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Impresszum

Halimba község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (XII.16.) önkormányzati rendelete 
a közterületek használatáról (kivonat)

• Halimba község köz- és zöldterületein - rendezvények alkalmából történő kitelepülés és december 31-én 12 órától – január 1-jén 12 
óráig - kivételével szeszesitalt árusítani, fogyasztani tilos!

• Közterületen hirdető-berendezést, hirdetőtáblát, plakátot, ilyen célra szolgáló festést vagy ábrázolást, világító-berendezést csak 
engedély alapján, az abban meghatározott helyen és módon szabad elhelyezni.

• A község közterületének használatához - jogszabályi vagy önkormányzati felhatalmazás kivételével - bérleti szerződés szükséges. Pl. 
kirakatszekrény, üzleti védőtető, előtető, ernyőszerkezet, hirdető-berendezés, fényreklám, továbbá cég- és címtábla elhelyezésére, 
alapzatos zászlórúd, önálló hirdető-berendezés, építési munkával kapcsolatos állvány elhelyezésére, alkalmi és mozgó árusításra, 
javító-szolgáltató tevékenységre, kiállítás, sport- és kulturális rendezvények, továbbá mutatványos tevékenység végzésére, 
kerékpármegőrző elhelyezésére, tüzelőanyag, építési anyag, lerakására 72 órát meghaladó időtartamra, stb.

• Megállapodás szükséges továbbá házaló, utcán, utcáról vagy házakhoz bebocsátást kérve begyűjtés, értékesítési vagy vételi ajánlat 
közvetlen lakosokhoz eljuttatására.

• Ha a közterületet építési munka végzésével kapcsolatos állvány, építőanyag, stb. elhelyezése céljából veszik bérbe, a bérleti szerződés 
tartalmazza a környezet településképi szempontú elvárásai kielégítésének és a balesetmentes közlekedés kialakításának módját és 
feltételeit.

• Kizárólag az Önkormányzat által közterületen elhelyezett választási hirdetőtáblákra helyezhető el térítésmentesen plakát és 
hirdetmény.

• A választási kampány időtartama alatt a pártok, jelöltek, jelölő szervezetek a település területén elhelyezett hirdetményeiket az e 
célra felállított hirdetőtáblákon, a vonatkozó jogszabályi rendelkezések, ennek hiányában a közöttük létrejött megállapodás alapján 
helyezhetik el.

• A választási kampány időtartama alatt az Önkormányzat intézményeiben, területükön (épület falán, kerítésén, udvar területén) 
önálló hirdetési berendezés illetőleg plakát elhelyezése tilos.

• A 3,5 tonna feletti össztömegű tehergépjárművek és vontatmányaik, valamint az autóbuszok a község lakóövezeteiben, parkolóiban 
folyamatosan napi két órát meghaladóan csak a 3. számú mellékletben kijelölt területen tartózkodhatnak.

• A község közterületein és a parkolókban üzemképtelen gépkocsik tárolása tilos! Üzemképtelen az a gépjármű, amely nem rendelkezik 
érvényes forgalmi engedéllyel, hatósági jelzéssel, vagy baleset során olyan sérülést szenvedett, ami nem teszi lehetővé a forgalomban 
való részvételét. Az önkormányzat (hivatal, polgármester) felszólítására a tulajdonos /üzembentartó/ köteles a járművet – a részére 
megadott határidőn belül - elszállíttatni.

• A község közterületeinek felbontásához, annak területén, az alatt vagy felett építmény vagy más létesítmény elhelyezéséhez a 
községkép megőrzése érdekében Halimba község polgármesterének hozzájárulása, a közút esetében közútkezelői hozzájárulással 
kiegészülő, közterület felbontási engedély szükséges.

• A közterületet felbontani, bontás céljára igénybe venni, csak közterület felbontási engedély birtokában és az abban előírtak szerint 
szabad, kivéve, ha az élet- és vagyonvédelem, vagy halasztást nem tűrő hiba elhárítása érdekében azonnali bontás szükséges. 
Azonnali bontás szükségessége esetén, legkésőbb a bontást követő első munkanapon, a 15.§ szerint az utólagos hozzájárulást meg kell 
kérni.

