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Önkormányzati hírek

Az elmúlt hónapban több helyi rendeletet is alkotott a képviselőtestület. – nyilatkozta lapunknak Tóbel János polgármester. Ezeknek 
főbb, közérdekű paragrafusait az alábbiakban közöljük. A rendeletek teljes terjedelmükben a halimba.hu honlapon olvashatóak. 
6/2015.(III.25.) a közterületek használatáról szóló rendelet:

- A 3,5 tonna feletti össztömegű tehergépjárművek és vontatmányaik, valamint az autóbuszok a község lakóövezeteiben, parkolóiban 
folyamatosan napi két órát meghaladóan csak a - temető mögött lévő - régi szennyvíztisztító telep mellett kijelölt helyen 
tartózkodhatnak.

- A község közterületein és a parkolókban üzemképtelen gépkocsik tárolása tilos! A polgármester felszólítására a tulajdonos 
/üzembentartó/ köteles a járművet – a részére megadott határidőn belül - elszállíttatni. 

- A közterületet felbontani, csak engedély birtokában és az abban előírtak szerint szabad, kivéve, ha azonnali bontás szükséges. A 
kérelmet, az erre rendszeresített nyomtatványon kell megkérni, a felbontási díj befizetéséről szóló igazolás, a bontás helyét ábrázoló 
fénykép-, és helyszínrajz csatolásával. A kérelem elektronikus úton is benyújtható. Közterület felbontási engedély 10.000 Ft.

- Az ingatlan tulajdonosai (használói) kötelesek az ingatlanukat rendben tartani. Ennek érdekében: az ingatlan utcáról látható 
részén a településképet zavaró építmény, tárgy, anyag (pl. viskó, ól, kiselejtezett gép, építőanyag-törmelék, stb.) nem helyezhető el.  
Kötelező elvégezni az aktuális növényápolási feladatokat (pl. a fű folyamatos kaszálása, útra kihajló, közlekedést, kilátást zavaró 
ágak folyamatos nyesése, stb.). Az ingatlan tulajdonosai (használói) kötelesek gondoskodni az ingatlanuk előtti úttestig terjedő 
teljes terület tisztántartásáról, gondozásáról, hó és síkosság-mentesítéséről, a járda és úttest fölé benyúló ágak, bokrok megfelelő 
nyeséséről, és az összegyűjtött települési szilárd hulladék gyűjtőedényzetbe történő elhelyezéséről, elszállítatásáról, 
ártalmatlanításáról. 

5/2015. (III.25.) az avar és kerti hulladék égetéséről, valamint a háztartási tüzelőberendezésekkel okozott légszennyezés 
csökkentésének szabályairól szóló rendelet:

- Amennyiben a kerti hulladékot komposztálással a helyszínen nem lehet, vagy nem kívánják hasznosítani, úgy azok égetése csak 
március 16-tól-április 15-ig és október 15-től-november 15-ig tartó időszakban, hétköznapokon 10.00 órától 20.00 óráig, szombaton 
délelőtt 10.00. órától 12.00. óráig és délután 15.00 órától 17.00 óráig engedélyezett. Ünnepnapokon és vasárnap az égetés szigorúan 
tilos.

- Az égetés csak a megfelelő légköri viszonyok mellett és az alábbiakban szabályozott módon történhet: a kerti hulladékot nyílt téren 
megfelelően kialakított helyen, felügyelet mellett úgy szabad égetni, hogy a környezetre káros hatással ne járjon, tűz- és 
robbanásveszélyt ne jelentsen, a vagyoni és személyi biztonságot ne veszélyeztesse. Nedves kerti hulladék égetése tilos. Az égetendő 
avar és kerti hulladék egyéb (ipari eredetű hulladékot, műanyagot, gumit, vegyszert, festéket, illetve ezek maradékait) hulladékot 
nem tartalmazhat.

- Az egyedi fűtéssel rendelkező lakóházakban a megfelelően karbantartott tüzelőberendezésben csak az arra a berendezésre 
engedélyezett tüzelőanyagot szabad égetni.

- A tüzelőanyag ipari hulladékot, műanyagot, gumit, vegyszert, festékmaradékot, egyéb veszélyes hulladékot nem tartalmazhat.

Módosult a térítési díj rendelet is:
- szociális házi gondozás díja 520 Ft/ óra
- szociális ebéd díja csökkent, 360 Ft/ adag. 

 A bölcsődei, óvodai és iskolai közétkeztetés térítési díja nem változott. 

