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Iskolakezdési támogatás:
Iskolakezdési támogatásra jogosult minden állandó vagy tartózkodási hellyel rendelkező, életvitelszerűen Halimbán élő 
általános vagy középiskola nappali tagozatán tanuló gyermek törvényes képviselője és a fiatal felnőtt. Az iskolakezdési 
támogatást igénybejelentésen kell benyújtani ügyfél-fogadási időben, a Polgármesteri Hivatalban, (8452 Halimba, Petőfi u. 
16.). Vidéki iskolában tanuló diákoknak csatolni kell az érvényes iskolalátogatási igazolást is. Beküldési határidő: 2018. 
szeptember 15.

      T Á J É K O Z T A T Ó

a fűtési költségek viselésével összefüggő egyszeri természetbeni támogatás igényléséről

Tájékoztatom a tisztelt lakosságot, hogy a Kormány 1364/2018. (VII.27.) határozata értelmében a téli 
rezsicsökkentés korábbi intézkedéseiben nem részesült, a vezetékes gáz-vagy távfűtéstől eltérő fűtőanyagot 
felhasználó háztartások is egyszeri természetbeni támogatásban részesülhetnek a fűtési költségek 
viselésével összefüggésben.

Ennek érdekében igénybejelentést kell benyújtani az alábbi elvek szerint:
a) gáz-vagy távhő-szolgáltatási szerződéssel nem rendelkezik a háztartás, (Háztartás: az egy lakásban együtt 

lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyek közössége.)
b) az igénybejelentés végső határideje: 2018. október 15-e,
c) a bejelentő tudomásul veszi, hogy az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság ellenőrzi, hogy a 

bejelentő háztartása korábban téli rezsicsökkentésben nem részesült,
d) a természetbeni támogatás a fűtőanyagra vonatkozik, a támogatás nem fedezi az egyéb, például a 

szállítási, darabolási költségeket.
Az igénybejelentést Halimba Község Önkormányzatánál lehet megtenni ügyfélfogadási időben az erre a célra 
rendszeresített formanyomtatványon, amely elérhető Halimba Község Önkormányzatánál (8452 Halimba, Petőfi 
Sándor utca 16.).

Az igénybejelentés benyújtható:  2018. október 15. napjáig.

E határidő elmulasztása jogvesztő!

Felhívás!
Mozdulj Halimba! 
Heti 1 óra ingyenes testmozgási lehetőség indul augusztus 22 –től a Művelődési Házban. Tálas Katalin edző szerdai 
napokon 17. 30- ra várja az érdeklődőket. Garantált a jó hangulat, a kellemes elfáradás, a jó közérzet és a fittség.
Szeretettel hívunk és várunk minden kedves mozogni vágyót, kortól és nemtől függetlenül.

 

Önkormányzati hírek

Gazdag és változatos programokat kínáltak a nyári táborok a gyerekeknek

Az Erzsébet program által meghirdetett sikeres pályázatoknak köszönhetően az idei 
évben sincs okunk panaszra, hiszen a nyár folyamán a zánkai Erzsébet táboron kívül 
további két napközis jellegű tábor is várta a gyerekeket. – mondta Nagy Noémi 
igazgató, aki szervezőként maga is részt vett a táborokban. 

