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Programajánlat

Nagyboldogasszony Napi Búcsú és Falunap
2014 augusztus. 15-16-17.

Augusztus15. Péntek:
 13:30-17:00   Horgászverseny
   (Nevezés a Kistónál)

Augusztus 16. Szombat:
 8:00-8:30 Zenés reggeli ébresztő
 8:30-10:30  Utcák közötti futball bajnokság a focipályán 
 16:00-16:50  Handa Banda Zenekar
 16:55-17:35 Kinizsi Táncegyüttes műsora (Tapolca)
 17.35-17:45  Tóbel János polgármester úr ünnepi köszöntője
 17:45-18:00   Free Kid Aerobik
 18:00-18.40 Tapolcai Musical Színpad Made in Hungária előadása
 18:40-19:00  Poppy Seed Halimba
 19:00-20:00  Sansz Együttes koncertje
 20:30- tól       Bál : Gábor és Tamás zenél
 Éjfélkor:     Sztárvendég Danics Dóra

Augusztus 17. Vasárnap:
 16.00-17.00      „Helyiek a helyiekért”Helyi vállalkozások és termékeik bemutatása
 16.00-16.40      Napraforgó meseszínpad – zenés interaktív gyerekműsor
 16.40-17.55       Free Kid Aerobik
 16.55-17.25      Mollini bűvészműsor
 17.25 -17.40   Poppy Seed' s, Halimba
 17.40-18.20   Operett Show-2 szoknya 1 nadrág – operett show
 18.20-19.00   Stand Up Comedy: Trabarna (Lórán Barnabás humorista)
A 16 -19 óráig tartó vasárnapi programok az Együtt a Jövőért Halimbán Egyesület 
„Együtt a Közös Gazdasági Jövőért Halimbán” elnevezésű pályázatban elnyert 
támogatásnak köszönhetően valósulnak meg.
 19.00-20.00  Hobby együttes retro koncertje 
 20:30- tól       Bál : Gábor és Tamás zenél

Háttérprogramok: 
 • Simon Zoltán helyi lakos festményeinek kiállítása a nagyteremben
 • Dr. Szalai Miklós Gyógynövényes tankert mindkét nap 16-18 óráig várja a látogatókat.
 • Ingyenes arcfestés
 • Ugrálóvár
 • Kirakodó vásár

A szervezők a programok és időpontok változásának jogát fenntartják!  A programajánlatot augusztus közepén keressék 
postaládájukban és a hirdetőtáblákon! Mindenkit sok szeretettel várunk!

             

További programok:
 • Jógafoglalkozás: minden kedden 17.30 órától
 • Gyerekeknek zoomba (Poppy Seeds): kedden és pénteken 17 órakor

Egyéb aktuális információkat olvashatnak településünk honlapján a halimba.hu weboldalon. Kattintson!

További információ a 06 - 20 – 263 83 88 telefonszámon, és személyesen a Művelődési Házban kedd- péntek 10-18 óráig, illetve 
e-mailben a muvhaz@halimba.hu

Mindenkit szeretettel vár! Gróf Emese 

Halimba Község Önkormányzata
I       KSZT Művelődési Ház

Együtt a Jövőért HalimbánEgyesület 

(S.A.)

Önkormányzati hírek

Csatorna
A faluban 13,6 kilométernyi csatornahálózat került kiépítésre. A Közép-dunántúli Operatív Program keretében megvalósuló 

hálózat kiépítése az Európai Unió támogatásával valósult meg. A 290 692 000 Ft összköltségű projekt 85 %-át pályázati forrásból 

fedezte a település. A fennmaradó 15% önerőt, az itt élők fizetik. Ennek finanszírozási módjaira többféle konstrukciót is kínáltunk a 

lakosoknak.  Azok, akik végig rendszeresen fizették, az OTP. lakástakarékpénztárt, de mégis úgy döntöttek, hogy más forrásból 

finanszírozzák az ingatlanra jutó csatornaberuházás összegét, mára megkapták a banktól a pénzüket. – nyilatkozta Tóbel János 

polgármester. Hozzátette: 
- A csatornázás végleges befejezése akkor történik majd meg, ha az erre a beruházásra létrehozott Szennyvízcsatorna Beruházó 

Víziközmű Társulat megszűnik. Most az elszámolási eljárás van folyamatban. Ennek részeként a Nemzeti Adóhivatal  

teljeskörűen átvizsgálja eddigi működését. Amikor a NAV-tól megérkezik az eredmény, összehívjuk a Tagságot és döntést 

hozunk a Viziközmű Társulat megszűntetéséről. S majd csak ezután veszi át az Önkormányzat a teljes vagyoni és további 

intézkedési jogokat. Ezt követően (már az önkormányzattól) minden lakos megkapja azt az egyenlegközlőt, melyben 

részletesen kimutatjuk befizetéseit, illetve hátralékát.  

