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Halimba Község Önkormányzatának és a magunk nevében, egészségben, szeretetben, jólétben 
gazdag újesztendőt kívánunk minden halimbai lakosnak és családjának!

Önkormányzati hírek
• A téli útviszonyok miatt kérjük a lakosokat, hogy ne az út szélén parkoljanak az autóikkal, mivel így akadályozzák 
az utak hó- mentesítésének munkálatait.  Ezen kívül felhívjuk a lakók figyelmét, hogy az ingatlanok előtti járdák 
hó és síkosság mentesítése a tulajdonosok, illetve a bérlők kötelessége. Kérjük erre fokozottan figyeljenek! Így talán 
csökkenthető a téli csúszásból eredő balesetek száma.

• Figyeljünk egymásra is a nagy hidegben! Fontos tudni, hogy -10 C alatt már fél óra is elég ahhoz, hogy drámaian 
csökkenjen a testhőmérséklet. Figyeljünk az idős, önmagukat nehezen ellátó szomszédjainkra. Ne lépjünk át az 
utcán, a földön fekvő embereken, még ha ittasnak is gondoljuk őket. Az alkohol nem véd meg a hideg ellen. 
Segítségért fordulhatnak az önkormányzathoz vagy a család- és gyermekjóléti szolgálathoz. Ha eszméletlen embert 
találnak vagy kihűléses, fagyásos tüneteket tapasztalnak, azonnal értesítsék az Országos Mentőszolgálat 
munkatársait.

• Az országos béremelés (minimálbér) az önkormányzati szférát is érintette. Mióta feladatalapú a finanszírozás, 
azóta külön kapunk normatívát bérekre és külön működésre. A költségvetési törvényben elfogadott normatívák 
jelenleg nem fedezik ezt az emelt bért. A Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége már jelezte a kormány 
felé, hogy korrigálni kell ezeket a normatívákat, mivel így az önkormányzatoknak a saját bevételükből kell 
kigazdálkodni a többlet költségeket. 

• Még a tavalyi év folyamán benyújtott - óvoda bővítése: önálló bölcsődei csoport létrehozása, energetikai: 
iskolaépület korszerűsítése és az önkormányzat épületének energetikai korszerűsítése, turisztikai: Térségi 
tematikus utak Ajka környékén- pályázatok elbírálása még folyamatban van. Szakmailag rendben voltak a 
pályázatok, várjuk a döntéseket. 

Tóbel János 
polgármester

Schvarczkopf Anita 
szerkesztő

Tóbel János  polgármester

Értesítjük Önöket, hogy újra meghirdetjükés megfelelő létszám esetén ténylegesen el is indul a Digitális 
szakadék csökkentése GINOP-6.1.2-15-2015-00001 projekt keretében megvalósuló teljesen ingyenes 35 órás 
számítógépes képzés.

A projekt célja:
A lakosság digitális kompetenciájának növelése,amely elengedhetetlen a munkavállaláshoz, ezáltal képzett munkaerőt 
biztosítani a gazdaság számára, növelve a gazdaság versenyképességét, egyben bővítve a foglalkoztatottak létszámát.
Jelentkezhet:

• az előző hat hónapban rendszeresen fizetett alkalmazásban nem álló; alacsony iskolai végzettséggel rendelkezők, 
akik nem szereztek középfokú végzettséget vagy szakképesítést

• 50 éven felüli személyek; (nyugdíjasok sajnos nem!!!)
• megváltozott munkaképességűek
• GYES-ről, GYED-ről, GYET-ről, ápolási díjról visszatérők;
• pályakezdő, illetve 25 év alatti fiatalok;
• egy vagy több eltartottal egyedül élő felnőttek;
• etnikai kisebbséghez tartozó személyek, akiknek szakmai, nyelvi képzésük vagy szakmai tapasztalatuk 

megerősítésére van szükségük ahhoz, hogy javuljanak munkába állási esélyeik egy bizonyos munkahelyen.
Jelentkezni:
2017. február 1-ig személyesen, a Művelődési Házban, nyitvatartási időben, vagy a tájékoztatón.
Képzések lebonyolítása:

• a résztvevők számára ingyenes,
• Két, egyenként 35 órás készségfejlesztő program (IKER-1, IKER2, cél, hogy mindkettőn részt vegyen a képzett 

személy, de nem kötelező),
• kétszer tíz képzési alkalom, (alkalmanként 3-4 tanóra),
• maximum 15 fős csoportok,
• olyan képzési helyen, ahol minden résztvevőnek biztosított az önálló számítógép használat,
• nyomtatott tananyagot a cégünk biztosítja

A jelentkezés menete:
A képzésben való részvétel regisztrációhoz kötött, melyet a háttér információs rendszerben (HIR-ben)kell megtenni. A 
regisztrációt a képző intézmény végzi. A regisztrációhoz szükséges dokumentumok:

• személyazonosító okmány,
• TAJ kártya,
• iskolai végzettséget igazoló bizonyítvány(ok)
• IKER1 tanúsítvány (ha van)

Szerződéskötés
A képző intézmény Felnőttképzési szerződést és Támogatási Szerződést köt a képzésre jelentkezővel.
Záró számonkérés
A képző intézmény az eredményes vizsgát követően tanúsítványt állít ki a képzett részére.

