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LOMTALANÍTÁS

Halimba Község Önkormányzata egy előre meghirdetett időpontban (2018. 
május 15. kedd) kívánja a lomtalanítást lebonyolítani, az ingatlanoktól 
összegyűjtve a lomhulladékot. Ezt a lehetőséget azonban csak azon ügyfeleknek 
tudja biztosítani az "AVAR AJKA" Nonprofit Kft., akik nyilvántartásukban 
szerződött partnerként szerepelnek - az önkormányzat által megadott adatok 
alapján - és nincs díjhátralékuk. 
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Az "AVAR AJKA" Nonprofit Kft. maximum 0,5 – 1 m /háztatás/év begyűjtését 
vállalja díjmentesen. 

Kihelyezhető hulladékok:
Kisebb ülőgarnitúra, vagy egy kisebb szekrénysor, bútordarabok, asztal, szék, ágy, ágybetét, matrac, bőrönd, 
szőnyeg, szőnyegpadló, játékok, kerti bútor, háztartási edények, tárolóeszközök. 
A lomtalanítás során nem kerülnek elszállításra az alábbi hulladékok:
ömlesztett anyag, építési-bontási törmelék, rothadó anyag (élelmiszer, növényi maradék), állati eredetű hulladék 
(állat tetem, trágya, alom), elektronikai hulladék, veszélyes hulladék (akkumulátorok, elemek, gyógyszermaradék, 
növényvédő szer maradék, gép, járműbontási alkatrészek stb.).
A hulladékokat úgy kell elhelyezni, hogy azokat a begyűjtést végző gépjármű meg tudja közelíteni, és a rakodás 
biztonságosan és balesetmentesen elvégezhető legyen.

A lomhulladékot 2018. május 15-én, kedden reggel 06:00-ig kell kihelyezni az ingatlan elé.
Aki részt kíván venni a lomtalanításon, jelezze a Polgármesteri Hivatalban 

(8452 Halimba, Petőfi u. 16.), 2018. május 8-ig.
Lakókörnyezetük tisztítása és tisztán tartása érdekében szervezett lomtalanítás végrehajtásához 

kérjük a lakosság segítőkész közreműködését!

Önkéntes szemétszedési akció

Sajnálatos tény, hogy felelőtlen emberek sokszor autónyi szemetet visznek ki a 
természetbe. A természetjárók, kerékpárosok, turisták, családi kirándulók a 
természet nyújtotta örömök helyett kidobott ruhákkal, építési törmelékkel, 
autóalkatrészek látványával „gazdagodva” térnek vissza otthonaikba, s a 
kikapcsolódás helyett felháborodás, elkeseredettség érzésével gondolnak vissza 
a természetjárásra. 
Az Önkormányzat és a helyi általános iskola elhatározta, hogy szemétgyűjtési 
akciót szervez Halimba külterületén, 2018. április 27-én, pénteken 12 órától.    
Ennek keretében az iskolások és a felnőttek a szemetet zsákokba gyűjtik, és az 
önkormányzat majd elszállítja oda, ahova való, a szeméttelepre.
Kérünk mindenkit, aki szeretne csatlakozni az önkéntes szemétszedési akcióhoz, mielőbb jelezze 
szándékát, - a 06/30-391-8488-as telefonszámon, személyesen nyitvatartási időben a művelődési házban, 
az iskola titkárságán - hogy a várható létszámnak megfelelően tudjuk a takarító csoportokat 
kialakítani! 

Gyülekező: 2018. április 27-én (pénteken) 12 órakor a kultúrház udvarán. 

Tegyünk együtt környezetünkért!
       Kovács Zsolt 

az akció koordinátora 
      diákönkormányzatot segítő pedagógus 

      önkormányzati képviselő
       

 

Közérdekű információk

Beszámolók a márciusi programokról 

• Március 2-án véradás volt, ahol 8 fő nyújtott mások számára életmentő segítséget. 
• Március 9-én ruhaosztás volt a Gyermekjóléti és a Védőnői Szolgálat munkatársainak szervezésében.  A 
szervezők sikeresnek tartották az osztást.  A ruhák mennyisége és a rászorulók érdeklődése is nagyon 
pozitív volt.  

