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Az elmúlt időszak önkormányzati eseményei közül külön figyelmet érdemel az iskola felújítási pályázat aktuális helyzete, 
a szélsőséges időjárás településünkre gyakorolt hatása, az őszi lombhulladék égetésének szabályozása és a téli tűzifa 
támogatási pályázat. Ezekről adott bővebb tájékoztatást Tóbel János polgármester: 
- Iskolafelújítási pályázat: Halimba Község Önkormányzata TOP-3.2.1-15-VE1-2016-00027 azonosítószámú, 
„Energetikai fejlesztés Halimba Község Nyirádi Erzsébet Királyné Általános Iskola Dr. Szalai Miklós Tagintézménye 
iskolaépületén” elnevezésű pályázata 45.591.900.- Ft támogatásban részesült. Már 2016-ban a pályázat benyújtásakor 
jeleztük az irányító hatóságoknak, hogy a pályázatban szereplő kivitelezési összeg nagyon alacsony, szinte a 2015-ös 
évinek megfelelő. A válasz az volt rá, hogy lehet, hogy így elsőre kevés, de mivel közbeszerzés köteles a beruházás, a 
kivitelező vállalkozók, - hogy megnyerjék a munkát - majd alacsonyabb ajánlatot tesznek. A pályázat elbírálására és az 
azt követő szerződéskötésre 1 év múlva, 2017 októberében került sor. Ezidőre az építőiparban jelentős áremelkedés 
történt és a munkadíjak is megnövekedtek. Itt főleg a mi beruházásunkat is érintő hőszigetelő árakat és azok 
munkadíjának 30-40%-os emelkedését említem. A mi pályázatunk költségének a 87%-át is ez teszi ki. A kis iskola 
energetikai felújításának költsége a pályázati dokumentáció szerint 40.767.000.-Ft. A közbeszerzés lefolytatása során 
a legjobb ajánlatot az SzL-Bau Kft. adta nettó 49.896.294.- Ft azaz bruttó 63.368.293.- Ft. A különbözet bruttó 
22.601.293.- Ft. A különbözet fedezetének biztosítása érdekében Halimba Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete vállalta 8.923.723 Ft saját forrás biztosítását. A Magyar Államkincstártól és a Pénzügyminisztériumtól 
azonban azt a tájékoztatást kaptuk, hogy nem érdemes a ráemelési igényt beadni, mert a bírálati szakasz hónapokig 
elhúzódik és nagy valószínűséggel ekkora összegű kiegészítő támogatást semmiképp nem fognak megítélni. 2018 július 
végén a Veszprém Megyei Önkormányzat és a Magyar Államkincstár munkatársaival egyeztetést tartottunk a 
finanszírozási problémák megvitatása miatt. Problémáinkat elmondtuk, azonban egyenlőre semmiféle bíztató választ 
nem kaptunk felvetéseinkre. Mivel az SzL-Bau Kft. -től kapott bruttó 63.368.293.- Ft ajánlat pénzügyi hátterét jelen 
pillanatban nem tudjuk biztosítani és a szerződéskötéshez rendelkezésre álló időszak határideje is letelt, szükségessé 
vált a közbeszerzési eljárás eredményének érvénytelenné nyilvánítása. Amennyiben az államtól megkapnánk a 13 
millió forintot, a vállalt 9 millió forint önerőt az önkormányzat továbbra is biztosítja. 

- Felhívom a lakosság figyelmét a 5/2015. (III.25.) az avar és kerti hulladék égetéséről szóló rendelet 
betartására, mivel az őszi időszakban újra megnövekszik a lombhulladék.: Amennyiben a kerti hulladékot 
komposztálással a helyszínen nem lehet, vagy nem kívánják hasznosítani, úgy azok égetése csak március 16-tól-április 
15-ig és október 15-től-november 15-ig tartó időszakban, hétköznapokon 10.00 órától 20.00 óráig, szombaton délelőtt 
10.00. órától 12.00. óráig és délután 15.00 órától 17.00 óráig engedélyezett. Ünnepnapokon és vasárnap az égetés 
szigorúan tilos. Az égetés csak a megfelelő légköri viszonyok mellett és az alábbiakban szabályozott módon történhet: a 
kerti hulladékot nyílt téren megfelelően kialakított helyen, felügyelet mellett úgy szabad égetni, hogy a környezetre 
káros hatással ne járjon, tűz- és robbanásveszélyt ne jelentsen, a vagyoni és személyi biztonságot ne veszélyeztesse. 
Nedves kerti hulladék égetése tilos. Az égetendő avar és kerti hulladék egyéb (ipari eredetű hulladékot, műanyagot, 
gumit, vegyszert, festéket, illetve ezek maradékait) hulladékot nem tartalmazhat.

