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Településünk is pályázott a Magyar Falu Programra, melynek 

keretében az orvosi rendelőben történt korszerűsítés és 

eszközbővülés.
Az ünnepélyes átadó az elmúlt héten volt, ahol Kovácsné Véber 

Eszter polgármester beszédében röviden ismertette a pályázatok 

tartalmát:
- Az önkormányzat két pályázatot nyújtott be. Az egyikben az 

orvosi rendelő korszerűsítésére, amelyben 2,7 millió forint 

támogatást kaptunk. Ebből az orvosi rendelő kazánját cseréltük 

és a védőnői szolgálat fűtésrendszerét korszerűsítettük. Ennek 

eredményeként már mindenhol gazdaságos gáz fűtésrendszer működik az épületben. A másik 

pályázaton pedig 1.9 millió forint értékben az orvosi rendelő eszközparkját tudtuk bővíteni: a védőnői 

szolgálatban hallásvizsgáló készüléket, az orvosi rendelőbe pedig EKG és vérnyomásmérő 

készülékeket vásároltunk, illetve a számítógéppark bővülését, szoftverfrissítését is meg tudtuk 

valósítani. Úgy gondolom, hogy ezek a beszerzések és beruházások a falu lakosságának az 

életminőségének javulását segítik elő. 

Fenyvesi Zoltán a térség országgyűlési képviselője pedig magáról a Magyar Falu programról adott 

tájékoztatást:
- A kormány a falvak életminőségének javítását nagyon fontosnak tartja. Egyik fő célkitűzése, hogy a 

falusi életmódot kedvezővé tegye a fiatalok számára is. Ezt célozzák meg számukra az egyéb 

támogatási lehetőségek is. Hiszen ha egy faluban adottak a jó életminőséghez szükséges feltételek, 

akkor a fiatalok ott maradnak a családjuk közelében. Ezt szolgálja a Magyar Falu Program, amire csak 

a kistelepülések pályázhatnak, és egy nagyon kiemelkedő lehetőség számukra a különféle 

szolgáltatásaik színvonalának emelésére. Igaz itt nem nagy összegű támogatásokra kell gondolni, 

hanem inkább, akár több kisebb, de annál fontosabb beruházásokra, mint, ahogy itt Halimbán is 

történt. 
A beszédeket követően, a jelenlévők közelebbről is megismerkedtek a megújult rendelővel. (SA)

Korszerűsítés és eszközbővülés a rendelőben 

Mindig nagy öröm számomra, ha falunk egy-egy tehetséges 

fiataljának sikereiről számolhatok be. Így van ez most is. Az elmúlt 

hónapokban került a kezembe az Ajkai Szó újság, ahol felfigyeltem a 

nevére a sportrovatban. Felvettem vele a kapcsolatot és érdeklődtem 

tőle eredményeiről. A tehetséges fiatal ökölvívó nem más, mint 

Sipőcz Erik, aki jelenleg az ajkai Bánki Donát iskola 12. osztályos 

tanulója. Gépésztechnikusnak készül. Erik elmesélte, hogy az 

édesapja bíztatására 4 éve kezdett el a boxolni. Jelenleg a Boxsuli 

Ajka SE egyesületnél öklözik, Vetro Barna László edző irányításával. 

A legjobb eredményének az Ifjúsági Országos Bajnokságon szerzett 

3. és a Papp László Felnőtt Országos Bajnokságon elért 5. helyezését 

tartja. Számára ez a sport nagyobb önbizalmat és új ismerősöket, 

barátokat adott. Rövidtávú tervei között a decemberben 

megrendezésre kerülő felnőtt országos bajnokságon szeretne érmet szerezni, majd további országos és 

akár nemzetközi versenyeken is megmérettetné magát. Gratulálunk az elért eredményekhez és további 

sok sikert kívánunk! (SA)

Sportsikerek

Halimba Község Önkormányzata Képviselő testülete

     polgármester sk.
Kovácsné Véber Eszter

Tisztelt Lakosság! 

Halimba Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2020. február 26-án (szerdán) 16.00 

órakor közmeghallgatást tart, melyre tisztelettel meghívjuk Önöket! Helyszín: Művelődési Ház 

Halimba, Petőfi S. u. 22. 

- Mindenkitől nagyon sok türelmet és megértést! Fokozott figyelmet a közlekedés során! A 

Bányász utcában sok lesz a gyerek és az autó, különösen reggel 7:30-8:30 és délután 15:00-

15:30-ig. Közlekedjünk lassan és körültekintően!
- Az óvoda kapuját mindig csukjuk be!
- A szülőktől azt kérjük, ha tehetik, ne autóval hozzák a gyerekeket az óvodába. (Inkább 

busszal, gyalog, biciklivel).

