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Rövid hírek a januári programokról 

• Január 18-án, csütörtökön délelőtt a Baba-mama klub várta szüleikkel a három év alatti gyermekeket.
• Január 18-án, csütörtökön 17 órától lakossági szemléletformáló előadást tartottak az ajkai Avar Kft. munkatársai a 

szelektív hulladékgyűjtésről. A programról részletesen a mostani számban is olvashatnak. 
• Január 26-án, pénteken 15 órától „Itt a farsang, áll a bál” címmel farsangi játszóház várta a gyerekeket. A délután 

folyamán kézműves foglalkozással, fánksütéssel és sok más mókás játékkal szórakoztatták a résztvevőket! A 
szervező ezúton mond köszönetet Bellai Orsolyának, Györkösné Baráth Anikónak, Imre Zsuzsannának, Birerné 
Sulyok Veronikának, Rostáné Dél Tímeának, Szalai Katalinnak, Tóth Viktóriának és Litvinyuk Szabolcsnak a 
segítségért. Galler – Mike Évának külön köszöni a karácsonyi teát, az ott nyújtott, no és persze a mostani önzetlen 
segítséget is. 

Februári programajánló
• Február 13-án, kedden Fogászati szűrővizsgálat 
• Február 15-én, csütörtökön Baba – mama klub 
• Február 22-én, kedden 17 órától Halimba Község Önkormányzata Közmeghallgatás tart, melyre várják a falu 

lakosságát.
Napirendi pontok:
1. Tájékoztató Halimba Község Önkormányzata 2017. évi költségvetésének végrehajtásáról és a 2018. évi tervekről

Előadó: Tóbel János polgármester 
2. Tájékoztató Halimba község 2017. évi környezeti állapotáról 

Előadó: Tóbel János polgármester

Márciusi előzetes:
• Március 1-én, csütörtökön 15- 17 óráig véradásra várják a véradókat.
• Március 10-én, szombaton délelőtt ÖKO – napra várják az érdeklődőket. Részletes program a későbbiekben a 

hirdetőtáblákon, a postaládákba dobott szórólapokon és a közösségi oldalon. 
• Március 14-én, szerdán, 16 órától az 1848/49-es forradalom és szabadságharc tiszteletére ünnepi megemlékezés lesz 

a művelődési házban. A műsort az általános iskola 5. osztályos tanulói adják. 

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 18.00 – kor kezdődnek. 
• Jóga foglalkozás minden csütörtökön 16.45 –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 indult Halimbán. Várjuk a táncolni vágyók jelentkezését, 

nemre, korra való tekintet nélkül. A farsangi programok miatt február 17-e helyett 14-én, szerdán 16 órától lesz 
próba, majd február 24-től a megszokott időben újra szombaton 15 órától. 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

 

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. A 
következőkben erről a programsorozatról számolunk be. 

P Január 18-án délután az Avar Kft két munkatársa tartott szemléletformáló 
előadást a szelektív hulladékgyűjtés fontosságáról. Vági Károly a közterület 
fenntartási üzemvezető előadásának első felében a már 60 éve alakult cég 
működéséről, feladatköreiről beszélt. Majd a hulladékgazdálkodás témájára 
áttérve, „betekintett” az utcákra kitett kukákba is:
- „Nagyon fontos, hogy törekedjünk a környezettudatos vásárlásra. Minden 

esetben érdemes végiggondolni, hogy van e lehetőségünk újrahasznosítani 
a kidobásra szánt terméket. A háztartásunkban keletkező hulladékot pedig 
válogassuk szét. A végső célunk pedig az lenne, hogy minél kevesebb 
szemetet helyezzünk a kukáinkba. „- hangsúlyozta az előadó.
Majd végigvette a színes kukákat és azok tartalmát. Itt jegyezte meg, hogy 
műanyag gyűjtésére alkalmas kék kukába, ne rakjunk lom jellegű 
(műanyag játék, vödör) hulladékot. Végezetül - az ajkai hulladékválogatóba szervezett kiránduláshoz kedvet 
ébresztve - képekkel illusztrálva a hulladék útját követhették végig az érdeklődők. 
Molnár Éva ügyfélszolgálati vezető a közszolgáltatásokkal kapcsolatos lakossági ügyintézés folyamatáról adott 
tájékoztatást. Az előadó kitért az ingatlanok tulajdonosváltásával kapcsolatos teendőkre, a számlázással 
kapcsolatos kérdésekre és hasznos információkat osztott meg a lomtalanítás és a lakossági hulladékudvar 
díjmentes szolgáltatásairól is. Mindezekről részletesen a honlapjukon (http://www.avarajkakft.hu)  is 
tájékozódhatnak az érdeklődők. 

