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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 
 

Tisztelt Olvasók! 
A Halimbai Hírek 2010. decemberi száma az év végi feladat-torlódás miatt sajnos nem jelenhetett meg, ezért 
szíves megértésüket kérjük!  A legfontosabb információkat ezért szórólapokon juttattuk el Önökhöz. 
 
2011. nemcsak az ország életében, de közvetlenül Halimba életében is a megújulás éve lesz. Az elmúlt évek tudatos 
elıkészítésének, tervezésének köszönhetıen jó néhány pályázaton sikerrel szerepeltünk. Ezeknek köszönhetıen jelentıs 
beruházások kezdıdtek el már az elmúlt évben az Emlékház tankert fejlesztésével. 

Mint Önök elıtt is ismert, idén kezdıdik el településünk elmúlt 20 évének legnagyobb beruházása, a szennyvíz-
csatornahálózat kiépítése. Ezúton szeretném megköszönni a lakosság támogatását, hiszen a lakosok 75%-ának 
elızetes szándéknyilatkozata tette lehetıvé, hogy közösen az önkormányzattal elkezdhessük a munkát. A Halimba 
Szennyvízcsatorna Viziközmő Társulat bejegyzése a Veszprém Megyei Cégbíróságon megtörtént, jelenleg a 
beruházáshoz szükséges társulati hitelfelvétel bírálati eljárása folyik. A munkák elırehaladásáról folyamatosan 
tájékoztatni fogjuk Önöket. 

2010-ben nyertük el az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program (UMVP) keretében a mőemlék kultúrház 
felújítására közel 53,3 millió forintot az Integrált Közösségi Szolgáltató Tér kialakítására. Az építkezés 2011. február 11-
én megkezdıdött. A kivitelezı kiválasztása közbeszerzési eljárással történt, az elsı sikertelen forduló után, a második 
eljárás sikeres lett: három helyi, és két vidéki vállalkozástól kértünk árajánlatot. A nyertes ajánlattevı az AVÉP Építıipari 
Kft Ajkáról, 48,9 millió Ft + áfa ajánlattal. Befejezési határidı 2011. július 30. Az átadási ünnepséget az augusztusi 
falunapra tervezzük.  

Nagy öröm számunkra, hogy helyi mikro-vállalkozások is felismerték a pályázatokban  rejlı lehetıségeket. 
Ennek eredményeként  három vállalkozás is sikerrel szerepelt az UMVP III. és IV. tengelyén meghirdetett pályázatokon. 
Tóth-Autóbel Bt. (Tóth Károly) mőhelyajtó korszerősítésre és korszerő futómő beállító készülékre, Tech-Mobil Kft 
(Mohos Tamás) telephelyfejlesztésre kapott pályázati támogatást. Az Ezüstfenyı Turistaszálló (Paksa Kft.) szálláshely 
fejlesztést hajtottak végre a támogatási összegbıl, a sikeren felbuzdulva újabb pályázaton törik a fejüket. Jó munkát és 
sikeres lebonyolítást kívánunk a vállalkozóknak!  
Itt hívom fel a többi vállalkozás és civilszervezet figyelmét, hogy május hónapban újabb pályázatok kiírása 
jelenik meg, 60 napos felkészülés után júliusban kell beadni ıket. Bıvebb információ a www.balatonleader.hu 
oldalon olvasható. 
 
Az önkormányzat két bírálat alatt lévı pályázata várhatóan pozitív döntésre számíthat. A Vidéki örökség megırzése címő 
pályázat támogatásával a kultúrház kerítése, udvar világítása és udvari térburkolata újulhat meg, a Falumegújítás címő 
pályázat pedig a faluközpont - gyógyszertár épületének, és az elıtte lévı térnek a felújítását segíti elı. 
Mivel mindegyik pályázatnak több milliós önerı igénye is van, ez jelentısen megterheli az önkormányzat költségvetését,  
a beruházások lebonyolítását gondos elıkészítésnek kell megelıznie. Azon dolgozunk munkatársainkkal és a Képviselı- 
testülettel, hogy az építkezések és a pályázati elszámolások is zökkenımentesen lebonyolódjanak. 
 
Közös érdekünk, hogy lakóhelyünk megújuljon, szépüljön, olyan környezetet alakítsunk ki magunknak, amire 
büszkék lehetnek az itt élık és elismerést vált ki a hozzánk érkezıkbıl.  
Amióta az Emlékház és a Bányászati Győjtemény elkészült, több turistacsoport, és egyéni látogató is vendégeskedett 
nálunk. Polgármesterként jólesı érzés az elismerı szavakat hallgatni, mikor a falu gondozottságát, az ápolt közterületeit, 
látnivalóit dicsérik. A látogatottság emelésével szándékunk, hogy bevételeinket növeljük. Kérem, óvjuk, védjük ezeket az 
értékeket, hiszen ez a közös vagyonunk, a falué, a miénk. 

                                                                                                                                                     Tóbel János polgármester 
 



§     Hatósági Tájékoztató 
 

TÁJÉKOZTATÓ  a hulladékszállításról   
Az Észak-Balatoni Hulladékgazdálkodási Projekt Tiszta Európa Program keretében kialakított új hulladékkezelı 
rendszer ún.éles üzemeltetése 2011. május 1-tıl kezdıdik  az önkormányzathoz eljuttatott Társulati tájékoztató szerint.  
A hulladékgazdálkodásról szóló törvény értelmében a hulladékszállítás közszolgáltatás. A közszolgáltatás módosított 
díja, az ürítési díj 2011. május 1-tıl két tényezıbıl áll:  alapdíj + literdíj  =  ürítési díj. 
Az alapdíj a rendelkezésre állási díjat jelenti, vagyis, hogy a szolgáltató biztosítja a szolgáltatás igénybe vételi 
lehetıségét az ingatlantulajdonosnak. Az alapdíjat minden lakóingatlan tulajdonosának /bérlıjének meg kell fizetnie, 
függetlenül attól, hogy laknak-e az ingatlanban. 
A literdíj  a ténylegesen szállított mennyiség alapján számított díjtényezı, amelyet 60 literes, 80 literes, 120 literes 
edényzetre állapítottak meg. Figyelem!  Amennyiben lakatlan, vagy idıszakosan lakott ingatlanra valaki mentességet 
kíván igénybe venni, az csak a literdíj megfizetése alóli mentességet jelenti, az alapdíjat a szüneteltetés idejére is 
kiszámlázzák.           Egy edényre és egy alkalomra számított díjak: 

Edényméret 
Alapdíj (Ft bruttó) Literdíj  (Ft nettó) Ürítési díj (alapdíj + literdíj) összesen (Ft 

bruttó /edény /alkalom) 

60 liter 278 175 497 

80 liter 278 233 570 

120 liter 278 349 715 

Változás, hogy kötelezıen bevezetik a hetente történı szállítást április 1-tıl, de az emelt összegő díjat csak május 1-tıl 
kell fizetni.  LOMTALANÍTÁS:   a közszolgáltatás része az évente egy alkalommal.     Figyelem!    Nem elıre 
meghirdetett napon lesz lomtalanítási akció, hanem háztartásonként a lakosok igénye és elızetes bejelentése szerint a 
kuka ürítési napokon biztosítja a szolgáltató. 
Akik a jelenlegitıl eltérı mérető kukát kívánnak vásárolni, vagy már rendelkeznek ilyennel és az kívánják 
használni,  feltétlenül jelentsék be írásban a szolgáltatónak, hogy a módosítást május 1-tıl el tudják végezni. 
(Az Önkormányzatnál áprilisban a közös kuka-rendelést igénylık névsorát az edénymérettel már továbbítottuk a 
szolgáltató felé, nekik nem kell külön bejelenteni !)   
Javasoljuk a Tisztelt Lakosságnak, hogy vegyék igénybe és rendeltetésszerően használják a kihelyezett 
szelektív hulladéktárolókat!  

 
Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy Halimba Község Önkormányzata idén ismét benyújtotta az EU Élelmiszersegély 
pályázatot, tartós élelmiszerekre. A döntés eredményérıl értesítjük Önöket.  

 
Tájékoztató a Halimba Szennyvízcsatorna Beruházó Víziközmő Társulatról 

Halimba Község Önkormányzata az elmúlt években több 
alkalommal, közmeghallgatásokon, testületi üléseken, a 
Halimbai Hírekben is, tájékoztatást adott a szennyvízcsatornázás 
lehetıségérıl és az Önkormányzat által végzett munkákról. A 
2001.óta tartó elıkészítı munkák eredményeként végül elkészült 
a mőszaki engedélyeztetési terv harmadik változata, melyre 
jogerıs vízjogi létesítési engedélyt kaptunk 2010.évben. A 
kedvezı jogszabályi változások értelmében tavaly lehetıség 
nyílt arra, hogy a már mőködı szennyvíz-agglomerációs 
körzethez csatlakozva megoldható legyen a szennyvíz 
összegyőjtése és elszállítása a leggazdaságosabb módon. Így a 
padragkúti átemelıhöz csatlakozva épülhet ki a halimbai 
rendszer.   

A Képviselı-testület 2010. szeptemberében döntött  
pályázat benyújtásáról a Közép-dunántúli Operatív Program 
KDOP-4.1.1/A-10-2010. számú kiírására. A döntésünk elıtt 
megkerestük az ingatlantulajdonosokat, akiknek többsége 
egyetértett e szándékkal.  
A Bíráló Bizottság döntése értelmében 247 088 200 Ft (85%-os 
intenzitású) támogatásra lettünk jogosultak. A támogatási 
szerzıdés megkötéséhez szükséges a nyilatkozat saját forrás 
biztosításáról pályázati önerıként. Az Önkormányzat nem 
rendelkezik akkora pénzeszközzel, hogy egymaga biztosítani 
tudja az önrészt, ezért – mint az országban szinte mindenhol, 
ahol csatornáznak – víziközmő társulatot szükséges alakítani, a 
társulat kaphat hitelígérvényt.  

 
A társulat szervezéséhez ismét megkerestük az ingatlantulajdonosokat, akik 75%-a tett elızetes szándéknyilatkozatot a 
csatlakozásról és lakossági tájékoztató fórumot tartottunk. Ez alapján a szervezı bizottság összehívta a Szennyvízcsatorna 
Beruházó Víziközmő Társulat alakuló ülését 2011.02.18-ra.  Az alakuló ülésen a tulajdonosok 69%-a képviseltette magát 
és egy tartózkodás mellett egyetértettek a társulat megalakulásával.  