A polgármester elmondta, hogy a konyha korszerű főzéstechnológiájának és a növekedett megfőzött étel adagoknak köszönhetően 
csökkent az egy adagra eső rezsiköltség. Ezért tudták a szociális ebédek díját is csökkenteni. Az étkezéshez kapcsolódva elmondta, hogy 
mostantól az 50 % és 100 %-os kedvezményben részesülő gyerekek családjai levélben kapnak tájékoztatást az állam által nyújtott 
kedvezmény összegéről. 

Aktuális információkról is szólt a polgármester: 
- Lezárult az ebtartás kötelező bejelentési ideje. Az elkövetkező időszakban az önkormányzat összeveti a bejelentett és a ténylegesen 

tartott ebeket. Ahol a bejelentés elmaradt, ott hatósági intézkedés kezdeményezése történik.
- 2015. április 16-án, csütörtökön délután az önkormányzat képviselőtestülete és a Közös Önkormányzati Hivatal Műszaki és 

Környezetvédelmi osztálya falubejárást fog tartani. Kiemelt figyelmet fordítanak a rendetlen, környezetkárosító porták feltárására, 
emellett felmérik az utak, közlekedési táblák és helyi közlekedési viszonyok állapotát is. 

- Halimba is részt vesz a Növény Diverzitás Központ által meghirdetett “A táji adottságokhoz alkalmazkodó, a Kárpát-medencében 
régóta termesztett gyümölcsfajták megőrzésében való programban. Ennek keretében előzetes földtani vizsgálatok után, újra olyan 
őshonos fafajtákat tudunk majd telepíteni az Emlékház és az önkormányzat Dózsa utcai kertjébe, amelyek évszázadokkal ezelőtt 
természeti környezetünk természetes részei voltak. Előzetes tájékoztatás szerint néhány év múlva, - szaporítás révén - az itt 
élőknek is biztosítani tudjuk a tájbarát gyümölcstermesztés lehetőségét. Így maguk is hozzájárulhatnak az életgazdaság 
helyreállításához szülőföldjükön. Ezáltal a fogyasztók is változatosabb, egészségesebb gyümölcshöz jutnak. Célunk egy olyan 
folyamatosan érő gyümölcsös kialakítása, amelynek terméseit a közétkeztetésben is fel tudjuk majd használni. 

- Az önkormányzat is pályázik a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Minisztériumhoz új falubusz beszerzésére. Eredményes pályázat 
esetén a régi busz értékesítéséből fedeznék az új autó önrészét. (S.A.)

 

 

Kedves	Családok!
Sok	 szeretettel	 várjuk	 Önöket	 családi	 programunkra,	 ahol	 a	 közös	

kalácssütés	 mellett,	 felidézzük	 régi	 idők	 egyszerű,	 de	 nagyszerű	 játékait.	

A	kézműves	foglalkozáson	pedig	néhányat	el	is	készítünk.	
Töltsük	együtt	ezt	a	délutánt!			

	 	

		

	

 

Együtt	a	család
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Munkaközössége	Halimba
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Családi egészségnap

2015. április 25-én, szombaton Halimbán a Művelődési Házban IKSZT

Töltsünk együtt egy napot az egészség jegyében!

10:00  ,,Ültess fát a gyermekedért, ültess fát a jövőért!”

  Közös faültetés a falu utcáiban a gyermekeknek az Önkormányzat támogatásával!

14:00-tól Ingyenes szűrővizsgálatok

  Látásvizsgálat vércukor

  Vérnyomás koleszterin

  BMI számítás

14:00-tól Gyermekeknek kézműves foglalkozás és játszóház

  Babzsák és rongybabakészítés, régi népi játékok felelevenítése 

  Közös kalácssütés, ügyességi vetélkedők

14:00- tól Szépség az egészség jegyében, kozmetikumok

  Próba smink és szépségápolás az AVON-nal. 

  Bemutatkozik az Ajkai Flabella Szépségszalon!!

  Cellulit és tavaszi méregtelenítő masszázsok, miért fontos a méregtelenítés? Mi az a narancsbőr?

  Gél lakk vagy tartós lakkozás? Minden, ami szépség és egészség!

  Sminktetoválás

14:30-tól Íjászbemutató, Takács Péter és Véber Tamás vezetésével

  A bemutató után az íjászat kipróbálása, íjász verseny

15:30-tól Bemutatkozik a halimbai Felnőtt Zumba

15:55-től Fellép a PoppySeed's

16:05-től Free Kid Aerobik Egyesület műsora

16:25-től Noszlopi Nyugdíjas Klub zenés műsora

17:00-tól Beszélgetés a jógáról, nyílt jóga

  ,,Ezen az úton egyetlen lépés sem vész kárba…”, utána jóga foglalkozás. Ami szükséges: polifom és kényelmes ruha

17:30  Egészséges ételek, középpontban a KÖLES!

