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Civil sarok
Tisztelt halimbai lakosok!

A Civil sarok rovatunkban most a falunk védelmét biztosító Polgárőr egyesület, a közösségi munkában jeleskedő Együtt a 
Jövőért Halimbán Egyesület és a kisgyermekes szülőket tömörítő Kismama Klub számol be munkájáról.

Ahhoz, hogy mindenkit be tudjunk mutatni, kérjük azokat a civilszervezeteket, akik még nem küldték el bemutatkozásukat 
és éves beszámolójukat, írják le néhány mondatban eddigi tevékenységeiket és röviden vázolják ezévi terveiket is. A 
bemutatkozást a folyamatosan megújuló halimba.hu weboldalra is feltesszük. Emellett bármilyen egyéb a falu lakóinak 
számára is érdekes információt is szívesen veszünk. (pl. tagtoborzás, közösségi munkára felhívás, rendezvény szervezés stb).  

Ezeket a fényképes beszámolókat, az alábbi e-mail címekre küldjék el, vagy juttassák el a Művelődési Házba: 
sanita39@gmail.com,  halimbaihirek@gmail.com

Kismama Klub

A 2013-as évben a Hársfa Óvodában működő Kismama Klub a korábbi évekhez 
hasonlóan fogadta és várta a három év alatti gyerekeket szüleikkel.

A Kismama Klubba jelentkező családoknak egész évben havonta egy alkalommal 
szerveztünk programot. A résztvevők száma hasonló volt, mint az előző években és a családok 
rendszeresen eljöttek a meghirdetett összejövetelekre. 14 család járt hozzánk, összesen 17 
kisgyermekkel. Közülük 4 család lakik Szőcön, 8 Halimbán, 2 pedig Ajka-Padragkúton.

Az első alkalommal felmértük a jelentkezők igényeit. A családok a kötetlen együttlét 
mellett a kötött programokat, előadásokat is igényelték. Így több alkalommal szerveztünk 
előadást is. Ezek témája volt:

•2013. jan. Fülöp Magdolna /az ajkai Nevelési Tanácsadó vezetője/ előadása a 
dackorszakról, fegyelmezésről a nevelés során.

•2013. febr. Ajkai Mentőszolgálat mentőtisztjének bemutatója „Elsősegélynyújtás 
kisgyermekkorban” címmel.

•2013. márc. A Veszprém Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve Egészségfejlesztési Osztályának 
előadása „A televíziózás hatása tudományos kutatások tükrében” címmel.   

•2013. ápr. Egészséges ételek elkészítésének módjáról kaphattak a szülők tájékoztatást, kóstolóval egybekötött összejövetelünkön. 
•2013. máj. Gyermeknapi rendezvényünkön is szeretettel vártuk a Klub tagjait, labdával ajándékoztunk meg minden gyermeket.
•2013. okt. A Művelődési Ház „Együtt a közművelődésért Halimbán” pályázatának köszönhetően Ringató foglalkozást 

szervezhettünk Németh Noémi szakember segítségével.
•2013. nov. Szintén pályázati pénzből a szülők kérésére újra meghívtuk Fülöp Magdolna gyermekpszichológust, aki nevelési 

tanácsokat adott.
•2013. dec. Téli kézműves foglalkozást szerveztünk, ahol a szülők gyermekeikkel közösen barkácsolhattak. A találkozó végén 

Mikulás ajándékkal kedveskedtünk a kicsiknek.

Terveink a 2014. évre

• Január 8-án Szalai Katalin védőnő tartott előadást „Szobatisztaságra nevelés” címmel, majd beszélgettünk arról is, hogyan éli 
meg a nagyobbacska gyermek, ha kistestvére születik.

• Február 5-én újra az Ajkai Mentőállomás mentőtisztjének „Elsősegélynyújtás kisgyermekkorban” című bemutatója lesz.
• Március 5-én terápiás kutyás bemutatót tervezünk.
• Április 2-án a már megszokott és nagy érdeklődéssel várt reform étel bemutató és kóstoló következik Poór Istvánné 

élelmezésvezetővel.
• Május 30-án egész délelőttös gyereknapi programra hívjuk a Kismama Klub tagjait az óvodába, ahol lesz lufis bohóc, légvár…stb.
• Októberben újra felmérjük az igényeket, majd összeállítjuk programjainkat új tagjainkkal.
• Novemberben előadást tervezünk igény szerint.
• Decemberben kézműves foglalkozást szeretnénk adventi témában.