• Március 10-én, szombaton délelőtt ÖKO – napra várták a falu lakosságát. (Részletes beszámolót ebben a 
számban olvashatnak!)

• Március 14-én, az 1848/49-es forradalom és szabadságharc tiszteletére ünnepi megemlékezés volt a 
művelődési házban.  (Részletes beszámolót ebben a számban olvashatnak!)

• Március 22-én délelőtt nagy sikert aratott a Baba – mama klub keretében húsvéti barkácsolós program.  
• Március 23-án a sárvári hulladékfeldolgozó üzembe szerveztek 
kirándulást. (Részletes beszámolót ebben a számban olvashatnak!)

• Március 27-én délután a Húsvéti kézműves foglalkozáson közel 90 
gyerek vett részt. A program során lehetőség volt az ünnepkör 
jellegzetes ételeinek kóstolására és a kézműves foglalkozáson a lakás 
ünnepi dekorációját is el lehetett készíteni. Külön érdekes színfolt volt 
az állatsimogató sarok, ahol nyuszikat és gidákat lehetett simogatni. 
Ezúton is köszönjük Tóth Viktória Rózsa utcai lakosnak, hogy 
biztosította ezt a nem mindennapi lehetőséget. A program sikeres 
lebonyolításához most is nagy segítséget nyújtottak az óvoda, az iskola, 
a gyermekjóléti, védőnői szolgálat, és a tankert munkatársai. 

Áprilisi programajánló
 

• Április 11-én délután Költészet napi szavalóverseny és irodalmi program várta az érdeklődőket. (Részletes 
beszámoló a következő számban!)

• Április 19-én délelőtt Baba – mama klub várja a kisgyermekes szülőket és gyermekeiket. 
• Április 28-án, szombaton Családi Egészségnapra várják a falu lakosságát. Részletes program a 
későbbiekben a hirdetőtáblákon, a közösségi oldalon és a postaládákba bedobott szórólapon.

Állandó programjaink

• Minden kedden 17 órától a Halimba Kórus tartja próbáit. Minden énekelni szerető lakost sok szeretettel 
várnak! 

• Minden szerdán 13 -14 óra között Albrecht László falugazdász tart fogadóórát a Művelődési Ház 
kistermében. 

• Minden szombaton 15 órától Csehi Eszmeralda várja a táncolni vágyókat nemre, korra való tekintet 
nélkül.

• 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.
• Minden hónap 1. csütörtökén 16 órától a Kertbarát kör tartja foglalkozásait. 

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



Halimba Község Önkormányzata meghirdeti a „Legszebb konyhakertek” programot

A program célja: Elismerni a kertművelők munkáját, és ezzel ösztönözni a 
lakosságot arra, hogy saját, rokonai vagy barátai udvarán, kertjében alakítson 
ki konyhakertet, gondozza, termesszen benne maga és családja számára minél 
több konyhakerti zöldséget, gyümölcsöt. 

Az év kiemelt témája: „A termőföld, a talaj védelme” a Riolittufa 
támogatásával

A programban való részvétel feltételei: konyhakerti zöldségeket/gyümölcsöket termeszt, saját vagy 
bérelt földterületen.

Nevezési kategóriák:
• Balkon: erkélyen kialakított
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• Mini: 10- 50 m

2• Normál: 50 m   felett
• Közösségi: Csoportok, óvodák, iskolák  szervezetek által megművelt kertek 

Jelentkezési határidő: 2018. június 15.
Jelentkezési lap kérhető és leadható: Halimba Község Önkormányzata, Halimba, Petőfi S. u. 16. vagy 
online: http://www.legszebbkonyhakertek.hu/ 

A kertek megtekintése két alkalommal történik, előzetes időpont egyeztetés alapján. 
Jelentkezéskor és a verseny idején szívesen vesszük fotók készítését a balkonról, kertről, mely segíti a 
bírálók munkáját. Az országos díjra jelöléshez ez elengedhetetlen lesz. 

