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HALIMBAI                                
        HÍREK 

 
Halimba Község Önkormányzata idıszaki lapja           VIII. évfolyam 2. szám                 2010. június       

        

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 
 
 Tisztelt Halimbaiak, Tisztelt Olvasóink! 

 
A Képviselı-testület döntései nyomán: 

Mint arról korábbi számainkban rendszeresen beszámoltunk, az Ora et labora – Imádkozzál és dolgozzál címő térségi 
turisztikai fejlesztési pályázat részprogramjaként – a hat települést érintı egyházi tematikus turisztikai út állomásaként 
elkészült a halimbai Emlékház kertje fejlesztésének építési munkái. Elkészült a tereprendezés után az új üvegház, 
hidegház, melegágy, liktáriumos ház a foglalkoztató helyiséggel, térburkolatok, kerekeskút a kerengıvel. A kertbe 126 
fajta új növény kerül, több mint 1000 db tı. Megújul az ajtók, ablakok, kerítés festése, térelválasztó, nagyon szép új 
kıkerítés már elkészült.   Örömmel értesítem a Tisztelt érdeklıdıket, hogy a Veszprémi Érsekség megbízottja, Dr. 
Babulka Péter gyógynövény kutató úr, több alkalommal járt a helyszínen és elismeréssel, ıszinte lelkesedéssel 
nyilatkozott a fejlesztésrıl és terveinkrıl, mellyel maradandó értéket hozunk létre és méltón ápoljuk Dr.Szalai Miklós 
esperes emlékét, szellemiségét és halimbai hagyatékát.    A kert telepítési terveiben szerepel különbözı fafajták, cserjék, 
kultúrnövények elhelyezése is, mindez alkalmas lesz arra, hogy az iskolások környezeti és biológiai oktatása helyszínéül 
szolgáljon. Örömmel vesszük a gyermekek és minden lakos érdeklıdését ısztıl.  Az idelátogató turisták részére is 
jelentıs vonzerıt jelent a fejlesztés. Tervezzük továbbá gyógynövényes tanfolyamok szervezését Takács Ferenc mérnök-
tanár közremőködésével.            A kert ünnepélyes átadását 2010. augusztus 14-én du. 15 órakor tervezzük. 
 

A Mővelıdési Ház felújítása érdekében az Integrált Közösségi Szolgáltató Tér kialakításához szükséges 
közbeszerzési eljárás a szakértı lefolytatta, de az eljárás eredménytelen lett. A Képviselı-testületnek döntenie szükséges a 
további eljárás folytatásáról és mikéntjérıl.  Így az idén nagy valószínőséggel még folyamatosan nyitva tudjuk tartani a 
Mővelıdési Házat.    
 A tervek alapján elkészült az Akácfa utcai csapadékvíz elvezetı rendszer, az útfelújítás martaszfalttal. Az 
önkormányzat megszervezte a bejárókhoz az átereszek beszerzését. Hamarosan befejezzük a faluban 10 tonna aszfalt 
felhasználásával a kátyúzási munkákat, az önkormányzat saját dolgozóival végeztette mindezt el.  Köszönjük a helyi 
vállalkozó, Gfellner Tamás segítségét, a szükséges eszközök kölcsönzéséhez.   

Az Óvoda tetıfelújítását helyi vállalkozók végzik, Szántó Norbert az ácsmunkákat és Sárfi József a 
villámvédelmi berendezéseket készíti augusztus hónapban. 

Az iskolában a biológia tanterem teljes felújítása elkészült: gipszkartonozás, festés-mázolás, parkettacsiszolás 
lakkozás, a tisztasági meszelések a többi helyiségben, szintén helyi dolgozók végezték. 

Az óvodában idén szeptember 1-tıl indítjuk az új egységes óvoda-bölcsıdei csoportot, 5 fı bölcsıdéskorú 
gyermeket és 15 óvodáskorú gyermeket tudunk fogadni az új csoportban. A beíratkozás már megtörtént, az óvodai 
létszám jelenleg a lehetséges maximális, 65 fı.  Ezúton is köszönjük a Hársfa Óvoda vezetıjének, Molnár Zoltánnénak és 
az óvoda valamennyi dolgozójának, különösen Poór Istvánné élelmezésvezetınek, az áldozatos munkáját, melyet az új 
csoport kialakítása érdekében végeztek.  A csoportszobát kialakítottuk, felszereltük a szükséges eszközökkel, bútorokkal. 
Szeretettel várjuk a kicsiket és szüleiket az új tanévben!  Óvoda takarékosabb melegvíz ellátása érdekében a 
napkollektoros melegvízellátó rendszer kiépítés támogatására benyújtott pályázatunk sajnos nem kapott támogatást. 

A Gyermekélelmezési Alapítvány idei pályázatán is támogatást nyert az Önkormányzat, melynek I. fordulójában 
2,3 tonna tartós élelmiszert kaptunk. Az élelmiszert 150 legrászorultabb család, nyugdíjas részére kell kiosztanunk (tavaly 
130 család kapott két alkalommal). A támogatottakat külön értesítettük az átvétel lehetıségérıl, az idıs egyedülállók 
részére házhoz szállítjuk a csomagokat a közösségi autóval. 

