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• Tájékoztatom a falu lakosságát, hogy a Járási Kormányhivatali feladatellátás hatékonysága és 
gazdaságossága érdekében megszűnik a Nyirádi Közös Önkormányzati Hivatal Halimbai 
Kirendeltségén szerdánként zajló ügyfélfogadás és az ügysegédi szolgáltatás. 2022. szeptember 30. 
napjától kizárólag havonta 1 alkalommal a Mobilizált Ügyfélszolgálat - KAB busz – ügyfélfogadása 
működik. Amennyiben a Kormányhivatalnál intézendő ügyükben segítségre van szükségük, kérem, 
keressék a Hivatal dolgozóit vagy a családsegítőt.
A KAP busz legközelebb 2022. szeptember 21. szerda 8:30-9:30-ig tart ügyfélfogadást a Művelődési 
Ház udvarán.

• Halimba értékei beszélgető est. 2022. szeptember 07. (szerda) 17:00
Halimba értékeiről és a jövőbeli lehetőségekről beszélgettek a falu 
lakosai
szerda este a Művelődési Ház nagytermében. A program 
hozzájárulhat ahhoz, hogy hatékonyan működjön Halimba Helyi 
Értéktára, melyet majd a gyermekeink és unokáink megőrizhetnek 
és tovább örökíthetnek. A Közép-dunántúli Szövetség, az Ifjúságért 
szervezet és a Nemzeti Művelődési Intézet Veszprém Megyei 
Igazgatósága közösen szerveznek beszélgető esteket, ahol a falvak 
lakói elmondhatják a véleményüket, javaslataikat és ötleteiket. Minél többen veszünk részt a 
programon, annál színesebb lesz az ötlettár, annál több lehetősége lesz a településen élőknek a 
jövőben.
Aki nem vett részt az előző alkalommal, de szeretne eljönni és elmondani a véleményét, az 2022. 
szeptember 28-án szerdán megteheti 17 órától, ugyanis ekkor zajlik majd a beszélgető est második 
felvonása. Mindenkit szeretettel várunk.

• Tájékoztatom a falu lakosságát, hogy Bíróné Tóth Rita lett a Dr. Szalai Miklós Emlékház és 
Helytörténeti Gyűjtemény új vezetője. Rita nagyon lelkes természetbarát, újszerű ötleteivel 
frissítőként hat az Emlékkertre és a közösségre. Jelenleg Padragon él a családjával, gyerekkorát 
Halimbán töltötte és személyesen is ismerte Dr. Szalai Miklós esperes urat. Örülünk, hogy 30 év 
után visszatért a falu közösségébe és személyes élményekkel tudja gazdagítani a látogatók számára 
az Emlékkert bemutatását.

• Drasztikusan lecsökkent a polgárőrség létszáma. Dél Károly a polgárőrség vezetője arról 
tájékoztatott, hogy nagymértékben csökkent a polgárőrök száma. A működéshez szükséges, hogy 
legyenek új tagok, ellenkező esetben meg fog szűnni. 

Kovácsné Véber Eszter polgármester

• Kérem a falu 18. életévét betöltött lakosait, hogy jelentkezzenek polgárőrnek. 
Szeretnénk növelni csapatunk létszámát aktív tagokkal, akik szeretnének egy összetartó 
közösség részévé válni. 
Jelentkezzenek minél többen, hogy fennmaradhasson ez a fontos szervezet.