Az alábbiakban a lakosság tájékoztatása céljából készített 2014. június 30-i állapot szerinti kimutatást teszem közzé: 
• Összes bekötés száma 458 ingatlan: ebből magánszemély 436, jogi személy (cégek, intézmények) 22 db.
• A jogi személyek mind megfizették a rájuk kirótt közműfejlesztési hozzájárulást 5 060 000 Ft összeggel.
• A magánszemélyek összesen 73 067 092 Ft-ot fizettek be a következő bontásban:
 - Készpénzzel összesen 171-en egyenlítették ki, ebből 47-en voltak olyanok, akik már rendelkeztek működő 

szennyvízcsatornával, ők a 30 %  kedvezmény miatt 161 000 Ft-ot fizettek ingatlanonként.
 - A készpénzes befizetések összesen 36 423 848 Ft bevételt eredményeztek a Víziközmű Társulatnak.
 - OTP Lakástakarékban elhelyezett megtakarításukkal 81-en fizettek, összesen 20 826 134 Ft összegben utalt át az OTP a 

Víziközmű Társulat számlájára.
 - A részletfizetési lehetőséget 181 fő választotta, innét 15 817 110 Ft befizetés érkezett.
 - Az OTP LTP- szerződéseknél nem voltak pontosak a befizetések, itt keletkezett néhány személynél túlfizetés. Ez összesen 

1 162 999 Ft-ot tesz ki. Ezen összegeket az Önkormányzat fogja visszafizetni, amint átveszi a Víziközmű Társulat 

vagyonát. Hátralékos befizetések a részletfizetőknél és az OTP LTP-s szerződéseknél is előfordulnak a nem rendszeres 

befizetések miatt.
 - 2014. június 30-ig a hátralékokból 2 871 325 Ft kintlévősége keletkezett a Társulatnak. Itt hívom fel a figyelmét a 

hátralékkal rendelkezőknek, hogy a társulat megszűnése után az Önkormányzat két fizetési felszólítást küld ki, majd ha 

ezek után sem történik befizetés, az Önkormányzat adóhatósága megkezdi ezen kintlévőségek beszedését, adók módjára 

történő behajtással. 
Tóbel János polgármester 

Óvoda felújítás
- A Belügyminisztérium - adóssággal nem rendelkező önkormányzatoknak - kiírt pályázatának köszönhetően kb 10 millió Ft-os 

költségből az idén végre befejeződik a több éve óta tartó óvodai felújítási folyamat. Eddig az óvoda működése mellett folytak a 

munkálatok. A konyhabővítés szerkezetkész állapotban van, a belső vakolási munkák mellett, a kivitelezők előkészítették az 

épületet a külső hőszigetelés megkezdéséhez.  Az óvoda nyári bezárása után, július közepétől pedig elkezdődik a régi konyhaépület 

bontása, az új bejáratok kialakítása, az óvoda teljes külső homlokzatának megújulása. Ehhez kapcsolódóan 3 millió forintból az 

óvodai konyha teljes bútorozása, informatikai fejlesztése, valamint a szükséges nagykonyhai berendezések beszerzése is 

megtörténik. Reményeim szerint szeptembertől a megújult intézmény továbbra is a település lakóinak minőségi és korszerű 

ellátását szolgálja majd.  – adta a tájékoztatást a polgármester.

Felhívás!
- Ezúton kérünk minden ingatlantulajdonost, földhasználót, hogy az ápolt, egészséges lakókörnyezet és saját egészségük 

érdekében ingatlanjaikon a gazt, parlagfüvet kaszálják le vagy irtsák ki és a folyamatos gyommentes állapotot fenntartani 

szíveskedjenek! Köszönjük!  
Önkormányzat 



(S.A.)

