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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 
 

Tájékoztató az önkormányzat mőködésérıl 
 

 Tisztelt Halimbaiak, Tisztelt Olvasóink! 
2009-et a költségvetés elkészítésével kezdte az Önkormányzat Képviselı-testülete. Az októberben kirobbant pénzügyi 
válság hatásai akkor még nem voltak igazán érezhetıek.  
Az idei költségvetést 178.178e Ft bevételi és kiadási fıösszeggel terveztük. Ez az összeg biztosítja az intézményeink 
biztonságos mőködéséhez szükséges forrásokat, a fejlesztésekhez szükséges önerıre szánt összegeket, és összesen 51 MFt 
tartalékot is. A világ változásai azonban várhatóan felülírják az év eleji terveinket, hiszen már a márciusi 
adóbefizetéseknél is látható, hogy a gazdaság szereplıit, a vállalkozásokat elérte a válság, szőkültek a piacok, kevesebb a 
megrendelés, így nem tudják teljesíteni az elızı évben kitőzött bevételi célokat. Ennek egyenes következménye, a 
bevételek után fizetendı adó csökkenése is, önkormányzatunk esetében az iparőzési adóbevételek csökkenése. 
Ezért kiadásaink tervezésénél a még inkább takarékosságra és gazdaságosságra törekedtünk. A tervezett beruházásaink 
megvalósításához még inkább fontos lesz a megfelelı pályázati támogatásokat  elnyerni. 

Benyújtott pályázataink: - Mővelıdési Ház felújítására az elsı fordulóban eredményesen túljutottunk, 
Integrált Közösségi Szolgáltató Tér (IKSZT) címbirtokosságot nyertünk el, ez ad továbblépési lehetıséget a 2. fordulóra, 
ahol a beruházásra tudunk pályázni az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program keretében (ÚMVP). Ezt a pályázatot 
még nem írták ki, ezért a legsürgetıbb munkára, a tetıfelújításra egy másik pályázatot nyújtottunk be a Nemzeti 
Kulturális Alaphoz (NKA), beruházás összköltsége: 9.004,6 eFt, támogatási igényünk 6.303 eF, vállalt önerı 2.701,6 e Ft. 
A pályázatot jelenleg bírálják. 
- Az EMagyarország Pont továbbfejlesztésére a Miniszterelnöki Hivatalhoz pályáztunk Közösségi Internet Hozzáférési 
Pontok fejlesztése címő felhívásra (KIHOP 2009). A pályázat 100%-os támogatottságú, támogatási kérelmünk 1.000eFt, 
pozitív döntés esetén egy számítógéppel és egy nyomtatóval tudjuk bıvíteni a technikai hátteret, 3 hónapig finanszírozza 
az ezzel foglalkozó munkatársunk bérének 50%-át, s a legfontosabb: 15 órás ingyenes képzést tudunk biztosítani 100 fı 
részére. Ennek keretében a résztvevık fejleszthetik tudásukat: a közösségi informatikáról. Témakörök: Információs 
írástudás és internet, mint kommunikációs eszköz, internet-szolgáltatások: web, levelezés; biztonsági kérdések 
számítógép-használatnál, internetnél, állam az interneten: eMagyarország, eInfo-szabadság, közadattár, e-
közszolgáltatások: e-ügyintézés, ügyfélkapu (elektronikus adó- és járulékbevallás, adatszolgáltatás), elektronikus banki 
ügyintézés, e-bankolás, e-kereskedelem. Amikor a vidéken egyre több szolgáltatás szőnik meg gazdasági okok miatt 
(oktatási intézmények, posta, kiskereskedelmi egységek), az itt élı embernek ezen ismeretek birtoklása azt hiszem 
elengedhetetlen ahhoz, hogy önállóan tudják az ügyeiket intézni, akár otthonról, vagy a közösségi pontokról is. 
- A Szalai Miklós Emlékház Bemutató és Oktató Központ kialakítására jó lehetıség kínálkozott az elmúlt évi régiós 
turisztikai pályázatok terén. „Ora et Labora - Imádkozzál és dolgozzál", avagy összefogássál a helyi kulturális értékek 
integrált bemutatásáért” címő pályázatot Ajka város gesztorságával nyújtottuk be. Partnerek: Kislıd, Magyarpolány és 
Csehbánya. A sikeres pályázat teljes költségvetése 258.685.528 Ft, támogatás: 219 882.699 Ft, önrész: 38.802.829 Ft. 
Halimbára esı összegek: összköltség 30.374.875 Ft, támogatással elnyert összeg 25.818.644 Ft, önrész 4.556.231Ft. A 
kiviteli tervek elkészülte után, a projekt egészére vonatkozóan nyílt közbeszerzési eljárás következik. Várhatóan 
szeptemberben elkezdıdhet a beruházás, a befejezés jövı év augusztusában várható. 
- Az Óvoda felújításra az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztériumhoz nyújtottuk be pályázatunkat márciusban. 
Támogatási igény 20.000eFt, saját erı 10.000eFt. A pályázat bírálat alatt áll. 
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Az elmúlt idıszakban az Önkormányzat több pályázati támogatást is nyert. A 2008. évi szociális étkeztetés támogatására 
699eFt-ot, a házi segítségnyújtáshoz 570e Ft-ot nyertünk a Szociális és Munkaügyi Minisztériumtól.  
A Földmővelésügyi Minisztériumtól 8.538 eFt-ot nyertünk egy közösségi gépkocsi, 9 fıs kisbusz vásárlásához. A 
szükséges eljárások lefolytatása után 2009.március 20-án adták át az autót.  A gépkocsi elsısorban a közösségi, és a 
szociális jellegő alapfeladatok biztosítására használható. 
A Képviselı-testület elfogadta a Gépjármő üzemeltetési szabályzatot, mely alapján a lakosság igénybe veheti a gépkocsit 
a következı feladatok ellátására:   
Alapfeladatok: közremőködés: a.) szociális étkeztetésben,  a házi 
segítségnyújtásban, közösségi és szociális információs szolgáltatásban; b.) 
egészségügyi ellátáshoz való hozzájutás biztosítása: háziorvosi rendelésre 
szállítás, egyéb egészségügyi intézménybe szállítás, gyógyszerkiváltás és 
gyógyászati segédeszközökhöz való hozzájutás biztosítása;  c.) óvodáskorú, 
iskoláskorú gyermekek szállítása: óvodába, iskolába szállítás, egyéb 
gyermekszállítás.  Kiegészítı feladatok: lakossági szolgáltatások: közösségi, 
mővelıdési, sport- és szabadidıs tevékenységek szervezése, segítése, egyéb 
lakossági szolgáltatások, szociális alapszolgáltatásokon kívüli szolgáltatások 
biztosításában való közremőködés.  Közvetett szolgáltatások: ételszállítás 
önkormányzati intézménybe, önkormányzati információk közvetítése a lakosság 
részére.  
Ezen szolgáltatások ingyenesen vehetık igénybe.  
Az igénylést a tervezett idıpont elıtt legalább 3 munkanappal kell bejelenteni a Körjegyzıségen. Az igénybe vevıvel 
megállapodást köt az önkormányzat.  A szolgáltatást elsısorban hétköznapokon tudja biztosítani az Önkormányzat.  
A helyi civil szervezetek, csoportok részére 2009. évre 300 km-es keretet biztosít az Önkormányzat ingyenesen. 

 
Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy az önkormányzati képviselık 2006. október 1-tıl nem vesznek fel 
tiszteletdíjat. A korábbiakban e célra megállapított díjnak megfelelı összeget (évi 200eFt-ot) különféle 
halimbai közösségi célokra, falufejlesztésre javasolhatják megállapítani, mely célokat végül a testület hagy 
jóvá. 
2008. évben ezen összegekbıl a következık valósultak meg: Mráz Attila alpolgármester: bauxitbányászati 
győjtemény fejlesztése, Csipszer András: Malomvölgy fejlesztése, Iglódi László: Halimba Községért 
Közalapítvány támogatása, Katona Éva Rozália: számítógép és program az orvosi rendelıbe, Poór Istvánné: 
óvodai játszótér és számítógépes program fejlesztése, Vajai Gábor: temetıbe növényzet pótlása (2009-re), 
Véber Ferencné: életmódtábor és szekrényvásárlás az iskolába. 
2009. évben a következı célokra ajánlották fel a tiszteletdíjukat: Mráz Attila alpolgármester és Csipszer 
András: Halimba történetérıl szóló könyv megjelentetése, Iglódi László, Poór Istvánné és Vajai Gábor 
falukemence építéséhez, Katona Éva Rozália: defibrillátor az orvosi rendelıbe, Véber Ferencné: szekrény az 
iskolába. 
 
 
Szennyvízcsatornázásról:  
A halimbai tisztítóból a tisztított szennyvíz elvezetése és élıvízbe juttatása a mai napig probléma. Amíg ezt 
nem tudjuk megoldani, nem kaphatunk a beruházásra vízjogi létesítési engedélyt. A Kígyós-patak lehetne a 
befogadója a tisztított szennyvíznek. Ennek az elérése a mélymőveléső bányászati tevékenység miatt a mostani 
nyomvonalon nem biztosítható, a mai állapot ún. „tőrt” állapot a környezetvédelmi hatóságnál, új beruházás 
esetén erre nem kaphatunk engedélyt. Ezen okok miatt az elmúlt évben a Padrag-vízbe történı bevezetés 
látszott a legjobb megoldásnak. Készítettünk egy elızetes környezeti hatástanulmányt (hatósági elıírásra), ami 
bebizonyította a patakmeder vízzáróságát. A tanulmányt el is fogadta a hatóság, azonban a Lırintei-tó 
Horgászegyesülete (700 fı) tiltakozását fejezte ki az ajkai Önkormányzatnál. Mivel a Padrag-víznek Ajka 
városa a tulajdonosa, a lakóterület közelségére és a civilek tiltakozására hivatkozva nem adta meg a 
hozzájárulását a tisztított szennyvíz bevezetésére.  
Jelenleg gyorsított ütemben folyik az áttervezés Szıc irányába, az üzemi út nyugati oldalán, zárt csıvezetékes 
megoldással nyomnánk a Kígyós-patakba a tisztított szennyvizet.  Várhatóan júniusban írják ki az új pályázatot 
a csatornázás megvalósítására, amelynek elnyerése biztosíthat megfelelı pénzügyi feltételeket a beruházás 
megvalósításához.  
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§     Hatósági Tájékoztató 
 
Értesítem a Tisztelt Lakosságot, hogy a Földhivatal tájékoztatása szerint a termıföld tulajdonnal, vagy földhasználati 
joggal rendelkezık kötelesek a Földhivatalba bejelenteni a földhasználati jogukat. A bejelentés díjköteles. Bıvebb 
felvilágosítást a Földhivatal és a falugazdász nyújt.  
A szociális és gyermekjóléti feladatok ellátásáról a lap 11. oldalán olvashatnak. 