- Csapadék elvezetés: Az elmúlt évek során megváltozott időjárási körülmények egyre inkább ráirányítják a figyelmet 
a megelőzés és az öngondoskodás fontosságára. A korábbi évtizedekre nem jellemző heves esőzések egyre gyakrabban 
okoznak villámárvizeket, illetve a településen végigzúduló csapadékáradatot. Az elmúlt időszakban több alkalommal 
is előfordult, hogy rövid idő alatt akár egy havi átlagos csapadékmennyiség is lezúdult, melyet képtelenek voltak 
elvezetni a belterületi csapadékvíz elvezető rendszerek. Az ilyen heves esőzések által okozott károk azonban 
elkerülhetők vagy jelentősen mérsékelhetők, ha a vízelvezető rendszereket folyamatosan karbantartjuk. Ezúton 
kérem a lakókat, hogy figyeljék a saját ingatlanjuk előtt lévő árkok, csapadékelvezetők tisztaságát, mivel ha nincs 
kitisztítva, nem tud elfolyni a víz, és az ingatlanba való betörése is előfordulhat. Mindannyiunk érdeke, hogy a lehullott 
csapadék megfelelő körülmények között tudjon távozni.

- Tűzifa támogatás: Az előző évekhez hasonlóan idén is biztosít a kormány ingyenes tüzelőanyagot a kistelepülésen élő 
szociálisan rászorulóknak. Az önkormányzat idei évben is pályázott a programra. Az elbírálás 2018. szeptember végén 
várható. A nyertes önkormányzatok a támogatásból vásárolt tüzelőanyagot, a helyi rendelet alapján rászorultsági 
alapon osztják ki. Az igénylésről és a rászorultság feltételeiről később adunk tájékoztatást. (SA)

Tóbel János. 
polgármester
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A bringás vetélkedő számai:   ügyességi verseny
       gyorsulási verseny (100 m)
       túraverseny (10 km)
Szabályok:
• Résztvevő lehet minden általános vagy középiskolás diák, aki üzemképes, jól felkészített kerékpárral rendelkezik. A 

túraversenyen felnőttek is részt vehetnek. A versenyen csak bukósisakban lehet indulni! 
• Minden résztvevő mindhárom versenyszámban elindulhat. Lehet választani is a versenyszámok között, nem kötelező 

mindháromban elindulni.
• A versenyen a fejvédő használata kötelező!!!!!!! (Korlátozott számban, 500 Ft/db áron bérelhető a helyszínen.)
• A versenyen csak megfelelő műszaki állapotú kerékpárral lehet részt venni. Kérjük, hogy erre különös figyelmet 

fordítsatok!
• A kerékpárok műszaki állapotát a rendezőség ellenőrzi!
• A szabályok be nem tartása és sportszerűtlen magatartás kizárást von maga után!
• A versenyen minden induló saját felelősségére vesz részt!
• A verseny időtartalma alatt a rendezőség folyamatos elsősegélynyújtó ügyeletet tart.
• A versenyen történt balesetekért és az esetlegesen felmerülő károkért a rendezőség felelősséget nem vállal!

Korosztályok és versenyszámok

GYORSULÁSI VERSENYSZÁMBAN:
I. korcsoport:  1-2. osztály
II. korcsoport:  3-4. osztály
III. korcsoport:  5-6. osztály
IV. korcsoport:  7-8. osztály

TÚRAVERSENYSZÁMBAN:
- Óvodás és általános iskola alsó tagozatos tanulói szülői kísérettel

- Felső tagozatos általános iskolás és ennél idősebb versenyzők egyedül

Nevezés: NEVEZÉSI DÍJ NINCS!
Érdeklődni: e-mailben: muvhaz@halimba.hu vagy telefonon: 0620/2638388
Jelentkezés a helyszínen: szeptember 29-én, szombaton 14.00-tól 14.30-ig a Művelődési Ház udvarán

Program:
14.00-14.30 Nevezés, Szabályok ismertetése
14.30-  Gyorsulási verseny (100 méter, állóhelyből ki tudja leggyorsabban teljesíteni a távot: aszfalton, enyhe 

emelkedőn.)
  Ügyességi verseny (A Művelődési Ház udvarán kialakított akadálypályán.)
  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!
15.00-17.00 INGYENES UGRÁLÓVÁR

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: versenyszámonként és korcsoportonként az 1. legjobban teljesítő tárgyjutalmat, oklevelet, illetve minden résztvevő 
ajándékot kap 

Rossz idő esetén a program elmarad!

