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Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy Halimba Község Önkormányzatának EFOP-1.5.2-16-2017-00007 
azonosítószámú, „Humán közszolgáltatások fejlesztése Ajka térségében” elnevezésű pályázata keretében egy járási 
közlekedési tanulmány készül. A tanulmány célja a közlekedés összehangolása a munkaidővel/tanulással, az 
intézmények nyitva tartásával; alternatív közlekedési lehetőségek feltárása/bevonása; a különféle közlekedési cégek 
által üzemeltetett járatok összehangolása, átszállások megszervezése.
A tanulmányt a KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. munkatársai állítják össze. A munka része egy 
kérdőíves felmérés készítése Halimba lakosságának körében. A kérdőívezés véletlenszerűen történik, ezért nem érinti az 
összes háztartást a településen. A kérdőíves felmérés kapcsán várhatóan novemberben a KTI Közlekedéstudományi 
Intézet Nonprofit Kft. munkatársai megkereshetik Önöket. 
Kérem a kérdőívek elkészítésében együttműködni szíveskedjenek!

Tóbel János 
polgármester sk.

Felhívás 

Értesítjük a község lakosságát, hogy a szociálisan rászoruló családok részére lehetőség van szociális célú tűzifa 
támogatás iránti igény benyújtására.

Támogatás feltételei:
 1) Szociális célú tűzifa támogatás iránti kérelmet nyújthat be az az igénylő, aki: 

a) a szociális igazgatásról valamint a szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló 3/2015. (II.27.) 
önkormányzati rendelet szerinti rendszeres települési támogatásra jogosult,vagy

b) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül, vagy
c) aktív korúak ellátására, vagy
d) időskorúak járadékára jogosult, valamint aki: 
e) 3 vagy annál több gyermeket nevel, vagy
f) 65. életévét betöltött nyugdíjas 

és a család szociális körülményei ezt különösen indokolttá teszik. 

A támogatás megállapítása iránti eljárás kérelemre indul. A kérelmeket az Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal 
Halimbai Kirendeltségén (Halimba, Petőfi S. u. 16.) lehet igényelni ügyfélfogadási időben. 

Benyújtási határidő: 2018. november 16. (péntek) 12:00 óráig
E határidő elmulasztása jogvesztő!
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Településünk nyolcadik alkalommal rendezte meg Halimba Kupa elnevezésű 
Bringafesztiválját. Kovács Zsolt szervező elmondta, hogy a kerékpáros versenyen 
életkori korosztályonként ügyességi, gyorsasági és túra kategóriákban összesen 55-
en indultak.
A Művelődési Ház udvarán pedig tanulópályát is kialakítottunk. Itt játékos keretek 
között a helyes közlekedési szabályokkal is megismerkedhettek a legifjabb 
résztvevők. Míg a verseny zajlott a helyi civilszervezetek (Polgárőrség, Óvodai szülői 
munkaközösség,  Ejha  Egyesület  „Falukemence”  klub,  Kertbarát 
Kör/Mozgáskorlátozottak Klubja ) közös főzéssel töltötték az időt. A rendezvény 
résztvevői jelképes összegért ételjegyet vásárolhattak. Az éttermek ajánlataival 
vetekedő gazdag menükínálatban mindenki megtalálhatta a kedvére valót. Az ebből 
befolyt pénz pedig a helyi óvoda és iskola alapítványához került. Mindkét szervezet 
kasszája 58 600 Ft-tal gyarapodott. A versenyzőket gulyáslevessel vendégelték meg 
a szervezők.
Kovács Zsolt elmondta, hogy az idei évben növekedett a résztvevők száma. Úgy 
tapasztalta, hogy a túrversenyre benevezett családok, kellemes - bár néhol embert – 
és biciklit próbáló - hétvégi kikapcsolódásként élték meg a megtett 7 km-t. 