A képzést szervező cég munkatársa a képzéssel kapcsolatban tájékoztatást ad 2017. február 1-jén, szerdán 
16:30 órakor a halimbai Művelődési Ház kistermében.
Várjuk szeretettel, kérjük éljen a helyben történő és ingyenes képzési lehetőséggel!

Tisztelt halimbai lakosok!

2016. február 22. Vajai Vanda    Németh-Gönczöl Henrietta és Vajai Attila kislánya
2016. március 3.  Fekete Tamara   Somogyi Melinda és Fekete Norbert kislánya
2016. április 13.  Rosta Zétény   Dél Tímea és Rosta Gábor kisfia
2016. május 12.  Bakk Roland Krisztofer  Novotni Valentína  és Bakk Roland kisfia
2016. július 22.  Horváth Jázmin Laura  Ignácz Annamária és Horváth Zsolt kislánya
2016. szeptember 8.  Bürger Luca    Mód Beáta és Bürger Krisztián kisfia
2016. szeptember 12.  Rédei Kornélia   Róka Andrea és Rédei Miklós kislánya
2016. december 21.  Horváth Fatima Anita  Andrási Anita és Horváth István kislánya

Anyakönyvi hírek – születések 2016-ban
A halimbai Együtt a Jövőért Egyesület idén is megrendezte hagyományos 
karácsonyi hangversenyét. 2016. december 17-én, szombaton este a 
művelődési házban az úrkúti VivaVoceKórus: A mi karácsonyunk 
címmeladott ünnepi műsort. A szervezők nevében Kovács Attiláné az 
egyesület titkára köszöntötte az érdeklődőket. A bevezető gondolatok után egy 
család karácsonyi készülődésének pillanatai elevenedtek meg a színpadon. A 
szívet melengető irodalmi és zenés műsorszámok közül minden korosztály 
megtalálhatta az ízléséhez legközelebb állót. A népes hallgatóság soraiban a 
kisgyermekes családok a középkorú felnőttek és az idősebb generáció tagjai is 
helyet foglaltak. Az előadók és a szervezők reményei szerint minden 
jelenlévőnek segítettek ráhangolódni a karácsony méltó megünneplésére. 

Karácsonyi lélekmelegítő

December 13-án az iskola 5. osztályos tanulói Györkösné Baráth Anikó 
tanárnővezetésével indultak el a faluba, hogy felelevenítsék a hajdani lucázás 
vagy másnéven a kotyolás hagyományait. Mindenhol szíves fogadtatásban 
bőséges megvendégelésben volt részük. A Luca napi kotyolással, bő termést, a 
jószágok nagy szaporulatát kívánták Halimba lakóinak. Talán sikerül egy 
lassan már feledésbemerülő szép régi népszokást így életben tartani a faluban. 

Lucázás: életben tartott hagyomány

(S.A.)



Advent időszakában mindenhol egymást érték a karácsonyi foglalkozások. Ez 
alól településünk sem volt kivétel.

• December 14-én, szerdán, a kézműves délutánon készíthették el szobájuk 
vagy lakásuk dekorációját, de a szorgosabbak kezei alól családtagjaiknak 
szánt ajándékok is kikerülhettek. A kreatívabbak már fantáziájukat is 
szárnyaltathatták a mézeskalácsok díszítésénél. Az idei évben vendége is 
volt a programnak: Ifj. Kozma György faműves, akivel közösen fából 
karácsonyi díszeket, dekorációkat is lehetett készíteni és vásárolni. 

• December 15-én a Baba – mama klub tartotta ünnepi foglalkozását, ahol az 
ajándékozás sem maradhatott el. Az önkormányzat jóvoltából minden 
kisgyermek labdával térhetett haza. 

