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• Tájékoztatom településünk lakosságát, hogy a Nyirádi Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője dr. Giba Zoltán távozik a hivatalból. A 
jegyzői feladatokat ideiglenesen Vratnik Irén látja el a hivatal székhelyén. (Nyirád, Szabadság u. 3. telefonszám: 88/235-001)

• A Művelődési Ház udvarán található gesztenyefák egészségi állapotát megvizsgáltattam. Ennek eredményeként több fát ki kellett 
vágnunk, mert a belső korhadások miatt veszélyessé váltak. Pótlásukról gondoskodni fogunk.

• A gyógynövénykert új dolgozója február 1-től Vajai Erzsébet. Erzsi születési óta Halimbán él. 30 évet dolgozott a kereskedelemben, 
idén úgy döntött, hogy váltani szeretne, így megörült a helyi munkalehetőségnek. Érdeklődése a természet és a növények iránt már 
akkor megmutatkozott mikor évekig számíthattunk rá a Művészetek Völgyében, ahol a gyógynövényeket, Halimbát népszerűsítette. 

• Halimbai gyógynövényes ART-DRIVE 2023-ban Európa kulturális fővárosa Veszprém. A hozzá csatlakozó Balaton környéki és 
Bakonyi településekkel együttműködve valósul meg egy nagyszabású, összetett programsorozat. Ennek az összefogásnak Halimba is 
része. Korábban már hírt adtunk róla, hogy pályázatot nyertünk egy halimbai programsorozatra. A következő programok kerülnek 
megvalósításra: 
Instafotós tanfolyam: hat alkalommal tanulhatják a résztvevők a fényképezés alapvető technikáit, melyek segítségével akár egy 
mobiltelefonnal is jó képeket készíthetünk. A tanfolyam már elkezdődött, de új csatlakozókat is szeretettel várunk minden 
korosztályból. 
ART-DRIVE kiállítás Halimbán. Az Art-Drive kiállítást egy újszerű kultúra közvetítő eszköznek lesz. A településünkön átmenő 
forgalomban résztvevő autósokat nagyméretű figyelemfelhívó táblákkal "hívjuk meg" a kiállítás megtekintésére. A gyógynövénykert 
felé vezető útvonalon a kerítésekre 2 m2 nagyságú habosított PVC-re nyomtatott fotókat teszünk ki. A fotókon láthatók lesznek az 
egyes gyógynövények jól beazonosítható képei, mellette a kép jobb oldalán az adott gyógynövényt említő irodalmi alkotás aktuális 
sora, alatta QR kód, aminek segítségével a gyógynövényt említő népdalt hallgathat meg a látogató. A kiállítás képei a 
gyógynövénykerthez vezetik a látogatót és egy mobil festménykeret segítségével elkészítheti saját fotóját. A kiállításra előzetesen 
munkatársi megbeszéléseken készülünk fel, állítjuk össze az anyagot. Nagyon örülök neki, hogy sokan és aktívan részt vesznek ebben 
a folyamatban. A kiállítással párhuzamosan fotó- és rajzpályázat is lesz. 
Workshopok: a fenntartható tájhasználat (gyógynövény, fűszernövény, kertészkedés,) témakörében összesen hat különböző 
workshop lesz. Ezek olyan alkalmak, amikor a résztvevők úgy szerezhetnek ismereteket, hogy maguk is részt vesznek a 
tevékenységben. Például együtt készítik el a gyógynövényekhez kötődő ételt, vetőmagtasakot stb. 
A gyógynövényes emléktúrával Dr. Szalai Miklós életére és munkásságára irányítjuk a résztvevők figyelmét. 
Szent Iván éjkor egy esti programot tervezünk a gyógynövénykertbe. 
A rendezvénysorozat lezárása a gyógynövényes fesztivál lesz, a hagyományos falunapunkhoz kapcsolódva.

