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- 2020. január 1-vel a család és gyermekjóléti szolgáltatást végző családsegítő feladatait átmenetileg 
részmunkaidőben Mohos – Rompos Anna látja el. 

Ügyfélfogadási ideje: Kedd: 13.00 – 16.00, Péntek 14.00 – 17. 00 

 Kovácsné Véber Eszter          Schvarczkopf Anita

Tájékoztatjuk a falu lakosságát, hogy

Halimba Község Önkormányzatának és a magunk nevében, egészségben, szeretetben, jólétben gazdag 
újesztendőt kívánunk minden halimbai lakosnak és családjának!

Önkormányzati hírek

Ügyfélfogadás helye: Művelődési Ház Halimba, Petőfi S. u. 22.

              polgármester                        szerkesztő

Telefonos elérhetőségek: 06 – 20 – 470 95 15 és 06 -20 -800 29 75

Kovácsné Véber Eszter

- csatlakozásunk a Nyirádi Közös Hivatalhoz zökkenőmentesen megtörtént, a megüresedett álláshelyek 
feltöltésre kerültek, az önkormányzati ügyfélfogadásban nem történt változás. A jövőben is keressék 
bizalommal  - ügyfélfogadási időben  - a hivatal dolgozóit. Az új jegyző Dr. Németh Mária. Tájékoztatjuk a 
lakosságot, hogy a Nyirádi Közös Hivatalhoz való csatlakozás jelentős költségmegtakarítással jár, a lakosság 
számára nem jár előnytelen változással. A hivatali változás a buszközlekedést nem érinti, tehát továbbra is 
Halimbáig közlekedik a padragkúti helyijárat. 

• Az elmúlt évek során az óvoda teljesen fel lett újítva. 2010-től egységes óvoda bölcsődeként működött, amiben 
integráltan tudták fogadni a 2-3 év közötti gyermekeket. Az elmúlt években benyújtott pályázatnak köszönhetően, 
89 millió forintos forrás segíti, az önálló bölcsődei csoport kialakítását. Az óvoda épülete a Rákóczi utca irányába 
140 négyzetméter alapterülettel fog bővülni. Az építészeti tervek engedélyeztetése megtörtént, a másodjára kiírt 
közbeszerzési eljárás sikerrel járt, hamarosan átadjuk a munkaterületet a kivitelezőnek. Terveink szerint - az 
időjárás függvényében - a közeljövőben meg is kezdődhetnek az építési munkálatok, és ha minden a tervek szerint 
halad, akkor szeptember elején indulhat az új bölcsődei csoport. A jelenlegi óvoda két új csoportszobával és a 
hozzájuk tartozó kiszolgáló helyiségekkel bővül: egy az óvodai csoportnak, és egy a bölcsődei csoportnak. 

     polgármester sk. 

- a gyógyszertár nyitvatartása, munkaerőhiány miatt átmenetileg szünetel. Kérjük a lakosság szíves 
megértését és türelmét!
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Impresszum

Az egészségügyi pálya iránt érdeklődők betekinthettek a kórházi dolgozók 

mindennapjaiba, megismerkedhettek a betegellátás mindennapos teendőivel. 

Bízunk abban, hogy a látogatás hasznos tudnivalókkal szolgált a diákoknak a 

jövőbeni pályaválasztásuk során és többeknek megtetszik ez a nehéz, de 

gyönyörű hivatás - mondta Nagy Zoltán.

Nagy Zoltán, az intézmény főigazgatója köszöntötte a diákokat, és biztatta 

szavaival az ápolói és orvosi szakma elsajátítására. Ugyanakkor felhívta a 

figyelmet a szakma felelősségére, nehézségeire, és egyben a legszebb hivatásra a 

gyógyításra. Sümegi Józsefné ápolási igazgató bemutatta az intézményt, majd a 

MESZK kisfilmjének levetítése után nyolcas csoportokban látogattak el a diákok 

a kórház nyolc állomására. Az állomások között kórházi dolgozók segítették a 

tájékozódást.

Az iskola mintegy 90 tanulója tanáraikkal együtt kereste fel az ajkai Magyar 

Imre kórházat december közepén.

forrás: veol.hu

Pályaorientációs nap iskolában 

- Persze ezek is fontosak, de ezekhez inkább élni kellett a felkínált 

pályázatok minél jobban történő kihasználásával. A helyi iparűzési adó 

bevezetése – s főleg a bauxitbánya volt jó adózó – pedig még a pályázatok 

megjelenése előtt lehetőséget biztosított ezeknek a hosszútávú 

beruházásoknak, akár tervezési vagy megvalósítási tanulmányainak finanszírozására. Mivel voltak 