• December 21-én délután a művelődési házban a felső tagozatos tanulók az 
ünnepi műsorban teljes személyiségükkel adtak tanúbizonyságot a 
közösségben megélt ünnep erejéről. A zsúfolásig megtelt teremben a 
gyerekek, az érdeklődő szülők és a megjelent vendégek meghatódva és 
teljes átéléssel tekintették meg a szereplők kiváló produkcióját. Ezt 
követően került sor a Szülői munkaközösség által szervezett Sulijegy akció 
ajándékainak sorsolására. A több mint egy órán át tartó sorsoláson közel 
650 000 Ft értékben, olyan értékes ajándékok is gazdára találtak, mint 
konyhai ülőgarnitúra, babzsák fotel vagy ólomkristály készletek. A 
program után a Művelődési ház udvarán megnyílott a karácsonyi vásár, 
ahol helyi és a környéken élő kézművesek árulták termékeiket. Eközben a 
gyerekeket meleg teával és süteménnyel is megvendégelték. A szervezők a 
sulijegy akcióból és a vásári eladásokból befolyt összegeket a gyerekek ez 
évi programjaira fordítják! 

• 2016. december 31-én családias légkörben búcsúztatták 2016-ot azok, akik 
a Művelődési ház programját választották. A jó hangulatról Kaszap István 
(Kaszpi) gondoskodott. 

Januári ajánló
•  2016. január 12-én, csütörtökön 16 órakor a Kertbarát klub tartja foglalkozását.
•  2017. január 19-én, csütörtökön 10 órakor a Baba–mama klub tartja első foglalkozását.
•  2017. január 27-én, pénteken 15 órakor Farsangi játszóházat szervezünk: kézműves foglalkozásokkal, 

játékokkal, fánksütéssel várjuk a kicsiket és nagyokat.

Farsangi előzetes
Éppen csak kihevertük a karácsonyi és szilveszteri lakomázás, ünneplés 
fáradalmait, máris itt van a vízkereszt, kezdődik a báli szezon. A hagyományok 
szerint a mulatságok végén a telet is elűzzük, virágvasárnapon pedig már a 
tavasz közeledtét ünnepeljük. A halimbai Művelődési Ház és a helyi 
intézmények az alábbi programokkal búcsúznak a téltől: 

• 2017. január 27-én, pénteken 15 órakor Farsangi játszóházat szervezünk: 
kézműves foglalkozásokkal, játékokkal, fánksütéssel várjuk a kicsiket és 
nagyokat.

• 2017. február 4-én, szombaton délután a helyi Hársfa Óvoda óvodásai 
bújnak farsangi jelmezbe.

• 2017. február 11-én, szombaton 20 órától Jótékonysági farsangi bálra hívja és várja az érdeklődőket a Hársfa 
Óvoda. A belépő jegy ára: 3000 Ft. mely aperitifet és vacsorát tartalmaz. Pártolójegy ára: 500 Ft. Zenél: 
Kaszap Emőke. Részvételi szándékukat február 8-ig szíveskedjenek jelezni az óvodában. Mindenkinek jó 
szórakozást kíván a Halimbai Óvodásokért Alapítvány a Szülői Munkaközösség és az óvoda dolgozói.

• 2017. február 18-án, szombaton az általános iskola alsós gyerekeinek farsangi mulatsága lesz.
• 2017. február 25-én, szombaton a felső tagozatos gyerekek Télbúcsúztató rendezvényén vidám vetélkedővel, 

tánccal, kiszebáb égetéssel űzik el a telet.

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. 
• Gyermek zumba foglalkozás Nagy Noémi vezetésével. Az órák szerdai és pénteki napokon 15.15- 16 óráig 

tartanak.

Rövid hírek a decemberi programokról 

Szolgáltatási területünkön az elmúlt években a téli hideg időjárás miatt 
jelentős számú mérőelfagyás történt. Mindez arra késztet bennünket, 
hogy még nagyobb figyelmet fordítsunk a felhasználók időben történő 
tájékoztatására. A károk megelőzése érdekében ezúton tisztelettel 
felhívjuk figyelmét a megelőző intézkedések fontosságára.
A vízmérő-elfagyások leggyakrabban a kellő gondosság, illetve a szakszerűség 
hiánya miatt következnek be. Sajnos gyakran nem fordítanak kellő figyelmet a 
vízmérő akna megfelelő szigetelésére, pedig néhány egyszerű lépéssel jelentős 
anyagi károk előzhetők meg.
A vízmérőelfagyás megelőzése érdekében javasoljuk, hogy Ön is gondoskodjon az alábbiakról:

• A vízmérőakna belső felületét megfelelő szigeteléssel javasoljuk ellátni. A szigetelés az akna mennyezetére és az 
oldalfalakra is javasolt, az aljzatot azonban hagyjuk szabadon. A szigetelőanyag tekintetében fontos, hogy 
nedvesség hatására ne veszítsen szigetelőképességéből. Alkalmazható pl.: hungarocell. Alkalmatlan pl.: rongy, 
papír)

• A lebúvónyílást záró aknafedlap illeszkedését, megfelelő zárását ellenőrizni kell. Nem lehetnek hézagok, ahol a 
kinti hideg levegő az aknába áramolhat. Az aknafedlapot szintén hőszigetelő anyaggal javasoljuk ellátni.

