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Intézze önkormányzati 
ügyeit elektronikusan! 
 

 

Kényelmes és gyors megoldás nyújt a bárhon-

nan elérhető Önkormányzati Hivatali Portál 

 

Házasságkötés, gyermekszületés, építkezés, autóvásárlás, vállalkozásindítás, mind-mind 

fontos és örömteli, ugyanakkor kétségtelenül hivatalos ügyintézéssel is járó események. 

Januártól már minden magyarországi településen, így nálunk is elérhető az Önkormány-

zati Hivatali Portál szolgáltatás, amelyen keresztül online, akár a saját nappalinkból is ké-

nyelmesen és gyorsan intézhetők az önkormányzati hivatali ügyek a hét minden napján. 

Így életünk kisebb-nagyobb eseményei és azok adminisztrációs feladatai is sokkal 

könnyebbé válnak.  

 

Évente számos hivatalos ügyben keressük fel a helyi önkormányzatot, a hivatali látoga-

tások száma pedig tovább nő életünk nagy pillanatainál. Anyakönyvi kivonat kiállítása, 

gépjármű- és építményadó bejelentés, szociális támogatási kérelem benyújtása, szállás-

hely nyilvántartásba vétel, iparűzési adó bevallás és még sorolhatnánk azon tevékeny-

ségeket, melyek általánosan a személyes ügyintézések közé tartoznak és automatiku-

san a hosszú sorban állás jut róla eszünkbe. Ez a kép azonban 2019-től teljesen megvál-

tozik, mert az Önkormányzati Hivatali Portálon keresztül már egyre több ügyet elektroni-

kusan is intézhetünk, amikor időnk engedi, akár a vasárnapi ebéd után is. 

 

Az e-ügyintézés országosan egységes ügymenetet biztosít és ahogy a személyes ügyfél-

fogadásnál megszokhattuk, úgy a digitális térben is végig vezet minket a jól ismert folya-

matokon. Első lépésben saját magunk beazonosítása történik, majd a lakossági és vál-

lalkozási ügyintézés kiválasztása, ezt követően pedig a szükséges adatok megadása. 

Mindezt a legnagyobb biztonság mellett, gyorsabban, átláthatóbban és papírmentesen, 

vagyis környezetkímélőbb módon tehetjük, mint korábban.  

 

Az Önkormányzati Hivatali Portálon keresztül bejelentkezett felhasználók számos helyi 

lakossági, ipari, kereskedelmi, szociális vagy adóügyet indíthatnak, az online űrlappal 

nem rendelkező ügyek esetén pedig az e-Papír szolgáltatást lehet igénybe venni. 

Az e-ügyintézést választókat a belépést követően azonosítja a rendszer és az űrlapok ál-

talános adatai automatikusan kitöltésre kerülnek, rövidítve így a ráfordított időt. A fel-

használók bármikor nyomon követhetik az általuk elektronikusan indított helyi önkor-

mányzati ügyeket, így pár kattintás után megismerhetik a folyamatok aktuális állapotát 

és megnyithatják a lementett űrlapokat.  

A gyorsabb ügyintézést támogatja, hogy a lakosság mellett a vállalkozások is kényel-

mesen teljesíthetik adóbevallással kapcsolatos ügyeiket és távolról is lekérhetik helyi 

adóegyenlegüket és aktuális folyamataik státuszát. 
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Önkormányzati ügyek. 
Mindenkinek. Bárhonnan. 
A sorban állás a múlté, intézze ügyeit mostantól 
online! 
 
 

 

 

 

 

 

Az online elérhető Önkormányzati Hivatali Portál nemcsak magánszemélyeknek, ha-

nem a vállalkozásoknak is megkönnyíti a mindennapjait. Az e-ügyintézési felületen ke-

resztül az ország bármelyik pontjáról, gyorsan és kényelmesen intézhetők az önkor-

mányzati ügyek. Az elektronikus ügyintézést választók így nemcsak a sorban állás miatti 

bosszankodástól kímélik meg magukat, hanem támogatják a papírmentes és környe-

zetkímélő ügyintézést is 

Egy új vállalkozás elindítása, vagy egy meglévő adminisztrációs feladatainak teljesítése 

mellett nehéz a rohanó hétköznapok során még az önkormányzati hivatalt is útba ejteni. 