Kisné Borbély Adrienne körjegyzı 
 

�Anyakönyvi hírek� 
Születés: Kiss Miklós, Makkos Anna, Kalmár Alex, Pálinkás Balázs Zénó 
Halálozás: Böröczki János, Ravasz Péterné. 
 
60. házassági évforduló: Szabó Kálmán és Horváth Éva. 
 
Régóta nem rendeztünk ünnepélyes házassági évfordulót a házasságkötı teremben.  
2009. február 20-án házasságkötésének 60. évfordulóját ünnepelte Szabó Kálmán és felesége, Horváth Éva, 
akik számára gyermekeik titokban szervezték – meglepetésként – a megható ünnepséget. A házastársak Kisné 
Borbély Adrienne anyakönyvvezetı elıtt ünnepélyes keretek között megerısítették 60 évvel ezelıtt Padragon 
tett fogadalmukat. Gratulálunk Éva Néninek és Kálmán Bácsinak és még hosszú együtt töltött éveket, jó 
egészséget kívánunk! 

Torma-Szabó Anett anyakönyvvezetı 
 

 
 

A Veszprém Megyei Önkormányzat Hírei   
 

• Világszínvonalú mérılabor Tapolcán 

 
Húsz millió forintos beruházással, amelybıl közel 18 millió a pályázati támogatás, a többi városi önrész, 
világszínvonalúan felszerelt épületgépészeti mérılabort adtak át a Széchenyi István Szakképzı Iskolában, április 7-én. A 
laborban a diákok azt tanulják meg, arra készülnek fel, hogy piaci körülmények között miként mőködnek a különféle főtési 
rendszerek, összehasonlíthatják ıket, adott esetben megújuló energiák felhasználásával. Így a lehetı legkedvezıbb 
ajánlatot tudják majd kínálni a beruházóknak. - Itt már a jövı szakemberei tanulnak, és ezeket a gyakorlati ismereteket a 
felnıttképzésben is hasznosítjuk – utalt a berendezés jelentıségére Lájerné Tóth Éva igazgató. Lasztovicza Jenı megyei 
elnök üdvözölte a beruházást, szerinte az ott megszerzett tudás pedig különösen fontos a mostani energiatakarékos idıkben. A 
korszerő labor a jövı útja, világszínvonala remélhetıleg minél több diák érdeklıdését felkelti. 

 
• Veszprémi ünnepi játékok - a kultúra nem vesztese a válságnak 

Minden ízlést kielégítı programokat láthat a közönség július 22-26 között a Várban, és a Veszprém Arénában – 
hangsúlyozta Mészáros Zoltán, a szervezı cég képviselıje. Minden eddiginél populárisabb lesz az idei mősor. A 
nyitónapon Leonard Bernstein: West Side Story címő mővét mutatják be musical feldolgozásban a tervek szerint az 
Arénában Miklósa Erika, Dolhai Attila fıszereplésével. A következı napon Gipsy Kings lép fel, július 24-én Jan Garbarek 
klasszikus jazz-t játszik, 25-én pedig Candy Dulfer és Maceo Parker lép fel. A záró napon Salif Keita afro-pop zenével 
kápráztatja el a közönséget. Idén a jegyárak 3900 és 8900 forint között mozognak. 
Debreczenyi János veszprémi polgármester kijelentette: a veszprémi kultúra nem lehet a válság vesztese. A 
kísérırendezvények kapcsán Kováts Péter az Auer Szimfonikusokat, Hegyeshalmi László, a Mővészetek Háza 
igazgatója a herendi porcelán kiállítást emelte ki, amit a Dubniczay-palotában rendeznek. 

 
• Középkori utazás Veszprém vármegyében 

Ezzel a címmel rendeznek vetélkedıt általános és középiskolásoknak az „Ezeréves megyék” rendezvényeihez 
kapcsolódva, amelyrıl sajtótájékoztatón ismertette a részleteket Talabér Márta, a megyei közgyőlés alelnöke, a szervezı 
Eötvös Károly Megyei Könyvtár, a Laczkó Dezsı Múzeum, és a Veszprém Megyei Levéltár illetékesei a könyvtárban. 
Elhangzott: a vetélkedı legfıbb célja a játékosság, a kreativitás, a közös munka. Több mint ötszáz diák vesz részt, a 
szervezık az információkat az interneten tették közzé. A témakörök 1009 és 1552 közötti idıszakot érintik, és elsısorban 
a történelmi, irodalmi, mővelıdéstörténeti ismeretekre épülnek. A feladatok között szerepel egyebek mellett korabeli 
címer, oklevél elkészítése. A feladatokat a szervezık állították össze, a zsőrizésben pedig velük együtt 
történelemtanárok, illetve adott kistérségek is bekapcsolódnak. 
 

(Forrás: www.veszpremmegye.hu) 
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P A L A T Á B L A  
 

                                        Karácsonyi kézmőves foglalkozás 
 

December 11-én volt a karácsonyi alkotódélután, amin rengeteg tanuló és kisebb gyermek jelent meg szüleivel. Sokféle 
ajándékot, kisebb díszeket, és ízletes, színes mézeskalácsot készíthettek a résztvevık. Képeslapot is csinálhattunk, amikre 
egy-egy versikét ragasztottunk Galler-Mike Éva néni segítségével. Makkosné Balogh Adrienn néninél engedhették el 
igazán a fantáziájukat a gyerekek, színes, gyöngyös, drazsés, cukros, krémmel díszített mézeskalácsot készíthettünk. 
Dorosziné Szántó Erika néni vezetésével különféle gyümölcsöket kreálhattunk, más-más alapanyagokból. Szélessy-Varga 
Klára tanárnınél gipszformákat festhettünk, amelyekbıl karácsonyfadíszek lettek. Harmat Zsuzsa nénivel gyönyörő, 
arany színnel bevont angyalkát csinálhattak a gyerekek. Persze ezeken kívül még sok-sok elfoglaltságot találhattak 
maguknak a résztvevık: gyertyatartó készítése, rajzolás, színezés, stb…Távozásnál mindenkinek egy kis szaloncukorral 
kedveskedett Lukács Zsanett mővelıdésszervezı. Lakatos Ramóna 
 

Karácsonyi mősor 
2008. december 20-án 16 órára sok érdeklıdı győlt össze a halimbai Mővelıdési 
Ház nagytermében, hogy megnézze a Dr. Szalai Miklós Általános Iskola 
gyermekeinek hagyományos karácsonyi mősorát. 
Elsıként Pálosiné Nagy Katalin intézményvezetı köszöntötte a megjelenteket. Utána 
az iskola tanulói vették át a fıszerepet. Andersen ’A kis gyufaárus lány’ címő 
meséjét adták elı. Téli hangulatot varázsoltak a zenei betétekkel, tánccal, versekkel. 
A fıszerepet Szarka Patrícia játszotta. A hópihék táncát Szarka Martina, Horváth 
Fanni, Horváth Boglárka és Torma Lúcia mutatta be. A versmondók: Burai Brigitta, 
Csehi Eszmeralda, Mráz Attila, Gfellner Flóra, Varga András, Szabó Bence, Tolner 
Zoltán, Pfárer Bence, Vajai Balázs, Gottfried Gyızı, Baksa Krisztián, Takács Csaba. 

A mesélık: Nagy Eszter, Balhási Anna, Lakatos Ramóna, Szepesy Bianka, Lakatos Márk, Merk Milán, Kenyeres Evelin, 
Jenei Viktória, Városi Kitti. A suhanc szerepét Szalai Márk játszotta, míg a keringıt Nagyházi Dalma, Holbok Dalma, 
Pfárer Alexandra, Bácsalmási Gábor, Babos Máté és Molnár Gergı táncolta. A karácsony éjjelén címő dalt Szuszán 
Szimonetta énekelte. Felkészítıik: Nagy Noémi, Harmat Zsuzsanna, Györkösné Baráth Anikó és Fux István.           
                                            A nézık nagy tapssal jutalmazták a szívet melengetı elıadást. Lakatos Márk 
 

                       Farsang 2009.  
 

2009. február 7-én ismét megrendeztük az iskolai farsangot. 
15 órakor kezdıdött a mulatság. Az alsós gyerekek rövid mősorszámokat mutattak be: 
1 osztály: Itt a farsang, áll a bál címő farsangi körjáték 
2. osztály: Gryllus Vilmos: Bicikli címő zenéje 
3. osztály: Rednex: Cotton Eye Joe zenére táncos elıadás 
4. osztály: A brémai muzsikusok címő elıadásból részlet. 
Utánuk következhetett a játék. A kisebbek nagyon élvezték, a nagyobbak inkább csak beszélgettek a terem végében. A 
móka után a tombolasorsolás következett, melynek fınyereménye egy torta volt. 
Ezt követıen a Sunny’s Faction táncos lányaié volt a színpad, akik rock and roll, hip-hop és hastánc-produkcióval 
kápráztatták el a közönséget. 
A kisebbeknek 18 órakor haza kellett menni, s a diszkó is hamar véget ért, mert kevesen táncoltak. 20 óra körül már 
hazaértek a nagyobb gyerekek is. Nagy Eszter 
 

                 
Jelmezek bemutatója                                                            
és a mősorszámok 
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Barátunk, a kutya 
A nyíregyházi Míg Megnövök Alapítvány felhívására a második osztályosok kis csapatával egy állatvédelmi projekten 
dolgoztunk. Barátunk, a kutya címmel hirdették meg versenyüket, melynek célja: az állatok iránti szeretetre és 
tiszteletre neveléssel hozzájárulni az agresszivitás csökkenéséhez, a tolerancia fokozásához.           
A három fordulós írásbeli feladatok mellé egy probléma feldolgozását kellett kidolgoznunk a tervezéstıl a 

kivitelezésig.  Célunk az volt, hogy az iskolatársaknak bemutassuk, milyen feladatokkal, örömökkel és felelısséggel 
jár a kutyatartás. Ehhez plakátokat készítettünk, anyagot győjtöttünk, alsós társainknak elıadást szerveztünk. 