Az alakuló ülés megválasztotta a Társulat Intézı Bizottságát: elnöke: Csipszer András, tagjai: Bakos Zsolt, 
Balogh László, Vajai Gábor, Vajainé Szijártó Margit. Az Ellenırzı Bizottság elnökének Kovács Istvánt, tagjainak Paksa 
Jenınét, Poór Istvánt választották.    A Társulat cégbírósági bejegyeztetése folyamatban van. 
A lakosság több, mint 2/3-ának döntése következtében a Társulat megalakítását követıen minden ingatlantulajdonos 
kötelezıen taggá válik és kötelezı lesz fizetnie az érdekeltségi hozzájárulást. 
A Társulat meghatározta az egy érdekeltségi egységre (ingatlanra) jutó érdekeltségi hozzájárulást:   230.000 Ft. 
A Társulat a tagoknak / ingatlantulajdonosoknak egyedileg nyilvántartja a befizetéseit és évente elszámol. A Társulat 
megszőnését követıen szintén elszámolást készít a tagok felé.  

          Tóbel János polgármester 



P A L A T Á B L A  
 

Iskolába hívogató Halimbán 
Minden család számára nagy esemény, amikor gyermekük iskolás lesz, egyúttal nehéz feladat 
kiválasztani a gyermek képességeinek, érdeklıdési körének leginkább megfelelı intézményt. A média 
megtanított már mindenkit arra, hogy az információ akkor válik csak számunkra hihetınek, ha azt személyesen meg is 
tapasztaljuk.  
Ezzel élt a halimbai általános iskola tantestülete is 2011. március 18-án. Délelıtti programunk célja az volt, hogy 
bemutassuk iskolájukat az érdeklıdı nagycsoportos gyerekeknek és szüleiknek. Az óvodás gyermekek, ha még csak 
néhány órára is, de már iskolások lehettek. Büszkén jelentkeztek és osztották meg gondolataikat társaikkal. 
 

 
 

Az órák után a gyermekek együtt tízóraiztak iskolás társaikkal, míg szüleik rövid tájékoztatót hallhattak a leendı elsı 
osztályos tanító nénitıl. Tóthné Horváth Nóra tanítónı elıadásában kitért az általuk alkalmazott olvasástanítás 
módszerére is. Véleménye szerint: az olvasástanítás-tanulás egy titkos út. Csodálatos ösvény, amelyen végigmenni is 
öröm, akár a terelgetı tanító, akár a terelgetett kisdiák szerepében járunk rajta. A legfontosabb, hogy a közöttük lévı 
viszony legyen bizalomra épülı, harmonikus. Jelenleg a kompetencia alapú program keretében, a Meixner-módszert 
alkalmazva terelgetik Halimbán a kis nebulókat az olvasóvá válás derős ösvényén. 
 

 
 

Az ismertetı után a szülık is feltehették kérdéseiket az iskolai élettel kapcsolatosan. A napot játékos sportvetélkedı és 
kézmőves foglalkozás zárta. 

Schvarzkopf Anita 
 



A halimbai Ficánkák Meseországban 
 
A halimbai Dr. Szalai Miklós Általános Iskola 2. 
osztályosaiból álló csapat 3. helyen jutott tovább a 
Hétmérföldes csizmában hetedhét határon át címet 
viselı mesevetélkedı - immár harmadik - megyei 
fordulójára.  
- A csapatok a nevezést követıen megkapták a meséket 
a felkészüléshez. Emellett igényes elıkészületi 
munkákkal is gazdagították a gyerekek a versenyt: 

csapatjelvényt és névtáblát is kellett készíteniük, - 
mondta Sarkadi-Nagy Ágnes felkészítı tanár.  
Azon kívül, hogy a gyerekeknek jó szórakozást jelentett 
a 16 mesével kapcsolatos vetélkedı (totó-lottó, igaz-
hamis játék, villámkérdések, keresztrejtvények, 
dramatizálás, olvasás). A tanárnı reményei szerint a 
meseolvasást is megszerették és észrevétlenül a 
szövegértési képességük is javult. 

 
 
 

 
 

A Ficánkák csapat tagjai Sarkadi-Nagy Ágnes felkészító tanárral  
 
 
Külön öröm számára az, hogy másodikos tanítványai bátran vállalkoztak a megmérettetésre. Pedig nem kis 
feladat számukra a csapatban való munkálkodás, a nagyobbak tapasztalatával szembeni hátrány. Ennek ellenére 
nagyon ügyesen, hátrányukat leküzdve tudtak versenyezni. A tanárnı ezúton köszöni a szülık segítségét és 
támogatását. 

 
A Ficánkák csapat tagjai: Galler Ábris, Preininger Petra, Kovács Levente és Dallos Bálint. 

Schvarzkopf Anita 

További eredmények a 2. osztályban: 
 
- MOZAIK országos verseny területi döntı 7. hely: Kovács Levente 
- Matekguru Kárpát-medencei Matematika verseny országos 11. helyezés: Kovács Levente, Kovács Bogáta, Preininger 
Petra, Dallos Bálint, Galler Ábris, Ruttner András. 

              



Aki kinyit egy könyvet, mindenekelıtt önmagát nyitja ki! 

 
Schvarczkopf Kinga és Pelczhoffer Viktória Lırincz L. László íróval 

 
 

Az Ajkán megrendezett  Kossuth anyanyelvi vetélkedın 
tizenhárom csapat közül második helyezést ért el Mráz 
Anna, Torma Lucia és Vajai Balázs alkotta csapat 
Györkösné Baráth Anikó tanárnı vezetésével. 
 
 
A nagyalásonyi Lırincz L. László Olvasási versenyen a 
3-4. osztályosok közötti korcsoportban Pelczhoffer 
Viktória és Schvarczkopf Kinga páros második lett. 
Felkészítıjük Tóthné Horváth Nóra tanítónı volt. 
 
Bár a dobogóról lemaradtak, a 4. helyen végeztek 
Torma Lúcia-Vajai Balázs 6. osztályos, 5. helyen 
Gfellner Fanni-Noszlopi Ádám 5. osztályos, 6. helyen 
Kiss Alexandra-Torma Krisztina  szintén 5. osztályos 
tanulók. Rajtuk kívül még Darvas Renáta és Pelczhoffer 
Éva alkotta csapat is sikeresen szerepelt. A verseny 

során feladatlapot és egy rajzos feladatot kellett 
megoldaniuk a pároknak. Az esemény díszvendége 
maga az író volt. 
 
Veszprémben bonyolították le a Nyelv-Ész Anyanyelvi 
verseny megyei döntıjét, ahol Vajai Balázs 6. osztályos 
tanuló képviselte az iskolát. 
Györkösné Baráth Anikó magyar szakos tanárnı 
elmondta, hogy diákjait a Couberten-i gondolattal - 
"Nem a gyızelem a fontos, hanem a részvétel" - 
motiválja a megmérettetésre, tapasztalatszerzésre. Ennek 
eredményeként egyre népszerőbbek ezek a versenyek, 
hiszen a jelentkezık száma évrıl évre nı. Emellett hiszi, 
hogy az életpályájukkal példaként szolgáló közismert 
személyektıl kapott személyes elismerések, dicséretek, 
fokozzák tanítványai tanulási kedvét, s pozitív irányba 
alakítják önértékelésüket, igénynívójukat. 

 
 

További eredmények a 4. osztályban 
 

Somvirág csapat – Apáczai Kiadó Tanulmányi Versenyén Budapesten országos 33. helyezés. 
Tagok: Kovács Bonita, Baksa Dominik és Sipıcz Patrik. 

 
Kovács Bonita – Apáczais Országos Népdaléneklési Verseny – országos 10. hely. 

 
További eredmények az 5. osztályban 

 
Mráz Anna –  Kaán Károly Természetismereti verseny megyei 15. hely. 

Kovács Géza - Szivárvány Komplex tanulmányi verseny országos helyezés. 
Matekguru Kárpát-medencei Matematika Csapatverseny – országos 23. hely. 

              Tagok: Domonkos Adrienn, Gfellner Fanni, Cséri Viktória, Torma Krisztina, 
Mráz Anna, Noszlopi Ádám. 

 

További eredmények a 6. osztályban: 
 
Torma Lúcia -  Kaán Károly Természetismereti Verseny  – megyei 3. hely. 
Torma Lúcia - a HEBE Kft. 2010-2011-es tanév I. félévében meghirdetett Spiel und Gewinn! országos német nyelvi 
levelezı versenyén Erste Schritte szinten versenyzett. Nagyon jó teljesítményéért elismerésben részesítették. 

 
 



  
Nyirádi KI MIT TUD? Eredménye 

1.o.: Pingvin-tánc     3. helyezés 
 2. o.: Tőztánc  különdíj 
Mráz Anna, Kovács Anna, Gfellner Fanni – furulya 2. hely 
Kulcsár Eszter  versmondás 2. hely 
Kovács Bogáta  versmondás 3. hely 
Kovács Levente  versmondás 4. hely 
Preininger Petra  versmondás 5. hely 
Dallos Bálint  versmondás 

 
 

 
 

Gyerekek a tankertben   
 

Technika órákon tanítványaink szorgalmasan dolgoznak az Emlékház 
kertjében. Segítettek a gyógynövényes ágyások megtisztításában, gyomláltak, 
kapáltak, veteményeztek. A sárgarépa, zöldség, borsó, uborka és a többi 
zöldségféle az óvoda konyhájára kerül. Lehetıségük van, hogy 

megismerkedjenek a kerti munkákkal, az ott található növényekkel, s egyúttal hozzájárulnak, hogy még 
szebb, rendezettebb környezet várja a látogatókat a község egyik nevezetességénél. 
 