Szerencsére manapság erre már nincs feltétlenül szükség, hiszen van olyan digitális tér, 

amelyre belépve egyre több helyi hivatali ügy elintézhető. Az Önkormányzati Hivatali 

Portálon keresztül lakossági, ipari, kereskedelmi, szociális ügyek sora indítható és egy-

szerűen nyomon követhető.  

A portál segítségével a papír alapú, személyes megjelenést igénylő ügyintézés helyett 

az ország bármely pontjáról, bármikor, kényelmesen, online is intézhetők akár a magán 

és vállalkozói helyi adóügyek is. Adóigazolás kérhető, túlfizetés esetén átvezetés és 

visszatérítés kezdeményezhető, gépjármű-, illetve termőföld adó jelenthető be, valamint 

helyi/önkormányzati adó- és értékbizonyítvány igénylésre is van mód. A helyi iparűzési 

adó bevallása a portál segítségével szintén könnyűszerrel megoldható, függetlenül at-

tól, hogy általános vagy ideiglenes tevékenységről van szó. 

Az elektronikus ügyintézésnek köszönhetően jelentősen megrövidül a helyi adóbeval-

lásra fordított idő. A lakosság mellett a gazdálkodó szervezetek is kényelmesen teljesít-

hetik helyi adóbevallással kapcsolatos kötelezettségüket, és lekérhetik helyi adóegyen-

legüket. Az online rendszerbe való belépést és személyes azonosítást követően ismét 

időt takarít meg a rendszer a felhasználónak, ugyanis közhiteles nyilvántartásokban 

meglévő személyes adatok már automatikusan kitöltve jelennek meg az űrlapokon.  

Az online ügyintézési felületen közel félszáz különféle ügy indítható, többek között ipari 

és kereskedelmi, hagyatéki, birtokvédelmi, valamint szociális, sőt az Önkormányzati Hi-

vatali Portálról is közvetlen linken elérhető, az úgynevezett e-Papír szolgáltatás 

(epapir.gov.hu) segítségével szinte bármilyen egyéb ügy is benyújtható elektronikus 

úton. A bejelentkezett felhasználók bármikor nyomon követhetik az általuk indított helyi 

önkormányzati ügyeket, így pár kattintás után megtekinthetik, hol tart az adott ügy, illet-

ve az előzetesen már kitöltött űrlapjaikat is könnyedén elérhetik. 

Az Önkormányzati Hivatali Portál az https://e-onkormanyzat.gov.hu weboldalon és tele-

pülésünk weboldalán is elérhető.  



 

ÖNKORMÁNYZATI  HÍREK 

Oldal  4                Érsekhalmi Hírmondó 

 

Tisztelt Lakosok! 

A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Törvényességi Felügyeleti Főosztálya felhívta 

Önkormányzatunk figyelmét arra, településünkön a „Károly Mihály utca” elnevezése 

nem felel meg a jogszabályi követelményeknek, mivel a közterület elnevezése nem 

tartalmazhatja „olyan személy nevét, aki a XX. századi önkényuralmi politikai rend-

szerek megalapozásában, kiépítésében vagy fenntartásában részt vett” 

 

Érsekhalma Község Önkormányzata Képviselő- testülete elhatározta, hogy a Károlyi 

Mihály utca nevének megváltoztatásához a település lakosainak véleményét is kiké-

ri. 

Kérem a javaslataikat írásos formában, aláírva, lezárt borítékban, rövid indoklással 

2019. május 17-ig juttassák el a Nemesnádudvari Közös Önkormányzati Hivatal Ér-

sekhalmi Kirendeltségére. 

 

A javaslatuk megtételénél kérem szíveskedjenek az alábbiakra figyelemmel lenni: 

 
közterület, illetve közintézmény nem viselheti: 

 

Olyan személy nevét, aki a XX. századi önkényuralmi politikai rendszerek megalapozásában, kiépítésében vagy fenn-

tartásában részt vett 

Az új elnevezéséknél betűk vagy számjegyek nem helyettesíthetik a közterületnevek előtagját 

A település közigazgatási területén több azonos elnevezésű terület nem lehet 

Az idegen eredetű és nehezen kiejthető szavakat az elnevezéseknél kerülni kell. A közterület elnevezése során töre-

kedni kell arra, hogy az elnevezés közérthető legyen és a magyar nyelvhelyesség szabályainak megfeleljen. 