Továbbra is szeretettel várjuk minden hónap első szerdáján délután 16.00 órától az érdeklődő szülőket és gyerekeket!

Kedves Édesanyák! Ne feledjétek, hogy sokkal könnyebben kezdi óvodás életét az a gyermek, aki már ismerős 
környezetbe érkezik! Gyertek a Kismama Klub foglalkozásaira! Beszélgessetek az óvoda nyugodt környezetében 
hasonló élethelyzetben levő társaitokkal!

Köszönjük mindenkinek, aki bármilyen formában támogatta céljainkat!
2013-ban Nyárs Béla volt a legnagyobb civil támogatónk, aki 50 000 Ft-ot adományozott a Kismama Klubnak! Köszönet érte!
Ezen kívül köszönjük szépen a Művelődési Háznak (Lukács Zsanettnek), hogy TÁMOP-3.2.3.B-12/1-2013-0007 „Együtt a 
közművelődésért Halimbán!”  című pályázatával színesebbé, még élménydúsabbá tette programjainkat!



Tisztelt Olvasóink!

2013. év jelentős változásokat hozott az Önkormányzatok életében, így Halimba Község 
Önkormányzatának gazdálkodásában is fontos változások következtek be.

2013. január 1. napjától az általános iskola működtetése átkerült a Klebelsberg Intézményfenntartó 
Központ (KLIK) hatáskörébe. Az iskola tulajdonjoga az önkormányzatnál maradt, de a szakmai felügyeletet, a 
működtetést és üzemeltetést az Állam látja el. A dogozók munkáltatói joga szintén átkerült  KLIK-hez. Az 
iskolában zajló gyermekétkeztetés azonban továbbra az önkormányzatok kötelező feladata maradt.

2013. június 1. napjától megszűnt a Bakony Völgye Óvoda Társulás és Hársfa Óvoda Egységes Óvoda 
Bölcsőde néven önállóan végezzük az óvodai nevelés és bölcsődei ellátás feladatait. 2013. évben Kötelező 
önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztésére benyújtott BM pályázat az Óvoda konyhájának 
bővítésére, felújítására előfinanszírozásként 26.042 eFt-ot nyertünk, mely teljes összegben az önkormányzat 
számláján rendelkezésre áll. Felhasználására ez évben kerül sor. Az iskolai ebédet jelenleg vásárolt élelmezés 
formájában biztosítjuk. A konyha felújítása után a mai 100 adagos konyha 300 fő étkeztetését lesz képes ellátni, így az óvodai és szociális 
étkeztetés mellett az iskolások élelmezését is a saját konyhánkról biztosítjuk szeptembertől.

2013. január 1. napjától Körjegyzőség megszűnt és Ajka, Halimba, Öcs Önkormányzatok közösen megalakították az Ajkai Közös 
Önkormányzati Hivatalt, melyből az utóbbi kettő feladatellátása helyileg a halimbai kirendeltségen valósul meg. A körjegyzőség 
megszűnésével és a járási hivatalok megalakulásával a köztisztviselői létszám 1 fővel csökkent. A Járási Hivatalokhoz 3 fő került 
áthelyezéssel, a maradó feladatok ellátásához 2 új kollégát kellett felvennünk.

2013. év fontos volt a költségvetési támogatások átalakulása miatt. A költségvetési törvény az önkormányzatok számára feladat 
finanszírozást ír elő, ami azt jelenti, hogy az adott feladatra pl. óvodai nevelés, vagy gyermek étkeztetés kapott állami támogatás, csak a 
meghatározott feladatra fordítható, ha nem fedezi a kiadásokat az önkormányzat saját forrásból finanszírozza, ha nem használja fel a 
támogatást, akkor visszafizetési kötelezettség terheli.

