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Önkormányzati hírek

Az elmúlt időszak önkormányzati munkájáról adott tájékoztatást Tóbel János polgármester. A beszélgetés során szólt 
az önálló bölcsődei csoport kialakítását szabályozó törvényi változásokról, a ravatalozó engedélyeztetési folyamatáról, 
a turisztikai fejlesztésekről, az önkormányzati épületek energetikaikorszerűsítéséről és az ezekhez kapcsolódó 
pályázati lehetőségekről is.

Óvoda bővítése – önálló bölcsődei csoport létrehozása
- Az elmúlt évek során az óvoda teljesen fel lett újítva. 2010 óta egységes óvoda bölcsődeként működik. Jelenleg a 

bölcsődés korú, 2. életévüket betöltött kisgyermekeket integráljuk az óvodaikiscsoportba. Pillanatnyilag 5 fő a 
megengedett.  Időközben a köznevelési törvényben jogszabályi változások történtek, s 2017 szeptemberétől ilyen 
formában az intézmény már nem működhet tovább. Az új koncepció alapján, ha a településen a három év alatti 
gyermekek száma meghaladja a 40 főt, vagy öt szülő kéri a bölcsődei ellátást, az önkormányzatnak kötelező önálló 
bölcsődei csoportot létrehozni.  Halimbán jelenleg 41 három év alatti kisgyermek van, s ehhez még nem számoltuk 
hozzá a területileg hozzánk tartozó szőci kisgyermekeket.  Tehát mindenképpen törvényi kötelezettségünk az 
önálló bölcsődei csoport kialakítása.  Ennek megvalósítását pályázati forrás segíti, melynek előkészítése most van 
folyamatban, s május 26-ig kell benyújtanunk. Terveink szerint az óvoda épülete a Rákóczi utca irányába lenne úgy 
140 négyzetméter alapterülettel bővítve. Ennyi kell ahhoz, hogy kialakítsunk egy új csoportszobát.  A jelenlegi 
óvoda többcélú intézményként működik majd tovább, önálló bölcsődei csoporttal, ahol 12 kisgyermek gondozását 
tudjuk majd biztosítani.  

Ravatalozó felújítása
- Mint arról már korábban is tájékoztatást adtunk, tavaly elkészültek a ravatalozó felújításának építészeti tervei. Az 

elmúlt napokban pedig már engedélyeztetésre is benyújtottuk. Szerencsés egybeesés, hogy épp most jelent meg az a 
belügyminisztériumi pályázati kiírás is, amely az adósságkonszolidációban nem részesült települési 
önkormányzatok fejlesztési beruházásainak megvalósulását támogatja. Maximum 20 millió forint támogatást 
lehet igényelni. A tervező szerint az összes költség 21 millió forint + ÁFA.  A fennmaradó összeget a költségvetési 
tartalékból fedeznénk. A pályázat benyújtási határideje 2016. aug. 31, döntés november végén várható. 
Amennyiben nyer a pályázat, a beruházás megvalósítása 2017- ben történne meg. 

Térségi tematikus utak Ajka környékén - turisztikai pályázat 
- Az ajkai önkormányzat vezetésével Térségi tematikus utak Ajka környékén címmel benyújtottunk egy turisztikai 
fejlesztésekre irányuló pályázatot. Ajka és térségének ipartörténeti emlékei kerülnének bemutatásra. Ajkán a 
dinoszaurusz leleteket tennék nyilvánossá, a kőzettárat bővítenék, s további kerékpárutakat épülnének stb. 
Elképzeléseink szerint Halimbán a hivatal épülete mellett lévő önkormányzati tulajdonban lévő házban 
alakítanánk ki egy helytörténeti és bauxitbányászati múzeumot. A bányafeltáráskor előkerült avarkori leletektől 
napjainkig interaktív elemek felhasználásával mutatnánk be településünk fejlődését.A már összegyűjtött tárgyak, 
kiállítási anyagok mellett további gyűjtéseket is tervezünk.A beruházáshoz kb. 50 millió forintos támogatásra 
pályázunk.

Energetikai felmérés 
- Jelenleg folyik az önkormányzati intézmények energetikai felmérése. A TOP 3.2.1 – 15 Önkormányzati épületek 

energetikai korszerűsítésére kiírt pályázatba önálló pályázóként az iskolaépületének külső hőszigetelésére és 
nyílászáróinak cseréjére, a polgármesteri hivatal épületének fűtéskorszerűsítésére és napkollektorok 
felszerelésére szeretnénk pályázni. Emellett van egy térségi pályázati lehetőség is, amelynek keretében a járás 
településeinek összefogásában tudnánk az orvosi rendelőre, az óvodára napkollektorokat szerelni. Ennek 
részleteiről még folynak az egyeztető tárgyalások. 

