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Önkormányzati hírek
Halimba Község Önkormányzata 2017. évben pályázatot nyújtott be „Energetikai fejlesztés Halimba község Nyirádi 
Erzsébet Királyné Általános Iskola Dr. Szalai Miklós Tagintézménye iskolaépületén” címmel. A pályázat 45.591.900.- Ft 
támogatásban részesült. A tavalyi évben az önkormányzat lefolytatta a közbeszerzést az iskola épületének energetikai 
felújítása kapcsán. A közbeszerzési eljárás során a kis iskola felújításának költsége a legkedvezőbb ajánlat alapján is 
nettó 49.896.294.- Ft, azaz bruttó 63.368.293.- Ft volt. A pályázat költségvetése alapján a felújításra rendelkezésre álló 
támogatás bruttó 40.767.000.- Ft. A különbözet bruttó 22.601.293.- Ft.
Az önkormányzat az elmúlt hónapokban igyekezett a hiányzó forrást előteremteni esetleges költségátcsoportosítással, 
egyéb forrás bevonásának felkutatásával, önerő hozzátételével, esetleges műszaki tartalom csökkentéssel, azonban az 
egyeztetések nem jártak sikerrel és a további építőipari alapanyag áremelkedés miatt lehetetlenné vált a pályázati 
program megvalósítása a többletforrás hiánya miatt.
Fent részletezettek alapján szükségessé vált a Támogatási Szerződéstől való elállás, a pályázati támogatás visszaadása 
és az eddig felmerült költségek Halimba Község Önkormányzata általi vállalása.
Az alábbi költségek merültek fel a pályázat megvalósítása kapcsán:

Halimba Község Önkormányzat Képviselő-testülete kifejezi azon szándékát, hogy a TOP-3.2.1-15-VE1-2016-00027 
azonosítószámú, „Energetikai fejlesztés Halimba Község Nyirádi Erzsébet Királyné Általános Iskola Dr. Szalai Miklós 
Tagintézménye iskolaépületén” elnevezésű pályázatát visszavonja, eláll a támogatási szerződéstől.

        Tóbel János 
        polgármester

LOMTALANÍTÁS

Halimba Község Önkormányzata egy előre meghirdetett időpontban 2019. május 8-án szerdán 
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. 
Az "AVAR AJKA" Nonprofit Kft. maximum 0,5 – 1 m3/háztartás/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 lomtalanításra NEM KELL jelentkezni, mert az "AVAR AJKA" Nonprofit Kft. mindenkitől elviszi a 
lomhulladékot, akinek van szerződése és nincs díjhátraléka. 
Minden jogosult 2019. április 20. után fog kapni egy értesítőt a további teendőkről és információkról.  
Lakókörnyezetük tisztítása és tisztán tartása érdekében szervezett lomtalanítás végrehajtásához kérjük a 
lakosság segítőkész közreműködését!

C típusú tábla készítése

Honlap szerkesztés

Irodaszer beszerzés

Előkészítő tanulmány készítése

Kiviteli tervek készítése

Közbeszerzési eljárás lefolytatása

Összesen: 

6.490.- Ft

20.000.- Ft

49.706.- Ft

1.079.500.- Ft

1.143.000.- Ft

400.000.- Ft

2.698.696.- Ft

TOP-3.2.1-15-VE1-2016-00027 azonosítószámú pályázat 
megvalósítása során felmerült költségek

A jóidő beköszöntésével egyre több időt töltünk a szabadban. Akik többet 
járnak a faluközpontjában észrevehették, hogy az emlékház környezetében is 
tavaszi színekbe öltöztek a növények. Kívülről nem látható, de az ősz vége óta 
folyamatosan folynak az emlékház épületében a belső munkálatok. Ennek 
okáról és menetéről, a tankert szezonális terveiről, programjairól beszélgettem 
Imre Zsuzsannával, a kert vezetőjével.
Zsuzsa először az emlékház belső munkálatairól beszélt:

- Már évek óta láttuk, hogy az esperes úr dolgozószobájának fala 
folyamatosan beázott és a padlózat is mozgott. Ennek két oka volt: az 
egyik a rossz csapadékelvezetés, a másik pedig, hogy a szoba alatt régen 
pince volt, és emiatt süllyedt és nedvesedett a padlózat is. Ezt úgy 
orvosolták a kollégák, hogy jó mélyen leástak és új stabil beton alapot 
készítettek. Amiatt, hogy többet nem tudja alámosni a csapadék, az ereszt 
is a földbe vezették végig a ház mellett, biztosítva a csapadék megfelelő 
helyre történő elvezetését. Most tavasszal pedig teljesen felszedték a 
rothadó padlót és teljeskörű felújítás után került az új hajópadló a szoba 
aljzatára. 