  A kölest nemcsak tápanyagtartalma miatt kell szeretnünk! Egyike azon kevés teljes gabonáknak,    melyek  
gluténmentesek és lúgosítanak. Lisztérzékenységgel küzdők számára is ideális!

A programokon való részvétel ingyenes, mindenkit szeretettel várunk!

(S.A.)

A rendezvényre szép számmal megjelenteket Tóbel János polgármester köszöntötte, s 
ismertette Mester Katalin eddigi írói tevékenységét:

- Katalin, nagy szeretettel és buzgalommal kutatja a történelem, azon fehér foltjait, 
amelyeket nem találunk a történészek feljegyzésein. Pedig fel kell tárnunk őszintén a 
múltunkat, hiszen a mondás szerint, aki a múltját ismeri, az tudja a jövőjét építeni. S ő 
ebben nyújt nagy segítséget mindnyájunknak, s főleg azoknak, akik olvassák könyveit. 
Ezekben, a mindennapi emberek sorsán keresztül mutatja be a II. világháború 
küzdelmeit, a Don-kanyart, a politikai- és hadifogságot, a Gulagon szenvedők életét. 
Az írónő szólt a régebben megjelent köteteiről is, hiszen mint mondta, ezek a könyvek 
mind rokonságban vannak egymással. Egyik született a másikból. Az eddig megjelent 
nyolc könyv közül először a Visszatérő álmok címmel megjelent kötet halimbai 
érdekeltségét emelte ki:

- A könyv három asszony élettörténetét eleveníti meg. Köztük egy kuláksorsot megélt halimbai asszony, Vajay Teréz életútját is. Az 
ő családjának történetében, Halimba sorsa is benne van. Aktualitását pedig az adja, hogy szinte napra pontosan hetven évvel 
ezelőtt 1945. március 26-án vonult át a front Halimbán, Szőcön és Nyirádon. – hangsúlyozta Mester Katalin, majd felolvasta 
nagynénje Vajai Teréz ezidőszakból származó személyes visszaemlékezéseit. A jelenlévő szépkorúak közül többen is emlékeztek 
ezekre az eseményekre. 
Majd továbbfolytatta két szerelmes fiatal 1939 - 45 közötti levelezését tartalmazó „Drága kicsi Terkám!  Édes Lackóm” könyvvel.  

- Ezekből a szépen megírt levelekből képet kaphatunk a háború, a front, és a hátország, jelen esetben Halimba akkori életéről is. 
– emelte ki a szerző.

A helyi kötődésű könyvek sorát a Halimba története mozaikokban zárta. Az írónő a könyv szerkesztőjeként szerzett személyes 
élményeit osztotta meg a hallgatósággal. 

Az „Eltaszítva a hazától” könyvből - amely hadi- és politikai foglyok vallomásait tartalmazza - Rózsás János volt Gulag-rab, néhai 
levente és a vele együtt raboskodó Szolzsenyicin barátságának különös történetét is elmesélte.
Végezetül egy kis kiállításban mutatta be legújabb szenvedélyét a gyöngyfűzést. 

Szülőfalujában mutatta be könyveit M. Mester Katalin

Az Együtt a Jövőért Halimbán Egyesület 2015. évi programjainak terve

JANUÁR 
 3.  EJHA- gyűlés
      + Szőci gyalogtúra (Torma- Szabó Kristóf)
 20.  flakon-gyűjtés

FEBRUÁR
 1.  EJHA- gyűlés
      + kézműves foglalkozás (Torma- Szabó Anett)
 20. flakon-gyűjtés

MÁRCIUS
 1.  EJHA- gyűlés+fényképbemutató (Rózsavölgyi Laci))
 8.  Nőnapi gyalogtúra (Király-kút)
 14.  Bátorságtúra (Badacsonytördemic vagy Úrkút- 1 nap)
 20.  flakon-gyűjtés
            ruha- gyűjtés és -osztás

ÁPRILIS
  6.  EJHA- gyűlés+ húsvéti kézműves (Kné Poór Anett)
 Túra a Somló- hegyre vonattal
 Malomvölgy- takarítás
 20. flakon-gyűjtés

MÁJUS
 EJHA- gyűlés+ I. féléves névnap
 + EJHA film  (Csipszer András)
 Polányi Passió (esetleg biciklivel)
 Malomvölgy- mart aszfalt az útra
 bátorságtúra (Kék Túra)
 20. flakon-gyűjtés

JÚNIUS
 EJHA- gyűlés+ Bencze Andi úti-beszámoló
 színház- szabadtéri színpad
 20. flakon-gyűjtés

Köszönjük mindenkinek, aki adója 1%-ával, vagy bármilyen módon támogatta egyesületünket!

