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• Halimba Község Önkormányzata megvásárolta a volt kocsma épületét. Az elsődleges cél az, 
hogy a faluképet meghatározó épület állapotára az önkormányzatnak hatása legyen, 
hasznosításáról később döntünk.

• 2022. december 8-án közmeghallgatást tartottunk. Településünk környezeti állapotáról, az 
önkormányzat 2021. évi gazdálkodásáról számoltam be, valamint a rendőrség tájékoztatást 
tartott Halimba közbiztonsági helyzetéről.

• A téli időjárás miatt szeretném felhívni a lakosság figyelmét, hogy az ingatlanok és az úttest 
közötti terület rendbentartása, síkosságmentesítése, a hóeltakarítás minden esetben az 
ingatlantulajdonos kötelessége. Közös érdekünk, hogy a járdákon a gyalogosközlekedés 
biztonságos legyen. Kérem, hogy havazás, ónos eső esetén időben végezzék el ezeket a 
feladatokat! Ha valaki idős kora, egészségi állapota miatt nem tudja megoldani a 
síkosságmentesítést, kérem jelezze az önkormányzatnál!

• 2023. január 9-től a fűtési szezon végéig a védőnői szolgálat a Művelődési Házban fogja a 
feladatát ellátni, energiatakarékossági okokból. Az érintettek megértését és türelmét kérjük.

Kovácsné Véber Eszter
polgármester

Tájékoztatom Önöket, hogy a három település önkormányzatainak képviselő-testületei a 460/2022. (XI. 10.) Korm. rendelet 
biztosította jogkörükkel élve, a Nyirádi Közös Önkormányzati Hivatalnál 2022. december 22. és 2023. január 6. között 
igazgatási szünetet rendeltek el. A hivatal az igazgatási szünet időtartama alatt feladatait nem látja el, és az ügyfélfogadás a 
halimbai kirendeltségen nem működik. Az igazgatási szünet időtartama nem számít bele a hatósági és egyéb eljárások 
ügyintézési határidejébe. Annak érdekében azonban, hogy a hivatal halaszthatatlan közfeladatainak folyamatos és 
zavartalan ellátása biztosított legyen, a hivatal nyirádi székhelyén (8452 Nyirád, Szabadság u. 3., tel: 88/235-001) az ügyeleti 
működést biztosítja. Vonatkozik ez elsődlegesen az anyakönyvi- születési/halálozási- ügyekre, melyekben munkatársunk 
ebben az időszakban is segítséget tud nyújtani Önöknek.
Kérünk mindenkit, hogy elintézendő ügyeivel kapcsolatos döntéseit a fentiek figyelembevételével hozza meg.
Köszönöm türelmüket és megértésüket.

       dr. Giba Zoltán jegyző
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Tisztelt Lakosság!
December 29-30-án és január 2-án helyettesít dr. Huszágh Lívia nyirádi háziorvos, belgyógyász szakorvos.
Nyirádon rendel:

- December 29., csütörtök: 8-12 óra között
- December 30., péntek: 8-12 óra között
- Január 2., hétfő: 8-12 óra között

Nyirád rendelő tel.: 06-88/235-410
Doktornő elérhetősége: 06-20/942-7489
Halimbán körzeti szakápolói ellátás lesz.
Kívánunk Áldott Ünnepeket!

Dávid Éva Rozália háziorvos és Vajai Tamásné körzeti szakápoló

Háziorvosi Szolgálat hírei

 … az angyal így szólt: Ne féljetek, mert íme, nagy örömet hirdetek nektek, mely az egész nép öröme lesz, mert Dávid 
városában ma megszületett nektek az üdvözítő, aki az Úr Krisztus. Ez pedig a jel számotokra: találtok egy kisgyermeket 
bepólyálva feküdni a jászolban.” (Lukács evangéliuma 2,10-12)

Az év végéhez közeledve szeretnék köszönetet mondani mindazoknak, akik a 2022-es évben is Halimbáért dolgoztak, 
segítették településünk fejlődését és az önkormányzat munkáját. Így köszönöm a hivatal, az iskola, az óvoda, a művelődési 
ház, a községgazdálkodás, a háziorvosi rendelő, a védőnői szolgálat és a családsegítő szolgálat munkatársainak, hogy a nem 
mindennapi kihívások és nehéz körülmények között is helytálltak, és feladataikat magas színvonalon látták el.
Köszönöm a lakosságnak, a civil szervezeteknek, a kluboknak a különböző társadalmi munkákban nyújtott segítségüket.
Köszönöm a helyi vállalkozásoknak, hogy munkájukkal, felajánlásaikkal, segítségükkel támogatják településünket.