Változást jelentett az is, hogy a gépjárműadó bevételek 60%-át az állam elvonta az önkormányzatoktól.
Költségvetésünket érzékenyen érintette, hogy a MAL Zrt. Felszámolása miatt bezárták a halimbai bauxitbányákat. Ez éves szinten 

több tízmillió forint bevételkiesést jelent a falunak, így az előző évekhez képest még inkább megfontolt, takarékos gazdálkodásra volt 
szükségünk. A plusz forrásainkat eddig sem éltük fel a működtetés során, inkább a falu fejlesztésére fordítottuk pályázati önrészek 
formájában. Ennek köszönhetően 2006-2013-ig 540 millió forint értékű beruházás jelegű fejlesztést sikerült megvalósítanunk.

A Szalai Miklós Gyógynövényes Tankert, egyre nagyobb ismertséggel elismertséggel bír, a tavalyi látogatószám már elérte a 2000 főt, 
belépőjegyekből és tanfolyamok szervezésével kapcsolatos bérleti díjainkból a bevételünk meghaladta az 1 millió forintot. Bevételeink 
növelése érdekében az idei évtől szeretnénk elkezdeni a gyógynövénypalánták és egyéb gyógynövény alapanyagok értékesítését.

Az elmúlt ötven év legnagyobb környezetvédelmi célú beruházása valósult meg a község szennyvízcsatorna hálózatának kiépítésével. A 
szennyvízelvezetés, mint ismeretes, a községben 100%-ban megvalósult. 2012. szeptember 21-én megtörtént a műszaki átadás átvételi 
eljárás. A benyújtott pályázatunkat a Közép-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség támogatta, összesen 247.088.200 Ft támogatást 
nyertünk a hálózat megvalósítására. A lakosok támogatásával 2011 februárban megalakult a Szennyvízcsatorna Beruházó Vízi közmű 
Társulat, mely megkezdte és végzi az érdekeltségi hozzájárulások gyűjtését a beruházáshoz.  A Társulatot a Cégbíróság bejegyezte, a 
működéshez szükséges további teendőket megtette és végzi folyamatosan. Mivel a beruházás befejeződött tovább már nincs szükség a 
társulat működésére. Így 2014 február 19-ére Társulati ülést hívunk össze, ahol dönteni kell a Társulat megszüntetéséről és az Elszámolási 
eljárás megindításáról. A kintlévőségek kezelését az önkormányzat veszi át, átvétel után megkezdjük a tartozóktól az elmaradt befizetések 
behajtását. A beruházás előkészítése műszakilag is hosszadalmas volt, a tisztított szennyvíz kivezetés, a régi csatorna-hálózat problémái 
miatt. Az eljárást rendkívül bonyolult pályázati előírások, majd a közbeszerzési eljárás lefolytatása lassította. Az üveggyári telephely egy 
téves tervezésből adódóan lemaradt az eredeti ajánlatkérésből. Idő közben azt is megterveztettük, lefolytattuk a közbeszerzési eljárást. A 
támogató szervezet pozitív döntésével 2013 május 26-án a projektet lezártuk. A pénzügyi elszámolást helyszíni ellenőrzés követte, amely 
minden vonatkozásban rendben zajlott. A támogató szervezettől az december elején kaptunk levelet miszerint a beruházás úgy 
műszakilag, mint pénzügyileg lezártnak tekinthető. 2013 szeptember 21-ig 261 magánszemély és 20 jogi személy csatlakozott a rendszerre. 
Ismételten köszönöm minden egyes halimbai lakosnak és vállalkozásnak, hogy felelősségteljesen felismerték a szennyvízcsatorna hálózat 
kiépítésének fontosságát és határidőben teljesítették a fizetési és rákötési kötelezettségüket.

