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Az elmúlt időszak önkormányzati munkájáról adott tájékoztatást Tóbel János polgármester. A beszélgetés 
során szólt az újonnan elkészült Településarculati Kézikönyvről és az ahhoz szervesen kapcsolódó helyi 
rendeletről. Emellett örömmel említette az elmúlt időszakban elbírálásra került pályázatokat is. Így a 
szelektív hulladékgyűjtés szemléletformáló, az önálló bölcsődei csoport kialakítását, és az önkormányzati 
épületek energetikai korszerűsítését megvalósító, sikeresnek ítélt pályázatokat.

Településarculati Kézikönyv 

A törvény és a módosított kormányrendelet értelmében minden településnek el kellett készítenie a teljes 
közigazgatási területére kiterjedő új településképi rendeletét, ezt megelőzően pedig ennek közérthető 
alátámasztó munkarészét, a Településképi Arculati Kézikönyvet. 
„A Településképi Arculati Kézikönyv nevéhez méltóan településünk sajátos, egyedi arcát, különösen pedig 
védendő értékeinket hivatott bemutatni. A kézikönyv segítség kíván lenni: a település bemutatásával, az 
értékek megismertetésével és az útmutató résszel tárja fel az épített környezet szépségeit. Bevezeti az olvasót 
az építészeti értékek tárházába, hogy olyan házat tudjon építeni, ami valódi büszkeséggel töltheti el, és a 
település képéhez illeszkedik, azt ízléssel viszi tovább. Az ajánlások nem tekinthetők kötelező jellegűnek, a 
céljuk nem a tervezési szabadság megkurtítása, uniformizálása, hanem éppen a valós értékek meg- 
ismertetése, a sokféle izgalmas lehetőség feltárása. Az unalomig másolt, gicscses, sokszor import klónok 
helyett a település karakteréhez illeszkedő választási lehetőségek bemutatása, a nem diktált, hanem valódi 
szabadság megismertetése. A kézikönyv nem egy merev, lezárt egész, hanem nyílt, folyamatos hozzászólást 
és változtatást lehetővé tevő kezdeményezés kíván lenni, ahogy a település története sem befejezett, hanem 
folyamatosan továbbíródik. Ezért, ha újabb szép ház születik, az  bekerülhet, sőt be is kell, hogy kerüljön a 
könyvbe, hogy ezáltal büszke lehessen rá építtetője, tervezője, kivitelezője és a  település egyaránt. Egy ház 
elválaszthatatlan kapcsolatban van környezetével, szomszédaival, településével. Valódi gyümölcse pedig 
csak annak a kapcsolatnak van, ahol a felek egymást megismerik, szeretik és békében élnek egymással. igaz 
ez az emberi kapcsolatoktól a zenén át egészen épített környezetünkig. – áll a könyv bevezetőjében. A 
kézikönyvbe Halimba földrajzi elhelyezkedésének bemutatása mellett, a helyi építészeti és táji örökségek is 
bekerültek: a templom, a kőkereszt, a Szent-Vendel Kápolna, a volt Csorba kastély (mai Művelődési ház) 
épülete, az Emlékház és Gyógynövényeskert, magtár, volt paplak, Malom-völgy és az udvarokban még 
fellelhető régi kutak. Táji örökségként a védett lápterület, a Halimba, Szőc határában lévő Boltoskő – szikla, a 
Kis- és Nagy Tó és a Bauxit – bányák. A könyv további részeiben részletesen bemutatásra kerülnek az egyes 
településrészek, és azok házainak és környezetüknek építészeti jellemzői. Így például a Bányásztelep 
(Bányász u., Rákóczi u.), a történelmi településrészek (Petőfi u. Kossuth u.) házainak homlokzati, kerítés, 
ablakok, melléképületek karakterei. Az arculati kézikönyv tájépítészei külön fejezetet szenteltek a település 
intézményeinek, zöld területeinek, kertjeinek, iparterületeinek bemutatására is. Mindegyiknél kiemelték a 
funkciójukból adódó egyedi kialakításukat, jellemzőiket. Jó és követendő példaként említik a Dr. Szalai 
Miklós Emlékház és Gyógynövényeskert felújítását, amikor is egy hagyományos épület felújításkor építészeti 
értékeinek megőrzése mellett volt lehetőség a mai igényeknek megfelelő átalakításra, térkialakításra. A 
kézikönyv minden halimbai és Halimbára költözni kívánó lakosnak hasznos tanácsokat nyújt az 
építkezéshez, felújításhoz és persze kellemes perceket is, hiszen a fényképekkel gazdagon illusztrált könyv 
esztétikai élményét sem hagyták figyelmen kívül a kézikönyv készítői. 