 
 

Papírgyőjtési és iskolaszépítési akció 
 
Az idei évben is megszerveztük iskolaszépítési 
programunkat. Diákok és pedagógusok szorgoskodtak 
április 16-án szombaton iskolánkban és környékén. A 
szokásos tavaszi papírgyőjtési akció mellett felújítás, 
focipálya festés, szemétszedés és virágültetés is volt a 
feladatok között. A környezetvédı és szépítı kis-és nagy 
diákok lelkesedése nem csak erre a napra szól.  
Folyamatosan győjtik az alumínium és mőanyag flakonokat 
és a papírt, ısszel fákat ültettek az iskolaudvarán, télen a 
madáretetık kihelyezésével gondoskodtak a madarakról. A 
jó hangulatú munka szép eredménnyel zárult. A résztvevık 
így jobban sajátjuknak érzik az intézményt, hiszen tehettek, 
tettek érte. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
 



 
 

 
 
 
 
A PAPÍRGYŐJTÉS EREDMÉNYE 
 
I.helyezett:  5. osztály: 1418,5 kg;  
II.helyezett: 6. osztály: 1116 kg;  
III.helyezett: 3. osztály: 613 kg;  
IV.helyezett: 8. osztály: 419,5 kg;  
V.helyezett: 2. osztály: 391 kg;  
VI.helyezett: 4. osztály: 268 kg;  
VII.helyezett: 7. osztály: 257 kg;  
VIII.helyezett: 1. osztály: 118 kg 
 
 
 

 
Kedves halimbai lakosok! 
Szeretettel ajánlom mindenki figyelmébe iskolai weboldalunkat, melynek meglétét, mőködését Kovács Zsolt és 
Schvarczkopf Anita kollégáinknak köszönhetünk. Elérhetı a www.iskolahalimba.hupont.hu címen. 
                             Pálosiné Nagy Katalin 
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10. Jótékonysági bál az óvodásokért 

Ebben az évben január 22-én rendeztük 10. alkalommal immár hagyománnyá 
váló jótékonysági Óvodás Bált. Talán a 10. alkalomnak is köszönhetı, hogy ilyen sokan 
érdeklıdtek rendezvényünk iránt. Az elıkészítı, szervezı munkában is többen felajánlották 

önzetlen segítségüket. 
Meglepıdve, de annál nagyobb örömmel fogadtuk a Csingervölgye Vadásztársaság felajánlását a 
vacsorához. (külön köszönet Ruttner Ferenc segítségéért) 

Farsang jegyében hirdettük meg bálunkat. Ennek megfelelıen színes dekorációval 
és a jó hangulatot megalapozó aperitiffel fogadtuk az érkezıket. 10. alkalommal 
rendezett jubileumi bálunkat Molnár Zoltánné rövid emlékeztetıjével nyitotta meg.  A 
vendégek fergeteges hangulatának hajnali 5 órakor, a rendezık legnagyobb sajnálatára, 
véget kellett vetni. 
 
A bál elıkészítése és kivitelezése jelentıs feladatot rótt, mint az óvoda dolgozóira, mint a szülıkre. 
Ezúton szeretnénk köszönetet mondani mindenkinek, aki bármilyen módon támogatta rendezvényünket. 
Köszönjük a vendégeknek, hogy ilyen szép számmal (idén 88 résztvevıje volt a bálnak) összegyőltek, az 
óvoda dolgozóinak a sok segítséget, a finom vacsorát, melyet elkészítettek a számunkra.  

Köszönet a szülıknek és a halimbai Óvodásokért Alapítvány önkénteseinek, akik segítettek abban, 
hogy a vendégeket kedves kiszolgálás és szépen megterített asztalok várják. 
Örülünk, hogy többen is pártoló jegy vásárlásával járultak hozzá az óvodások támogatásához és a 
tombola-jegyvásárlásnál is hatalmas lelkesedéssel találkoztunk! 
Bízunk benne, hogy mindenki jól érezte magát ezen az estén, és jövıre mindenkivel újra találkozunk. 

A bál bevételét - melynek összege 153 000Ft – óvodánk a gyermekek óvodai életének 

gazdagabbá, színesebbé tételére   fogjuk fordítani. 

Babosné Hock Márta  
   Halimbai Óvodásokért Alapítvány  
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Fejlesztı munka az óvodában 
 

Az iskolába induló kisgyermekek egy részénél gyakran éretlenek azok a funkciók, 
amelyek a biztonságos, örömteli tanulás feltételei. Kialakulatlan a  térben való tájékozódásuk, nincsenek 
tisztában az irányok jelentésével (mint például: bal-jobb, lent-fent, alatt-fölött stb.) Nehezen kapcsolják össze 
a kéz és a szem mozgását, tükörképpel ábrázolnak, fordítva raknak ki különféle alakzatokat, fordítva húzzák 
meg a vonalakat. Ugyanígy gyakran kialakulatlan még náluk a domináns kéz használata is. Kézügyességük, 
rajz készségük sok esetben fejletlen, vonalvezetésük sokszor bizonytalan. 

 
 
Beszédükben gyakran felcserélik a szótagokat, szókincsük” szegényes lehet. Nehezen fejezik ki magukat, nem 

szeretnek összefüggı mondatokban beszélni. Ritmusérzékük bizonytalan. Ezért nem vagy nehezen- észlelik a hosszú és 
rövid hangokat, illetve a szótaghatárokat. Nem hallják ki a hangok egymásutánját a szavakban.  Figyelmük csapongó, 
nehezen összpontosítanak a látottakra, hallottakra. Kevés a kitartásuk egy-egy tevékenység elvégzéséhez. A felsorolt 
funkcióknak meghatározó jelentısége van az iskolaérettség szempontjából. 

 
 
2010. szeptemberében 25 tanköteles korú 

gyermekkel kezdtük a nevelési évet. A korábbi 
évekhez hasonlóan már az év elején a Nevelési 
Tanácsadó szakemberei a szülık jóváhagyásával 
logopédiai-pszichológiai mérést végeztek. Az 
eredményekrıl az óvodapedagógusokat és a szülıket is 
tájékoztatták.  

Nagy örömünkre több nagycsoportos gyermek 
kimagaslóan jó eredményt ért el.. Januárban nyolc 
gyermeket küldtünk iskolaérettségi vizsgálatra. 

 
A szakemberektıl egyénre szabott fejlesztési 

útmutatást kaptunk a hatékony fejlesztı-, 
nevelımunka érdekében. A szakvéleményekben leírt 
problémákra a legmagasabb szinten tudunk segítséget 
nyújtani. 

 

• Óvodánkban heti rendszerességgel logopédus 
foglalkozik a beszédfejlesztést igénylı 
gyermekekkel.  

• A tanulásban akadályozott gyermekek 
fejlesztését gyógypedagógus látja el. 
 

Az egyénre való figyelést elengedhetetlennek tartjuk, 
hiszen a gyermekek különbözı adottságokkal születnek, 
különbözı körülmények között nevelıdnek. A 
különbségek természetesek, amelyeket tudomásul kell 
vennünk, akár élményeiket, érzelmeiket, magatartásukat, 
értelmi képességeiket tekintve is – ezért a velük való 
bánásmód sem lehet azonos. Mindezeket szem elıtt 
tartva a fejlesztıi munkát elsısorban a csoportban 
végeztem az óvodás korosztálynak leginkább megfelelı 
játékos, manipulatív tevékenységeken alapuló 
fejlesztıjátékok segítségével. 

 
A szülık több alkalommal is bizalommal fordultak hozzám. İket is bevontam a fejlesztési 
folyamatba: otthon is végezhetı fejlesztıjátékokkal, közös feladatok ajánlásával és az elfogadást 

erısítı szemléletformáló tanácsadással. 
A harmonikus fejlıdéshez vezetı úton nagy szükségünk van a családdal való 

együttnevelésre,  
szeretetre, türelemre. 

 
Közös munkánk eredményeként ebben az évben 21 gyermek kezdi meg tanulmányait, ebbıl 18-an a halimbai 
általános iskolában.  
 

         Babosné Hock Márta 
fejlesztı-óvodapedagógus 

 
 
 
 

 
 



Egészség  oldal  
 

A lázcsillapításról 
A láz a szervezet védekezı mőködése során alakul ki. Általában valamely kórokozó (vírus, baktérium, gomba stb.) 
jelenlétére utal, de gyulladásos folyamatot is jelezhet számunkra. Láz során olyan lázkeltı anyagok szabadulnak fel a 
szervezetben, melyek a test belsı normális hımérsékletét megemelik, ezáltal új hımérsékleti egyensúlyt alakítanak ki.  
A láz természetes jelenség, az immunrendszer válasza a fertızésre, és bizonyos fokig a beteg jóbarátja. A normálisnál 
magasabb testhı gyilkolja a vírusokat, bacilusokat, felgyorsítja a gyógyulás folyamatát. Ezért szoktam javasolni, hogy 
hıemelkedésre még ne adjunk gyógyszert a gyermekeknek.  Fontos, hogy a láz mindig tünet, nem pedig betegség. 
Jelez, megmutat valamit, rávilágít arra, hogy valami nincs rendben a szervezettel. 
 
Normális testhınek a 36,0- 37,0 °C- -ig terjedı tartományt 
tekintjük, 38,0 °C-ig hıemelkedésrıl, felette lázról beszélünk, 
39,0 °C-felett magas lázról van szó. A láz kísérı tünetei 
károsíthatják a szervezet mőködését, gyorsul a szívverés, 
anyagcsere, nehezített lesz a légzés. 
A testhımérsékletet emeli a magas környezeti hımérsékleten 
(pl. fürdı is), sok meleg ruhába öltöztetésen kívül a 
folyadékfelvétel elmaradása, fokozott izomaktivitás (betegség 
esetén a túlságosan hamar kezdett mozgás!) is. Az elızıeken 
felül este mindig magasabb a testhımérséklet, egyedi 
eltérések is lehetnek egyes gyerekek, fıleg csecsemık 
normális testhımérséklete között. Emiatt célszerő az 
újszülöttek alaphımérsékletét pár alkalommal megmérni, 

hogy legyen mihez viszonyítani ezt az értéket megbetegedés 
esetén.  Amennyiben a szokottnál kissé magasabbnak találják a 
hımérsékletet, elıször meg kell itatni, majd biztosítani kell a 
megfelelı hıleadást (pl. kitakarás), ezek után vissza kell mérni a 
lázat.  
A hónaljban mért hımérséklet mellett szájban, fülben illetve 
végbélben is mérhetünk lázat, a végbélben mért hımérséklet 
értékébıl azonban 0,5 °C-ot le kell vonni. Azaz, ha a csecsemı 
végbelében 38,1 °C-ot mérünk, akkor a kicsi tényleges 
hımérséklete 37,6 °C, tehát még nem lázas. Néhányan fülbe 
dugható digitális hımérıt, cumis hımérıt, illetve homlokra 
tehetı hımérı szalagot használnak. Általában megbízhatóbbak 
a hagyományos higanyos lázhımérık, bár az utóbbi idıben a 
komolyabb digitális hımérık is pontos értéket mutatnak.  