Halimba, 2014. február 3.  Tóbel János
 polgármester

Önkormányzati tájékoztató a 2013-as évről

Beszámoló az EJHA Egyesület 2013. évi tevékenységéről

2013 is eseményekben gazdag év volt az egyesületünk életében. A következőkben dióhéjban foglaljuk össze tevékenységeinket.  
Továbbra is minden hónapban szelektíven összegyűjtöttük a faluban a műanyag és alumínium hulladékokat. Emellett az idén az 
elektromos hulladékgyűjtésben is részt vettünk.  Összejövetelinket családias, baráti hangulat jellemezte, mivel minden találkozáskor 
valamilyen játékos, kézműves, beszélgetős programot szerveztünk: húsvéti bolondos vetélkedő, játékdélután, mézeskalács sütés, névnapi 
bulik, közös főzések, sütések.  A szórakozás mellett a munkából is kivettük a részünket: a településszintű rendezvényeken aktív segítő 
szerepet vállaltunk: nyáron, Kapolcson a Művészetek völgyében a falu standján népszerűsítettük Halimbát. A Bányász Nyugdíjas Klub 30 
éves évfordulóján felszolgálást vállaltunk.  Az őszi biciklifesztiválon főztünk a versenyző gyerekeknek, a családi egészségnapon teával 
kínáltuk a vendégeket.  A hagyományos ruhagyűjtési akciónk most is sikeresnek bizonyult. Mivel már gyakorlott pályázatírási 
tapasztalattal rendelkezünk, 2013-ban is sikeresen pályáztunk, melynek eredményeként egyesületünk 5 millió Ft-ot nyert LEADER- 
pályázat keretében mobil színpadra, projektorra, a 2014. évi falunapi rendezvény programjaira és kiadvány-szerkesztésre. A munka 
mellett azért az aktív pihenésre is jutott időnk. Több gyalogos és kerékpár túrán, kiránduláson vehettek részt egyesületünk tagjai: 
Keszthely-Balatonszentgyörgy biciklitúra, Pannonhalmi bortúra, Sárvári fürdőzés.  Bátorságtúrázó csapatunk az országos Kéktúra 
Sárvár-Hosszúpereszteg és  Szajki-tavak - Sümeg szakaszát járták be .  Emellett még kulturális élményekkel is gazdagodtunk: idén a litéri 
Zöldág és Szárazág Néptáncegyüttes műsora segített a karácsonyváró hangulatot megteremteni. Évvégén az újonnan megnyílt veszprémi 
Hangvilla épületében néztük meg a Pannon Várszínház előadásában a” Száll az ének „című musicalt.  

Mindenkinek köszönjük, aki az elmúlt évben erkölcsileg, anyagilag (adója 1%-ával), vagy bármilyen más módon támogatta 
egyesületünk munkáját!

Legfőbb tervünk a jövőben: TOVÁBBRA IS HALIMBÁN, HALIMBÁÉRT TEVÉKENYKEDÜNK!



Anyakönyvi hírek

Születések:
Január hónap

Makkosné Balogh Adrienn és Makkos Krisztián gyermeke: Makkos Krisztina
Busznyák Ferencné  és Busznyák Ferenc gyermeke: Busznyák Natália Fanni

Február hónap
Ferenczi Ágnes és Nagy-Balázs Krisztián gyermeke: Nagy-Balázs Milán Dániel

Április hónap
Németh Mónika és Németh Gergely gyermeke: Németh Mátyás

Június hónap
Torma-Szabó Anett és Torma Kristóf gyermeke: Torma-Szabó Hunor

Augusztus hónap
Vargáné Misi Erzsébet és Pintér Ferenc gyermeke: Varga Emili

November hónap
Racsek Katalin és Bogdán György gyermeke: Bogdán Anett Tifani
Kissné Ilyés Dalma és Kiss Péter gyermeke Kiss Péter Bendegúz 
Turi István és Turi Valéria gyermeke Turi István Bence 

December hónap
Berzsenyi-Simon Szilvia és Berzsenyi Tamás gyermeke: Berzsenyi Roland
Leskovics Ildikó és Fatér László gyermeke: Fatér Ákos
Dobos Szilvia gyermeke Dobos Lorenzó 

Házasság:
Csernovic József és Szabó Szilvia házasságkötése 2013. június 29. napján

Halálesetek:
Január hónap

Albrecht Istvánné Béke u. 10. szám alatti lakos
Február hónap

Preininger Imréné Ady Endre u. 22. szám alatti lakos
Április hónap

Nyárs István Vörösmarty u. 19. szám alatti lakos
Július hónap

Antal Lajosné Rózsa u. 12.szám alatti lakos
Vajai László Ady Endre u. 20. szám alatti lakos