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!                    Halimba Község Önkormányzata

VIII. „HALIMBA KUPA” Bringafesztivál

ÜGYESSÉGI VERSENYSZÁMBAN:
ÓVODÁSOK KÜLÖN PÁLYÁN
I-II. korcsoport:  alsó tagozatos általános iskolás
III-IV. korcsoport:  felső tagozatos általános iskolás
V. korcsoport:  15-100 év közöttiek 

 

 

 

„Legszebb konyhakertek” verseny eredményhirdetése

A falunapi programsorozat egyik eseménye volt a Legszebb konyhakertek program 
eredményhirdetése. Kovácsné Véber Eszter alpolgármester a program koordinátora 
dicsérettel beszélt a benevezett kertekről. A verseny résztvevőit három 
kategóriában jutalmazták: Közösségi kategóriában különdíjas a Hársfa Óvoda 
Zsebibaba csoportja. Minikert kategóriában különdíjas Illés Alex óvodás kisfiú lett. 
Normál kert kategóriában különdíjat kapott Havasi Donát, Havasi Róbert és 
apukájuk valamint Kollár Jánosné. Jutalomban részesült még Vajai Ernő és Vajai 
Fanni kertje is. Az idei évben két első díjat osztottak ki: Poór Istvánné és Galler 
Mihály kertjét jutalmazták. Közülük a zsűri az idei évben Poór Istvánné kertjét 
terjesztette fel országos elismerésre. Gratulálunk a kerttulajdonosoknak! (SA)



Művelődési ház hírei

Beszámolók az augusztusi programokról 
• Augusztus 11- 12-én rendezték meg Halimba legnagyobb rendezvényét a Nagyboldogasszony napi búcsút és 

Falunapot. Gazdag kulturális programok várták a faluban élőket és az idelátogatókat. A falunapi beszámolót ebben a 
számban olvashatják. 

• Augusztus 21-én véradás volt, amelyen 12 fő adott vért.
• Augusztus 22-én és 25-én újra két napot Halimbán töltöttek az Ajkai Evangélikus Gyülekezet hittanos táborozói, 

Kovács Viktor lelkész vezetésével. A Művelődési Ház udvarának árnyas fái alatt tartották foglalkozásaikat. Majd 
Kovács Tibor helyi lakos vendégszeretetét élvezték, aki az ősi indiánkultúra rejtelmeibe avatta be a táborozókat. A 
szombati család napon Imre Zsuzsanna vezetésével interaktív kertbejáráson vettek részt. Ezúton is köszönik a kedves 
vendéglátást. 

Szeptemberi előzetes 
• Szeptember 20-án, csütörtökön 10 órától sok szeretettel várják a kismamákat és a 

kisgyermekes anyukákat az anyatejes világnap alkalmából szervezett programra. A 
vendég előadó Dr. Kovács Ágnes gyermekgyógyász lesz, aki az anyatejes táplálás 
fontosságáról fog majd beszélni. Az előadás után lehetőség lesz a gyermekeket érintő egyéb 
kérdések megbeszélésére, személyes tanácsadásra, és a résztvevők saját élményeinek - 
kötetlen beszélgetés formájában történő - megosztására.

Állandó programjaink
• Kedden és pénteken 18.15-től Aerobik torna Somogyi Gyöngyivel.
• Ingyenes testmozgási lehetőség Mozdulj Halimba! elnevezéssel minden szerdán 17.30-tól. Tálas Katalin edző várja az 

érdeklődőket. 
• Szeptember 18, kedd 16 órától felnőtt zumba foglalkozások indulnak Nagy Noémi vezetésével. Az órák minden kedden 

és csütörtökön 16 órakor kezdődnek. 
• 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. 

A programok változásának jogát fenntartjuk. A rendezvények pontos időpontját és a részletes programokat keress 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  
Adományozási kisokos

Figyeljünk arra, hogy az adományozást ne tekintsük lomtalanításnak! Ne a kukába szánt holmikat ajánljuk föl, 
próbáljuk azt a filozófiát követni, hogy csak olyan dolgot adományozzunk tovább, amit mi is szívesen elfogadnánk!
• Lehetőleg adományozzunk helyben! Itt tudunk a legtöbbet a problémákról, itt győződhetünk meg legkönnyebben 

annak hasznosságáról, és így csökkenthető az egyéb (pl. szállítási) költség is.
• Ne adományozzunk használatra már nem alkalmas, elhordott ruhákat, eszközöket! Gondoljunk arra, hogy ami a mi 

számunkra lom, az nagy valószínűséggel már mások számára is az! Ugyanígy ne adjunk lejárt szavatosságú 
élelmiszereket, de működésképtelen, javításra váró eszközöket, bútorokat sem.