•  A közterületek, parkosított területek, játszó- és pihenőhelyek megóvása minden természetes 
•  Zöldterületen, játszótéren járművel közlekedni, parkolni tilos. 
•  Tilos a zöldterületen, parkosított területen, játszó- és pihenőkertekben

a) a növényzet, a szobrok, felszerelési tárgyak rongálása,
b) virágok és egyéb növények szedése, fák és bokrok engedély nélküli kivágása,
c) fák törzseinek hirdetések céljára történő használata,

• A község területén kialakított játszóterek játszószereit 14 éven aluli gyermekek használhatják, reggel 8-tól 20 óráig.
• Az egyes magántulajdonú ingatlanok előtti közterületen álló gyümölcsfák, -bokrok, virágok gondozása elsődlegesen az ingatlan 

tulajdonosának kötelessége. Amennyiben ezen kötelezettségét ellátja, úgy jogosult ezen növények gyümölcsét, terményét leszüretelni
 – a növények kímélete mellett. Aki ezen kötelezettségét elmulasztja, a gyümölcsre, terményre nem jogosult. Mindenki más számára a 
gyümölcs, termény begyűjtése az önkormányzat engedélyéhez kötött.
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Köszöntelek 2023! 

BOLDOG ÚJ ÉVET KÍVÁNUNK MINDEN KEDVES OLVASÓNKNAK! 

hogy jobbak legyünk, többet adjunk, 
többet szeressünk, éljünk. 
Ne töprengjünk azon, mi lett volna, ha 
örüljünk annak, ami jönni fog. 
Fogadjuk meg, hogy jobban odafigyelünk egymásra, 
jót adjunk, és nem csak ma éjjel, hanem egész évben.”

Szilveszter éjjel című film

„Álljunk meg, és emkékezzünk a mögöttünk álló évre!
Emlékezzünk a sikereinkre és kudarcainkra,
a megszegett és betartott ígéreteinkre.
Arra, amikor a legjobb kalandokban volt részünk,
és amikoe bezárkoztunk, hogy elkerüljük a csalódásokat.
Kapunk még egy esélyt, hogy megbocsássunk, 

•December 6-án iskolánkba is ellátogatott a Mikulás.
Az alsó tagozatosoknak a 7. osztály tanulói Mikulás dalokkal 
készültek, majd ezt követően megérkezett a várva várt Télapó. A 
Mikulás természetesen a felső tagozatban is járt a krampuszokkal. 
Mindegyik osztály versekkel és közös énekkel készült a Télapónak. 
Köszönjük:

- Mayer Balázsnak és a 7. osztály tanulóinak a fellépést! 
- az iskola alapítványának és a Szülői Munkaközösségnek az 

ajándékokat és az édességet!
•December 8-át az első osztályos gyerekek, szülők és Nóra néni 

nagy izgalommal várták. A nyílt napon a szülők bepillantást 
nyerhettek az iskolai életbe, a gyerekek megmutatták milyen 
ügyesen olvassák össze a már tanult betűket, hogyan számolnak, 

írnak. Osztályfőnökük a hagyományos és interaktív tanítási módszerek ötvözésével tanítja a kis 
diákjainkat az írás, olvasás, számolás tudományára. 

•December 9-én közös a napközi keretében a gyerekek ismereteket szereztek Luca napjával 
kapcsolatban. Zsuzsa és Szabina nénivel Luca búzát ültettek, Éva nénikkel rénszarvasok 
készültek virágcserépből.
Timi nénivel pedig a Milka mikulásnál készültek a szelfik, melyet egy emléklapra ragasztottak 
fel a gyerekek. A programot a Szülői Munkaközösség támogatta. A búzát Szecsődi Anett hozta a 
gyerekeknek. Köszönjük!

•December 13-án a Lucázás hagyományát minden évben az 5. osztály ápolja. Iskolánk minden 
osztályába, továbbá az óvodába, a boltba és az Önkormányzathoz látogattak el. Köszönjük 
tanulóinknak a műsort és osztályfőnöküknek, Kiss Róbertnek a felkészítést! 

•December 21-én délelőtt került megrendezésre a karácsonyi projektnap. Az alsó és felső 
tagozaton számos helyszín várta a gyerekeket.

