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Önkormányzati hírek

Tájékoztató a 2016. október 2-i országos népszavazás eredményéről
Összesített adatok Halimba településen

A népszavazásra bocsátott kérdés:
Akarja-e, hogy az Európai Unió az Országgyűlés hozzájárulása nélkül is előírhassa nem magyar állampolgárok 

Magyarországra történő kötelező betelepítését?

A szavazóköri névjegyzékben lévő választópolgárok száma: 930
Szavazóként megjelent választópolgároké száma: 451 (48,49%)
Érvényes szavazatok szám: 443 (98.23%)
Érvénytelen szavazatok száma: 8 (1.77 %)
Igen szavazatok száma: 9 (2.03 %)
Nem szavazatok száma: 434 (97.97 %) 

       (Forrás: valasztas.hu)

BURSA HUNGARICA - Felsőoktatási Önkormányzati Pályázat 2017. évi kiírása
Halimba község Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával együttműködve, ezennel kiírja a 2017. 
évre a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot felsőoktatási hallgatók számára. 
A Bursa Hungarica ösztöndíjban az 51/2007. (III. 26.) Kormányrendelet 18. § (2) bekezdése alapján kizárólag a 
települési önkormányzat területén állandó lakóhellyel rendelkezők részesülhetnek. 

A pályázatbeadáshoz az EPER-Bursa rendszerben egyszeri pályázói regisztráció szükséges: 
https://bursa.emet.hu/paly/palybelep.aspx

Azok a pályázok, akik a korábbi pályázati években regisztráltak a rendszerbe, már nem 
regisztrálhatnak újra, ők a meglévő felhasználónév és jelszó birtokában léphetnek be az EPER-Bursa 
rendszerbe. Amennyiben jelszavukat elfelejtették, az Elfelejtett jelszó funkcióval kérhetnek új jelszót. A pályázati 
regisztrációt vagy a belépést követően lehetséges a pályázati adatok rögzítése a csatlakozott önkormányzatok 
pályázói részére. A pályázati űrlapot minden évben újra ki kell tölteni! 
A pályázónak a személyes és pályázati adatok ellenőrzését és feltöltését követően a pályázati űrlapot 
kinyomtatva és aláírva kell az önkormányzatnál benyújtani:

Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal 
Halimbai Kirendeltség,  8452 Halimba, Petőfi S. u. 16.

A pályázat csak a pályázati kiírásban meghatározott csatolandó mellékletekkel együtt érvényes. A pályázati 
kiírásban meghatározott valamely melléklet hiányában a pályázat formai hibásnak minősül. A benyújtott pályázat 
befogadását az önkormányzat köteles az EPER-Bursa rendszerben igazolni. A nem befogadott pályázatok a 
bírálatban nem vesznek részt.
A pályázatok benyújtási határideje: 2016. november 8. 

A pályázat részletes kiírása a következő linken olvasható:
http://www.halimba.hu/index.php?ldr=2&txtkat=10&id=292 

A pályázatok elbírálásának határideje: 2016. december 8.

A pályázatokat Halimba község Önkormányzatának Képviselő-testülete bírálja el.
Halimba, 2016. október 4.

Tóbel János s.k.
polgármester 

Az Önkormányzat sikeresen pályázott az 1956-os forradalom és szabadságharcot 
felidéző, a hősöknek és az áldozatoknak emléket állító kulturális programok, 
rendezvények támogatására. Lukács Zsanett művelődésszervező elmondta, hogy 
2016. október 19. és 21. között a Sinkovics Imre pályázat keretében Szabadság tér 
56 címmel több programot is szerveznek: 

• Október 19-én, szerdán a felső tagozatos tanulókat Bőrönd - 
múzeumpedagógiai foglalkozásra várják. A rendhagyó tanórán nemcsak a 
korabeli dokumentumokkal, tárgyakkal ismerkednek meg a diákok, hanem 
megtudhatják, hogy mi történt Halimbán, 1956 őszén. 

• Október 20-án, csütörtökön, Ajkán, mozi látogatás keretében nézik, meg a Megáll az idő című filmet, amely segít a 
fiataloknak emlékezni a korszak hőseire. 