P Február 9-én szervezett keretek között ismerkedtek meg a halimbai lakosok 
az Avar Kft. ajkai szelektív hulladékválogatójának munkájával. Az óvodástól 
a szépkorúig minden korosztály képviseltette magát. 

P A település intézményei is bekapcsolódtak a pályázatba. Az iskola tanulói is 
részt vettek a „Hulladékból terméket” címmel meghirdetett alkotói 
pályázaton. A több mint harminc tanuló jutalomban részesült. Az óvoda rövid 
beszámolót is küldött tevékenységeikről: 
A pályázat megvalósításához óvodánk is örömmel csatlakozott. Alkalmazotti 
közösségünk szinte teljes létszámban vett részt a pályázatnyitó 
szemléletformáló előadáson, mert zöld óvodaként fontosnak tartjuk az 
újrahasznosítást. A „Hulladékból terméket” címmel meghirdetett alkotó 
pályázatra óvodánkba is szép számmal érkeztek produktumok.  Nem 
kevesebb, mint 43 gyermek adta be szebbnél szebb pályamunkáját, közülük 
volt, aki nem is egy terméket nyújtott be. A munkák között található 
kartonból, régi ruhából, műanyag palackból, sőt még régi konyhai 
eszközökből készített kiállítási tárgy is. Az eredményhirdetést február 1-én 
tartottuk meg az ovi udvarán, ahol a háromtagú zsűri nehéz döntést követően 
kihirdette a helyezetteket. A10 fő első jutalmazott Sárvárra látogathat el 
szüleivel a hulladék feldolgozó üzembe, majd a fürdőben pihenhetik ki a nap 
fáradalmait, a 10 fő második helyezett az ajkai Avar Kft-be tehet látogatást 
óvó nénik kíséretével és a 3 fő harmadik helyezett könyvjutalomban 
részesült. Díj nélkül senki nem maradt, hiszen minden gyermek oklevelet és 
újrahasznosított tollat kapott.  A gyönyörű tárgyakból jelenleg az óvodánkban tekinthető meg a kiállítás, de a 
későbbiekben a Művelődési Házban is meg lehet nézni a leadott pályamunkákat. 

Fülöp Dorottya
óvodapedagógus

További programok:
- Március 10-én családi Ökonap lesz, ahova a település valamennyi lakóját várják vetélkedőkkel, játékokkal.
- Március 23-án a sárvári hulladékfeldolgozó üzembe szerveznek kirándulást.

 

„Gyűjts szelektíven, avagy Halimba a környezettudatos település”