• Az egyik leghasznosabb adomány lehet az élelmiszercsomag, de csak tartós élelmiszereket tegyünk bele, gyűjtsünk 
össze!

• Nem szerencsés egy-egy darab ruhát, ágyneműt, könyvet stb. fölajánlani, hiszen gondolni kell arra is, hogy utána 
mennyi energiába kerül elszállítani, ezért érdemes és célszerű akkor adományozni, ha több dolog összegyűlt, és így 
akár csomagban is át lehet adni a támogatott szervezetnek.

• Ne feledkezzünk meg arról, hogy az adomány csak akkor valódi adomány, ha azért semmilyen ellenszolgáltatást nem 
várunk el!

Gazdag és változatos programok a falunapon

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 vártuk gazdag kulturális 
rendezvénnyel a faluban élőket és az idelátogatókat.
A szervező elmondta, hogy próbálták úgy összeállítani a programokat, hogy a család 
minden tagja megtalálja az életkorának és érdeklődésének megfelelőt. A 
sportrajongókat focibajnokság és akrobatikus motoros bemutató várta. A zene- és 
tánckedvelők mindkét napon gazdag kínálat közül válogathattak: szombaton a 
Halimba Kórus, ír stepp és látványtánc csoportok léptek fel, vasárnap pedig Tihanyi 
Tóth Csaba és Bognár Rita közös műsora, Oláh Gergő és a Fourtissimo együttes 
„Négyen az élen” zenéje nyújtott kellemes kikapcsolódást. Szombat éjszaka pedig a 
Desperado együttes lépett fel. A gyerekeket Juhász Marcell bűvész és a Jégvarázs – 
Hangszervarázs gyerek koncertje szórakoztatta, de ugrálóvár, nosztalgia kisvonat, 
póni lovaglás és arcfestés is várta őket. Szombaton délután a Veszprém megyei 
Kutató-Mentő Szolgálat tartott látványos kutyás bemutatót. A nagyteremben pedig 
Cséri Viktória és Simon Zoltán helyi lakosok képeit és rajzait 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 mond köszönetet: 
• Támogatóknak: Kúti presszó és falatozó Ajka-Padragkút, Halimba Községért 

Közalapítvány, Kaszap István, Litvinyuk Zoltán, Id. Mráz László, Mráz Attila, Együtt a Jövőért Halimbán Egyesület.
• Diáksegítőknek: Kulcsár Eszter, Fésüs Eszter, Szepesi Bianka, Tasner Zsófia, Pelczhoffer Viktória, Radák Szimonetta, 

Tóth Réka, Szőke Péter.
• A két nap programjainak konferálásáért Bellai Orsolyának.
• A zenés ébresztőt lebonyolítóknak.
• A falugazdálkodás az emlékház és a művelődési ház dolgozóinak.
• Az öcsi és a halimbai polgárőrség tagjainak
• Valamennyi fellépőnek és a háttérprogramok segítőinek. (SA)