•Az alsó tagozaton a karácsonyi projektnap az újrahasznosítás jegyében telt. Melinda néninél 
kávékapszulából rénszarvasok, Szabina néninél csengettyűk készültek. Éva néninél CD 
lemezből hóembereket, Edit néninél teafilter papírból karácsonyi csillagot, Zsuzsa néninél toboz 
díszeket, Szilvi néninél fakorongból mikulás fejeket, Nóra néninél pedig papírtányérból 
karácsonyfa képet készíthettek a gyerekek. Az alsós tanító nénik a kézműves foglalkozáson 
kívül játékos feladatokkal, ügyességi játékokkal, karácsonyi színezőkkel, képkeresővel is 
készültek tanítványaiknak.
Felsős diákjaink a Manóműhelyben karácsonyi képeslapokat, karácsonyi dekorációt, díszeket és mécsestartót készíthettek Bea 
néni és Timi néni segítségével. A Zenekuckóban Bianka néni és Balázs bácsi karácsonyi dalokat tanított, a gyerekek különböző 
hangszereken együtt zenéltek. A Kvízszobában Noémi néni interaktív karácsonyi vetélkedővel várta a tanulókat. A Játékházban 
Robi bácsi és Balázs bácsi felügyeletével retro és új társasjátékokkal ismerkedhettek meg. Hatalmas siker volt a Teaház, ahol meleg 
tea, karácsonyi zene és illatok várták a gyerekeket. Niki néni és Csaba bácsi vezényletével kókuszgolyó és gyümölcssaláta készült.
A jól sikerült délelőtt után mindenki karácsonyi hangulatban várhatta a délutáni ünnepséget a Művelődési Ház udvarán.

•December 27-én Nyílt napot tartottak a Tapolcai Vívó Klubban, ahová iskolánk 3. és 4. osztályos diákjai 
ellátogattak. A rendezvényt megtisztelte Siklósi Gergely olimpiai ezüstérmes, világbajnok párbajtőröző 
vívó.
Köszönjük Marton Mónika testnevelő tanárnak és Nagy Noémi intézményvezetőnek ezt a felejthetetlen 
élményt!

•Iskolánk szabadidős tevékenységek széles körét kínálja tanulóinak. Arra ösztönözzük őket, hogy legalább 
egyféle foglalkozáson vegyenek részt annak érdekében, hogy szórakozva fejleszthessék tudásukat és 
társadalmi ismereteiket. A most az informatika szakkört szeretnénk az olvasóknak bemutatni:
- Mayer Balázs informatika tanár vezetésével digitális szakkör indult a tanév elején. Az ötödik és 

hatodik osztályos tanulók az első félévben a blokkprogramozás alapjaival ismerkedhettek meg. 
Különböző animált logókat, mozgó szövegeket készítettek, majd interaktív játékokat is programoztak. 
Az ügyesebbek történettel és párbeszédekkel rendelkező mozgó képregényt varázsoltak a 
számítógépek képernyőjére. A tanév második felében LEGO robotot fognak építeni, és az eddig 
tanultak alapján be fogják programozni, hogy kövesse a megadott utasításokat, mozogjon, vagy éppen 
megálljon.

Dr. Szalai Miklós Általános Iskola decemberi eseményei

Örömmel tájékoztatjuk az olvasókat, hogy Iskolánk alapítványa sikerrel pályázott a Tesco "Ön választ, mi segítünk!" 
pályázatán.
2023. január 16-február 12. között az ajkai és pápai Tesco vásárlói minden vásárlásuk után zsetont 
kapnak, melyet a szavazó urnába tudnak bedobni.
Az I. helyezett 400.000 Ft, a II. helyezett 200.000 Ft, a III. helyezett 100.000 Ft díjazásban részesül. A 
projektünk a Gyereknap és a Ki Mit Tud?! - Halimba Tehetségkutató nap megszervezése.