A legnagyobb elismerés, ha újra visszatérnek a vendégeink

Ebben a hónapban rendhagyó módon, egy olyan házaspárral ismertetem meg az olvasókat, 
akik bár hivatalosan nem itt élnek, mégis munkájukból adódóan mára annyi időt töltenek a 
faluban, hogy már „halimbainak” is mondhatnák magukat. 

Paksa Jenő és felesége Ági 6 éve döntötték el, hogy turistaszállót alakítanak ki egy 
használaton kívüli irodaház helyiségeiből.  Az első évben csak 10 – 12 fő számára tudtak ágyat 
biztosítani, de az évek során folyamatosan bővítették mind a szálláshelyek számát, mind a 
szolgáltatások körét. De ne ugorjunk ennyire előre az időben. 

- Honnan jött az ötlet, hogy itt Halimbán turistaszállót létesítsetek? 
- Évekig kerestük az épület megfelelő üzemeltetési formáját. Rendszeresen részt vettünk 

helyi lakossági fórumokon, tájékozódtunk, mire lenne igény. Egy ilyen összejövetelen 
beszélgettünk  Tóbel János polgármesterrel, aki felvázolta a falu jövőbeli turisztikai fejlesztési 
elképzeléseit.  Itt említette meg, hogy lehetne a gyógynövények iránt érdeklődő bakancsos 
turistáknak, gyerekeknek olcsó szállást kialakítani. – mesélte Ági. Jenő pedig hozzáfűzte:

- Jó ötletnek tűnt. S, hogy mindezzel érdemes komolyan foglalkozni, abban Kis István bányamérnök ismerősöm erősített meg, amikor 
felvázoltam neki a szálló gondolatát.  „ Halimba és környéke aranybánya a geoturisták számára is!” – mondta. Gyógynövényturizmus, 
geotúrák és mindehhez lenne a turistaszálló. Belevágtunk. 

Ági ehhez kapcsolódóan elmondta, hogy maguk is elcsodálkoztak, mikor biológus végzettségű fiúk Milán, a geoturizmus irányába 
képezte magát. Mára geotúráit a legnépszerűbb programok között tartják számon.

- Miért éppen Halimba? – áll a kérdés a szórólapotokon. És tényleg miért? Kik jönnek Halimbára? Kikből áll a vendégkörötök?
- Hozzánk azok az emberek jönnek, akik kedvelik a természetet és nyugalomra vágynak. Ehhez kínálunk igényes, változatos 

programcsomagokat. Így válik számukra Halimba a „nyugalom és a kikapcsolódás szigetévé”. Emellett jönnek olyan iskolai osztályok is, 
akik már unják a megszokott kirándulási helyszíneket, valami újdonságra, másra vágynak, mint az eddigiek. S, most nyári időszak révén 
népszerűek a táborok is. A győri zeneiskola már másodszor, a Babulka Péter vezette Gyógynövényismereti tábor pedig hetedik 
alkalommal jött ide. Augusztusban pedig az újpesti Gyermek Színtársulat táborozik nálunk. Ők augusztus 2-án délután 16 órakor egy 
előadás keretében be is mutatkoznak a Művelődési Házban. 

- Említettétek programcsomagjaitokat. Mit kínáltok az ideérkezőknek?
- Komplex programcsomagokat kínálunk korosztályokra és érdeklődési körre bontva. A gyógynövény- és geotúrák  és a mindenki 

számára ismert helyi nevezetességek mellett, csak Halimbán közel tízféle programlehetőséget ajánlunk (lovaglás, kovácsolás, méhészet, 
kézműves foglalkozások stb.).  Fontosnak tartom itt kihangsúlyozni, és hiszem is, hogy a turizmus csak akkor működik jól egy településen, 
ha abban minél több család vesz részt. Nagy örömünkre egyre többen ismerik fel ennek jelentőségét, s kapcsolódnak be valamilyen 
programmal, szolgáltatással. Vendégeinktől pedig eddig csak pozitív, elismerő véleményeket kaptunk a faluról és annak kedves, 
barátságos lakóiról. A falut elhagyva pedig, akár kerékpárral is felfedezhető a térség, mivel kerékpárkölcsönzési pontként is működünk. 
Ennek legfőbb előnye, hogy a bicikli bármely kölcsönzési ponton igénybevehető és le is rakható. 