Augusztus hónap
Kovács István Lajos Bányász u. 16. szám alatti lakos

Október hónap
Pilter Jánosné Petőfi S. u. 40. szám alatti lakos

December hónap
Mráz Imre Bálintné Kossuth u. 91. szám alatti lakos

Volt halimbai lakosok, akik Halimbán lettek eltemetve:
Gerecs Sándor István (március)
Szőke István (március)
Keresszegi Ferenc és Keresszegi Ferencné (március)

Nyugdíjas találkozó

A Művelődési Ház január 25-én hagyományteremtő szándékkal először rendezte meg a 
Nyugdíjas klubok találkozóját.  Jó házigazdaként a helyi Bányász Nyugdíjas Színjátszó kör 
tagjai fogadták a meghívott vendégeket, akik a zord időjárás ellenére szép számmal eleget is 
tettek a meghívásnak.  A találkozó háziasszonya, Jánosi Istvánné Eszti néni köszöntötte a 
megjelent klubokat:

- A nyugdíjas klubok régi jól bevált szokása, hogy kölcsönösen meghívják egymást egy–egy 
baráti találkozóra. Hiszen szükségünk van mindnyájunknak egy kis kikapcsolódásra, egy kis 
beszélgetésre és a közös programokra. A klubok célja, egy jó közösségben a magány feloldása, 
valamint egymástól tanulni, barátságokat kötni s a szép emlékeket megőrizni. Remélem ez a 
mai délutánon sikerül. 

 Majd Vajainé Szijártó Margit képviselő az Önkormányzat nevében üdvözölte a 
megjelenteket:

- A színes és mozgalmas klubélet, változatos programok, kirándulások, kulturális 
fellépések, jókedv és összetartás - talán így lehet néhány szóban röviden jellemezni a nyugdíjas 
klubok életét. Környezetüket gazdagítva gazdagodnak azok, akik tagjai e közösségeknek, hiszen a nyugdíjas lét arról is szólhat, hogy 
valami újat építhetünk, vagy éppen a múlt egy darabjának a megőrzésén munkálkodhatunk. A találkozók pedig, mint ez a mostani is 
alkalmat nyújtanak ezek bemutatására. – mondta a képviselő. 

Ezután a klubok kulturális tevékenységeikből adtak ízelítőt: a halimbai Kovács Bonita népdalokkal, Kántor Józsefné verssel 
köszöntötte a közönséget. Az ajkai Regős Nyugdíjasklub és a padragkúti Jószerencsét Nyugdíjasklub énekelt, az öcsi Nyugdíjasok pedig 
vidám jelenetet adtak elő. Különleges élményt nyújtottak a noszlopi Őszikék Nyugdíjasklub Nemzedékek Csoportja Fűben, fában 
orvosság címmel előadott produkciójukkal, amellyel a közelgő Balázs napi betegségűző népszokás felelevenítésén túl, a halimbai 
gyógynövénykultúra iránti tiszteletüket is kifejezték. 

A bemutatók után a süteményekkel megrakott asztalok mellett estébe nyúló beszélgetés és közös éneklés kezdődött. 
Gróf Emese művelődésszervező a rendezvényt értékelve elmondta, hogy ezúton szeretné megköszönni a Bányász Nyugdíjas Klub 

tagságának - és főként Jánosiné Eszti néninek – azt a szervező munkát, amit a program sikeres megvalósításáért tettek. 



A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai 
Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.
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Halimba Község Polgárőr Egyesület

 Halimba Község Polgárőr Egyesülete 19 éve, 1995-ben alakult. Elnöke: Dél Károly, helyettese: Kovács Tibor. 
Egyesületünk azért jött létre, hogy falunkban bűnmegelőzés céljából segítsük a rendőrség munkáját és a rendezvény 
szervezések alkalmával biztosítsuk a helyszíneket, útlezárásokat.

 Jelenleg 14 fővel munkálkodunk, csoportunk tagjai nyugdíjasok és aktív női illetve férfi dolgozók. Hetente 
éjszakánként, 2 alkalommal, 2-3 fővel 5 órát járőrözünk községünkben. Társaimmal mindezt szabadidőnkbe, térítés nélkül 
végezzük. 