Kérjük, ha ezen időszak alatt a Tescoban vásárol, támogassa alapítványunkat! Köszönjük!
d) fák törzsére való írás, vésés,
e) tüzet rakni, kivéve a zöldterület fenntartója 

által kialakított tűzrakó helyen.
Az iskola nevelőtestülete



Immár második éve, hogy Halimbán is kereshették a lelkes érdeklődők az élő adventi kalendárium ablakait. A csatlakozó családok 
házai sorra ünnepi fénybe öltöztek az adventi naptár napjai szerint, számmal is megjelenítve az adott napot. Azt, hogy melyik nap hol 
csillant fel a kidíszített ablak, a Művelődési Ház facebook oldalán található térkép és QR kód segítségével lehetett megtalálni. 
Köszönjük a kreatív ablakokat a Művelődési Ház, a Hársfa Óvoda, a Dr. Szalai Miklós Általános Iskola és az Éden Abc dolgozóinak, 
Szakálné Orsós Éva, Balassáné Horváth Brigitta, Tóthné Csőre Anett, Berzsenyi-Simon Szilvia, Molnár Zsanett, Bakos-Benke 
Melinda, Sipőcz Angéla, Tímár Éva, Szántó Zsanett, Hanczvikkel Anikó, Kisné Szabó Anita, Márton Eszter, Kovács Alexandra, 
Leskovics Ildikó, Kissné Illyés Dalma, Bakos Katalin, Tóth Viktória, Szakonyiné Faludi Beatrix, Inhof Korina, Illésiné Szalai Judit és 
családjaiknak.
December 21-én, szerdán tartottuk Karácsonyi ünnepségünket. A műsorban felléptek a helyi általános iskola diákjai, valamint az 
ajkai Cantabile Vegyeskar. A műsor ideje alatt és után karácsonyi vásári „forgatagban” a karácsonyi ajándéknak szánt apróságokat 
lehetett megvásárolni a helyi és környékbeli kézművesek és civil szervezetek termékeiből (Kortalanok Nyugdíjas Klub, Fürge ujjak-
szorgos kezek klub, Balassáné Horváth Brigitta, Gazdag Csilla, Torma Róbert, Sajt Manufaktúra). A Családsegítő és a Védőnői 
Szolgálat dolgozói forró levessel, meleg teával és forralt borral vendégelték meg a jelenlévőket. A forralt bor, a leves, illatzsák, fűszer 
olaj, és a házi vegeta eladásából származó bevételt (2022-ben: 68.645 Ft) a gyerekekre, közösségi programokra fordítjuk.

FEBRUÁRI ELŐZETES
• Február 3-án, pénteken 16 órától Farsangi játszóházba (kézműves foglalkozás, fánksütés, tánc, zene) várjuk az érdeklődő 

gyerekeket és szüleiket. Aki, beöltözik (a legegyszerűbb jelmezt is) apró ajándékkal megköszönjük!
• Instafotós tanfolyam. Te is sokszor használod a mobiltelefonodat fotózásra? Érdekel, hogyan tudnál jobb képeket készíteni? 

Halimba Község Önkormányzata ingyenes, instafotós tanfolyamot indít Mayer Balázs természetfotós vezetésével. Négy alkalmas 
elméleti oktatás után, a tanfolyam egy hétvégi természetfotós túrával zárul majd Halimba közelében. Az első foglalkozás 2023. 
február 2-án, csütörtökön 16 órakor kezdődik a Művelődési Házban. A tanfolyamra kérjük hozzatok magatokkal 
mobiltelefont, vagy fényképezőgépet! (A program az Európa Kulturális Fővárosa projektsorozat keretében valósul meg.)

• Felnőtt és az idősebb korosztály részére INGYENES tanfolyamot indítottunk „Segítség a tudatos és biztonságos 
internethasználathoz” címmel. A tanfolyam során az érdeklődők még jobban elsajátíthatják az okostelefonok, tabletek kezelését, 
miközben megismerkedhetnek az internet és közösségi média használattal. Többek között megtanulhatják, hogyan lehet 
felismerni az álhíreket, milyen a biztonságos jelszó, valamint a rosszindulatú csaló e-mailekről is szó esik majd. A második

