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Az elmúlt időszak önkormányzati munkájáról adott tájékoztatást Tóbel János polgármester. A beszélgetés során 
szólt az intézmények nyári karbantartási munkálatairól, a csatorna beruházás garanciájáról és az elkészült 
ravatalozóról:

- Intézményeinkben a karbantartói és a közhasznú foglalkoztatottak elvégezték azokat a nyári karbantartási 
munkálatokat, amelyek a dolgozók és az odajáró gyermekek biztonságos és komfortosabb életviteléhez 
szükségesek. 

- Néhány hete megtörtént a szennyvízcsatorna garanciális bejárása is, mivel 2017. szeptember 21-ével lejár az 
ötéves garancia. A csatornázással még összefüggő útsüllyedések, egyéb hibák kijavítását, (Kossuth utcában) 
most végzi a kivitelező. Ha ezt követően bármi probléma adódik, azt már az önkormányzatnak saját erőből 
kell kijavíttatni mivel a garancia lejár. 

- Mint arról már korábban is tájékoztatást adtunk, a nyár elején elkezdődtek a ravatalozó felújítási 
munkálatai. Az építési munkálatokat a tapolcai SZ-L Bau Kft végezte. Az elmúlt hetekben határidőre el is 
készültek. Véleményem szerint a kivitelező cég első osztályú munkát végzett. Az ünnepélyes átadás 2017. 
szeptember 15-én, pénteken délután 4 órakor lesz, amire ezúton is sok szeretettel hívom a falu lakosságát. 

- A ravatalozó megújulása révén, urnafülkék kerültek kialakításra, így módosult az önkormányzat temetői 
rendelete is. Az urnafülkék mostantól megválthatóak, akár előre is. 25 évre 50 000 Ft az egyszemélyes 
urnafülke megváltási díja. 

Önkormányzati hírek

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 arról a 

közösségi összefogás révén megnyert pénzösszegről, melyet egy festékek 

forgalmazásával foglalkozó cég hirdetett meg a legismertebb közösségi 

portálon. 
- Az Erzsébet program által meghirdetett sikeres pályázatoknak 

köszönhetően az idei évben nincs okunk panaszra, hiszen a nyár folyamán 

a zánkai táboron kívül további két napközis jellegű tábor is várta a gyerekeket. Az 500 forint önrész pedig 

tényleg csak jelképes összeg volt, ahhoz képest, amennyibe ténylegesen kerültek a táborok. Ezekkel a 

táborokkal a családokon próbáltunk segíteni, hiszen - míg a szülők dolgoztak - vigyáztunk a gyermekekre, 

ellátást és tartalmas programokat is biztosítottunk számukra. Ezúton mondok köszönetet a tábor 

lebonyolításához nyújtott segítségért: Szalai Katalinnak, Galler – Mike Évának, Lukács Zsanettnak, Pintérné 

Németh Tímeának és Molnár Viktóriának. Bár már szeptembert írunk, mégis örömmel mondhatom el, hogy 

szeptember 11-től további kirándulás vár tanulóinkra: 7. és 8. osztályosaink a nyirádi gesztor intézmény 

tanulóival közösen, 6 napra Erdélybe utaznak, hogy felfedezzék legszebb tájait, történelmi emlékhelyeit. A 

Határtalanul programra benyújtott pályázatunk pozitív elbírálása révén anyagi teher most sem hárul a 

szülőkre. Példaértékű volt az a mozgósítás és szavazásra buzdítás, melyet a szülői munkaközösség tagjai 

Rostáné Dél Tímea vezetésével végeztek a nyár elején. Az iskola udvarán és zsibongójában lévő raklap 

bútorokat nevezték be, egy festéket forgalmazó cég, Aranyecset pályázatára. A több tízezer – legtöbb - 

szavazatnak köszönhetően 100.000 forinttal gazdagodott az szülői munkaközösség. kasszája. A pénz már meg 

is érkezett. A tervek szerint az iskola udvarára szánt játszótér kialakítására fordítják majd.           (S.A.)