Önkormányzati hírek 

 

Tóbel János       
polgármester 

Schvarczkopf Anita        
szerkesztő

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

A 2016. január 14-én megalakuló helyi Kertbarát kör már a második gyertyáját fújta el az ünnepi tortáján. És mit 
kívánt az ünnepelt? Sok újítást a klub életében, melyek megvalósítása a 2018-as év elejétől már várható. A 
változtatás „szele” már az elmúlt év őszén söpört végig a tagokon egy „információs” kérdőív kapcsán. Arra kerestük a 
választ, hogy milyen változásoknak örülnénk, amitől a klub eredményesebb működése, a tudás mélyebb és 
hathatósabb átadása biztosítható. A válaszok alapján született eredmények az alábbiakban foglalhatóak össze: 

• Mindenek előtt, nevet adtunk a klubnak; közös döntés alapján a választás a „Bakonyszéli vadvirágok” névre 
esett.

• Többünk javaslatára az elméleti foglalkozásokat jóval több gyakorlati „óra” kíséri majd, kültéri helyszíneken. 
• Továbbra is igyekszünk mindig az adott hónap aktuális kertészeti munkáival foglalkozni a havi rendszeres 

találkozóinkon. A jövőben azonban a tagok közösen választják majd ki azt a témakört, amiről szívesen 
hallanának, tanulnának. 

• Közösen döntöttünk arról, hogy a találkozók látogatása ezentúl havi tagdíj befizetése mellett lesz lehetséges. 
Ezen összegeket – némi kiegészítéssel – szakmai kirándulásokra, vendégelőadók meghívására és egyéb 
felmerülő, technikai költségek fedezésére fordítanánk. 

• Népszerűsítésünk végett saját facebook oldal létrehozását szavaztuk meg, ahová az elméleti előadások és 
gyakorlati foglalkozások „tananyagát”, továbbá a klub életével és működésével kapcsolatos egyéb 
információkat tennénk közre. 

Ha a fentiek felkeltették az érdeklődését, várjuk nagyon sok szeretettel, a 2018-as évtől kezdődően ÚJ időpontban, 
azaz minden hónap ELSŐ csütörtökén du. 4 és 6 óra között. A helyszínt a késő őszi és téli időszakban a halimbai 
Művelődési Ház biztosítja. Kora tavasztól őszig viszont kültéri helyszínen gyűlünk majd össze, várhatóan a Dr. 
Szalai Miklós Emlékházban, illetve a tagok kertjeinek egyikében. További információ végett bátran keressen az 
alábbi telefonszámon: 06 20 229 6146.        Üdvözlettel: Imre Zsuzsanna

Kertbarát kör információi - Két évesek lettünk!

 

A településünkön a kommunális hulladékok (fekete kukák) elszállítása szerdai napokon 
történik. A szelektív hulladékokat (kék kukákat) minden hónap 3. keddjén szállítják el. 2018-
ban a következő napokon: január 16., február 20., március 20., április 17., május 15., 
június 19., július 17., augusztus 21., szeptember 18., október 16., november 20., 
december 18.
A hulladékgazdálkodási közszolgáltatással kapcsolatos ügyek intézésére, lakossági Ügyfelek 
részére az Avar Ajka Nonprofit Kft. ügyfélszolgálatot működtet, amelyet az alábbi 
elérhetőségeken érhetnek el: 

- Személyesen:  8400 Ajka, Szent István utca 1/A. Ügyfélszolgálati iroda
- Telefonon: 06-88/748-038 rögzített telefonszámon, amelyek elérhetőek: 
hétfő:08:00-14:00, kedd:08:00-14:00, szerda:07:00-19:00, 
csütörtök: 08:00-14:00, péntek: 08:00-12:00 

- Elektronikus úton: avarkft@avarajkakft.hu
- Telefaxon: 06-88/212-168 
- Levélben:  „AVAR AJKA” Nonprofit Kft. 8400 Ajka, Szent István utca 1/A. 

Kérjük, kérdéseikkel bátran keressék az Ügyfélszolgálatot, ahol munkatársaik készséggel állnak rendelkezésükre! 
További hasznos információt találnak a www.avarajkakft.hu címen elérhető honlapon is.

Hulladékgyűjtési tájékoztató

 

2017. január 5. Baksa Noel  - Baksa Imre és Zámbó Edina kisfia

2017. március 8.  Punk Balázs  - Punk László és Széles Zsuzsanna kisfia

2017.május 3.  Piros Nimród  - Piros Dávid és Tímár Éva Erika kisfia

2017. július 19. Bodó Roland  - Bodó Levente és Németh Edina kisfia

2017. július 27. Baracska Zsófia - Baracska Dávid és Horváth Tímea kislánya

2017. szept. 21.  Rózsavölgyi Anna  - Rózsavölgyi László és Plachy Adrienn kislánya

2017. okt. 28.   Németh Nóra  - Németh Gergely és Szabó Mónika kislánya

2017. okt. 31   Preininger Fanni  - Preininger Zoltán és Czverenc Friderika kislánya