- A biciklizés népszerűsítését támogatva, az idei évben tanítványaimmal 
áttekertünk Nyirádra, és személyesen is meghívtuk a nyirádi iskola tanulóit a 
versenyre. Örömmel töltött el, hogy Szunyoghné Bogdán Hajnalka 
sportszerető kolléganőm vezetésével egy csapat gyerek biciklizett át 
Halimbára és részt vett a túraversenyen is. Késő délután pedig még újra 
nyeregbe pattantak és elindultak vissza Nyirádra. Ezen a délutánon ők 25 km 
tekertek. 

Mivel a legtöbb gyermek „örökmozgó” a biciklizés mellett még az ugrálóvár is további mozgáslehetőséget nyújtott. 
Az eredményhirdetésen Kovács Zsolt szervező minden versenyzőnek gratulált, s elmondta, hogy senki sem távozik üres 
kézzel, hiszen minden résztvevő emléklapban és apró ajándékban részesül. Majd a korcsoportok győzteseit oklevéllel és 
tárgyi ajándékkal is megjutalmazták:
 Gyorsulási verseny:

I. korcsoport  Takács Milán
II. korcsoport  Németh Levente
III. korcsoport  Kiss Ádám
IV. korcsoport  Cséri Boldizsár

Ügyességi verseny:
I. korcsoport  Takács Milán és Szántó Ádám
II. korcsoport  Németh Levente
III. korcsoport  Kiss Ádám
IV. korcsoport  Cséri Boldizsár

Túra verseny
II. korcsoport   Arnhoffer Jakab
III. korcsoport  Szecsődi Levente
IV. korcsoport  Gfellner Ábel
V. korcsoport 15-100 év közöttiek:  Schvarczkopf  Zoltán

A szervezők köszönetüket fejezik ki az alábbi személyeknek és szervezeteknek:
- Bakos Zsolt 
- Szilágyi Tibor
- Nagy Eszter
- Szepesy Bianka
- Schall Bélának az anyagi támogatásért, amellyel az alapítványokat és a rendezvényt támogatta. 
- Jánosi Istvánné Eszti néninek a finom pogácsáért, amellyel a menük sorát bővítette. 
- Mráz Attila (Ifjúság u. ) helyi lakos segítségét a kultúrház udvarán lévő őszi dekoráció alapanyagának (kockabálák) 

beszerzéséhez
- A helyi Polgárőrség tagjainak a helyszínek biztosításáért 
- Községgazdálkodás dolgozóinak
- A kézműves foglalkozást lebonyolító önkéntes diákoknak: Fésüs Eszter, Kovács Bonita, Sipőcz Erik. 

Művelődési ház hírei

Beszámolók a szeptemberi programokról 
• Szeptember 6-án ruhaosztást szervezett a rászoruló családoknak a 

Gyermekjóléti – és Védőnői szolgálat. 
• A Baba-mama klub szeptember 20-án, csütörtökön 10 órától anyatejes világnap 

alkalmából hívta meg a kismamákat és a gyermekeket. A vendég előadó Dr. 
Kovács Ágnes gyermekgyógyász volt, aki az anyatejes táplálás fontosságáról 
beszélt. Az előadás után lehetőség volt a gyermekeket érintő egyéb kérdések 
megbeszélésére, személyes tanácsadásra, és a résztvevők saját élményeiket is 
megoszthatták.

• Szeptember 29-én, szombaton, Bringafesztiválon mozoghattak a kerékpározást 
kedvelők. A programról bővebben ebben a számban olvashatnak. 

Októberi programajánló
• Október 15-én hétfőn délután Idősek napi rendezvénnyel köszöntik, településünk szépkorúit. A műsort a helyi 

óvodások adják, majd Markó Krisztián harmonika zenéje szórakoztatja a résztvevőket. 
• Október 19-én, pénteken 16 órakor kezdődik a Művelődési Házban, az 1956-os megemlékezés ünnepi műsora, a 

helyi általános iskola tanulóinak előadásában.