Eredményhirdetés: 2018. augusztus 12.
Várjuk minden zöldség/gyümölcs termesztő kertművelő és közösség jelentkezését.

                                   Tóbel János / polgármester

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

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 a programsorozat aktuális eseményeiről számolunk be:
P Március 10-én családi Ökonap volt, ahova vetélkedőkkel, játékokkal 

várták a település valamennyi lakóját. A művelődési házban közel 15 
helyszínen volt lehetőség, tartalmas, vidám és szemléletformáló játékos 
feladatok végrehajtására. Az animátorok vezette feladatok napjaink 
aktuális problémáira (környezetvédelem, egészségvédelem, szelektív 
hulladékgyűjtés, energiatakarékosság) adtak hasznos és könnyen 
megvalósítható ötleteket. Az ügyességi és gondolkodtatóbb játékok 
mellett, az újrahasznosítás jegyében kézműves foglalkozás is várta az 
„ügyeskezűeket”.  Az iskola tornatermében pedig szintén 
szemléletformáló színdarabbal szórakoztatták a gyerekeket. 
Érdekessége volt az előadásnak, hogy a díszletek és a jelmezek hulladék 
anyagok felhasználásával készültek.  Az egészséges táplálkozás 
jegyében a résztvevők banánnal és joghurttal csillapíthatták éhségüket. 
Ezen a napon került bemutatásra az a 140 alkotás is, ami a „Hulladékból 
terméket” címmel meghirdetett alkotói pályázatra érkezett. 

P Március 23-án a sárvári hulladékfeldolgozó üzembe szerveztek 
kirándulást. Ezen azok vettek részt akik, az alkotói pályázat 1-10 
helyezettjei között voltak. A program első felében megismerkedtek a 
hulladékfeldolgozó üzemben folyó munkával, majd a sárvári fürdőben 
töltötték el az időt. A jutalmazott gyermekek fürdőzésének költségét az 
óvoda és az iskola alapítványa állta. A szervezők ezúton is köszönik a 
támogatást. (S.A.)

„Gyűjts szelektíven, avagy Halimba a környezettudatos település”

Sorozatunk mostani számában ismerjék meg Kovács Kálmán Árpád 
történészt, akivel Halimba utcáin főleg gyermekei körében 
találkozhatunk. A hatgyermekes családapa beszélgetésünk során 
mesélt fiatalkoráról, tanulmányairól, a közelmúltban megjelent 
könyvéről és a sokunk számára ismeretlen terület - a levéltári 
kutatások- kulisszatitkaiba is beavatja az olvasókat. 
Kálmán Szegeden született és ott is élt, de a dunántúli kötődés jelen volt 
életében, mivel a nyarakat Pápán élő nagyszüleinél töltötte. A magyar – 
történelem szakos tanárként dolgozó nagyszülők, házi könyvtárának 
szinte minden könyvét elolvasta. Tíz évesen már történelmi műsorokat 
nézett a tévében. A történelmi korszak iránti vonzódásának meghatározó élményeként pedig a mára már 
klasszikusnak számító Szaffi című rajzfilmet említi, amely nagy kedvence volt, és úgy gondolja, a 18. 
század, amelyben játszódik a történet, már ekkor érdekelte. Az általános iskola utolsó évében élte meg a 
rendszerváltást, s látta, hogy egyes történelmi időkről, a politikai ideológiának, elvárásoknak megfelelve 
miként változik a történészek megítélése. Ekkor tette azt a fogadalmát, amely mai napig is 
meghatározza pályáját: 

-  Történészként nem leszek hasonló ideológiai szélkakas, s csak azt írom le, aminek az igazságáról 
legjobb lelkiismeretem szerint, a források alapján meg vagyok győződve. 