Itt van az ősz – indul az új tanév

Eljött a szeptember. Újra megnyitották kapuikat nevelési – oktatási intézményeink. 
A tanévkezdés aktuális információról, a nevelési év eseményeiről most Kovács 
Attiláné óvodavezetővel beszélgettem. A következő hónapban pedig az iskola 
következik. Az óvodavezető elmondta, hogy a halimbai Hársfa óvoda 3 csoportja 
maximális kihasználtsággal működik. 7 óvónő és 5 pedagógiai munkát segítő dolgozó 
foglalkozik a gyerekekkel. 
- Örömmel említem meg a napokban elindult Családi bölcsődénket, amit a 
logopédiás foglalkoztató helyiségből alakítottunk ki. Ez az ellátási formánk egy új 
szolgáltatás, mely az önkormányzat számára kötelező feladatvállalás. Az új törvényi 
szabályozásból adódóan a 0-3 éves korú gyermekek nappali elhelyezését is biztosítanunk kell, míg eddig csak a 2 évet 
betöltött gyermekeket fogadtuk az egységes óvoda-bölcsőde csoportban. 
Ágota elmondta, hogy nagyon nagy igény volt a bölcsődére, várólista is kialakult a bekerüléshez. Jelenleg a beszoktatás 
időszakában vannak. Az öt kisgyermekkel Gazdag Csilla kisgyermekgondozó foglalkozik, aki a nyári előkészületi 
időszakban is aktív és kreatív tevékenységeivel segítette a munkálatokat. 
- A finanszírozással kapcsolatosan mindenképpen szeretném kiemelni, hogy a családi bölcsőde a szülők számára 
gondozási díj köteles, tehát fizetős szolgáltatás lenne, de itt Halimbán az önkormányzat 1 évre átvállalta a gondozási díj 
összegét. Így a szülőknek csak az étkezési díjat kell fizetniük. Az önkormányzat így segíti a családokat. Ez az ellátási 
formánk egy évre szól, hiszen az óvoda bővítésével mini bölcsőde kerül kialakításra, ami további kisgyermekek számára 
biztosít nappali elhelyezést. 
Az óvodavezető elmondta, hogy mint minden oktatási intézmény így a halimbai óvoda is kihasználja a pályázati 
lehetőségeket. Ennek köszönhetően a Digitális jólét program Okosóvoda pályázatában 3 évig ingyenesen igénybe vehető 
honlapszolgáltatásra kaptak lehetőséget. Egységes szolgáltatásként, kész arculati elemeket tartalmazó modulokból a saját 
igényeiknek megfelelően alakíthatják ki az óvoda honlapját. A kapcsolattartó pedagógus pedig szakmai továbbképzésen 
sajátítja el a honlap kezelését. 
- A másik pályázatunk pedig egy európai uniós pályázat, az Esélyteremtő óvoda projekt, melybe 2017-2020 között 
vagyunk benne. Ennek célja, hogy országszerte közösen létrehozzunk egy olyan intézményhálózatot, melynek tagjai az 
esélyteremtő nevelési eljárásokat eredményesen alkalmazzák és képesek azokat más óvodákkal is megismertetni. 
Mindezzel hozzájárulva a társadalmi helyzetből fakadó hátrányok mérsékléséhez. Az idei évben beválasztottak bennünket 
a 25 példaértékű óvoda közé. Ez azt jelenti, hogy hozzánk fognak havonta kollégák érkezni, akikkel a mi jó gyakorlatainkat 
ismertetjük majd meg. Szakmai körökben nyilvános programok lesznek ezek az alkalmak, amelyekre a környék 
pályázatba bevont óvodáinak szakembereit hívjuk meg. – zárta gondolatait az óvodavezető. (SA)

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, szólt a közösségi összefogás révén megvalósult 
játszótérről, melyet a nyár folyamán telepítettek az iskola udvarára. Kiemelte, hogy 
a szülői munkaközösség és a gyerekek régi álma valósult meg ezzel a beruházással. 
Köszönetét fejezte ki mindenkinek, aki bármilyen formában (sulijegy-, sütemény-, 
báli tombolák- stb. vásárlásával) támogatta a játszótér megvalósulását. 

A tanévnyitót követően az osztályfőnökök vezetésével a tanulók átvonultak az 
iskolába, ahol hasznos információkat kaptak az első tanítási nap menetéről. (SA)

A 2018/2019-es tanévben első osztályos tanulók: Balassa Botond, Balogh Fruzsina Kinga, Baráth Benett Soma, Bőnyi 
Lili, Dallos Napsugár, Farkas Jarmila, Forintos Ákos, Gazdag Kristóf, Kardos Dzsenifer, Németh -Gönczöl Martin, Nyárs 
Dániel, Orsós Milán Sándor, Pintér Martin, Rosta Levente, Schneider Réka Liliána, Szabó Márton Botond, Szántó Ádám, 
Szigeti Csenge, Szórádi Liliána Julianna, Takács Milán, Torma-Szabó Csenge 
Osztályfőnök: Tóthné Horváth Nóra

Tanévnyitó az iskolában

 

 

 

„Legszebb konyhakertek” verseny eredményhirdetése

A falunapi programsorozat egyik eseménye volt a Legszebb konyhakertek program 
eredményhirdetése. Kovácsné Véber Eszter alpolgármester a program koordinátora 
dicsérettel beszélt a benevezett kertekről. A verseny résztvevőit három 
kategóriában jutalmazták: Közösségi kategóriában különdíjas a Hársfa Óvoda 
Zsebibaba csoportja. Minikert kategóriában különdíjas Illés Alex óvodás kisfiú lett. 
Normál kert kategóriában különdíjat kapott Havasi Donát, Havasi Róbert és 
apukájuk valamint Kollár Jánosné. Jutalomban részesült még Vajai Ernő és Vajai 
Fanni kertje is. Az idei évben két első díjat osztottak ki: Poór Istvánné és Galler 
Mihály kertjét jutalmazták. Közülük a zsűri az idei évben Poór Istvánné kertjét 
terjesztette fel országos elismerésre. Gratulálunk a kerttulajdonosoknak! (SA)