Munkánk tapasztalatairól, értékelésérıl és projektünk minden fázisáról fényképes beszámolót készítettünk a versenyt kiíró 
alapítványnak. 
A három hónap alatt rengeteg tapasztalattal lettünk gazdagabbak. Megismerkedtünk a világ híres kutyáival, plakátokat készítettünk, 
ismeretekre tettünk szert. Közben pedig együtt dolgoztunk egy közös célon, jókat nevettünk, beszélgettünk.          Antal Melinda 
 

                                 
 
 

Örömfoci a gyermekfoci  
 

Ajkán és vonzáskörzetében népszerő a gyermeklabdarúgó 
– korábbi években Góliát – tehetségkutató akció. A Nagy 
László Városi Könyvtár és Szabadidıközpont 
sportcentruma február 8-án rendezte meg a Pólus Coop – 
Magyar Gyermek Labdarúgó Szövetség 
korcsoportonkénti téli bajnoki címét eldöntı 
teremtornáját a városi sportcsarnokba. 
A kétnapos versenyen tizenhat iskolai és hét óvodai csapta 
mérte össze tudását a bajnoki címért. Az ajkai térség 
szervezıinek fı célja még a gyermeklabdarúgás 
népszerősítése, amely az idén is kitőnıen sikerült. Az elsı 
napon az óvodai korcsoport mérkızéseit játszották le. A 
második versenynapon az iskolai csapatok mérkıztek. Az 
elsı korcsoportban (1-2. osztályosok) a Fekete iskola 
szerezte meg a bajnoki címet, 2. Vörösmarty, 3. Borsos II., 

4. Úrkút, 5. Halimba, 6. Borsos I. Csapattagok: Cséri 
Viktória, Gfellner Fanni, Preininger Dávid, Kiss 
Dávid, Berki Szabolcs, Szuszán Kevin, Bodó Dominik, 

Barcza Patrik, Szegletes Kornél, Sipıcz Erik, 
Tárnok Arnold. 
A második korcsoportban harmadik-negyedik 

osztályosok versenyeztek. A sorrend: 1. Fekete, 2. 
Vörösmarty, 3. Borsos, 4. Halimba, 5. Kislıd, 6. 

Tüskevár. Csapattagok: Burai Brigitta, Csehi 
Eszmeralda, Mráz Dániel, Vajai Balázs, Pfárer Bence, 
Szuszán Norman, Váradi Adrián, Mészáros Bence. 
A díjakat Kaibás Dezsı, az FC Ajka elnöke adta át a 
csapatoknak és a játékosoknak. 
A különbözı korosztályú csapatok nagyszerő 
mérkızéseket játszottak, a gyermekek igazi örömfocit 
produkáltak. 

Szilágyi Tibor 
 

 
7 mérföldes csizmában heted 7 határon át 

 
2009. február 25-én iskolánkat 2 csapat képviselte az ajkai Gyermekkönyvtárban megrendezett ’7 
mérföldes csizmában heted 7 határon át’ címő mesevetélkedı III. fordulóján. Az elsı két fordulóban mind a 
három csapatunk részt vett. Ezeket a megmérettetéseket az ajkai Molnár Gábor Iskola bonyolította le. Itt 

nemcsak a feladatokkal, hanem hóakadállyal is meg kellett küzdenünk. A legjobban szereplı hét csapat jut tovább a 
március végén Veszprémben szervezett megyei versenyre. 
Az irodalmat kedvelı kisdiákok Benedek Elek, Móra Ferenc, Arany László és Kriza János meséibıl, elbeszéléseibıl 
kaptak kérdéseket, a játékot vezetı könyvtárosoktól. A mostani, harmadik forduló címe Cirkusz Fabulusz, vagyis 
Mesebeli Cirkusz volt. A csapatok Somlóvásárhelyrıl, Ajkarendekrıl, Nyirádról, Halimbáról, 
Városlıdrıl, Magyarpolányból, Devecserbıl és az ajkai Fekete- Vörösmarty iskolából érkeztek. 
Tılünk a harmadik osztályból Gfellner Fanni, Tárnok Martin, Mráz Dániel és Noszlopi Ádám 
mutathatták meg, mit tudnak. A negyedik osztályból Szabó Bence, Szarka Martina, Szarka Patrícia 
és Torma Lúcia versengett a továbbjutásért. Most már 12 mesébıl kellett készülni, ami nem volt 
egyszerő feladat. Keresztrejtvényt fejtettünk, igaz-hamis állításokat értékeltünk, villámkérdésekre 
válaszoltunk, matematikai mőveleteket végeztünk. 
A negyedikesek az utolsó fordulóban csúsztak le a továbbjutásról, a 3. osztály csapata 3. helyezett lett a 15 csapat 
közül, és ezzel jutottak a megyei döntıbe.                Gratulálunk nekik!  

Györkösné Baráth Anikó és Nagy Noémi 
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„Magyarországnak van a legnagyobb szíve!” 

A most 20 éves Magyar Máltai Szeretetszolgálat ünnepi 
kampánysorozata keretében hirdette meg több hónapos 
akcióját, „Magyarországnak van a legnagyobb szíve!” 
címmel, mely során mindenki, akinek fontos a társadalmi 
szerepvállalás egy-egy szív megvarrásával, és 
elhelyezésével fejezheti ki együttérzését a mindannyiunkat 
érintı problémák iránt. 
A halimbai iskola alsós és felsıs diákjai is vállalták e 
feladatot, hogy ezzel a kis gesztussal próbáljanak hozzátenni 
valamit az akció sikerességéhez. A szívek elkészítésében az 
alsósok közül a már varrásban ügyesebb kisdiákok vettek 
részt; úgymint a második osztály, a harmadik osztály, és a 
kézmőves szakkör szorgos tagjai. A felsısök közül volt, aki 
géppel varrta, akadt, aki pelenkaöltéssel készítette el a 
szívecskéket. Az összegyőlt szíveket az akció végén a Máltai 

Szeretetszolgálat egy nagy, közös Magyarország-szívvé dolgozza össze, melyet egy forgalmas közterületen állítanak majd 
ki. Külön köszönet Vajainé Szijártó Margitnak, aki segített nekünk e munkában! 
                       Tóthné Horváth Nóra 

       M a t e k g u r u                    
Az idei tanévben beneveztünk a harmadikasokkal egy új matekversenyre, a Míg Megnövök 
Kiemelkedıen Közhasznú Alapítvány által kiírt Matekguru Kárpát-medencei Matematikai 
Csapatversenyre. Csak lányokból, vagy csak fiúkból álló csapatok indulhattak. A lányok 

csapatában (Fekete Párducok) Cséri Viktória, Domonkos Adrienn, Gfellner Fanni, Mráz Anna, a 
fiúk csapatában (Királykobrák ) Csipszer András, Mészáros Bence, Noszlopi Ádám és Tárnok Martin 
törte a fejét az iskolai feladatoktól teljesen eltérı feladványokon. 
2009. február 26-án rendezték meg a területi döntıt, amelynek eredményét izgatottan várjuk. Ha nagyon ügyesek voltunk, 
bekerülhetünk az országos döntıbe, amelyet Nyíregyházán rendeznek áprilisban, évfolyamonként a 10 legjobb csapat kap 

a Kis Vakond Gyermek – és Ifjúsági Szaktáborba.                                Nagy Noémi 
 
Pegazus Bábszínház Halimbán 
2009. március 17-én a gyerekek ismét részesei lehettek a pápai Pegazus Színház varászlatos elıadásának. 
December 10-én a ’Balambér, avagy minden kedden élni jó!’ címő elıadást nézhették meg gyerekek a bérletes elıadás 
keretében. A vidám, modern zenével tőzdelt bábjáték akkor mindenkit elbővölt, és most sem kellett csalódnunk az 
elıadás színvonalában. 

  
A mővészek ez alkalommal a Grimm testvérek egyik híres mesebeli királylányának történetét varázsolták elénk, aki egy 
szörnyő átok miatt 100 éves mély álomba szenderült. 
Bár Csipkerózsika meséjét mindenki ismeri, a zenés bábjáték mégis minden korosztálynak tetszett. A gyerekek izgultak, 
örültek, nevettek a szereplıkel, s hazaérve sok csodás rajzot készítettek a mesérıl.                 Tóthné Horváth Nóra 
 

Angol nyelv oktatása iskolánkban 
Az alsó tagozat 1-3. osztályos tanulóinak kívánságára elkezdıdött az angol nyelv oktatása – tanfolyam 
keretében. A foglalkozások hétfınként fél kettıtıl kezdıdnek és 45 percesek. Reméljük, a gyerekek számára 
érdekes és hasznos lesz az elsı idegen nyelvvel való ismerkedés, és lesz kellı elhivatottságuk is. 
A tanfolyamot Kalmár Andrea tanár néni tartja, aki Tapolcáról, a Kvalitás Stúdióból jár hozzánk. 

                 Pálosiné Nagy Katalin 
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A 2008-as ıszi elemgyőjt ı verseny végeredménye 

Legtöbb elemet győjtı osztályok: 1. helyezett: 3. osztály 5, 34 kg;  
                                        2. helyezett: 5. osztály 5, 02 kg;  
                                        3. helyezett: 2. osztály 3, 92 kg. 

Legtöbb elemet győjtı diákok 
     Mráz Attila 5, 02 kg,        

Cséri Viktória 4, 21 kg,  Kapeller Félix 3, 92 kg, Preininger Dávid 1, 72 kg,  Kiss Alexandra 1, 13 kg 
Ajándékuk egy jegyzetfüzet volt.    Országos viszonylatban az ajkai Fekete István-Vörösmarty Mihály Általános Iskola 
Gimnázium és Szakközépiskola az abszolút gyıztes, összesen 2191 kg-ot győjtöttek össze ısszel.  

                        GRATULÁLUNK! 
 

Kedves Szülık!       B e  i r a t k o z á s        lesz a leendı elsı osztályosoknak! 
 

Idıpont:      2009. április 16. csütörtök 7: 00 – 17: 00 óra között és 
               2009. április 17. péntek 7: 00 – 12: 00 óra között. 

Amit feltétlenül hozzanak magukkal:  
Gyermekük születési anyakönyvi kivonata; Gyermekük óvodai szakvéleménye; Gyermekük TAJ száma;           
2 darab igazolványkép (diákigazolványhoz);   550,- Ft (diákigazolványhoz);  
Helyszín:     Dr. Szalai Miklós Általános Iskola HALIMBA Titkársága 
 
 

Folytatódik a torna!                                Figyelem!                            Folytatódik a torna! 
 

 Idıpontok: minden kedden és csütörtökön 18: 00 órától kb. 19: 00 óráig. Helyszín: Dr. Szalai Miklós Általános Iskola 
tornaterme, Halimba. INGYENES! SÚLY ÉS TORNASZİNYEG VAN! VÁLTÓRUHA, VÁLTÓCIPİ ÉS 
ELSZÁNTSÁG KELL!  