- Ahogy látom, alkalmazkodtok az igényekhez, folyamatosan bővül és szépül a turistaszálló és annak szolgáltatásai. Milyen terveitek 
vannak a jövőre nézve?

- Megpróbálunk mindent igényt kielégíteni és mindig hozzátenni valami olyan pluszt, amiért érdemes lesz újra visszatérni. Mint már 
az előbb is említettük, ehhez szeretnénk megtalálni azokat a helyi és környékbeli családokat, vállalkozásokat, szervezeteket, akik 
szolgáltatásaikkal, termékeikkel tovább bővítenék ezt a választékot. A minőségi garanciát pedig ahhoz a projekthez való csatlakozás 
nyújthatja, amely többféle szempontrendszer alapján minősíti az egyes termékeket és szolgáltatásokat. Aki pedig a Vidék Minősége – 
Éltető Balaton-felvidék védjeggyel rendelkezik, biztos lehet termékeinek, szolgáltatásainak magas nívójában.  Erre pályáztunk mi is. Ha 
visszatekintünk, az eddigi évekre szerencsére azt tapasztaljuk, van igény az ilyen jellegű szállásra és programokra. Úgy látjuk, szívesen 
jönnek ide, akár többször is az emberek. S nekünk pedig ez a legnagyobb elismerés, ha újra visszatérnek a vendégeink. 

- Köszönöm a beszélgetést és további jó munkát kívánok!

(S.A.)

Életmódtábor 

 „Ha véget ér a tanév, akkor jöhet az Életmód tábor.” – mondják ezt már a tanév utolsó 
heteiben a halimbai, szőci és öcsi gyerekek. S ez az idei tanévvégén sem volt másként.

 A népszerű tábor hétfőtől péntekig nyújtott felhőtlen kikapcsolódást a gyerekeknek, a 
szülőknek meg biztonságérzetet, hogy gyermekük felügyelete, ha csak egy hétre is, de 
megoldódott.  

A fő szervezők  Galler-Mike Éva az Ajka Térségi Gyermekjóléti Szolgálat családgondozója 
és Szalai Katalin halimbai védőnő voltak, de a halimbai iskola alsós pedagógusai is aktív 
szerepet vállaltak a programok lebonyolításában. 

Az első napon a halimbai Malomvölgybe vezetett az akadályverseny. A pihenőparkban 
változatos játékos és sport versenyek váltották egymást. A második napon Zalavárra 
kirándultunk, ahol a Kis- Balaton növény- és állatvilágával ismerkedtünk meg. A Kányavári – 
szigeten tett sétánk során, személyesen is megfigyelhettük e csodálatos környezet élővilágát. A következő napot a szomszédos Öcsön 
töltöttük, ahol a mára már érdekességnek számító birka és tehénállománnyal rendelkező paraszti gazdaságok szorgos mindennapjait 
követhettük nyomon.  A birkafarmon épp akkor születtek a kisbárányok. Közülünk talán még senki sem látott ilyen fiatal báránykákat. A 
faluházban a falusi életmód mindennapjainak eszközeit nézhettük meg. Az esős időjárás ellenére sem hagytuk ki az Öcsi tavat, ahol 
futóversenyt is rendeztünk. Vendéglátóink kedvessége minden képzeletünket felülmúlta. A finom ebéd utáni színdarab és 
„Boszorkányshow” mindannyiunkat elvarázsolt.  A szeszélyes időjárás miatt a strandolás ugyan elmaradt, de a háromdimenziós mozi, 
fagyizás és játszóterezés mindenkit kárpótolt. A tábor utolsó napján a Művelődési Ház udvarán, több helyszínen kézműves, kerékpáros 
ügyességi foglalkozások zajlottak. Az üvegfestés és gyöngyfőzés mellett közös gyümölcssaláta készítésre is jutott idő. Akinek ezek után 
még mindig volt energiája az a légvárban tombolhatta ki magát.  Délután a táborzáró eredményhirdetésről csokival és cukorkákkal 
megtömött zsebekkel, karkötőkkel, színes poharakkal megrakodva és élményekben gazdagodva indultak haza a táborozó gyerekek. 

