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Önkormányzati és közérdekű információk

• Mint arról már korábban is tájékoztatást adtunk, elkészültek a ravatalozó felújításának építészeti tervei és 
engedélyei. Néhány hónapja pedig sikeresen pályáztunk a Belügyminisztérium adósságkonszolidációban nem 
részesült települési önkormányzatok részére kiírt fejlesztési beruházások megvalósulásának támogatására. 
Ennek jóvoltából 20 millió forint támogatást kaptunk. Az építkezés megvalósításához szükséges közbeszerzési 
eljárás lebonyolítása során a tapolcai SZ-L Bau Kft kapta meg az építési munkálatok elvégzésének lehetőségét. 
Előreláthatólag 2017 júniusára készül el a felújított ravatalozó. 

• A jó idő beköszöntésével megkezdődtek a kerti munkálatok is. Felhívjuk a lakosság figyelmét a5/2015. 
(III.25.) az avar és kerti hulladék égetéséről szóló rendelet idevonatkozó szabályainak fokozott 
betartására:
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.

Tóbel János
polgármester

A program célja: A lakosság ösztönzése arra, hogy saját rokonai vagy barátai 
udvarán, kertjében alakítson ki konyhakertet, gondozza azt, termesszen benne 
maga és családja számára minél több konyhakerti zöldséget, gyümölcsöt.  

Az év kiemelt témája: „Hasznos rovarokat a kertbe!”
A programban való részvétel feltételei: 
konyhakerti zöldségeket/gyümölcsöket termeszt, saját vagy bérelt földterületen.

Nevezési kategóriák:
• Balkon: erkélyen kialakított

2• Mini: 10- 50 m
2• Normál: 50 m  felett

• Közösségi: Csoportok, óvodák, iskolák  szervezetek által megművelt kertek 

Jelentkezési határidő: 2017. május 20.

Jelentkezési lap kérhető és leadható: 
• Polgármesteri Hivatalban vagy
• online: www.legszebbkonyhakertek.hu

A kertek megtekintése két alkalommal (május 1. - augusztus 15. között) történik, előzetes időpont egyeztetés 
alapján. 

Eredményhirdetés: 2017. augusztus 12 - 13.

Várjuk minden konyhakerttel rendelkező kertművelő és közösség jelentkezését.

Halimba Község Önkormányzata meghirdeti a „Legszebb konyhakertek” programot

Tóbel János
polgármester

• Zártkert 1: zöldség
• Zártkert 2: gyümölcs
• Zártkert 3: vegyes (zöldség és gyümölcs)