   Kovácsné Véber Eszter polgármester
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Tisztelt Ügyfeleink!
Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy a helyi adók I. félévi összegének befizetési határideje 2023. március 15-e. Az utolsó késedelmipótlék 
mentes befizetési nap az ünnep miatt 2023. március 16.
Felhívjuk figyelmüket, hogy a II. félévi fizetési kötelezettségükre is most – február végén, március elején - kapják meg 
szükséges csekkeket! Szeptemberben külön értesítést már nem fognak kapni.
A befizetéseket készpénzátutalási megbízásokkal, átutalással, vagy az E-önkormányzat portálon (https://ohp-20.asp.lgov.hu/nyitolap) – 
ügyfélkapuval belépve – bankkártyával is tudják teljesíteni.
Halimba Község Önkormányzatának adószámla számai:

FELHÍVÁS HELYI ADÓK BEFIZETÉSI HATÁRIDEJÉRE

Pénzintézeti számlanév

Bírság és végrehajtási ktg.

Talajterhelési díj

Pótlék

Egyéb bevételek

Idegenforgalmi adó tartózkodás után

Idegen bevételek

Vállakozók kommunális adója

12084003-00266122-00100006

12084003-00204082-00400000

12084003-00266133-00100002

12084003-00104537-00100007

12084003-00204082-00600004

12084003-00204104-00100004

12084003-00266111-00100000

SzámlaszámKód
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Pénzintézeti számlanév

Helyi iparűzési adó

Gépjárműadó

Államigazgatási illeték beszedési

Magánszemélyek kommunális adója

Földbérbeadásból származó jövedelem

Helyi jövedéki adó (pálinka)

12084003-00357510-00100002

12084003-00204115-00100000

12084003-00204082-00500007

12084003-00204082-00700001

12084003-00266100-00100004

12084003-00204082-01400003
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Felhívom az egyéni vállalkozók figyelmét, hogy mivel elektronikus ügyintézésre kötelezettek, ezért az egyenlegközlőjük 
tartalmazza a magánszemélyként fizetendő tételeket is, részükre csekk nem kerül kiküldésre. Amennyiben nem 
rendelkeznek bankszámlával, úgy a Halimbai Kirendeltségen külön kell kérniük csekket a befizetés rendezésére.
2021.01.01. napjától a gépjárműadóval kapcsolatos adóhatósági feladatokat az állami adó és vámhatóság (NAV) látja el. A 
2020.12.31-ig keletkezett és még ma is fennálló gépjárműadó hátralékokat az Önkormányzatnak kell megfizetni.
Egyenlegekkel kapcsolatos kérdés esetén – ügyfélfogadási időben – bátran keressenek a +36 88 237 003 telefonszámon, vagy 
személyesen a Nyirádi Közös Önkormányzati Hivatal Halimbai Kirendeltségen (jelenleg: Művelődési Ház, Petőfi u. 22.)

Rajmon Gabriella
adóügyi ügyintéző

Január közepén Süketesné Fehérvári Beáta és Mayer Balázs pedagógusok vezetésével 
Zalahalápra utaztak tehetséggondozó szakkörös természetkedvelő tanulóink. 
A faluban először a Bogyai kastélyban berendezett Helyi Értéktárat látogatták meg. Az 
értékgyűjtemény megálmodója, Igaz Sándor vezette körbe diákjainkat, akitől sok 
érdekességet hallhattak többek között a falu történetről, a régi idők iskolájáról, 
szatócsboltjáról, a bakonyi betyárok búvóhelyeiről, és még a világháború előtti tűzjelző 
szirénát is megszólaltatta a gyerekek kedvéért. 
Az „élő történelem óra” után a Halápi-hegy felé vették az irányt, ahol a hegy földrajzát és 
geológiáját tanulmányozták a tanösvényen végig haladva, de szó esett az állat- és 
madárvilágról is. A túra megkoronázása volt a kilátópont meghódítása, ahol a szépséges 
panorámában gyönyörködhettek tanulóink. 
A látóhatáron feltűnt a Balaton, a tanúhegyek, az Agár-tető, Somló, de távcső segítségével 
messzebbre is elláthattak. Végül a faluba visszaérve felkeresték a faragott fákból készült szoborparkot és a 200 éves mamutfenyőt.

Január 20-án az alsó tagozatosok közös napközi keretein belül a „moziztak” a Művelődési Házban. A Magyar Kultúra napja 
alkalmából a VUK című mesét nézhették meg. A mozizás élményéhez finomfalatok is jártak, melyet a Szülői Munkaközösségnek 
biztosított. Köszönjük a támogatásukat!

