehet, hogy elhunyt hozzátartozóink vagy ismerőse-

ink között is vannak ilyen névtelen szentek, akiknek nincs ugyan külön ünne-

pük a kalendáriumban és nem ábrázolják őket a szentképeken, de ettől függet-

lenül Istennél vannak, tökéletesen boldogok és titokzatos módon támogatnak 

bennünket.  

Nyilvánvalóan senki sem születik eleve szentnek erre a világra, hanem fo-

kozatosan azzá lesz, mégpedig akkor, amikor valaki jól felhasználja az Isten 

kegyelmeit és tevékenyen együttműködik vele. A szentek hozzánk hasonló 

küzdő, sokszor gyenge emberek voltak, akik azonban a kegyelem elfogadásá-

val életük próbatételeit kiállták és lelkük életük folyamán nemesre csiszoló-

dott. Nem feledhetjük, hogy az életszentség elérése mindannyiunk feladata, hi-

szen maga az Úr parancsolja: Szentté legyetek, miként én magam is szent va-

gyok!  

A szentek a tanúbizonyságai annak, hogy ez nem elérhetetlen magaslat az 
ember számára. Ők, a mi segítő társaink ezen az úton, akik előttünk jártak, 
akiknek életén, szavain, oly sokat lehet épülni. Jézus Krisztus mai követője 
emiatt rendkívül szerencsés, hiszen a szentekkel együtt haladhat egy már kita-
posott ösvényen keresztül örök célja felé. Ezért is bátorkodunk újra és újra 
megszólítani őket: Istennek minden szentjei, könyörögjetek érettünk!    

November 1-én, Mindenszentek ünnepén 8:30-kor lesz itt Érsekhal-
mán ünnepi szentmise. Másnap, halottak napján délután 15:30-kor rózsa-
füzért imádkozunk a temetőben, 16:00 órakor közös imádság lesz a nagy-
keresztnél, ezt követően 16:30-kor mutatunk be szentmisét egyházközsé-
günk elhunytjaiért.  

                                                                    Szauter Róbert 
                                                                          plébános 
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