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• Halimba Község Önkormányzata vissza nem térítendő önkormányzati támogatásként térítésmentes tüzifa 
támogatást ítélhet meg annak az igénylőnek, aki: 

- lakásfenntartási támogatásra vagy lakhatási támogatásra jogosult vagy
- rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül vagy
- aktív korúak ellátására vagy
- időskorúak járadékára jogosult, és emellett a családjában az egy főre jutó jövedelem a 37 050 Ft-ot, egyedül élő 

esetén az 57 000 Ft-ot nem haladja meg vagy 
- 3 vagy annál több gyermeket nevel vagy
- 65. életévét betöltött nyugdíjas és emellett a családjában az egy főre jutó jövedelem az 57 000 Ft-ot, egyedül élő 

esetén a 85 500 Ft-ot nem haladja meg. 
A támogatás odaítélésénél előnyt élvez az, 
- aki aktív korúak ellátására, időskorúak járadékára vagy települési támogatásra jogosult. 
- aki halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő családnak minősül.

Igénylőlapok átvehetők a Polgármesteri Hivatal ügyfélfogadási idejében. A tüzifa osztására várhatóan november 
végén, december elején kerül sor.
 

• Megérkezett a település új 9 személyes Opel típusú falubusza. Az 
önkormányzat a gépkocsit a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési 
Minisztériumhoz benyújtott sikeres pályázatából tudta megvásárolni. Az 
autó nagy segítséget nyújt majd a civilszervezetek és a falu 
mozgáskorlátozott lakóinak közlekedésében. 

• Az önkormányzat már készül Adventre. Szép hagyomány, hogy a 
Művelődési Ház udvarában és a Faluközpontban (buszmegállónál) 
fenyőfákat állítunk fel, amelyek mindenki számára hirdetik, hogy közeledik 
a szeretet ünnepe. Az idei évben a lakosság közreműködésével szeretnénk 
megtalálni azt a két fenyőt, amelyek Halimba ünnepi díszei lehetnek. 
Keressük azt a két szép, arányos felépítésű 3 – 5 méter magas fenyőfát, amely halimbai kertben áll, és amelyet 
tulajdonosa szívesen látna a falu közös karácsonyfájaként.
Jelentkezni személyesen Lukács Zsanettnél és Pintérné Németh Tímeánál lehet a Művelődési Házban, 
nyitvatartási időben , vagy a 06 - 20 - 933 67 13-as telefonszámon. A kivágásról és az elszállításról az 
önkormányzat gondoskodik. 

• Halimba is részt vesz a Növény Diverzitás Központ által meghirdetett “A táji adottságokhoz alkalmazkodó, a 
Kárpát-medencében régóta termesztett gyümölcsfajták megőrzésében való programban. A megállapodási 
szerződést néhány héttel ezelőtt Tóbel János polgármester írta alá Tápiószelén a központ szakmai 
rendezvényén. – nyilatkozta Kovácsné Véber Eszter alpolgármester, aki szintén részt vett a programon. 
Hozzátette, hogy már tavasszal itt voltak a központ munkatársai és előzetes földtani és mikroklíma 
vizsgálatokat végeztek. Ezek után kaptuk azt az 50 db fát, amelyek évszázadokkal ezelőtt természeti 
környezetünk természetes részei voltak és reményeink szerint most is alkalmazkodnak a helyi viszonyokhoz. Az 
Emlékház és az önkormányzat Dózsa utcai kertjébe őszibarack, kajszibarack, alma és körte oltvány került 
elültetésre. Terveink szerint néhány év múlva, - szaporítás révén - az itt élőknek is biztosítani tudjuk a tájbarát 
gyümölcstermesztés lehetőségét. Így saját magunk is hozzájárulhatunk az életgazdaság helyreállításához 
szülőföldünkön, s a fogyasztók is változatosabb, egészségesebb gyümölcshöz jutnak. Célunk egy olyan 
folyamatosan érő gyümölcsös kialakítása, amelynek terméseit a közétkeztetésben is fel tudjuk majd használni. 
Emellett az idelátogató érdeklődőknek bemutatókertként is szeretnénk megmutatni azokat a fafajtákat, 
amelyeket majd az évek során telepítünk.– mondta Kovácsné Véber Eszter. 

Önkormányzati hírek

(S.A.)

Tóbel János polgármester

Az ősz beköszöntével az időjárási és látási viszonyok megváltoztak: rövidebbek a nappalok, 
reggelente ködfoltokkal; nedves, csúszós az útburkolattal, vakítóbb napfénnyel kell számolni 
az autósoknak. Mindezeket tetézi a fokozott vadveszély az utak menték.  De az őszi 
közlekedés veszélyei ellen a járművezetők is tehetnek: kellő odafigyeléssel, a sebesség 
megfelelő megválasztásával és járművünk jó műszaki állapotával számos baleset elkerülhető 
lenne.