 
A kézrátételes hımérséklet megállapítást semmiképpen se alkalmazzuk, nagyon megtévesztı. 

 
Mindig mérjük meg a kicsi lázát, hiszen két percet vesz igénybe, ugyanakkor a kezelés és a láz okának 
kiderítése szempontjából orvosuknak nem mindegy, hogy mennyi volt a gyermek hımérséklete. Fontos 

kiemelni, hogy a lázcsillapítás során ne arra törekedjünk, hogy a gyermek láza teljesen lemenjen, hiszen a nagy 
hımérséklet ugrás is ugyanúgy megviseli a szervezetet. Például egy 39 °C láz esetén elég, ha 38 °C-ig vagy 37,5 °C-ig 
csillapítjuk a gyermek hımérsékletét, nem kell a normál 36,5 °C-ra törekedni. 

Kétféle lázcsillapítási módszer ismeretes, a fizikális és a gyógyszeres, amiket mindig együtt alkalmazzunk. 
Tudatlanságból eredıen hibásan, félve, vagy egyáltalán nem nyúlnak a fizikális lázcsillapító eljárásokhoz az emberek, pedig ezek 
az eljárások nemcsak hatásosak, önmagukban is, de megkímélik a szervezet méregtelenítı apparátusát a gyógyszerektıl.  
 
Fizikális lázcsillapítás:     
1. Hőtıfürdı esetén engedjünk a 
fürdıkádba mellkasig érı, kb. 38 °C 
hımérséklető vizet. Ültessük bele a 
kicsit, csecsemıt alkarunkkal 
alátámasztva tegyük bele, majd hideg víz 
hozzáadásával fokozatosan hőtsük a 
vizet, közben kezünkkel kevergessük a 
vizet. Arra vigyázzunk, hogy ne hőtsük le 
nagyon gyorsan a vizet, illetve ne hőtsük 
le 22 °C alá, mert görcsöt okozhat a 
gyermeknek. A hőtıfürdıt kb. 5 percig 
alkalmazzuk, szükség esetén több 

alkalommal. 10-20 percenként 
ellenırizzük a testhımérsékletet. Abba 
kell hagyni, ha szája, bıre elkékül, 
remeg, szárazra kell törölni a testet ilyen 
esetben.   
2. Priznitz = állott vizes borogatá: Egy 
lavórba engedjünk langyos vizet, tegyünk 
bele egy törölközıt, jól nedvesítsük át, 
csavarjuk ki, majd a gyermek törzsét 
hónaljtól combközépig tekerjük be vele. 
Erre egy vékony száraz ruhát tegyünk. Ha 
a nedves törölközı átvette a test 
hımérsékletét (pár perc múlva), cseréljük 

ki egy másik langyos vízbe mártott 
törölközıvel. Ezt mindaddig folytassuk, 
míg a gyermek láza le nem megy. Fontos 
eloszlatni egy tévhitet. Sokan jönnek úgy 
a rendelıbe, „a kicsi csuklójára, bokájára 
tett vizes ruhát”, mégsem használt. Ezzel 
nem érdemes próbálkozni, mert nem is 
fog. A csukló, boka felszíne ugyanis túl 
kicsi ahhoz, hogy segítsen, a gyermek 
egész törzsét be kell ahhoz tekerni, hogy 
a láza lemenjen. Abba kell hagyni, ha 
szája, bıre elkékül, remeg, szárazra kell 
törölni a testet ilyen esetben.  

 
Gyógyszeres lázcsillapítás:  
Lázcsillapító gyógyszerek, szirupok és kúpok, vény nélkül kaphatók a gyógyszertárakban. Ezek 
alkalmazásánál nagyon fontos ügyelni arra, hogy mindig csak a meghatározott mennyiséget adjuk a 
kicsinek. Általában mindegyik gyógyszer csak 4 óránként adható (ez igaz a kúpokra is), de ha nagyon rossz 
a helyzet és az orvos megengedi, kétféle, különbözı hatóanyagú gyógyszert is kombinálhatunk. Bár általában 
hajlamosak vagyunk a gyógyszeres doboz felnyitása után a csomagolással együtt a kukába dobni a mellékelt 
tájékoztatót is, legalább a gyerek esetében ne tegyük! Mielıtt benyomnánk a kicsi szájába az elsı adagot, érdemes 
alaposan átböngészni a feleslegesnek tőnı papírt, hiszen a megfelelı adagolásról, a hatóanyagokról, s persze, a 
lehetséges kockázatokról és mellékhatásokról is minden információt megtalálunk benne.   Háromféle gyógyszer közül 
választhatunk:  az amidazophen, az ibuprofen és a paracetamol tartalmúak közül.    Fontos kitapasztalni, hogy 
gyermekünknek melyik készítmény válik be a legjobban. Minden szervezet egyéni, így az is egyedi, hogy hogyan hat a 
gyógyszer a gyermekünk szervezetére, hat-e rá egyáltalán. 



 
Tippek 

 
• Lázas gyereket ne takarjunk be vastagon, és ne öltöztessük meleg pizsamába. Ezzel is segíthetjük, hogy a 
szervezete minél több hıt leadjon, és magától is lejjebb kússzon a láza.  
• Ne akarjuk az aktív, pörgı gyereket mindenképpen ágyba fektetni, ha lázas. Persze, jobb, ha nyugton tud egy 
kicsit maradni, de inkább meséléssel, közös rajzolással tartsuk egy helyben.  
• Szellıztessünk rendszeresen, ha lázas beteg a gyerek. Egyrészt neki is jól esik a friss levegı, másrészt így 
kevesebb kórokozó kering majd a lakásban. Ilyenkor is elég egy vékony takaróval betakarni.  
• Ne erıltessük az evést. A lázas gyerek általában étvágytalan, de a folyadékot kívánja. Adhatunk neki könnyő, 
inkább pépes ételt, húsleves lét, joghurtot, kefírt, kakaót, ezekkel jelentıs mennyiségő kalóriát és ásványi anyagot, 
vitamint is kap. Itassunk továbbá a kicsivel minél több folyadékot. 
• A citromos meleg tea jótékony hatása csak legenda. A C-vitamin hı hatására nagyrészt lebomlik, így ha 
szeretnénk extra C vitaminhoz juttatni a gyereket, készítsünk neki limonádét. Hidegen. 
 

Szalai Katalin védını 

 

 

VVVEEESSSZZZÉÉÉLLLYYYBBBEEENNN   AAA   BBBIIIZZZTTTOOONNNSSSÁÁÁGGG!!!   
         

AAA   BBBIIIZZZTTTOOONNNSSSÁÁÁGGGAAA   ÉÉÉRRRDDDEEEKKKÉÉÉBBBEEENNN   FFFOOOGGGAAADDDJJJOOONNN   MMMEEEGGG   NNNÉÉÉHHHÁÁÁNNNYYY   TTTAAANNNÁÁÁCCCSSSOOOTTT!!!   
 

1. ÁLDÁS VAGY ÁTOK? 
A felnıttek gyakran csak kapkodják a fejüket, hogy gyermekük milyen 
otthonosan mozog az Internet világában, szinte minden információt innen 
szereznek be, de nem csupán a tartalmi szolgáltatásokat veszik igénybe, 
hanem chatelnek, e-maileket küldenek, közösségi oldalakat látogatnak, és 
leggyakrabban játszanak.  

A gyermekek védelmét legmegfelelıbben a szülıi felügyelet 
szolgálhatja, emellett szoftveres szőrıprogramok is segítségükre lehetnek, 
azonban semmiféle technikai megoldás soha nem helyettesítheti a szülıi 
felügyeletet.  
Az Internetet rendszeresen használó gyermekek szüleinek alaposan meg 
kellene ismerkedni a rendszer használatával, tartalmával, hiszen csak 
ekkor válhat képessé arra, hogy gyermekével megbeszélje azokat a 
kérdéseket, problémákat, amelyeket a gyermek is észlel, illetıleg így lesz 
képes megelızni a bajt.  

Az Internet a gyerekekre egyrészt bizonyos tartalmainál fogva jelenthet veszélyt, hiszen a tisztességes weboldalak 
mellett könnyen találkozhatnak olyan oldalakkal, amelyek megtévesztı, hamis információkat, 
vagy a gyermekek egészséges erkölcsi- és szellemi fejlıdésére káros, így pornográf és 
erıszakos tartalmú információkat közölnek.  

Az ilyen oldalak elkerülése érdekében nagyon fontos, hogy a szülı irányítsa a 
gyermek internetes tartalmakkal kapcsolatos érdeklıdését, legyen a segítségére felfedezni 
azokat a honlapokat, amelyek a gyermek számára érdekesek, hasznosak és szórakoztatóak. E 
pozitív tartalmak elérhetıvé tétele az, amely a leginkább jótékonyan befolyásolhatja a 
gyermekek internetezési szokásait.  
 
Fontos, hogy a szülı legyen érdeklıdı, ha a gyermeke valamilyen általa felfedezett netes újdonságról számol 
be, vagy éppen valami olyanról, amely a számára nem tetszı. Az ilyen beszélgetések segíthetik az igényes 
internetezés kialakítását. Jó alkalmak lehetnek arra, hogy a gyermekben tudatosítsák, hogy a zavaró, nem tetszı 
oldalakat csak egyszerően hagyja el, hiszen az internetezés szabadsága éppen arra jó, hogy azt nézzük meg, ami a 
számunkra hasznos és helyes. A gyerekek nem félnek a világhálón, hiszen otthon vannak, a szülık pedig gyakran 
nem tudják, hogy miféle veszélyeket rejt a virtuális világ.  
Csalók, adathalászok és zaklatók prédái lehetnek a gyerekek, ráadásul a netes kukkolás nem büntethetı, így a 
pedofilok is kényük-kedvük szerint szedhetik áldozataikat. 
                                            

Köszönettel:    az Ajkai Rendırkapitányság munkatársai,  
Tel.: 112,   06-88/ 500-990 



 

Mővelıdési Ház hírei 
 

Tisztelt Halimbai Lakosok! 
A Mővelıdési Házban történt eseményekrıl dióhéjban: 

Az elmúlt év téli programjai között szerepelt az „Adventi munkadélután”, melyet 2010. november 26-án 
tartottunk Györkösné Baráth Anikó pedagógus és Vargáné Marika virágboltos segítségével a Mővelıdési Ház 
nagytermében. Az érdeklıdık adventi koszorúkat, asztali és ajtó díszeket készíthettek. Köszönjük a segítıkeek ezt a kellemes 
délutánt! 
2010. december 6-án a Mikulásváró ünnepség keretében sokan nézték meg a 
Hársfa Óvoda óvodapedagógusainak színvonalas, remek elıadását, melyben 
szerepet kaptak a nézıtéren ülı gyerekek is, akik versekkel, énekekkel 
köszöntötték a Mikulást. A Mikulás 145 csomagot osztott ki a jelenlevı 
gyerekek között. A mősor után a Mikulás útnak indult, hogy elvigye az 
ajándékokat, azoknak a gyerekeknek, akik igénybe vették a „Házhoz megy a 
Mikulás” szolgáltatást. Köszönet Gyulovics Péternek és a Hársfa Óvoda 
óvodapedagógusainak a közremőködést. Ezúton szeretném megköszönni 
Ghiczy Norbert helyi lakos-vállalkozónak, önzetlen és példaértékő 
támogatását, hogy ismét hozzájárult a kiosztott Mikulás csomagokhoz. 