Áldott, békés szeretetteljes karácsonyt és boldog új évet kívánok mindenkinek!

Advent, a karácsony előtti négy hét, a várakozás a készülődés időszaka. Az adventi koszorú négy gyertyája is ezt jelképezi. A 
négy gyertya a HIT, a REMÉNY az ÖRÖM és a SZERETET jelképe, amelyeknek vasárnaponkénti meggyújtása a növekvő 
fényt, az ünnep közeledtét jelzi.
Az ünnepek közeledtével óvodánk épülete is karácsonyi díszbe öltözött, melynek folyamatába bevontuk a családokat is. A 
bejáratok előtti korlátokon fenyőágakat helyeztünk el, melyek csak arra vártak, hogy ünnepi pompában ragyoghassanak.
Arra kértük a szülőket, hogy gyermekeikkel közösen válasszanak ki otthon egy díszt, amelyet szívesen ráakasztanak az ágakra, 
hogy ez által is közösen éljük meg az adventi várakozás szépségét és csodáját.
Intézményünk is csatlakozott a Művelődési Ház által meghírdetett ”Élő adveti kalendárium „kezdeményezéshez. A feldíszített 
ablakunk a  Bányász utcai bejárat felől tekinthető meg.
A csoportok adventi koszorút készítettek, s a kész koszorút körbe ülve meggyújtottuk az első gyertyát, a táncoló gyertyalángnál 
felidéztük a már tanult énekeket, verseket. Az elkövetkező hetekben egyre több gyertyaláng égett, s mi is újabb és újabb 
dalokkal, versekkel tettük meghitté a várakozást.

2022. december 6. Mikulás várás
Néhány év kihagyás után újra megvalósíthattuk a hagyományos Mikulás napi 
programjainkat. A bölcsődések és kiscsoportosok az intézményben fogadták nagy 
szeretettel a Mikulást. A középső-, és nagycsoportosokkal 9 órakor külön buszra 
szálltunk. Ajkán a karácsonyi vásárban sétáltunk, nézelődtünk, kürtöskalácsot 
falatoztunk. Mindezek után a moziban megnéztük a Nagyon vadon című animációs 
filmet. Mozi után az oviba visszautaztunk, ahol már várt bennünket a kedves Mikulás a 
kapuban. Természetesen minden gyermek kapott ajándékot, mert a halimbai óvodában 
csak jó gyerekek vannak!
A mozijegy és a busz költségét a bringafesztivál (142 250 Ft) és az őszi papírgyűjtés (7 
880 Ft) bevételéből finanszíroztuk. Köszönjük, hogy támogatják gyermekeink élményt 
nyújtó programjait! 

2022. december 7. Kismama klub
Minden hónapban egy alkalommal az intézményben gyűlhetnek össze az érdeklődők, akik 
szeretnének megismerkedni az óvodai élettel, környezettel, illetve szívesen töltenének egy kis 
időt szintén 3 év alatti gyermeket nevelő Anyukákkal. Ez alkalommal Mikulás kézműves néven 
szerveztünk kézműves foglalkozást a gyermekeknek és szüleiknek. Örömmel fogadták ezt a kis 
feladatot, szebbnél szebb munkák születtek a lelkes Anyukák kezei alatt, amiben gyermekük 
nagy segítség volt. 
Amíg a gyerekek játszottak, a szüleik tudtak egymással beszélgetni, megosztani egymással a 
tapasztalatokat a gyerkőcökkel kapcsolatban. Nagy örömünkre új tagokkal bővült az eddigi 
társaság, akik az óvodát is körbejárták.
 Amíg a jelenlévők jó hangulatban töltötték a délutánt, a Mikulás meglátogatta a gyermekeket. 
Mindenki a kis csomagjával, boldogan indult haza. 
A következő Kismama Klub foglalkozás 2023. január 4-én lesz. Németh Noémi látogat el hozzánk, 
aki Ringató foglalkozást fog tartani.
Szeretettel várunk minden kedves 3 év alatti gyermeket szüleivel, testvéreivel. 

2022. december 12. Mézeskalácssütés
Az adventi időszakban többféle módon igyekszünk ráhangolódni az ünnepre. A karácsonyi készülődésben elmaradhatatlan a 
mézeskalácssütés, melynek illata átjárta az intézményünket. A gyerekek megismerkedhettek a mézeskalács alapanyagaival, 
élvezettel kóstolták a mézet, majd gyúrták, sodorták, szaggatták a tésztát. A szép formák a gyermekek által elképzelt, 
megvalósított díszítést kaptak és mehettek is a konyhára, ahol a konyhás nénik nagy gondossággal sütötték szép aranybarnára. 
Alig várták a végeredményt, hogy ebéd után megkóstolhassák a finom, saját készítésű mézeskalácsot.