• Október 21-én 16 órakor kezdődik a hagyományos ünnepi műsor a helyi általános iskola tanulóinak előadásában.
- Október 28-án, pénteken a Szovjetunióba  (Gulágra) hurcolt politikai foglyok és kényszermunkások emlékéve 

alkalmából a Veritas Történetkutató Intézet  szakmai irányításával emlékezünk meg az áldozatokról. Ezen a napon az 
önkormányzat épületének falazatán avatják fel azt a táblát, amely, a halimbáról a Gulágra elhurcolt lakosoknak állít 
emléket. Ezt követően a Művelődési Házban a halimbai Dr. Kovács Kálmán Árpád a Veritas Történetkutató Intézet 
munkatársa nyitja meg a munkatáborok világát bemutató kiállítást és előadással idézi fel a korszakot. A rendezvény 
végén állófogadással egybekötött kötetlen beszélgetésre is várják a résztvevőket.  – mondta Lukács Zsanett.

Állandó programjaink:
- 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
- Aerobik torna Somogyi Gyöngyi vezetésével. Az órák kedden és pénteken 18.30 – kor kezdődnek. 
- Zumba foglalkozás Mesterházy Katalin vezetésével. Az órák kedden és pénteken 17 – 18 óráig tartanak. 
- Jóga foglalkozás minden csütörtökön 17.30 –kor Lázár Gabriella vezetésével.
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.

Művelődési Ház hírei

Abban a megtiszteltetésben volt részünk, hogy 2016. szeptember 27-én meghívást 
kaptunk a Duna Tévé szerkesztőjétől Szabó Zsókától a Család- barát című műsor 
élő adásában való szereplésre.
Korábban a szerkesztőnő - a Fürkész országos tanulmányi versenyt megnyerő 
halimbai iskolás csapat kapcsán– figyelt fel a településre. Június elején forgatott is 
a stáb Halimbán. A gyógynövényes gyökerek átadása érdekelte őket. Ez a film 
szintén a Család-barát című műsorban került lejátszásra 2016. június 9-én.A 
forgatás során Szabó Zsókának megtetszett az óvodában zajló élet. Azt ígérte, 
egyszer külön is bemutatkozhatunk. Akkor még nem hittem el, mégis így lett.
Két óvónő és öt gyerek vehetett részt a forgatáson. Olyan nagycsoportos gyerekeket kellett választanunk, akik nem csak 
érdeklődőek, értelmesek és elég sok gyógynövényes ismeretük van, hanem teljes mértékben megbízhatóak is 
viselkedésben, kiegyensúlyozottságban, szabálykövetésben. Márta néni és én úgy döntöttünk, hogy Makkos Dorkát, 
Németh Nettit, Falusi Zsombort, Dallos Áront és Gősi Esztert visszük magunkkal.Nagy izgalommal készültünk erre a 
napra. Gyógynövényes játékokat készítettünk, pl. illat memória játékot, gyógynövény szőnyeget, csipkebogyó nyakláncot, 
préselt növényekből ragasztott montázs-képet. Ezek elkészítését mutattuk meg a felvétel során is. Az eszközök 
előkészítésében sok segítséget kaptunk Tantucz Mihályné Zsuzsitól, Imre Zsuzsanna kertészmérnöktől és Kócsné Vajai 
Zitától. A falubusszal Tóbel János polgármester vitt el minket. Köszönjük szépen! 
A gyerekek viselkedése minden várakozásunkat felülmúlta. Délelőtt 10 órától délig pisszenés nélkül barkácsoltak az élő 
adást közvetítő stúdióban, ahol a munkafegyelem legmagasabb szintjét követelte mindenkitől a rendező. Jutalmul az 
adás során elkészített finom kuglófot kaptuk a stábtól és a rendező azt mondta, hogy sok gyerek csoport járt már náluk, 
de ilyen jól még senki sem viselkedett.
Nagy élmény volt betekintést nyerni egy igazi élő forgatásba. A gyerekek és mi felnőttek is sok élménnyel gazdagodtunk. 
Boldog vagyok, hogy óvodánk lehetőséget kapott egy ilyen bemutatkozásra. A legjobban mégis a 
gyerekeinkre vagyok büszke!
Mindkét adás visszanézhető a www.mediaklikk.hu oldalon. 