Halimba Község Önkormányzata
Ajkai Közös Önkormányzati HivatalHalimba, Petőfi S. u. 16. 
Telefon: 88/237-003,88 /503-420,
Mobil:+36 20 473 3320
Fax: 88/237-003 
E-mail cím: halimba@vazsonykom.hu, hivatal@halimba.hu
Ügyfélfogadás: 
hétfő, kedd, szerda: 7.30 – 12, 12.30-16 
csütörtök: nincs ügyfélfogadás 
péntek: 7.30 – 13.30. 
Pénztári órák: ügyfélfogadási időben 
A polgármester ügyfélfogadási rendje: hétfő: 8.00 - 10.00
A címzetes jegyző ügyfélfogadást tart Ajkán ügyfélfogadási időben.
Háziorvosi rendelő Telefon: 88/237-013, 70/ 372-9329 
Rendelési idő Halimbán: hétfő: 8 -11, kedd: 13 -17, szerda: 8 -11, péntek: 8 -12. 
Csecsemő és terhes tanácsadás: kedd: 11.00-12.00. 
Iskola-egészségügy: kedd 12.00-13.00. 
Üzemorvosi ellátás: kedd 9- 11, szerda 11- 13 
Központi orvosi ügyelet: 16.00-tól másnap 08.00-ig, hétvégén és ünnepnapokon a nap 24 órájában: Magyar Imre Kórház, Ajka, Korányi u.1. Telefon: 06 / 88 / 412 - 104
Rendelés Szőcön: csütörtök 14 – 16 óráig
Dr. Dávid Éva háziorvos, üzemorvos, iskolaeü-, ifjúságvédelem szakorvos
Halimba, Ady E. u. 15
Körzeti Védőnői Szolgálat (Halimba, Szőc)
Szalai Katalin okleveles védőnő,
Helyettes védőnő: Piller Gabriella Nyirád
8452, Halimba Ady Endre utca 15 
Telefon: 06/20-566-3252 
e-mail: vedono@halimba.hu 
Várandós védőnői tanácsadás: Kedd: 8.00-10.00; csecsemő és kisgyermek: kedd 13.00-15.00
Orvosi tanácsadás: kedd 11.00-12.00
Iskola: csütörtök 9- 11 
Rendelkezésre állási idő: hétfőtől péntekig 7.30 – 13.30. 

Körzeti Fogászati szakrendelés
Med Dent Fogászati Kft.
8400 Ajka Bercsényi u. 1413/7
Dr. Ligetes Melinda fogszakorvos
Telefon:06 / 20 – 462 24 91, 06 /88/511-224 (előzetes időpont egyeztetés),
Rendelési idő: hétfő: 13.00-19.00 óráig kedd: 08.00-14.00 óráig szerda: 13.00-19.00 óráig csütörtök: 08.00-14.00 óráig péntek: 08.00-14.00 óráig.

Gyógyszertár- Fiókgyógyszertár
 Halimba, Kossuth u. 38/A. 
Telefon: 06 / 88 / 237 - 090
Nyitva: hétfő és szerda: 10 -11, péntek: 11 -12. 

Ajkai Család- és gyermekjóléti Központ
8452, Halimba Ady Endre utca 15 
Galler-Mike Éva családsegítő
Tel: 06-20-470-9515 
e-mail: csaladsegito@halimba.hu
Ügyfélfogadás: hétfő 8- 10
Kárerné Kovács Alexandra gondozónő
Rózsa Irén gondozónő
Tel.:+36-20/260-5447
weboldal: http://www.tersegicsaladsegitoajka.eoldal.hu/

Művelődési Ház - Integrált Közösségi Szolgáltató Tér (IKSZT) 8452 Halimba, Petőfi u. 22. 
Lukács Zsanett művelődésszervező
Tel: 06 - 88 - 237 067 és 06- 20 - 263 8388 
E-mail cím: muvhaz@halimba.hu, halimbakulturhaz@vazsonykom.hu
Nyitvatartás: hétfő: szünnap, keddtől péntekig: 10.00-18.00. szombat: 14.00-19.00, vasárnap: zárva, Ebédidő: 12 - 12.30

Községi Könyvtár
8452 Halimba Petőfi utca 39. (Általános Iskola)
Györkösné Baráth Anikó könyvtáros
Nyitvatartás: hétfő és csütörtök: 15 – 18 óráigNyirádi Erzsébet Királyné Általános Iskola Dr. Szalai Miklós Tagintézménye 
8452 Halimba Petőfi utca 39.
OM azonosító:037118
Fenntartó: Pápai Tankerületi Központ, 8500 Pápa, Mézeskalács utca 2.
Igazgató: Nagy Noémi
Telefon: 06/ 88 656 633, 06/70 935-7486
E-mail: halimbasuli@gmail.com, iskola@halimba.hu

Hársfa Óvoda és Egységes Óvoda Bölcsőde
Halimba, Bányász u. 18.
OM azonosító. 202586
Intézményvezető, óvodavezető: Kovács Attiláné 
Fenntartó: Halimba Község Önkormányzata
Telefon/fax: 06/88/ 237 010
e-mail:harsfaovoda@vazsonykom.hu, harsfaovoda@halimba.hu 

