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Önkormányzati hírek

Rendező: Halimba Község Önkormányzata
Helyszín: Dr. Szalai Miklós Általános Iskola, Petőfi u. 39.
A bringás vetélkedő számai:  - ügyességi verseny
                - gyorsulási verseny (100 m)
     - túraverseny (6 km)
Szabályok:

• Résztvevő lehet minden általános vagy középiskolás diák, aki üzemképes, jól 
felkészített kerékpárral rendelkezik. A túraversenyen felnőttek is részt vehetnek. A 
versenyen csak bukósisakban lehet indulni! (sisak a helyszínen korlátozott számban 
bérelhető).

•  Minden résztvevő mindhárom versenyszámban elindulhat. Lehet választani is a versenyszámok között, nem 
kötelező mindháromban elindulni.

•  Minden résztvevőt a vetélkedő végén egyénileg értékelünk, a korcsoportonkénti legjobb 3 helyezett külön díjat 
kap.

•  A versenyen a fejvédő használata kötelező!!!!!!! (Korlátozott számban, 500 Ft/db áron bérelhető a helyszínen.)
•  A versenyen csak megfelelő műszaki állapotú kerékpárral lehet részt venni. Kérjük, hogy erre különös figyelmet 

fordítsatok!
•  A kerékpárok műszaki állapotát a rendezőség ellenőrzi!
•  A szabályok be nem tartása és sportszerűtlen magatartás kizárást von maga után!
•  A versenyen minden induló saját felelősségére vesz részt!
•  A verseny időtartalma alatt a rendezőség folyamatos elsősegélynyújtó ügyeletet tart.
•  A versenyen történt balesetekért és az esetlegesen felmerülő károkért a rendezőség felelősséget nem vállal!
•  A túraversenyt családként teljesítők (2 szülő + minimum egy gyermek) különdíjban részesülnek.

Korosztályok és versenyszámok
I. korcsoport: Óvodás korúak 
II. korcsoport: 6-10 éves korúak
III. korcsoport:  10-15 éves korúak (általános iskolába járók)
IV. korcsoport:  15 -120 év közöttiek 

Nevezés: NEVEZÉSI DÍJ NINCS!

Érdeklődni: e-mailben: halimbakulturhaz@vazsonykom.hu vagy telefonon:06 –20-263 83 88
Jelentkezés a helyszínen: szeptember 24-én, szombaton 12.00-12.45-ig az iskola udvarán
Program:

12.00 - 12.45 Nevezés
13.00 - 13.10 Szabályok ismertetése
13.10 - 14.30 Gyorsulási verseny (100 méter, álló helyből ki tudja leggyorsabban teljesíteni a távot: aszfalton, 

enyhe emelkedőn.)
14.30  Ügyességi verseny (Az iskola udvarán lévő területen kialakított akadálypályán.)
15.30  Túraverseny (Halimba központjából egyszerre indulnak a résztvevők, és a település mellett lévő 

dombos terepen – szekérút, ösvény, földút – teljesítik a kb. 6km-es pályát.)
17.10  Eredményhirdetés
   Vacsora a bringafesztivál résztvevőinek.

Díjak: tárgyjutalom, oklevél

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!
       Halimba Község Önkormányzata

Gyorsulási

-------------------------------- 

Ügyességi Túraverseny

-------------------------------- 

szülővel

6  km 

6  km

VI. „HALIMBA KUPA” Bringafesztivál  -  2016. szeptember 24.

Versenyszám/Korosztály

I. korcsoport

II. korcsoport

III. korcsoport

IV. korcsoport

Az elmúlt időszak önkormányzati munkájáról adott tájékoztatást Tóbel János polgármester. A beszélgetés során szólt 
az iskolakezdési támogatásról, a könyvtár felújítási és az intézmények nyári karbantartási munkálatairól. 