A közterület nevének megállapításakor figyelemmel kell lenni a történelmi hagyományokra, a földrajzi környezetre.  

Közterület elnevezésekor előnyben kell részesíteni a helyhez kötődő neveket. 

Élő személyről közterületet elnevezni nem lehet. Erre legkorábban a személy halálát követő 20 év múltán kerülhet sor. 

A személyről történő elnevezés során törekedni kell arra, hogy az elnevezés olyan személynek állítson emléket  

akinek közismert tevékenysége az emberiség, vagy a magyar nemzet történelmében kiemelkedő jelentőségű volt 

és személye közmegbecsülésnek örvend; 

aki a tudomány, művelődés, sport vagy a társadalmi élet egyéb területén kimagaslóan jelentőset tett vagy alkotott 

és ezáltal személyének emléke megőrzésre méltó; 

akinek a település életében, történetében kiemelkedő szerepe volt, tevékenységével hozzájárult a település egé-

szének vagy egy részének fejlődéséhez. 

 

Ha a névadó személy foglalkozása, hivatása vagy egyéb ismertető jegye szorosan kapcsolódik a 

személyhez, akkor az utcanévben is feltüntethető. 

A személyről történő közterület-elnevezésről való döntést megelőzően be kell szerezni a névadó 

személy fellelhető közeli hozzátartozójának hozzájárulását. 

 

 

 

                                                                                                           Horváth Roland 

                                                                                                             polgármester 
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WiFi4EU Pályázat: 

Az Európai Bizottság Innovációs és Hálózati Projektek Végrehajtó Ügynöksége (INEA) 2019. április 

hónapban pályázatot hirdetett meg, ingyenes WIFI hozzáférési pontok kialakításának támogatására. A tá-

mogatás célja, hogy a közösségi élet legfőbb színterein, mint például a parkokban, a köztereken, a közép-

ületekben, a könyvtárakban, az egészségügyi központokban és múzeumokban Európa-szerte ingyenes, 

nagy sebességű vezeték nélküli internetkapcsolat álljon a lakosok és az Európába látogatók rendelkezé-

sére.  

A WiFi4EU kezdeményezés keretében, Érsekhalma Község Önkormányzata beadta pályázatát a 15 000 

euró értékű utalványra. Településünk korszerűsítése érdekében ingyenes WIFI hozzáférési pontokat helyez-

nénk el az orvosi rendelőnél, Tájháznál, buszmegállóban, illetve a játszótéren. 

 

Szabadidőpark kialakítása és Traktor-adapterek beszerzése 

Érsekhalma Község Önkormányzata két pályázatot nyújtott be a Felső-Bácska Vidékfejlesztési Egyesület- 

Települések élhetőbbé tétele című, VP6-19.2.1-32-1-17 kódszámú felhívásra, melyekre támogatást nyert. 

Az idei évben egyrészt felújításra kerül az érsekhalmi játszótér, melynek során utcai fitnesz eszközök, 

kandeláberek és további játékok kerülnek elhelyezésre. Parkoló és teljes lefedettségű wifi hálózat 

kerül kialakításra. 

Az önkormányzat további fejlesztése kapcsolódik egy korábbi nyertes pályázathoz, melynek során egy 

fülkés traktor beszerzése valósult meg. A jelenlegi projekt a traktorhoz szerelhető gépek, berende-

zések (pótkocsi, markoló adapter és sószóró) beszerzésére irányul. 

        

 

Napközi konyha üzemeltetése: 

A napközi konyhát üzemeltető bérlő Csepregi Gastro Food Kft.  2019. május 6. naptól tálaló 

konyhaként fogja működtetni az érsekhalmi konyhát. Az önkormányzat az ebédet a Kft. ál-

tal üzemeltetett borotai főző konyháról fogja szállítani. A szociális étel kiosztása az eddigi 

gyakorlat szerint történik, saját ételhordóban melyet, 11:00 - 12:00 óra között lehet elvinni a 

konyháról.  

