
1 

HALIMBAI                                
        HÍREK 

 
Halimba Község Önkormányzata idıszaki lapja               VIII. évfolyam. 1. szám                 2010. március       

        
       
 

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 
 
 Tisztelt Halimbaiak, Tisztelt Olvasóink! 

 
A Képviselı-testület az Önkormányzat 2010. évi költségvetésének bevételi és kiadási fıösszegét 179.804 ezer forintban 
állapította meg.  
Örömmel értesítem a Község Lakóit, hogy beérett két-hároméves elıkészítı munkánk gyümölcse: pályázati támogatást 
nyertünk három beruházáshoz is.   2009. végén 25,4 millió Ft-os támogatást az Emlékház tankertjének fejlesztésére.  Ez a 
munka az Ora et labora – Imádkozzál és dolgozzál címő térségi turisztikai fejlesztési pályázat egy részprogramja, 
melyrıl korábbi számainkban már beszámoltunk. Az egyházi tematikus turisztikai út több települést érint, emellett a 
Veszprémi Érsekség új kommunikációs központjában is kapunk bemutatkozási lehetıséget 16 m2-es kiállító teremben. Itt 
önállóan bemutathatjuk Dr. Szalai Miklós hagyatékát és Halimba turisztikai látványosságait. A program keretében 
Veszprémben is létesül egy gyógynövényes kert, ami a Halimbai Füveskert nevet fogja kapni – a tervek szerint. A mi 
kistérségünket érintı programban Kislıd, Magyarpolány, Csehbánya, Halimba és Ajka vesz részt. Ajka a vezetı partner, 
ezért a kedvezményezettek nevében is ı jár el lebonyolítóként. Végre elkezdıdhettek a halimbai Emlékház kertjének 
építési munkái, várhatóan június 30-ra elkészülnek.  
A Mővelıdési Ház felújítása érdekében tavaly szeptemberben benyújtott Integrált Közösségi Szolgáltató Tér támogatási 
pályázatán 53,2 millió Ft-ot nyertünk. A Képviselı-testület döntött a kötelezı közbeszerzési eljárás megindításáról.  Az 
eljárást a megbízott közbeszerzési szakértınek kell lefolytatnia. Szándékaink szerint július elejétıl december végéig 
tartanak majd a munkálatok. A szokásos kulturális rendezvényeket az iskolában fogjuk megtartani a felújítás alatt, az 
eMagyarország Pont várhatóan a Hivatal melletti üzlethelyiségben mőködik majd, a konditerem pedig a volt virágbolt 
helyén.  A Mővelıdési Ház teljes felújítását szeretnénk elkészíttetni a Mőemlékvédelmi Felügyelıség engedélyének 
megfelelıen, annak érdekében, hogy színvonalas helyet biztosíthassunk rendezvényeinkhez és a civil csoportok 
mőködéséhez.  
Harmadik sikeres pályázatunk az Óvoda felújítása érdekében – Nyirád Önkormányzata nevében benyújtott – pályázat, 
melyen az eredetileg igényelt 20 millió helyett 4,15 millió Ft-ot nyertünk, ehhez az 1037,5 Ft áfát kell hozzátennünk saját 
erıbıl. Ebbıl a tetıfelújítás és bádogozás készülhet el. A Képviselı-testület döntése alapján helyi vállalkozóktól kérünk e 
munkákra árajánlatot.   
Az óvodában idén szeptember 1-tıl indítani tudjuk az új egységes óvoda-bölcsıdei csoportot, itt 5 fı bölcsıdéskorú 
gyermeknek tudunk ellátást biztosítani, az új 20 fıs csoportban. 
 
További benyújtott pályázataink:    - faluközpont fejlesztése: középsı buszváró átépítése, parkosítás, járdaépítés;   
- Mővelıdési Ház kerítés felújítása;  - EJHA Egyesülettel közösen a játszótér felújítása, új játékok beszerzése. E 
pályázatokat az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program (ÚMVP) keretében nyújtottuk be, reméljük, hamarosan 
megkapjuk a döntést az elbírálásról.  – Óvoda melegvíz ellátása érdekében napkollektoros melegvízellátó rendszer 
kiépítés támogatása – referenciahely elnyerésére. 

 

Február 5-én a Mővelıdési Házban bemutattuk Takács Ferenccel és fiával, Takács Tamással az új kiadásban általuk 
megjelentett Halimbai füveskönyvet. Azóta is nagy érdeklıdés övezi a kiadványt, amely a faluban is kapható. 