Galler-Mike Éva táborvezető elmondta, hogy az idei évben nagyon szerencsésnek mondhatják magukat, hiszen a támogatók mellett 
pályázati forrás is segítette a megvalósítást. Ennek köszönhetően több kirándulást és új programokat is beiktathattak, így a gyermekek 
számára tényleg élményekben gazdaggá tudták tenni ezt az öt napot. Köszönjük Öcs Község Önkormányzatának és a falu lakóinak a 
kedves fogadtatást és vendéglátást, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Somló-környéki Biztos Kezdet Gyerekházának a Légvárat, a 
Halimba Községért Közalapítványnak az anyagi támogatást. Továbbá köszönjük mindenkinek, aki bármilyen módon hozzájárult a tábor 
sikeres lebonyolításához.

Újabb sport sikerek

Szilágyi Tibor testnevelő – edző még júliusban is elvitte tanítványait Székesfehérvárra a 
Gyulai István Memorial - Atlétikai Magyar Nagydíjra. A nemzetközi atlétikai versenyen több 
olimpiai és világbajnok is szerepelt. Erről így nyilatkozott:

- A " Te mennyit futsz 100-on ", versenyszámban, mind a négyen (Antal Gergő, Antal Máté, 
Tárnok Arnold, Galler Ábris) elindultak! Hárman bejutottak a döntőbe, ahol 3000 néző 
biztatása mellett futhattak! A kezdők között Tárnok Arnold 3. Galler Ábris 5. helyen ért 
célba! Antal Gergőt a haladók közé osztották be, ahol 8. lett. Bízom benne, a sport 
pályafutásukat pozitívan érinti majd, hogy a világ legjobb atlétáit is láthatták 
versenyezni. Így megértették, hogy hová lehet eljutni a rendszeres edzéssel, s 
megízlelhették milyen érzés népes közönség előtt szerepelni!- mondta Szilágyi Tibor

Iskolánk diákjai az elmúlt tanévben az atlétikán kívül a fociban is sikeres eredményeket 
tudhattak magukénak. Az alsó tagozaton Kovács Zsolt testnevelés szakos tanár vezetésével zajlottak a taktikai és erőnléti felkészülések. 
Az edzések mellett több olyan területi versenyen is megmérethették magukat, ahol lehetőségük volt. a megtanult technikai elemek 
gyakorlati kipróbálására is. A csapat tagjai: Berki Dávid, Dallos Máté, Kis Ádám, Roik Barnabás, Németh – Gönczöl Roland, Baksa Bence, 
Gfelner Ábel, Cséri Boldizsár, Busznyák Ferenc, Vajai Szabolcs, Antal Félix és Kis Anita.

A felsősöknél Szilágyi Tibor testnevelő vezette a felkészülést. Az 5. – 6. osztályos korcsoportban a körzeti bajnokságon 3. helyezést ért 
el a csapat. Tagjai: Ruttner Máté, Baksa Dani, Dallos Bálint, Galler Ábris, Kalmár Ákos, Kovács Levente, Preininger Dávid,   Ruttner 
András, Berki Szabolcs, Kiss Dávid, Tárnok Arnold. A 7. – 8. osztályos korcsoportban szintén a körzeti bajnokságon 3. helyezést értek el. 
Csapattagok: Mráz Dániel, Tárnok Martin, Tárnok Arnold, Jenei Bálint, Sipőcz Patrik, Berki Szabolcs, Preininger Dávid.

Mindkét testnevelő egyetért abban, hogy ezeknek a foglalkozásoknak az a célja, hogy a gyerekek megszeressék a játékot, szeressenek a 
labdával bánni és az aktív mozgás az alapvető belső igényükké váljon. Emellett külön öröm számukra, ha tanítványaik között egy-egy 
olyan tehetséges fiatalt is felfedeznek, akik később akár a sportág sikeres labdarúgójává is válhatnak. (S.A.)

Kaland és időutazás 

Rendhagyó, időutazó táborokban vehettek részt a halimbai és a nyirádi gyerekek.  A 
kétszer öt napos kaland ideje alatt a reformkorba és az ókorba repítette őket vissza az időkerék. 