2022. december 13. Luca napi búzavetés
A karácsonyi ünnepkör egy kedves hagyománya a Luca napi búzavetés. Óvodánkban minden évben ápoljuk ezt a népszokást. 
Ezen a napon kis poharakba földet teszünk, amire búzát szórunk és karácsony napjáig öntözgetjük.
Egyrészt a karácsonyfa alá tett búzából a következő évi termésre lehet következtetni, másrészt pedig a búzába állított gyertya, 
amely átvilágít a megnőtt búzán utal a következő évi egészségre. Minél sűrűbb a búza és kevésbé lehet a búzalevelek között a 
gyertya fényét látni, annál erősebb és egészségesebb lesz a következő év.

2022. december 16. Közös karácsonyváró délelőtt
Intézményünk hagyománya szerint óvodánk nagycsoportosai karácsony közeledtével vendégül látják az óvoda minden 
gyermekét és dolgozóját. Az ünnepi műsorra meghitt versekkel és énekekkel készülnek. A felnőttek néhány karácsonyi dal 
segítségével öltöztetik ünneplőbe a résztvevők szívét.
Áldott, békés karácsonyi ünnepeket kívánunk!

Babosné Hock Márta óvodapedagógus és Bakos Dalma pedagógiai asszisztens

Adventi készülődés az óvodában



A karácsony hangulata ezernyi kisebb-nagyobb apróságból és fontos dologból tevődik össze. 
Része ennek a közös adventi készülődés is, hiszen így könnyebben megoszthatjuk majd az ünnep 
örömét is. Ebbe az adventi készülődésbe hívtuk/hívjuk Önöket a Művelődési Ház programjaival.

•November 24-én Vargáné Marika segítségével adventi koszorúkat és asztali dekorációkat 
készíthettek az érdeklődők.

•November 29-én állítottuk fel községünk karácsonyfáit a középső buszmegállónál és a 
Művelődési Ház udvarán. Köszönjük Dél Károly, Mráz Attila (Ifjúság utca), Páhiné Zsédely 
Anikó családsegítő (nagyteremben lévő) fenyőfa felajánlását, valamint Baki Zoltán, Rákóczi 
utcai lakosnak a fa kivágásánál, Vipler Lajosnak a fenyőfa szállításnál nyújtott önzetlen 
segítségét. A betlehem elkészítésében is köszönöm a községgazdálkodás dolgozóinak és 
Szalai Katalin védőnőnek a munkáját.

•December 1-től a halimbai élő adventi kalendárium bemutatásához csatlakozó ablakokat 
lehet megtekinteni december 24-ig, minden nap este 17 órától kb. 20 óráig. A 
megtalálásukhoz a művelődési ház facebook oldalán közzétesszük az adott nap ablakáról 
készült fényképet, valamint egy térképet és egy QR-kódot. Akik nincsenek fent a közösségi 
oldalon, őket is bíztatjuk, hogy egy-egy esti séta alkalmával keressék az ablakokat, érdemes! 
Minden jelentkező családnak, intézménynek köszönöm, hogy vállalták az ablakok díszítését 
és ezáltal szebbé teszik az ünnepi készülődést.

•December 4-én, vasárnap délután a Mikulás és segédei 158, 12 év alatti halimbai gyermeket 
látogatott meg. Köszönjük a szívélyes fogadtatást, a sok-sok verset, éneket, és a finom 
mézeskalácsokat. Köszönöm Rózsavölgyi Lászlónak, Litvinyuk Szabolcsnak és Kovácsné 
Véber Eszternek a közreműködést.

•December 6-án, kedden a Hahota Gyermekszínház Oszi és Boszi és a Mikulás című 
mesejátékát tekinthették meg az érdeklődők. Az előadás hatalmas sikert aratott a gyerekek 
és a felnőttek körében. Rengeteg nevetés, móka, tánc, taps kísérte Oszi, Boszi és a Mikulás 
kalandját, aki a műsor végén szaloncukorral és közös fényképezkedéssel köszönt el a 
gyerekektől.

•December 13-án az önkormányzat dolgozói 181 fő, 65 évnél idősebb (állandó vagy ideiglenes 
lakcímmel rendelkező) halimbai lakosnak csomagot vittek a közelgő ünnepek alkalmából.