- Az 500 forint önrész pedig tényleg csak jelképes összeg volt, ahhoz képest, 
amennyibe ténylegesen került. Ezekkel a nyári programokkal a családokon 
próbálunk segíteni, hiszen - míg a szülők dolgoznak - vigyázunk a gyermekekre, 
ellátást és tartalmas programokat is biztosítunk számukra. Július 9 – 13 között 
az alsó tagozatos tanulóknak szerveztük, a következő héten pedig a felsősöket 
vártuk szintén öt napra. Napi ötszöri bőséges étkezés, póló és rengeteg élmény 
várta a 61 alsós és 50 felsős gyermeket. A programok hasonlóak voltak mindkét 
táborban, de alkalmazkodtunk a gyermekek életkorából adódó érdeklődési körükhöz is. Az alsósok Pápára és a Kis- 
Balatonra kirándultak. A pápai interaktív kastélytúrát, Legó kiállítás és fürdőzés követte. A zord időjárás ellenére is 
maradandó élményt nyújtottak a Kis-Balaton Látogatóközpont kiállításai. A felsősök Budapesten a Parlementben, 
nemzeti jelképeinkkel és az Andrássy úton lévő Future Park tudományos játszóterével ismerkedtek. Másnap a 
közelben lévő úrkúti Csárda-hegyi őskarszt geológia látványossága után az ajkai strandon pihentek. >>> 
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„A mai napig sem tudok más szerszámmal dolgozni, csak amit én készítek!”
Látogatóban Galler Mihálynál 
Egy nyári délután kerestem fel Galler Misi bácsit, akinek kertjében épp akkor tartotta 
összejövetelét a „Bakonyszéli vadvirágok” kertbarát klub, melynek kezdetektől oszlopos tagja. 
Beszélgetésünk során mesélt életútjáról, kertészkedésének kezdeteiről, saját készítésű 
szerszámairól, de néhány praktikát és ötletet is megosztott.
Gyermekkoráról kérdezve elmesélte, hogy az ötvenes években szülei - bár kevés földdel 
rendelkeztek – a cséplőgépek miatt ipari kulákok lettek. 13 évesen már a tarlókat szántotta, s 
csak 15 évesen került Balatonfűzfőre szakmunkásképző iskolába. Egy év múlva visszahozták 
Ajkára, ahol géplakatos szakmát szerzett. A katonaságot követően gépipari technikumba járt 
és ekkor szerezte jogosítványait is. Kis kitérő után a Tsz-hez került ahol a rendszerváltásig, 
1990-ig volt gépészeti vezető. Ezután még néhány évet az iskola karbantartójaként dolgozott, 
majd nyugdíjba ment.
Bár mindig érdekelte a kertészet, a kerti munkák, de közvetlen kapcsolatba 1970 körül került 
vele, amikor a Tsz-be kezdett dolgozni. Az agronómusa, egy úrkúti ismerősétől kapott fólia 
sátrat és neki is ajánlotta.  Az első fólia sátorba - amit itt a házhelyen (még nem állt a mostani 
ház) állított fel - először paradicsomot ültetett, majd –uborkával, paprikával - bővítette a növények sorát. Később a 
felvásárlói igényeket is figyelembe vette, és amire igény volt abból termelt többet. 
-Ahhoz, hogy minél hamarabb piacra kerüljenek a zöldségek, télen még gázolajjal is fűtöttünk a sátorban. – mesélte.
Akitől kapták a fóliát, szakmai tanácsokkal, tippekkel is ellátta őket. Később már csak saját felhasználásra ültetett, így a 
fóliasátor nagysága is csökkent. Mostanra pedig inkább paprikát és palántákat termeszt benne. 
A fóliasátor mellett gazdag gyümölcsöse és konyhakertje is van. S beszélgetésünk a növényvédőszerek megválogatása, a 
szakkönyvek kiválasztása és a saját készítésű szerszámok felé terelődik: 

- Ezt is saját tapasztalat útján és szakkönyvekből tanultam meg. Teljesen egyetértek azokkal a törekvésekkel, amelyek 
környezetbarát permetezést részesítik előnyben. Ehhez is külön könyveket vásároltam, és most is célirányosan 
vásárolok permetszereket. S használtam azokat a régi praktikákat is, amelyeket hallottam, olvastam. Ilyen volt a 
paradicsom permetezése fölözött tejjel. Mivel mindig is érdekelt a kertészet, könyvekből is gyarapítottam tudásomat. A 
mai napig is fellapozom ezeket a szakkönyveket, s még mindig fontosnak tartom az ismeretek bővítését és a kapott 
információk szakmai ellenőrzését. Folyamatosan gyarapítom szakkönyvtáramat, igaz mostanra olyan széles lett a 
választék, hogy nagyon meg kell válogatnom, hogy mit veszek meg. Az évtizedeknek köszönhetően mostanra tudom 
már, hogy kik a számomra hiteles kertészeti szakírók. 