Művelődési Ház hírei

Intézményünkben 1974-2021-ig nem volt tornaszoba, mert a magas gyermeklétszámok miatt 
minden alkalmas helyiségben gyermekcsoportokat fogadtunk. Ezidő alatt a helyi, Dr. Szalai 
Miklós Általános Iskola tornatermébe jártak az óvodások tornászni. Nagyon szépen köszönjük az 
iskola igazgatójának, Nagy Noéminek, hogy ezt a lehetőséget biztosította, hogy gyermekeinket 
befogadta és az iskola órarendjét hosszú éveken át úgy tervezte, hogy a tornateremben a leendő 
iskolások is helyet kapjanak! 
Az intézményünk bővítése, óvodai csoportszobával és bölcsődei szárnnyal való kiegészítése 
lehetővé tette, hogy egy 30 m2-es helyiséget tornaszobává alakítsunk át a régi épületben. 
Köszönjük a fenntartó Önkormányzatnak, hogy ezt a pályázatot (a dráguló építőanyagárak 
ellenére) kitartóan végigvitte. A bővítés által ma már a tárgyi feltételek is adottak ahhoz, hogy a 
hozzánk járó gyermekeket magas szakmai színvonalon ellássuk, valamint a mindennapos testnevelést is helyben biztosítsuk 
számukra.
Már az üres tornaszobának is örültünk, de még nagyobb öröm az, hogy a mozgás foglalkozásokhoz szükséges felszerelések 
beszerzéséhez segítséget kaptunk. Évekig aktív résztvevője voltunk az Esélyteremtő Óvoda projektnek, melynek köszönhetően 
különböző eszközöket, bútorokat kaptunk ajándékba. Így kezdtük bordásfalakkal felszerelni tornaszobánkat. Költségvetésünkből is 
folytattuk a felszerelések beszerzését. 
Vajai Sándor Önkormányzati Képviselő Úr már többször is támogatta tiszteletdíja felajánlásával intézményünk működését. Több 
bútort is vásároltunk az ő (és képviselő társai) segítségével. Most újabb felajánlás érkezett tőle. Tornaszert vásároltunk a kapott 
összegből, melyet bemutatóval összekötött átadó keretében vehettek birtokba a gyerekek. Nagyon szépen köszönjük a felajánlást a 
Hársfa Óvodába és Mini Bölcsődébe járó 82 gyermek nevében!

Kovács Attiláné intézményvezető

Tornaszerrel bővült az óvoda eszközkészlete

2016. január 14-én volt pont hét éve, hogy megalakult Halimbán a Kertbarát kör. A szerveződés 
ötlete 2015 kora őszén, több szálon is elindult, de a végső „lökést” „A legszebb konyhakertek” c. 
országos verseny adta, melyen Halimba település elsőként 2015-ben vett részt. A kertészkedést 
népszerűsítő versenyre, Halimbáról 12 „konyhakertész” nevezett be, akik elsők között kapták a 
meghívót a Kertbarát kör alakuló ülésére. 
A megalakulást követően az első hónapokban közel 30 fő látogatta összejöveteleinket, mely 
létszámból mára már csak 12-15 főt számlálhatunk, akik kisebb-nagyobb elmaradások mellett, 
rendszeresen részt vesznek a havi találkozókon. A tagok között a helybélieken túl ajkai és szőci 
lelkes hobbykertészeket is találhatunk, akik 7 év távlatából nézve egy nagyon kedves, 
egymáshoz és a klubhoz ragaszkodó, baráti közösséget formálnak. 
A hét évvel ezelőtti megalakulással egy olyan szerveződés létrehozása volt a cél, ahol az 
érdeklődés középpontjában a kertészkedés, kertművelés áll. A jelenlegi tagok között több 
éves/évtizedes szakmai gyakorlattal bíró mind amatőr, mint képzett kertészek is megtalálhatóak. A havonkénti összejövetelek során a 
tudás átadása, a tapasztalatok kicserélése és közös megvitatása a cél, hiszen tanulni jöttük egymástól, egymásért. 
A hűvös késő őszi, téli és kora tavaszi hónapokban a találkozók témája mindig elméleti síkon mozog, így kóstolunk bele a botanika, a 
növényföldrajz és más természettudományok ismereteibe. Ezen ismeretterjesztő előadásoknak a halimbai Művelődési Ház ad otthont, 
minden hónap 3. csütörtökén, du. 4 és 6 óra között. De amint az időjárás enyhébbre fordul, gyakorlatiasabb „kerti tanóráknak” adunk 
lehetőséget. Ennek kapcsán olykor „kitelepülünk” és külső helyszíneken tartjuk meg a foglalkozásokat. Így jutunk el egymás kertjeibe, 
ahol a tagok által alkalmazott termesztési módszereket leshetünk el. Vagy egy szakmai kirándulás alkalmával botanikus kerteket, 
arborétumokat, mezőgazdasági múzeumokat látogatunk. 
Ez a mögöttünk lévő hét év sok változást élt át, többek között változtak a vezetők, a tagok egy része kicserélődött – egyesek elmaradtak, 
mások újként csatlakoztak – és változtak a „kitelepülési” helyszínek is. Ami viszont változatlan, az a lelkesedés, az egyre erősödő 
összetartozás, és a kimeríthetetlen, egészséges kíváncsiság. Itt köszönném meg Poórné Viol lelkes munkáját, aki az előző időszakban 
összefogta, vezette a klubot, és kívánok sok szerencsést és jó munkát Vargáné Marikának, aki 2023. januárjától a klub vezetésének 
szervezési munkáit, a tagok közötti koordinációt veszi át. 
Ha Ön is úgy gondolja, hogy itt a helye, szeretettel várjuk kedves közösségünkben!