Önkormányzati gazdálkodás 
- Április végén elfogadta a képviselő testület az előző év zárszámadását. Eredményként értékelem, hogy annak 

ellenére, hogy tavaly pályázati forrásban nem részesült az önkormányzat, a rendelkezésre álló forrásokból az 
intézményeket biztonságosan tudtuk működtetni. Ezenkívül 18 millió forint értékben leaszfaltoztunk három utcát 
és 34 millió megtakarítást is áttudtunk hozni ebbe az évbe. Így a pályázatokhoz szükséges önrészek biztosítva 
vannak. – adta a tájékoztatást Tóbel János polgármester. 

Településünkön is hagyománya van vers- és mesemondásnak. A Költészet 

Napja tiszteletére rendezett szavalóversenyre az idén is nagyon sokan 

jelentkeztek. Az április 11-én a művelődési házban megrendezett versenyt a 

verskedvelő szülők, rokonok is figyelemmel kísérték.  A produkciókat az 

iskola pedagógusaiból álló zsűri értékelte. Az eredményhirdetéskor Nagy 

Noémi igazgató értékelte, bíztatta a versmondókat: dicsérte ügyességüket, 

felkészültségüket, de mindenki számára hasznos jótanácsokkal is szolgált a 

versválasztással és az előadásmóddal kapcsolatosan.  Szorgalmas 

felkészüléséért és részvételéért minden résztvevő emléklapban részesült.

A zsűri  a következő eredményt hozta:

1-2. osztályos kategóriában:
1. helyezett         Németh Levente 1. osztály
2. helyezett         Kiss Miklós 1. osztály
3. helyezett         Roik Emília 2. osztály

5 - 6. osztályos kategóriában:
1. helyezett         Pelczhoffer Orsolya 5. osztály
2. helyezett         Turi Julianna 5. osztály
3. helyezett         Földi Veronika 5. osztály

Szorgalmas felkészüléséért és részvételéért emléklapban részesült: 
1. osztályból:  Balassa Máté, Szabó Vanessza
2. osztályból:  Boldizsár Rebeka, Rózsa Bence, 
4. osztályból:  Boldizsár Bence, Savanyu Klaudia
5. osztályból:  Kapeller Felícia, Kiss Anita, Mocsán Petra,
6. osztályból:  Baksa Dániel

Költészetnapi szavalóverseny

3 - 4. osztályos kategóriában:
1. helyezett         Roik Barnabás 3. osztály
2. helyezett         Huszár Réka 3. osztály
3. helyezett         Orsós Zsanett 3. osztály

7 - 8. osztályos kategóriában:
1. helyezett         Schvarczkopf  Kinga 8. osztály
2. helyezett         Kulcsár Eszter 7. osztály

Idén mi, a Micimackó csoportosok (középsősök) vállaltuk, hogy a Föld Napját 

egész rendezvény sorozattal (projekttel) ünnepeljük meg. 
Első lépésként rajzpályázatot hirdettünk az óvodába járó gyerekek között, 

melynek címe: „Ilyennek látom otthonunkat, a Földet”. 16 gyerek készített 

szebbnél szebb rajzokat. Jutalmuk oklevél és hulladékból készített teknős 

figura volt.
Ezután négy ágyást ültettünk tele vetőmagokkal, melyeket az Emlékház 

kertészétől, Imre Zsuzsitól kaptunk. Szeretnénk benevezni ezzel a kiskerttel 

a „Magyarország legszebb konyhakertje” versenybe. A gyerekek nagyon élvezték a veteményezést!
Az iskola papírgyűjtési akciójában is részt vettünk. Az összegyűjtött papír árát felajánlottuk a tornaterem 

felújítási költségeihez („csepp a tengerbe”).
Ragyogó napsütésben kirándultunk április 22-én, a Föld Napján a szőci Kútvölgybe. A középsős és nagycsoportos 

gyerekek szüleikkel és az óvoda dolgozóival kincseket keresgélve, énekelve haladtak a hosszú úton. 