Dél Károly a polgárőrség vezetője

Bevételi források: Adó 1% felajánlás, a jótékonysági bál bevétele, 
szülői felajánlások, bringafesztivál bevételének a fele.
Babosné Hock Márta elmondása alapján az alapítvány sikeres, 
sokban hozzájárul ahhoz, hogy élményközpontú hétköznapokat 
varázsoljanak a gyermekeknek. A halimbai óvodások 50%-a 
hátrányos helyzetű, nehéz anyagi körülmények között él. Fontos, 
hogy az ő életükben is legyenek kalandok, eljussanak olyan helyekre 
ahová más esetben nem lenne lehetőségük. Egy évben egyszer a 
fenntartóval közösen kirándulást szerveznek, melyet a fenntartóval 
közösen finanszíroznak. Három évente ismétlődik a helyszín: 
hajózás, állatkert, várlátogatás. Mikuláskor kibérelték a mozi 
helyiségét az ovisok számára, mire visszaértek már megérkezett a 
Mikulás a csomagokkal. 
Az alapítvány támogatja az egész óvodát (kinti játékok), a 
csoportokat (eszközök), egyénenként az óvodásokat (karácsonyi és 
húsvéti ajándékok).
Az alapítvány segítői önkéntesek, ezért nincsenek ilyen jellegű 
kiadások. A covid alatt a bevétel is elmaradt. A falu lakossága és a 
szülők támogatják főként az óvodai alapítványt, elmondhatjuk, hogy 
minden korosztály szívesen áldoz az alapítvány részére.

• Évkezdés az óvodában
22 gyermek ballagott el a nagycsoportból. Számukra a holnapi nap 
során kezdődik az iskola. Az óvodában is elkezdődött a nagyobb 
pörgés. 25 kiscsoportost, 27 középsőst, 23 nagycsoportost és 7 
bölcsődést várnak új kalandok.
Megindul a munka, már szeptemberben érkezik a nagycsopor-
tosokhoz egy nevelési tanácsadó, aki egyénenként felméri a 
gyerekek képességeit, ezután tanácsokat ad az óvodapeda-
gógusoknak és a szülőknek egyaránt, akiknek 1 év áll a rendel-
kezésükre, hogy az iskolakezdésig fejlesszék a gyerekeket. Számos 
lehetőség van a fejlődésre: fejlesztő és gyógypedagógusok segítő 
munkája, kutyás érzelmi terápia. Izgalmas programok várják a 
kicsiket, például közös kirándulások a szülőkkel együtt a víz 
világnapján, föld napján, madarak- és fák napján és a tehetség-
műhelyek.

A tehetség-műhely  egy különleges lehetőség amire a 
nagycsoportosok járnak, az óvónénik egyenként értékelik a 
gyerekeket a képességeik alapján és eldöntik, hogy milyen plusz 
kihívással fejlődhetnének az ovisok a legoptimálisabban. 5-6 fős 
csoportokban mennek a tehetség-műhelybe a nagycsoportosok, 
vannak különböző területek pl. zenés torna, rajz, dráma, 
sakkjátszótér, ahol kibontakozhatnak és sikereket érhetnek el. Ez nagyon fontos, mert ha a gyerek 
elismerést kap, motiváló hatással lesz rá, ami pedig azt eredményezi, hogy a kevésbé jó területeken is 
elkezd jobban teljesíteni. Az óvoda dolgozói színes, új dekorációval ellátott csoportszobákkal várják a 
gyerekeket, hogy elkezdődjön a közös élményszerű munka.

A Halimbai Hársfa Óvoda és Bölcsőde közlendői



• 2022. augusztus 15 és 20. között Erdélybe 
látogatott 36 diákkal és 4 pedagógus kísérővel. A 
Határtalanul program 2019-es pályázata által 
valósulhatott meg a program. 2020-ban a covid 
miatt elmaradt a kirándulás, a tervezetthez 
képest 2 év múlva kerülhetett rá sor a 7. és 8. 
osztályos diákok körében. Az élményekről Nagy 
Noémi intézményvezető így nyilatkozott: 
„Csodálatos 6 napot tölthettünk el Erdélyben, 
megismertük az ott élő magyarok különleges 
vendégszeretetét és számos maradandó élményt 
szereztünk.”
Erdély természeti és kulturális kincseivel 
ismerkedtek meg, jártak Torockon, Kolozsvárott, 