• megkezdődött a bölcsőde építése. Mint minden építkezés, a bölcsőde építése is kisebb-

nagyobb felfordulással fog járni. Reméljük, hogy a végeredmény kárpótolni fog bennünket a 

kellemetlenségekért.  Az óvoda Rákóczi utcai bejáratát le kell zárnunk, ezért csak a Bányász 

utca felől közlekedhetnek a gyerekek, szülők, dolgozók. A szőci busz is a Bányász utcában tud 

majd megállni. Azért, hogy lehetőleg zökkenőmentesen haladjanak a munkák, a 

következőket szeretnénk kérni:

Tájékoztatjuk a falu lakosságát, hogy

- Ha valaki nem tudja autómentesen megoldani a közlekedést, kérem, hogy különösen 

figyeljen a parkolásnál arra, hogy, úgy álljon meg, hogy a busz elférjen, s ne parkoljon kapu 

elé. Az óvoda kapuja előtt el lesz helyezve egy megállni tilos tábla is, ami csak a busznak, és 

az óvodai konyha áruszállító járműveinek ad kivételt. 
- Javasoljuk az autóval érkező szülőknek, hogy a Kossuth u.-i bolt előtti parkolóhelyeket és a 

temető melletti szakaszt vegyék igénybe. Az utolsó szakaszt gyalog tegyék meg 

gyermekükkel. 
- A Rákóczi és Bányász utcai lakóktól azt kérjük, hogy ha lehet álljanak be az udvarukra az 

autójukkal, és ne az utcán parkoljanak, különösen a reggeli és a délutáni kritikus 

időszakokban.
Köszönjük szépen megértésüket, együttműködésüket és türelmüket!

• A Magyar Falu Program keretében megvalósult a háziorvosi rendelő fűtéskorszerűsítése és a 

rendelő eszközállományának fejlesztése. Az ünnepélyes átadásra február 5-én került sor. 

Erről mostani számunkban olvashatnak bővebben. 

Önkormányzati hírek



A néhány éve teljesen megújult művelődési házban aktív és tartalmas közösségi élet zajlik. A következő 

sorokban ismerjék meg szolgáltatásaikat. Ehhez Lukács Zsanett művelődésszervező lesz segítségünkre, 

aki 2005-től vezeti a közösségi házat. 
Mivel gazdag és változatos kikapcsolódási lehetőségei vannak a művelődési háznak, így sokak 

megtalálhatják a számukra érdekes, a szabadidő eltöltésére alkalmas programokat, és érdeklődésüknek 

megfelelő klubfoglalkozásokat. 

Ezután a mozgási és sportolási lehetőségekről is szólt:

• Rendezvény: 0-4 óra időtartamig: 5.000 Ft/ alkalom
• Rendezvény 4-8 óra időtartamig: 10.000 Ft/alkalom
• Egyéb költségek: evőeszköz: 50 Ft/készlet, abrosz: 800 Ft/db, tányér, pohár: 50 Ft/db

Majd elmondta, hogy a közösségi szolgáltatások mellett a családi rendezvényeknek is helyet biztosít a 

ház. Volt itt már esküvő, ballagás, születésnap, keresztelő, halotti tor. Ekkor nem csak a termet lehet 

bérelni, hanem az étkezésekhez szükséges eszközöket is. Ennek díjait az önkormányzat a 

következőképpen szabályozta. 

- Úgy gondolom, aki akar, az tud Halimbán is sportolni. Mozdulj Halimba! elnevezéssel szerdánként 

Tálosi Katalin vezetésével lehet tornázni. Ez egy dinamikusabb mozgást ígérő foglalkozás, de a 

Pilates torna már egy nyugodtabb, ám minden testrészt átmozgató gerinckímélő mozgásforma. 

Bognár Adrienn változó időpontban, előzetes tájékoztatás alapján péntekenként tartja óráit. A 

gyerekeknek Nagy Noémi tart szerda délutánonként zumbát. Az alagsorban lévő konditerem 

eszközeit nyitvatartási időben - előzetes felelősségi nyilatkozat aláírásával - lehet minden 14. életévét 

betöltött személynek használni. Továbbá biliárd-csocsó-, és ping-pong asztal is rendelkezésre áll. Jó 

időben az udvaron szabadtéri sajáttestsúlyos eszközök és a játszótér játékai várják a mozogni 

vágyókat. 

Foglalkozásvezető: Szalai Katalin védőnő. Bár nem a művelődési 

házhoz tartozik, de a település életében, és a művelődési ház 

programjainál is jelentős szerepet tölt be a Halimba Községért 

Polgárőr Egyesület. Vezetőik Dél Károly és Sárfi Ákos. 