Zsuzsa elmondta, hogy emellett a többi helyiség sérült falrészeinek javítását is 
elvégzik. Jelenleg a munkák felénél tartanak, körülbelül május elejére 
készülnek el. 

- Nem csak felújítjuk a belső szobákat, hanem át is rendezzük a 
kiállítótereket. Szeretnénk létrehozni egy új gyógynövény kiállítást 
tartalmazó részt is.  A középső helyiségben, üvegtárlókban mutatnánk be a környék gazdag 
gyógynövényvilágát. Ezeket a növényeket még elődöm Makkos Krisztián gyűjtötte össze és konzerválta. A 
több száz növényrészt tartó, fa polcrendszert pedig Kovács Róbert asztalos készíti. Az eddigi felújítási 
munkálatokat saját személyi erőforrással oldottuk meg: Inhof Attila falugondnok és munkatársai, Kovács 
Ferenc és Kiss Gábor az emlékház dolgozói végezték. 

Terveik között szerepel, hogy a jövőben folyamatosan minden szoba, hasonló alapos újításon menjen át. 
Beszélgetésünk a tankert oktatási célkitűzésivel folytatódott. Zsuzsa elmesélte, hogy a helyi és a környéken lévő 
általános iskolák számára is küldött a tematikus látogatási programokat.

- Ezek a tematikus látogatások a helyi óvoda és iskola gyermekeinek már folynak is. Az óvodások délelőtt, az 
alsós napközis csoportok péntek délután jönnek. A gyakorlatcentrikus foglalkozások az óvodás korosztálynál 
az eddig megszerzett tapasztalatokra, az iskolásoknál pedig a környezet ismereti tantárgy tematikáját 
figyelembe véve történnek. Minden hónapban az adott természeti változások megfigyelése, növények 
illatozása vagy akár kóstolásával juttatjuk közelebb a gyerekeket a környezetünk minél sokoldalúbb 
megismeréséhez. A játékos foglalkozások alatt a komplex képességfejlesztés (figyelem, emlékezet, 
gondolkodás, tájékozódás stb) folyamatát is meg tudjuk valósítani. Az elmúlt évek során tapasztaltak alapján 
elmondhatom, hogy a cselekvéssel és tapasztalatszerzéssel járó tanulás nagyon jó módszere az ismeretek 
minél mélyebb elraktározásának. Több olyan gyermek van, aki évekkel ezelőtt szerzett tankerti tapasztalatát 
osztja meg most az órákon. Ez nagy örömömre szolgált és arra bátorított, hogy a környékbeli iskoláknak is 
felajánljam a tematikus 3-4 órát magába foglaló programcsomagunkat. Már most vannak bejelentkező óvodai 
és iskolai csoportok. 

A szezonbeli tankerti programokkal kapcsolatosan elmondta, hogy március elején elindult a gyógynövény 
tanfolyam. Az elméleti órákat Kovácsné Véber Eszter a gyakorlati részét ő maga tartja. A kétheti rendszerességgel 
tartott 50 órás tanfolyam tematikája, az oktatásra, a gyógynövények megismerésére és használatukra fókuszál.  
Céljuk, hogy a résztvevők a tanfolyam elvégzése után bátrabban nyúljanak a természet adta növényekhez, 
kihasználva azok jótékony hatását. A várható nyári programokkal kapcsolatosan hozzátette, hogy idei szezonra is 
megszervezi júniusban a  Múzeumok éjszakáját, térképes kertbejárásos, játékos elemekkel, illetve a 
nyárbúcsúztató estet is. Aktívan részt vesz a kert, a nyári Erzsébet tábor programjaiban, és természetesen helyet 
biztosít a hagyományos nyári kenyérsütéseknek is.

- A jó idő beköszöntével, a tavaszi növények színpompás kavalkádjával, várják a falu lakóit is a kertbe.  Akár egy 
kerti séta, akár egy beszélgetés, de egy munkahelyi tárgyalás helyszíneként is ideális környezetet nyújtanak a 
kert árnyas pihenőhelyei. Sok szeretettel várunk mindenkit! – zárta Zsuzsa a beszélgetést. (SA)

Tavaszi megújulás az Emlékházban



Rövid hírek a márciusi programokról 
• 2019. március 14-én délután a művelődési házban emlékeztek a halimbai 

lakosok 1848 márciusának eseményeire. Kiss Róbert pedagógus felkészítésében 
a helyi általános iskola 5. osztályos tanulói versben és dalban elevenítették fel a 
kor jeles krónikásainak leírásait. Ünnepi köszöntőjében Kovácsné Véber Eszter 
alpolgármester 1848 hőseinek összefogását, a jövő felemelkedésébe vetett 
hitüket és tenni akarásukat hozta példaként a mai kor embere számára is. Majd 
a résztvevők a Petőfi utca 14-es ház előtt felállított emléktábla elé vonultak, 
ahol szintén az alpolgármester szólt a szabadságharc helyi eseményeiről és 
Kossuth Lajos fiainak halimbai kötődéséről. Az ünnepség végén a falu elöljárói 
és a Somlóvásárhelyi Általános Iskola diákképviselői elhelyezték az emlékezés 
koszorúit. 