Imre Zsuzsanna szakmai vezető

Hét éves a „Bakonyszéli vadvirágok” Kertbarát Kör

Településünkön a kommunális hulladékok (fekete kuka) elszállítása szerdai napokon történik.
A szelektív hulladékokat (kék kuka) minden hónap 3. keddjén szállítják el. 2023-ban a következő napokon: : jan. 17., febr. 21., márc. 
21., ápr. 18., máj. 16., jún. 20., júl. 18., aug. 15., szept. 19., okt. 17., nov. 21., dec. 19., 
A hulladékgazdálkodási közszolgáltatással kapcsolatos ügyek intézésére, lakossági Ügyfelek részére az AVAR AJKA 
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 amelyeknek ügyfélfogadási ideje: 
hétfő és csütörtök: 08:00-14:00 kedd és péntek: 08:00-12:00 szerda: 07:00-19:00

- Email: avarkft@avarajkakft.hu, Fax: 06-88/212-168, Levél: „AVAR AJKA” Nonprofit Kft. 8400 Ajka, Szent István utca 1/A.
További hasznos információt talál www.avarajkakft.hu címen elérhető honlapon.

Halimba hulladékgyűjtési tájékoztatója

• Az egyes magántulajdonú ingatlanok előtti közterületre bármilyen fa, cserje ültetése, onnan ilyen növény eltávolítása, az 
önkormányzat engedélyéhez kötött.

• A közterület rendeltetésétől eltérő célra (árusítás, építési-szerelési munka stb. céljára) történő használata esetén a használattal 
érintett terület közvetlen környezetét a használó köteles tisztán tartani.

• A járművek (gépjármű, motorkerékpár) javítása, - kivéve a hibaelhárítást - tisztítása úton, utcán, járdán, parkolóban, zöldterületen, 
valamennyi közkifolyónál, kútnál tilos.

• Az ingatlan tulajdonosai (használói) kötelesek az ingatlanukat rendben tartani. Ennek érdekében:
- az ingatlan utcáról látható részén a településképet zavaró építmény, tárgy, anyag (pl. viskó, ól, kiselejtezett gép, építőanyag-

törmelék, stb.) nem helyezhető el;
- kötelező elvégezni az aktuális növényápolási feladatokat (pl. a fű folyamatos kaszálása, útra kihajló, közlekedést, kilátást zavaró 

ágak folyamatos nyesése, stb.);
• Az ingatlan tulajdonosai (használói) kötelesek gondoskodni az ingatlanuk előtti úttestig terjedő teljes terület tisztántartásáról, 

gondozásáról, kaszálásáról, hó és síkosság-mentesítéséről, a járda és úttest fölé benyúló ágak, bokrok megfelelő nyeséséről, és az 
összegyűjtött települési szilárd hulladék gyűjtőedényzetbe történő elhelyezéséről, elszállítatásáról, ártalmatlanításáról.

• A bontás, építés, felújítás és karbantartás miatt üresen álló ingatlan előtt húzódó járda tisztántartása elsődlegesen a kivitelező 
feladata, másodlagosan az ingatlan tulajdonosáé.