- Először talán a civil szervezetek, csoportok, klubok ismertetésével 

kezdeném. 2005-ben alakult az Együtt a Jövőért Halimbán 

Egyesület, akiket röviden csak EJHA egyesületnek hívunk. A fiatal 

családosokat fogják össze, minden hónap 1. vasárnapján jönnek 

össze. Vezetői: Csipszer András és Kovács Attiláné Ágota. 2016-ban 

Bakonyszéli Vadvirágok néven kertbarát kör alakult Imre 

Zsuzsanna vezetésével. Ők minden hónap 1. csütörtökén tartják 

foglalkozásaikat. 2017-ben Halimba Kórus néven énekkarunk is 

lett. Próbáik kedden 17 órától vannak. Kórusvezető: Grőberné 

Adorján Renáta. A 2019-ben újból megalakult a nyugdíjas klub, 

Kortalanok néven. Minden hónap 1. szerdáján tartják 

összejövetelüket. Vezetőik: Poór Istvánné és Mohos Vendelné. A 

legifjabb csoportunk az októberben alakult Fürge Ujjak Szorgos 

Kezek kézműves szakkör. Csernoviczné Szabó Szilvia vezetésével 

kéthetente keddenként jönnek össze. Említeném még a Baba-mama 

klubot, ami szintén 2016-ban alakult, és a 0-3 éves korú 

gyermekeknek és szüleiknek nyújt hasznos időtöltést.

Örömmel tapasztalom, hogy az elmúlt időszakban sok civil szervezet 

alakult, vezetőiknek köszönhetően működésük töretlen, azonban a 

korábbi években jól működő Ifjúsági klub évek óta hiányzik a 

közösségi életből. Ezért várnám, mindazon lelkes fiatalok 

jelentkezését, akik éreznek magukban kedvet ahhoz, hogy egy 

fiatal, a közösségért tenni akaró ifjúsági szervezethez tartozzanak.

Bemutatjuk a Művelődési ház szolgáltatásait

• Január 24-én, Baba-mama klub volt a kisgyermekes szülőket. 

Februári programok

• Január 31-én, a Farsangi játszóházban többféle technikával 
bohócokat, álarcokat lehetett készíteni. Persze ügyességi játékok, 
csillámtetkó és az elmaradhatatlan farsangi fánk is része volt a 
programnak. 

• Január 21-én a Pegazus bábszínház bérletes előadása várta a 
gyerekeket. 

• 21-én, pénteken 10 órától a Pegazus színház bérletes előadása várja 
a gyerekeket.

• 14-én délelőtt Mohácsi busók filmvetítéssel, táncházzal, kiszebáb 
égetéssel egybekötött program várta a gyerekeket. 

• 15-én, szombaton 20 órától Jótékonysági bálra hívta az 
érdeklődőket a Halimbai Óvodásokért Alapítvány a Szülői 
Munkaközösség és az Óvoda dolgozói.

• 4.5.6-án, az óvodások bújtak farsangi jelmezbe. Az idei évben a 
mulatságok az óvodában voltak. 

• Minden kedden 17 órától a Halimbai Kórus tartja próbáit.

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

• Március 21-én, szombaton, 16 órától „Tavaszi napforduló a néptánc jegyében” címmel egész délutánt 
- estét betöltő néptáncprogramok várják a falu lakosságát. 

• 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.

• 28-án, pénteken 10 órától Farsangi Baba-mama klub lesz. 

Sok szeretettel várjuk rendezvényeinken! 

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

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

• 29-én, szombaton 15 órakor kezdődő kézműves foglalkozáson harisnyavirágot lehet majd készíteni 
Fodor Annamária irányításával. A saját kezűleg készített virág szép meglepetés lehet Nőnapra. 

• Március 13-án, pénteken, 16 órától az 1848/49-es forradalom és szabadságharc tiszteletére ünnepi 
megemlékezés lesz a művelődési házban.  A műsort az általános iskola 5. osztályos tanulói adják.

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.

• Fürge ujjak, szorgos kezek kézműves szakkör, kéthetente keddenként tartja összejövetelét. 
Legközelebb február 18-án, kedden 15- 18 óra között várják az érdeklődőket. 

Márciusi előzetes

Állandó programjaink

Lukács Zsanett

Beszámolók a januári programokról 

Művelődési ház hírei

Végül, de nem utolsósorban szólt rendezvényeikről és egyéb irodai szolgáltatásaikról is: 
- Az irodai szolgáltatások között talán a számítógép és internethasználatot említeném, de fontos 

információ lehet a fénymásolási, nyomtatási szkennelési lehetőség is. A programok közül 
kiemelkedik a tavaszi családi egészségnap, a nyári Nagyboldogasszony napi búcsú és falunap, 
valamint az őszi bringafesztivál. Emellett évszakokhoz, ünnepkörökhöz kapcsolódóan mindig van 
kézműves foglalkozás. Helyet adunk az intézményi, alapítványi, civil szervezeti bálok, farsangi 
mulatságok, versenyek, konferenciák, előadások, kiállítások, tanfolyamok lebonyolításának is. 
Bízom benne, hogy ezzel a kis ismertetővel, talán többen kedvet kapnak, hogy bekapcsolódjanak egy-
egy civil szervezet, szakkör vagy klub életébe, vagy részt vegyenek egy-egy programunkon. Várom 
mindazon építő jellegű ötleteket, javaslatokat, mellyel színesíthető a művelődési ház éves 
tevékenysége, programjai!

Sok szeretettel hívunk és várunk mindenkit! Találkozzunk a Művelődési házban! (SA)