Következő napi ebéd lemondását mind a szociális étkezőknek mind az óvodás és isko-

lások esetében előző nap 11:30 óráig lehet megtenni a konyhán a 78/548-020 telefon-

szám 15-ös mellékletén. 

Amennyiben a lemondás 11:30 óra után történik meg, úgy a következő napi ebédet ki 

kell fizetni! 

Az ebéd kifizetésében nincs változás azt minden hónap 10-15ig lehet megtenni az önkor-

mányzatnál. Kérjük a lakosság szíves megértését és a fentiekben való együttműködést! 
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Közmunkaprogram 2019. 

Lezárult az előző évi szociális közfoglalkoztatási program. A fürdőkonténerre végleges jel-

leggel megkapta a használatba vételi engedélyt önkormányzatunk. 

 

Önkormányzatunk 2019.03.01. – 2020.02.29-ig 7 fő közfoglalkoztatására kapott 100%os 

állami támogatásra lehetőséget. 2,84 hektár területen gyümölcsös kertet kíván kialakítani 

az önkormányzat saját földterületén. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programunkat eszközbeszerzéssel is támogatja az állam, mintegy 10 millió Ft értékben vá-

sárlunk pótkocsit, fűkaszákat, V-tárcsát, 1000 db oltványt, permetezőket. A tárgyi esz-

köztámogatás kiterjed munkaruha és védőital beszerzésére, üzemanyag támogatásra. 

Ebből a támogatási keretből szeretnénk kutat is fúratni a gyümölcsös területére, továbbá 

növényvédelmi védősávot kialakítani a vegyszerszóródás felfogására. Önkormányzatunk 

saját költségen kívánja a területet kerítéssel megóvni. 

Szintén 2019.03.01. – 2020.02.29-ig hosszú időtartamú közfoglalkoztatásra 70 %-os tá-

mogatással 2 fő foglalkoztatására kaptunk állami támogatást. Ez a két dolgozó az önkor-

mányzat kötelező ellátandó feladatainak végrehajtásában segít. 
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Fogorvosi ellátás Érsekhalmán: 

Dr. Domokos Beatrix fogszakorvos 2019.03.31 napjával felmondta a fogászati 

alapellátási szerződést, nyugdíjba vonult. 

2019.04.01. naptól az ellátást a MEN-SANA ÉVA FOGÁSZATI Kft. 
(Nemesnádudvar, Petőfi u. 67. képviselő: Dr. Halmágyi Szilárd) látja el. 

 

Az érsekhalmi rendelés a megszokott időben hétfőn 9-12 óráig van. 

 

Telefonelérhetőségek: 

Dr. Halmágyi Szilárd: 70/270-0537 

Rendelő: 70/317-2622  
 

 

 

 

Tisztelt Közlekedők! 

Tájékoztatjuk Önöket ,hogy 

a 5312-es jelű úton a Hajós- 

Hajós-pincék közötti szaka-

szon a DVCS –n átívelő híd 

lezárásra került. 2019. ápri-

lis 26-án a forgalmat a mel-

lette megépített ideiglenes 

hídra tereltük át, melynek 

teherbírása 22 tonna , szé-

lessége 3,5 m. 

Kérjük ,hogy a túlméretes 

járművekkel kerüljék el a 

fenti útszakaszt! 

 

       Hajós város polgármestere 



 

Oldal 8                           Érsekhalmi Hírmondó         

       Érsekhalmi Német Nemzetiségi Óvoda 
  

2018. őszi projektünk /”Levél az erdőből”/főbb eseményei voltak:  

♣Állatok világnapján Molnár gyöngyi lovardáját tekinthettük meg. Minden gyermekünk lovagol-

hatott pónilovon. Köszönjük Gyöngyinek a lehetőséget. 