Kérjük kísérjék figyelemmel a Képviselı-testület munkáját. 

 

Tóbel János polgármester 
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§     Hatósági Tájékoztató 
 
Halimba Község Önkormányzati Képviselı-testülete által elfogadott rendeletek: 
 
- 1/2010.(I.29.)Ö.rendelet a helyi iparőzési adóról szóló 16/2002.(XII.23.)Ö. rendelet módosításáról; 
- 2/2010.(I.29.)Ö.rendelet az étkezési térítési díjakról, 
- 3/2010.(II.25.)Ö.rendelet az Önkormányzat 2009.évi költségvetésérıl szóló 3/2009.(II.26.)rendelet módosításáról, 
- 4/2010.(II.25.)Ö.rendelet az Önkormányzat 2010.évi költségvetésérıl. 
 
A rendeletek megtalálhatóak a Községi Könyvtárban és olvashatók az önkormányzat honapján (www.halimba.hu) 
folyamatosan frissítve. 
 
  Tisztelt Vállalkozók! 
Értesítem Önöket, hogy a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 2010.január 1-tıl módosított szabályai 
szerint a helyi adók vonatkozásában  n e m  küldünk Önöknek fizetési meghagyást. Befizetéseiket saját 
bevallásaik alapján kell teljesíteniük. A 2009. évi elszámolás szerinti különbözetet az önkormányzati 
adóhatósághoz, a 2010. szeptember 15-i és azt követı befizetéseket az állami adóhatósághoz (APEH) kell 
teljesíteniük.   Bıvebb információért szíveskedjenek a Körjegyzıség ügyintézıjéhez fordulni. 
 
Értesítem a Tisztelt Lakosságot, hogy a Mobil Jogsegély Program 2010. januártól Nyirád község Polgármesteri 
Hivatalban elérhetı egy jogász közremőködésével az arra rászorultak részére. 
 
Az  Ajka-Padragkút és Ajkarendek  IDİSEK KLUBJA i   várják a kedves érdeklıdıket, idıskorú lakosokat a nappali 
ellátás igénybe vételére.  
A szállítás több személy, vagy mozgáskorlátozott esetén is megoldható, ingyenesen a közösségi autóval! 
      Érdeklıdni lehet a házigondozóknál és a Körjegyzıségen.   
Az Önkormányzat megszervez egy közös elızetes látogatást az intézményekben, amennyiben valamely kedves érdeklıdı 
ezt szeretné. Az intézményvezetı bemutatja a helyszíneket, programokat a látogatóknak. Ingyenes írásos tájékoztató 
kérhetı a hivatalban és a házigondozóknál. 
 
 
Értesítem a Tisztelt Olvasókat, a Lakosságot, hogy a kommunális hulladékszállításról bıvebben 
olvashatnak a Halimbai Hírek e számának 10. oldalán!  

Kisné Borbély Adrienne körjegyzı 
 
 
 
 

�Anyakönyvi hírek� 
 Születés:    
   Balogh Jázmin, 
   Vizi Rebeka, 
   Németh-Gönczöl Dominik,  
   Czibor Ádám,  
   Czibor Bálint,   
   Tőzhányó Balázs 
                                                   Gratulálunk a kedves szülıknek és jó egészséget kívánunk! 
 
Házasságkötés:    Kirchner Erzsébet és Keller Krisztián 
 
    Gratulálunk az ifjú párnak és sok boldogságot  kívánunk! 
 

 
Halálozás:    Tréber János, Misicsák Lajos, Kovács Lászlóné. 

 
                A hozzátartozók fájdalmában osztozunk! 

Torma-Szabó Anett anyakönyvvezetı 
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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  
 

 7 mérföldes csizmában hetedhét határon mesevetélkedı 
Novemberben kezdıdött az alsó tagozatosok számára kiírt olvasópályázat, melyen 4 fıs csapatok indulhattak. 
Iskolánkból 3 csapat nevezett: 2.o. Bakos Dalma, Kovács Anna, Schvarckopf Kinga, Vajai Boglárka; 3.o. Tárnok Arnold, 
Sipıcz Patrik, Novotni Hanna, Baksa Dominik, 4.o. Gfellner Fanni, Noszlopi Ádám, Tárnok Martin, Torma Krisztina. 
Az 1-2. fordulóban 8, majd 12, 16 mesét kellett feldolgozni. A felmenı rendszerő verseny minden fordulójából kiesett a 
csapatok fele. 
A változatos feladatok megoldása alapos felkészülést kívánt a gyerekektıl: Ki mondta kinek?; Igaz-hamis állítások; 
Keresztrejtvény; Közmondások? Keresd a párját! 
A 4. osztályosok csapata a megyei döntıig jutott, ahol a 4-5. helyen végzett. 
Valamennyi résztvevı dicséretet érdemel kitartó és eredményes munkájáért. 
 