Ezúton értesítem a Tisztelt Lakosságot, hogy a Képviselı-testület 17 pályázó közül kiválasztotta a helyettes 
közmővelıdési szakembert, Bınyi Mónika személyében. A kolléganı már munkába állt, bemutattuk az intézmények és 
civil szervezetek vezetıinek.               Kérem, forduljanak hozzá bizalommal. 
      Kérjük, kísérjék figyelemmel a Képviselı-testület munkáját!                                               Tóbel János polgármester 
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§     Hatósági Tájékoztató 
 
Halimba Község Önkormányzati Képviselı-testülete által elfogadott rendeletek: 
 
-  5/2010.(I.29.)Ö.rendelet a 2009. évi költségvetés teljesítésérıl; 
- 6/2010.(VI.25.)Ö.rendelet a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 4/2009.(III.30.)Ö.rendelet 
módosításáról. 
    A rendeletek megtalálhatóak a Községi Könyvtárban és olvashatók az önkormányzat honapján (www.halimba.hu) 
folyamatosan frissítve. 
 
   

Tisztelt Vállalkozók! 
 
A helyi iparőzési adóval kapcsolatos egyes törvények módosításáról szóló 2010.évi LVII. törvény  alapján a helyi 
iparőzési adóban az adóigazgatási hatáskör a törvény hatálybalépésének napjával, azaz 2010. június 29-ével, az állami 
adóhatóságtól visszakerül az önkormányzati adóhatóságokhoz. Az anyagi jogi jogszabály (Htv.) elıleg-fizetési idıszakra 
vonatkozó szabályai (41. §) azonban nem változnak, az adóelılege(ke)t a 2010. évtıl kezdıdı adóév(ek)re az adózónak 
kell megállapítania, bevallania és megfizetnie, e tárgyban fizetési meghagyás kiadására nincs lehetıség. 
 
Az iparőzési adót mőködtetı önkormányzat illetékességi területéhez kapcsolódó adókötelezettség keletkezése, változása 
(pl. új telephely létesítése/székhelyváltozás esetén bejelentkezés, társaság/egyéb szervezet megszőnése, egyéni 
vállalkozási tevékenység megszüntetése/szüneteltetése esetén záró adóbevallás, ideiglenes jellegő iparőzési tevékenység 
gyakorlásával járó valamennyi adókötelezettség) adózó általi bejelentésének befogadása, feldolgozása 2010. június 29-
tıl ismét az önkormányzati adóhatóság feladatkörébe tartozik.  
 
 
Értesítem a Tisztelt Lakosságot, hogy a Mobil Jogsegély Program 2010. januártól Nyirád község Polgármesteri 
Hivatalban és Ajkán a Családsegítı és Gondozási Központban elérhetı egy jogász közremőködésével az arra rászorultak 
részére. 

Kisné Borbély Adrienne körjegyzı 
 

 

�Anyakönyvi hírek� 
 

 Születés:   Keller Boldizsár  - Kirchner Erzsébet és Keller Krisztián gyermeke 
    
 
                                           Gratulálunk a kedves szülıknek és jó egészséget kívánunk! 
 

              Torma-Szabó Anett anyakönyvvezetı 
 
 

A LEADER programról:  
 
A turisztikai fejlesztéseink eredményeként lehetıséget kapott Halimba Község Önkormányzata, hogy 
bemutassa a településünket a Mővészetek Völgye 2010. programsorozat keretében. Július 23-tól 
augusztus 1-ig minden nap 10 – 20 óra között jelen leszünk Kapolcson a Völgy-KÖZ-Pontnál, az „Éltetı 
Völgy keretében”.  
                    Szeretettel várják / várjuk a halimbai érdeklıdıket is!  
 

 
 

Postaládánkból   –   Az önkormányzati weboldal üzenetküldıjén keresztül  érkezett:  
    Ezúton szeretnék köszönetet mondani a kisebbségi választás érdekében tett segítı munkájukért. Ezt a halimbai 
kisebbség és magam nevében is teszem és köszönöm. Remélem, gyümölcsözı lesz a kapcsolat, mint idáig volt, a falu és 
a kisebbség között. Köszönöm, hogy nem hátráltatták munkánkat. Tisztelettel: Orsós Sándor halimbai lakos. 
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P A L A T Á B L A  
 

H Í R E K  A Z  I S K O L A  É L E T É B İ L  
 
Szalai Miklós Emlékverseny 

A település általános iskolája 1996-tól viseli Dr. Szalai Miklós 
néhai halimbai esperes nevét, aki teájával a világ minden 
részérıl idelátogató betegeket gyógyította. Az évente 
megrendezett hagyományos Szalai Emlékversenyen is ezeket 
az értékeket kívánjuk továbbadni. 
A május 6-án megrendezett idei vetélkedın a térség iskolái 
közül - alsós és felsıs kategóriában is- 7-7 csapat mérte össze 
tudását. Az idei évben is szoros verseny alakult ki a csapatok 
között. A végeredmény a következı lett:  
ALSÓ TAGOZATOSOK: 1. helyezés: Német Nemzetiségi 
Általános Iskola (Noszlop): Németh Attila, Sikon Áron, 
Csanádi András, Takács Zsófia, felkészítı tanáruk: Városiné 
Domonkos Gyöngyi. 
FELSİ TAGOZATOSOK: 1. helyezés: Dr. Szalai Miklós 
Általános Iskola (Halimba): Torma Lúcia, Burai Brigitta, Jenei 
Viktória, Gfellner Flóra, felkészítı tanáruk: Kovácsné Véber     
Eszter.      
A hagyományos gyógy- és főszernövény vásár az  idén is 
elmaradhatatlan része volt a programnak.                                             
   Iskolánk alsós csapata 