Január végén iskolánk immár 4. alkalommal csatlakozott a Sulizsák – Göncölj a földért programhoz. Ez alkalommal 1079 kg ruha 
gyűlt össze. Köszönjük, a szülőknek és Halimba lakosainak, hogy hozzájárultak a gyűjtés sikeréhez!

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 a kémia szakkört szeretnénk az olvasóknak bemutatni:

Kirobbanó hangulatban

Csermák Mihálynak köszönhetően 2021. szeptemberétől különleges foglalkozásokon 
vehetnek részt a hetedikes és nyolcadikos diákok. Az érdeklődő nebulók olyan jelenségekkel, 
kísérletekkel, anyagokkal találkozhatnak, amiket csak a tankönyvek képeiről, internetes 
videókból láthattak csak eddig. A tananyagon kívüli kísérletek ötletét gyakran ők hozzák és 
közösen állítjuk össze a szükséges anyagokat. A szakkörből diákokat kérdeztem meg, hogy 
miért szeret kémia szakkörre járni.

„Azért járunk plusz kémiára, mert érdekes kísérleteket csinálunk Misi bácsival. Például a 
jódóra, az ammóniaszökőkút tetszett a legjobban. A Fáraó kígyóját egy szép májusi 
délutánon mi mutattuk be az iskola homokozójában az alsós társainknak” - említette 
Armand és Máté. Jakab viszont azt a kísérletet említette, amikor „szőrén szálán eltűnt a 
virsli a piraja-oldatban”. Antal és Miklós szerint a szakkör órái „vicces hangulatban telnek és 
olyan élményt kapunk, amire sokáig emlékezni fogunk”. Bence és Patrik a 
szertárrendezésben szerzett érdemeket. Reméljük, hogy az elkövetkezendő tanévekben is sok-sok diákunk lesz részese hasonló 
élményekben! 

          Az iskola tantestülete

Dr. Szalai Miklós Általános Iskola hírei

Szeretettel várunk minden leendő elsőst és szüleiket 2023. február 23-án, csütörtökön tartandó nyílt napunkra. A nyílt napon 2 
játékos foglalkozáson vehetnek részt a leendő elsősök.
Időpont: reggel 8 óra. Helyszín: Dr. Szalai Miklós Általános Iskola alsó tagozat épülete.
ISKOLÁNKRÓL: kis létszámú osztályok, családias légkör, magas szaktudású oktatás, differenciált, személyre szabott foglalkoztatás, 
lassú, alapos olvasástanítás, speciális igények figyelembevétele az étkezésben is!

Réfiné Vajai Szilvia Katalin tanító néni és a 4. osztály

MEGHÍVÓ

Február első szerdáján az óvodai Farsangi Bálok sorát a Kismama Klubba járó gyermekek nyitották meg. 
A rendhagyó délutáni foglalkozásnak a hangulatosan feldíszített kiscsoport adott helyet. A részt vevő 
gyermekek többsége jelmezt öltve érkezett. A maskarások között volt járókerettel közlekedő nyugdíjas 
nénike, ezermester, majom, tündér, balerina, sárkány és boszorkány, de ellátogatott Csubakka és Leia 
hercegnő a Csillagok háborújából és Olaf, a Jégvarázsból. 
A gyermekek boldogan vették birtokba a csoportszoba minden zegét-zugát. A farsangi hangulatot fokozta 
a vidám zenebona, melyre néhányan táncra is perdültek, de a legnagyobb érdeklődés a finomságokkal 
megterített asztalt övezte. Az apróságok farsangi mulatsága remek élményt nyújtott kicsiknek és 
nagyoknak egyaránt. 

Gyulovics-Marton Eszter óvodapedagógus

BABA- bál az óvodában!



