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• Tájékoztatjuk a Tisztelt lakosságot, hogy a Nyirádi Közös Önkormányzati Hivatal Halimbai Kirendeltsége ideiglenesen, 
energiamegtakarítás céljából – a fűtési szezonban – 2022. október 3-tól átköltözött a Művelődési Házba (8452 Halimba, 
Petőfi Sándor utca 22.). Az önkormányzat ügyfélfogadási ideje, valamint telefonos, elektronikus elérhetőségei változatlanok 
maradnak.

• Idén is kiírásra került a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat. Részletek Halimba 
Község honlapján olvashatnak az érdeklődők.

• Szeretnék köszönetet mondani a bringafesztivál lebonyolításában, szerevezésében közreműködőknek, köszönöm továbbá 
minden segítőnek a munkáját. Évről évre szép példája ez a rendezvény a civil szervezetek összefogásának.

• Halimba értékfeltáró beszélgető est 
2022. szeptember 28-án második alkalommal gyűltünk össze Halimba Helyi 
Értékeiről beszélgetni. Köszönöm a résztvevők munkáját! A rendezvény sikeres volt, 
megterveztünk az Értéknapot, mely 2022. november 5-én lesz. A halimbai értékeket 
változatos formában szeretnénk bemutatni, lesz gyógytea kóstolás, geológiai előadás, 
esti túra a bányamúzeumhoz, és számos meglepetés. A program a Veszprém-Balaton 
2023 Európa Kulturális Fővárosa támogatásával valósulhat meg. Nagy szeretettel 
várjuk a falu lakosságát és az érdeklődőket.

• A Civil Magyar Falu program támogatásával megkezdődik a Vadvirág utca 
útépítése. Közel 400 méteres szakaszon egy közlekedésre alkalmas, murvás útalapot 
hozunk létre, valamint az utcát a Kossuth utcával összekötjük. A munka hamarosan 
elkezdődik.

• Turisztikai konferencia
2022. szeptember 29-én a halimbai a Művelődési Ház adott otthont a Bakony Térségi Aktív Turisztikai Stratégia nyitó 
konferenciájának. Nagy megtiszteltetés ez településünk számára; egyfajta elismerése annak, hogy Halimbának fontos 
szerepe van az aktív turizmusban. Hamarosan elkészül a Bakony Térség Aktív Turisztikai Stratégiája, mely 2030-ig 
határozza meg a fejlesztés irányait, feladatait, a konferencia a stratégia összeállítanak első lépése volt. A program jól sikerült, 
a rendezvény végén a jelenlévők megtekintették a Dr. Szalai Miklós Gyógynövényeskert Bemutató-és Oktatóközpontot.

• Packeta Csomagautomata kerül elhelyezésre a hivatal épülete mellett. Az interneten vásárlók számára lehetőség nyílik a 
csomagok átvételére Halimbán.

• Szociális tűzifa
Tájékoztatjuk a Tisztelt Halimbai lakosokat, hogy idén is van lehetőség szociális tűzifa igénylésére. Az ellátás iránti 
kérelmeket az erre a célra rendszeresített formanyomtatványon 2022. október 5 – 2022. november 15. napjáig lehet 
benyújtani a Nyirádi Közös Önkormányzati Hivatal Halimbai Kirendeltségén.
Az érdeklődők a pályázattal kapcsolatban bővebb információt a 06-88/237-003 telefonszámon, személyesen a Polgármesteri 
Hivatal ideiglenes működési helyén a Művelődési Ház Halimba, Petőfi Sándor utca 22. szám alatt kaphatnak.
A pályázatok elbírálása a beadási határidőt követően soron kívül megtörténik.

Kovácsné Véber Eszter polgármester
• Népszámlálás

Tisztelt Halimbai Lakosok!
A 2022. évi népszámlálás helyi felelőseként kérem, hogy - amennyiben online nem tettek 
eleget részvételi kötelezettségüknek - segítsék, az Önöket 2022. október 19. és 2022. 
november 21. között személyesen felkereső számlálóbiztosok munkáját. A válaszadás 
kötelező, a számlálóbiztosok pedig feladatuk ellátása során hivatalos személynek 
minősülnek.