 

Erdei iskolában a halimbai gyerekek 
 

Szilágyi Tibor pedagógus koordinálásával, immár 8. alkalommal szerveztünk 5 napos bentlakásos erdei iskolát a halimbai 
Dr. Szalai Miklós Általános Iskola 4 - 8. osztályos tanulói számára. 
A helyszínek megválasztásában vezérlı elvünk volt, hogy tanulóink megismerjék hazánk jellegzetes tájegységeit, 
legjelentısebb természeti, történelmi, irodalmi értékeit. Lehetıség szerint eljussanak valamennyi nemzeti 
parkunkba. Ennek megfelelıen a helyszínek négyéves ciklusban forgószínpadszerően váltják egymást: Mecsek, Északi-
középhegység, Alföld, Fertı-vidék. Ez a rendszer lehetıvé teszi, hogy azok a tanulók, akik minden évben elmennek erdei 
iskolába, szinte az egész ország területérıl tapasztalatokban, élményekben gazdag ismeretanyaggal fejezik be általános 
iskolai tanulmányaikat. 

Idén a Fertı-Hansági Nemzeti Park volt az úti cél. Bár egy helyen, Kapuváron volt a szállás, de mindennap 
másfele kirándultunk. Így az öt nap során megismerkedhettünk a térség történelmi, kulturális és természeti értékeivel. 
Sarodon betekinthetünk a Nemzeti Park dolgozóinak munkájába, majd a Fertı szikes tavainál közös madarászat részesei 
is lehettünk. Sopronban az Erdészeti Múzeum igazgatójának, Varga Tamásnak az irányításával városismereti verseny 
keretében fedeztük fel Sopron nevezetességeit. Ezt követıen a Lıvérekben a természeti és erdei környezettel 
kapcsolatosan szereztünk ismereteket. 
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Megismerkedtünk a hegység néhány védett növényével, madaraival. A pihenık során beszélgettünk a fellelt 
érdekességekrıl (elpusztult erdei egérrıl, harmatcseppekrıl a pókhálón, környezetszennyezésrıl, turistajelekrıl stb.) 
Rábukkantunk az erdei állatok lábnyomaira is a porban. Megmásztuk a magasleseket, s gyönyörködtünk a távoli Alpok 
lenyőgözı látványában. 
A harmadik napot a kastélyok napjának neveztük el, hiszen két kastélyt is „birtokba vettünk”. A Nagycenki Széchenyi - 
Kastélyt és a Fertıdi – Eszterházy kastélyt.  
Az utolsó napon Kıszeg  látnivalóit vettük sorra. Jártunk a Mesterségek Házában, a Jurisics Várban majd 
Kıszegszerdahely en megnéztük a vízimalmot. 
 
A programok során sok érdekes feladatot is adtunk a gyerekeknek: emblémakészítés, térképismereti, tájékozódási 
feladatok, tanösvény végigjárása, sportvetélkedık, képeslapkészítés. Lelkesen győjtötték az erdı „kincseit”, pl.: zuzmót, 
gubacsokat, makkokat, kupacsot stb. Ötletes és szép képeslapokat rajzoltak élményeikrıl. 
 
Szerintünk fontos lehetıséget és segítséget nyújtani a gyerekek számára, hogy megismerhessék és megszerethessék 
Magyarország természeti és történelmi kincseit.  
 
Ezek az alkalmak kiváló lehetıséget biztosítanak, egy újfajta hozzáállás kialakítására is, melynek az 
elemei: a megértés, a szeretet, a felelısségérzet magunk, természeti és társadalmi környezetünk iránt. 
Hisszük, hogy az együtt szerzett felejthetetlen pillanatok, felnıttkorban is elkísérik majd a 
gyermekeket. Üres kézzel nem lehetett innen hazatérni. Egy virág, csigaház, érdekes kavics, vagy 
egy-egy szép naplemente mindenképpen a valós vagy a jelképes hátizsákunkba került.  

Schvarczkopf Anita 
 

JUTALOM-KIRÁNDULÁS 

Évek óta hagyomány iskolánkban, hogy tanév végén közös kiránduláson vesznek részt a pedagógusok, dolgozók, és a 

legjobb eredményt elért tanítványaink. Idén az éves pontverseny elsı 26 helyezettje és 7 negyedikes diák kapta ezt a 

jutalmat. 

Az idıjárás szeszélyessége miatt erdei túra helyett Veszprémbe látogattunk. Elsı helyszínünk a Laczkó Dezsı Múzeum 

és Tájház volt, ahol különbözı korok férfi és nıi viseleteit csodálhattuk meg. A tájház - amely egy öcsi parasztház mása – 

sok, számunkra már nem ismert tárgyat, háztartási eszközt ıriz. A tárlatvezetés rendkívül élvezetes volt, gyerekeink 

okosan válaszoltak, és viselkedésükért dicséretet kaptak.  

Innen egy kis ebédszünet után a Várba sétáltunk. A csoport egyik része az Érseki Palota gazdag berendezésében, a másik 

a csodálatos kilátásban gyönyörködhetett. 

Titkos lépcsıkön, zegzugos utcákon jutottunk el az állatkertbe, ahol mindenki saját tempója és érdeklıdése szerint 

ismerkedhetett az ott élı mókás vagy éppen erıs állatokkal. Gyerekeink jókat hancúroztak a játszótéren, de természetesen 

sokat megtudtak az állatok viselkedésérıl, szokásairól is. Volt, akinek az étele-itala bánta! 