2010. december 16-án Karácsonyi kézmőves foglalkozást 
szerveztünk, melynek keretében a gyerekeknek, mézeskalácsot 
díszíthettek, gyöngyöt főzhettek, csengıket, angyalkákat 
festhettek, csillagokat hajtogathattak, ablak-, narancsdíszt 
készíthettek. Köszönöm Vajainé Szijártó Margit, Torma-Szabó Anett, Szabó Mónika, Galler-Mike Éva, 
Györkösné Baráth Anikó és Hársfa Óvoda dolgozóinak a segítségét. 

 

A 2010. utolsó programja a Falusi Karácsonyi Mősor volt, mely 2010. december 18-án délután 16 órakor 
kezdıdött. A Dr. Szalai Miklós Általános Iskola tanulói egy szép karácsonyi jelenetet adtak elı, melyet Harmat 
Zsuzsa és Györökné Baráth Anikó állított össze, köszönjük a színvonalas mősort. A mősor után az Általános 
Iskola Diákönkormányzata meleg pogácsával és teával kínálta meg a vendégeket, segítségüket nekik is 
köszönjük.  
2011. februárjától - nyárig a Mővelıdési Ház felújítás miatt zárva tart, programjainkat más helyszínen tartjuk.   
 

Így elsı programunkat a Húsvéti Kézmőves foglalkozást is a Dr. Szalai Miklós Általános 
Iskolában tartottunk 2011. április 19-én 16 órakor. A kisiskola épültében az iskola 
pedagógusaival csipeszbábukat, szívószál-virágokat, tojástartót, hőtı-mágnes csibe figurát 
készítettek, magokkal díszíthették a papírtojásokat, a kirakott nyúlfigurákat színeztek és 
Vajainé Szijártó Margit nénivel húsvéti tojást festhettek. Köszönjük az iskola 
pedagógusainak, Gallerné Mike-Évának és Vajainé Szijártó Margitnak a segítségét. Külön 
köszönet Mohos Bálint helyi lakosnak, aki 60 db tojást ajánlott fel a kézmőves 
foglalkozásra.  

 
 
2011. évi rendezvényeink az Anyák Napi ünnepség, melyet 2011. május 2-án 17 órakor 
lesz, a Dr. Szalai Miklós Általános Iskola Tornatermében.  
Sok szeretettel várunk minden anyukát és nagymamát a rendezvényre!  
 

2011. május 14–én a Családi Egészségnapot szervezünk! 
Elızetes a várható programokról:  Kutyás terápiával; VASZATI a Otthon energiája Szincsák 
Anna elıadásában; Pécsi Tudomány Egyetemrıl csontritkulásról, szív és érrendszeri 
megbetegedésekrıl adnak tájékoztatást;  emellett szőrıvizsgálatok. A Hársfa Óvoda 
egészséges étkekkel várja a vendégeket. Részletes programokat plakáton mutatjuk be. 
Várunk minden kedves helyi lakost és érdeklıdıt, nem fognak unatkozni! 

 
 

Bınyi Mónika 
mővelıdésszervezı 



Civil oldalak 
 

Halimba Községért Közalapítványhírei 
A Halimba Községért Közalapítvány tagsága a közelmúltban kicserélıdött. Branstädter Elekné, Borbély Éva, 
Makkosné Balogh Adrienn és Iglódi László távozott a kuratóriumból. Tagsága megtartása mellett, lemondott elnöki 
tisztségérıl Vajainé Szijártó Margit. A községünkért kifejtett önkéntes munkájukat ezúton is nagyon szépen köszönjük.  
 
A régi tagok – Vajainé Szijártó Margit, Vörös László- mellett Pölczmann Istvánné, Schvarczkopf Anita és Szabó Ildikó 
alkotják a kuratórium tagságát. Elsı győlésükön Szabó Ildikót a kuratórium titkárává, Schvarczkopf Anitát pedig 
elnökévé választották.  

A közalapítvány továbbra is kiemelten kezeli Halimba község intézményeinek, társadalmi szervezeteinek, 
személyegyesüléseinek és a község fejlesztési céljainak támogatását. Ennek érdekében a következı területeken folytat 
közhasznú tevékenységeket: 

• Egészségmegırzés, betegségmegelızés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység 
• Szociális tevékenység, családsegítés, idıskorúak gondozása 
• Nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés 
• Kulturális tevékenység 
• Kulturális örökség megóvása 
• Mőemlékvédelem 
• Természetvédelem, állatvédelem 
• Környezetvédelem 
• Gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek-és ifjúsági érdekképviselet 
• Hátrányos helyzető csoportok társadalmi esélyegyenlıségének elısegítése 
• Sport, a munkaviszonyban és a polgári jogviszony keretében megbízás  
     alapján folytatott sporttevékenység kivételével 
 

Az alapítvány köszönetet mond mindazoknak, akik adójuk egy százalékával vagy egyéb módon támogatták mőködését. 
Az eddig befolyt pénzösszegbıl, pályázat útján több civil szervezet és intézmény is részesült. Így többek között a nyári 
történelmi-, életmód- horgász-tábor, és a családi egészségnap sikeres lebonyolításához is nyújtottunk anyagi segítséget.    
          Kérjük a lakosság további segítı támogatását!  
Intézmények, társadalmi szervezetek számára - a fentiekben megfogalmazott célok, tevékenységek anyagi támogatására -
ezévben is kiírjuk pályázatunkat. A részletes pályázati kiírás megtekinthetı a www.halimba.hu  honlapon és a hirdetı 
táblákon. Adatlap letölthetı a honlapról, és személyesen is kérhetı az Alapítványtól.   

          Schvarczkopf Anita elnök 
 
 
 

        A Bányász Nyugdíjas Klub és Amatır Színjátszó Kör hírei 
 
Bányász Nyugdíjas Klub és az Amatır Színjátszó Kör  
2010. novemberében Bazsin az Idısek Napja alkalmából egy órás mősorral 
kedveskedtünk idıs embertársainknak, ahol finom vacsorával vendégeltek meg 

bennünket. A nap jó hangulatban tánccal zárult.       
Decemberben a hely Mővelıdési Házban karácsonyi ünnepséget tartottunk, Kovács Tibor egy 20 perces zenés 
karácsonyi vetítéssel lepett meg minket, mely megható volt,  köszönjük. Az óévet közös vacsorával, tánccal 
búcsúztattuk.  
Klubunkról egy bemutatás  az „Élet az Éveknek” címő újságban is megjelent. 
2011. elsı negyedévi tevékenységérıl: 
A hosszú tél után a nyugdíjas klubunk is megkezdte a 2011. évi programjait is, február 22-én Hévízen egy 
Országos „Ki Mit Tud” vetélkedın vettünk részt, ahol az elıdöntıben nagyon jó eredménnyel szerepeltünk, így 
a folytatás a középdöntı, mely ısszel Siófokon lesz. Márciusban a klub nıi tagjainak Nınapot rendeztünk. Az 
elsı negyedévet áprilisban egy közös jó hangulatban telt, finom vacsorával zártuk.  

Jánosi Istvánné klubvezetı 
 
 
 
 
 



Mozgássérültek Veszprém Megyei Egyesületének    Halimbai Mozgássérültek Veszprém Megyei Egyesületének    Halimbai Mozgássérültek Veszprém Megyei Egyesületének    Halimbai Mozgássérültek Veszprém Megyei Egyesületének    Halimbai –––– Szıci Szıci Szıci Szıci---- Nyirádi Csoportja Nyirádi Csoportja Nyirádi Csoportja Nyirádi Csoportja    
 

Kedves Mozgássérültek, Tisztelt Olvasók! 
A VMME Halimbai Csoport tagjai program-dúsan kezdhették az idei évet!  A tél végén a sárvári 

gyógyfürdıben pihentettünk egy napot és feledhettük el a hosszú tél fáradalmait.  
 

Ha tél, akkor tél előzése: Mohács. A csoport már harmadik alkalommal utazott 
a busók földjére. A felvonulás, az avatás, a kirakodóvásár és a zene 
hangulatával, majd az esti máglyagyújtással búcsúztattunk a telet. 
Most elıször ünnepeltünk és köszöntöttünk a csoport hölgy tagjait színházi 
látogatással. A Veszprémi Petıfi Színházban a Csókos asszony címő operett 
elıadást néztük meg. A színházi elıadás maradandó élményt nyújtott 
mindenkinek, a kiváló szereposztásban az operett mellett a humor és a tánc is 
fıszerepet kapott. Az elıadás elengedhetetlen kelléke volt színházi díszlet és a 
jó hangulat. A több mint három órás elıadás mindenkit kárpótolt az éjszakai 
utazás miatt.   
A mozgássérültek vezetısége és tagjai kis pihenı után a jó idı megérkezésével 
nagyszabású bográcsos találkozót szervez 2011. május 28-án (szombaton) 
Halimbán, az Emlékház udvarán, amire örömmel várja tagjait, a tagok 
hozzátartozóit és a meghívott vendégeket. A halimbai csoport tagjai önkéntes 
vállalásukkal folyamatosan gondozzák a falu közterületén lévı virágágyásokat 
és segítséget nyújtanak az Emlékházban is Tóth Viktóriának.    
 