• Március 21-én, csütörtökön délelőtt Baba- mama klub várta a kisgyermekes 
családokat.

• Március 23-án, szombaton délután Pingpong verseny volt.
• Március 25-én hétfőn a „Medvék élete” című előadásra várták az óvodás és alsó 

tagozatos gyermekeket. Csizmadia Károly, a Kittenberger Kálmán Növény- és 
Vadaspark zoopedagógusa  interaktív módon mesélt a medvékről és a 
veszprémi állatkert állatairól. A nap érdekessége a mini mackókiállítás volt, 
ahol 92 különféle mackó varázsolta el a látogatókat. 

Áprilisi programok
• Április 11-én, csütörtökön délután Költészet napi szavalóversenyre várták az 

irodalom kedvelőket. 
• Április 16-án, kedden 15.30-tól Húsvéti kézműves foglalkozásra várják azokat, akik kíváncsiak az ünnepkör 

jellegzetes ételeire és saját maguk szeretnék elkészíteni lakásuk dekorációját. 
• Április 17-én, szerdán a helyi általános iskola tartja tavaszi papírgyűjtését. 
• Április 18-án, csütörtökön a Baba- mama klub húsvéti foglalkozására várják a kisgyermekes családokat. 

Májusi előzetes
• Május 3-án, pénteken délelőtt a Pegazus Bábszínház bérletes előadása várja a legifjabb korosztályt. 
• Május 11-én, szombaton Családi Egészségnapra várják a falu lakosságát. A megszokott szűrővizsgálatok, előadások, 

személyre szabott életmódtanácsadások mellett, gyermekműsor, táncbemutatók és az elmaradhatatlan egészséges 
falatkák kostolója várja a falu lakóit. Részletes program a későbbiekben a hirdetőtáblákon, a közösségi oldalon és a 
postaládákba bedobott szórólapon.

• Május 22-én szerda délután az óvoda tehetségműhelyei mutatkoznak be a falu lakóinak. 
• Május 23-án, csütörtökön délután a helyi iskola tartja, KI MIT TUD! kulturális bemutatóját. 
• Május 24-én, pénteken délelőtt Gyermeknap a település intézményeinek és szülői közösségeinek szervezésében.
• Május 26-án vasárnap a Művelődési Ház nyújt helyszínt az európai parlementi választások lebonyolításának. 

Állandó programjaink
• Minden kedden 17 órától a Halimbai Kórus tartja próbáit.
• Ingyenes testmozgási lehetőség Mozdulj Halimba! elnevezéssel minden szerdán 18 órától Tálosi Katalin edző várja az 

érdeklődőket. 
• Szerdán 15 – 16 óra között gyermek zumba foglalkozások Nagy Noémi vezetésével. 
• Minden hónap 1. csütörtökén 16 órától a Kertbarát kör tartja foglalkozásait.
• Minden hónap 1. szerdáján 16.15-től a Kortalanok Nyugdíjas Klub tartja összejövetelét. 
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