Nagyon jól sikerült ez a tanévzáró kirándulás, aki ott volt, élvezte.  

      Az viszont elgondolkodtató, hogy 7.-8. osztályos tanulóink nagy részének semmit nem ért ezt a jutalom! 

 

 

BIZONYÍTVÁNYOSZTÁS 

 

Ezúton szeretnénk gratulálni az alábbi kitőnı tanulóinknak: 

4. osztály Gfellner Fanni, Mráz Anna 

5. osztály Torma Lúcia, Vajai Balázs 

Jeles bizonyítványt kaptak: Cséri Viktória, Domonkos Adrienn, Torma Krisztina 4. osztályos tanulók. 

A javítóvizsgára utasított tanulóinknak eredményes felkészülést kívánunk! 
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ÉLETMÓDTÁBOR 2010 

2010. június 21-25. között rendeztük meg Halimbán, immár 12. alkalommal a nagy népszerőségnek örvendı „ÉLETMÓD 
TÁBOR”, 41 gyerek részvételével. 

A táborban a három település /Halimba, Szıc, Öcs/ 6-10 éves korosztálya vehetett részt, elsısorban hátrányos 
helyzető gyerekek. A tábor résztvevıkre háruló költsége 2000 Ft/fı volt, hogy a nehéz anyagi körülmények között 
élıknek is elérhetı legyen, hiszen sokuknak ez az egyetlen lehetıségük a nyaralásra. 
A gyerekek számára a programokon túl napi háromszori étkezést (reggeli, ebéd, uzsonna) is biztosítottunk.  
 

A tábor célja az egészséges életmódra, környezettudatos magatartásra nevelés, továbbá az egészséges táplálkozás 
szokásainak kialakítása. A tábor programját úgy alakítottuk, hogy a gyerekek sokat legyenek a szabadban, sokat 
mozogjanak, továbbá arra is figyeltünk, hogy minden nap kerüljön a gyermekek étrendjébe zöldség és gyümölcs is. 
Kiemelten fontos, hogy a gyermekeknek hasznos szabadidı eltöltési lehetıségeket kínáljunk, tudatosítsuk bennük azt, 
hogy saját környezetükben is van lehetıségük arra, hogy jól érezhessék magukat. 

A programok lebonyolításában a helyi iskola pedagógusai, a védınık, az önkormányzat technikai dolgozói 
segítettek. Köszönjük munkájukat. 
A résztvevı gyerekeket négy csoportra osztottuk, csapatkapitányokat választottunk, továbbá minden csapat elkészítette a 
menetlevelét és a csapat zászlóját. 

Az elsı napra gyalogtúrát, akadályversenyt és paprikás krumpli fızést terveztünk, ez sajnos a zuhogó esı miatt 
meghiúsult. Az akadályverseny az iskola tantermeiben is izgalmasnak bizonyult, az ebédre, az óvodai konyhán fızött 
paprikás krumplit jóízően, fogyasztották el a résztvevık. Nagyon jó lenne, ha minél több élményt nyújtó, hasznos 
szabadidı eltöltési lehetıséget, játszó házat, napközis tábort tudnánk kínálni a gyerekeknek, ezzel megelızhetnénk, azt 
hogy céltalanul, csellengve töltsék szabadidejüket. Második nap Alsóırsre kirándultunk, ahol a tervezett strandolás 
helyett Alsóörs nevezetességeivel ismerkedtünk és az alsóörsi sportcsarnokban, megnézhettük az MKB Veszprém 
utánpótlás kézilabdázóinak edzését. 

 

Harmadik nap délelıtt a Torma Róbert 

közremőködésével a méhek világával ismerkedtünk, 

utána horgászni indultunk a halimbai Nagy-tóra. Az 

idıjárás remek volt, így a gyerekek nagyon jól érezték 

magukat, horgásztak, labdáztak, szaladgáltak egész 

délelıtt. Az ebédet délután az iskolában fogyasztottuk 

el. 

Negyedik napon az eredeti program szerint az ajkai strandra 

látogattunk volna, de mivel nem volt strandidı helyette a 

méltán híres AJKAI ÜVEGGYÁRBA látogattunk, majd az 

AJKA-CSINGERI parkerdıben barangoltunk. 

 
 
 

A tábor utolsó napját Halimbán töltöttük, ahol kézmőves foglalkozáson (gyöngyfőzés, növényképek készítése), biciklis 
akadályversenyen vehettek részt a gyerekek. Amíg Molnárné Jáger Csilla védını elsısegélynyújtással kapcsolatos, 
hasznos tudnivalókra oktatta a résztvevık egy részét, a többiek gyümölcssalátát készíthettek Szalai Katalin védını 
segítségével. Ebéd után a csapatverseny eredményhirdetése következett, majd két órára egy légvárat vehettek birtokukba 
a résztvevı gyermekek. 
 
A rossz idı ellenére elmondhatjuk, hogy egy tartalmas, programokban és élményekben gazdag hetet tölthettek el együtt a 
résztvevı gyerekek.  
 
Nagyon jó lenne, ha minél több hasonló, hasznos szabadidı eltöltési lehetıséget, játszó házat, napközis tábort 
tudnánk kínálni a gyerekeknek, ezzel megelızhetnénk, azt hogy céltalanul, csellengve töltsék szabadidejüket.  