A tanévnyitót követően az osztályfőnökök vezetésével a tanulók átvonultak az iskolába, ahol hasznos 

információkat a kaptak az első tanítási nap menetéről.
A 2017/2018-es tanévben első osztályos tanulók: Birer Réka, Bolla Kevin László, Budi Kevin, Csipszer Levente, 

Dallos Áron, Drei László Ferenc, Gősi Eszter, Katona Norina Jázmin, Kiss Kevin, Kiss Virág, Litvinyuk Liliána, 

Makkos Dorka, Nagy Fruzsina, Németh Netti, Somogyi Kincső Júlia, Sperl Nikolasz Brendon, Szabó Patrícia, 

Szigeti Hanna, Szijártó Róbert Dominik, Takács Levente, Varga Mirella Brigitta,
Osztályfőnök: Antal Melinda

Tanévnyitó az iskolában

 
Tóbel János 
polgármester

• Augusztus hónapban Mária naphoz eső legközelebbi hétvégén rendeztük 

meg településünk egyik legnagyobb rendezvényét a Nagyboldogasszony 

napi búcsút és Falunapot. – mondta Lukács Zsanett művelődésszervező. 

Az idén augusztus második hétvégéjén, 11- 12-én kínáltak gazdag 

kulturális programokat a faluban élőknek és az idelátogatóknak. A 

szervező elmondta, hogy próbálták úgy összeállítani a programkínálatot, 

hogy a család minden tagja megtalálja az életkorának és érdeklődésének 

megfelelőt.
• A sportrajongókat focibajnokság és lovasíjász bemutató várta. A zene- és 

tánckedvelők mindkét napon gazdag kínálat közül válogathattak: 

szombaton a noszlopi Country Sisters a sümegi Anna&The Big Faces 

zenekar és Winner Versenytánc Egyesület lépett fel, vasárnap pedig 

Egyedül nem megy címmel Módri Györgyi és Körösi Csaba közös műsora, 

Polgár Peti humorista, a Rezidance Tánccsoport és az Alma Latina 

együttes zenéje nyújtott kellemes kikapcsolódást. Szombat éjszaka pedig 

a Grovehause együttes lépett fel. A gyerekeket Bányai Robi humoros 

artista és a Zenekar a gomba alatt zenés mesejáték szórakoztatta, de 

ugrálóvár, nosztalgia kisvonat és népi játékok is várták őket. Szombaton 

délután Tantucz Mihályné helyi varrónő is bemutatta ez évi kollekcióját 

Hagyomány és divat ötvözete címmel. A nagyteremben pedig Simon 

Zoltán helyi festő képeit lehetett megtekinteni. 
A szervező elmondta, hogy nagyon szerencsések voltak az időjárással is, hiszen mindkét napon kellemes idő 

várta a rendezvényre látogatókat. A zökkenőmentes lebonyolításhoz támogatók és segítők is nagyban 

hozzájárultak- hangsúlyozta.
• Ezúton mondok köszönetet támogatóinknak: Andi presszó, Halimba Községért Közalapítvány, Ejha 

Egyesület, Kaszap István, Litvinyuk Zoltán,  Id. Mráz László.

Beszámoló az augusztusi programokról

 

 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. csütörtökén Nyugdíjas klub.
Vezeti: Jánosi Istvánné

• Jóga foglalkozás Lázár Gabriella vezetésével minden csütörtökön 17.30- tól.
• Aerobik torna Somogyi Gyöngyi vezetésével. Az órák kedden és pénteken 18.00 – 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 művelődésszervező



 Köszönöm a segítők munkáját is: a konferálást Bellai Orsolyának, a kenyérsütést Torma Istvánné Jolikának, 
Szalai Katalinnak, Galler – Mike Évának, Nagy Eszternek, a főzést Tóbel Jánosnak, és a rendezésben részt 
vevő helyi fiatalok aktív és segítő munkáját.  
Lukács Zsanett még elmondta, hogy vasárnap délután került sor a tavasszal meghirdetett „Magyarország 
legszebb konyhakertje” pályázat eredményhirdetésére is. 