Posta 
Halimba, Kossuth u. 38. 
Tel: 06-88-237 056
Nyitva tartás: hétfőtől – péntekig 8. 12 és 12. 30 – 15.30 
Szombat-vasárnap: zárva 



Vallja a napokban 90. születésnapját ünneplő Halimbán élő Kirchner Józsefné 
Margit néni. A családi körben tartott ünnepségen Tóbel János polgármester 
virágcsokorral és Orbán Viktor miniszterelnök által aláírt emléklappal köszöntötte, 
s még sok boldog egészséges évet kívánt az ünnepeltnek. Margit néni 90 éve, azaz 
1928. január 10-én született Halimbán. Négyen voltak testvérek. Már csak egyedül ő 
él. Gyermekkorát is itt töltötte. Édesapja egész életében a mezőgazdaságból, 
állattartásból tartotta el családját. Gyermekeit is már fiatal koruktól a munkára 
nevelte, így a kukoricakapálás, az állatok őrzése, a szüretelés természetes volt a 
fiatal lány számára. Erre így emlékszik vissza:

- Nagyon nehéz időszakot éltünk át. Nagy csapás volt a háború. Az életerős 
férfiakat elvitték, köztük János bátyámat is, aki sajnos sosem tért vissza 
Oroszországból. Így nekünk nőknek kellett a nehéz fizikai munkákat is 
elvégezni. Aratáskor a cséplőgépnél masináltunk, a nehéz szalmabálákat pakoltuk. Senki nem kérdezte meg, hogy 
bírjuk e, helyt kellett állnunk. De akkor ezt nem éltem meg olyan tragikusan. Az volt a természetes, hogy dolgozni kell. 

Mint minden fiatal lányt, Margit nénit is elérte a szerelem. Erről így mesélt:
- Édesapámmal sokat jártunk vasárnaponként vásárba. Sok állatunk volt, azt vittük, hol Ajkára, hol Devecserbe. Abban 

az időben a vásár egy közösségi hely volt. Nagyon szerettem ott lenni. S ott ismertem meg a férjemet is. Három –négy 
évig is udvarolt, mire összeházasodtunk. Ő költözött ide, s itt épültünk házat. 
Két gyermekük született. József és László. László családjával jelenleg Alsóörsön él, és a vendéglátás- turizmus 
területén dolgozik. Egy felnőtt fiuk van Balázs. József itt él Halimbán Margit nénivel, és az építőiparban dolgozott, mint 
kőműves vállalkozó. Neki három lánya van: Györgyi, Erzsébet és Katalin. 

Mára pedig már a három dédunoka – Vivien, Boldizsár és Bence – lett Margit néni szemefénye. 
A háború után sem jött könnyebb élet, mivel az államosítást követően mindenüket elvették: az állatokat, a jó földeket. A 
régi termékeny földek helyett silány területeken tudtak csak újra gazdálkodni. Így szinte elölről kellett kezdeniük mindent. 
Édesapja ennek ellenére sosem adta fel önállóságát, mindig is független maradt. Így folyamatos célpontja lett az akkori 
rendszernek. Az állandó zaklatások, házkutatások szinte mindennaposak voltak a családnál. 

A gyermekek születése után Margit néni is munkába állt. Mivel a család „nem szimpatizált az akkori államrendszerrel”, 
nehéz volt munkát találnia. Szemben lakott velük Dr. Szalai Miklós plébános – esperes, aki alkalmazta Margit nénit, és 
megtanította neki a gyógytea keverés, csomagolás menetét. Későbbi – s még ma is tartó - népszerűségét is ennek 
köszönheti, hiszen több újságcikkben, könyvben és filmben szerepelt, mint az esperes egykori segítője. Ma is órákat tud 
mesélni a vele töltött időszakról, s a gyógyteák igazi szakértőjévé vált az ott töltött évtizedek alatt. 