Iskolakezdési támogatás
- Iskolakezdési támogatásra jogosult minden állandó vagy tartózkodási hellyel életvitelszerűen Halimbán élő 

általános vagy középiskola nappali tagozatán tanuló gyermek törvényes képviselője és a fiatal felnőtt. Az 
iskolakezdési támogatást igénybejelentésen kell benyújtani ügyfélfogadási időben, a Polgármesteri Hivatalban, 
(8452 Halimba, Petőfi u. 16.). Csatolni kell az érvényes iskolalátogatási igazolást is. Az iskolakezdési támogatás 
összege 10 000 Ft/fő. Határidő: 2016. szeptember 15. 

Nyári karbantartási és felújítási munkák intézményeinkben
- Mint már az általános iskola tanévnyitó ünnepségén elmondtam, az idén nyáron olyan civil összefogásnak 

lehettünk tanúi, ami eddig példa nélküli volt a faluban. Több iskolai tanterem lelkes és aktív szülői és pedagógus 
összefogásának köszönhetően újult meg. Ehhez az önkormányzat lehetőségeihez mérten próbált segítséget adni. 
Fontosnak tartom kihangsúlyozni, hogy teljes egészében felvállaltuk a magyar terem, egyben községi könyvtár 
felújítását. Ennek anyagköltsége 
500 857 Ft volt. Külsős vállalkozónak mindössze 40 000 Ft-ot fizettünk, ezt is csak azért mert a 
villanyszereléshez nincs megfelelő szakemberünk. Gipszkarton álmennyezetet kapott a terem, a világító 
testeket korszerű energiatakarékos LED panelekre cseréltük, új laminált parkettával burkoltuk a padlót. A 
kőműves, a festő, a burkoló munkát mind az önkormányzat dolgozói végezték: karbantartók Takács Péter, Inhof 
Attila, közhasznú foglalkoztatottak Kocsis József, Grőber János, Pintér Sándor, Molnár Tibor, Litvinyuk 
Szabolcs, Kovács Fernc és nyári diákmunkások Szabó Bence, Csipszer András és Jenei Bálint. 

- Az óvodában is elvégeztük azokat a nyári karbantartási munkálatokat, amelyek a dolgozók és az odajáró 
gyermekek biztonságos és komfortosabb életviteléhez szükségesek. Itt talán a pince épületének felújítását 
emelném ki, ahol a tankertben termett zöldségeket tároljuk majd, és folyamatosan dolgozzuk fel. Ennek 
köszönhetően télen is friss és tartósítószermentes zöldségek kerülhetnek a gyermekek elé. 

Pályázati információk
-  Sajnos az út- és a járdák felújításához a Belügyminisztériumhoz benyújtott pályázatunk sikertelen volt. A többi 

benyújtott pályázatunk (óvoda bővítése – önálló bölcsődei csoport létrehozása, iskolaépület és az önkormányzat 
épületének energetikai korszerűsítése) még folyamatban vannak. Szakmailag rendben voltak a pályázatok, 
várjuk a döntéseket. 

Tóbel János polgármester

2016. augusztusában 86 éves korában elhunyt falunk köztiszteletben álló 
nyugalmazott tanára Neuperger Ferenc. Róla emlékezünk ebben a pár sorban: Feri 
bácsi a pápai Állami Líceum elvégzése után szintén Pápán szerzett tanítói 
képesítést, majd Pécsen a tanárképző főiskolán biológia – földrajz szakos oklevelet. 
Bizony régen volt, amikor kezébe vette diplomáit, s nyugdíjba vonulásáig egyetlen 
munkahelyen itt a halimbai iskolában tanított. Tanítványai közül sokan úgy 
emlékeznek rá, mint kórusvezetőre, vagy vöröskeresztes tanárra, diákjait szigorúan 
fogó, de mindent megtevő osztályfőnökre. Gyűjtőmunkáját dicsérik azok a rendkívül 
gazdag szemléltetőanyagok,melynek még ma is csodájára járnak az iskolába érkező 
pedagógusok. Hosszú évtizedeken át szaktanácsadóként járta az iskolákat, és 
hasznos szakmai segítséget adott kollégáinak és a hozzáfordulóknak. Többször is 
elismerték munkásságát: Oktatásügy Kiváló Dolgozója, Pedagógus Szolgálati 
Emlékérem és Kiváló Pedagógus kitüntetéseket is kapott. 2003-ban és 2011-ben 
ötven év után aranydiplomában is részesült. Tanítványai közül többen az ő magas 
szintű szakmai felkészültségének és motivációjának köszönhetően választottak 
egészségügyi vagy természettudományos pályát.