• Kovácsné Véber Eszter alpolgármester a program koordinátora dicsérettel 
beszélt abenevezett 12 kertről. A verseny résztvevőit három kategóriában 
jutalmazták:
Közösségi kategóriában különdíjas a Hársfa Óvoda Kisvakond csoport és a 
Gyógynövényes kert zöldségeskertje (Imre Zsuzsanna, Kis Gábor és 
Kovács Ferenc). Minikert kategóriában különdíjas Csipszer András, 
Csipszer Levente és Király Marianna kertje, a szőci Dr. Péter Mária kertje 
és Kovács Anna Lídia, aki az idén is a kategória legfiatalabb résztvevője 
volt. Normál kert kategóriában különdíjat kapott: Nagy Iván és családja, 
Kollár Jánosné, Horváth Sándorné (Margit néni) mint a verseny 
legidősebb nevezője, Varga Lászlóné, Vajai Ernő és Vajai Fanni kertje. Az 
idei évben két első díjat osztottak ki: Poór Istvánné kertjét és Galler Mihály és unokája Bakos Dávid kertjét 
jutalmazták.  Közülük a zsűri az idei évben is Galler Mihály kertjét terjesztette fel országos elismerésre. 
Gratulálunk a kerttulajdonosoknak! 

• Augusztus 23-25-ig, három napot Halimbán töltöttek az Ajkai Evangélikus Gyülekezet hittanos táborozói, 
Kovács Viktor lelkész vezetésével. A helyi nevezetességek (üveggyár, emlékház, tankert, bányászati 
gyűjtemény) megismerése mellett, kirándulásuk során a környék természeti és geológiai látnivalóit is 
felfedezték. Ezúton is köszönik a kedves vendéglátást. 

• Augusztus 26-án, szombaton este Nyárbúcsúztató programot szervezett a Gyógynövény tankertben Imre 
Zsuzsanna. A szervező elmondta, hogy a kellemes nyári estén közel 90-en látogattak a kertbe. Az előző 
programról megismert arcok mellett, újabb baráti közösségek is jöttek. 

• A mostani program is lehetőséget biztosított a kötetlenebb piknik jellegű beszélgetésekre. Kollégáim most is 
megrakták a tüzet, ahol mindenki megsüthette a saját szalonnáját, virslijét. Mi pedig a konyhakertünkben 
termett zöldségekkel bővítettük az amúgy is gazdagon megrakott asztalokat. Szorgos segítőim – Tormáné 
Jolika, Poórné Viol, Vajainé Margit – zsíros kenyeret, gyógynövényszörpöt kínáltak. A gyerekeket Harmati 
Dóra és Nagy Eszter színezőkkel, pecázós játékkal várta. A legnépszerűbb még mindig a mezítlábas ösvény 
volt. A sötétedést követően még izgalmasabb volt a járás, hiszen egy kis lámpasor segítette csak a 
tájékozódást.  A résztvevők ezen az estén próbálhatták ki először azt a társasjátékot, amit néhány hete 
Pintérné Németh Tímeával közösen készítettünk. A játék vidám, de egyben ismeretterjesztő módon mutatja 
be a kertet és az ott folyó egyes munkafolyamatokat.  Ez még csak egy kísérleti változat, amit a jövőben 
tovább szeretnénk bővíteni. Az este záró programja a nosztalgiát idéző kertmozi volt. 
Imre Zsuzsanna sikeresnek értékeli a két esti rendezvényt. A következő nyárra is tervezi, hogy tematikus 
jellegű programokkal kiegészítve tovább folytatódik. 

•  Augusztus 30-án ruhaosztást tartott a Gyermekjóléti és Családsegítő szolgálat.
• Augusztus 31-én délután tartotta az általános iskola tanévnyitó ünnepségét. (Az ünnepélyről bővebben 

ebben a számban olvashatnak.)

Szeptemberi programajánló:

• Anyatejes világnapi rendezvényre várják a kismamákat, édesanyákat, 
édesapákat, gyermekeket és minden érdeklődőt 2017. szeptember 14-én 10 
órától a halimbai művelődési házban (IKSZT). 
Program:
Kaszás Erika: A Dúla
Kovácsné Véber Eszter: Az anyatejről egy édesanya szemszögéből
Babamasszázs bemutató

• Ünnepélyes keretek között kerül átadásra 2017. szeptember 15-én délután 4 
órakor a megújult ravatalozó. A ravatalozót megáldja Dr. Márfi Gyula veszprémi érsek, ünnepi beszédet 
mond, Fenyvesi Zoltán a Veszprém Megyei Közgyűlés alelnöke és Tóbel János polgármester. Az ünnepségen 
közreműködik a Magyarpolány Hangja Vegyeskar (ének) és Kulcsárné Horváth Gabriella (vers).