Évtizedekkel ezelőtt több nyugdíjas klub is működött a Halimbán. Bár ez a szám 
mostanra egyre csökkent, de a halimbai nyugdíjas klub máig is aktív színfoltja a 
falu életének. Még januárban látogattam meg őket. Épp az újév első összejövetelét 
tartották. Jánosi Istvánné Eszti néni, Kántorné Etus néni jó házigazdához 
méltóan mindjárt házi süteménnyel fogadtak. Eszti néni elmesélte, hogy jelenleg 
12-13 fő a klub tagsága. Bár akkor – a jeges, csúszós járdák miatt - kevesebben 
voltak. 
- Szükségünk van mindnyájunknak egy kis kikapcsolódásra, egy kis beszélgetésre 
és a közös programokra. A klub célja mostanra sem változott: egy jó közösségben a 
magány feloldása, egymástól tanulni, valamint a szép emlékeket megőrizni. Régebben, amikor még könnyebben 
mozogtunk, sokat kirándultunk. Az amatőr színjátszó körrel pedig jártuk az országot. Állandó résztvevői voltunk a 
kulturális bemutatóknak, nyugdíjas fesztiváloknak. 
És már sorolják is helyszíneket, ahol felléptek: Balatonfűzfő, Budapest.Egymás után mesélték élményeiket. Abban 
mindannyian egyetértettek, hogy a színes és mozgalmas klubélet, változatos programok, kirándulások, kulturális 
fellépések, jókedv és összetartás tartotta meg őket most is így együtt.
- Jó visszaemlékezni az elmúlt évtizedek közös programjaira, de az is nagyon jó, ha egy-egy klubtag mesél gyermek és 
fiatalkori élményeiről. Az összejövetelek alkalmávalnem maradhat ki az aktuális napi politikai események megvitatása 
sem, ésmindig elhangzik egy-egy jó recept is, amit érdemes lesz otthon kipróbálni. Ha egy – egy tagunk elutazik 
valahova, később fényképes beszámolóban osztja meg ott szerzett tapasztalatait. Ilyen Kántorné Etus néni, aki a 
közeljövőben Dubajban szerzett élményeit osztja majd meg a klubtagokkal. 
Az elmúlt év programjairól kérdezve elmondják, hogy márciusban szalonnasütéssel egybekötött pikniket szerveztek, 
áprilisban a családi egészségnap keretében vérnyomást mértek és gofrit sütöttek a gyerekeknek. Májusban férfinapot 
tartottak. Augusztusban az Anyatejes világnap alkalmából rendezett programon süteménnyel vendégelték meg a 
kismamákat.  Az őszi Bringafesztiválon lángost sütöttek. Emellett szinte nincs olyan kulturális program a faluban, 
amin ne vennének részt, legyen az karácsonyi hangverseny, idősek napja, vagy könyvbemutató. Elmesélték, hogy az 
idei évben vacsorával egybekötött karácsonyi ünnepséget tartottak, de a szilvesztert is együtt töltötték.  Kacsát 
sütöttek, régi sztorikat felidézve beszélgettek, s jólesően mesélték, hogy a művelődési házban szilveszterező „fiatalság” 
is meghívta őket éjféli koccintásra. A tombolasorsolás jónéhányuknak még szerencsét is hozott. 
Az öröm, jókedv mellett, azért kevésbé kellemes dolgok is előkerülnek. 
Bár nem panaszként hangzik, mégis szomorúan mondják, hogy hiányzik a közösségükből egy olyan „motor” 
személyiség, aki magasabb fórumokon is képviselné az érdekeiket. Így kevésnek érzik magukat.
- Sajnosmár nem tudunk olyan aktívak, lenni, mint régen, mivel ebben az életkorban, már minden nyavalya, betegség 
olyan hirtelen elér bennünket. Azért szívesen vennénk, ha az önkormányzat támogatásával egy-egy távolabbi fürdő 
vagy kiránduló helyre is el tudnánk menni.  –mondják.
- Tartalmas klubélet, változatos kulturális programok, jókedv és összetartás - talán így lehet néhány szóban röviden 
jellemezni a klub életét. Hiszen a nyugdíjas lét arról is szólhat, hogy valami újat építhetünk, vagy éppen a múlt egy 
darabjának a megőrzésén munkálkodhatunk. – vallják a klubtagok.
Ennek reményében hívják és várják régi – de mostanában elmaradt – tagjaikat, és nagy örömmel fogadják azokat a 
nyugdíjas korban lévő halimbai lakosokat is, akik szívesen lennének tagjai e közösségnek. Összejöveteleiket minden 
hónap 1. és 3. csütörtökén 16 órától tartják a művelődési házban.

Színes és mozgalmas klubélet, jókedv és összetartás

(S.A.)

A február a halimbai iskolában a farsang jegyében telt. Az alsó tagozatosok február 18-án, 
szombaton délután tartották farsangi mulatságukat. Minden osztály rövid zenés produkcióval 
lepte meg a közönséget. A jelmezes felvonulás és egyéni bemutatkozás során láthattunk olyan 
saját kezűleg készített jelmezeket is, mely a szülők ötletességét, kreativitását bizonyította. A 
vidám tánc, mókázás után a büfében- az édesanyák, nagymamák szorgos kezeit dicsérő - finom 
sütemények várták a gyerekeket. Ezek után az osztálytorták elfogyasztása „már csak hab volt a 
tortán”.  A felső tagozatosok február 25-én megrendezett Télbúcsúztató programját a 
Diákönkormányzat szervezte Kovács Zsolt vezetésével. A télűző kiszebáb égetését megelőzően a 
résztvevők csapatokat alkotva versengtek egymással. A mókás vetélkedő ügyességi feladatai 
mindenki nevetőizmát megmozgatták. A bál király és királynő választás idei győztese Perger 
Sára 5. osztályos és Baksa Dániel 6. osztályos tanulók lettek. Mindkét rendezvényaz iskola 
Szülői Munkaközösségi tagjainak aktív közreműködésével és támogatásával valósult meg. A 
programot záró tombolasorsolásokonszámos értékes nyeremény talált gazdára. 

Iskolások farsangja

(S.A.)



Február 4-én 15 órától került megrendezésre az ovisok farsangi karneválja. A 
Művelődési Ház IKSZT termeibe vidám farsangi hangulat költözött, az épület 
benépesült jelmezbe öltözött, vidám gyerekekkel, akik büszkén mutogatták 
egymásnak ötletes maskaráikat.
A délutánt az óvodavezető kedves szavai és a hupikék törpikéknek öltözött óvó 
nénik bemutatkozásanyitotta meg.  Majd akicsik jelmezes felvonulásán 
egymást követték a mese- és szuperhősök, királykisasszonyok, tündérek és 
lovagok, de volt tank, katona, pillangó, cica, tigris és még kitudja hány féle 
ötletes öltözék.
A zenés-táncos vidámságot játékos feladatok tették élvezetesebbé, melybe a 
szülők egy része is bekapcsolódott, és láthatóan jól érezte magát. Az egyik 
asztalnál „lufibohóc” szórakoztatta a lurkókat, léggömbből megalkotva minden kívánságukat.
A bálozásban kitikkadt gyerkőcöket „terülj-terülj asztalka” várta a terem hátsó részén.  Kedvükre falatozhattak a 
szülők által hozott finomabbnál finomabb süteményekből, és ásványvízzel olthatták szomjukat.
A sok ugrándozás után Rudi bohóc vidám gyermekműsora következett, mely kicsiket és nagyokat egyaránt 
megnevettetett. A fél órás műsor alatt a felhevült, kimelegedett apróságok kifújhatták magukat, így a bohóctréfák 
után felöltözve, rögtön sor kerülhetett a nap záróeseményére a kiszebáb égetésére, amely reményeink szerint 
valóban messze űzte a telet.