Köszönöm: dr. Giba Zoltán jegyző

Visszatekintő
• Szeptembertől újra elindultak a civil szervezetek klubfoglalkozásai.
• Szeptember 7-én zajlott a Halimba értékei beszélgető est. Halimba értékeiről és a jövőbeli lehetőségekről beszélgettek a 
falu lakosai szerda este a Művelődési Ház nagytermében. A program hozzájárulhat ahhoz, hogy hatékonyan működjön tovább 
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 az EKF program 
támogatásával közösen szerveznek beszélgető esteket, ahol a falvak lakói elmondhatják a véleményüket, javaslataikat és 
ötleteiket.
• Szeptember 8-án, csütörtökön a civil szervezetek, csoportok, intézmények vezetői, tagjai és dolgozói tartottak 
megbeszélést, ahol az aktuális programokat, jövőbeni terveket, együttműködéseket fogalmaztak meg. 

Művelődési ház hírei

„Csak egyszer élek ezen a világon. 
Most kell tehát tennem minden jót, amit bárkinek megtehetek; 
most kell segítenem másokon, ahol segíthetek.”
      - Dale Carnegie-

Iskolánk Szülői Munkaközössége és a Szalai Miklós Iskolafejlesztési Alapítványa 2 év kihagyás után 2022. november 26-án 
ismét megrendezi a jótékonysági bálját. 
A bál bevételéből:

- tovább szeretnénk szépíteni az udvart, - ahol a játékidőben 145 gyermek játszik -  
- a homokozót is tervezzük felújítani, 
- a versenyek díjazásait finanszírozni,
- a gyerekek programjait finanszírozni: pl.: Mikulásra ajándék, Halloween party, Farsang és Gyermeknap.

Bálunkra szeretettel várjuk a falu lakosságát is! Tombolatárgyak felajánlásával és pártolójegyek vásárlásával is van 
lehetőség támogatni a rendezvényt, ezen keresztül az iskolába járó diákokat. A felajánlásokat november 10-ig várjuk iskolánk 
titkárságán. Támogatásukat köszönjük!

       Rostáné Dél Timea 
Szülői Munkaközösség elnök és Szalai Miklós Iskolafejlesztési Alapítvány kuratórium elnök

Jótékonysági Bál

Nyitótánc a 7-8. osztályos tanulók részvételével

Belépőjegy ára: 3.500 Ft, mely aperitifet és vacsorát tartalmaz.

Menü:
Klasszik rántott sertésborda burgonyáva, savanyúsággal 

(Az ételallergiásoknak külön menüvel készülünk!)
Desszertként sütibár (házi és cukrászsütemények széles kínálata) 

várja vendégeinket!

Éjfélkor tombola sorsolás értékes nyereményekkel! 

Pártolójegy ára: 500 Ft. 

A pártolójegy vásárlói között ajándék sorsolás!

Zenél:

Kérjük részvételi szándékát november 16-ig Németh Mónika 
iskolatitkárnál szíveskedjen jelezni.

Mindenkinek jó szórakozást kívánunk!

Dr. Szalai Miklós Általános Iskola Szülői Munkaközössége és a 
Szalai Miklós Iskolafejlesztési Alapítvány

Szeretettel meghívjuk 

Önt és Kedves Párját a 

2022. november 26-án 20 órakor 

kezdődő jótékonysági bálunkra, 

a Művelődési ház nagytermébe.
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Különdíjban részesült Kabai Dóra alsó tagozatos tanuló, aki az I. -II. korcsoportban egyedüli lány versenyzőként, szülői 
kísérettel végig ment a nagy túrapályán.
A résztvevőknek, versenyzőknek, a főző csapatok tagjainak, és halimbai polgárőröknek, valamint a segítőknek, a rendezvényt 
lebonyolítóknak, az általános iskola tanulóinak, az önkéntes fiatal segítőknek a KAHU Egyesületnek KÖSZÖNJÜK, hogy 
támogatták, segítették rendezvényünket, jelenlétükkel hozzájárultak a program lebonyolításhoz.