az 1000 éves határnál, a csíksomlyói kegytemplomban, elzarándokoltak 
a csíksomlyói búcsú helyszínére. Megismerhették a gyimesi csángó 
hagyományokat és aktívan részt vehettek egy néptáncbemutatón. 
Tisztelegtek Nyergestetőn az 1848-49-es forradalom és szabadságharc 
részt vevőinek emlékhelye előtt. Ellátogattak Madéfalvára, ahol a 
székely népirtás emlékműve előtt hajtottak fejet. Farkaslakán Tamási 
Áron sírját tekintették meg, megkoszorúzták a trianoni emlékművet, 
hazafelé pedig gyönyörködtek a Vajdahunyad vár szépségeiben, 
valamint Aradon az aradi vértanúk előtt tették tiszteletüket. Augusztus 
20-án fáradtan, de életre szóló élményekkel tértek haza.
Köszönetüket szeretnék kifejezni Görgei Attila és Kovács Tibor 
sofőröknek az egész heti munkájukért.
Külön köszönetet szeretnének mondani a Pápai Tankerületi Központ 
dolgozóinak a segítségükért és azért, hogy megvalósulhatott ez a 
program.

• Évnyitó 
2022. augusztus 31-én zajlott az évnyitó ünnepség A művelődési Ház 
udvarán. 17 első osztályos tanuló kezdi meg a 2022/2023-as tanévet. A 
hagyományhoz hűen a 8. osztályosok kísérték fel az elsősöket és az 
évnyitó alatt végig velük maradtak. A tanulók egy rövid nyárbúcsúztató 
műsorral készültek, majd Nagy Noémi intézményvezető asszony tartott 
egy inspiráló beszédet, melynek üzenete az volt, hogy a kellő kitartással 
mindenki elérheti a céljait. Fontos információt kaptak a szülők, nem kell tartani az online oktatástól, 
ugyanis nem zárják be a közüzemi számlák miatt az iskolát, úgy döntöttek a vezetők, hogy egyszerűbb és 
olcsóbb az iskolákat és a közintézményeket fűteni, mint az egyes háztartásokat. Minden tanulónak 
eredményes és élményekben gazdag tanévet kívánunk!

       Jordán-Nagy Eszter

A Dr. Szalai Miklós Általános Iskola hírei

Visszatekintő
• Augusztus 13-14 került megrendezésre a Nagyboldogasszony-napi 
búcsú és falunap Halimbán. A tervezett programok megvalósultak, 
minden korosztály számára sikerült izgalmas, szórakoztató falunapot 
szervezni. Szombaton és vasárnap is számos kulturális program várta a 
falu lakosait és az érdeklődőket, artistaműsor, modern tánc. 
gyerekszínház, dogsport- és karikabemutató, kísérő programként pedig 
népi játszóház, csillámtetoválás és lufihajtogatás várta a kicsiket és 
nagyokat. Szeretnénk megköszönni a segítők munkáját: az Együtt a 
Jövőért Halimbán Egyesület tagjainak, akik a színpad állításban és 
bontásban segítettek, a nyirádi polgárőrség tagjainak, akik a rendezvény 
zavartalan működését biztosították, a futballmeccset, a zenés ébresztőt, a 
háttérprogramokat lebonyolítóknak, az önkormányzat dolgozóinak, a 
nyári diákmunkásoknak, az 50 órás közösségi szolgálatot teljesítőknek, a 
Kuti presszó és falatozó munkatársainak, valamint Bellai Orsolyának, 
akik mind azért dolgoztak, hogy a falu lakossága és az idelátogatók jól 
érezzék magukat.