Borbély Éva óvodapedagógus

Ovisok farsangja

2017. február 11-én Valentin-napi hangulat uralta a Művelődési Ház 
nagytermét. Az este folyamán minden olyan természetesen, 
kiegyensúlyozottan, zökkenőmentesen történt. 81 vendégünk jó hangulatban 
szórakozott Kaszap Emőke ajándékként szolgáltatott zenéjére, az óvodai 
konyha dolgozói által főzött finom vacsora elfogyasztása után.Az óvodások 
elmúlt egy évét bemutató képek megmosolyogtatták a bálozó közönséget. A 
felszabadult szórakozást látva a szervezők rögtön feledték a készülődés 
izgalmait. Pedig a hagyományos jótékonysági bált megelőző hetekben óvodai 
dolgozók, szülői munkaközösségi tagok és más szülők lázasan készülődtünk 
együtt, hogy a szívünkhöz oly közel álló bál megint jól sikerüljön. Szívügyünk, 
hogy a jelenlétükkel minket megtisztelő bálozók felszabadultan éljék át a bál 
közösségépítő erejét. A tombolák csak fogytak, fogytak. A táncparkett mindig megtelt. 
Egyszer csak arra figyeltem fel, hogy egy táncoló párost kezdtek körülvenni a többiek. Cséri Gazsi lányával, Cséri 
Viktóriával cha-cha-chát táncolt. Közelebb mentem. Egy büszke apát láttam a lányával szinte profi módon 
táncolni. Azt gondoltam: Igen, ezért érte meg leginkább bált rendezni! Meg a hasonlóan szép pillanatokért. Persze 
a tombola nyereményei is sok örömet okoztak a jelenlévőknek. Jövőre is mindenkit szeretettel várunk!

Kivétel nélkül mindenkinek köszönöm, aki eljött, velünk szórakozott, vagy bármilyen módon támogatta, 
támogatja azt a célunkat, hogy még színvonalasabbá tegyük óvodásaink életét!
Kérem, ha lehetőségük van rá, támogassák adójuk 1 %-ával a Halimbai Óvodásokért Alapítványt! Adószámunk: 
18929964-1-19

Óvodai jótékonysági bál a közösségépítésért - Ovisok farsangja

Köszönettel: Kovács Attiláné
óvodavezető

• Február 1-én volt a Számítógépes tanfolyam tájékoztató előadása. A tavasszal induló ingyenes képzésre eddig 
11 fő jelentkezett. Még lehet folyamatosan jelentkezni. 

• Február 8-án és 15-én, dr Markó István körzeti fogszakorvos végzett fogászati szűrővizsgálatot a gyermekek 
körében. A doktor elmondta, hogy a maradandó fogak védelmében az alsó tagozatos korú gyerekeknek 
legtöbbször a barázdazárás elvégzését, a felső tagozatosoknál a fogszabályozás megkezdését javasolta. 
Mindkét korosztálynál gyakori volt a szuvas, lepedékes fog, illetve több gyermeknek is fogkő - eltávolítást 
ajánlott. A gyerekek személyre szabott javaslatot tartalmazó papírt kaptak, amely tartalmazza a szükséges 
beavatkozásokat. A fogorvos ezúton kéri a Szülőket, hogy a későbbi fogproblémák elkerülése érdekében 
végeztessék el a javasolt fogászati kezeléseket.

• Február 16-án a kihelyezett tüdőszűrő vizsgálaton 250 fő vett részt. 
• Február 17-én délelőtt a Pegazus Bábszínház Hamupipőke című előadását nézhették meg az óvodás és az alsó 

tagozatos gyerekek. 
• Szintén március 17-én délután 12 fő adott vért a véradáson.

Márciusi programajánló: 
• 2017. március 14-én 16 órakor az 1848/49-es forradalom és szabadságharc tiszteletére ünnepi megemlékezés 
lesz a művelődési házban. A rendezvény alatt és után, március 18-ig nyitvatartási időben a padragkúti Marsi 
Antal magángyűjteményéből rendezett kiállítást lehet megtekinteni. A tárlaton az 1848-49-es forradalom és 
szabadságharccal, valamint annak következményeivel kapcsolatban napjainkig megjelent újságcikkeket, 
érméket, plaketteket mutatjuk be!