2017. nov. 2.   Bakk Míra  - Bakk Roland és Novotni Valentína kislánya

2017. nov. 5,   Ignácz Cintia  - Ignácz Annamária kislánya

Anyakönyvi hírek – születések 2017-ben

 



A településkép védelméről szóló önkormányzati rendelet
Halimba Község Önkormányzata Képviselőtestületének elfogadását követően, 2017. december 29. napján lépett 
hatályba, a településkép védelméről szóló önkormányzati rendelet.  A helyi védelem célja Halimba településképe és 
történelme szempontjából meghatározó építészeti örökség települési szinten kiemelkedő értékű elemeinek védelme. 
Tilos a helyi egyedileg védett építészeti örökség elemeinek veszélyeztetése, megrongálása, meg-semmisítése. Az 
eltérő karakterű területek településképi formálásakor kiemelt cél a meglévő építészeti és településképi értékek, a 
karakter védelme és ezzel egyidejűleg annak elősegítése, hogy a megvalósuló építési tevékenység új értékek 
teremtésével járjon együtt, a meglévő településképet gazdagítsa, annak jó irányú változását eredményezze. Ezek 
mellett a rendelet a következő főbb irányvonalakra tér ki: 

• A helyi védelem fajtái
• A helyi védelem alá helyezés és a védelem megszűntetésének szabályai
• A helyi értékekkel összefüggő korlátozások, kötelezettségek
• A védettséggel kapcsolatos támogatás
•Településképi követelmények: 

- A településkép szempontjából meghatározó területek megállapítása. 
- Építmények anyaghasználatára vonatkozó általános építészeti követelmények. 
- A településképi szempontból meghatározó területekre vonatkozó általános területi és egyedi követelmények.
- A helyi védett értékekre vonatkozó egyedi építészeti követelmények. 
- Reklámhordozókra és egyéb műszaki berendezésekre vonatkozó településképi követelmények. 

A Településarculati Kézikönyv és a Halimba Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2017. (XII.27.) 
önkormányzati rendelete a településkép védelméről a Községi Könyvtárban megtalálható. 

Beadott pályázatok eredményei

Gyűjts szelektíven, avagy Halimba a környezettudatos település
2017 augusztusában Halimba Község Önkormányzata sikeres pályázatot nyújtott be a Földművelésügyi 
Minisztériumhoz „Gyűjts szelektíven, avagy Halimba a környezettudatos település” címmel. A program célja a 
lakossági szemléletformálás, a szelektív hulladékgyűjtés fontosságának tudatosítása nem csak a gyerekek, hanem a 
felnőttek, Halimba lakosainak számára. A megvalósításra az önkormányzat 1.776.717.- Ft támogatást kapott. 
Ennek a támogatásnak köszönhetően a település lakosai számára két kirándulást is szervezünk. Az egyiket Ajkára a 
szelektív hulladékválogatókba a másikat pedig Sárvárra a hulladék feldolgozó üzembe. Januárban lakossági 
szemléletformáló előadást tartanak az ajkai Avar Kft. munkatársai a szelektív hulladékgyűjtésről és mini kiállítást 
valósítunk meg a művelődési házban hulladékból terméket címmel.
Az iskolás és óvodás gyermekek részére versenyt hirdetünk. A legjobb ötleteket várjuk arra, hogy a szemétből milyen 
kincseket lehet varázsolni. A legjobbakat a zsűri díjazni is fogja. Márciusra tervezzük a program zárásaként a családi 
Ökonapot, ahova a település valamennyi lakóját várjuk vetélkedőkkel, játékokkal.

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 óvodai kiscsoportba. Pillanatnyilag 5 fő a 
megengedett.  Időközben a köznevelési törvényben jogszabályi változások történtek, s 2018 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 89 millió forint pályázati forrás 
segíti. 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 „mini” bölcsődei csoporttal, ahol 8 kisgyermek gondozását tudjuk majd biztosítani.  

Energetikai fejlesztések 
- Már a tavalyi évben megtörtént 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 45,5 millió Ft támogatást kaptunk. Az önkormányzat jelen 
pályázati támogatásból kívánja az épületet felújítani a külső és födémszigetelés, valamint a nyílászáró cserék 
tekintetében.

- Emellett volt egy térségi pályázati lehetőségünk is, amelynek keretében a járás településeinek összefogásában 
tudunk majd, az óvodára, az iskolára és a polgármesteri hivatalra napkollektorokat szerelni. Ezek a 
napkollektorok nagyságrendileg fedezni fogják majd az adott intézmény szükséges villamos energia 
szükségletét. – adta a tájékoztatást Tóbel János.            

 (S.A.)