Az Ajkai Rendőrkapitányság felhívja a járművezetők figyelmét, hogy 
- Minden esetben ellenőrizzék járművüket indulás előtt, különös tekintettel a 

fékberendezésre, fényszórókra, az irányjelzőkre, a féklámpák és a ködlámpák tisztán 
tartására! 

- Nedves, csúszós úttest jelentős közlekedésbiztonsági kockázatot jelenthet – ami lehet az 
úttestre lehullott falevelek, reggeli köd- és páralecsapódás vagy a hajnali 
fagyok miatt – fordítsanak figyelmet a tapadási viszonyok váratlan, jelentős és 
kedvezőtlen megváltozására, főként hidakon, felüljáróban, árnyékos területeken, vagy 
éppen erdős útszakaszokon!

- Az útburkolatra hullott vizes falevelek olyan útviszonyokat teremthetnek, mintha jégpáncélon 
közlekednének!

- Közlekedjen körültekintőbben, óvatosabban, tartson, nagyobb követési távolságot az elöl haladó jármű mögött 
és tervezzen hosszabb menetidőt!

- Nedves, csapadékos úttesten számoljon a féktávolság jelentős növekedésével!
- Ködben történő vezetés esetén válasszon lassúbb haladási sebességet, nagyobb követési távolságot, tartózkodjon az 

előzéstől, kapcsolja be a ködfényszórót, és mellőzze a távolsági fényszórók alkalmazását.
- Továbbá tanácsoljuk, hogy a vakítóbb őszi napfény miatt mindig legyen napszemüveg a gépjárművünkben! Az erős 

napfény gyakran okozhat olyan jelentős tükröződéseket, melyek korlátozhatják a látást, mivel a napfény más 
szögben ér minket. Ez a vakító hatás esetenként olyan jelentős mértékű is lehet, hogy bizonyos közlekedési szituáció 
megfelelő felmérése, ezáltal körültekintő és biztonságos kezelése lehetetlenné válik. A napellenző nem mindig nyújt 
elégséges megoldást! 

- A napfény vakító hatása szennyezett szélvédő esetén fokozódik, ezért fontos, hogy azok tiszta és páramentes 
állapotban legyenek.

Balesetmentes közlekedést kíván az Ajkai Rendőrkapitányság!

Látni és Látszani

A járművek egyik legfontosabb eleme a világítás, ezért a baleset-megelőzés szempontjából is kiemelten fontos! Éppen 
ezért, a sikeres európai példákon felbuzdulva az Országos Rendőr-főkapitányság és az Országos Baleset-megelőzési 
Bizottság 30 napos felkészülési időszakot hirdet a fokozott világítás-ellenőrzés előtt. 2015. október 1. és december 10. 
között mindenkinek lehetősége van betérni egy, az akcióban részt vevő szervizbe, ahol díjmentesen átvizsgálják a jármű 
világítástechnikai berendezéseit. 
A „Látni és látszani” kampány az autósokért van! A rendőrség célja a minél biztonságosabb közlekedés, a látási 
viszonyok javulása, a gyorsabb ellenőrzés elérése. Az akcióban részt vevő autósok ugyanis igazolólapot kapnak a 
minősített szervizektől, amelyet az igazoltató rendőrnek be kell mutatni az ellenőrzés során. A rendőrségi közúti 
gépjárművilágítás-ellenőrzésnél könnyített lehet az eljárás, ha az autós az előzetes átvizsgálást igazoló lapját bemutatja.
A tél közeledtével kiemelten fontos a látás és a láthatóság kérdése, mert jelentősen romlanak a látási viszonyok és 
hosszabb a sötétedés utáni időszak is. Így minden autós saját érdeke is, hogy átvizsgáltassa gépjárművét. Ehhez pedig 
egy díjmentes akciónál jobb alkalmat keresve sem talál! Szervizkeresőnk segítségével megtalálhatja az Önhöz 
legközelebb eső minősített szervizt, ahol ingyenesen átvizsgálják autóját. 
A kampány második részében, 2015 novemberétől a rendőrség a forgalomban résztvevő járművek világítását, valamint 
az álló járművek kivilágítására vonatkozó rendelkezések megtartását kiemelten ellenőrzi. 
Sőt, az akció nem csak az autójának kedvez! A láthatóság mellett ugyanis nem mindegy, hogy az Ön szeme milyen 
állapotban van. Ennek okán a csatlakozott optikusok segítségével ellenőriztetheti, hogy szeme milyen állapotban van, 
szüksége van-e szemüvegre, jól lát-e.

Bővebb információ, szerviz és optika kereső: http://latnieslatszani.hu/ weboldalon.