•December 14-én a karácsonyi kézműves foglalkozás keretében  a  kreatívkodó gyermekek 
és felnőttek otthonuk dekorációját és a családtagjaiknak szánt ajándékot készíthették el. A 
gyerekek fantáziája is szárnyalhatott a mézeskalács díszítés közben. Akik csillogásra 
vágytak, azok az ünnephez kapcsolódó csillámtetoválást kérhettek. Köszönöm a 
foglalkozásoknál nyújtott segítséget az iskola, az óvoda, a családsegítő, a védőnői szolgálat 
munkatársainak, Vajainé Szijártó Margitnak, Lendvai Flórának és Inhof Korinának.

•Halimba Község Önkormányzata és a Dr. Szalai Miklós Általános Iskola szeretettel meghívja 
Önt és kedves családját 2022. december 21-én, szerdán, 16.00 órakor kezdődő Karácsonyi 
ünnepségre a halimbai Művelődési Ház udvarára.
Program:

- 16.00 "Legyen ünnep az égben " Viszt Tünde és Diószegi Imola
- 16.30 Dr. Szalai Miklós Általános Iskola ünnepi műsora
- 17.00 CANTABILE Vegyeskar, Ajka

A műsor után a Művelődési Ház udvarán karácsonyi kézműves vásárt tartunk, ahol az alábbi 
termékeket lehet megvásárolni: sajtok, joghurtok, horgolt és fából készült ajándéktárgyak, 
harisnyavirágok, illatpárnák, olajok, házi sütemények, méz, gyógynövényes szappan, 
pólófonalból készült kosarak, üveglencsés ékszerek
A résztvevőket meleg teával és levessel, a felnőtteket forralt borral várjuk.

JANUÁRI ELŐZETES:
•Január 19-én csütörtökön Baba-mama klubfoglalkozás a nagyteremben.
•Felnőtt és az idősebb korosztály részére INGYENES tanfolyamot indítunk „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. Az első foglalkozás tervezett időpontja 2023. január 23. hétfő 16 óra. A 6 alkalomból álló foglalkozásokat Mayer 
Balázs pedagógus tartja.

-  Tájékoztatjuk a falu lakóit, hogy a Művelődési Ház 2022. december 22-től 2023. január 8-ig ZÁRVA tart.
- Védjük a környezetet! Az ünnepek közeledtével egyre többen főznek, sütnek otthon, ezért arra kérjük Önöket, hogy az 

elhasznált sütőolajat zárt üvegben, PET palackban a Művelődési Ház hátsó kapujánál elhelyezett sárga színű gyűjtőbe 
tegyék bele. Köszönjük!

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Ezúton is szeretnénk köszönetet mondani azoknak a magánszemélyeknek, civil szervezeteknek, intézményeknek, 
vállalkozásoknak, az önkormányzat valamennyi dolgozójának, akik egész évben megtartott rendezvényeink sikeres 
lebonyolításához bármilyen módon hozzájárultak.

Művelődési Ház hírei Heltai Jenő: Karácsony
” A szeretet nagy ünnepén,
Amikor annyi költemény

Hirdeti ékes mondatokban,
Hogy végre ismét karácsony van,

Mikor övéihez rohan
Mindenki meghatottan, boldogan,

Mikor mindenki egyetért,
Mindenki egyért, egy mindenkiért.”

A Művelődési Ház valamennyi halimbai lakosnak áldott, békés karácsonyi ünnepeket és egészségben, eredményekben, 
együtt töltött programokban gazdag boldog új évet kíván! Várjuk Önöket 2023-ban is!

Lukács Zsanett művelődésszervező

a Szalai Miklós Iskolafejlesztési Alapítvány és a Szülői Munkaközösség szervezésében