Egyetemi tanulmányait is Szegeden végezte német – történelem szakon. A német nyelvtudása arra is 
lehetőséget adott, hogy olyan forrásokat és kutatásokat keressen, ahol a német nyelv dominál. A 
nyelvtudása mellett, jártasságot szerzett a régebbi 16 - 17. századi német szövegek olvasásában is. A 
nemrégen megjelent könyvének első oldalain így ír erről:

- A szakirodalmi feltárások mellett Papp Sándor oktató jártassá tett a korabeli német paleográfiában 
(írástörténetben). Bár akkor rengeteget szenvedtem tőle, később mégis nagyon hálás voltam érte. 
Nagy könnyebbséget jelentettek, amikor az Államtanács jegyzőkönyvek (későbbi kutatómunkájának 
egyik része) olvasásába kezdtem. 

Ezzel már át is tértünk a fentebb már említett könyvének bemutatásához, amely tizennyolc esztendő 
kutatómunka eredményeként született meg. Valószínűleg Az erdélyi valláspolitika rendszere az 1760-
70-es években címet viselőt könyv, 400 oldala számunkra, hétköznapi emberek számára nagyon nehéz 
olvasmány lenne, de Kálmán megnyugtatott, hogy célközönsége is inkább a szakmabeliek közül kerül ki. 
Annyit azért mindenképpen fontosnak tartott elmondani róla, hogy hazánk történetének valódi 
megismeréséhez lényeges a Habsburg korszak (1526 – 1918) előítéletmentes, tárgyilagos, történeti 
tényekre épített megismerése. Az egyházpolitikát a magyar politikatörténet szerves részének tartja, 
melyben a polgári korszak végéig a teljes társadalom képe tükröződik. 

- Könyvemben azt a korszakot tekintem át, melyet egyaránt nevezhetünk a "Regnum Marianum 
virágkorának", "a katolikus felvirágzást biztosító vallási békesség megteremtési kísérletének", a 
"katolikus restauráció" vagy "csendes ellenreformáció" utolsó időszakának, illetve az "utolsó 
felekezeti időszaknak". Erdély 18. századi vallási viszonyai annál érdekesebbek számunkra ebből a 
szempontból, mivel Magyarországtól elütő bánásmódban részesült, és külön hivatali szervezettel – 
Gubernium, Erdélyi Kancellária – is rendelkezett. Nemcsak összegyűjtöttem a valláspolitika 
legfontosabb rendelkezéseit és szövegszerűen ismertetem, hanem tisztázni kívántam azok létrejöttét 
is, hogy a létrejöttükben részt vevő személyek és politikai tényezők súlyát is reálisan lehessen 
megítélni.

A könyv kutatómunkájának folyamatáról Kálmán elmesélte, hogy még a kezdetekkor a levéltárakba a 
kutatott anyagokat kézzel, ceruzával lehetett csak kijegyzetelni. Ez nagyon sok időbe tellett. Még most is 
megvannak az akkor készített jegyzetei. Aztán, ahogy fejlődött a technika jött a fénymásolás, a 
fényképezés. Ma pedig már olyan fejlett számítástechnikai technológiák léteznek, amelyek akár az 
archív kézírásokat is felismerik és értelmezik. A levéltárak pedig egyre több anyagukat digitalizálják, és 
a kutatók számára, akár otthon számítógép előtt, az internet segítségével is könnyen elérhetővé válnak. 
Beszélgetésünk során egyértelműen kiderült, hogy Kálmán nagyon szerencsés ember, hiszen a szakmája 
a hobbija. Jelenleg Budapesten a Veritas Történetkutató Intézet dualizmus kutatócsoportjának 
munkatársa. Persze a családi élet és a munka egyensúlyának összeegyeztetése neki sem könnyű feladat. 
De ebben segítségére van Eszter a felesége, aki kiváló logisztikusként tervezi, szervezi a nyolctagú család 
mindennapjait. (S.A.)

Köztünk élnek: Egy szerencsés ember, akinek a munkája a hobbija