A Duna Tévé Család-barát című műsorában jártunk

Kovács Attiláné óvodavezető



• Tűzifa támogatás: Az előző évekhez hasonlóan idén is biztosít a kormány ingyenes tüzelőanyagot a kistelepülésen élő 
szociálisan rászorulóknak. Az önkormányzat idei évben is pályázott a programra. Az elbírálás 2016. október 30-ig 
fejeződik be. A nyertes önkormányzatok a támogatásból vásárolt tüzelőanyagot, a helyi rendelet alapján rászorultsági 
alapon osztják ki.  Az igénylésről és a rászorultság feltételeiről novemberben adunk bővebb tájékoztatást. 

(Tóbel János polgármester)

• 2016. október 28-án átadták az iskola megújult tornatermét. Az átadó ünnepségen részt vett Rétvári Bence az Emmi 
államtitkára, aki beszédében elmondta, hogy a nyári szünetben folyó munkálatok során a tornaterem központi 
költségvetési támogatással négymillió forintból újult meg. Egyházi Andrea tankerületi igazgató a beruházással az 
egészséges sportolási körülmények megteremtését hangsúlyozta.                                                                           (S.A.)

• Meghívást kapott a Dr. Szalai Miklós Gyógynövényes Tankert és Oktatóközpont Budapestre a Hermann Ottó 
Intézetbe, ahol a 2016. október 11-én került sor a Magyarország Legszebb Konyhakertje Országos Díjátadó 
Ünnepségére. Mint azt már augusztusi számunkban is írtuk a tankert a program közösségi kert kategóriájában lett 
felterjesztve az országos díjra. Az eredményről és a díjátadó ünnepségről a későbbiekben részletesen beszámolunk. 

Településünkhatodik alkalommal rendezte meg Halimba Kupa elnevezésű 
Bringafesztiválját. Kovács Zsolt szervező elmondta, hogy a kerékpáros versenyen 
életkori korosztályonként ügyességi, gyorsasági és túra kategóriákban összesen 
41-en indultak. A családi túraversenyen három család vett részt. 

- A Művelődési Ház udvarán pedig tanulópályát is kialakítottunk.Itt játékos 
keretek között az ajkai Rendőrkapitányság munkatársai a helyes közlekedési 
szabályokkal is megismertettéka legifjabb résztvevőket. Emellett az ajkai Star 
Bike kerékpárüzlet térítésmentes szervizelést is biztosított a 
kerékpárosoknak. Míg a verseny zajlott a helyi civilszervezetek (Bányász 
Nyugdíjas Klub, Együtt a Jövőért Halimbán Egyesület, Iskolai és Óvodai 
Szülői Munkaközösségek,Polgárőrség,Ifjúsági Klub) közös főzéssel töltötték az 
időt. Az éttermek ajánlataival vetekedő gazdag menükínálatban mindenki 
megtalálhatta a kedvére valót. A jelképes összegért megvásárolt ételjegyekből befolyt pénz pedig a helyi óvoda és 
iskola alapítványához kerül. Mindkét szervezet kasszája 38 410 Ft-tal gyarapodott. 

A sport és a gasztronómia mellett kulturális programok is színesítették a délutánt. Fellépett az ajkai Platina 
Táncstúdió felnőtt és gyermek csoportja és a szintén ajkai MVP rappformáció műsora is kellemes kikapcsolódást 
nyújtott a résztvevőknek. Mivel a legtöbb gyermek „örökmozgó” a biciklizés mellett még az ugrálóvár is további 
mozgáslehetőséget nyújtott. A szervezők köszönetüket fejezik ki a devecseri Somló Hús Kft-nek, amiért kedvezményes 
áron biztosították a főzéshez a húst, Bokor Ferencnek a légvár szolgáltatásért, a helyi Polgárőrség tagjainak a 
helyszínek biztosításáért és minden segítőnek és civil szervezetnek, hogy önkéntes tevékenységükkel hozzájárultak a 
program sikeres lebonyolításához. 
A Bringafesztivál eredményhirdetésén Kovács Zsolt szervező és Tóbel János polgármester minden versenyzőnek 
gratulált, majd a korcsoportok legjobbjait éremmel és ajándékkal is megjutalmazták:

Ügyességi verseny
II.  korcsoport (6-10 éves korúak):

1. helyezett Kiss Ádám
2. helyezet Roik Barnabás
3. helyezett Máté Levente

Gyorsulási verseny 
II. korcsoport

1. helyezett Marczal Marcell
2. helyezett Kiss Ádám
3. helyezett Németh - Gönczöl Roland

Túraverseny 
II. korcsoport

1. helyezett Marczal Marcell
2. helyezett Máté Levente
3. helyezett Kiss Ádám

Sport, gasztronómia, kultúra 

(S.A.)

III. korcsoport (10-15 éves korúak):
1. helyezett Ódor Tamás
2. helyezett Cséri Boldizsár
3. helyezett Kapeller Felícia

IV. korcsoport (15 év felett ):
1. helyezett Kozma Richárd
2. helyezett Jenei Bálint

III. korcsoport
1. helyezett Kalmár Ákos
2. helyezett Cséri Boldizsár
3. helyezett Kapeller Felícia

IV. korcsoport
1. helyezett Kozma Richárd
2. helyezett Jenei Bálint

III. korcsoport
1. helyezett Kapeller Felícia
2. helyezett Ruttner Máté
3. helyezett Kovács Gábor

IV. korcsoport
1. helyezett Kapeller Félix
2. helyezett Samu Péter
3. helyezett Kozma Richárd

Az intézményeinkben működő Szülői Munkaközösségek munkája nagyban 
hozzájárul gyermekeink színvonalas szabadidős tevékenységeinek 
lebonyolításához. Úgy érzem, munkájuk mégis egy kicsit a háttérben marad, 
szinte természetesnek vesszük, hogy ők vannak és dolgoznak. Ezért gondoltam 
arra, hogy ebben a hónapban ezeket a szülői közösségeket mutatom be. Az óvoda 
részéről Kovács Attiláné óvodavezető, az iskola részéről Rostáné Dél Tímea SZM. 
elnök vállalta a bemutatást.
Óvodai Szülői Munkaközösség
- Minden nevelési év elején új munkaközösséget alakítunk ki közösen a 
szülőkkel. Idén elnökválasztásra is sor került. Titkos szavazással választották ki 
maguk közül az elnököt, aki Makkosné Balogh Adrienn lett.
Az óvodai Sz M legfőbb feladatai:
- az óvoda és a szülők (családok) együttműködésének segítése
- a többi szülő bevonása a programokba
- a többi szülő bevonása az önkéntes munkákba, az adomány-gyűjtésbe
- a Bringafesztiválon sütés-főzés-kínálás, KRESZ-park vezetés
- Mikulás Munkadélután szervezése, ahol a Mikulás Manóivá változva a többi szülővel és az óvoda dolgozóival együtt 
elkészítik a gyerekek ajándékát
- a gyerekfarsang előkészítése, lebonyolításában való segítség (süti kínálás)
- a jótékonysági bál előkészítése, lebonyolításában való segítség (tombola-felajánlások gyűjtése, teremdíszítés, 
tombola árulása, többi szülő agitálása)
- a gyermeknap előkészítése, lebonyolításában való segítség (süti kínálás, játékok irányítása).
Az óvodában - a szülőkkel való napi kapcsolatnak köszönhetően - nem csak a Szülői Munkaközösség tagjai válnak 
aktív részeseivé a mindennapi életünknek, hanem az összes szülő. Természetesen vannak aktívabbak és nehezebben 
mozgatható szülők, de a segítőkészség szinte mindenkire jellemző. Vannak, akik szívesen vesznek részt ingyenesen 
kínált családi kirándulásainkon, programjainkon. Mások felajánlanak zöldséget, gyümölcsöt, rajzlapot, egyéb 
eszközöket, amire látják, hogy nagy mennyiségben van szükségünk. Többen segítenek adományok gyűjtésében. 
Megint mások képesek időt, energiát, pénzt nem sajnálva önkéntes munkákat végezni a közösségért (pl. népi 
gyermekjátékok, ivókút, udvari játékok, homokozó árnyékoló tető elkészítése, süteménysütés rendezvényekre, 
javítási munkák felajánlása). Minden évben akad olyan támogató is, aki a Halimbai Óvodásokért Alapítvány 
számlájára pénzösszeg utalásával támogatja törekvéseinket. Az évzárón - ünnepélyes keretek között átadott - 
oklevéllel szoktam a szülőknek megköszönni áldozatos segítő munkájukat. Évről évre több szülőnek mondhatok 
köszönetet. Legutóbb 37 szülő kapott oklevelet.
Remélem, hogy a Szülői Munkaközösségünk minden évben aktívabb lesz, hiszen együtt, egy célért dolgozunk: 
gyermekeink öröméért!
       