Jordán-Nagy Eszter



• Szeptember 10-én, szombaton 15 órakor a Művelődési Házban „Mesevilág” című produkció várta az érdeklődőket. A 
gyerekek és a felnőttek 50 perces, szórakoztató, jelmezes előadást láthattak. Életnagyságú Disney mesehősök, Micimackó és 
Mickey Egér, bohóc, bűvész, zsonglőr produkciók, élő állatok, óriáskígyók, madárpók, teknős bemutatója egy izgalmas, 
ismeretterjesztő műsorszám keretében.
• Szeptember 24-én szombaton került megrendezésre a XI. „HALIMBA KUPA” Bringafesztivál. A programról ebben a 
számban olvashatnak részletes beszámolót.
• Szeptember 28-án szerdán zajlott 17 órától a „Halimba Helyi Értékei” beszélgető est második alkalommal. A résztvevők 
megtervezték a november 5-i Értéknapot. Ennek programjáról bővebben egy meghívó formájában tájékoztatjuk a lakosságot.
• Szeptember 29-én csütörtökön turisztikai konferencia zajlott a Művelődési Házban.

Októberi programok
• Október 3-án az önkormányzat dolgozói – Idősek Világnapja alkalmából - személyesen keresték fel 
a településünkön élő 181 fő 65 év feletti lakost és virággal köszöntötték őket.
• Október 10-én, hétfőn tartottuk az Idősek Napi rendezvényünket. Azok az idősek, akik elfogadták 
meghívásunkat, Kovácsné Véber Eszter polgármester asszony ünnepi köszöntője után a helyi óvoda 
nagy csoportosainak megható műsorát láthatták. A Padragi Örömködők Senior Tánccsoport 
bemutatója is nagy sikert aratott. Köszöntöttük falunk legidősebb lakóit is: Sárfi Sándorné, Gizi nénit, 
aki 1929. szeptember 12-én született, nemrég töltötte be a 93. életévét. Sajnos Gizi néni nem tudott 
eljönni a rendezvényre, ezért otthonában köszöntöttük, valamint Tárnok Károlyt, aki 1936. június 5-én 
született, nyáron ünnepelte 86. születésnapját. A délutánt kötetlen beszélgetés, Markó Krisztiánnal 
közös éneklés zárta. Köszönjük a Hársfa Óvoda valamennyi dolgozójának közreműködését. Minden 
kedves szépkorú halimbai lakosnak szeretettel és tisztelettel kívánjuk, hogy derűsen és jó egészségben, 
a család nyújtotta örömökkel töltse a pihenés éveit.
• Október 21-én pénteken 14 órakor a kezdődik a Művelődési Házban, az 1956-os megemlékezés 
ünnepi műsora, a helyi általános iskola 8. osztályos tanulóinak előadásában. Szeretettel várják a falu 
lakosságát és minden kedves érdeklődőt.
• Október 24-26. között RUHABÖRZÉT tartunk a Művelődési Ház nagytermében. A fenti napokon összegyűjtött ruhák közül 
lehet válogatni október 26-án 16.00-17.00, valamint október 27-én 10.00-11.00. Várunk mindenkit szeretettel kismamákat, 
szülőket, nagyszülőket, időst, fiatalt!