- Tóbel Antalné Szarka Ilonával szárítottuk, daráltuk, kevertük és csomagoltuk a teákat. Úgy érzem nagyon megbízott 
bennem az esperes, mert amikor beteg volt, szólt, hogy keverjek ki neki teát, s én mentem, összeállítottam és adtam 
neki a megfelelő keveréket. Meg is gyógyult tőle. Nagyobb ünnepekkor pedig még a háztartási munkákba is 
besegítettem, de nem csak én, hanem a gyerekeim is elvégeztek nála apróbb ház körüli teendőket. Nagyon jól 
emlékszem milyen sokan jöttek hozzá. Kora reggeltől késő estig fogadta a gyógyulni vágyó embereket. 
Unokája elmesélte, hogy még ma is sokan felkeresik Margit nénit is, idegenek és ismerősök egyaránt, s a tanácsát, 
javaslatát kérik az esperes gyógyteáinak receptjeiről és a teák használatáról. Ez nagy életerőt ad neki. No meg az 
néhány pohár „halimbai gyógytea” amit ma is minden nap elfogyaszt. 

A hosszú élet titkáról kérdezve így vallott:
- A háború után mindent elvettek tőlünk, mégsem hagytuk el magunkat. Nyugodtak maradtunk, nem féltünk senkitől 

és semmitől. Főleg a munkától nem, mert az mindig akadt. Ezt láttam otthon. Sok mindent túléltem, nem féltem a 
nehézségektől, sosem keseredtem el, mert hittem Istenben, aki mindig megsegített. (S.A.)

„Mindent túléltem, sosem keseredtem el, mert hittem Istenben, aki mindig megsegített!”

 

Halimba Község Önkormányzata - Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal
Halimba, Petőfi S. u. 16. 
Telefon: 88/237-003,88 /503-420,
Mobil: +36 20 473 3320
Fax: 88/237-003 
E-mail cím: halimba@vazsonykom.hu, hivatal@halimba.hu
Ügyfélfogadás: hétfő, kedd, szerda: 7.30 – 12, 12.30-16, csütörtök: nincs ügyfélfogadás, péntek: 7.30 – 13.30. 
Pénztári órák: ügyfélfogadási időben 
A polgármester ügyfélfogadási rendje: hétfő: 8.00 - 10.00
A címzetes jegyző ügyfélfogadást tart Ajkán ügyfélfogadási időben.

Háziorvosi rendelő
Dr. Dávid Éva háziorvos, üzemorvos, iskolaeü-, ifjúságvédelem szakorvos
Halimba, Ady E. u. 15.
Telefon: 88/237-013, 70/ 372-9329 
Rendelési idő Halimbán: hétfő: 8 -11, kedd: 13 -17, szerda: 8 -11, péntek: 8 -12. 
Csecsemő és terhes tanácsadás: kedd: 11.00-12.00. 
Iskola-egészségügy: kedd 12.00-13.00. 
Üzemorvosi ellátás: kedd 9- 11, szerda 11- 13

Közérdekű információk

Központi orvosi ügyelet: 16.00-tól másnap 08.00-ig, hétvégén és ünnepnapokon a nap 24 órájában: Magyar Imre 
Kórház, Ajka, Korányi u. 1. Telefon: 06 / 88 / 412 - 104
Rendelés Szőcön: csütörtök 14 – 16 óráig

Körzeti Védőnői Szolgálat (Halimba, Szőc)
Szalai Katalin okleveles védőnő,
Helyettes védőnő: Piller Gabriella Nyirád
8452, Halimba Ady Endre utca 15 
Telefon: 06/20-566-3252 
e-mail: vedono@halimba.hu 
Várandós védőnői tanácsadás: Kedd: 8.00-10.00; csecsemő és kisgyermek: kedd 13.00-15.00
Orvosi tanácsadás: kedd 11.00-12.00
Iskola: csütörtök 9- 11 
Rendelkezésre állási idő: hétfőtől péntekig 7.30 – 13.30. 

Körzeti Fogászati szakrendelés
Med Dent Fogászati Kft.
8400 Ajka Bercsényi u. 1413/7
Dr. Ligetes Melinda fogszakorvos
Telefon: 06 / 20 – 462 24 91, 06 /88/511-224 (előzetes időpont egyeztetés),
Rendelési idő: hétfő: 13.00-19.00 óráig kedd: 08.00-14.00 óráig szerda: 13.00-19.00 óráig csütörtök: 08.00-14.00 óráig 
péntek: 08.00-14.00 óráig.