Emlékét megőrizzük! Nyugodjék békében! 

Emlékezés

 (S.A.)



Augusztus 31-én délután tartotta az általános iskola tanévnyitó ünnepségét. 
Kedves hagyomány az iskolában, hogy az első osztályos tanulók a nyolcadikos 
diákok vezetésével az óvodától vonulnak a Művelődési Ház udvarára. A 
Himnusz hangjai után vidám versekkel és dalokkal köszöntötték a gyerekek az 
új tanévet. Ezután Nagy Noémi igazgató vette át a szót, s beszédében, a nyár 
legemlékezetesebb pillanatainak felidézése mellett, külön szólt a nyári felújítási 
munkálatokról: kiemelte a fenntartó által finanszírozott tornaterem 
megújulását, s a tantermek megszépülésében a példaértékű szülői közösségek 
összefogását méltatta: 
- A szülők összefogásának és munkájuknak köszönhetően a 3. és 4. osztályos 
tantermek újultak meg. Emellett a szülői munkaközösség sem tétlenkedett. 
Kreatív ötleteiknek köszönhetően padok és asztalok kerültek az udvarra. -mondta az igazgató. Majd személyesen 
név szerint is köszöntötte az első osztályosokat, s emléklapot adott át mindenkinek a jeles nap alkalmából. Végezetül 
Tóbel János polgármester szintén a nyári önkormányzati felújításokról beszélt:
 - Az önkormányzat teljes egészében felvállalta a magyar terem, egyben Községi Könyvtár felújítását. A 
munkálatokat szinte teljesen az önkormányzat dolgozói, a közhasznú foglalkoztatottak és a nyári diákmunkások 
végezték. A terem berendezéséhez a székeket az Eötvös Károly Megyei Könyvtár fogja biztosítani. Úgy gondolom, a 
helyi összefogásnak legalább akkora ereje és jelentősége van, mint egy pályázati támogatásnak. Itt szeretném 
megköszönni minden szülőnek és dolgozóimnak azt a felelősségteljes hozzáállást és munkavégzést, amit annak 
érdekében végeztek, hogy az iskola megújulva fogadhassa az idei tanévben is a gyermekeket. – fejezte ki köszönetét a 
polgármester. 
A tanévnyitót követően a tanulók és a megjelentek átvonultak az iskolába, ahol megtekintették a megújult 
könyvtárat és tantermeket. 
A 2016/2017-es tanévben első osztályos tanulók: Balogh Jázmin, Berke Luca Berke Rebeka, Czibor Ádám, Czibor 
Bálint, Czigler Virág Mária, Czuppon Patrik, Farkas Armandó, Horváth Liliána, Inhof Natália, Kalmár Alex, 
Lakatos László, Lakatos Lorenzó, Leskovics Stefánia, Lorbert Dávid István, Nagy Otília, Németh-Gönczöl Dominik, 
Pintér Tamara, Rózsa Máté, Savanyu Vanda, Szabó Illés István, Szabó Krisztofer Leó, Szecsődi Kitti, Szigeti 
Zsombor
Osztályfőnök: Kusicza Edit