Kérjük a mozgássérült tagokat, hogy a napokban megküldött körlevélben szereplı csekken az éves tagdíjat befizetni és ha 
módjukban áll, az adójuk 1%-át a feltüntetett adószámra felajánlani szíveskedjenek a Mozgássérültek Veszprém Megyei 
Egyesülete részére.   Köszönjük az idei önkormányzati támogatásokat és minden segítséget, ami programjaink 
megvalósítását segíti. Programjainkra szeretettel várunk mindenkit.  Jó egészséget!   

                                                 Tisztelettel: Kovács Tibor csoportvezetı  
 

GEOLINO HÍREK 
 

A halimbai székhelyő GEOLINO Természetbarát Egyesület 2011. március 
11-én tartotta közgyőlését az Ezüstfenyı Turistaszállóban.  Az elmúlt év 
eseményeinek értékelésén túl az idei év programjáról, új kihívásairól esett 
szó. Az Egyesület a 2011-es évben is fı célkitőzése a Halimbára látogató 
turisták, osztálykirándulások, táborok sokszínő és igényes 
programkínálatának megszervezése, elısegítése. A Halimba és környéke 
látnivalóinak népszerősítése érdekében az Egyesület rendszeresen nyílt 
túrákat is szervez Halimba szőkebb és tágabb környezetében egyaránt, ahol 
bárki megismerkedhet a csapat tagjaival, akik szívesen átadják ismereteiket 
az érdeklıdıknek.   
Az egyesület programjairól a  www.geoturak.hu oldalon lehet tájékozódni. 

  
           GYÓGYNÖVÉNYISMERETI  
         NYÁRI  TÁBOROK  HALIMBÁN 
A tábor programjának gerincét a vadon élı és a termesztett 
gyógynövényekkel, győjtésükkel, feldolgozásukkal, hatásukkal és az 
alkalmazásuk lehetıségeivel való ismerkedés adja. A foglalkozásokat 
nagyobb részt terepen és a gyógynövénykertben, kisebb részben zárt 
helyen, elıadások formájában tartjuk, alkalmazkodva az idıjárási 
viszonyokhoz (esı, túl nagy meleg). A vadon élı gyógynövényekkel 
való ismerkedést rövid helyismereti és geológiai kirándulásokkal is ki 
fogjuk egészíteni.  
A gyógynövényes foglalkozásokat Dr. Babulka Péter 
gyógynövénykutató, a geológiai kirándulást Paksa Milán középiskolai 
tanár, geotúra-vezetı tartja. A tábor indítás minimális létszáma: 12 fı. 
A táborok idıpontjai : 2011. június 17-20. (I.), július 29 - augusztus 1. 
(II.),   augusztus 12-15. (III.) (péntektıl – hétfıig). A táborok pénteken 12 órától kezdıdnek és hétfı délutánig tartanak. 
Érdeklıdni az Ezüstfenyı Turistaszállóban, illetve a 06-30/499-5103-as telefonszámon lehet.  

Paksa Milán Geolino T.E. elnök 



„ „EGYÜTT A JÖVİÉRT HALIMBÁN” EGYESÜLET HÍREI 
SZERETETTEL ÉS TISZTELETTEL ÜDVÖZLÖM A KEDVES OLVASÓT! KÉREM, HA LEHETİSÉGÜK VAN RÁ, KLEKKELJENEK 

EGYESÜLETÜNK HONLAPJÁRA IS: www.ejhaegyesulet.hu . 

Minden rosszban van valami jó… 
Talán valamennyien úgy gondoljuk, hogy igaz ez a mondás. Mégis vannak olyan szomorú események, amelyekben 
nagyon nehéz megtalálni a pozitívumot, bármennyire is szeretnénk. Ide sorolhatjuk a 2010. október 4-én Kolontáron és 
Devecserben történt vörösiszap-katasztrófát is. Azt hiszem én mégis találtam valami jót, ami e szörnyő tragédia kapcsán 
történt. Ez pedig a példátlan összefogás. Sokat hallhattunk már errıl a különbözı híradásokból, de talán vannak, akik 
még nem tudják, hogy a halimbai emberek is több területen óriási tettrekészséggel és segíteni akarással vették ki részüket 
a károk enyhítésébıl. Több segélygyőjtı akció is szervezıdött egymással párhuzamosan. Győjtöttek a halimbai emberek 
tartós élelmiszereket, tisztítószereket, játékokat, tanszert, pénzt, ruhát. Sok férfi szervezetten, vagy egyénileg járt át a 
közeli településekre és fizikai munkájával segítette a kárelhárítást. Mások az Ajkán létrehozott adománygyőjtı 
állomásokra mentek dolgozni hetekig, válogatni, szortírozni az összegyőlt adományokat.  Magam is úgy éreztem, valamit 
tenni kell… Devecserben élı ismerıseimtıl megtudtam, hétvégente százával érkeznek az önkéntes munkások hozzájuk az 
ország minden részérıl. Az ı étkezésük csak adományokkal oldható meg. Poór Istvánné Violnak csak néhány szóban 
említettem meg az óvodában, hogy talán mi is fızhetnénk az önkénteseknek, ı máris szervezni kezdte a munkát. Tíz perc 
múlva kész lett a menüsor, fél óra múlva megtörtént az alapanyagok beszerzése. Az óvoda dolgozói egy emberként álltak 
az ötlet mellé. A lelkesedés eredményeképpen október 16-án szombaton 300 adag ételt vittünk el és osztottunk szét 
Devecserben. Az önkéntesek többnyire fásult, fáradt egyetemisták voltak, akik hálás pillantásokkal, félmosolyokkal 
köszönték meg a meleg ételt. Korábban csak filmen láttam ilyet. Szinte háborús viszonyok uralkodtak a plébániaudvaron, 
pedig azelıtt itt nyugalom és béke honolt. Tömeg, sár és iszap mindenütt, sok szorgoskodó ember, akik tették a dolgukat 
csendben. Senki nem panaszkodott, de mindenki komor, fásult volt. Napsütéses idı, száraz levegı vett körül minket, 
torkunkat marta a por. Idınként egy helikopter vizet permetezett a fejünk fölött.  A helyi szervezık megkértek minket, 
hogy a másoktól kapott étel kiosztásában is segítsünk. A velünk utazó halimbai férfiak, Bakos Zsolt és Kovács Attila 
kérés nélkül beálltak az adományhordók közé. Babosné Hock Márti jó szervezıkészségével a plébániaudvaron uralkodó 
káoszt átlátva szemcseppet, gumikesztyőt, vagy éppen ülıhelyet keresett és talált a rászorulóknak. Az ı lélekjelenlétét 
csodálva elgondolkodtam: ebben az egész, szörnyő tragédiában csak az a jó, hogy a körülöttem élı emberek legjobb 
oldalát ismerhettem meg. 

Büszke vagyok rá, hogy ilyen emberek között élhetek és dolgozhatok! 
Köszönöm Tóbel János polgármesternek és Molnár Zoltánné óvodavezetınek, hogy az óvoda konyháján fızhettünk! A 
300 adag tárkonyos raguleves, valamint csirke becsinált leves kenyérrel, pogácsával és kaláccsal úgy készült el, hogy 
minden alapanyag ingyenes felajánlásból származott. Köszönöm a hozzávalók felajánlását: Tóth Viktóriának, Takács 
Józsefnének (Tercsi bolt), Somlai Szabolcsnak (Somi bolt), Szabó Mónikának, az EJHA Egyesületnek, az ANKER 
pékségnek, és két padragkúti felajánlónak is: Szigeti Károlynak és az N.plast Bt.-nek. Köszönet a szervezésért és 
lebonyolításért Poór Istvánné Violnak. Végül, de nem utolsó sorban szeretném megköszönni a munkáját azoknak az 
embereknek, akik azon a szombati napon reggel 6 órától fáradhatatlanul fıztek és a helyszínen is önzetlen 
segítségnyújtással mutattak példát: Dél Károlynénak, Berzsenyi-Simon Szilviának, Gyulovics Lászlónénak, Poór 
Istvánnénak, Babosné Hock Mártának, Borbély Évának, Dorosziné Szántó Erikának, Tóth Viktóriának, Mohos 
Juditnak, Bakos Zsoltnak, Kovács Attilának. 
Másnap süteményeket kértek Devecserbe tılünk uzsonnára. Ennek megszervezését Tóbel János polgármester úr vállalta 
és a helyi civil szervezetekkel egyeztetve egy egész kisbuszra való süteményt győjtött össze és szállított Devecserbe. 
Köszönet ezért a civil szervezetek közül a Mozgássérültek Veszprém Megyei Egyesületének Halimbai- Szıci- Nyirádi 
Csoportjának, a Bányász Nyugdíjas Klub, az Amatır Színjátszó Kör és a Mozgáskorlátozottak Klubja valamennyi 
tagjának. Mód Miklós devecseri plébános így köszönte meg szentmiséjén az adományul kapott ételt: „Aki ételt ad, azt 
akarja, hogy éljünk, még ezen a sivár, kietlen tájon is.” Szerintem szinte minden halimbai lakos kivette a részét az 
önzetlen segítségnyújtás valamelyik formájából. Jó ilyen közösséghez tartozni! 

Kovács Attiláné 
 

Angol tanfolyam 
Az egyesület tagjai 2010. októberétıl négy hónapon át kezdı és haladó szinten angolul tanulhattak költségtámogatással. 
17 fı élt a lehetıséggel és tanulták végig hétrıl hétre szorgalmasan a telet. Mindannyiuk nevében állíthatom, megérte! 
Sikerült a rég tanult ismereteket feleleveníteni, és újakat szerezni. Többen abszolút kezdıként, most tanultak elıször 
angolul. İk is tudnak már bemutatkozni, köszönni, önmagukról beszélni (életkorukról, lakóhelyükrıl, családjukról, 
foglalkozásukról, hobbijukról), tudnak kérni, vásárolni, számolni, órát leolvasni angol nyelven. Kár, hogy vége! Máris 
hiányzik a tanfolyam! İsszel folytatjuk! 