Misi bácsi a szerszámait is maga készíti, és egyéb kertészeti praktikus megoldásokat (öntözőrendszer) is kialakított. A 
legelső szerszámát a mezőtúri katonasága alatt készítette.

- Ez egy olyan kapa volt, amellyel szinte állva lehetett kapálni. Az itthoniak először kételkedtek benne, hogy 
használható, de bebizonyítottam, hogy gyorsabb a munka vele. A mai napig sem tudok más szerszámmal dolgozni, csak 
amit én készítek! Célszerszámaim vannak: vetőgép, kapák, kiskocsi. Próbálom úgy kialakítani őket, hogy a funkcióját 
minél jobban betöltse, de közben számomra se legyen megterhelő a használata. Mindig arra törekszem, hogy az 
elvégzett munka öröm, és ne nyűg legyen. – fogalmazott. 

Ezt követően végig jártuk a kertet, ahol tényleg példaértékű rendben sorakoztak az ágyások. Ez az alkalom volt még, a 
Legszebb konyhakertek pályázat egyik kertbejárása is, ahol a zsűri egy előre kialakított szempontrendszer alapján értékelte 
a kertjét. Mindenképpen fontosnak tartom elmondani, hogy Misi bácsi állandó résztvevője a programnak. Az elmúlt években 
országos elismerésben is részesült. Az ismerősöktől kapott jótanácsok, az évtizedek alatt szerzett saját tapasztalat, a 
könyvekben olvasott szakmai információk és a kreatív gondolkodás együttesen juttatták Misi bácsit, ahhoz a gazdag 
kertészeti tudáshoz, melynek birtokában ma van. Reméljük még sokáig köztünk lesz és tanácsokkal látja el a hozzá 
fordulókat! Köszönöm a beszélgetést és jó egészséget kívánok! (SA) 

„A tudás átadása, a tapasztalatok kicserélése és közös megvitatása a cél” - „Bakonyszéli vadvirágok” – kertbarát kör 

Már több mint két éve, hogy megalakult Halimbán a Kertbarát kör, melynek tagjai 
között nemcsak helybéli, hanem szőci, padragi és ajkai lelkes hobbikertészeket is 
találhatunk. A „Bakonyszéli vadvirágok” névvel működő klub tagjai között több 
éves/évtizedes szakmai gyakorlattal és tapasztalattal bíró mind amatőr és mind 
képzett kertészek is megtalálhatóak. – mondta Imre Zsuzsanna a klub vezetője. 

- A havonkénti összejövetelek során a tudás átadása, a tapasztalatok kicserélése 
és közös megvitatása a cél, hiszen tanulni jöttünk egymástól, egymásért. 
Közösen döntöttünk arról is, hogy havi tagdíjat szedünk, így az önkormányzattól 
kapott 30 000 Ft-os évi támogatást ki tudjuk egészíteni. Ezt szakmai 
kirándulásokra, vendégelőadók meghívására és egyéb felmerülő, technikai 
költségek fedezésére fordítjuk. Épp most kezdtük el az őszi kirándulásunk 
szervezését. Bakonybél, Zirc, Pannonhalma gyógynövényes kertjei, arborétumai jöttek szóba. 

Zsuzsa elmondta, hogy a havi találkozókat igyekeznek mindig az aktuális kertészeti munkák köré csoportosítani. A kezdeti 
időszakban inkább az elméleti foglalkozások domináltak, mostanra azonban jóval több gyakorlati „órát” terveznek, 
változatos kertészeti témákról és akár kültéri helyszíneken is. 