♣Interaktív vetélkedőnkön a következő egyéni, páros, csoportos versengések zajlottak: Levél-

kupac készítő verseny csapatban 

 Almabúvár verseny – almaevés vizes tálból kéz segítsége nélkül 

 Mazsolaevés pálcikával 

 Gesztenye-dió dobó verseny két csapatban 

A nap fő eseménye volt az almás linzer készítése. Óvodásaink tésztát nyújtottak, sodortak, al-

mát reszeltek, majd délben elfogyasztottuk a közösen sütött kalácsot. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

November 9-én ünnepeltük a Márton napot az iskolásokkal. 

A felvonulást megelőző hetekben lázasan készültünk óvodásainkkal. Lámpásokat készítettünk, 

Márton napi dalokat tanultunk, valamint a Márton legenda eseményeivel, jelentés tartalmával 

ismerkedtünk. 

Idén is nagy volt az érdeklődés, szép hosszú sorral meneteltünk a község utcáin. 

A közönségünket zenés, táncos libajátékkal örvendeztettük.  

Köszönjük az óvodai, iskolai szülők, Csernyák család segítségét.  

Az advent, karácsony várás időszakának történései: 

- December 6-án járt óvodánkban a Mikulás. Az óvodások és bölcsődések az önkormányzat és 

Pakuts doktornő jóvoltából csomagot, különböző fejlesztő- és szerepjátékokat (autók, kirakók, 

babakocsi, babák, stb.) kaptak.  

- Luca- búza vetés december 13-án 

- Szünet előtti utolsó napon bölcsődések, óvodások együtt díszítették a mennyezetig érő kará-

csonyfát, amit a Nemes családtól kaptunk, ezúton is köszönjük! 

December 20-án, karácsonyköszöntő ünnepünkön középső-, és nagycsoportos gyerekeink Bet-

lehemes játékot adtak elő. 

2019 januárjától létszámunk a következőképpen alakul: 

☺Óvodások: 23 fő – 5 új gyermek érkezik a csoportba 

☺Bölcsődések: 8 fő 
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Nemesnádudvar-Érsekhalma Német 

                Nemzetiségi Általános Iskola 

 
Október elején dinoszauroszok kedves társaságában 

 töltöttünk el egy napot Szegeden, a Móra Ferenc Múzeumban.  

A dinók közül többen mocorogtak, nyekeregtek, érdeklődve  

fogadták az érsekhalmi látogatókat. Sétáltunk a városban, 

 játszottunk játszótéren, sőt fagyiztunk is. 

 Köszönjük a szülőknek, hogy lehetővé tették az 

 emlékezetes kirándulás megszervezését.  

 

 

Október elején megvolt a szokásos papírgyűjtés, köszönjük a közreműködő szülőknek a segítsé-

get. A papírgyűjtés a téli korcsolyázó program terheit csökkenti (nem kell terembérleti díjat fizet-

ni). 

November 9-én iskolás és óvodás ludacskák éneklésétől és lámpácskáitól volt hangos és fényes 

településünk. A hagyományos Márton-napot idén is megszervezte az óvoda, köszönjük a meghí-

vást.  

December elején megérkezett a várva-várt Mikulás, egyenesen Lappföldről. Volt puttonyában min-

den jó, aminek hatására minden gyerek egy-egy jósági ígéretet tett, ki ilyet, ki olyat, innentől 

kezdve csak be kell tartani! Köszönjük a Télapó bácsinak, hogy eljött, jövőre is várjuk! Köszönjük 

a szülők és Petrezselyem Zoltán támogatását. 

 

Advent végén a Palánta Bábcsoport tett látogatást iskolánkban, és egy kis mese keretében mu-

tatták be a december 24-i, éjféli történetet. Az utolsó tanítási napon az X-Klub látta vendégül ta-

nulóinkat. A karácsonyi ünnepkörhöz kapcsolódva Papp Szabolcs beszélgetett a gyerekekkel, 

majd ünnepi lakoma következett 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Köszönjük Dr. Pakuts Jutkának, Szabóné Gyöngyinek, az iskolai alapítványnak, Papp Szabolcsnak, 

az X-Klubnak a süteményeket, az ajándékokat – labdákat, játékokat -, (az egész félévi) szervezést, 

és ezt a Karácsony előtti projektnapot!  