Mindenkit szeretettel várok: Szabó Móni 
 
 
 
 
 

 
 

               Figyelem!           Thai box edzés Halimbán!     
 
Az egészség a legnagyobb ajándék, az elégedettség a legnagyobb gazdagság,  a hőség a legjobb 

kapcsolat.”              (Buddha) 
 
A Thai box egy tradicionális thai küzdelmi rendszer, mely felhasználja az öklöt, könyököt, rúgásoknál a térdet, 
sípcsontot, de elıfordulnak a sarokkal, lábfejjel leadott rúgások is. Az egész világon úgy lett ismert, mint az 
egyik leghatékonyabb harcmővészeti stílus a ringben, utcán egyaránt. 
A thai-box szemlélet:    Amint belép valaki egy edzıterembe fontos, hogy kint tudja hagyni a problémákat, és 
csak a rá váró feladatra tudjon koncentrálni. Egy idı után azt tapasztalhatja, hogy könnyebben kezel bizonyos 
dolgokat, a konfliktusokat, azokat a dolgokat, melyek kitartást követelnek az életben. Egy idı után az ember 
rájön, nem szabad megfutamodni a problémák elöl, hanem kitartó munkával le kell, és le lehet gyızni. És itt 
már természetessé válik egymás tisztelete, a tolerancia és empátia. Amikor tisztában van saját képességeivel a 
harcmővész, a konfliktusok megoldásánál elınybe részesíti a diplomatikusabb rendezést, mint a fizikai erejének 
latba vetését.  
Idıpont: minden kedden és csütörtökön 19: 00 órától kb. 20: 00 óráig.  
Helyszín: Dr. Szalai Miklós Általános Iskola tornaterme;  
Oktató: Németh Tibor. 

 
Szeretettel várunk, ha elmúltál már 9 éves, és érdekel a thai box! 
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Hársfa Óvoda hírei   
 

Ovis farsang 
Február 21-én tartottuk a Mővelıdési Házban az óvodások 
farsangi karneválját.  
Örömünkre az esemény nagy érdeklıdést keltett, az ötletes jelmezekbe 
öltözött gyermekeket a szülıkön kívül sok esetben a nagyszülık, 
nagynénik, nagybácsik is elkísérték.  
A jelmezes bemutatkozást vidám versenyjátékok követték, melyen nem 
csak a kicsik, de a felnıttek is kipróbálhatták ügyességüket. Jó érzés volt 
látni, ahogy a szülık, nagyszülık együtt mókáztak-versengtek 
csimotáikkal.  

A versengést tánc követte; a felnıttek közül is sokan együtt ropták a gyerekekkel. Nagy-Balázs Krisztián nyújtott 
segítséget a hangosításban, köszönjük közremőködését. 
Aki megéhezett, megszomjazott, kedvére falatozhatott a szülık által készített harapnivalókból, süteményekbıl, 
kortyolhatott felkínált üdítıbıl. Ez úton is szeretnénk köszönetet mondani az anyukáknak és nagymamáknak a finom 
falatokért, segédkezésért.  Az eseményt hagyományosan a kiszebáb-égetés zárta, mellyel reményeink szerint messze 
üldöztük a hideg szelet.                                       „Ég a kisze, lánggal ég, 

Bodor füstje felszáll. 
Tavaszodik, kék az ég,  
Meleg a napsugár. 
Mire füstje eloszlik,  
A hideg köd szétfoszlik, 
Egész kitavaszodik.” 

     Borbély Éva óvónı 

            
  

Köszönet a bál szervezéséért 
 

Köszönetet mondok a Szülıi Munkaközösség vezetıinek és néhány jó szándékú szülınek az 
óvoda gyermek és felnıtt közössége nevében, mert 2009. február 14-én jótékonysági bált 
szerveztek 72 farsangi mulatságra vágyó részvételével a falu kultúrházában. 

A kis létszámú csapat lelkesen végezte az elıkészületi teendıket. Zenészt fogadtak, aki 
gondoskodott a jó hangulatról, ötletes tombolatárgyakat vásároltak, átrendezték a termet, hogy 
mindenki a kívánt társasággal mulathasson, kidíszítették a falakat, stb. Fáradságot feledve ott 

voltak a bálban is. Fogadták a vendégeket, árulták a tombolát, stb. és ropták a táncot hajnalig. 
Örömmel fogadtuk volna, ha 55 óvodás szülıi közül többen vállalkoztak volna arra, hogy neveltjeink körülményeinek 
javítását a fenntartói támogatáson túl is elısegítsék. 

A bevételbıl, a mőködési kiadások levonása után, 100 000 Ft-t kapott az óvoda alapítványa. Ezt az összeget 
kirándulások költségeire (belépıjegy, fagyi, stb.), gyermeknapi ajándékra kívánjuk fordítani. 

 
KÖSZÖNJÜK!!! 

 
A munkában résztvevı szülık:  Bakosné Galler Tímea, Bakos Zsolt, Bodó Beatrix, Csétei Erika, Galler-Mike 

Éva, Kapellerné Poór Anett, Nótár Judit, Tóth Viktória, Rajmon Gabriella, Schvarczkopf Anita. 

         Molnár Zoltánné óvodavezetı 
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Mővelıdési Ház hírei 
 
 
Tisztelt Halimbai Lakosok!           A Mővelıdési Házban történtekrıl pár mondatban: 

 
Az elmúlt év utolsó programjai között szerepelt az iskolások által összeállított  karácsonyi mősor 2008. december 20-án, 
és a szilveszteri mulatság. 

       
Az elmúlt évek egyik legszínvonalasabb általános iskolai mősorának szereplıi.  

Felkészítık:     Nagy Noémi, Harmat Zsuzsanna, Györkösné Baráth Anikó és Fux István.           
  

 
2009. január 19-én Halimba község weboldalán (www.halimba.hu) két új szolgáltatást indítottunk 
„ÁLLÁSBÖRZE” és „INGATLANBÖRZE”  címmel. Ezen az oldalon díjmentesen feladhatják 
állásajánlattal/álláskereséssel kapcsolatos apróhirdetésüket a cégek, vállalkozások, valamint az álláskeresık, és 
azok, akik elsısorban halimbai ingatlant kívánnak vásárolni, illetve eladni. Amennyiben igénybe kívánja venni 
ingyenes szolgáltatásainkat, akkor a hirdetés szövegét elérhetıségével együtt küldje el a 
halimbakulturhaz@vazsonykom.hu, vagy a polgarmester@halimba.hu  e-mail címre, vagy személyesen is 
leadhatja a Mővelıdési Házban, nyitvatartási idıben.  
(kedd,szerda:08.00-17.00,csütörtök,péntek:11.00-19.00,szombat:14.00-19.00) 
Bízva a sikeres együttmőködésben, reméljük, hogy szolgáltatásaink hozzásegítik Önöket a megfelelı 
munkaerı/munkahely,   a megfelelı ingatlan/ ingatlantulajdonos megtalálásában.  
 

Az idei év ismét az intézmények farsangjaival kezdıdött. Február 7-én az iskolások 
szórakozhattak a szülık és pedagógusok által szervezett összejövetelen. Február 14-én az óvoda 

Szülıi Munkaközössége és óvónıi rendeztek jótékonysági farsangi bált, ezt követte az óvodás 
gyermekek jó hangulatú farsangi mulatsága, végül fennállásának 15. születésnapját ünneplı 

Amatır Nyugdíjas Színjátszó Kör tagjainak farsangi mősora zárta februári rendezvényeinket. 
 

 
 

EDZİTEREM   
 
2009. március 9-tıl a Kultúrház nyitva tartási idején túl hétfıtıl szombatig 
este 19 órától 21 óráig várjuk az edzeni vágyókat a Mővelıdési Ház alagsorában 

mőködı edzıterembe. A szolgáltatást ingyenesen lehet igénybe venni, pályázati 
támogatásnak köszönhetıen eszközeinket a közeljövıben cseréljük, illetve 

bıvítjük. Az edzıteremben csak 14 éven felüli személyek tartózkodhatnak, az eszközöket mindenki csak saját 
felelısségére veheti igénybe.    FIGYELEM!      A 14-18 évesek     kizárólag szülıi írásos hozzájárulással 
használhatják az edzıtermet!!!!   Kérjük a Tisztelt Szül ıket, hogy a hozzájárulásokat aláírni és eljuttatni 
szíveskedjenek a Mővelıdési Házba.  A fenntartó Önkormányzat nem vállal felelısséget az edzıteremben történt 
balesetekért, károkozásokért! 
                                    Az edzıterem felügyeletét Savanyú János és Véber István helyi lakosok vállalták.      Köszönjük. 
 
Március 13-án az általános iskola tanulói az 1848-as forradalom és szabadságharc eseményeit mutatták be 
ünnepi mősorukban, ezt követte a Kossuth emlékmőnél a tisztelgı koszorúzás. 
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                 Általános iskolások ünnepi mősora                                Fáklyás felvonulás 
 
 
2009. április 2-án, csütörtökön   
húsvéti Nyusziváró Kézmőves foglalkozást szerveztünk a Mővelıdési Ház nagytermében. Húsvéthoz kapcsolódó 
dísztárgyakat készítettünk!  E program keretében Szabó Szilvia helyi lakos horgolt tojásai, és a balatongyöröki Csizy 
Istvánné tojáskarcoló népi iparmővész által készített húsvéti tojások bemutatója és vására is volt. Köszönjük a 
közremőködést, segítséget még Szabó Mónikának, Galler-Mike Évának, az iskola és óvoda pedagógusainak  A gyerekek 
megvendégelésében Galler-Mike Éva és Tóth Viktória segített (zsíros kenyér, tea). Köszönjük! 
 
2009. április 25-én, szombaton  
tervezzük Családi Egészségnappal egybekötött májusfa-állítás a következı programokkal várjuk az 
érdeklıdıket: egészséggel kapcsolatos elıadások, sportrendezvények, ingyenes szőrıvizsgálatok (vércukor-, 
vérnyomás-, testzsír-, koleszterinszint-, testsúly-, magasság mérés), egészséges ételek kóstolói, a gyerekeknek 
arcfestés, ugrálóvár stb. A májusfa-állításnál kérjük, a helyi férfi lakosok segítségét! 
A részletes programokról minden helyi lakost külön értesítünk!  Szeretettel várjuk rendezvényünkre! 
 