Kovács Attiláné 



                 Nemzedékek találkozója 
Harmadik éve rendezi meg advent 
idıszakában (2010. december 10-én) az 
Együtt a Jövıért Halimbán Egyesület és 

a Mozgáskorlátozottak Klubja a 
Nemzedékek találkozója elnevezéső programját. A 
nemzedékek találkozója mentes minden felhajtástól, a 
meghitt, családias ünnepségekre hasonlít. Bár a két 
halimbai civilszervezet tagjainak életkora között 
generációk nıttek fel, mégis fontosnak tartják a 
kapcsolat ápolását, a közös találkozásokat. A két klub 
vezetıje Branstädter Elekné Zsuzsika néni és Csipszer 

András köszöntötte a megjelenteket. Csipszer András 
örömét fejezte ki, hogy a családok gyermekeikkel együtt 
jöttek el. Példát mutatva számukra, ennek a szép 
hagyománynak a továbbvitelének a fontosságára. Az 
este folyamán felcsendültek a karácsony klasszikusai 
mind zenében, mind versben. Az EJHA egyesület tagjai 
saját kezőleg készített mécsessel ajándékozták meg az 
idısebbeket. A süteményekkel és szendvicsekkel 
megrakott fehér asztal mellett kötetlen beszélgetések, 
régi karácsonyi szokások, emlékek felidézése tette 
meghittebbé a várakozás idıszakát minden résztvevı 
számára.                
                                                          Schvarczkopf Anita 

 

Karácsonyváró Hangverseny 
Kinn csípıs hideg, csillagfény, benn cserépkályhából áradó kellemes meleg, 12 csillogó szempár, 

karácsonyi hangulat – kell-e ennél több egy szép estéhez pár nappal az ünnep elıtt? 
December 13-án délután 5 órakor kezdıdött a mővelıdési házban az immár hagyományos karácsonyi 
hangverseny, melyen az ajkai Zeneiskola tanárai és növendékei léptek fel. A szervezık nevében Kovács Attiláné, az Együtt 
a Jövıért Halimbán Egyesület titkára köszöntötte az érdeklıdıket.  A bevezetı gondolatok után felcsendültek a karácsonyi 
dallamok. A koncerten az ismert egyházi mővek mellett, más nemzetek karácsonyi népdalai is elhangzottak. Vörös 

Jánosné és Cserményi Zsolt zenetanárok felkészítésének köszönhetıen a hangszerek széles repertoárja és a 
gyerekek lelkes elıadása nagy sikert aratott a népes hallgatóság körében.  

A fellépık között volt Gfellner Flóra, Gfellner Fanni és Kovács Bonita Boglárka, akik hazai közönség elıtt 
mutathatták meg tehetségüket. Méltán kaptak nagy tapsot a közönségtıl. A program kötetlen beszélgetéssel és 

vendéglátással zárult.  
Schvarczkopf Anita 

 
                        Szilveszteri buliSzilveszteri buliSzilveszteri buliSzilveszteri buli    
A 2010-es évet vidám hangulatban búcsúztatta a falu 73 
lakója a Mővelıdési Ház nagytermében. Egyesületünk 6 tagja 
vállalta el a szervezést, de legalább 15-en dolgoztak 
azért, hogy minden jól sikerüljön. Szerintem, aki ott 

volt, jól is érezte magát!  
Kívánom, hogy mindenkinek örömöket hozzon a 2011-es év! 

Kovács Attiláné 
 

Az elsı túra 2011-ben 
 
Az idei év elsı túráján egy kedves meghívásnak tettek eleget az egyesület tagjai. A 
halimbai kistóra vezetett utunk. Ott töltöttünk egy délutánt. Szalonnát és virslit 
sütöttünk szabat tőz mellett és a kellemes hidegben a meleg tea és a forralt bor is 
jól esett. A bátrabbak a jégre is rámerészkedtek. Jól telt ez a szombat is, sokat 
beszélgettünk és nevettünk. 
Köszönjük a vendéglátóinknak a délutánt! 

Mohos Judit 
Fórum 

Februári győlésünkön mérleget készítettünk az egyesület elmúlt 5 évérıl. Körkérdések segítségével megbeszéltük, mik az EJHA 
erısségei és gyengéi, mik voltak a legjobb és legrosszabb élmények 2005 óta, milyen programokat, szokásokat tartsunk meg és min 
változtassunk. Vagyis elterveztük együtt, hogyan tovább. 
A tagok ıszintén és kritikusan beszéltek a mögöttünk levı öt év eseményeirıl és eredményeirıl. Sok jó ötlet fogalmazódott meg: 

• A személyes megkeresés minden munkánál és programnál nagyobb létszámot hoz. 
• A Tea-ház fellendíthetı elıadókkal, vagy akár a tagok különbözı témájú beszámolóival (pl.: hobbiról mesélés). 
• A győléseken felváltva vállalhatnánk a gyerekvigyázó szerepét. 
• A falusi programok videófelvételeit a szervezı (fızı, mosogató, pakoló…egész nap dolgozó) tagtársaink rendelkezésére 

kellene bocsátani, hogy legalább utólag láthassák a rendezvényt. 
• A különbözı munkákhoz könnyebben találhatnánk meg a megfelelı embert, ha önként nyilatkozna mindenki, hogy milyen 

feladatokat vállal szívesen („szakosodás”). 
• Legyen tabló, faültetés a falu újszülötteinek és minden EJHÁ-s bébihez menjünk el babanézıbe.  

Mindenki javasolhatott programot is 2011-re és ezek alapján állítottuk össze együtt az éves programtervet. Továbbra is szeretettel 
várunk a faluból bárkit programjainkra! 

Kovács Attiláné 



                              Sárvári fürdızés 
„Önöknek építjük….., hogy a Sárvári Gyógy- és 
Wellnessfürdı valódi családi fürdı legyen, ahol a 
csecsemıktıl a nagyszülıkig minden korosztály megtalálja a 
tökéletes pihenést, kikapcsolódást, szórakozást, gyógyulást! 
A 3 milliárd forint összértékő beruházás megvalósulásával egy 
olyan valódi családközpontú fürdıkomplexum jön létre, mely 
elsısorban a gyermekes családok, fiatalok számára biztosít 
tartalmas kikapcsolódási lehetıséget. A meglévı fürdıépület 
nyugodt légköre továbbra is a feltöltıdés, rekreációt, 
gyógyulást biztosítja, míg az új fürdıszárny a gyermekes 
családok izgalmas birodalma lesz. A beruházás keretein belül 
tovább bıvül a szabadtéri létesítmények kínálata, valamint a 
jelenlegi szolgáltatásaink színvonalát kívánjuk tovább emelni, 
hogy vendégeink a legmagasabb minıségő kiszolgálásban 
részesülhessenek. 
2010. decemberétıl közel 6000 m2-es újonnan épített 
fürdıszárnnyal és 1200 m2 klórmentes vízfelülettel bıvült az 
ország egyik leghíresebb és legpatinásabb fürdıje.  
A beruházás értéke: 2.997.000.000,- Ft, melyhez az Európai 
Unió 899 millió összeggel járul az Új Magyarország 
Fejlesztési Terv keretein belül.” /Forrás: www.sarvarfurdo.hu/ 

Az EJHA Egyesület 2011. február 27-én szervezett Sárvárra 
egy fürdızést, egy megérdemelt kikapcsolódást. 9 órakor 
indultunk és a buszon körbenézve örömmel láttam, hogy tele 
van a busz izgatott gyermekekkel, akik már nagyon várták, 
hogy felfedezzék a jobbnál jobb medencéket, csúszdákat. 
Odaérve láttuk, hogy valóban Nekünk építették; 
lélegzetelállítóan izgalmas birodalom lett az új 
fürdıkomplexum. A csecsemık, az óvodás, kisiskolás 
gyerekek örömére különféle csúszdák, játékok, 
hullámmedence várta a lurkókat. És a felnıttek örömére 3, 
félelmetesnél félelmetesebb csúszda is készült, ahol második 
gyermekkorukat élhették át. A bátor kisgyerekek is 
kipróbálták, természetesen végig sikítva, ami a tetszés jele is 
volt, mivel többször is lecsúsztak. A régi fürdıszárny továbbra 
is biztosította az ott fürdızök kikapcsolódását, ahol immár 
kevesebb gyermek tartózkodott. 
Úgy gondolom minden korosztály megtalálta a neki való 
kikapcsolódási lehetıséget és a visszafelé úton fáradtnál 
fáradtabb gyerekeket, felnıtteket láttam, természetesen 
élményekkel gazdagodva. Ide még egyszer vissza kell 
mennünk!                                                  Torma- Szabó Anett 

 

Nınapi, vadnyom-keresı gyalogtúra   
Március 5-én csodálatos, napsütésben indult útnak maroknyi csapatunk a Király-kúthoz. Az út vadnyomok 

fényképezésével, jóíző beszélgetésekkel, eszegetéssel, iszogatással telt. A Szárhegyi-tó és a külszíni bauxitbánya 
mellett is elhaladtunk. Az útról letérve lehetıség nyílt agancs-keresésre, éppen elıbújó kankalinok fényképezésére, 

sıt vaddisznók megfigyelésére is.  
Természetesen tüzet raktunk, sütögettünk, majd egy kis patakmeder tisztogatás után hazaindultunk. 

A Kövér egér tanyánál megálltunk pihenni. Legnagyobb meglepetésünkre a házban tartózkodó baráti társaság kedvesen meginvitált 
bennünket egy lángosra. Köszönjük a házigazdáknak a fáradt vándorok „jóltartását”! 

Az út más meglepetést is tartogatott, mert a csoport hölgy-tagjai porcelán süniket kaptak párjaiktól ajándékba, nınapra. A süniknek 
feltőnıen puha fonal-tüskéik voltak, ami nyilván arra utal, hogy a hölgyek se legyenek szúrósak. 

Néhány résztvevı fenyıágak alá ásta be magát és így ijesztette meg a többieket. 
Összességében ez a túra jó alkalom volt végre friss , tavaszi levegıt szívni és ahogy a résztvevık megfogalmazták: „Jó hangulatban, 

jó társaságban, szép idıben töltöttünk el együtt egy emlékezetes napot.” 
Kovács Attiláné 

 
Még többet szeretnének tenni Halimbáért 

Az idei évben még többet szeretnének tenni falujukért az Együtt a Jövőért Halimbán Egyesület tagjai, mint tavaly. 