VIII. „HALIMBA KUPA” Bringafesztivál

 

 

 

„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)



Megvalósult álom – játszótér az iskolaudvaron

Akik az elmúlt időszakban az iskola környékén jártak, és bepillantottak az 
udvarára, bizonyára észrevették a játszóteret. Régi álma valósult meg a halimbai 
gyerekeknek és szüleiknek, hiszen az udvar komfortosabbá, gyermekbaráttá 
tétele már talán egy évtizede is megfogalmazódott a Szülői Munkaközösség 
fejében. Az évek során minden anyagi bevételt jelentő tevékenységük e cél köré 
rendelődött. Az ötlettől a megvalósulásig vezető útról mesélt Rostáné Dél Tímea a 
Szülői Munkaközösség elnöke:

- Már régi álmunk, hogy az iskola udvara gyermekbarát arcát mutassa. 
A megvalósulás közel két éves folyamat volt. Ennek első lépése, vagy nevezhetjük alapkövének is, a Trilak 
Aranyecset pályázata volt, ahol, saját kezűleg készített raklap bútorokat neveztünk be, a festékeket forgalmazó cég 
pályázatára. Itt több héten keresztül, naponta kellett szavazni a fészbukon. Jól felépített szavazási stratégiánknak 
köszönhetően, több tízezer - ezzel a legtöbb - szavazat érkezett "raklapjainkra". Így 100.000 forinttal gazdagodott a 
szülői munkaközösség kasszája. Ez az összeg adta meg azt a motivációt, amely további mozgósításra ösztönzött 
bennünket. A karácsonyi sulijegy akciónkból befolyt összeget, a bálok belépőinek és tombolajegyeinek bevételét mind 
a játszótér megvalósulásához tettük félre. Ennek köszönhetően a Szülői Munkaközösség az idén nyáron 
megvalósíthatta célját.  

Timi elmesélte, hogy a játszótér teljes költsége 1 638 000 Ft volt. Ebből a szülői Munkaközösség 1.194.000 Ft-ot tudott 
fordítani az udvarrendezésre. 1 100 000 Ft- ba kerültek a játszótéri elemeket és 3000 Ft-ba a homokozó játékok. Még 8 
db padot is elhelyeztek az udvaron, melyek elkészítésének és kezelésének anyagköltsége 91.000 Ft volt. A padokat 
önkéntes munkával Balassa Szabolcs készítette, Rosta Gábor a hegesztési, Rostáné Dél Tímea pedig a festési 
munkálatokat végezték. Az iskola alapítványa pedig 17 000 Ft értékben lengőtekét vásárolt. A Pápai Tankerületi 
Központ a hiányzó összeget 538 000 Ft-ot, (a telepítés költségét és a talaj homoktakaróját) finanszírozta. Az udvarra 
elhelyezett játékelemek és padok telepítését Inhof Attila vezetésével az önkormányzat községgazdálkodási dolgozói 
végezték. Köszönjük a munkájukat!
A beszélgetés végén köszönetét és háláját fejezte ki: 

- Ezúton szeretném a tantestület, jómagam és a szülői munkaközösség nevében megköszönni, azon szülők 
támogatását, akik az elmúlt két tanévben, - sulijegy, báli pártolójegy és tombolajegy vásárlásával, a jótékonysági 
bálon való részvételükkel, farsangi, Valentin napi mulatságkor 1-1 tálca süteménnyel - támogatták a szülő 
munkaközösséget, a gyerekeket, és ezáltal e nemes cél megvalósulását! Köszönjük! Bízunk abban, hogy az 
elkövetkezendő időszakban közös erővel az Iskola udvara tovább szépülhet! (SA)

• Október 25-én, csütörtökön délután az általános iskola tartja hagyományos Szalai Emlékversenyét, ahol a térség 
általános iskolái mérik össze tudásukat. 