- Még februárban metszési bemutató volt. Májusban a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület részéről 
Császár Zsolt tartott előadást a madarak védelméről. De említhetem az elmúlt hónapban a sajt készítését is. Tóth 
Viktória volt a vendégünk, aki kecskesajtot készített. Ehhez válogattunk ízesítésként különböző fűszernövényeket. 
Különösen a nyári és kora őszi hónapokban – „kitelepülésre”, azaz külső helyszínen gyülekezünk. Ilyen volt a júniusi 
foglalkozás is, amikor Galler Misi bácsi látott bennünket vendégül. Augusztusban pedig Péter Mária szőci kertjét 
nézzük meg. Ezek nagyon jó alkalmak arra, hogy egymás kertjét és kertészkedési módszerét a gyakorlatban is 
megfigyeljük, s egymástól praktikus ötleteket is ellessünk. 

A település életének szemléletformáló közösségi eseményeibe is bekapcsolódnak. A tavaszi magbörze, az egészségnapi 
Kamramustra, a júniusi palántabörze, mind-mind olyan mindenki számára nyitott program, amely a tágabb környezet felé 
is az egészséges életmód fontosságára hívja fel a figyelmet. A csoport nyitott hasonló érdeklődésű közösségekkel való 
kapcsolatfelvételre is.

- Néhány hete egy programegyeztetés közben került szóba a nemrég létrehozott ajkai közösségi kert (Bolgár kert). 
Kovács Tibor, aki itt él a faluban, a gondnoka ennek a kertnek. Vele kezdtünk el ötletelni azon, hogy a nyár végén egy 
„lecsóparti” keretében egy közös beszélgetős, tapasztalatcserés programot szervezhetnénk az ajkai kiskerttulajdonosok 
és a kertbarátkör tagjai között. 

Záró gondolatként még elmondta, hogy továbbra is szívesen várják az érdeklődőket, egy kedves, majdhogynem baráti 
közösségbe, ahol a tagok lelkesedése kifogyhatatlan nemcsak a kertészkedés, hanem új ismeretek befogadása terén is. A 
foglalkozások minden hónap első csütörtökén vannak 16 órától. A helyszínt a késő őszi és téli időszakban a halimbai 
Művelődési Ház biztosítja. Őszig viszont kültéri helyszínen gyűlnek össze, várhatóan a Dr. Szalai Miklós Emlékházban, 
illetve a tagok kertjeinek egyikében. További információ végett bátran keressék Zsuzsát az emlékházban vagy az alábbi 
telefonszámon: 06 20 229 6146. Emellett a facebook közösségi oldalon is megtalálják a csoportot a „Bakony széli 
vadvirágok" kertbarátok köre” cím alatt. (SA)