Településünk tizenegyedik alkalommal rendezte meg „Halimba 
Kupa” elnevezésű Bringafesztiválját. A kerékpáros versenyen 
korosztályonként ügyességi, gyorsasági és túra kategóriákban 
összesen 33-an indultak. Míg a verseny zajlott a helyi civil 
szervezetek és csapatok (Halimbai diákok, Óvodai Szülői 
Munkaközösség, EJHA Egyesület, Kortalanok Nyugdíjas Klub, 
Bakonyi Farkasok Természetjáró Szabadidő és Sportegyesület, 
Iskolai Szülői Munkaközösség) közös főzéssel. A rendezvény 
résztvevői jelképes összegért vacsorajegyet vásárolhattak. Az 
éttermek ajánlataival vetekedő gazdag menükínálatban 

mindenki megtalálhatta a kedvére valót. Az ebből befolyt pénz pedig a helyi óvoda és iskola 
alapítványához került. Mindkét szervezet kasszája 142.250 Ft-tal gyarapodott. 
A délután folyamán ugrálóvár, csillámtetoválás, arcfestés és kézműves foglalkozások várták a 
gyerekeket. A verseny után a pápai Black Bunny Rock and Roll Club tartott látványos és szórakoztató 
bemutatót. 
Az eredményhirdetésen Bakos Zsolt és Kiss Róbert szervezők minden versenyzőnek gratuláltak, akik emléklapban és apró 
ajándékban részesültek. Majd a korcsoportok győzteseit oklevéllel és tárgyi ajándékkal is megjutalmazták:
 
Gyorsulási versenyszámban:

1. korcsoportban: Torma Bence
2. korcsoportban: Németh Mátyás
3. korcsoportban: Szántó Ádám
5. korcsoportban: Vörös László

Bringafesztivál

Ügyességi versenyszámban:
1. korcsoportban: Németh Áron
2. korcsoportban: Németh Mátyás
3. korcsoportban: Szántó Ádám
5. korcsoportban: Vörös László

• Bringafesztivál
Iskolánk az idei évben is részt vett a XI. „Halimba Kupa” Bringafesztiválon. 
A nagy sikerre való tekintettel az Szülői Munkaközösség standjánál idén is Hot-
Dog készült, a volt halimbai diákok - Orsós Bernadett, Orsós Zsanett, Pelczhoffer 
Orsolya, Rosta Rebeka és Valdinger Johanna - palacsintát sütöttek. Iskolánk 
pedagógusai pedig az óvodába és iskolába járó gyerekek szülei által hozott 
süteményekből készítettek csomagokat. 
Ezúton is szeretnénk mindenkinek köszönetet mondani, aki lekvárral, 
süteménnyel, önkéntes munkával és személyes részvétellel támogatta a 
rendezvény sikerét!

• Tanórán kívüli események
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.
Ezek keretében az alábbi lehetőségeket nyújtjuk diákjainknak:

- Gyógytestnevelés: alsó és felső tagozatos tanulóknak 
  orvosi javaslat alapján. 
  Vezető: Schvarczkopf Anita gyógytestnevelő
- Zumba: alsó és felső tagozatos tanulóknak.
  Vezető: Nagy Noémi
- Tömegsport: alsó és felső tagozatos tanulóknak.
  Vezető: Polonkai Csaba
- Vívás: 3-4. osztályos tanulóknak.
  Vezető: Marton Mónika

Ebben a számban a gasztro szakkört mutatjuk be részletesen. 
Felső tagozatos diákok számára nyújt lehetőséget ez a foglalkozás. Minden 
páros hét hétfőjén finomságokat készítenek a tanulók. A szakkört Galler-
Mike Éva vezeti. Az első alkalommal muffint süthettek a diákok, a második 
alkalommal amerikai palacsinta készült. A gyerekek mosolya többet 
mondott ezer szónál! A szakkör költségvetéséhez Galler-Mike Éva saját 
forrást használt fel, a programot támogatja még a szülői munkaközösség és 
a Nagycsaládosok Nyirádi Egyesülete.

Köszönjük az élménydús foglalkozásokat Galler-Mike Évának és 
Művelődési Háznak a helyszín biztosítását!