ötleteink és hozzá egy jól előkészített tervünk, csak figyelnünk kellett az aktuális pályázati lehetőségeket, s 

ha megjelent egy számunkra megfelelő pályázat, elő kellett húznunk a fiókból a szinte kész anyagot, 

aktualizálni és beadni. Mindig is igyekeztünk ezekkel a forráskiegészítő lehetőségekkel élni. Én mégis 

inkább a település közösségformálásának folyamatáról beszélnék szívesen, hiszen bármilyen 

beruházásokat is valósítunk meg, ha nincs helyi közösség, akiknek ezt csináljuk, és akik erről véleményt 

formálnak, igényeiket megfogalmazzák, akkor semmi értelme nincs az egésznek. Egy önkormányzatnak 

igenis aktívan kell a civilek felé fordulni és fórumokat biztosítani a véleményük kifejezésére. Úgy érzem a 

halimbai önkormányzat mindig igyekezett erre lehetőséget biztosítani. Emellett erkölcsileg és 

lehetőségeihez mérten anyagilag is támogatta az alulról induló egyéni vagy civil szerveződéseket. Egyik 

ilyen aktív közösség a 2005-ben alakult EJHA (Együtt a Jövőért Halimbán Egyesület), amelynek 

tevékenységéhez olyan településmegújító megvalósítások fűződnek, mint a művelődési ház udvarán 

létrehozott játszótér, a Malomvölgyi – pihenőpark vagy a falunapok és iskolai kulturális programoknak 

helyet biztosító rendezvénysátor. De említhetem akár a Színjátszókört is, akik falunk hírnevét emelték a 

térség és az ország több pontján megrendezett kulturális bemutatókon, falunapokon. 
Munkája során persze érték negatív hatások is. Főleg mikor a helyi önkormányzatok feladatkörét jelentősen 

csökkentették, vele az ott dolgozók bérét is. Ekkor egy kissé csalódottan folytatta a munkáját. S talán ez a 

helyzet adta meg azt a szemléletét, hogy nyitottan álljon a világhoz és keresse azokat a lehetőségeket, amelyek 

eddigi tudásának, tapasztalatainak, rátermettségének megfelelnek. Mezőgazdasági őstermelő révén élt azzal a 

kistérségi pályázati lehetőséggel, hogy falusi vendégasztalt alakítson ki itt Halimbán. Ennek létjogosultságát az 

akkor létesült Ezüstfenyő turistaszálló adta. Közben a turistaszálló munkásszállóvá alakult át, de az ő 

vendégköre nemhogy megmaradt, de közben bővült is. Erről így mesélt:

Az elmúlt 18 év beruházásairól hosszú oldalakat lehetne írni, és írtunk is 

rendszeresen akár itt, akár egyéb médiumokban: az intézmények (óvoda, 

rendelő, iskola) megújulásairól, a Szalai Miklós hagyatékának megőrzéséért 

tett lépésekről, a csatornaberuházásról, az energiahatékonyság növelő 

napkollektorok elhelyezéséről és még sorolhatnánk. 

- A Herbaporta falusi vendégasztal vendégköre a helyi és a környékbeli családok, közösségek közül kerülnek 

ki. Családi események – keresztelő, kisebb esküvők, osztálytalálkozók, halotti torok – lebonyolítását 

vállaljuk. A főzéshez saját magunk termelte alapanyagokat használunk. A hagyományos, mára már 

elfeledett magyar ízeket tesszük az asztalainkra. Ahhoz, hogy jó munkát tudjunk végezni, képeznem is 

kellett magam. A gyógynövénytermesztő tanfolyam mellett szakács képesítést is szereztem. Rendszeresen 

részt veszünk vásárokon, fesztiválokon ( Művészetek völgye, Bakony-expo, karácsonyi vásárok), ahol saját 

Vidék minősége védjeggyel ellátott termékeinket kínáljuk. Emellett ünnepkörökhöz kapcsolódó tematikus 

gasztronómiai programokkal is várjuk a hagyományos gasztronómia iránt érdeklődőket. 
János bár nem mondta, de már írtam róla, hogy 2017-ben a Bakony expón a „Gasztroudvar kedvenc helye” 

kitüntető címet nyerték el. A kedvenc a Halimburger elnevezésű óriás szendvics volt, ami csirkés, tarjás és 

házikolbászos feltéttel készült. Emellett az egyik legsikeresebb ételüket, a házi kocsonyát is szinte pillanatok 

alatt elkapkodták az éhes vásározók. 
Családi életéről bár kevesebbet beszélt, de örömmel mesélte, hogy gyermekei – mint ahogy ő maga is, újra – 

megtalálták életük párját, megházasodtak. 5 hónapos Lili unokája pedig a nagypapai boldogságot adja meg 

számára. Elégedett embernek tartja magát. Jóleső érzéssel tölti el, ha a szomszéd települések polgármesterei 

tanácsot, javaslatokat kérnek tőle, de egy cseppet sem bánja, hogy abbahagyta. Beszélgetésünk végén Karinthy 

Ferenc egyik gondolatát fogalmazta meg elkövetkező életszakaszának hitvallásaként: 

Úgy legyen! Köszönöm a beszélgetést! (SA)

- „Ahogy idősödöm, még inkább válogatok. Én már csak jó bort iszom, jó ételt eszem, csak jó könyvet veszek a 

kezembe, és jó emberek társaságát keresem...” 