A fő szervezők Harmat Zsuzsa történelem és Györkösné Baráth Anikó magyar szakos 
tanárnők voltak, de a halimbai iskola többi pedagógusa is aktív szerepet vállalt a tábor 
lebonyolításában. A programokat úgy állították össze, hogy minél szélesebb körben 
megismertessék a gyermekeket a kiválasztott történelmi korok jelentőségével, kultúrájával.  

- A táborba megérkezve mindenki átlépett az időkapun és megkezdődött a végtelen utazás 
a múlt századokba. A tematikus foglalkozásokat úgy építettük fel, hogy a gyerekek 
megtapasztalják az egyes korok hangulatát és beleélhessék magukat az akkor élő 
emberek változatos életvitelébe. Az első héten a reformkorba kalandoztunk, a korszak 
irodalmi-, zenei- és gasztronómiai kultúrájával ismerkedtünk. A korszak ruhaviseletének 
megismerése mellett, a korszak táncaival és a hozzátartozó illemtanával is foglalkoztunk. A keszthelyi Festetics kastélyba tett 
látogatáskor megismerték, hogy miként éltek a főurak a 18 -19. században. Balatonfüreden pedig a reformkor elevenedett meg a 
városban tett séták során, ahol Blaha Lujzáról, Jókai Mórról, valamint az első Anna-bálról, s a hozzá fűződő hagyományokról is 
hallhattak a táborozók.  Az utolsó napon az ételek kerültek a központba, ahol a mindenki által közismert Jókai bableves és Kossuth 
kifli elkészítését lehetett megtanulni. A következő héten még korábbra repültünk, hiszen az ókori római-kor emberének világlátását 
és mindennapi életvitelét idéztük meg: antik ékszereket, olajmécseseket, és színes mozaik-felületeket alkothattak a gyerekek.  A 
balácapusztai régészeti parkba az ókori villagazdaság mindennapjaiba, Szombathelyen a Történelmi Témaparkban a római katonák 
harci életébe pillanthattak be.  A vállalkozó kedvűek komplett római páncélt is magukra ölthettek. Az ajkai Nomádiában pedig 
izgalmasabbnál – izgalmasabb kalandok vártak a táborozókra a palánkvárban, a tutajversenyen vagy a sétakocsikázás során. 
Emellett a kovácsmesterség, az íjászat és a lovaglás fortélyait is el lehetett lesni a bemutatókon. – mondták a szervezők. 

Györkösné Baráth Anikó hozzáfűzte:
- Az előző napi programokról, ismeretanyagokról rövid kis feladatokat állítottunk össze a gyerekeknek. Ezt mindenki másnap reggel 
kitöltötte. Mi kijavítottuk őket, s a legjobbak értékes könyvjutalomban részesültek. Ez ösztönző hatású volt, főleg egy múzeumban, 

ahol a rohanás helyett már tudatosan figyeltek egy-egy lényeges információra, tárgyra. Ez tükröződött is a kitöltött feladatlapok 
eredményein. Nagyon jó volt, hogy a kirándulásokon lehetőségünk volt, szakszerű múzeumpedagógiai idegenvezetést is kérni. Ezek az 
interaktív a gyerekek életkorához, eddigi ismereteikhez alkalmazkodó programok remélem több gyerek kíváncsiságát is felébresztették a 
történelem és az irodalom iránt.
Harmat Zsuzsa a tábor szervezésével kapcsolatosan még hozzátette: 

- A szünidő tartalmas eltöltése mellett ezekkel a táborokkal a családokon is próbálunk segíteni, hiszen - míg a szülők dolgoznak - 
vigyázunk a gyermekekre, ellátást és programokat biztosítunk számukra. Sikeres pályázati forrásoknak és a kollégáim önkéntes 
munkájának köszönhetően, pedig mindkét táborba csak néhány ezer forintos önrészt kellett befizetni, amely meg sem közelíti a 
hasonló táborok díjait.  – zárta összegzését Harmat Zsuzsa.

A szakmai vezetők sikeresnek ítélték a táborokat. Úgy látták, hogy a természetes kíváncsiságra épülő, jó hangulatban és 
versenyszellemben lezajló programok alatt a gyerekek teljesen azonosultak a korszak szereplőivel, újraélték hétköznapjaikat és egy jó 
kalandnak élték meg az időutazást, amit most az ókorba és a reformkorba tettek. (S.A.)
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