 

 

Időközben nyitottunk Facebook-os oldalt „Érsekhalmi Iskola” néven, remélhetőleg sok régi és ak-

tuális képet tudunk feltenni. A link: https://www.facebook.com/%C3%89rsekhalmi-Iskola-

1836659089722148/   Kellemes böngészést! 

https://www.facebook.com/%C3%89rsekhalmi-Iskola-1836659089722148/
https://www.facebook.com/%C3%89rsekhalmi-Iskola-1836659089722148/


 

Érsekhalmi Hírmondó 

Az Érsekhalmi Általános Iskola        

Tanulóiért  

Alapítvány 
MENŐ MENZA 

 

A 2019 –es tanévben április 30-án be-

fejeződött az  EFOP-1.8.5-17-Menő 

Menzák az iskolában „ Az vagy amit me-

geszel” pályázata. 

 
Az egészséges életmód jegyében a nemesnádudvari sportcsarnokban tar-
tottuk programunkat. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
2018.decemberében Gonda János  halászlével kínálta a Bio-piacra látogatókat, 
60 000 Ft adományt gyűjtött alapítványunk részére. Köszönjük. 
 
 
 
2019.február 16-án felnőtt farsangi 
bált szerveztünk, melynek bevételét, 
179 500 Ft-ot  alapítványunk  kere-
tein belül a gyerekekre fordítunk. 
Ezúton is szeretnénk megköszönni a 
sok tombola felajánlást az érintettek-
nek! 
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               Érsekhalmi Hírmondó 

XXII. NÉPZENEI TALÁLKOZÓ 

 

A Hagyományőrző Érsekhalmi Népdalkör szervezésében 2019.február 23-án 

megrendezésre került a XXII. Népzenei Találkozó amelyen felléptek: 

 Ludasi Füzérfonó Népdalkórus 

 Rézsarkantyú Citerazenekar,Délibáb Táncegyesület Bécsből 

 Bokréta Asszonykórus Bácsborsódról 

 Új Pávakör Jánoshalmáról 

 PöndölösöK Citerazenekar Jánoshalmáról 

 Nagybaracskai Gyöngyösbokréta Hagyományőrző Népdalkör 

 Hagyományőrző Érsekhalmi Népdalkör 
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Együtt Érsekhalmáért Egyesület hírei 

               Érsekhalmi Hírmondó 

IKSZT Nyitva tartás:  

Hétfő: 8-16    Csütörtök: 8-16 

Kedd: 10-18    Péntek: 8-16   

Szerda: 10-18  Szombat: 14-18                                        
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Ősztől–Tavaszig az IKSZT-ben 
Szeptembertől-áprilisig Könyvtármozi és foglalkozások…. 

 

 

 

 

 

 

 

Októberben tökfaragás (köszönjük Balla Jánosnak a tököket) 

 

 

 

 

 

 

 

Decemberben Adventre, áprilisban Húsvétra készültünk (kreatív foglalkozások) 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 



 

1. SVÁB SAROK PIKNIK                2019.05.01. 

 

Egy vidám napot ünnepel-
tünk együtt a Sváb Sarok te-
lepüléseivel        
(Császártöltés,     
Érsekhalma,       
Hajós és              
Nemesnádudvar). 

 

 

 

 

MIKULÁS, Karácsony 

 

Érsekhalmi Hírmondó 
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Farsangi mulatság 
 

 

 

 

 

Húsvéti Református Istentisztelet 
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ÁGI VEGYESKERESKEDÉS 

Érsekhalma Fő u.64. 

Nyitva tartás: Hétfő—Péntek 

De.:9-12-ig 

Du.:15-17-ig 

Tel::06/ 20 452 44 63 

Kínálatunk: játék,ajándék, háztartási cikkek, vegyi áru, selyemvirág, koszorú,  

tartós élelmiszer, műanyag áru, üdítőitalok,szeszesitalok,vetőmagok… 

AKCIÓ a turkálónkban: ruhák, cipők, kabátok... 