•Itt volt a farsang állt a bál….Február 3-án, péntek délután farsangi játszóházba vártuk a 
gyerekeket és szüleiket. Farsanghoz kapcsolódó kézműves foglalkozáson vehettek részt, 
ügyességi feladatokat oldhattak meg, közös táncolás után, aki megéhezett farsangi fánkkal 
és teával vendégeltük meg. Köszönöm a segítséget Galler-Mike Éva, Imre Zsuzsanna, 
Kovács Alexandra, Vajai Erzsébet, Lendvai Flóra, Molnár Viktória, Szalai Katalin és Páhiné 
Zsédely Anikó.

•Február 10-én pénteken vidám hangulatú 
délelőttöt tölthettünk együtt a Művelődés Ház 
udvarán, ugyanis harmadik alkalommal 
látogattak el hozzánk a mohácsi busók, Márton 

Eszter óvodapedagógusnak és családjának köszönhetően. A zajos felvonulás az óvodától 
indult, az óvodásokhoz menetközben bekapcsolódtak a helyi iskola alsó tagozatos tanulói 
is, majd a Művelődési Házhoz érve közös táncolással, télűző- tavaszváró mondókával 
elégettük a telet, a hideget, a rontást és a rossz dolgokat jelképező kiszebábot.

•Február 11-én az óvoda jótékonysági báljának, majd 16-án az iskola felsőtagozatos 
tanulóinak télűző mulatságának, 17-én pénteken pedig a Kortalanok Nyugdíjas Klub 
farsangi összejövetelének is helyszíne volt a Művelődési Ház.

7 éves a Baba-mama Klub
Február 16-án tartottuk szülinappal egybekötött farsangi klubfoglalkozást. Közös 
ünneplést, mókázást, tortázást, a Farkasgyepűi Egészségfejlesztési Iroda munkatársa által 
tartott újszülött és csecsemő újraélesztés bemutató és gyakorlás előzte meg.
2016. január 14-én alakult Baba-mama klub 3 éves korig várja a falu legkisebb polgárait és 
szüleiket egy kötetlen, tapasztalat átadó, a gyereknevelés csínját-bínját megvitató 
beszélgetésre. A foglalkozások alkalmával a gyerekek számára játékok állnak 
rendelkezésre. Nagy örömömre szolgál, hogy egyre többen jönnek a klubfoglalkozásokra, 
ahol a beszélgetések, közös játékok mellett babás témákkal is foglalkozunk meghívott 
előadókkal, vagy olyan édesanyák mondják el tapasztalataikat, mutatják be módszereiket, 
amelyek beváltak számukra a gyermeknevelésben.
A Baba-mama klub foglalkozásainak a helyi Művelődési Ház ad otthont, minden hónap 3. csütörtökén10.00-12.00-ig 
Várunk mindenkit nagy szeretettel a klubfoglalkozásokra! 

Szalai Katalin védőnő

Művelődési Ház hírei

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. 01. 07. Torma Jázmin  –  Tormáné Fagyas Írisz Renáta és Torma Csaba kislánya (Vörösmarty u.)
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

Kérjük a falul lakosságát, hogy ne hagyja elveszni adójának felajánlható 1 %-át.  Ajánlja fel a településünkön működő 
civil szervezeteknek, alapítványoknak.

ü Halimba Községért Közalapítvány   Adószám: 18921911-1-19
ü  Együtt a Jövőért Halimbán Egyesület  Adószám:  18938807-1-19
ü  Halimbai Óvodásokért Alapítvány   Adószám:  18929964-1-19
ü  Taliándörögd-Halimba Sportegyesület  Adószám:  18921715-1-19
ü  Szalai Miklós Iskolafejlesztési Alapítvány  Adószám: 18923566-1-19

KÖSZÖNJÜK!