Veszprém megyei Rendőr-főkapitányság
Veszprém megyei Balesetmegelőzési Bizottság

Rendőrségi közlemények - Az őszi közlekedés veszélyei



„Ősi és érett kultúrákban az öregeket nem azért tisztelték, mert fáradságos 
életükkel kiérdemelték, nem is abból a józan előrelátásból, hogy egyszer én is 
öreg leszek, s milyen jó lesz, ha nem hajítanak majd a szemétre, hanem azért 
mert a lélek még érzékenyebb volt, a szellem nyitottabb, s az öregember, óriási 
élettapasztalatával, olyan értékeket jelenített meg, amely a fiatalabbak 
számára vonzó és kívánatos volt! Az öregember akkoriban nem teher volt, 
hanem felbecsülhetetlen érték: nem azt nézték, milyen mulandó teste, hanem, 
hogy ki lakik benne – idézte Müller Péter gondolatait Tóbel János 
polgármester az Idősek napi ünnepségen. 

Halimba Község Önkormányzatának meghívására 2015. október 10-én 
délután gyűltek össze a szépkorúak a Művelődési Házban. Házigazdaként Gróf Emese művelődésszervező 
köszöntötte a megjelenteket. Majd Tóbel János a falu első embere ünnepi gondolataiban az idősek 
példamutatását, szorgalmát és erényeiket méltatta:”Az érett kor egyik legfontosabb erénye, a higgadtság, amely 
türelmesebbé tesz másokkal és önmagunkkal szemben. Kevesebb indulattal viseltetünk a szokatlan jelenségek 
iránt és több tárgyilagossággal ítélünk.”- fogalmazott a polgármester. Beszédének zárásaként statisztikai adatok 
ismertetésével, a település lakosságszámának alakulásáról adott tájékoztatást, amelyben külön kiemelte a falu 
legidősebb polgárait is: a 96. évében járó Vajai Kálmánné Ilonka nénit, és a 88. évében járó Schall Kálmán bácsit. 
Ezt követően a helyi oktatási intézmények óvodásai, iskolásai tartalmas kulturális műsorral szórakoztatták a 
teltházas rendezvény közönségét. Végül a meghívottakat az óvoda kollektívája vacsorával vendégelte meg. Az 
estébe nyúló program kötetlen beszélgetéssel zárult. 

Halimba lakosságszámának alakulása 
Lakosság száma 1195 fő.
0 – 17 éves korig  234 fő,  ebből  125 fiú,  109 leány
18 -35 éves korig  331 fő,  ebből  169 férfi,  162 nő
36 – 50 éves korig  247 fő,  ebből  124 férfi,  123 nő
51 – 65 éves korig  257 fő,  ebből  136 férfi,  120 nő
65 év feletti     36 fő,  ebből  6 férfi,     30 nő.

Idősek napi ünnepség

(S.A.)

Pedagógiai Programunk alapján fontos feladatunk az érzelmi biztonságot 
nyújtó szeretetteljes, családias légkör megteremtése.
Év elején a beszoktatás, visszaszoktatás időszaka meghatározza a gyermekek 
óvodához fűződő későbbi érzelmi viszonyát. Mindezeket figyelembe véve 
lehetőségeket adunk a szülőknek, hogy ismerkedjenek az óvodával, 
betekintsenek annak belső életébe.

Az óvoda – család együttműködését támogatta a jel-barkácsoló délutánunk is 
2015. október 1-én a Micimackó csoportban, ahol a gyerekek szüleikkel 
közösen elkészítették óvodai jelüket.

Az alkotások alapjául (az egységes méret kedvéért) CD korongot javasoltunk, és sok-sok technikához kínáltunk 
alapanyagot. Az „egyedi tervek” alapján készült fantasztikus munkák a csoportszoba díszeivé váltak, melyek 
plusz érzelmi töltetük miatt segítik a szülőtől való elválást, az új környezet elfogadását.
A barátságos, hangulatos munkadélutánon 29 fő vett részt, köztük 13 óvodás korú gyermek, 12 szülő, 4 testvér.

Óvodai élet - Játsszunk együtt a jelekkel!

Babosné Hock Márta

2015. október 22-én délután a Művelődési Házban emlékeztek a halimbai 
lakosok 1956 októberére. 
A megjelenteket Nagy Noémi iskolaigazgató köszöntötte, majd a Himnusz 
hangjai után Tóbel János polgármester 1956 őszének eseményeit idézte fel. 
A korszak hangulatát a korhű ruhákba öltözött 8. osztályos tanulók idézték 
meg. A versek, emlékezések azokról az 59 évvel ezelőtt élő fiatalokról szóltak, 
akik példát mutattak a világnak a szabadság tiszteletéből. 
Kovács Zsolt osztályfőnök által összeállított műsorba, jól illettek a korabeli 
filmfelvételek és zenei bejátszások. 
Az ünnepség a Szózat közös eléneklésével zárult. 