 
Galler-Mike Éva 
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Hársfa Óvoda hírei   

 
 Gyermeknap és évzáró az óvodában 

Tudósítás a színpadról és a kulisszák mögül 
 

Óvodai nevelési évünk záróeseményét az idén is, mint már évek óta, május utolsó péntekén rendeztük.  
A délelıtti gyermeknapi programot, délután 4-tıl az évzáró mősor és az iskolába készülı 
nagycsoportosok búcsúztatása követte. Az események a megszokott mederben folytak.  
A jó hangulathoz nagyban hozzájárult a sok finomság, melyeket ez úton is szeretnénk megköszönni 
konyhai dolgozóinknak, és Bírerné Verának, Rajmon Gabriellának, az EJHA Egyesületnek).  
A fı szenzáció persze a légvár, melynek költségeihez 15 ezer forintot nyertünk a Halimba Községért 
Közalapítványhoz benyújtott pályázaton.  
 
A szülık és a Kismama Klub tagjai is szép számmal eljöttek. Öröm volt látni, a tarka ruhák kavalkádját, 
ahogy a vidáman játszó, csemegézı, beszélgetı felnıttek és apróságok benépesítették az udvart.  
Mivel gyerekekrıl van szó, természetesen az idén sem zárulhatott a délelıtt könnyek nélkül. Akinek itt 
volt az édesanyja, haza akart menni, hát persze… fárasztó volt a nap (a szó szoros értelmében is, hisz 
kánikulai meleget ontott ránk). Ebéd elıtt-után sok szülı élt is a lehetıséggel és hazavitte szepegı 
csimotáját, hogy otthon pihenhesse ki a nap fáradalmait, így felfrissülve jöhettek vissza, a 16 órakor 
kezdıdı évzáróra.  
 
Ó, az évzáró mősor…  az az alkalom, amikor a gyerekek megízlelhették a szereplést…, amikor a szülık 
ízelítıt kaphattak a nálunk-tılünk tanult versekbıl, dalokból, táncból…, amikor mindez egy órában 
megvalósult…, alkalom, amikor elbúcsúztunk a „nagyoktól” és İk tılünk…  

 
ÜNNEPI ALKALOM, ÜNNEPLİBEN… 

 
Anyák napja után úgy tőnt, még van egy hónap a felkészülésre… rövid regenerálódás után már csak három 
és fél hét …  
- „Elég az… Hisz az év közben tanultakból, már csak össze kell gyúrni mősort… Nem lesz gond!!!”  
- „És a tánc…? Ügyesek a gyerkıcök, de nem mindig tudják, mi után mi következik, azt meg végképp nem 
érzik, hogy a zenében hol vannak a váltások…”  
-  „Ne aggódj!!! Egy kicsit többször jössz táncolni… összeáll az… Még van három hét.”  
- „Jajj… közben hetente háromszor uszi…, meg megyünk hajókirándulásra… ,színház is…, meg a nagyokat 
meghívták a nyirádi ovisok…” 
 - „Nem baj… az utolsó héten majd egy kicsit belehúzunk… akkor már nem lesz uszi…” 
- „O-óóóó… a vihar miatt nincs főtés… hideg van… a gyerekeket hazavitték… Az uszodában sem tudnak 
fogadni bennünket, az úszásoktatás, pancsolás így kitolódik az utolsó hétre…” 
- „Melyik az a nap, amikor gyakorolhatunk?”  
- „Gyerekek!  Mindjárt itt az évzáró…  Szeretném, ha…”  
- „Meg tudjátok csinálni!!!  Ez aaaaaz!!! ”  
 
…és tényleg sikerült!!!  
 
Egy órányi mősorban ott rejtızött a játék, vers és dal mellett az akarat, a közös munka, a 
„megtudomcsinálni-megcsináltam” sikerélménye. Szép volt… SZÉP VOLT!!! 
 

          Borbély Éva óvónı 
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Egészség  oldal  
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Mővelıdési Ház hírei 
 
 Tisztelt Halimbai Lakosok! 

 
A Mővelıdési Házban történtekrıl röviden: 
 

� 2010. április 24-én rendeztük az immár hagyományos Családi Egészségnapot.  A szervezık úgy állították 
össze a programkínálatot, hogy a család minden tagja megtalálja az életkorának és érdeklıdésének megfelelıt.  

 
� Május 3-a délutánja az Édesanyáké és a Nagymamáké volt: Anyák napja . 
A meghitt családias légkörben megtartott mősorok már kora délután kezdetét vették az általános iskolában. Délután 5 
órakor a mővelıdési házba – már virággal megrakodva – érkeztek az Édesanyák és Nagymamák. Az ifjúsági klub 
tagjai itt is egy szál virággal kedveskedtek nekik. A Hársfa Óvoda óvodásai dallal és verssel, a Dr. Szalai Miklós 
Általános Iskola furulyásai zenével, színdarabbal köszöntötték az ünnepelteket. 
 
� Május 5-én a halimbai Körzeti Védınıi Szolgálat is csatlakozott a Születés Hete programsorozathoz. 

Babamasszázs gyakorlati bemutatót szervezett Molnárné Jáger Csilla helyettes és Szalai Katalin jelenleg 
GYED-en lévı védını. A helyszínt a halimbai Mővelıdési Ház biztosította. 