Töretlen lendülettel és tenni akarással folytatja önkéntes munkáit a halimbai Együtt a Jövőért Halimbán Egyesület. Bár a 

településen az elmúlt hetekben két helyen helyezték el a szelektív hulladékgyűjtő tartályokat, a tagok továbbra is 

szervezett formában, havi rendszerességgel végigmennek a falun és összegyűjtik a háztartásokban felhalmozott 

műanyag PET palackokat, alumínium dobozokat. Az elmúlt évek sikeres vas- és alumíniumgyűjtési akciójukat is 

folytatják. Előzetes időpont egyeztetés alapján térítésmentesen elszállítják a házaknál felgyülemlett vas és alumínium 

hulladékokat. Mindkét tevékenységükből származó bevételüket az idén épülő játszótérre kívánják fordítani. 

 

Környezetük 
megóvását és a 

szabadidı hasznos 
eltöltését kívánják 

szolgálni a falu 
határában lévı 
Malom-völgyi 

Pihenıpark 
folyamatos 

gondozásával és 
újításával.  

 
Emellett az idén tavasszal is megszervezik ruhagyőjtésüket. A beérkezett ruhákat gondos válogatás után a faluban élı fıként 
nagycsaládos rászorulók részére ingyenesen biztosítják.   A munka mellett természetesen kikapcsolódásra is jut idı. Rendszeres 
gyalogtúráik mellett közös fürdızések és színházlátogatások teszik népszerővé az egyesületet a faluban. 

Schvarczkopf Anita 



 
Tisztelt Halimbaiak! 

 
Eddig nem volt rá példa, hogy Egyesületünk nevében tollat (billentyőzetet) ragadtam volna és Halimbai 
Hírekben írjam le Egyesületünk életében történt változásokat. Az eltelt több mint öt évben az EJHA nagyon sok 
mindent tett falunkért, de most ezek közül csak egyet emelnék ki.  
Ez a tettünk, természetesen a többihez hasonlóan nem lenne ennyire sikeres, ha a falu lakossága nem segítene 
minket hónapról hónapra. Ezért így az elején egy hatalmas KÖSZÖNÖMMEL tartozok mindenkinek, aki 
segíti terveinek, programjaink megvalósítását. Nem is titkolóznék tovább, a szelektív hulladékgyőjtésrıl 
szeretnék egy pár gondolatot leírni.  

Több mint öt éve kezdtük el és ez év elején elértünk egy olyan szintre, melyet szeretnék Önökkel is 
megosztani:     összegyőlt annyi bevételünk, hogy nyár folyamán belevágunk egy játszótér megépítésébe. 
Ahhoz, hogy ezt elértük, az Egyesület tagjainak munkáján kívül, nagyon sokat segített a márciusi és az áprilisi 

vasgyőjtés bevétele, amivel több mint 5,5 tonna fémet sikerült leadnunk! 
  

Ezen a sikeren felbuzdulva május 8-án 14 órától ismét szeretnénk a hulladékfémet összeszedni a faluban. 
Kérem, akinél felesleges hulladékfém van, jelezze a szokásos elérhetıségeinken  
(Csipszer András 06-20-566-4227, Szabó Mónika 06-20-396-9599). 
 
2011-ben beadtuk az EJHA eddigi legnagyobb pályázatát a Fiatalok Lendületben Program keretében, 
„Gyógynövények Európa országaiban - Nemzetek játszótere Halimbán” elnevezéső projektet, amelyrıl április 
elején kiderült, hogy nyert. Ebben a programban 5 ország fiataljai vesznek részt: franciák, olaszok, németek, 
erdélyiek és magyarok.  
A tevékenységeket 3 csoportba osztjuk 

1. Játszótér építése: a Mővelıdési Ház udvarában lévı játszóteret bıvítjük, felújítjuk , a helyi 
lakosok és a fiatalok bevonásával. A szükséges alapanyagokat az egyesületünk saját forrásból biztosítja. A 7 
játék tervei már elkészültek, a helyszín kijelölésre került illetve kiválasztottuk a szakembereket is.  

2. Gyógynövények ismertetése: Halimbán a gyógyfüvek győjtésének történelmi hagyománya van. A 
település gyógynövény-tankertje 2010-ben átépült, kibıvült. Itt szeretnénk bevonni a fiatalokat a növények 
gondozásába. Minden országnak kialakítunk a kertben egy kis területet, ahol az otthonról hozott növényeket 
elültetjük és bemutatjuk a többieknek.  

3. Videónapló készítése: mindkét tevékenységet szeretnénk a fiatalokkal együtt rögzíteni, mind fotó, 
mind videó formájában.  
A résztvevı fiatalokat minden nap 3 csoportra osztanánk; szeretnénk, hogy a játszótér építésében mindenki 
részt vegyen, ezáltal egy kicsit sajátjának is érzi azt. 
 
Szeretnénk, ha a lakosság közül minél többen részt vennének a fiatalok részére tervezett programok 
lebonyolításában. Május hónapban részletes tájékoztatást adunk, szórólap formájában a napi teendıkrıl. 
Aki szeretne segíteni, kérem, jelentkezzen a már ismert elérhetıségeinken! 
 
Ez a program egy nagyon fontos lehetıség kis falunk számára, hogy ezek a fiatalok hírünket vigyék szerte a 
világba. 
Ezúton szeretne az EJHA Egyesület köszönetet mondani mindazoknak, akik felajánlásaikkal segítenek céljaink 
elérésében. 

Csipszer András elnök 
 

�Anyakönyvi hírek� 

Születés:  Makkos Dorka           – Makkosné Balogh Adrienn és Makkos Krisztián gyermeke 
           Varga Martin        – Molnár Zsanett és Varga Balázs gyermeke 

      Gratulálunk a kedves szülıknek és jó egészséget kívánunk! 
 

Halálozás:  Szabó Józsefné, Balogh Lászlóné, Sabjanics Károly, Nagy István, Kollár János, Bíró József,  
           Nyárs Béláné, Vajai Istvánné, Horváth Ferenc.              

                                                             A hozzátartozók fájdalmában osztozunk! 

Kisné Borbély Adrienn anyakönyvvezetı 

 



 
 

AKTUÁLIS 
 

Óvjuk és szépítsük környezetünket! 
 

Kérünk minden halimbai lakost, hogy a tavasz beköszöntével  
rendezzék az ingatlanok elıtti területeket, végezzék el a szükséges tavaszi 
munkákat. Ültessünk minél több virágot és gondozzuk ıket folyamatosan! 
 

 
 

Köszönjük a Mozgássérültek Veszprém Megyei Egyesülete Halimbai Csoport tagjainak a 
közterületeken önkéntesen végzett virágosítási munkáját! 

 
Tóbel János polgármester 

 
 

 Közérdek ő információk 
 
Körjegyzıség: Halimba, Petıfi u. 16.  
Tel: 88/237-003. 503-420. Fax: 88/237-003. 
E-mail: halimba@vazsonykom.hu       

Halimba Község Önkormányzata honlapja:   www.halimba.hu   
Ügyfélfogadás: hétfıtıl csütörtökig: 7.30 -16.00.  péntek: 7.30-
13.30. Ebédszünet: 12.00 -12.30.  

 
Háziorvosi rendelı: Halimba, Ady Endre u. 15. Telefon: 88/237-
013. VOLTRIX Egészségügyi Bt. 
Dr. Dávid Éva háziorvos telefonszáma; lakás: 88/237-080,  
Mobil: 06/70/372-9329. 
 
Orvosi ügyelet: du.16-tól reggel 08-ig, és hétvégi ügyelet: péntek 
16 órától, hétfı reggel 08-ig. 
Ajka, Kórház, Korányi u.1. Fertızı épülete. 
Ügyelet telefonszáma: 88/521-884, 521-800/241 mellék. 
 
Tanácsadó: Halimba, Ady Endre u. 15. Tel: 237-013. 
Halimba, Szıc Körzeti Védınıi Szolgálata:  
Szalai Katalin védını. 
 
Gyógyszertár: Kígyó Gyógyszertár Fiókja  -   
Ct. Dr. Fodorné Loós Anna 
Nyitvatartása: hétfı, szerda:  10.00-11.00. 
                       péntek: 11.00-12.00.óráig. 
 
Gyermekjóléti Szolgálat: Halimba, Ady E.u.15.  
Térségi Családsegítı és Gondozási Központ Ajka 
Galler-Mike Éva  családgondozó Halimba-Öcs-Szıc,  
Fogadóóra:    Halimba:  
hétfı: 9-11 óráig, kedd:8-10-ig, péntek: 8-10 óráig. 
 

Nép ügyvédje: Nyirádon, Ajkán tart ügyfélfogadást hirdetmény 
szerint. 
Könyvtár : Általános Iskola: Petıfi u. 39.  
nyitva:  hétfı: 15-18, csütörtök: 15-18. 
KATALÓGUS: www.vkdevecser.hu   katalogus→kereses→pld 
 
E-Magyarország Pont: Mővelıdési Ház 
Nyitva: kedd, szerda, csütörtök, péntek: 9-18, szombat: 14.45 – 
18.45-ig, szünnap: vasárnap, hétfı. 
Tel.: 237-067,  halimbakulturhaz@vazsonykom.hu 
Mővelıdés-szervezı:  Bınyi Mónika h.közmővelıdési szakember 
 
Falugazdász: Albrecht László 
Ügyfélfogadás: hétfı: 8.00–10.00 Szıc Polgármesteri Hivatal.  
 
Víz és csatornaszolgáltatás hibáinak bejelentése: DRV.Rt. 
Tapolca-Sümegi Üzemvezetıség: 87/550-122,-123. fax: 87/352-
485.  Sümeg, Fehérkı u. 11.; Pf: 22. Üzemvezetı: Éri László e-
mail: eri.laszlo@drv.hu; tel.: 87/550-122. 
Ügyfélszolgálat: 8601. Siófok, Pf.: 888.  
e-mail: ugyfelszolgalat@drv.hu    
Társasági központ: 8600. Siófok, Tanácsház u. 7. Levélcím: 
8601. Siófok, Pf: 59.   Tel.: 84/501-000    Fax: 501-001  e-
mail: drv.zrt@drv.hu   Honlap:  www.drv.hu  
 
Áramszolgáltatás hibáinak bejelentése: vez. telefonról: 40/330-
330. Bármely mobiltelefonról elıtétszám nélkül: 459-9666. 
Ügyfélszámot kérik. 
 
Kábel TV szolgáltatás: PR Telekom Miskolc,  
Hibabejelentés: Kék szám: 1231. /1.gomb. 
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