Halimba kincsei a Művészetek Völgyében

Az idei évben is képviseltette magát Halimba a Művészetek völgyében. A tíz napos 
rendezvénysorozaton a település az Éltető Balaton- felvidékért Egyesület Éltető Völgyében, 
Kapolcson a Csigaház udvarban állította fel standjait. Az ide látogatók a gyógynövényes és 
bányászati hagyományok mellett, Csernovicné Szabó Szilvia (Ekka.designe) minőségi 
alapanyagokból horgolt és kötött egyedi kézműves termékeivel és Tóbel János (Herbaporta) 
ínycsiklandó ételeivel, köztük a Halimburgerrel is találkozhattak. Az önkéntes vagy 
diákmunkás halimbai fiatalok jó házigazdaként ajánlották a látogatóknak a környék 
turisztikai és geológiai látványosságait. – mondta Imre Zsuzsanna kertészmérnök, az 
Emlékház vezetője. 
- Most is nagy sikere volt a gyógynövény-felismerő versenynek. Gyógyteával és 
illatzacskóval jutalmaztuk a versenyzőket. Először az idei évben, itt Halimbán gyógynövény 
kertbejárási programmal is kedveskedtünk látogatóinknak. Előre meghirdetett 
időpontokban, alkalmanként 3 órában, a megszokottól eltérő és időtartamú ismeretterjesztéssel fűszerezett játékos 
programot kínáltunk a résztvevőknek, melyet egy gyógyteakóstoló zárt. Főként családok, baráti társaságok jöttek. Örömmel 
számolhatok be, hogy többen is nagyon pozitívan nyilatkoztak tevékenységeinkről, dicsérték munkánkat. Főleg a 
vegyszermentes körülmények között termelt növényeink közétkeztetésben való felhasználása kapott sok elismerést. 
Összességében sikeresnek értékelem a Kapolcson való részvételt. Úgy tapasztaltam, hogy az idei évben – a lefőzött gyógytea 
mennyiségéből ítélve - lényegesen többen voltak standjainknál. Bízom benne, e programok révén a falu későbbi turisztikai 
látogatottsága is tovább növekszik. Köszönettel tartozom fiatal segítőimnek is, akik 10 napon keresztül az időjárás 
viszontagságai mellett is kitartóan helytálltak.– zárta gondolatait Imre Zsuzsanna. (SA)

Mindkét csapatnak volt táncház Ramasz László vezetésével, és környezetünk védelme, szépítése is középpontba került az 
iskolaszépítési délelőttön. A malomvölgyi kiránduláson az alsósok sorversenyekkel, bunker építéssel, a felsősök 
számháborúval múlatták az időt. Ezen kívül mindkét tábor programjában megjelent a gasztronómiai ismeretek átadása is. 
Ehhez Jánosi Istvánné, Torma Istvánné rétes, Galler – Mike Éva kürtöskalács, Tóth Viktória a sajtkészítés rejtelmeibe 
avatta be az érdeklődőket. Akiket viszont inkább a természet érdekelt, azok játékos keretek között ismerkedhettek meg a 
tankert elővilágával. A szervezett foglalkozások, kirándulások mellett szabadon választott, kötetlen tevékenységekre is 
hagytunk időt. Az alsóban a Fanyűvő játékpark játékai, a felsőben a csocsó, kinekt voltak a legnépszerűbbek. A 
beszélgetésekből és az értékelő kérdőívekből, örömmel mondhatjuk, hogy a gyermekek számára tényleg élményekben 
gazdaggá tudtuk tenni ezt a kétszer öt napot. A szervezésben és a lebonyolításban aktív segítséget nyújtottak a Művelődési 
Ház (Lukács Zsanett, Molnár Viktória), a Védőnői Szolgálat (Szalai Katalin), a Családsegítő Szolgálat (Galler – Mike Éva), 
az Emlékház (Imre Zsuzsanna), az iskola (Nagy Noémi, Bellai Orsolya, Körmendi Ferencné, Magyar Nikolett) 
munkatársai, és diáksegítőink: Bakos Dalma, Tasner Zsófia és Galler Ábris. Dicséretet érdemelnek a gyerekek is, hiszen 
példamutató magatartásukkal és viselkedésükkel településünk és iskolánk jó hírét emelték. Külön köszönjük Tóth 
Viktória munkáját is, aki az ételallergiában szenvedő gyermekek étkezésének biztosításához nyújtott segítséget. (SA)

Nyárbúcsúztató

2018. augusztus 25-én szombaton 18 órától a gyógynövényes tankertben 

nyárbúcsúztató kerti piknik várja az érdeklődőket,. 

Az este során bemutatkozik a közelmúltban alakult Halimbai kórus és ekkor kerül 

átadásra a tavasz során telepített kerti tó is. 

További információk a hirdetőtáblákon, szórólapokon a postaládákban, az Emlékház 

és a Művelődési Ház facebook közösségi oldalán lesznek elérhetőek.

Köztünk élnek…
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