Fáradhatatlanul másztak az emelkedőre, kapaszkodtak a lejtőn, majd a hűs patak medrébe építettek gátat.42 

gyerek és 22 felnőtt vett részt a túrán. 17 szőci gyerek jár óvodánkba, ők büszkén mutatták meg társaiknak 

lakóhelyüket.
A projekt zárásaként beneveztünk az országos „TE SZEDD!” (szemétszedési) akcióba. A középsős gyerekek 

lelkesen tisztították meg a fűben lapuló hulladéktól az óvoda környezetét és a falu egy részét. A 30 gyermek hat 

zsák szemetet gyűjtött össze.
Ezzel a rendezvény sorozattal igyekeztünk megalapozni, hogy a gyerekek környezettudatos felnőttekké váljanak 

majd.

Föld Napja az óvodában

Kovács Attiláné



Az Integrált Közösségi és Szolgáltató Tér (IKSZT) program szakmai koordinálásáért 

felelős Herman Ottó Intézet március végén indította útjára a Zöld IKSZT játék 

elnevezésű szemléletformáló programját, melynek keretében az IKSZT-vel 

rendelkező települések csapatai, így a halimbaiak is közösen gondolkodtak különböző 

– természeti, táji értékekkel, fenntarthatósággal kapcsolatos – témakörökben. – 

tudtuk meg Lukács Zsanett-től a program helyi koordinátorától.
• A játék célja, hogy elősegítsék a természeti és kulturális értékek, egyedi tájértékek 

feltárását, rendszerezését és a települési értéktárak létrehozását. Mindez játékos, 

interaktív formában történt, ami kiváló motiváló hatással volt a résztvevőkre. A két 

héten át tartó játék során különféle interaktív feladatok megoldásán dolgoztak ifi 

klubunk tagjai: a játékos babcsíra szépségversenytől egészen a szakmai 

ismereteket és felkészültséget igénylő tájérték felmérésig.  Ennek keretében 

ellátogattak a gyógynövényes kertbe, a bauxit gyűjteményhez és a helyi 

üveggyárba is. A helyi értékek megismerése mellett, védelmük is szerepelt a feladatok között.  A fiatalok 

önkéntes munkában a Kossuth utcán lévő keresztet újították fel. A verseny során településünk csapata 51 

csapat közül, a 11. helyen végzett. A fiatalok elmondták, hogy a szemléletformáló program időszakában, egy 

valódi csapattá kovácsolódtak össze. Valamennyi játékos nagyon élvezte és hasznosnak találta a kreativitást 

és összefogást igénylő feladatokat, amelyekből további ötleteket is meríthettek. –zárta gondolatait a program 

koordinátora. 
Májusi ajánló:

- 2016. május 19-én, csütörtökön 10 órától újra a Baba – mama klub várja a kisgyermekes szülőket. 
- 2016. június 3-án, pénteken egész napos közös Gyermeknapi kavalkádot szerveznek a település 

intézményei.A szórakoztató és kulturális programok között kézműves foglalkozás, ringlis, ugrálóvár és 

további meglepetések várják a falu apraját és nagyját. 

- Állandó programjaink: 
- Minden szerdán 13 -14 óra között Albrecht László falugazdász tart fogadóórát a Művelődési Ház 

kistermében. 
- Szerdánként 15 – 16 óra között gyermek Zumba foglalkozás. 
 Vezeti: Nagy Noémi
- Szerdánként 17.30 - 18.30 óra között Pilates torna foglalkozás 
 Díja: 800 Ft/ alkalom.
 Vezeti: Farkas Viktória 
- Minden hónap 2. csütörtökén 16 órától a Kertbarát kör tartja foglalkozásait. 
- Nyári hónapokban a Nyugdíjas klub minden hónap 1. csütörtökén tartja összejövetelét. 
 Vezeti: Jánosi Istvánné

A programok változásának jogát fenntartjuk. 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.

(S.A.)