Legifjabb halimbai lakosok- születések 2022-ben.

Szeretettel köszöntjük településünk legfiatalabb lakóit. Halimba Község Önkormányzata „HalimBABA” feliratú kombidresszel, a 
Fürge ujjak-szorgos kezek tagjai által készített horgolt játékkal kedveskedik a babáknak és családjaiknak.
„Azért, mert szerettek, jöttem a világra Lettem új fény, csillag, szülők boldogsága. Szeressetek mindig, igaz szeretettel. A 
kincsetek vagyok: kicsi kincs, de Ember.” (ismeretlen szerző)

2022. 02. 02. Hamza Lara  –  Hamzáné Nagyházi Dalma és Hamza Tamás kislánya (Bányász utca)
2022. 02. 12. Horváth Dorka  –  Horváthné Csapó Rózsa és Horváth Péter kislánya (Akácfa utca)
2022. 03. 11. Sipőcz Alíz  –  Sipőcz Angéla és Sipőcz Tibor kislánya (Rákóczi utca)
2022. 04. 08. Oppenauer Janka  –  Oppenauer Péterné Tantucz Zsuzsanna és Oppenauer Péter kislánya (Kossuth u.)
2022. 04. 17. Szabó Réka  –  Szabóné Pleiveisz Anikó és Szabó Balázs kislánya (Kossuth u.)
2022. 04. 21. Horváth Nóra  – Horváthné Csertán Dorina és Horváth Zoltán kislánya (Bányász u.)
2022. 06. 02. Kócs Emmaróza  –  Kócsné Vajai Zita és Kócs Bálint kislánya (Kossuth u.)
2022. 06. 23. Jakab Róza Bella  –  Jakab-Pálinkás Katica és Jakab Attila kislánya (Akácfa u.)
2022. 07. 29. Horváth Nóra  –  Horváth Fanni és Horváth László kislánya (Rákóczi u.)
2022. 08. 04. Jurcsa Marcell Alex  –  Jurcsa Renáta és Jurcsa Krisztián kisfia (Kossuth u.)
2022. 08. 05. Somogyi Zénó  –  Somogyiné Dobos Szilvia és Somogyi Richárd kisfia (Ady u.)
2022. 08. 27. Csehi Bendegúz  – Csehi Eszmeralda Cintia és Kranabeth Bulcsú kisfia (Ady u.)
2022. 08. 31. Tóth Zsófia  –  Tóthné Csőre Anett és Tóth Valentin Milán kislánya (Kossuth u.)
2022. 09. 19. Molnár Attila Dorel  –  Biczó Roxána Viktória és Molnár Tibor kisfia (Rákóczi u.)
2022. 11. 07. Jordán Emma Szofia  –  Jordán-Nagy Eszter és Jordán Róbert kislánya (Béke u.)
2022. 11. 11. Kóger Fanni  –  Kóger-Bárány Linda és Kóger Zsolt kislánya (Ifjúság u.)
2022. 11. 25. Kádi Botond  –  Bódi Barbara és Kádi Milán kisfia (Bányász u.)
2022. 12. 20. Baki Boróka  –  Forintos Dóra és Baki Zoltán kislánya (Rákóczi u.)

Gratulálunk a családoknak! Jó egészséget és sok-sok örömöt kívánunk gyermekeik felneveléséhez!
 

       Kovácsné Véber Eszter polgármester

foglalkozás tervezett időpontja 2023. február 6. hétfő 16 óra. A 6 alkalomból álló foglalkozásokat Mayer Balázs pedagógus tartja. A 
foglalkozásokhoz bármelyik alkalommal lehet csatlakozni! 

• Február 8-án 10 órától a Pegazus Színház: A békakirály című zenés, bérletes előadását tekinthetik meg az óvodások és az 
általános iskola alsó tagozatos tanulói.

• Február 16-án, csütörtökön 10 órától születésnapi/farsangi baba-mama klub. A 7 éve alakult Baba-mama klubba várjuk a 
legkisebbeket és szüleiket közös ünneplésre!

Tájékoztatjuk a kedves lakosságot, hogy a Nagyboldogasszony napi búcsú és falunap időpontja: augusztus 12-13.
            

Lukács Zsanett művelődésszervező