 

Érsekhalmi Hírmondó 

A KERESZTSÉGRŐL 

 
Az ószövetségi szentírás ír egy Námán nevű gazdag, pogány főemberről, aki leprás lett és 

gyógyulást keresett bajára. Elizeus próféta által azt az üzenetet kapta az Úrtól, hogy menjen el 

Izraelbe, a Jordán folyóhoz és mosdjon meg benne, így majd visszanyeri egészségét. Ez a Námán, 

vonakodva ugyan, de elment, és hétszer megfürdött a szent folyóban. Isten pedig nagy csodát tett 

vele és megtisztította őt.   

Nagyszerű előképe ez annak a csodánál is nagyobb valóságnak, amit az „új Izrael”, az 

Egyház birtokol. A mi szent folyónk a keresztkút vize, amit maga Jézus alapított. Mennybemene-

tele előtt ugyanis azt parancsolta tanítványainak, hogy hirdessétek az én szavaimat mindenkinek, 

és kereszteljétek meg őket az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Korábban pedig azt ígérte, 

hogy aki hisz és megkeresztelkedik, az üdvözül.   

Így hát a keresztkút vize az, amely a Szentlélek erejével egyedül képes lemosni rólunk minden 

személyes szennyet és az áteredő bűn minden foltját, melyek egyébként távol tartanának ben-

nünket az Istentől. Ezért sem mindegy, hogy valaki megvan-e keresztelve vagy sem.  

Hogy a hitetlenek, akiknek sok esetben fogalmuk sincs arról, hogy mi mit is vallunk, nem 

értékelik sokra a mi csodafolyónkat, az érthető. Azon azonban már meg lehet döbbenni, amikor 

egy keresztény ember is lenézi a keresztséget, mert valójában már ő sem tudja, hogy mi is az.  

Valószínűleg azért van ez így, mert bennünket még kisgyerekként kereszteltek meg. Ön-

magában véve ezzel még nem volna baj, csakhogy így sokszor elmarad a hitért való megküzdés 

folyamata. Emiatt egyesek az javasolják: meg kellene várni a 18. életévet, hogy akkor az illető 

felelősségteljesen eldönthesse, meg akar-e keresztelkedni vagy sem.  Nem kell megvárni! A ke-

reszténység az örök életre vezető út. A keresztségkor nemcsak vízzel öntenek le bennünket, - az 

csak egy külső jel – hanem olyankor a Szentlélekbe merülünk alá és Jézus saját isteni életével 

burkolja be lelkünket.  

Ahogy senkit sem kérdeznek meg a fogantatása előtt arról, hogy akar-e létezni, így nem 

kell megkérdezni az öntudatlan kisgyermeket sem, hogy akarja-e az Istennel való örök életet. 

Szülei a legjobbat akarják neki, és amint átörökítik számára anyanyelvüket, úgy a nevelés folya-

matával átadják hitüket is.  

Számunkra a keresztség nagy kincs. Olyannak, aki nem értékeli semmire sem, nem adhat-

juk oda. Aki viszont kereső és nyitott az Isten titkaira, annak felnőttként is kiszolgáltatjuk.  Kis-

gyermekeket pedig abban az esetben keresztelünk, ha legalább az egyik szülő megígéri azt, hogy 

őt a katolikus hitben neveli fel. Ha ez az őszinte szándék fennáll, akkor hozzuk el a kereszteletlen 

gyermekeket a templomba, hogy kiragadva őket a sátán hatalmából Isten gyermekeivé lehesse-

nek!  

-Róbert atya- 

 

HALMI APRÓ 

 

Hirdetés feladható a negyedévente megjelenő 

Hírmondóban: 500 Ft / hirdetés/fél oldal 

Hirdetésfelvétel: IKSZT-ben 

E-mail: eh.xklub@gmail.com 

Telefon: 06/ 70 346-0753 
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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 (06-79/563-004) 

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

 

Képviselő testület 

A polgármester,az alpolgármester és a képviselő testület   szívesen állnak a lakosság rendel-

kezésére. 

Horváth Roland, polgármester – 06 70/334-0295 

Bekő Csaba, alpolgármester – 06 70/374-2695 

Dr. Pakuts Jutka, képviselő – 06 30/218-2944 

Németh Éva, képviselő – 06 20/214-6278 

Gonda János, képviselő – 06 70/310-6514 

Érsekhalma honlapja:   

 www.ersekhalma.hu 