JÚLIUS
 EJHA- gyűlés+sütögetés Poórné Violával
 Balaton- fürdés
 sátorozás (Cuha- völgy)
 20. flakon-gyűjtés

AUGUSZTUS
 EJHA- gyűlés+ 10 évesek  leszünk
 (pártoló tagok meghívása- EJHA- film)
 Erdély – 5 nap együtt
 Malomvölgy- drótkötélpálya 
 20. flakon-gyűjtés

SZEPTEMBER
 EJHA- gyűlés+ „10 év képekben” fényképalbum (Ágota)
 gyalogtúra (Tálodi- romok)
 20. flakon-gyűjtés

OKTÓBER
 EJHA- gyűlés+ meghívott előadó
 bortúra
 20. flakon-gyűjtés

NOVEMBER
 EJHA- gyűlés+ tea- ház + társas játékok
 ruha- gyűjtés és –osztás
 meleg-vizű fürdő
 bátorságtúra (Kék Túra)
 20. flakon-gyűjtés

DECEMBER
 EJHA- gyűlés + II. féléves névnap + mézeskalács- sütés
 karácsonyi hangverseny
 20. flakon-gyűjtés
 szilveszterezés együtt

Március 15-i megemlékezés

2015. március 13-án délután a művelődési házban emlékeztek a halimbai lakosok 1848 
márciusának eseményeire. A Dr. Szalai Miklós Általános Iskola tanulói táncban, versben 
és dalban elevenítették fel a kor jeles krónikásainak leírásait. Ezt követően Tóbel János 
polgármester az ünnep helyi kötődéseit említve, Dr. Szalai Miklós esperes 1942. március 
15-ére írt és elhangzott beszédét olvasta fel. Kiemelte, hogy bár ez a beszéd több mint fél 
évszázada íródott, mégis a falu mai lakóinak és főként a halimbai fiataloknak is személyes 
útmutató gondolatokkal szolgálhat:
- Kedves Ifjak! Büszke szemmel néz rátok a község elöljárósága is, mert ti vagytok ennek a 
községnek a színe – virága.  És várakozással néz rátok a nemzet, mert ti vagytok a haza 
reménysége.  …És ha szétszór titeket az élet a nagyvilágba, és a sors keze rátok 
nehezedik, jöjjetek ide vissza, mert itt van a ti igazi otthonotok és ez a falu tárt karokkal 
fogadja visszatérő jó fiait. – idézte Dr. Szalai Miklóst a polgármester.  Majd a művelődési 
ház előtt felavatták és megkoszorúzták azt az 1848-as Halimbai Nemzetőrök tiszteletére elhelyezett emléktáblát, amelyet Vajainé 
Szijártó Margit önkormányzati képviselő és helytörténeti kutató kezdeményezésére és anyagi támogatásával állított az 
önkormányzat. Vajainé Szijártó Margit ünnepi szavaiban megidézte az 1848. halimbai nemzetőrtoborzást és az eskütételt:
- A halimbai nemzetőrök az 56.számú Csékúti kapitánysághoz tartoztak, a padragi és az öcsi nemzetőrökkel együtt. A halimbaiak 
összeírása 1848. május 8-án fejeződött be. Ugyanezen a napon megtörtént a tisztválasztás és a nemzetőri eskü letétele Saáry László 
főszolgabíró, Kun Géza járási és Szakonyi István megyei küldött jelenlétében. Megközelítőleg ezen a helyen gyűltek össze a 
halimbaiak, itt hangzott el a nemzetőrök esküje. –mondta helytörténeti kutató, majd felolvasta annak szövegét és az esküdt tett 
nemzetőrök nevét. Az ünnepség a Szózat közös eléneklésével zárult. Március 15-én 15 órakor a Petőfi utcai Kossuth Emlékműnél – 
több száz település lakóival egyidőben - a halimbaiak is elszavalták a Nemzeti dalt. (S.A.)

(S.A.)

Nyusziváró kézműves foglalkozás 

Március 31-én, kedden délután húsvéti kézműves foglalkozásra várták a falu apraját – 
nagyját a művelődési házban. A húsvéti ünnepkör szinte valamennyi jelképét 
megalkothatták az érdeklődők. A gyerekek az óvó nénik és tanár nénik irányításával 
készíthették el szobájuknak húsvéti dekorációját, vagy családtagjainak szánt 
ajándékukat. Sajátkezűleg készített marcipán nyuszi, húsvéti cukortartó, tavaszi ajtódísz 
is kikerült a szorgos kezek alól. A kreatívabbak már fantáziájukat is szárnyaltathatták a 
tojások és az üdvözlőlapok díszítésénél. A program idei különlegessége az élő 
nyuszisimogató volt.  