Tanévnyitó az iskolában

A nyári „uborkaszezon” a halimbai művelődési házat nem érintette, hiszen 
gazdag és változatos programokkal várták nyáron is az érdeklődőket. Lukács 
Zsanett művelődés- szervező elmondta, hogy a nyár folyamán több programot is 
szerveztek, amelyek közül természetesen a leglátogatottabb a falunapi volt. 
Kiemelten kezelték az iskolás korosztályt is, hiszen a nyári szünidőben sok 
szülőnek gondot okozhat gyermekének felügyelete. Erről a következőket mondta:
- Már az évvégén felvettük a kapcsolatot az iskola, a gyermekjóléti és védőnői 
szolgálat dolgozóival. Közösen ötletelve terveztük meg a több éve működő 
unaloműző foglalkozások programjait. A lebonyolításban is ők segítettek. Az 
iskolai táborokat (Erzsébet tábor, Életmód tábor) követően július 13. és augusztus 
5. között minden szerdán és pénteken vártuk a 11 és 15 éves korú gyermekeket. 
Az önkormányzat és a Halimba Községért Közalapítvány anyagi támogatása mellett a szülőknek minimális anyagi 
hozzájárulást kellett csak fizetni. Ez az összeg meg sem közelítette a hasonló programok díjait. Ennek ellenére sajnos 
elég kevés felső tagozatos tanuló jött el. Azok, azonban akik itt voltak, úgy láttam nagyon jól érezték magukat. 
A programokkal kapcsolatosan elmondta, hogy több fürdés, lovaglás, kirándulások, kézműves foglalkozások várták a 
gyerekeket.

- Nagyon népszerű volt a lovaglás a Róling tanyán, a kovácsolás, de a kislődi kalandparkban eltöltött nap is 
emlékezetes marad mindenkinek. A tapolcai és a badacsonyi kirándulások szintén kellemes kikapcsolódást 
nyújtottak. A tankertben vetélkedő és közös sütés is volt. Köszönöm a nyugdíjas klub tagjainak – Jánosi 
Istvánnénak, Kovács Istvánnénak és Mráz Imrénének – a finom gofrit, amit a gyerekeknek sütöttek. A 
programsorozatot az elmaradhatatlan malomvölgyi éjszakai túra zárta. Köszönettel tartozom a védőnői és 
gyermekjóléti szolgálat munkatársainak, az iskola dolgozóinak, a programok szervezéséért és lebonyolításáért.

Lukács Zsanett szólt az augusztus 10-én a helyi védőnővel, Szalai Katalinnal közösen szervezett Anyatejes Világnapi 
programjukról is. Erre főleg a kisgyermekes édesanyákat hívták meg. Az előadás mellett ölbéli játékos foglalkozás és 
Kanga tréning is színesítette a délelőttöt. Jánosi Istvánné pedig finom 
süteménnyel vendégelte meg a résztvevőket. 

- Az idei évben sem unatkozott az, aki részt vett a Nagyboldogasszony napi 
búcsú és falunap bármely programján. - folytatta a programok beszámolóját a 
művelődés-szervező.  

- Úgy állítottuk össze a rendezvényt, hogy minden korosztály találjon kedvére 
valót. A sportrajongókat horgászverseny, focibajnokság és élményautózás 
várta. Az idei évben már huszadszor rendezte meg Schall Béla a 
horgászversenyt Keller Krisztián horgásztó tulajdonossal. A kellemes 
környezetben zajló verseny eredménye a következő lett:

Lány kategóriában:
1. helyezett Preininger Cintia
2. helyezett Kovács Kata
3. helyezett Domonkos Liliána

- A zene- és tánckedvelők is mindkét napon gazdag kínálat közül válogathattak: szombaton az úrkúti Orfeum 
Operett Musical Társulat és a Gyöngyhalász Latin zenekar lépett fel, vasárnap pedig Polyák Rita és Szelle Szilárd 
könnyűzenei műsora, az ajkai Platina Táncstúdió és a devecseri FateRock zenekar slágerei töltötték be a 
Művelődési ház udvarát. A gyerekeket a Mézengúzok zenekar interaktív műsora szórakoztatta, de ugrálóvár, 
nosztalgia kisvonat és népi játékok is várták őket. Esténként pedig Gábor és 
Tamás várta a bulizókat.  Szombat éjszaka pedig a Copacabana Brazil 
Showtánc csoport adott fergeteges bemutatót. Szombaton délután Tantucz 
Mihályné helyi varrónó mutatta be mennyasszonyiruha kollekcióját. Az 
önkéntes közel 30 helyi modell szebbnél szebb ruhákban vonult fel a 
színpadra. Vidám színfoltja volt a programnak Cséri Gáspár, aki mint 
„bolondmenyasszony” szerzett vidám perceket a közönségnek. Itt köszönöm 
meg Marton Krisztinának a menyasszonyi virágcsokrokat és Birerné Sulyok 
Veronikának a süteményeket, amellyel a fellépőket megvendégeltük. 