PÁLYÁZATOK:  
1. Az ESZA (Európai Szociális Alap Programirányító Iroda Társadalmi Szolgálata Kht.) A fiatalok aktív társadalmi 
részvételének támogatására kiírt pályázatán 100.000 Ft-ot sikerült nyerni az edzıterem eszközeinek fejlesztésére. 
 
2. A Nemzeti Kulturális Alap terhére biztosított, vissza nem térítendı pályázati támogatást nyertünk 144.000 Ft értékben 
a halimbai Sunny’s Faction Tánccsoport és az Általános Iskola Néptánccsoport tárgyi feltételeinek (fellépı ruhák) 
javítására. 
 
 

A MŐVELİDÉSI HÁZ NYITVA TARTÁSI IDEJE MEGVÁLTOZOTT: 
 

Nyitva:   kedd, szerda: 08.00-17.00, csütörtök, péntek: 11.00-19.00, szombat:14.00-19.00 
 

Lukács Zsanett mővelıdésszervezı 
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Egészség  oldalak  
 

SZOCIÁLIS FELADATELLÁTÁS HALIMBÁN ÉS A KISTÉRSÉGBEN 
 

2009. január elsejétıl kezdıdıen Halimba, Öcs, Szıc, Úrkút községek önkormányzatai társulási megállapodást kötöttek 
Ajka város önkormányzatával a szociális feladatok kistérségi ellátása érdekében. 
 Halimba, Öcs, Szıc és Úrkút településeken a gyermekjóléti szolgáltatás és családsegítés, házi segítségnyújtás, nappali 
ellátás feladatokat az ajkai Térségi Családsegítı és Gondozási Központhoz csatlakozva biztosítják az Önkormányzatok.   
Halimbán a gyermekjóléti szolgálat és a házi segítségnyújtás eddig is mőködött, a családsegítés szolgáltatást  2009. 
január 1-tıl vezettük be. 
A házi segítségnyújtás feladatait továbbra is Kovács Aliz házi gondozó végzi, (aki mellett egy további dolgozó felvételére 
is sor kerülhet a közeljövıben). A  gyermekjóléti szolgálat és a családsegítés feladatait napi 6 órában Halimba, Öcs, Szıc 
településeken  Galler- Mike Éva családgondozó  látja el. 
 
A házi segítségnyújtás a szolgáltatást igénybe vevı részére saját lakókörnyezetében biztosítja az önálló életvitel 
fenntartásához szükséges ellátást. A házi segítségnyújtás által nyújtott szolgáltatásokat az arra jogosultak a településen 
ingyenesen vehetik igénybe, Ajkán ezekért a szolgáltatásokért is fizetniük kell az ellátottaknak.  
Az igényléssel kapcsolatban tájékoztatást nyújt a házi gondozó és a Körjegyzıség is. 
 
Nappali  ellátás: A közeljövıben a községben élı idıs emberek számára lehetıség nyílik a Padragkúton mőködı Idısek 
Klubjában való részvételre is. A klub hétfıtıl-péntekig, 7-15 óráig tart nyitva. A személyi térítési díj az étkezési térítési 
díj összege, mely az igénylı jövedelmi viszonyai alapján sávosan csökkenı mértékben kerül megállapításra. 
A klubban szakképzett gondozónık várják az idıseket, családias hangulatú légkört biztosítva és az ellátottaknak 
különbözı programokat is szervezve.(Az érdeklıdıknek bıvebb tájékoztatást a családgondozó és a házi szociális 
gondozónı nyújt) 
 
A Gyermekjóléti Szolgálat célja a településen élı gyermekek veszélyeztetettségének megelızése, a már kialakult 
veszélyeztetettség megszüntetése. 
A veszélyeztetettség megelızése érdekében: 
• fogadja a személyesen vagy telefonon segítséget kérı gyermekeket, illetve szülıket 
• szükség esetén szervezési és gondozási tevékenységet végez, segítve ezzel a gyermek/gyermekek családba történı 
nevelését 
• figyelemmel kíséri a településen élı gyermekek szociális helyzetét 
• észlelı-és jelzırendszert mőködtet (fogadja a lakosság, ill. az intézmények jelzéseit a gyermek/ gyermekek 
veszélyeztetettsége esetén) 
A már kialakult veszélyeztetettség megszüntetése érdekében: 
• feltárja a veszélyeztetettséget, elıidézı okokat, megoldási javaslatokat készít 
• tanácsadást szervez ,       családgondozást végez 
• közvetít konfliktusok megoldásában (válás esetén, családtagok, család és intézmények közötti konfliktus esetén 
stb.), szükség esetén hatósági, beavatkozásokat kezdeményez, illetve javaslatot készíthet a gyermek családból való 
kiemelésére,   segíti a családot-amennyiben lehetséges- a gyermek családba történı visszahelyezése érdekében. 
 
A Családsegítés során azoknak szeretnénk segíteni, akik átmenetileg olyan helyzetbe kerültek, amelyet egyedül nehezen 
tudnak megoldani.                  Keressen fel bennünket, ha: 
- gyermekével, társával vagy más családtagjaival gondja van, és nem tud kitıl tanácsot kérni 
- krízisben, lelki válságban érzi magát 
- nem biztos abban, hogy milyen ellátásra jogosult, illetve hogyan juthat hozzá 
- problémák adódnak életében, amelyekre egyedül nem talál megoldást 
A Családsegítés keretén belül nyújtott szolgáltatásaink: 
- életvezetési tanácsadás 
- egyének, családok kapcsolatkészségének javítása 
- segítı beavatkozás krízishelyzetben,  információnyújtás 
- hivatalos ügyek intézésének segítése 
- adományok győjtése, közvetítése 
- szabadidıs programok, nyári napközis tábor szervezése. 
-  

Szolgáltatásaink igénybevétele ingyenes és önkéntességen alapul, 
 a hozzánk fordulóknak a szakmai Etikai Kódex alapján titoktartást biztosítunk . 

 
Galler-Mike Éva,  Kisné Borbély Adrienne 



12 

Ön is tehet a tisztább, élhetıbb környezetért!  (3.rész) 
 

Energiatakarékosság 
Amíg a felhasznált energiát fosszilis energiahordozókból nyerjük ki, addig minden eszközünk, berendezésünk az energia-
fogyasztásával nemcsak a havi rezsiköltségeink, hanem az üvegházhatású gázok kibocsátásának növekedéséhez is 
hozzájárul. 
 
Mit tehetünk? 

• Ha az akkumulátor már feltöltıdött, ne hagyjuk a mobiltelefont a töltın! Így ugyanis az elektromos áram 95%-a 
kárba vész, mivel csak 5%-ot használ a készülék a tényleges feltöltésre.  

• Olvasszuk le a hőtıszekrényt / fagyasztót rendszeresen! Ezzel a felhasznált energia akár 30%-át is 
megspórolhatjuk.  

• Ne kapcsoljuk fel a hőtıt a legnagyobb fokozatra! 7 Celsius-fokra kell állítani a hőtıgép 
hımérsékletszabályozóját, hogy a legtakarékosabban mőködjön! (Ha a hımérséklet alatta van, attól még az ételek 
nem maradnak hosszabb ideig frissek, egyszerően csak több energiát fogyaszt a gép.)  

• Korszerősítés: Amikor új háztartási gépet (fagyasztó, mosógép, mosogatógép stb) vásárolunk, olyan terméket 
kell választani, amelyen az európai "A++" fokozatú min ısítés szerepel, mivel ezek a piacon elérhetı 
leghatékonyabbak energia- felhasználás szempontjából. Ebbe a körbe tartoz(hat)nak mindazok a berendezések, 
melyek ún. energiacímke-köteles termékek. Ilyen pl. a hőtıgép, a fagyasztógép, a kombinált hőtı-fagyasztó gép, 
a mosogatógép, a villanysütı, a mosógép, a szárítógép, a légkondicionáló berendezés, ill. a villamos fényforrások.  

A régi, 20-30 éves berendezések olykor 30-60 ! %-kal több energiát fogyasztanak, mint az újak.  

Közlekedés 
Magyarországon egy átlagfogyasztású autó évente 2 és fél tonna szén-dioxiddal terheli a környezetet. Az egyes autók 
takarékosabbá válása, a megújuló üzemanyagok elterjedése és az úthálózat javulása reményt keltı folyamatok lehetnek. 
Azonban nem kerülhetı meg a közlekedési szokások alapvetı megváltoztatása. A tömegközlekedés, a rövid utakon a 
gyaloglás és a biciklizés terjedésétıl remélhetünk érdemi javulást.  

Tudta, hogy:     ?  
1. azonos teljesítményre számítva a vasút a személygépkocsihoz viszonyítva 8-szor, a tehergépkocsihoz viszonyítva 

30-szor kevésbé szennyezi a levegıt, és azonos tömegő árut közúton 4,5-szer több szén-dioxid, 17-szer több 
nitrogén-oxid, 22-szer több szén-monoxid és 15-ször több szénhidrogén kibocsátása árán lehet elszállítani, mint 
vasúton?  

2. 25%-kal alacsonyabb kerékguminyomás 10%-kal növeli a gördülési ellenállást és 2%-kal az üzemanyag-
felhasználást?  

3. a hibrid autók negyedével kevesebb CO2-t bocsátanak ki, mint a hagyományos motorú autók?  
4. a hibrid autók dugóban állva általában nulla mennyiségő CO2-t bocsátanak ki?  
5. egy három percig alapjáraton mőködtetett motor annyi benzint használ el, amennyivel egy km-t lehet autózni?  

Hogyan vezethetünk autót ma is környezettudatosan? 
• Kiegyensúlyozott gyorsításokkal, állandó utazósebességgel, optimális sebességváltással.  
• A légkondicionáló visszafogott használatával.  
• A kerekek nyomásának rendszeres ellenırzésével.  
• Felesleges súlyok eltávolításával.  
• A hirtelen fékezések elkerülésével, a követési távolság betartásával. 
• A legrövidebb útvonal kiválasztásával.  

Ózonnövények irtása 
Azokat az élılényeket, fajokat, amelyek nem ıshonosak az adott területen és véletlen behurcolással, vagy szándékos 
betelepítéssel, esetleg spontán terjedéssel kerülnek be egy új területre, idegenhonos fajoknak (jövevény fajok) nevezzük. 
Az özönfajok hosszú távon kiszoríthatják a természetesen elıforduló növény- és állatfajokat, amely folyamat a társulások 
és együttesek fajszámának csökkenéséhez vezet. Napjainkra az élıhelyek pusztulása és feldarabolódása mellett, a 
biológiai sokféleséget leginkább veszélyeztetı tényezı az özönfajok terjedése. Nemcsak a természetes élıvilágot 
veszélyeztetik az özönfajok, hanem egyes képviselıik jelentıs hatást gyakorolnak az emberi egészségre is. A 
legfontosabb ebbıl a szempontból a mindenki által ismert parlagfő. 