 
� Május 28-án, pénteken délután a gyermeknapi programok zárásaként Májusfa kitáncolás volt a Mővelıdési 

Ház udvarán. Fellépett a helyi Általános Iskola Néptánccsoportja. Ezt követıen karaoke és discopartira vártuk a 
szórakozni vágyókat! 

 
� Az Új Atlantisz Többcélú Kistérségi Társulás, az Ajkai Kistérségért Közalapítvány és a Mővelıdési Ház 

szervezésében 2010. június 1 és 4- e között „Rajtunk is múlik” címmel vándorkiállítás rendezett a kisiskola 
aulájában. A kiállítást: Harmat Zsuzsa, az iskola pedagógusa nyitotta meg. A kiállított alkotások között 
megtalálható volt Kovács Anna és Burai Brigitta tanulók munkája is.  

 
 
 
 

� Június 6-án, vasárnap rendeztük a Hısök napi 
ünnepséget a Kossuth utcai Hısi emlékmőnél. 

A mősort a Dr. Szalai Miklós Általános Iskola tanulói és lelkes 
EJHA-tagok adták. Ünnepi megemlékezı beszédet Tóbel János 
polgármester mondott.  
 
 
 
 
 
 
 
Aktuális információk 
 
Tájékoztatjuk településünk lakóit, hogy 2010. július 1-tıl helyettes közmővelıdési szakember dolgozik a Mővelıdési 
Házban, Bınyi Mónika személyében. Forduljanak hozzá bizalommal! 
A mővelıdési ház volt dolgozói ezúton szeretnék köszönetüket kifejezni azoknak a halimbai lakóknak, civil 
szervezeteknek, intézményeknek és vállalkozóknak, akik rendezvényeink sikeres lebonyolításához bármilyen 
módon hozzájárultak.   Köszönjük szépen munkájukat s a jövıben is számítunk együttmőködésükre.  
 

Schvarczkopf Anita és Czibor Kinga 
          Mővelıdési Ház volt dolgozói 

 
A Mővelıdési Ház és a Halimbai Hírek továbbra is szívesen közreadja a községben élı amatır mővészek 
tevékenységével és a helyi lakosok különlegesnek tartott hobbijával kapcsolatos híreket. Korábbi számainkban 
amatır festımővészek kiállításáról, kézmőves tevékenységérıl, egyedi hobbi-győjteményekrıl is beszámoltunk. 
Várjuk a kedves halimbaiak jelentkezését, akik szívesen megismertetnék munkájuk, hobbijuk gyümölcsét az 
olvasókkal.  
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Civil oldalak 
 

Mozgáskorlátozottak   Klubja    hírei 
 

A mozgáskorlátozottak klubja a napokban Zalaszentgrótra készül melegvizes fürdızésre, ahol 
tagjaink megpihentethetik a hosszú évek alatt megfáradt testüket. Ezek a fürdızések oly sok energiát 

adnak nekünk, hogy a terveink között szerepel még a nyáron a Malom-völgybe és a Halimbai-tóhoz egy egész 
napos kirándulás megszervezése.  
Remélem a jó idı és a jó egészség is kitart, így mindkét programot meg tudjuk valósítani. 

Branstädter Elekné klubvezetı 
 
 

Mozgássérültek Veszprém Megyei Egyesületének    Halimbai – Szıci- Nyirádi Csoportja 
 
Kedves Mozgássérült Tagok, Tisztelt Olvasók! 
   
A Veszprém Megyei Mozgássérültek Egyesületének Halimba-Szıc-Nyirád Csoportja a sárvári 
gyógyfürdı látogatása után a napokban Zalaszentgrótra látogatott el, ahol a rossz idı ellenére is 

érezhette a 36-38 °C -os gyógyvíz jótékony hatásait. A kellemes pihenés után a közeli Csicseri csárdába látogattunk el, 
ahol kellemes perceket töltöttünk.  
Folytatva a gyógy- és termálvizek látogatását július 17-én Borgátán, a megyei mozgássérült üdülıben kihelyezett 
taggyőlést tartunk, ahol a csoportot érintı további lehetıségekrıl, kirándulásokról lesz szó. Természetesen nem maradhat 
el a kellemes fürdés, séta és az esti órákban zenés vacsorás grillest. Ez az üdülı immár második alkalommal adott 
lehetıséget, pihenést a halimbai polgárırök és kedves hozzátartozóik részére. A polgárırség aktív tagjai már évek óta 
segítik a karbantartási, kisebb javítási munkálatokat a nyaralóban és a csoport rendezvényeinek biztosítását.  
    
További terveink a megújuló, megszépülı halimbai Emlékházban megyei bográcsos találkozó megszervezése, majd 
Budappesten az MTV székházának, a Repülıtérnek és a repülı-múzeumnak megtekintése. 
  
Kívánunk minden kedves tagunknak kellemes nyaralást, jó egészséget, jó pihenést! 

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

EGYESÜLETÜNK HONLAPJÁRA IS: www.ejhaegyesulet.hu . 

KÉPZÉSEK 
Egyesületünk év elején csatlakozott a „Kristály-völgy” Egyesület által koordinált „A civil kurázsi útjai”  elnevezéső 
komplex szervezetfejlesztési projekthez /TÁMOP-5.5.3-08/02-2008-0005/, melynek 
keretében a budapesti Konszenzus Alapítvány több közös beszélgetés, elıadás, csapatmunka 
után elkészítette Fejlesztési Tervünket, amelyben meghatároztuk rövid, közép és hosszú távú 
céljainkat és a hozzá kapcsolódó konkrét feladatainkat.  