• Az őszi szünet alatt, október 31-én, szerdán 10-12- ig őszi kézműves foglalkozásra várják a gyerekeket. 
Novemberi előzetes:
• November 24-én, szombaton 20 órától az általános iskola Szülői Munkaközössége szervez Jótékonysági bált. 

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. 
• Szerdán 15 – 16 óra között gyermek zumba foglalkozások Nagy Noémi vezetésével. 
• 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 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  

Itt van az ősz –elindult az új tanév

Mint előző hónapban jeleztük mostani számunkban, az iskola tanévkezdéséről és 
aktuális információiról adunk tájékoztatást. Ehhez Nagy Noémi intézményvezető 
volt segítségünkre. 
Nagy Noémi elmondta, hogy ebben a tanévben az iskola tanulói létszáma 170 fő. 
Ilyen magas még sosem volt itt Halimbán. Az osztályok létszáma átlagosan 21 fő, de 
van 17 fővel és 24 fővel működő évfolyam is. Alsó tagozaton 3 napközis csoportban, 
felső tagozaton 2 tanulószobás csoportban folyik a délutáni munka. 

- Különleges bánásmódot igénylő, tanulási nehézségekkel küzdő tanulóink száma 
folyamatosan növekszik. Bár közel sem a számukra elegendő óraszámban, de még 
biztosítani tudjuk a fejlesztő és gyógypedagógusi támogatást. Az évek óta jól 
működő gyógytestnevelés, ideális lehetőséget nyújt a speciális mozgást igénylő 
tanulóinknak. A pedagógusok munkáját három pedagógiai asszisztens segíti. Szakos ellátottságunk biztosítását a 
Nyirádról áttanító és óraadó kollégák mellett, az itt dolgozó pedagógusok erősítik, akik közül ketten további szakok 
elvégzésére is vállalkoztak. 

A nyári karbantartási munkákkal kapcsolatosan az iskola vezetője beszámolt, hogy 4 millió forint értékben újult meg a 
történelem szaktanterem (aljzat burkolat csere, festés), a terem bútorzatát pedig most várják. Sajnálatát fejezte ki, hogy az 
idei évben nem történt meg a kisiskola felújítása. Reméli a jövőben azért ez a beruházás is megvalósul. 
Az iskola külső és belső kapcsolatrendszeréről kérdezve, nagyon pozitívan nyilatkozott: 

- A térség iskoláinak vezetőivel beszélgetve, nagyon büszkének tartom magam, hiszen a faluban működő minden 
intézménnyel nagyon jó kapcsolatban vagyunk. Rendszeresen segítjük egymás munkáját és igyekszünk bekapcsolódni a 
település életébe is. Bár már nincs közvetlen kapcsolatunk az önkormányzattal, mégis bármilyen kéréssel fordulunk 
hozzájuk, mindig a segítségnyújtást, a támogatást érezzük.  Külön kiemelném a Szülői Munkaközösség aktív és 
mindenben támogató tevékenységét is, amely révén az udvarunk – a játszótér és trambulin telepítésével - gyermekbarát 
arcát kezdi mutatni. Már most egy hónappal az átadás után érezzük a gyerekek teljesítményén, hogy - a mozgás 
hatására - nyugodtabbak, higgadtabbak a tanórákon. Talán ennek a jól működő kapcsolatrendszernek is köszönhető, 
hogy a térség iskolái között nálunk a legalacsonyabb a lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók száma. 

Mint a legtöbb közoktatási intézmény a halimbai iskola is több európai uniós pályázatban vesz részt vagy mint partner 
intézmény kapcsolódik egy-egy pályázathoz. 