 2013-ban egyesületünk 875 órát töltött járőrözéssel, ezenkívül részt vettünk a falu napi rendezvényen, 
Mindenszentekkor a temetőben járőröztünk, a bringafesztiválkor pedig a versenyszámoknál segédkeztünk és tárkonyos 
raguleves főzésével támogattuk az Általános Iskolát és az Óvodát. 

 Nagy örömünkre szolgál, hogy a Mozgáskorlátozottak Egyesületével az évek során jó kapcsolat alakult ki és már 
ötödik éve, hogy meghívtak minket a borgátai üdülőjükbe egy hétvégére, ahol kicsit elfeledkezhettünk a mindennapi 
gondokról, több időt tudunk fordítani egymásra.

 2014-es terveinkben szerepel: a falu által szervezett programokon aktívan segíteni, a tavalyi évhez képest még több 
időt járőrözéssel tölteni, a többi civil szervezettel karöltve községünkben az összetartást erősíteni.

 Szeretnénk, ha létszámunk bővülne, ezért új tagok jelentkezését várjuk az alábbi elérhetőségen: delkaroly@sanet.hu. 
Ezenkívül várjuk közbiztonsággal kapcsolatos észrevételeiket! Segítsenek, hogy egy kis figyelemmel vigyázhassunk 

szomszédainkra, rokonainkra, barátainkra!

Figyelmüket megköszönve: Dél Károly
elnök

Tisztelt Családok!

Ezúton szeretnénk Önökkel megismertetni a Start-értékpapírszámlát, amely a 
gyermeke(ik)  számára egy rendkívül előnyös megtakarítási forma!

Az állam által nyújtott életkezdési támogatás összege – ami jelenleg 42.500 Ft – a Magyar 
Államkincstár által vezetett Start letéti-számlán kerül automatikusan elhelyezésre a 
gyermek születését követően. (2005. december 31. napja után született gyermekek esetén.)

A szülőknek lehetőségük van azonban arra, hogy ezt az összeget a Magyar Államkincstár 
állampapír-forgalmazó ügyfélszolgálatain díjmentesen nyitható Start-értékpapírszámlára 
helyezzék át és azokat a Kincstár automatikusan kizárólag a gyermek születési évéhez 
igazodó Babakötvénybe fektesse be, amely infláció felett 3%-os kamatot garantál a futamidő 
végéig. Erre a számlára a szülők, törvényes képviselők és hozzátartozók – korlátlanul – 
fizethetnek be forint összegeket.  A befizetés összege után az állam támogatást nyújt.

A szülők, a törvényes képviselők és a hozzátartozók a 2006. január 1. előtt született gyermekek részére is nyithatnak – egyszeri, 
25.000 forint befizetése mellett – Start-értékpapírszámlát. 
Start-értékpapírszámla előnyei:

• a számlanyitás és a számlavezetés díjmentes, 
• bármekkora forint összeget be lehet fizetni a gyermek javára,
• a magánszemélyi befizetések után évente az összeg 10%-ának megfelelő, de legfeljebb évi 6.000 Ft további állami 

kamattámogatás jár. 
• a gyermek 18. életévének betöltéséig, illetve a Babakötvény lejáratáig keletkezett megtakarítás és hozam mentesül 

mindennemű adó, járulék és illeték alól.

Amennyiben felkeltettük érdeklődésüket a Start- értékpapírszámlával kapcsolatosan, bővebb információért hívják a Magyar 
Államkincstár Call Centerét (06-1-452-2900), látogassanak el a Kincstár honlapjára (www.allamkincstar.gov.hu), írjanak e-mailt a 
baba@allamkincstar.gov.hu címre, vagy keressék személyesen a Magyar Államkincstár Veszprém Megyei Igazgatóság állampapír 
forgalmazó ügyfélszolgálatát az alábbi elérhetőségeken:

• Veszprém, Budapest út 4.
• Pápa, Fő u. 5.

Számlanyitás megkönnyítése érdekében lehetőség van a Kincstár honlapján keresztüli on-line időpontfoglalásra, illetve 
ügyfélregisztrációra egyaránt.