Másik nyereségünk a kapcsolat során, hogy május-június hónapokban több ingyenes 
és hasznos képzésen vehettünk részt: EU-s pályázatíró képzés, Önkéntesek bevonását 
elısegítı tréning, Nonprofit- és projektmenedzsment, Elektronikus pályázati elszámolások készítése az EPER-ben, 
Nonprofit gazdálkodás és nonprofit jog. 
 

PÁLYÁZATOK 
1.  A Magyar Élelmiszerbank Egyesület által kiírt „Terülj-terülj asztalkám” elnevezéső gyereknapi 

pályázatunkat Mohos Judit és Vastag Béla sikeresen írta meg, melynek következtében a falu gyermekeinek a 
következıket tudtuk kiosztani: Édesség (keksz vagy csokoládé) 10,5 kg, Instant paradicsomleves-por 150 adag és 24 kg 
egyéb vegyes élelmiszer (joghurt, tea, pudingpor, kakaópor, zöldborsó konzerv). 
  2. Videó-pályázatunk sajnos nem nyert, de úgy gondoljuk, hogy a munka során sok tapasztalatot győjtöttünk és 
adtunk át a világhálón. Témának a szelektív hulladékgyőjtést választottuk, illetve az újrahasznosítást mutattuk be Schall 
Kálmán bácsi tejeszacskóból készített lábtörlıin keresztül. A riport megtekinthet ı a www.youtube.com oldalán 
„Szelektív hulladékgyőjtés Halimbán” címszó alatt. 

3. Szintén Mohos Judit, Vastag Béla és Szabó Mónika írták meg a Béres Egészség Hungarikum 
Alapítvány által kiírt a „Jövı egészségırei” elnevezéső pályázatot, melyben támogatást kérünk egy 
biciklis Balatoni körútra: benzin a kísérı autókba, parkolási díj, üdítık, ásványvizek, szendvicsek, 
kerékpáros javítási szettek, láthatósági mellények, elsısegély doboz, szállás, étkezés költségei, komp díja. 
Várjuk az eredményt! 

4. Szabó Mónika több pályázatot adott be az Egyesület nevében: Tábor a természet és a hagyomány 
jegyében, Tanulmányút Lentibe, Programsorozat Halimbán a hagyomány és a természetvédelem jegyében, EJHA 
bemutatkozása kiadványokban, Informatikai eszközök beszerzése és Mőködés a 2010-es évben. Mőködésre 420.000,- Ft-ot 
nyertünk, de a többinél még várjuk az eredményeket! 

 
CIVIL NAP AJKÁN 
Május 22-én 10:00 – 19:00 óra között Civil Napon voltunk Ajkán . Ott teákat kóstoltattunk és a Halimbai füveskönyvet 
is árultuk. A színes programok mellett (kirakodóvásár, játszóház, kulturális program) délután egy elıadást is hallhattunk 
az önkéntességrıl. Hasznos volt a program és sokan örömüket fejezték ki, hogy újra kiadták a Halimbai Füveskönyvet. 
 

RUHAGYŐJTÉS- ÉS OSZTÁS 
 
Május 25-29-e között tartottuk már hagyományosnak mondható ruhagyőjtést- és osztást. Sok ruha 

győlt össze, melyet a kisteremben osztottunk szét szombat reggel az érdeklıdık számára. İsszel szintén 
szervezünk egyet, tehát mindenki győjtheti a ruhákat. Hisz ami megmarad, azt az ajkai Máltai 

Szeretetszolgálathoz szoktuk bevinni. 
 
 
NEMZETKÖZI LEHET İSÉGEINK 
 
2010. július 5-19 között Liplin György, Mohos Kata és Vajai Brigitta Normandiába mentek, egy 
kemenceépítı tanfolyamra. Kandikó Rita, a „Fekete Sereg” Egyesület elnöke szervezte ki ifjúsági 
tagjainkat Franciaországba. Gyógynövényeket és halimbai szórólapokat vittek ki. Azt gondoljuk, ez egy 
nagyon jó húzóerı, cél lehet a fiataloknak. 
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SZELEKTÍV HULLADÉKGY ŐJTÉS EREDMÉNYE 

 
   Halimba gyermekei lelkesen vettek részt akciónkban, melynek 
eredményeképpen Burai Brigitta és Kovács Géza egy-egy biciklivel lettek 
gazdagabbak. İk voltak a legügyesebbek, legszorgalmasabbak 2009. szeptember – 2010. június között 
a taposás és a győjtés munkákban. Gratulálunk nekik! A verseny ismét elkezdıdött, a nyereményen még 
gondolkodunk és szívesen várjuk az ötleteket! 

Szabó Mónika 
 

        A Bányász Nyugdíjas Klub és Amatır Színjátszó Kör hírei 
 
Az elmúlt idıszakban csoportunk Nyugdíjas találkozón vett részt, melynek 
Balatonfüred adott otthont.  
Kirándulni is mentünk egy napra, melynek fénypontja a balatoni hajókázás volt.  