A Dr. Szalai Miklós Általános Iskola hírei

 Új homokozónk van
A gyerekek nagy örömére szeptember közepére elkészült az új homokozó az ovi udvarán.
Régóta terveztük a felújítását, az idei jótékonysági óvodabál bevételét szántuk rá. 
A tervezettnél több elem is cserére szorult, ezért elhúzódott a munka. Végül egy 
biztonságos, szép, könnyen rendben tartható játéka lett az udvarunknak. Nagy volt az 
öröm, amikor átvághatták a nagycsoportosok az udvart kettészelő szalagot és birtokba 
vehették régi-új játékukat.
Mindenkinek nagyon szépen köszönöm, aki bármilyen módon hozzájárult ehhez!
Finanszírozás, megvalósítás:

- báli bevételből vásároltam gumitéglát és homokot
- költségvetésünkből (önkormányzat) finanszíroztuk az árnyékoló tető felújítását 
- Horváth Zoltán (Horváth Olivér óvodás gyermek apukája) és Horváth Attila 

munkáját (és anyagi felajánlását) dicséri a gumitégla lerakása és az alapozó 
betonréteg anyagköltsége és elkészítése. HÁLÁSAN KÖSZÖNÖM NAGYLELKŰSÉGÜKET A GYEREKEK NEVÉBEN!

- Fatér László sok ingyen fuvarral járult hozzá a munkához. Köszönet érte!
- az önkormányzat karbantartói cserélték ki a keretet és újították fel az árnyékoló tetőt (Köszönet illeti Inhof Attila, Hardi 

Ferenc és Ravasz Ambrus karbantartókat, valamint Sami Mónikát!)
Ez megint egy összefogás eredménye. Igazán szép lett! Rá sem lehet ismerni. KÖSZÖNÖM a báli támogatóknak és az önkéntes 
munkák elvégzőinek egyaránt!

Kovács Attiláné intézményvezető

A Halimbai Hársfa Óvoda és Bölcsőde közlendői

- Gasztro szakkör: felső tagozatos tanulóknak.
  Vezető: Galler-Mike Éva
- Művészeti rajz: alsó és felső tagozatos tanulóknak.
  Vezető: Bene Kinga
- Természetjáró szakkör: felső tagozatos tanulóknak.
  Vezető: Süketesné Fehérvári Beáta, Mayer Balázs
- Informatika szakkör: 5-6. osztályos diákoknak.
  Vezető: Mayer Balázs
- Kémia szakkör: 7-8.  osztályos diákoknak.
  Vezető: Csermák Mihály

• Európai Diáksport Nap
Európa Diáksport Nap alkalmából az alsó tagozatos diákjaink szeptember 30-án, 
pénteken egy közös napközis foglalkozáson vehettek részt.
Galler-Mike Éva néninél az egyensúlyozhattak, Zsuzsa néninél ugró iskoláztak, 
Mrázné Éva néninél szlalompályán ügyeskedhettek és Szabina néninél "Mókus- 
mókus ki a házból!" játékot játszhattak a gyerekek.
A rendezvény folytatásaként október 6-án a tanulók és tanáraik 2022 métert 
futottak.
• Október 6. - Aradi Vértanúk Emléknapja
Október 6-án emlékeztek meg a felső tagozatosok az Aradi Vértanúkról. A műsorban szereplő 7. osztályos tanulók: 
Ónodi Zoltán, Czuppon Patrik, Tűzhányó Balázs, Dallos István. Felkészítő pedagógusuk: Kiss Róbert.

„ Jaj a vígság rég megszökött,
Gyászos napra gyászos éj jött.

Halál napja hullt az éjbe:
13 halál napja,
13 halott napja.

Honvéd főtiszt 13,
Bátor férfi 13,

 Nagy Noémi intézményvezető intézményvezető

Hős katona 13,
Igaz ember 13.

Magyar mártír 13,
Erőt vett a rút halálon.

S erőt adott a magyarnak,
hogy bízzon a virradatban,

amely csak felvirradt.”

Túra versenyszámban:
2. korcsoportban: Németh Mátyás
3. korcsoportban: Szántó Ádám
4. korcsoportban: Takács Barnabás