• 2017. szeptember 19-én, kedden 16.00-18.00 óra között véradásra várják a lakosságot a Művelődési 
Házba.

• VII. „HALIMBA KUPA” Bringafesztivál
2017. szeptember 23-án,szombaton délután kerül megrendezésre a VII. „HALIMBA KUPA” Bringafesztivál, 
a Művelődési Ház (Halimba, Petőfi u. 22.) udvarán és környékén. 
A bringás vetélkedő számai: ügyességi verseny, gyorsulási verseny (100 m), túraverseny (10 km)

 

 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 J  

Nevezés: NEVEZÉSI DÍJ NINCS!
Érdeklődni: e-mailben: muvhaz@halimba.hu vagy telefonon: 06-20/263-8388
Jelentkezés a helyszínen: szeptember 23-án, szombaton 13.30-14.00-ig a Művelődési Ház udvarán.
Program:
13.30-14.00  Nevezés, Szabályok ismertetése
14.00-  Gyorsulási verseny (100 méter, állóhelyből ki tudja leggyorsabban teljesíteni a távot: 

aszfalton, enyhe emelkedőn.)
14.30-  Ügyességi verseny (A Művelődési Ház udvarán kialakított akadálypályán.)
15.20-   Túraverseny (Halimba központjából egyszerre indulnak a résztvevők, és a település mellett 

lévő dombos terepen – szekérút, ösvény, földút – teljesítik a kb. 10 km-es pályát.)
16.00  Eredményhirdetés
Vacsorával várjuk a bringafesztivál versenyzőit!
A civil szervezetek és csapatok által készített vacsora megvásárlásával, a helyi Hársfa Óvoda és a Dr. Szalai 
Miklós Általános Iskola Alapítványait, azon keresztül a gyerekeket támogatják!
Díjak: tárgyjutalom, oklevél
Rossz idő esetén a program elmarad.
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

Felhívás

35 tanórás számítógép kezelői, szövegszerkesztői, 
digitális készség fejlesztése tanfolyam, állami támogatással

A jelentkezők az ingyenes tanfolyamra lehetnek:
- munkanélküliek
- közmunkások
- rendszeres jövedelemmel nem rendelkezők
- 50 év felettiek (max. 65 éves korig)
- nyugdíjasok (max. 65 éves korig)
- GYES-ről, GYED-ről, GYET-ről, ápolási díjról visszatérők egy vagy több eltartottal egyedül élő felnőtt 

megváltozott munkaképességűek
- 16-25 év közötti illetve pályakezdő fiatalok, akik tankötelezettségüket teljesítették, közép és felsőfokú 

intézménnyel hallgatói jogviszonyban nem állnak
- alacsony iskolai végzettségűek (általános iskola) és szakképesítéssel nem rendelkezők
- etnikai kisebbséghez tartozó személyek

A képzés minden résztvevő számára teljesen ingyenes.
A csoportok létszáma max. 15 fő
A képzés 35 tanóra 7 alkalom, heti egy nap, 1x5 tanóra/hét,
Időtartam: 2017. október 5.  - 2017. november 16.
Ütemezés: csütörtök 16:30-20:30
Helyszín: dr. Szalai Miklós Általános Iskola, 8452 Halimba, Petőfi utca 39.

Érdeklődni:
Nyelvtanoda Kft. (felnőttképzési nyilvántartási szám: E-000114/2014)

Szabó Lídia tel: 06-20/3920140
Ügyfélfogadás: munkanapokon 7.30-19.30 

A képzésben résztvevők a képzés végén Tanúsítványt kapnak.
A jelentkezők párhuzamosan másik támogatott informatikai képzésen nem vehetnek részt.

Várjuk szeretettel, kérjük éljen a helyben történő és ingyenes képzési lehetőséggel!

 
Versenyszám/Korosztály

I. korcsoport

II. korcsoport

III. korcsoport

IV. korcsoport

Gyorsulási Ügyességi Túraverseny
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