 
      (Forrás: www.nepegeszseg.net) 

 
 



13 

Civil fórum 
 

 
Halimba Község Polgárır Egyesület 1995-ben alakult 15 fıvel, 2009-ben tagjaink száma 17 fıre emelkedett. 
Legfontosabb célokat szem elıtt tartva hajtottuk végre önként vállalt és a törvény által meghatározott feladatainkat. A 
prioritás továbbra is a közterületek biztonsága, a lakosság szubjektív biztonságérzetének növelése, a prevenciós 
tevékenység hatékonyságának fokozása volt. Polgárırségünk szorosan együttmőködik a helyi Önkormányzattal, a 
Rendırkapitánysággal, valamint a helyi civil szervezetekkel és a lakossággal. 
A napi rendszerességgel végzett polgárır jár ır és figyelıszolgálat mellett számos esetben biztosítjuk a helyi sport- és 
kulturális rendezvények élet- és vagyonbiztonságát, „ott a helyünk” a falunapokon, a szüreti felvonulásokon, a bálokon, a 
Suli-bike térségi bringafesztiválon, májusfa-állításnál és kidöntésnél. Október végén, november elején a Mindenszentek 
és a Halottak Napja idıszakában a temetıkben és a temetık környékén - vagyonvédelmi és bőnmegelızési 
járırözésekkel, közlekedésbiztonsági jelenléttel – segítünk. 
Személyi állományunk: A polgárıri „munka” különösen nagy elkötelezettséget kíván, hiszen a tagok szabadidejükben, 
gyakorta a napi munka után, mindennemő fizetés vagy ellenszolgáltatás nélkül látják el néha nem is veszélytelen 
feladatukat. A tagság összetétele ezért nagyon sokszínő, hiszen minden társadalmi réteg reprezentánsai megtalálhatók. 

 
Jelentkezzen polgárırnek!   

Halimba Község Polgárır Egyesület folyamatosan várja, azon halimbai lakosok jelentkezését, akik kedvet és 
elhivatottságot éreznek a polgárır munkához. 
Olyan 18. évüket betöltött személyek jelentkezését várjuk, akik úgy gondolják, hogy tevékenyen részt szeretnének venni 
községünk közbiztonságának javításában, a lakosok nyugalmának megóvásában; akik nem azt kérdezik, hogy "Miért nem 
tesz már valaki valamit?", hanem ık maguk is aktívan hozzájárulnak ahhoz, hogy elvárásaiknak megfelelı legyen 
Halimba közbiztonsága.  
Az egyesület céljai: 
- szépülı községünket megóvjuk a rongálásoktól 
- hozzájáruljunk a közterületek nyugalmának megóvásához 
- segítsük a köz- és magánvagyon védelmét  
Nem csak a vagyonvédelemmel akarunk foglalkozni, kiemelt figyelmet kívánunk fordítani a balesetek megelızése 
érdekében a szabályos, biztonságos, és kultúrált közlekedés propagálására.  
A jelentkezıkkel szembeni elvárásaink:  
- elhivatottság      - lelkesedés        - jó problémamegoldó képesség        - büntetlen elıélet 
- kellı mennyiségő szabadidı a szolgálatra, és önkéntes munkára 
- a járırszolgálat iránt érdeklıdıktıl elvárás továbbá a szolgálati szabályzat ismerete és annak betartása. 

Jelentkezni lehet:  
Minden hónap elsı vasárnapján 10 órától állománygyőlésünkön a Mővelıdési Ház alagsorában, vagy a 

 06-30/261-3357-es telefonszámon! 
A polgárır munka pedig társadalmi munka, melyet mindenki azért végez, mert nemcsak nézni akarja a 
környezetében zajló történéseket, hanem maga is alakítani szeretné azt, hiszen lakókörnyezetünk, tereink, 
parkjaink, intézményeink és a lakosok magántulajdonának védelme mindannyiunk közös érdeke.  

„Rád is tartozik az, ha a szomszédod fala lángol.”           (Horatius) 
 
PÁLYÁZTUNK: 
Az Országos Polgárır Szövetség által meghirdetett pályázaton egységes formaruhákra kértünk támogatást, az elbírálás 
folyamatban van. 
 
Sajnos, községünkben évek óta nem tapasztalt méretet öltött a betöréses rablás.  Néhány mondatban szeretnék errıl írni: 

Betörık közül van az úgynevezett az utazó típus, aki reggel felkel az ország egyik végén, és kocsiba pattan, 
elutazik az ország másik végébe, és kiválaszt-betör, de lehet, hogy nem is kell messzire menni.  

Akik felderítik a terepet, vagy tippre mennek, ık jobban körülnéznek, megfigyelik az ott lakók szokásait (mikor 
mennek munkába, ki van otthon napközben, mikor jönnek haza, stb). Jellemzı, hogy szinte biztosan van egy figyelı. İ 
az, aki a közelben gyalogosan, vagy autóban ülve figyel, nézi a bejáratot, hogy azonnal szólhasson, ha valami van. 

Ha tehát gyanús alakot lát sündörögni, céltalanul álldogálni, vagy kocsiban ülni, ha nem is tesz semmit, valamiféle 
jellemzı dolgot jegyezzen meg. Kinézet, ruházat, kocsi rendszáma, stb, ez a megfigyelés a késıbbiekben jól jöhet! 
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Néhány tipp, hogy csökkentsük a betörık esélyeit:  
- A dupla záras, vagy szilánkmentes ablakok nagy meglepetést tudnak okozni, mivel kicsit idıigényesebb átjutni rajtuk. 
- A szokatlanul megerısített ajtók szintén idıveszteséget és nagyobb kockázatot jelentenek, hiszen ezzel küszködve már 
nehezen tartható fent az ártatlan álca. Az ilyen váratlan körülmények, hirtelen adódó gondok pedig gyakran meghiúsítják 
a betörést. 
- A biztonsági rendszereknek két nagyon fontos kritériumnak kell megfelelnie: késleltetés és riasztás. Riasztás alatt 
nemcsak a hivatalos személyek értesítésérıl van szó, hanem egy 
                             Soha ne feledje, a riasztóberendezés az Ön biztonsága érdekében is szolgál! 
- A tolvajok harmadik nagy ellensége: ha nincs zsákmány. 
- A tolvajok ritkán kockáztatnak, ha nem biztosak benne, hogy valóban megéri. 
- Csupán felderítés céljából általában nem törnek be sehova, ám egyes környékeken ez is megesik. 
- Legtöbbször csak oda törnek be, ahol tudják, hogy vannak értékek, ezért jobb, ha szemrevaló értékeinket eltesszük. 

Dél Károly elnök 
 

Mozgássérültek Veszprém Megyei Egyesületének    Halimbai – Szıci- Nyirádi Csoportja 
 
Tisztelt Sorstársak, Tagok, Olvasók!                          "Eltemettük a telet" 
A csoport idei programsorozata sárvári gyógyfürdı látogatással kezdıdött, majd a busók földjére, 
Mohácsra látogattunk. Harmadik alkalommal temettük ott a telet. Az idei kirándulásra csatlakoztak 
hozzánk veszprémi, balatonfőzfıi tagok, a Nyirádi Nagycsaládosok Egyesülete kedves tagjai, 

vezetıi. A közös kiránduláson a devecseri Mővelıdési Ház szervezésében, a helyi Nyugdíjas Klub tagjaival közösen, a 
"mohácsi vész" néven elhíresült Táborhelyi Emlékparkba látogattunk el, ahol a mohácsi csata történetével ismerkedtünk 
meg. A Fı téren a busók felvonulásán, avatásukon, és a tél szimbolikus temetésén vettünk részt. Az esti tábortőz és 
tőzijáték megtekintése után jó hangulatban, kellemes élményekkel tértünk haza. Köszönet mindazon vezetıknek, 
szervezıknek, akik elkísérték a csoportot és segítették a kirándulás lebonyolítását.  
A csoport március 21- én 16 órai kezdettel a devecseri Grácia Étteremben tartja Nınapi köszöntıjét, vacsorás estjét, 
majd este a helyi Mővelıdési Házban budapesti mővészek elıadásában a Kölcsönlakás c. vidám darabot tekinthetjük 
meg. 
  A további terveink:     A csoport április 18-án 06:00 órai indulással budapesti körutazáson vesz részt, melyben szerepel 
az Országház és a Terror háza látogatása is.  
Idén is lesz lehetıség a tagok és hozzátartozóik számára a VMME borgátai üdülıjében egy kellemes hét eltöltésére, 
gyógyfürdızésre. Ennek idıpontja: 2009. június 19-25. Minden jelentkezıt szeretettel várunk a 28 fıt befogadó, 
akadálymentes, 2-3-4 ágyas teljesen felszerelt szobákkal és zárt parkolási lehetıséggel rendelkezı üdülıbe.  
A csoport egész éves programja megtekinthetı www.halimba.hu weboldalon, a Civil szervezetek fülnél. 
A csoport tagjainak, hozzátartozóinak a tavaszi programokhoz jó egészséget és jó szórakozást kívánok! 
2009-es programterv 
Január:  Sárvár, gyógyfürdızés       Február 22. :  Mohács, Busójárás 
Március 21. :  Devecser, Grácia Étterem, Nınapi köszöntı és vacsora, Mővelıdési Ház, Színházlátogatás: Kölcsönlakás  
Április 18. :  Budapest, Parlament, Terror Háza és egyéb nevezetességek megtekintése 
Június:              Zalaszentgrót, thermálfürdızés Július 19. -25. : Borgáta VMME Üdülı, egyhetes üdülés 28 fıvel. 
Augusztus :  Pápa, Pápai Történelmi Napok megtekintése, thermál fürdı látogatása 
Szeptember 25.: Kistelek, thermálfürdızés,  Ópusztaszer, Emlékpark, Feszty- körkép megtekintése 
Szeptember :  Szentendre, Skanzen, Gödöllı, Sissi kastély Október: Halimba, helyi győjtemények látogatása, 
Malom-völgyben bográcsos találkozó.      December :  Karácsonyi ünnepségek 
 
Egész évben a településeken zajló helyi rendezvényeken (falunapok, megemlékezések , ünnepségek) részt veszünk.  Az 
idei programhoz nagyon jó egészséget, jó szórakozást, sok élményt kívánunk! 
/A csoport a programok változtatásának jogát fenntartva a legjobb lehetıségeket keresve változtathat a programtervén a 
csoport javára./ 

Kovács Tibor  csoportvezetı 
 
 

 
 
 
 
 
 

Közös kiránduláson az Egyesület tagjai 
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Amatır Színjátszó Kör hírei 
 
Februárban tartotta hagyományos Farsangi bálját kis csoportunk. Új rövid mősorokkal szórakoztattuk az 
egybegyőlt közönséget. A mősor után zene és tánc volt, majd tombolasorsolással leptük meg kedves 
vendégeinket. Ezzel egyidıben ünnepeltük fennállásunk 15. évfordulóját.  
Márciusban Nınapot tartottunk és Színjátszó Körök Találkozóján vettünk részt. 