Rövid hírek a decemberi programokról 
• Az Együtt a Jövőért Halimbán Egyesület 2017. december 10-én, vasárnap tartotta 
hagyományos adventi koncertjét, melyen az újonnan alakult Halimba kórus és az ajkai Bodza 
együttes is fellépett. (A programról bővebben az előző számban olvashattak.)

• December 13-án, a Hahota Gyermek Színház A suszter manói című zenés előadását nézték 
meg a gyerekek.

• December 13-án, a hagyományos karácsonyi kézműves délutánon az alkotókedvűek 
elkészíthették szobájuk vagy lakásuk dekorációját, de a családtagjaiknak szánt ajándékok is 
kikerültek a szorgosabbak kezei alól.  A kreatívabbak már fantáziájukat is szárnyaltathatták 
a mézeskalácsok díszítésénél. Az elmaradhatatlan mézeskalács illatfelhője, no meg a résztvevők családias 
hangulata mindenkinek tökéletes ráhangolódást nyújtott a közelgő ünnepre. A művelődési ház munkatársa 
ezúton mond köszönetet az óvoda, az iskola, a családsegítő- és védőnői szolgálat dolgozóinak, Vajainé Szijártó 
Margitnak és Torma – Szabó Anett-nek az előkészületekben és a lebonyolításban történő segítségért. 

• December 14-én, csütörtökön délelőtt karácsonyi meglepetéssel várta a kisgyermekes családokat a Baba – mama 
klubban. 

• December 14-én, csütörtökön délután a Kertbarát kör tartotta összejövetelét. 
• December 22-én, pénteken 16 órától az alsó tagozatos tanulók az ünnepi 
műsorban teljes személyiségükkel adtak tanúbizonyságot a közösségben 
megélt ünnep erejéről. A gyerekek, az érdeklődő szülők és a megjelent 
vendégek meghatódva és teljes átéléssel tekintették meg a szereplők kiváló 
produkcióját. Ezt követően a Művelődési ház udvarán megnyílott a karácsonyi 
vásár, ahol helyi és a környéken élő kézművesek árulták termékeiket. Eközben 
a Szülői Munkaközösség tagjai meleg teával és süteménnyel is megvendégelték 
a gyerekeket. Köszönjük a műsort összeállító pedagógusok felkészítő 
munkáját, s a gyerekeknek a kitartó és szorgalmas gyakorlást, amely nélkül 
nem tudtak volna ilyen látványos és magasszínvonalú produkciót előadni.

Januári programajánló
• Január 18-án, csütörtökön délelőtt a Baba-mama klub várja szüleikkel a három év alatti gyermekeket.
• Január 18-án, csütörtökön 17 órától lakossági szemléletformáló előadást tartanak az ajkai Avar Kft. munkatársai 
a szelektív hulladékgyűjtésről és Hulladékból terméket címmel mini kiállítás várja az érdeklődőket. A programot 
követően a szervezők egy kis vendéglátással egybekötött tapasztalatcserére, beszélgetésre is hívják a 
megjelenteket. 

• Január 26-án, pénteken 15 órától „Itt a farsang, áll a bál” címmel farsangi játszóházat tartunk, ahol kézműves 
foglalkozással, fánksütéssel és sok más mókás játékkal várjuk a gyerekeket!

Állandó programjaink
• Minden szerdán 13 -14 óra között Albrecht László falugazdász tart fogadóórát a Művelődési Ház kistermében. 
• Minden hónap 1. csütörtökén 16 órától a Kertbarát kör tartja foglalkozásait. 
• Aerobik torna Somogyi Gyöngyi vezetésével. Az órák kedden és pénteken 18.30 – kor kezdődnek. 
• Jóga foglalkozás minden csütörtökön 17.30 –kor Lázár Gabriella vezetésével.
• Gyermek zumba foglalkozás Nagy Noémi vezetésével. Az órák szerdai és pénteki napokon 15.15- 16 óráig 

tartanak. 
• Gyermek néptánc oktatás Varga István vezetésével, minden kedden 14.30-tól.

Felhívás - új szabadidős csoportok indultak 
• Tájékoztatjuk a falu lakosságát, hogy kórus alakult, Grőberné Adorján 

Renáta vezetésével. A próbák keddi napokon 17 órakor kezdődnek a 
művelődési házban. Minden énekelni szerető lakost sok szeretettel várunk! 

• Csehi Eszmeralda helyi lakos vezetésével tánccsoport indul Halimbán. 
Várjuk a táncolni vágyók jelentkezését, nemre, korra való tekintet nélkül, 
minden szombaton 15 órától a halimbai Művelődési Házban. Több 
tánckategória elsajátítására van lehetőség, először a hipp-hopp és a hastánc 
koreográfiájával ismerkedhetnek meg a résztvevők.

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.

Sok szeretettel várjuk rendezvényeinken! 
Lukács Zsanett  

Művelődési ház hírei

 