Gyógyszertár- Fiókgyógyszertár - Halimba, Kossuth u. 38/A. 
Telefon: 06 / 88 / 237 - 090
Nyitva: hétfő és szerda: 10 -11, péntek: 11 -12. 

Ajkai Család- és gyermekjóléti Központ - 8452, Halimba Ady Endre utca 15. 
Galler-Mike Éva családsegítő
Tel: 06-20-470-9515 
e-mail: csaladsegito@halimba.hu
Ügyfélfogadás: hétfő: 8 - 10
Kárerné Kovács Alexandra gondozónő
Rózsa Irén gondozónő
Tel.: +36-20/260-5447
weboldal: http://www.tersegicsaladsegitoajka.eoldal.hu/

Művelődési Ház - Integrált Közösségi Szolgáltató Tér (IKSZT) - 8452 Halimba, Petőfi u. 22. 
Lukács Zsanett művelődésszervező
Tel: 06 - 88 - 237 067 és 06- 20 - 263 8388 
E-mail cím: muvhaz@halimba.hu, halimbakulturhaz@vazsonykom.hu
Nyitvatartás: hétfő: szünnap, keddtől péntekig: 10.00-18.00. szombat: 14.00-19.00, vasárnap: zárva, Ebédidő: 12 - 
12.30

Községi Könyvtár - 8452 Halimba Petőfi utca 39. (Általános Iskola)
Györkösné Baráth Anikó könyvtáros
Nyitvatartás: hétfő és csütörtök: 15 – 18 óráig

Nyirádi Erzsébet Királyné Általános Iskola Dr. Szalai Miklós Tagintézménye - 8452 Halimba Petőfi utca 39.
OM azonosító: 037118
Fenntartó: Pápai Tankerületi Központ, 8500 Pápa, Mézeskalács utca 2.
Igazgató: Nagy Noémi
Telefon: 06/ 88 656 633, 06/70 935-7486
E-mail: halimbasuli@gmail.com, iskola@halimba.hu

Hársfa Óvoda és Egységes Óvoda Bölcsőde - Halimba, Bányász u. 18.
OM azonosító: 202586
Intézményvezető, óvodavezető: Kovács Attiláné 
Fenntartó: Halimba Község Önkormányzata
Telefon/fax: 06/88/ 237 010
e-mail: harsfaovoda@vazsonykom.hu, harsfaovoda@halimba.hu 

Posta - Halimba, Kossuth u. 38. 
Tel: 06-88-237 056
Nyitvatartás: hétfőtől – péntekig 8. 12 és 12. 30 – 15.30, Szombat-vasárnap: zárva 

Halimba Község Önkormányzata
Ajkai Közös Önkormányzati HivatalHalimba, Petőfi S. u. 16. 
Telefon: 88/237-003,88 /503-420,
Mobil:+36 20 473 3320
Fax: 88/237-003 
E-mail cím: halimba@vazsonykom.hu, hivatal@halimba.hu
Ügyfélfogadás: 
hétfő, kedd, szerda: 7.30 – 12, 12.30-16 
csütörtök: nincs ügyfélfogadás 
péntek: 7.30 – 13.30. 
Pénztári órák: ügyfélfogadási időben 
A polgármester ügyfélfogadási rendje: hétfő: 8.00 - 10.00
A címzetes jegyző ügyfélfogadást tart Ajkán ügyfélfogadási időben.
Háziorvosi rendelő Telefon: 88/237-013, 70/ 372-9329 
Rendelési idő Halimbán: hétfő: 8 -11, kedd: 13 -17, szerda: 8 -11, péntek: 8 -12. 
Csecsemő és terhes tanácsadás: kedd: 11.00-12.00. 
Iskola-egészségügy: kedd 12.00-13.00. 
Üzemorvosi ellátás: kedd 9- 11, szerda 11- 13 
Központi orvosi ügyelet: 16.00-tól másnap 08.00-ig, hétvégén és ünnepnapokon a nap 24 órájában: Magyar Imre Kórház, Ajka, Korányi u.1. Telefon: 06 / 88 / 412 - 104
Rendelés Szőcön: csütörtök 14 – 16 óráig
Dr. Dávid Éva háziorvos, üzemorvos, iskolaeü-, ifjúságvédelem szakorvos
Halimba, Ady E. u. 15
Körzeti Védőnői Szolgálat (Halimba, Szőc)
Szalai Katalin okleveles védőnő,
Helyettes védőnő: Piller Gabriella Nyirád
8452, Halimba Ady Endre utca 15 
Telefon: 06/20-566-3252 
e-mail: vedono@halimba.hu 
Várandós védőnői tanácsadás: Kedd: 8.00-10.00; csecsemő és kisgyermek: kedd 13.00-15.00
Orvosi tanácsadás: kedd 11.00-12.00
Iskola: csütörtök 9- 11 
Rendelkezésre állási idő: hétfőtől péntekig 7.30 – 13.30. 