Idényes felhasználók esetében ezen kívül fontos teendők:
• Az esetleges vízelfolyások megelőzése érdekében javasoljuk, hogy nyaralók esetén a téli, használaton kívüli 

időszakra a házi vezetékhálózaton elhelyezett víztelenítő szerelvények segítségével víztelenítsen. Ha ez megvan, 
mintegy plusz biztonsági megoldásként a vízmérő előtti, közterület felé eső csapot is zárja el! A víztelenítést 
követően a vízmérő áramlásjelző kerekének mozdulatlan állapotban kell lennie, továbbá egyetlen ponton sem 
folyhat a víz a vezetékből. Amennyiben nem rendelkezik kellő szakismerettel célszerű, hogy bízzon meg szakembert 
e feladat elvégzésével.

• Javasoljuk továbbá a télen nem használt ingatlanok rendszeres időközönként történő ellenőrzését, vagy megbízott 
útján való ellenőriztetését az esetlegesen bekövetkező meghibásodások mielőbbi észlelése érdekében.

Az 58/2013. (II.27.) kormányrendelet értelmében az elfagyást megelőző intézkedések elmulasztásából adódó 
költségek (vízmérő javítása, pótlása, szerelése, hitelesítése) a felhasználót terhelik. A károk, a szolgáltatás 
helyreállítását és az elfolyt vízmennyiséget tekintve több tízezer, akár több százezer forintos nagyságrendűek is 
lehetnek.
Kérjük, hogy a károk elkerülése érdekében szükséges intézkedéseket Ön is tegye meg! Köszönjük!

Tisztelt Felhasználónk!

Már egy éve, hogy megalakult Halimbán a Kertbarát kör, melynek tagjai 
között nemcsak helybéli, hanem szőci és padragi lelkes hobbikertészeket is 
találhatunk. A szerveződés ötlete 2015. kora őszén, több szálon is elindult, de a 
végső lökést „A legszebb konyhakertek” c. országos verseny adta, melyen 
Halimba település elsőként 2015-ben vett részt. A kertészkedést népszerűsítő 
versenyen, helyi szinten 12 „konyhakertész” indult, akik elsők között kapták a 
meghívót a Kertbarát kör, alakuló ülésére, mely egy éves évfordulójához 
közeledik. 

A megalakulással egy olyan szerveződés létrehozása volt a cél, ahol az 
érdeklődés középpontjában a kertészkedés, a kertművelés áll. A jelenlegi 
tagok között több éves/évtizedes szakmai gyakorlattal és tapasztalattal bíró 
mind amatőr és mind képzett kertészek is megtalálhatóak. A havonkénti összejövetelek során a tudás átadása, a 
tapasztalatok kicserélése és közös megvitatása a cél, hiszen tanulni jöttünk egymástól, egymásért. A találkozókon 
igyekszünk mindig az aktuális kertészeti munkák köré csoportosítani mondandónkat, melyet képekkel és hasznos 
ismeretekkel fűszerezett előadás indukál. Az elmúlt év során több alkalommal is sor került – különösen a nyári és 
kora őszi hónapokban – a „kitelepülésre”, azaz külső helyszínen gyülekeztünk. Így jutottunk el Mráz Attila családi 
méhészetébe és Imre Zsuzsanna vezetésével a Szalai Gyógynövényes kertbe. Augusztusban megtekinthettük 
Galler Misi bácsi díjnyertes kertjét és októberben Kollárné Margit néninél dombágyást építettünk. Mindezzel 
célunk volt egymás kertjét és kertészkedési módszerét a gyakorlatban is megfigyeljük, s egymástól praktikus 
ötleteket is ellessünk. 

Az alakulásunkkor a közel 30 főnyi társaságból mára már 12-15 fő az, aki kisebb-nagyobb elmaradások mellett, 
de mégis rendszeresen részt vesz a havi találkozókon. Örömmel állíthatom, hogy egy kedves, majdhogynem baráti 
közösség jött létre ezzel a szerveződéssel, ahol a tagok lelkesedése kifogyhatatlan nemcsak a kertészkedés, hanem 
új ismeretek befogadása terén is. Ha Ön is úgy gondolja, hogy itt a helye, szeretettel várjuk minden hónap második 
csütörtökén a halimbai Művelődési Házban du. 4 és 6 óra között. A belépés díjtalan!☺

Kertbarát kör - egy évesek lettünk

Imre Zsuzsanna 

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.

2017-ben is sok szeretettel várjuk rendezvényeinken! Lukács Zsanett és Pintérné Németh Tímea