Október 23-i megemlékezés

(S.A.)

Őszi kirándulás

Az októberi hosszú hétvégét kihasználva 17-en ismét buszra szálltunk és 
megnéztük a móri borvidék szépségeit. Az első állomás a csókakői vár volt. 
Nem volt ismeretlen a hely, mivel öt éve már jártunk itt. A vár hatalmasat 
fejlődött ez idő alatt, alig ismertünk rá. Elkészült a kápolna a vár falai is 
megújultak. A régi emlékeken csemegézve telt az idő. A várból csodálatos 
kilátás tárult az őszi Vértesre. Innen a szállásra mentünk, pusztavámi 
Malomerdő Panzió és Üdülőházba. Az Ökoturisztikai Központ 
elhelyezkedésének és a környező területek természeti adottságainak 
köszönhetően kiváló helyszínt nyújt a pihenni vágyóknak. A csodálatos 
környezetű szálláson mindenki megtalálhatja a számára megfelelő 
kikapcsolódást. A vadaspark állatai, a vízesés csobogása, az erdei séta nagyszerű kikapcsolódást nyújt baráti 
beszélgetésekhez. Az estét Móron töltöttük ahol a Geszler családi pincészet borait kóstolhattuk meg. Másnap 
délelőtt elmentünk Székesfehérvárra, ahol idegenvezető kalauzolásával két órás városnéző sétát tettünk. Nagyon 
sok érdekességet hallottunk a városról. Innen hazai tájak felé vettük utunkat, s a Somlón a Bogdán Birtok 
Pincészetét ismertük meg. A szőlőművelést a családban immáron az ötödik generáció viszi tovább, akik a 
kezdetektől törzsgyökeres Somlószőlősiek. A Bogdán Birtok a Somlón, a maga 17 hektáros, dinamikusan fejlődő 
családi vállalkozásával a hegy egyik legnagyobb termelője. A Somló hegy borai most sem okoztak csalódást. A 
borkóstoló szinte már baráti beszélgetéssé változott és gyorsan elrepült az idő. A közös együttlét lehetőséget 
nyújtott az eddigi élmények felidézésre és a jövő feladatainak tervezésére is. 

Színházi előadás Budapesten

2015. október 17-én, szombaton 30 fővel indultunk Budapestre a Madách Színházba a Mamma Mia! című musical 
előadására. A hangulat, a parádés szereposztás, a látványelemek, a fülbemászó ABBA slágerek mind-mind 
hozzájárultak a közel 2 és fél órás színdarab átütő sikeréhez. Hatalmas élményt jelentett számunkra, mikor a 
színészekkel együtt a Mamma Mia slágerre a Madách Színház színpadán táncolhattunk. 

Az Együtt a Jövőért Halimbán Egyesület hírei

Mohos Judit

Lukács Zsanett

Tisztelt halimbai lakosok!
 

A Művelődési Ház ezúton is értesíti Önöket, hogy 2015. október 15-től újra 
Lukács Zsanett művelődésszervező látja el a község kulturális 
rendezvényeinek lebonyolítását és a programok szervezését.

A Művelődési Ház munkáját 2015. szeptember 15-től Pintérné Németh Tímea 
is segíti, keressék őt is bizalommal!

Köszönjük Gróf Emese eddigi munkáját. 

Továbbra is várjuk a gyerekeket, felnőtteket programjainkra, építő jellegű 
ötleteiket, javaslataikat!

Novemberi – decemberi ajánló:
- November 27–én csütörtökön Adventi alkotódélután várja az érdeklődőket.
- December 4-én, pénteken délután Mikulás műsor. Ezt követően Mikulásunk elindul és felkeresi a 

gyerekeket. Az ingyenes Házhoz megy a Mikulás szolgáltatásunkat a Művelődési Házban nyitva tartási 
időben, valamint a 06-20/263-8388-as telefonszámon igényelhetik.

- December 15-én, kedden délután Karácsonyi kézműves foglalkozás várja a gyerekeket. 
- December 18-án, pénteken délután Karácsonyi ünnepi műsor, a helyi iskola tanulóinak fellépésével. 

A rendezvények pontos időpontját és a részletes programokat keressék a postaládákba bedobott szórólapokon. 
Emellett figyelmükbe ajánljuk településünk honlapját a www.halimba.hu–t és a facebook közösségi oldal 
Művelődési Ház IKSZT Halimba oldalát is, ahova szintén aktuális információkat teszünk fel.

Sok szeretettel várjuk rendezvényeinken!

A Művelődési Ház aktuális információi

      Lukács Zsanett és Pintérné Németh Tímea