Körzeti Fogászati szakrendelés
Med Dent Fogászati Kft.
8400 Ajka Bercsényi u. 1413/7
Dr. Ligetes Melinda fogszakorvos
Telefon:06 / 20 – 462 24 91, 06 /88/511-224 (előzetes időpont egyeztetés),
Rendelési idő: hétfő: 13.00-19.00 óráig kedd: 08.00-14.00 óráig szerda: 13.00-19.00 óráig csütörtök: 08.00-14.00 óráig péntek: 08.00-14.00 óráig.

Gyógyszertár- Fiókgyógyszertár
 Halimba, Kossuth u. 38/A. 
Telefon: 06 / 88 / 237 - 090
Nyitva: hétfő és szerda: 10 -11, péntek: 11 -12. 

Ajkai Család- és gyermekjóléti Központ
8452, Halimba Ady Endre utca 15 
Galler-Mike Éva családsegítő
Tel: 06-20-470-9515 
e-mail: csaladsegito@halimba.hu
Ügyfélfogadás: hétfő 8- 10
Kárerné Kovács Alexandra gondozónő
Rózsa Irén gondozónő
Tel.:+36-20/260-5447
weboldal: http://www.tersegicsaladsegitoajka.eoldal.hu/

Művelődési Ház - Integrált Közösségi Szolgáltató Tér (IKSZT) 8452 Halimba, Petőfi u. 22. 
Lukács Zsanett művelődésszervező
Tel: 06 - 88 - 237 067 és 06- 20 - 263 8388 
E-mail cím: muvhaz@halimba.hu, halimbakulturhaz@vazsonykom.hu
Nyitvatartás: hétfő: szünnap, keddtől péntekig: 10.00-18.00. szombat: 14.00-19.00, vasárnap: zárva, Ebédidő: 12 - 12.30

Községi Könyvtár
8452 Halimba Petőfi utca 39. (Általános Iskola)
Györkösné Baráth Anikó könyvtáros
Nyitvatartás: hétfő és csütörtök: 15 – 18 óráigNyirádi Erzsébet Királyné Általános Iskola Dr. Szalai Miklós Tagintézménye 
8452 Halimba Petőfi utca 39.
OM azonosító:037118
Fenntartó: Pápai Tankerületi Központ, 8500 Pápa, Mézeskalács utca 2.
Igazgató: Nagy Noémi
Telefon: 06/ 88 656 633, 06/70 935-7486
E-mail: halimbasuli@gmail.com, iskola@halimba.hu

Hársfa Óvoda és Egységes Óvoda Bölcsőde
Halimba, Bányász u. 18.
OM azonosító. 202586
Intézményvezető, óvodavezető: Kovács Attiláné 
Fenntartó: Halimba Község Önkormányzata
Telefon/fax: 06/88/ 237 010
e-mail:harsfaovoda@vazsonykom.hu, harsfaovoda@halimba.hu 

Posta 
Halimba, Kossuth u. 38. 
Tel: 06-88-237 056
Nyitva tartás: hétfőtől – péntekig 8. 12 és 12. 30 – 15.30 
Szombat-vasárnap: zárva 