2016. március 17-én Kisvakond csoportunk (kiscsoport) a halimbai 

horgásztóhoz látogatott a Víz világnapja alkalmából, melyre a szülőket is 

meginvitáltuk. A 18 fős csoportból 15 gyermek és 7 szülő vett részt ezen a 

kellemes és egyben hasznos délelőttön. Útközben megfigyelhettük az éledő 

természetet, s hogy a gyaloglás könnyebben, vidámabban teljen, tavaszi 

dalokat énekelgettünk, a ritmust pedig Weöres Sándor Kacsaúsztató című 

verse diktálta. A tópartra érve láthattunk vadkacsát. A tó mélyéről éppen 

előbújó vízinövényeket figyelhettünk, miközben hallgattuk a nádas zizegését, 

sustorgását. Igazi „vízizenében” volt részünk. Hazafelé barkát, nádat 

gyűjtöttünk, melyekkel a csoportszobánkat díszítettük. Igazán sok 

tapasztalatszerzésre, élménygyűjtésre volt lehetőség e vízparti kirándulás során. A vízzel kapcsolatos élmények 

itt nem értek véget, egész héten a víz adta a témát a játékainkhoz, tevékenységeinkhez. Parafadugóval halat 

mintáztunk, festettünk, majd a folyosót dekoráltuk az elkészült remekművekkel. Műanyag flakonokból hajókat 

barkácsoltunk, ezzel a környezetvédelemből is kivettük a részünket, hiszen nem a hulladékba került a sok 

műanyag. Csoportunkban a Víz világnapja (márc. 22.) nyílt nap is volt egyben. 7 édesanya élt a lehetőséggel, akik 

aktívan részt vettek csoportunk életében. Közösen békát hajtogattunk, vitorlát festettünk, majd az elkészült 

játékokat ki is próbáltuk. Nagy sikere volt a horgásztónak, a békaugrató versenyben és a hajókázásban egyaránt. 

Mozgalmas és eredményes hetet zártunk, mindenki színes élményekkel térhetett haza.

Víz napja az óvodában

VESZPRÉM MEGYEI IGAZGATÓSÁG

AJKAI ÁLLAMPAPÍR ÉRTÉKESÍTÉSI PONT

Tájékoztatjuk Önöket, hogy Ajkán, a Kincstár új Állampapír Értékesítési Pontot 

nyitott a Szabadság tér 12. szám alatt.

Nyitvatartás:

Hétfő: 8:00-16:00

Kedd: 8:00-14:00

Szerda: 8:00-14:00

Csütörtök: Ügyfélfogadás szünetel

Péntek: Ügyfélfogadás szünetel

Telefonszám: +36-70-198 9062

Elérhető szolgáltatások:

•  Értékpapír nyilvántartási-számla nyitása; 
•  Kincstári Start-értékpapírszámla nyitása 
•  Tartós befektetési számla nyitása; 
• Meglévő számlával kapcsolatos ügyintézés (adatmódosítás, számlazárolás,számlamegszűntetés, 

meghatalmazás adása, meghatalmazások módosítása.);
•  Készpénzmentes tranzakciók kezdeményezése; 
• TeleKincstár, WebKincstár, illetve MobilKincstár szolgáltatás igénybevételéhez szükséges 

nyilatkozatok felvétele; 
•  SMS értesítés igényléséhez szükséges nyilatkozat felvétele; 
•  Írásos megbízások, rendelkezések leadása. 

www.allamkincstar.gov.hu

Kurucz Veronika

óvodapedagógus

2016. április 29-én délután, csoportonként más-más időpontban köszöntöttük 

fel óvodánkban, az Édesanyákat, Nagymamákat. A nagycsoportban, 

(Zsebibaba csoport) 28 kisgyermek, köszöntötte az anyukáját, illetve az 

összesen 38 jelen lévő nagymamát. A gyermekek, az uszodába járás ellenére 

fáradtan, de annál lelkesebben készültek az ünnepélyre verssel, énekekkel és 

egy rövidke jelenettel, valamint a kitartást és precízséget igénylő ajándékkal. 

Idén az Édesanyákat saját kezűleg varrott, bimbós tulipán csokorral, a 

nagymamákat pedig kis kalap formájú, szintén varrott tűpárnával leptük 

meg. A köszöntő alatt, minden kisgyermek, a széken ülő édesanyjával 

szemben állva, „csak neki” mondta a verseket, illetve énekeket. Azt gondolom, 

így még személyre szólóbb volt a köszöntés, minden anyukának és nagymamának. Május 2-án, a Kultúrházban is 

felköszöntöttük az Édesanyákat, Nagymamákat műsorunkkal, a falusi anyák napján. Ezúton is szeretnénk 

megköszönni azoknak a szülőknek, akik visszahozták gyermeküket a délutáni köszöntőre, ezzel is hozzájárultak 

a falusi rendezvényhez, a műsor sikeréhez. 

Anyák napja

Berzsenyi-Simon Szilvia

óvodapedagógus

A Művelődési Ház aktuális információi