A hónap végén a Noszlopon, a Falunapon lépünk fel, melyre meghívtak bennünket. 
Jánosi Istvánné klubvezetı 

 
F a l u n a p i     el ızetes    programterv 

 
Augusztus 14. szombat 
800  Jó reggelt Halimba! –zenés ébresztı 
830-1100  Futballmérkızés a focipályán  

1000-1200  Konferencia, Ökofesztivál -   
1.  „ Gyógynövények a magyar népi orvoslásban” Elıadó: Dr. Babulka Péter gyógynövény- és népi orvosláskutató 
2. „Gyógynövénytermesztés ısi hagyományok alapján - A bakonybéli Szent Mauríciusz Monostor 

biogazdasága”     Elıadó: Tinya Flóra gyógynövénykert vezetı és termékmenedzser  
 
1500-1600  Dr. Szalai Mikós Emlékház:   A felújított tankert megnyitója 
1600-1645 Dvorák Gábor pantomim mősora  1650-1720 Halimba Néptánc Csoport   
1730-1800 Alig Színpad: „A zördög”   1800-1830 Dinamik Rock and Roll Tánccsoport 
1830-1900 Step 5     1900-2000 Ecktomars Rock Band 
 
Augusztus 15. vasárnap 
1500-1545 Palinta Társulat:„Bohócország címere” interaktív gyermekmősora 
1550-1620 Dobos Elena és Pintér Zolán Operett duettje 
1625-1700 Amatır Színjátszó Kör 
1700-1745 Egyházzenei áhítat a Katolikus Templomban  -  Szilágyi Erzsébet Keresztény Iskola Harang Együttesével 
1745-1825 Egy kis humor Band!  1835-1900 Stargirls Tánccsoport 
1900-2000 David Roland fellépése 2000-2045 Sunny’s Faction Tánccsoport 
 
 
 

A gépjárm ő feltörések ellen ÖÖNN   tehet a legtöbbet! 
Fogadja meg tanácsunkat! 
A gépjármővek utasterében hagyott értéktárgyak fokozott veszélynek vannak kitéve, szinte csábítják a gépkocsi feltörésére 
szakosodott bőnözıket. Minden gépjármővezetı válhat ilyen jellegő bőncselekmény áldozatává, ha elmulasztja a kellı körültekintést! 
A gépkocsi feltörések megelızése érdekében fogadja meg tanácsunkat: Az autóból minden értéket, a gépkocsi okmányait és egyéb 
személyes iratokat vegye magához! A nagyobb értéktárgyakat a gépkocsi csomagtartójába zárja el, bár az sem értékmegırzı, de 
legalább nem látható, ezért nem jelenthet csábítást a tolvajnak. Készpénzt, mobiltelefont, kézitáskát, fényképezıgépet, videokamerát 
semmilyen körülmények között ne hagyjon az utastérben vagy a kesztyőtartóban, még akkor sem, ha csak pár percre "ugrik be" 
valahova! Az autót lehetıség szerint kivilágított, szem elıtt lévı vagy ırzött parkolóhelyen állítsa le! Minden esetben, ha elhagyja az 
autót, húzza fel az ablakokat és zárja be gépkocsi ajtajait!  

Bevásárlóközpontok és más forgalmas üzletek parkolóiban még a csomagtartóba való pakolás idején is tartsa zárva az utasteret! 
Az autó biztonsági rendszereit rendszeresen használja!  
 
Gépkocsi feltörés esetén ne nyúljon a jármővéhez,  
haladéktalanul értesítse a Rendırséget a 107-es vagy 112-es segélyhívó telefonszámokon! 

AAAjjjkkkaaa   RRReeennndddııırrrkkkaaapppiii tttááánnnyyysssááággg   
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AKTUÁLIS 
 
          ÉSZREVETTÜK… 

 
Néhány hete megdöbbenéssel vettük észre, mi, önkormányzati és hivatali dolgozók, akik a közért, 
közös lakóhelyünkért és az itt élıkért dolgozunk, - nemcsak azért mert erre tettünk esküt, hanem 
azért, mert szeretjük ezt a települést - hogy vandálok ismét megrongálták a faluközpontban lévı 

virágoskerteket. Siralmas látványt nyújtottak hétfı reggel az ágyások, kihúzott virágzó palánták, tavaly ültetett 
kis cserjék szétdobálva, letépve. Miért?? Valakinek nem tetszik? Ültessen, hozzon szebbet! Vagy így akarta 
megmutatni, úgysem fogják megtudni, ki tette, mert csak az éj leple alatt mert ilyet tenni, sunyi, alattomos, 
értelmetlen, buta módon? Vagy olyan szédült állapotban volt, hogy nem tudta, mit tesz?  

Vagy nagyon is jól tudta, hogy rombol, de jó poén volt?? Csak sajnálni lehet azt a fiatalt vagy felnıttet, 
aki sajnos otthon nem láthatott, hallhatott a közcélokról, közösségi értékekrıl, a szépségben nem tud 
gyönyörködni, nem okoz neki örömet egy szép kert és virág látványa. Ez a vandál nem tehet róla, hogy úgy nıtt 
fel, hogy ez neki nem érték, ezért nem becsüli. Vajon hogyan teremt saját otthont az ilyen sérült, boldogtalan 
lelkülető? De tanulni, fejlıdni sosem késı... próbáld meg Te is, hiszen a növények a környezetünkben 
boldogabbá tesznek. Ültess virágot, fát, s ha virágzik, látod majd munkád eredményét és hidd el, jobban fogod 
érezni Magad! Mi sok milliónyian, akik kertészkedünk tudjuk, hogy így van. 

A palántákat, virágokat, cserjéket újraültettük, megeredtek, virágoznak; talán nem is vehetı észre már a 
rombolás. De vajon a lelkekbıl mikor múlik el? 
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