Adó 1% felajánlási lehetőségei

Azon nézők, akik kikapcsolódásként, kedvtelésből vagy megszokásból nézték január 24-én este az 
egyik kereskedelmi televízió vetekedőjét, egy ismerős arcot fedezhettek fel - a később elhíresült jelző 
kapcsán a halimbai „borsókepélő” leány, - Cséri Viktória személyben.
Viki elmondta, hogy a TV2 casting stábja kereste meg, hogy a közösségi médiában feltöltött videói, 
fényképei alapján részt venne-e egy vetélkedő válogatásán. Vikit eredetileg egy idén induló televíziós 
játékba szerették volna felkérni játékosnak, de érdekes karaktere miatt a népszerű Szerencsekerék 
című műsorba választották be. A forgatás tavaly év végén volt, ahová párja, Áron kísérte el, de a 
felvételre nem mehetett be. A kezdeti lámpalázat a stábtagok, a játékostársak kedvessége és a 
műsorvezető közvetlensége, bátorítása hamar csillapította. A műsorhoz kötött szerződése miatt 
szüleit, barátait sem avathatta be a részletekbe. A január végén leadott adást, itthon szüleivel, 
testvérével és párjával együtt nézték, akik akkor szembesültek Viki szereplésével, nyereményével. A 
hatás nem maradt el, örömük leírhatatlan volt. 
Viki elhíresült aranyköpésével, kedvességével, családjához való viszonyával belopta magát a nézők 
szívébe. A műsor alatt és után rengeteg gratulációt kaptak. A nyereménnyel, melyet már a műsorban is 
elmondott, családját szeretné meglepni egy külföldi nyaralással, az úti cél: Isztambul.
Az egyik feladvány, -amiből a sokat emlegetett jelző is született – a borsóköpő-bajnokság kifogott a 
versenyzőkön. A fordulatokban, furcsa feladványmegoldásokban, Kasza Tibi poénjaival gazdag 
vetélkedő végén a fődíj játékban még növelni tudta milliós nyereményét. 
Viki nagyon szerencsésnek tartja magát, hiszen a nagy nyeremény mellett január 4-én a Pannon Egyetem Gazdaságtudomány Karán 
gazdálkodási és menedzsment szakon sikeres államvizsgát tett.
Szívből gratulálunk a halimbai „borsókepélő” leánynak!

Milliomos lett a halimbai „borsókepélő” leány

Legifjabb halimbai lakosok- születések 2022-ben.

ÁLLÁSHIRDETÉS

Halimba Község Önkormányzata felvételt hirdet 
hivatalsegéd munkakör

betöltésére 2023. június 1. napjától.

A jelentkezés feltételei:
- 8 általános iskolai osztály (előnyt jelent: középfokú képesítés, 

gyors- és gépíró szakképzettség, informatikai ismeretek, irodai 
szoftverek alkalmazása)

- józan életvitel
- szorgalmas, lelkiismeretes munkavégzés
Ellátandó feladatok: hivatali segédmunka, takarítási, 
növényápolási, postázási feladatok ellátása, helyi hivatalos 
iratok, egyéb dokumentumok kézbesítése, hirdetmények 
kifüggesztése a településen belül, fénymásolási tevékenység, 
irattár rendezésében közreműködés
A jelentkezés és az önéletrajz beadásának határideje: 
2023. március 6.; 
Helye: Halimba Község Önkormányzata 
jelenleg 8452 Halimba, Petőfi Sándor utca 22.,
illetve e-mailben: szocig@halimba.hu
További információ: Kovácsné Véber Eszter polgármester 
nyújt személyesen nyitvatartási időben, vagy a 88/237-003-as 
telefonszámon. 
Halimba, 2023. február 8.

   Kovácsné Véber Eszter sk. polgármester

ÁLLÁSHIRDETÉS

Halimba Község Önkormányzata felvételt hirdet 
karbantartói állás 

betöltésére 2023. május 1. napjától.

A jelentkezés feltételei:
- minimum középfokú szakmunkás végzettség (asztalos, 

gépész, villanyszerelő, vízvezeték szerelő- vagy építőipari, 
vagy mezőgazdasági terület)

- legalább 5 éves szakmai tapasztalat
- B kategóriás jogosítvány 
- józan életvitel
- szorgalmas, lelkiismeretes munkavégzés

A jelentkezés és a bérigénnyel kiegészített önéletrajz 
beadásának határideje: 2023. március 6. 

Helye: Halimba Község Önkormányzata 
jelenleg: 8452 Halimba, Petőfi Sándor utca 22.

További információ: Kovácsné Véber Eszter polgármester 
személyesen nyitvatartási időben, vagy telefonon: 88/237-003 

Halimba, 2023. február 8.

Kovácsné Véber Eszter sk. polgármester