Lukács Zsanett még elmondta, hogy vasárnap délután került sor a tavasszal meghirdetett „Magyarország legszebb 
konyhakertje” pályázat eredményhirdetésére is, ahol 12 pályázó részesült jutalomban. Közülük a zsűri Galler Mihály 
kertjét és az Emlékház kertjét terjesztette fel országos elismerésre. (szerk. megj.: A „Magyarország legszebb 
konyhakertje” pályázat tapasztalatairól és a továbbjutott kerttulajdonosokról majd a későbbiekben részletes intejút is 
olvashatnak.)

Szeptemberi ajánló
- 2016. szeptember 15-én, csütörtökön 10 órától újra a Baba – mama klub várja a kisgyermekes szülőket. 
- 2016. szeptember 20-án, kedden 17 órakor újra indul a Zumba. Az első foglalkozás ingyenes. 
- 2016. szeptember 21-én, szerdán 10 – 12-ig a Művelődési házban ruhaosztás lesz a Gyermekjóléti Szolgálat 

szervezésében.

Gazdag változatos kínálat a Művelődési Házban -  2016. szeptember 24-én, szombaton VI. „HALIMBA KUPA”Bringafesztivál (versenykiírás és részletes program 
az utolsó oldalon)

Állandó programjaink: 
- Aerobik torna Somogyi Gyöngyi vezetésével. Az órák kedden és pénteken 18.30 – kor kezdődnek. Időpontváltozás 

lehetséges, ezért előtte érdemes érdeklődni nyitvatartási időben Pintérné Timinél a művelődési házban, vagy a 
06 – 70 – 629 64 92 –es telefonszámon. 

- Minden szerdán 13 -14 óra között Albrecht László falugazdász tart fogadóórát a Művelődési Ház kistermében. 
- Minden hónap 2. csütörtökén 16 órától a Kertbarát kör tartja foglalkozásait. 
- Minden hónap 1. és 3. csütörtökén Nyugdíjas klub.
Vezeti: Jánosi Istvánné

Felhívás! 

Tájékoztatás az ingyenes Digitális ismeretek számítógépes képzésre 
GINOP6.1.2. programba jelentkezőknek.

A képzést szervező Graf_Get Számítástechnikai Kft. tájékoztatja a kedves jelentkezőket, 
hogy a képzés várhatóan október közepétől indul a helyi Művelődési Házban. A 
foglalkozások előreláthatóan hétfő, szerda, péntek 16.30-19.20 között lesznek. Tehát egy 
csoport kb. 7 hét alatt végzi el a 70 órás tanfolyamot. A jelentkezőktől szükség van a 8. 
osztály elvégzését igazoló bizonyítvány fénymásolatára. (A bizonyítvány a Művelődési 
Házban lefénymásolható.)
A tanfolyamra folyamatosan lehet még jelentkezni, megfelelő létszám (15 fő/csoport) esetén több csoport is indul. A 
jelentkezés feltételeiről a májusi számban olvashattak, illetve a művelődési házban nyitvatartási időben kaphatnak 
részletes tájékoztatást. 

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.

Fiú kategóriában:
1. helyezett Németh Levente
2. helyezett Kovács Gábor

Összesített eredmény:
1. helyezett: Németh Levente
2. helyezett: Preininger Cintia
3. helyezett: Kovács Kata