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. 

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.
Sok szeretettel várjuk rendezvényeinken! 

Lukács Zsanett és Pintérné Németh Tímea

Rövid hírek a februári programokról 

Örömmel tájékoztatjuk olvasóinkat, hogy mostantól egy külön rovat keretében Imre Zsuzsanna a Kertbarát kör 
vezetője írja le az éppen aktuális kerti teendőket és megosztja a helyi kertbarátok praktikáit, ötleteit is. Bízunk, 
benne minden kertbarát talál számára hasznos tanácsokat benne, illetve minél több helyi lakost is meggyőz arról, 
hogy a kertészkedés örömforrás is lehet, ha megfelelően és körültekintően használjuk ki kertünk és természeti 
környezetünk adottságait. (szerk.megj.)

Ugyan még a meteorológiai tavasz nem köszöntött be, de azért kijelenthetjük, hogy vége a hideg, fagyos télnek, 
mely az idei évben különösen kimutatta vasfogát. A kinti hőmérséklet és a talajtani viszonyok lassan alkalmasak 
lesznek arra, hogy megkezdjük a szabadtéri munkálatokat veteményesünkben. Azok, akik előrelátók voltak, a 
hosszú téli estéken már megtervezték veteményesük ágyásait, az elmúlt hónapok során gondoskodtak az idei 
vetőmagokról és már nekiálltak a melegigényes növények palántázásának. Mindezen munkálatok előtt azonban 
ne feledkezzünk meg a „főszereplőkről” azaz a vetőmagokról. Az alábbiakban jöjjön néhány fogalom és praktikus 
tanács, hogy hogyan is kell előkészíteni őket a nagy tavaszi „színre lépéshez”:

Csávázás: ez egy olyan – többnyire kémiai – eljárás, ami során vivő anyagot, általában gombaölő szereket 
juttatnak a mag felületére. Azon magoknál alkalmazzák, melyek lassan csíráznak, azaz hosszan a talajban 
vannak kelésig. Ez a vivő anyag védelmet adhat a talajban lévő kór- és kártevők ellen. A gyárilag csávázott mag 
ismertetője, hogy élénk színű, jelentősen eltér a mag eredeti színétől. Ezen magokat elővigyázatosan használjuk; 
kesztyű használata ajánlott érintésük során. Azonban jó tudni, hogy mi magunk is készíthetünk kemikáliáktól 
mentes csávázó szereket gyógynövények felhasználásával. Ilyen lehet a kamilla vagy a mezei zsurló is, melyekből 
teát kell készíteni és ezekben kell a magokat az előbbi esetében maximum 1, míg az utóbbi esetében 0,5 órát 
áztatni. Így járhatunk el többek között a céklánál, a gyökérzöldségeknél, a paprikánál, paradicsomnál.

Előcsíráztatás: az „éles” vetés előtt ajánlatos lehet a magok „tesztelése”, azaz még időben érdemes kideríteni, 
hogy a magok koruktól vagy minőségüktől fogva alkalmasak-e a vétésre. A legtöbb mag esetében a csírázás során 
elegendő a nedvességet, a megfelelő hőmérsékletet és az oxigént biztosítani. Azaz eltekinthetünk a talajtól, mint 
közegtől. Ezért bátran csíráztathatunk magokat nedves géz vagy vattadarabon, vagy használhatunk speciális 
csíráztató edényeket is. De ugyanúgy jó egy tejfölös pohár vagy befőttes üveg, melyek minden háztartásban 
megtalálhatóak. Ha a magokból kikelt csíranövény rendellenes alakú vagy penészes lesz, a magokat kockázatos 
„élesben” vetéshez felhasználni.

Áztatás: sok mag esetében ajánlatos lehet a vetés előtti áztatás, melyhez akár a langyos csapvíz is alkalmas – a 
benne lévő klór még fertőtlenítő hatással is bírhat. Néhány perces (minimum 30 perc) vagy órás áztatás is elegendő 
lehet ahhoz, hogy a vastagabb héjú maghéjak kissé felpuhuljanak, és ezáltal könnyebben csírázzanak a talajban. 
Így járhatunk el többek között a borsó, a bab, a mángold, az új-zélandi spenót magjainál. 

Ha a magokat a felhasználás előtt kellőképpen előkészítettük, akkor jöhet a vetés melegigényes fajok esetében a 
palántanevelőben, míg a hidegtűrőknél a szabadföldön. Mindenkinek eredményes kertészeti munkát és kellemes 
időtöltést kívánok!

Imre Zsuzsanna

Fókuszban a vetőmagok a "nagy tavaszi színrelépés" előtt