Ezen a hétvégén volt látható a Művelődési Ház nagytermében az egykori 
és jelenlegi halimbai lakosok kézműves alkotásaiból szervezett kiállítás. 
25 fő jelentkezett a felhívásunkra, részben jelenlegi halimbai lakosok, 
részben elszármazottak.  Kiállítók: M-Mester Katalin, Kenyeres Barbara, 
Balassáné Horváth Brigitta, Simon Zoltán, Kaufman Zsolt, Kárer László, 
Véber Tamás, Véber István, Gazdag Csilla, Horváth Gábor, Kollár 
Melinda, Kollár Jánosné, Vajai Ferenc, Szajp Istvánné Hiró Magdolna 
(édesanyja Hiró Károlyné Kocsis Karolina munkái), Cser Aladárné, 
Szigeti Sándorné, Pölczmann Istvánné, Tűzhányó Ferencné, Poór 
Istvánné, Csernoviczné Szabó Szilvia, Pálosiné Nagy Katalin, Körmendi 
Ferencné, Imre Béláné, Baracska Erika, Horváth Lászlóné, Kovács 
Bogáta. Köszönjük a kiállítók munkáját, mellyel hozzájárultak a falunapi 
program sikeres lebonyolításához.

A legszebb konyhakert díjazása is a Nagyboldogasszony-napi búcsú és 
falunap keretein belül zajlott. A verseny célja az, hogy ösztönözze a 
lakosokat a kertművelésre. Sajnos Halimbán gyenge minőségű a talaj, 
ennek ellenére számos kerttulajdonos eredményesen termeszt 
zöldségeket. Településünk minden évben csatlakozik Magyarország 
legszebb konyhakertjei programhoz. Közösségi kert kategóriában a 
Hársfa Óvoda, Mini Bölcsőde és Konyha – Csipkebogyó csoportja nyert. 
Normál kert kategóriában az országos díjra is jelölt Poór István és Poór 
Istvánné győzött, első lett még Pilter Jánosné és Géczy Kornél, második 
Lukács Károly és Lukács Károlyné, Tűzhányó Ferenc és Tűzhányó 
Ferencné, Kollár Jánosné, Dél Károly és Dél Károlyné, harmadik lett 
Vajai Ernő. Az országos kategóriában való döntés későbbre várható.            

 Jordán-Nagy Eszter
Szeptemberi programok
• Szeptembertől újra indulnak a civil szervezetek klubfoglalkozásai.
• Szeptember 10-én, szombaton 15 órától a Művelődési Házban 
„Mesevilág” produkció várta az érdeklődőket. 
• Szeptember 21-én szerdán a Kormányablak mobil ügyfélfogadása 
zajlik 8.30 és 9.30 között a Művelődési Háznál
• Szeptember 22-én csütörtökön 10 órától a Baba-mama klubfoglalkozás 
indul
• Szeptember 24-én szombaton a Bringafesztivál kerül megrendezésre, 
bővebb információt minden lakos egy értesítő szórólap formájában a 
postaládájába kap.
• Szeptember 28-án szerdán zajlik 17 órától a „Halimba Helyi Értékei” beszélgetőest.
• Október 3-án, hétfőn lesz az idősek napja. A 65 év feletti meghívottakat értesíteni fogjuk. A programot 
Markó Krisztián harmonikás kíséri.

Művelődési ház hírei

• Halimbai Óvodásokért Alapítvány
8452 Halimba Bányász utca 18.
Alapítvány adószáma: 18929964-1-19
Alapítvány bankszámlaszáma: 73200093-11207407
Vezetője: Babosné Hock Márta
Alapítvány célja: A halimbai óvodás gyerekek testi, szellemi és érzelmi fejlődésének támogatása. A 
halimbai Óvoda és Mini Bölcsődében ellátott óvodások és a településen élő 2-7 éves korú gyermekek:

- személyiségének fejlesztése (színház, mozi látogatása, tanulmányi kirándulás)
- gyermekprogramok szervezése (balatoni sétahajózás, állatkerti látogatás. játszóház, kalandpark)
- a kreatív gondolkodást, az alkotótevékenységet, logikai kommunikációs készséget segítő tárgyi 

feltételek javításához szükséges eszközök beszerzésének támogatása
- a gyermekek biztonságának védelme és kényelmének biztosítása érdekében szükséges gyermek 

bútorok és audiovizuális eszközök, irodalmi könyvek beszerzése
- kreatív szerepjátékokhoz szükséges eszközök, kellékek beszerzése

A Halimbai Hársfa Óvoda és Bölcsőde közlendői