Jánosi Istvánné klubvezetı 
 

Fennállása és mőködésének 15. évfordulója alkalmából ezúton is köszöntjük a Színjátszó Kör tagjait az 
Önkormányzat és falu közössége nevében.  

További jó munkát, kellemes együtt töltött idıt kívánunk a tagságnak! 
 

 

Dörögdi Medence Sportegyesület 
mőködik Taliándörögdön, ahova a halimbai gyermekek közül 20 fı jár.  
Az önkormányzat 2. éve támogatja a csoportot, mert fontosnak tartja, hogy a gyermekek, 
fiatalok hasznosan töltsék szabadidejüket és egészséges, mozgásos elfoglaltságra legyen 

lehetıségük. Az új közösségi kisbusz használatával megoldjuk, hogy a gyerekek eljussanak a 
hétvégeken rendezett  bajnokságokra, versenyekre.  

           A Képviselı-testület férfi tagjai önkéntes munkával vállalták a gyermekek szállítását alkalmanként. 
 
 
 

Sokoró Térségi Otelló Borverseny Kajárpécen 
 
A Gyır megyei gazdák gondoltak egy nagyot. Az egykori vidéki szılı és az abból készített bor 
hagyományának dicséretére és tiszteletére borversenyt hirdettek március 7-re a 
kajárpéci Kultúrházba. 

 A Kossuth rádióban elhangzott elızetesre megmozdultak a szıci gazdák, szóltak nekünk is, lenne-e 
kedvünk összemérni a borainkat a  Sokoró környéki borokkal. 
A szót tett követte, felkerekedtünk és ellátogattunk Kajárpécre. Kellemes vidéki vendégszeretetben, 
színvonalas rendezéső programon vehettünk részt. Elızetesként fellépett a szomszéd falu cimbalom 
kísérető dalárdája. Vidám bordalokat, és a Kisalföldön győjtött népdalokat hallhattunk. 
Hangyál Balázs, a Pannonhalmi Hegyvidék hegybírója, ismertette a szılı eredetét, a hozzákötıdı hagyományokat, 
méltatta a vidéki ember szorgalmát. Ezután következett a benevezett borok értékelése. Összesen 106 bort neveztek: 
Szlovákiából, Balatonalmádiból, Bakonybélbıl, Szıcrıl, Halimbáról, és a házigazdák a Sokoró környékérıl. Kilenc bor 
lett aranyérmes, köztük Görgei Attiláé Halimbáról, 20 lett ezüst minısítéső, köztük Dr. Széll András, Pósa Ferenc, 
Szabó Szabolcs Szıcrıl, Kovács Tibor, Tóbel János Halimbáról. 37  bronz minısítést osztottak ki, a többi nevezı 
emléklapot vihetett haza. 
A rendezvény jó alkalom volt a tapasztalatcserére, az ismerkedésre. A szıci szervezık meg is hívták a házigazdákat a 
május elsejére tervezett Szıci Bornapokra. 
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A következı levelet emailben kapta Tóbel János polgármester:  
 
Igen Tisztelt Tóbel János Polgármester Úr!  
Nagyon köszönöm, hogy a múlt hét szerdáján volt szíves sok feladata mellett az ajkai Bánki Donát Természetbarát 
Egyesület nyugdíjas séta-túrázóit helyes kis falujukban kalauzolni! Most vázlatot kaphattunk a településrıl, és majd más 
alkalommal ismét visszatérünk, hogy a maradék gyöngyszemeket összecsipegessük! Párom, Csuba Erzsébet, aki 
Egyesületünk Gyalogos Szakosztályának vezetıje, néhány sorban megörökítette élményeinket. Ezt az írást elküldtem 
Tisler Anna újságírónak, hogy ha van módja, akkor a Veszprém megyei Naplóban lehozza, ha csak vázlataiban is. (Ahogy 
más alkalmakkor már ilyen gesztust többször is - nagy örömünkre! - megtett!)  
A cikket a honlapunkra -  www.hirfal.hu/bdte - is feltettük!   
İszinte hálával gondolunk társaimmal együtt Önre, akiben egy igazi lokálpatriótát ismerhettünk meg! További sok sikert, 
és minden szépet/jót kívánunk Önnek úgy családi, mint közösségi tevékenységében!  

Üdvözlettel: Káldi Géza elnök 
 

 
 
        
              SÉTA-TÚRA HALIMBÁN ÉS KÖRNYÉKÉN 
 

Az ajkai Bánki Donát Természetbarát Egyesület turistái és nyugdíjasai nem elıször látogatnak el Halimbára. De a 
környék szépsége és az érdekes látnivalók újra visszacsalták a társaságot ebbe a kedves településbe. Most március 4-én 36 
nyugdíjas természetjárónkkal kerestük fel a Malom-völgyi pihenıparkot, mivel ott még nem jártunk! 
A falu központjától úgy egy kilométerre található park és bányászati emlékhely gyönyörő környezetben, egy tágas 
völgyben lett kialakítva. A sétaút kellemes, jól járható akár kerékpárral, motorral vagy autóval is. 
Alaposan „megtanulmányoztuk” a környezetet, mert augusztusban itt szeretnénk nyárbúcsúztató 
pikniket rendezni. A tőzrakó hely mellet esıbeálló, a labdajátékokhoz kétkapus kis pálya áll 
rendelkezésre. Pihenésre nem volt mód a korai, még hővös tavasz miatt. 
 De ez senkit nem zavart, hiszen az volt a cél, hogy egy alaposat gyalogolunk a tiszta, friss levegın 
a természet ölelésében. 
A faluba visszatérve több látnivaló is várt ránk.  
Megnéztünk egy emléktáblát, ami azért készült, mert Kossuth Lajos gyermekeit 1849-ben itt rejtegették az osztrák 
hatóságok elıl. Ezután Tóbel János polgármester úr bemutatta a Bauxitbányászati Győjteményt. Az udvaron volt a 
munkások szállítására alkalmas síneken álló „népes”, aminek mozdonya éppen felújításon van, de mőködni és haladni is 
fog a tervek szerint! Majd a mesterséges vágatban komoly és részletes elıadást hallhattunk a helyi bányászat történetérıl. 
A bányászok ruházatától, felszerelésétıl kezdve a levegıvel mőködı kéziszerszámokig, szállító szalagokig sok mindent 
láttunk! Sıt a munkazajokról készült néhány perces „hangeffektek” elénk varázsolták a földalatti tevékenységet, a 
gépesítés ellenére is nagyon nehéz bányamunkát! 
Ismereteink bıvítése a gyógynövények világában folytatódott. Dr.Szalai Miklós esperes-plébános úr a saját megfigyelései 
alapján gyógyfüveket győjtött, melyekbıl a különféle betegségek kezelésére tea keverékeket készített. Valamikori 
lakóházában kiállítás szemlélteti tevékenységét. Receptjei alapján hosszú évekig „Halimbárium” márkanéven került 
forgalomba hatféle tea, melyek már a kereskedelemben nem kaphatók. Viszont az egyik nénike a szomszédban ismeri a 
recepteket, akitıl néhányan be is szereztek alapanyagokat. 
Nehezen lehetett a tagságot továbbhaladásra bíztatni, pedig még „kevés volt a kilométerünk”, mert indultunk a Kis-tó felé. 
Polgármester úrnak nagyon köszöntük a szíves vezetést és a részletes tájékoztatást. Mivel még maradtak a faluban 
látnivalók – pl. a Helytörténeti Győjtemény! – ígértük, hogy azokhoz újra visszatérünk. 
Viszont a tópart csendessége, a finoman fodrozódó víz látványa, égszínkék színe, nyugtató hatása, a még 3 kilométeres 
kör amit „leírtunk”, igen jól esett. A délelıttöt rendkívül tartalmasan sikerült eltölteni, ami mindnyájunkat felvidított. A 
késıi ebéd után biztosan jól esett egy kis délutáni „ejtızés” vagy szunyókálás.  
Két hét múlva kb.8 kilométeres útra kelünk Zalahaláp környékén. Reméljük a jó szerencse és az égiek is segítik 
vállalkozó szellemő nyugdíjas, „bakancskoptató” csapatunkat!  
Oda is szeretettel várjuk régi és új természetjáróinkat! 
Ajka, 2009-03-10.           Csuba Erzsébet 

           Bánki TE. bronzjelvényes túravezetıje 
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„EGYÜTT A JÖVİÉRT HALIMBÁN” EGYESÜLET HÍREI 
SZERETETTEL ÉS TISZTELETTEL ÜDVÖZLÖM A KEDVES OLVASÓT!  
KÉREM, HA LEHETİSÉGÜK VAN RÁ, KLIKKELJENEK RÁ EGYESÜLETÜNK HONLAPJÁRA IS: www.ejhaegyesulet.hu  
 
 
KARÁCSONYVÁRÓ ÜNNEPSÉG  
2008. december 19-én tartotta Sümegen karácsonyváró ünnepségét a Famulus Egyesület, ahová teát osztogatni hívtak 
meg bennünket. Egyesületünket Tóbel János, Mohosné Preininger Judit és Torma-Szabó Anett képviselte. 
„Az esı szerencsére elállt mire odaértünk, de nagyon hideg volt – „teaosztogatós hideg”. 4 féle gyógyteával készültünk: 
bodzavirág, zsálya, hárs és kakukkfő; természetesen mézzel és/vagy citromlével ízesítve. A fagyos hidegben mindenki 
élvezte a lelket melengetı mősorokat, a testet melengetı tábortüzet, illetve a lelket-testet melengetı gyógyteákat. A 
gyermekek körében a bodzavirág tea volt a sztár, gondolom a többinek túlságosan „orvosos” hangzású neve volt; a 
bátrabbak keverték, mivel például a hárs és a kakukkfő jótékony hatását egyszerre akarták elérni. A Télapót is 
megkínáltuk teánkkal, cserébe szaloncukrot kaptunk; jó csere volt, igaz? 
Akkor döbbentem meg, amikor egy apukát kiszolgálva (2 kislányának bodzavirág tea, saját magának pedig hárstea) 
megkérdezte, hogy mennyibe kerül? De a válaszomon meg ı döbbent meg: „Nem kerül semmibe, ingyen van!” Közeleg a 
szeretet ünnepe, a szíveket átjárja a melegség, a tőz látványa, a gyerekek közt cukrot osztogató Télapó, a kis jászolt a 
kezükben tartó betlehemesek, a forró gyógytea, ingyen… észre kell venni az élet apró örömeit, a boldog pillanatokat.”            