Közösség, együttműködés, nyitottság – beszélgetés Tóbel János leköszönő polgármesterrel (folytatás)



2019. március 18.  Horváth Olivér  – Horváth Zoltán és Csertán Dorina kisfia

2019. január 11.  Orsós Dzsásztin Szilveszter  – Orsós László és Aranyosi Dzsenifer kisfia 

2019. szeptember 1. Gortva Alex Nimród  – Gortva Roland és Bakos Katalin kisfia 

2019. augusztus 18.   Jakab Noel  – Jakab Attila és Pálinkás Katica kisfia

2019. szeptember 10. Oppenauer Sára – Oppenauer Péter és Tantucz Zsuzsanna

2019. október 30.  Kócs Margaréta  – Kócs Bálint és Vajai Zita kislánya

2019. november 16.  Bakos Nóra  – Bakos Zoltán és Benke Melinda kislánya 

2019. október 8.   Illési Györk  – Illési Csaba és Szalai Judit kisfia

Anyakönyvi hírek – születések 2019-ben• Január 17-én, pénteken 17.45-től Bognár Adrienn Pilates tornával várja a mozogni vágyókat. Szükséges 

felszerelés: kényelmes ruházat, innivaló, polifom szőnyeg.

Éppen csak kihevertük a karácsonyi és szilveszteri lakomázás, ünneplés fáradalmait, máris itt van a vízkereszt, 

kezdődik a báli szezon. A hagyományok szerint a mulatságok végén a telet is elűzzük, virágvasárnapon pedig már a 

tavasz közeledtét ünnepeljük. A halimbai Művelődési Ház és a helyi intézmények az alábbi programokkal 

búcsúznak a téltől: 

Februári előzetes: 

• Január 30-án, csütörtökön 15 órától Kézműves foglalkozásra várja az alkotni vágyókat. 
• Január 24-én, pénteken 10 órától Baba-mama klub várja a kisgyermekes szülőket. 

• December 12-én Karácsonyi kézműves 

foglalkozás várta a gyerekeket és felnőtteket. A 

résztvevők a programon karácsonyi díszek 

készítettek, mézeskalácsot díszítettek és 

karácsonyi csillámtetoválást is kérhettek. 

Beszámolók a decemberi programokról 

• Az idei évben két adventi koncert is várta a 

zenekedvelőket. December 13-án a Művelődési 

Házban a Halimbai Kórus lépett a színpadra. Az 

amatőr tagokból álló énekkar, Grőberné Adorján 

Renáta vezényletével karácsonyi dalokat és 

kórusműveket énekelt. Rosta Rebeka és Csányi 

Nóra pedig igazi lélekmelengető verseket 

szavaltak. December 22-én pedig az Együtt a 

Jövőért Halimbán Egyesület nyújtotta át zenei ajándékát a falu lakóinak. A 

Halimbai Kórus mellett a veszprémi Dohnányi Ernő Zeneművészeti 

Középiskola volt növendékei léptek fel. Mindkét programot a közönség 

vastapssal jutalmazta.
• Kiss Róbert pedagógus vezetésével az idei évben is elindultak az iskola 5. 

osztályos tanulói a faluba, hogy felelevenítsék a hajdani lucázás vagy 

másnéven a kotyolás hagyományait. Mindenhol szíves fogadtatásban 

bőséges megvendégelésben volt részük. A Luca napi kotyolással, bő 

termést, a jószágok nagy szaporulatát kívánták Halimba lakóinak. Talán 

sikerül egy lassan már feledésbe merülő szép régi népszokást így életben 

tartani a faluban.