Az alábbiakban az EJHA Egyesület 2018-es évben végzett tevékenységét, programját 
szeretném bemutatni: 2018. január 6-án  a szokásos téli túrával kezdődött az év 
Egyesületünk tagjai számára,  a  szőci hegyre kirándultunk. Március 9-én M. Mester Katalin 
meghívására Devecserben színházi előadáson vettünk részt. Márciusi hónap ismét kegyes 
volt hozzánk: 15-én Nőnapi túrát szerveztünk a Királykúthoz.
Április 2-án húsvét hétfőn a Gfellner-tanyán 27-en csodálatos napsütéses időben eszegettünk, 
beszélgettünk. A gyerekek tojás vadászatot játszottak lelkesen, kitartóan.
Mint már több éve ruhagyűjtési és -osztási akciót szerveztünk és bonyolítottunk le a helyi 
lakosoknak a Művelődési Házban. Júniusban az első féléves névnapozást tartottuk 
Egyesületünk tagjai között a Malom-völgyben sütögetéssel, beszélgetéssel.
A júliusban 62,5 km-es biciklitúrára neveztünk be, ahol derekasan mindenki helyt állt. A 
Balaton nyugati részét kerékpároztuk körbe, nagyon jó volt! Az augusztusban megrendezett 
Nagyboldogasszonyi búcsú és falunapra Egyesületünk biztosította a pályázat útján megnyert 
színpadot. Ezen kívül még két alkalommal tartottak igényt a színpad felállítására 
Magyarpolányban és Tósokon. Augusztus 18-án sátorozás a Rezi várnál. Szeptemberben a 
Bringafesztiválon tócsit sütöttünk a versenyzőknek, ill. az óvodásoknak gyakorló KRESZ 
pályát állítottunk fel. Októberben bátorságtúrázóink a Kék túra újabb szakaszát gyűrték le Gerecsében.
A hónap végén két napos kirándulásra mentük Eger városába, ahol idegenvezető kíséretében megismerkedtünk a város 
nevezetességeivel és ellátogattunk az egri várba. Novemberben részt vettünk az általános iskola szülői munkaközösség 
által szervezett jótékonysági bálon. Novemberben is ruhagyűjtési és -osztási akciót szerveztünk és bonyolítottunk le a helyi 
lakosoknak a Művelődési Házban. 
December elején megtartottuk szokásos karácsonyváró mézeskalács sütögetést. Több éves hagyományhoz hűen 
Egyesületünk szervezte meg a falu lakóinak a karácsonyi koncertet. Ebben az évben a halimbai pacsirtákból álló kórus és a 
Veszprémi Harangjátékos Csoport tette meghitté, varázsolta szebbé az adventi időszakot. A 2018-as évben az 
Önkormányzat által jóváhagyott támogatásból fedeztük a karácsonyi hangverseny veszprémi előadóinak díját. 
A hónap végén tartottuk meg szokásos év végi fürdőzésünket a zalaegerszegi fürdőben, ahova szép számmal gyűltek össze 
kicsik és nagyok.
Mindenkinek köszönjük, aki az elmúlt évben erkölcsileg, anyagilag vagy bármilyen más módon támogatta Egyesületünk 
munkáját!

Legfőbb tervünk a jövőben: TOVÁBBRA  IS HALIMBÁN, HALIMBÁÉRT TEVÉKENYKEDNI!

Az EJHA Egyesület 2019. évi programterve

Január:
• 5. Szőci gyalogtúra (Torma- Szabó Kristóf)

Február:
• 2. Ejha gyűlés

Március:
• 2. EJHA- gyűlés
• 16. Családi gyalogtúra (Mocsolya-kút)

Április:
• 7. EJHA- gyűlés
• Ruha- gyűjtés és –osztás
• Malomvölgy- takarítás (metszés út mellett)
• Bakonybél- Pannon Csillagda

Május:
• EJHA- gyűlés+ I. féléves névnap (Mohos Juci)
• Bátorságtúra (Kék Túra)
• Biciklitúra a Velencei tónál
• Tűzoltó fecskendős kocsi felújítása

Június: 
• EJHA- gyűlés
• 8. Juniális+ jótékonysági bál a templomért
• Magyarpolány- passió
• Főzőverseny Noszlop vagy Somló

„Együtt a Jövőért Halimbán” Egyesület beszámolója a 2018-as évről

Tisztelt Lakosság!

Halimba Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2019. április 24-én (szerdán) 16.00 órakor közmeghallgatást 
tart, melyre tisztelettel meghívjuk Önöket!

Halimba Község Önkormányzata Képviselő testülete

Július:
• EJHA- gyűlés a Malomvölgyben
• Biciklitúra folytatása a Balaton körül- újabb 60 km

Augusztus:
• EJHA- gyűlés
• 17. 18. Falunap és búcsú
• Rába- kenuzás vagy Sátorozás- Tálodi romoknál

Szeptember:
• EJHA- gyűlés a Malomvölgyben
• Vonatozás+ gyalogtúra- Cuha-völgy, Ördögrét

Október:
• EJHA- gyűlés
• Bortúra Tokaj- 3 nap

November:
• EJHA- gyűlés+ évértékelés képekben (Ágota)
• Ruha- gyűjtés és –osztás
• Meleg-vizű fürdő
• Bátorságtúra (Kék Túra)
• Színház

December:
• EJHA- gyűlés + II. féléves névnap 

(Mohos Juci)+ mézeskalács- sütés 
• Karácsonyi hangverseny szervezése

Köszönjük mindenkinek, aki adója 1%-ával, vagy bármilyen módon támogatta egyesületünket!

Közérdekű információ
Újra itt van az adóbevallás elkészítésének időszaka. Kérjük a falu lakosságát, hogy ne hagyja elveszni adójának 
felajánlható 1 %-át. Ajánlja fel a településünkön működő civil szervezeteknek, alapítványoknak: 

• Halimba Községért Közalapítvány  Adószám: 18921911-1-19
• Együtt a Jövőért Halimbán Egyesület    Adószám: 18938807-1-19
• Halimbai Óvodásokért Alapítvány     Adószám: 18929964-1-19
• Taliándörögd-Halimba Sportegyesület  Adószám: 18921715-1-19
• Szalai Miklós Iskolafejlesztési Alapítvány  Adószám: 18923566-1-19