Torma-Szabó Anett 
 

KARÁCSONYI HANGVERSENY  
 

2008. december 21-én délután 200 ember győlt össze a halimbai 
templomban, hogy az UniCum Laude Énekegyüttes 
karácsonyi koncertjét meghallgassa. Nagyon jó érzés volt látni, 
hogy ilyen sok embert érdekel a karácsonyi hangulat 
elıkészítése a szívében is. Köszönjük támogatóinknak, hogy a 
koncert megvalósulhatott! Jó célért adakoztak, hiszen igen 
színvonalas koncertnek lehettünk szem- és fültanúi. Az együttes 
tagjai kedves közvetlenségükkel mindenkit elvarázsoltak, Jézus 
születése közeledett éppen, ennek örömét, derőjét sikerült 
átadniuk a közönségnek. Vidám, könnyed elıadásmódjuk, 
játékos kedvük valamennyiünket magával ragadott. Nem 
gondoltam volna, hogy a komolyzene ennyire befogadhatóvá 
tehetı a fiatal korosztályok számára is. Az ı stílusuk alkalmas 
erre. 

A háromszori visszatapsolás és a koncert után, a Mővelıdési Ház kistermében tapasztalt nagyfokú érdeklıdés rendkívül 
mély nyomott hagyott az együttes tagjainak szívében. Sikerült megszerettetnünk magunkat velük, nekünk halimbai 
embereknek. Az együttes tagjaival történt beszélgetés közben kiderült, milyen szerények és közvetlenek a 
hétköznapokban ezek a világszínvonalon énekelı, profi zenészek, énekesek. İszintén érdekelték ıket a halimbai 
emberek, elcsodálkoztak a civil szervezetink eredményein és a koncert után egy nézı kérdésére elmondták, hogy itt 
érezték magukat legjobban turnéjuk során, mert látták az emberek szemében a csillogást, mellyel mérhették elıadásuk 
sikerét. Ezt nem tapasztalhatják több ezres nagyközönségek elıtt, amikor csak kivetítıkön látják ıket a nézık. 
 
Büszke vagyok rá, hogy egy világjáró, és világhírő énekegyüttes az EJHA szervezésében, de az egész falu 
összefogásával ellátogathatott hozzánk és nem csak hozott nekünk valamit, hanem vitt is haza tılünk igaz szeretet a 
szívében. Azt hiszem ık hitelességükrıl is tanúbizonyságot adtak, így nyugodtan elhihetjük; a halimbai emberek tudnak 
valamit az összefogásról, amit a máshol élık kevésbé, tehát : Halimbán élni jó!!! 
Késıbb kiderült, hogy a halimbai emberek iránti szeretetük, lelkesedésük és érdeklıdésük nem csak szalmaláng volt, 
valóban, ıszintén megszerettek minket, mert még újév napján is telefonáltak nekünk: „Boldog újévet, halimbaiak! 
Legyetek olyan lelkesek, tisztaszívőek, igazak, mint eddig!”  

Ezt kívánom én is az EJHA valamennyi tagja nevében, a falu minden lakosának.      
     Kovács Attiláné 
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GYALOGTÚRA  
A karácsonyi bejglis napok után december 28-ára ismét gyalogtúrát szerveztünk a szıci hegyre. Szerencsére a 
korábbiakhoz képest sokan eljöttek és nekivágtak a 4 km-es túrának, szám szerint 38-an voltunk a 4 évestıl a 
60 évesig. Az ünnepek alatt kialakult telthas érzése hamar elmúlt, mire kiértünk a pincéhez, már mindenki éhes 
volt. Kinn szalonnával, hússal és egyéb finomságokkal csitítottuk éhségünket. A kellemes pihenı után a banda 
nehezen, de elindult hazafele. Mint ahogy eddig is, most is tapasztaltuk, hogy a hazafelé út jóval hosszabbra 
sikeredett, mint az oda vezetı út, pedig ugyanarra mentünk.   

               Szabó Mónika 
 

  
 
KARÁCSONYI KÉZM ŐVES 

  
 
December 11-én tartotta hagyományos karácsonyi alkotódélutánját a halimbai 
Mővelıdési Ház, amin rengeteg tanuló és kisebb gyermek jelent meg szüleivel. 
Természetesen az EJHA is képviselte magát.  
Sokféle ajándékot, gyertyatartót, képeslapot, kisebb díszeket, gipszformákat, 
cserépangyalkákat és ízletes, színes mézeskalácsot készíthettek a résztvevık.  
A kézmőves alapanyagok javarészét Egyesületünk vásárolta, sikeres 
pályázatának köszönhetıen. 

 
 

 
 
 

GYALOGTÚRA  
 
2009. január 18-án szintén kimerészkedtünk a természetbe. Maroknyi 
csapatunk lesétált a Kis-tóra , és birtokba vettük a halneveldét. Bátran 
mertünk közlekedni, futkosni, ugrálni, csúszkálni hisz teljesen be volt 
fagyva a tó. A nagy hideg hatása, másik az volt, hogy fáztunk, de nagyon. 
A tőz sem akart begyulladni, így hát kénytelenek voltunk mozogni. 
Kicsúszkáltunk magunknak egy kis pályát, aztán azon oda-vissza, párban-
egyedül, állva-térdelve csúszkáltunk. A gyerekek rögtönzött hokipályán 
őzték a sportot. Aztán nagy sokára a tőz is begyulladt (egy kis segítséggel) 
és nekiláthattunk enni. Sült a virsli, a szalonna, amit jóízően majszoltunk. 
Délre már teljesen átfagyva hagytuk el a tavat, természetesen a gyerekek 
maradni akartak még, hiszen „pont most állunk nyerésre”- mondták. 
Szerintem mindenki nyertese volt ennek a napnak, hiszen friss levegın, jó 
környezetben töltöttük el ezt a vasárnapi délelıttöt. 

 Szabó Mónika 
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TEAHÁZ  

 
2009. január 24-én, szombaton egy „melegedı” programot szerveztünk. 18 órától teaház volt a Mővelıdési 
Házban, ahol Csipszer András levetítette az Ajka TV-n leadott UniCum Laude Koncertet, illetve a 2005-2006-
os ejhás DVD-ket. 
                           TEAHÁZ ÉS SZÍVEK VARRÁSA  
’Szíveket kér a Magyar Máltai Szeretetszolgálat!’ felhívásra mi is összeültünk és 60 szívet összevarrtunk. Az 
alapanyag kivágását Szabó Mónika és Torma-Szabó Anett végezte, míg a szívek félig összevarrását (géppel) 
Magvas Jánosné /Torma-Szabó Kristóf nagymamája/ és Baracska Lászlóné Vera néni vállalták. A bélelés és az 
összefércelés egy kellemes teadélután keretében történt. Eközben gyermekeinknek – és természetesen 
magunknak is- levetítettünk egy rajzfilmet, amely után még sokáig „vonatoztak” a kicsik.  
Az összegyőlt szíveket az akció végén a Máltai Szeretetszolgálat egy nagy, közös Magyarország-szívvé 
dolgozza össze, melyet egy forgalmas közterületen állítanak majd ki. 

 

 
 
 
TAPOSÁS 
 
Január, február és március 20-án megtartottuk szokásos 
flakongyőjtésünket és a taposást. A faluban –legnagyobb 
örömünkre - egyre többen segítenek nekünk azzal, hogy 
minden hónap 20-án külön csomagolva rakják ki kapujuk 
elé az alumíniumot, a pet palackot és a kupakokat. 
Köszönjük, és továbbra is kérjük segítségüket! 
Folytatódik akciónk a halimbai általános iskolások 
részére, miszerint Egyesületünk díjazza a legaktívabb 
szelektálót, taposót, segítıt! Aki minden hónapban 
szorgalmasan szelektál és aktívan részt vesz a győjtés és 
taposás munkájában, Szabó Mónika koordinátortól kap 
egy pecsétet a saját szelektív hulladékgyőjtı füzetébe. 
Fıdíj:  1 darab SONY ERICSON W200I + a többiekre 
további meglepetések várnak júniusban, az akció végén.  
 
Szabó Mónika 
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AKTUÁLIS 
 
LOMTALANÍTÁS! 

A tavaszi lomtalanítás április 22-én (szerdán)  lesz. Kérjük, hogy az elszállítandó háztartási 
lim-lomot kizárólag elızı nap délután-este szíveskedjenek az ingatlanok elé szállítható 
állapotban kihelyezni. A szállítást az AVAR Ajka Kft. végzi.  

              NEM szállítanak el: autógumit, veszélyes hulladékot, építési törmeléket.   
Kérem, hogy ügyeljük községünk tisztaságára! 

Tóbel János polgármester  

  
VIRÁGOSÍTÁS 

Itt a tavasz, a kertek, udvarok szépítésének ideje!  Kérjük, minél többen ültessenek virágokat házuk elé is, 
hogy a falukép még szebb, gondozottabb legyen! Köszönjük! 
Az Önkormányzat a közterületek, intézmények virágosításáról, gondozásáról folyamatosan gondoskodik.    

Köszönjük Vince Istvánnénak az  ingyenesen a hivatalba hozott szép szárazvirág csokrot! 
 
Tavaly májusban történt:   
A hivatal elıterében a virágtartókba frissen elültetett kis begóniapalántákat másnap valaki kivette a földbıl és elvitte. 
Talán úgy gondolta, virágot lopni nem bőn?  Kérjük, ha volt/van egy kis lelkiismeret furdalása az illetınek, szó nélkül 
hozzon helyette és ültesse el a palántákat! 

 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:  
Molnárné Jáger Csilla helyettes 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 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: 10-12 és 15-17, szerda: 13-17, csütörtök, péntek, 
szombat: 16-20. szünnap: vasárnap,hétfı. 
Tel: 237-067,  halimbakulturhaz@vazsonykom.hu 
Mővelıdés-szervezı: Lukács Zsanett. 
 
Falugazdász: Albrecht László 
Ügyfélfogadás: hétfı: 8.00 – 10.00. a Körjegyzıségen. 
 
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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