- Jelenleg három pályázatban vagyunk benne. Még a tavalyi tanévben indult a „Szülő- suli” projektünk. Ezt a pápai 
Tankerületi Központ pályázta és a megyéből még rajtunk kívül további három általános iskola vesz részt benne. 
Iskolánkból 12 tanulónak és családjuknak tudtunk lehetőséget biztosítani a részvételre. Két éven át európai uniós 
forrásból támogatott programokkal, egyéni fejlesztő foglalkozásokkal és egyéb családi rendezvényekkel kívánunk 
segíteni azokon a tanulóinkon, akik szociális hátrányokkal küzdenek. A nemesvámosi önkormányzat pályázatában, 
mint partner oktatási intézmény veszünk részt. Itt kulturális, szabadidős és hagyományőrző programok megtartására 
van lehetőségünk. A projekt a természet változásaira épülő jeles napok, témanapok, műhelymunkák, vetélkedők 
lebonyolításának költségeit fedezi. E pályázatból tudtunk hangosító berendezést és digitális fényképezőgépet vásárolni. 
Mindkét tárgyi beszerzésünk az iskolai rendezvények optimális technikai hátterét biztosítják. A harmadik pályázathoz 
szintén partnerként kapcsolódunk. A Somlóvásárhelyi Széchenyi Ferenc Általános Iskola „Egymásról – egymásnak” 
címmel kommunikációs készség, csoportban való együttműködés, vitakészség fejlesztésére irányuló pályázatában 12 
tanulónk vesz részt. A heti beszélgetőkörökön kívül, a két iskola közötti kölcsönös kapcsolatépítés és rendszeres 
találkozók, közös programok is szerepelnek. Bár több helyen korlátozott a résztvevők száma, de persze ez nem azt 
jelenti, hogy a többi tanuló teljesen ki lesz zárva a programokból, hiszen több olyan rendezvény és foglalkozás is lesz, 
amelyen az iskola minden tanulója részt vehet. Bízom benne, hogy a projektek zárásakor tanulóink tanulmányi 
eredménye javul, a családok támogató partnerként tekintenek az iskolára és diákjaink a későbbiekben pozitív 
élményekkel gondolnak majd vissza az általános iskolai éveikre. –zárta gondolatait az intézményvezető. (SA)

Sport eredmények 

A tanév elindulásával elkezdődtek a diák sportversenyek is. Az ősz két kiemelkedő 
veszprémi sporteseményén vettek részt tanulóink. Az egyik az október 2-án 
megrendezett Megyei Ügyességi Csapatbajnokság, ahol Földi Mátyás, Boross 
Brúnó, Baksa Dániel, Kovács Gábor, Ruttner Máté alkotta csapat megyei 
bajnoki címet szerzett magasugrásban. Így az ötödik legjobb eredménnyel jutott 
be az országos döntőbe.
A másik a Veszprém Megyei Értéktárba is bekerült Köztársaság kupa. Iskolánk 
már 20. éve képviselteti magát a rangos megyei atlétikai versenyen. Az idei évben 
hét tanulónk mérte össze erejét, gyorsaságát és ügyességét, a többszáz tanuló 
között. 

    Eredmények:
Aranyérmes lett:

• 4x100 m-es váltófutásban Baksa Dániel, Ódor Tamás, Kovács Gábor és Ruttner Máté (8.o.).
• Magasugrásban Kovács Anna 6.o. és Kovács Gábor 8.o. 

Ezüstérmes lett:
• Magasugrásban és súlylökésben Kiss Anita 8.o.
• Súlylökésben Mászi Júlia 8.o.
• 100 m-es síkfutásban Ódor Tamás 8.o. 
• Magasugrásban Ruttner Máté 8.o.

Szilágyi Tibor felkészítő edző elmondta, hogy Kovács Gábor 170 cm-es magasugrása kiemelkedett a mezőnyből, s szintén 
említésre méltó, hogy a 4x100 m-es váltónk 15 méterrel előzte meg a második helyezettet.
 (SA)

Minden résztvevőnek és Szilágyi Tibor felkészítő testnevelőnek is gratulálunk! 

 

 

 

„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)