Januári programok:

• December 18-án meglepetéssel vártuk az ünnepi Baba-mama klubba a 

kisgyermekeket és szüleiket. 
• December 19-én  a - Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer 

támogatásának köszönhetően – a Hahota Gyermek Színház Betlehemi 

kisjászolnál című előadása várta a gyerekeket. 
• December 20-án az alsó tagozatos tanulók az ünnepi műsorban teljes 

személyiségükkel adtak tanúbizonyságot a közösségben megélt ünnep 

erejéről. A gyerekek, az érdeklődő szülők és a megjelent vendégek teljes 

átéléssel tekintették meg a szereplők kiváló produkcióját. Ezt követően a 

Művelődési ház udvarán megnyílott a karácsonyi vásár, ahol helyi és a 

környéken élő kézművesek árulták termékeiket. Eközben a Szülői 

Munkaközösség tagjai süteménnyel, Galler-Mike Éva pedig meleg teával 

vendégelte meg a gyerekeket. Végül a Bodza együttes zenés ünnepváró 

műsorával zárult az este. Köszönjük a műsort összeállító pedagógusok 

felkészítő munkáját, s a gyerekeknek a kitartó és szorgalmas gyakorlást, amely nélkül nem tudtak volna ilyen 

látványos és magasszínvonalú produkciót előadni.

Művelődési ház hírei

Településünkön a kommunális hulladékok (fekete kukák) elszállítása szerdai napokon történik. 

A szelektív hulladékokat (kék kukákat) minden hónap 3. keddjén szállítják el. 2020-ban a 

következő napokon: január 21., február 18., március 17., április 21., május 19., június 16., július 

21., augusztus 18., szeptember 15., október 20., november 17., december 15.
A hulladékgazdálkodási közszolgáltatással kapcsolatos ügyek intézésére, lakossági Ügyfelek 

részére az Avar Ajka Nonprofit Kft. ügyfélszolgálatot működtet, amelyet az alábbi 

elérhetőségeken érhetnek el: 

- Személyesen:  8400 Ajka, Szent István utca 1/A. Ügyfélszolgálati iroda.
- Telefonon: 06-88/748-038 rögzített telefonszámon, amelyek elérhetőek: 

hétfő: 08:00-14:00, kedd: 08:00-14:00, szerda: 07:00-19:00, 
csütörtök: 08:00-14:00, péntek: 08:00-12:00 

- Elektronikus úton: avarkft@avarajkakft.hu
- Telefaxon: 06-88/212-168 
- Levélben:  „AVAR AJKA” Nonprofit Kft. 8400 Ajka, Szent István utca 1/A. 

Kérjük, kérdéseikkel bátran keressék az Ügyfélszolgálatot, ahol munkatársaik készséggel állnak 

rendelkezésükre! További hasznos információt találnak a www.avarajkakft.hu címen elérhető honlapon is.

Hulladékgyűjtési tájékoztató

• Ingyenes testmozgási lehetőség Mozdulj Halimba! elnevezéssel minden szerdán 18 órától Tálosi Katalin edző 

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

• Fürge ujjak, szorgos kezek kézműves szakkör, kéthetente keddenként tartja összejövetelét. Legközelebb január 

21-én, kedden 15- 18 óra között várják az érdeklődőket. 

• Minden kedden 17 órától a Halimbai Kórus tartja próbáit.

• Február 21-én, pénteken délután a felső tagozatos diákok tartják Télűző mulatságukat.

Felhívás!

• Minden hónap 1. szerdáján 16.15-től a Kortalanok Nyugdíjas Klub tartja összejövetelét. 

Állandó programjaink

2020. február végén megfelelő létszám jelentkezése (min. 8 fő) esetén 20 órás kezdő idegennyelvi (angol/német) 

vagy/és informatikai tanfolyam indul a művelődési házban.  Jelentkezési feltételek: 16 - 64 éves kor, 

magyarországi lakcím (Kivétel Budapest és Pest megye), ne legyen középiskolai, egyetemi/főiskolai nappali 

tagozatos jogviszonya. A képzés teljesen ingyenes, finanszírozásuk pályázati forrásból történik. Jelentkezni és 

bővebb információt személyesen az intézmény nyitvatartási idejében vagy a 06-20/263-8388-as telefonszámon 

lehet kérni. Jelentkezési határidő: 2020. február 10. (hétfő).  

• Február 22-én, szombaton az általános iskola alsós gyerekeinek farsangi mulatsága lesz.

• Február 15-én, szombaton 20 órától Jótékonysági bálra hívja és várja az érdeklődőket a Hársfa Óvoda. A belépő 

jegy ára: 3000 Ft. mely aperitifet és vacsorát tartalmaz. Pártolójegy ára: 500 Ft. Zenél: Summer Band. 

Részvételi szándékukat február 12-ig szíveskedjenek jelezni az óvodában. Mindenkinek jó szórakozást kíván a 

Halimbai Óvodásokért Alapítvány a Szülői Munkaközösség és az Óvoda dolgozói.
• Február 21-én, pénteken 10 órától a Pegazus színház bérletes előadása várja a gyerekeket.

• Február 4-5-6-án, az óvodások bújnak farsangi jelmezbe. Az idei évben a mulatságok az óvodában lesznek. 