Iskolai Szülői Munkaközösség
- Az idei évben 22 tagunk van. Éves programterv alapján dolgozunk, melyet szeptemberben állítunk össze. Egy évben 
4-5 gyűlést tartunk, de a napi kapcsolatban vagyunk egymással a zárt facebook csoporton keresztül. Nagy hangsúlyt 
fektetünk a kifelé irányuló kommunikációnkra is: az iskola honlapján http://www.halimbasuli.eoldal.hu  és facebook 
oldalán keresztül. Az előző tanévben az alábbiakat valósítottuk meg:

- Jótékonysági bál szervezése
- A diákönkormányzat által rendezett Haloween Party támogatása
- Mikulás ajándék finanszírozása (osztályonként 5000 Ft)
- Karácsonyi vendéglátás az alsó tagozatosoknak
- Farsang szerevezése az alsós tanítókkal
- Valentin nap szervezése a Diákönkormányzattal 
- Szalai Nap támogatása
- Gyereknap szervezése
- Elmetorna házi bajnokság első helyezettjeink díjazása
- Pedagógus nap szervezés
- Életmód tábor támogatása.

A felsorolt 11 eseményből ötöt anyagilag támogattunk, hatnál pedig a finanszírozáson kívül személyes részvételt is 
biztosítottunk. De nem hagyhatom ki a Szülői Munkaközösség több éve dédelgetett álmát, ami a nyár végén valósult 
meg. A raklapból készített asztalok és padok. Kintre 1 db nagyasztal és 3 db támla nélküli pad, bentre 1 db kisasztal és 
2 db támlás pad készült ülőpárnákkal. A kinti asztalhoz szereztünk napernyőt is illetve a benti asztal közepére 
malomjátékot festettünk és 2 rajztáblát raktunk az elejére. Az iskolában évek óta lehet Halimba suli logós pólókat 
vásárolni. Az idei tanévtől a Szülői Munkaközösség ezt a kínálatot tollal, hűtő –és síkmágnessel, kulcstartóval is 
bővítette. Ezeket előzetes rendelés útján lehet megvásárolni. Most éppen az őszi festési munkálatokat szervezem. Egy 
cég jóvoltából olyan festékeket kaptunk, amelyekkel az osztálypadokat tudjuk felújítani. Emellett igyekszünk minden 
felmerülő problémát, negatív és pozitív visszajelzéseket a pedagógusok felé is kommunikálni. Segítünk a problémák 
gyors megoldáskeresésében is. Úgy érzem egy összetartó csapat vagyunk, s mindannyian a gyermekekért dolgozunk.  
Ahogy Henry Ford is megfogalmazta: "Összejönni - jó kezdés. Együtt maradni - haladás. Együtt is dolgozni - siker. 

Fókuszban: Szülői munkaközösségek 

Kedves első osztályos tanulók és szülők! Az elmúlt hónapban megjelent Halimbai Hírekben sajnálatos módon három 
kisgyermek neve lemaradt az osztálynévsorból: Takács Barnabás Tamás, Tűzhányó Balázs és Vizi Rebeka. 
Ezúton kérek elnézést! 

Helyesbítés!