A Covid járvány sokunk életét felülírta, emiatt a már hagyománnyá vált bálunkat sem 
tudtuk 2 éven keresztül megszervezni. 
Egy-egy ügyért való összefogás sokféle lehet. Van úgy, hogy emberek milliói állnak ki 
egyetlen cél érdekében, de van, hogy csak egy kisebb csoport akarja megmutatni, mire 
képes. Ezen társulások tagjai azok, akik nem az ország/világ megváltását tűzték ki 
célul maguk elé, hanem csak a közvetlen környezetüknek szeretnének hasznára lenni.
Ilyen összefogásnak voltunk részesei az iskolai jótékonysági bál szervezésekor, 
melynek több célja is van. Egyrészt szerettünk volna a sok munka, rohanás közben 
szórakozási lehetőséget biztosítani. Másrészt, ahogy a nevében is szerepel, ez egy 
jótékonysági bál, bevételét teljes egészében a diákokra fordítjuk. Az iskolai programok 
támogatásán kívül, az udvar szépítést tantermek felújítását szeretnénk a nyáron 
folytatni. Ehhez a célkitűzéshez sikerült sok szülőt és az iskolához közvetlenül nem kötődő támogatót megnyerni.
Visszatekintve az elmúlt 5 évben játszótér épült, padok és lengőteke került letelepítésre, 4 tanterem falát burkoltuk be 120 cm 
magasságban laminált parkettával, öltöző szekrények készültek a felső tagozatba, és méltó helyet kaptak a kupák és érmek az 
új üveges vitrinbe, az alsó tagozat osztálytermeiben a korhadt parketta kijavításra került, ezt követően fel lett csiszolva és újra 
lakkozva. Ez nem csak a Szülő Munkaközösség érdeme, hanem mindazoké, akik rendezvényeinket valamilyen formában 
támogatták. És a köszönet? Az sem marad el. A gyerekek önfeledt mosolya, vidám kacagása ezer köszönettel is felér!
A bálra nem csak a szervezők készültek nagy igyekezettel, hanem az iskolánk 7. és 8. osztályos diákjai is, akik a bált keringővel 
nyitották meg. A táncot Nagy Noémi és Kiss Róbert tanította a lelkes tanulóknak, illetve Mayer Balázs, mint hetedikes 
osztályfőnök is csatlakozott az osztályához és a gyerekek kérésének eleget téve Henc Nikoletta is a parkettra lépett.
A talpalávalót Kaszap Emőke húzta, akinek itt is szeretnék köszöntet mondani, hogy tisztelet díjáról lemondva zenélt nekünk 
hajnalig!
A bálunkon nagy örömünkre nem csak iskolánk pedagógusai és az ide járó gyerekek szülei, hanem közvetlenül nem kapcsolódó 
szülők, baráti tárasaságok is részt vettek. A tombola sorsolást 132 új és visszatérő partner támogatta.
Ezúton szeretném a Szalai Miklós Iskolafejlesztési Alapítvány és a Szülői Munkaközösség nevében köszönetemet kifejezni 
azoknak, akik bálunkat személyes részvétellel, tombolatárgy felajánlással, pártolójegy vásárlással támogatta, és 
rendezvényünk sikeréhez hozzájárult!
Áldott Karácsonyt és Boldog Új Évet kívánva,

              Rostáné Dél Timea
  Szalai Miklós Iskolafejlesztési Alapítvány kuratórium elnöke

                                                                            és Szülői Munkaközösség elnöke

A Család- és Gyermekjóléti Szolgálat hírei

Ezúton tákékoztatjuk Önöket, hogy a 2022. december 23. napjától 2023. január 8. napjáig a Család- és Gyermekjóléti Szolgálat 
ügyfélfogadása szünetel.
Az első ügyfélfogadási idő: Halimbán 2023. január 09. hétfő.
A Család- és Gyermekjóléti Szolgálat hatáskörébe tartozó halaszthatatlan problémáikkal továbbra is hívható 8-16 óra között a 
családsegítő az alábbi számon. 06-20/470-9515
Ha tudomásuk van bármely olyan eseményről, mely közvetlenül kiskorú gyermeket vagy idős embert veszélyeztet, kérjük 
hívják a fenti számot, vagy az Ajkai Család- és Gyermekjóléti Központ készenléti szolgálatát. 
A bármikor elérhető krízisvonal: 06-20/226-2322
Kívánjuk, hogy a karácsonyi ünnepek egészséggel, békességgel és szeretettel megáldott napokat hozzon, felkészítve mindenkit 
az új Esztendőre!

„Kínálkozik egy ünnep, és ilyenkor az emberek nyitnak némi rést szorosra zárt kagylóhéjukon, többségük ajándékoz, tehát 
odafigyel szeretteire, és ebből a figyelmességből juthat másoknak is. Mert az ünnep arról szól, hogy adni örömtelibb, mint 
elvenni; a szeretethez kevesebb energia kell, mint a gyűlölethez. Aki ad, magát is jobbnak gondolja, részese lehet így az ünnep 
kegyeletének, még akkor is, ha nem vallásos.”                                                                                                        

 (Kontra Ferenc)
Áldott Karácsonyi Ünnepeket és Boldog Új Évet Kívánunk Mindenkinek!

Páhiné Zsédely Anikó családsegítő

Iskolai jótékonysági bál 