A Duna TV-nél jártunk 
Március 2-án nagy izgalommal indultunk el Budapestre a Duna Televízió stúdiójába, ahol megmutathattuk, hogy egy 
vidéki kis faluban milyen szépségek, lehetıségek rejlenek. Bemutatták a Halimbai füves könyvet és Dr. Szalai Miklós 
munkásságát, az üveggyárunk mindennapi életét, a bányászok egykori munkáját, hogy miként éltek, végezték hivatásukat. 
Megmutathatták tehetségüket a néptáncos gyerekek, akiknek ez a fellépés feledhetetlen élmény volt. A hastáncos lányok 
is elıadtak egy kisebb mősort, ami nagy sikert aratott. A tv-ben való szereplésünket 2010. március 21-én (vasárnap) 
15.20-kor mutatták be.                                                                                                    Pfárer Alexandra 
 
Alapmőveleti Matematikaverseny 
Ennek a versenynek a célja a tanulók számolási és kalkulációs képességének mérése, tudásuk összevetése. A 
résztvevıknek helyes eredményt kell megadni a felsorolt egyszerő és összetett számolási mőveletekre. Ehhez a 
feladatlapon kívül eszközként egy papírlapot és tollat használhatnak a 4-8. évfolyamot végzı diákok. Az iskolai fordulót 
februárban tartottuk szépszámú versenyzıvel. Közülük a 7 legeredményesebb tanuló készült az április 14-i megyei 
fordulóra. 4 negyedikes, 2 ötödikes és 1 nyolcadik osztályos tanuló edzette a "fejszámológépét" a 60 perces 
megmérettetésre. Gratulálunk Babos Máténak, aki 5. helyezést ért el. 

 
Fekete István irodalmi vetélkedı   

A Veszprém Megyei Gyermekkönyvtáros Mőhely irodalmi vetélkedıt hirdetett Fekete István író születésének 
110. évfordulója alkalmából. Háromfıs csapatok jelentkezését várták az alsó tagozat 3-4. osztályából, valamint 
az 5-6. osztályos tanulók körébıl.  

 Iskolánkból mindkét korcsoportban több csapat is jelentkezett. 
A feladatok egy része kutatómunkát igényelt a gyerekektıl: az író életérıl, mőveinek címérıl, állatszereplıirıl kellett 
ismereteket győjteni lexikonokból, internetrıl. Az alsó tagozatosok A két szánkó címő elbeszélést kapták feldolgozandó 
munkának, melyhez kérdések, kreativitást igénylı feladatok is kapcsolódtak. Mivel a feladatok nem csak a 
lexikális tudásra, hanem a kutatómunkára is épültek, ezért diákjaink lelkesen győjtötték az információkat a 
különbözı forrásokból. 
Márciusban egy díjkiosztó ünnepség keretében a megszerzett tudás mellé minden versenyzı emléklappal és 
kis ajándéktárggyal térhetett haza. 
  Akikre büszkék vagyunk:  
3.osztály: Burai Klementina, Novotni Hanna, Velencei Vanessza, Kapeller Félix, Sipıcz Patrik, Váradi Adrián 
4.osztály: Gfellner Fanni, Noszlopi Ádám, Cséri Viktória, Torma Krisztina, Novotni Izabella, Mráz Anna 
5.osztály: Torma Lúcia, Szarka martina, Szarka Patrícia, Szabó Bence, Vajai Balázs, Pelczhoffer Éva 
 
    FOCI 2010 

Februárban rendezték Ajkán, az Magyar Gyermek Labdarúgó Szövetség téli körzeti tornáját. Az ıszhöz 
képest a kicsik elıreléptek, a 2. helyet szerezték meg, s ami öröm, hogy ismét Preininger Dávid lett a 

torna legjobb játékosa. Egyre inkább összeérik a csapat, az elsısök is /Preininger Cintia, Ruttner András, 
Dallos Bálint, Kalmár Ákos, Galler Ábris/ bármikor bevethetıek az idısebbek /Kiss Dávid, Szegletes Kornél, 
Tárnok Arnold, Dallos Liliána, Cséri Viktória/ mellé. Most már nem csak a játékuk kiváló, de a felszerelésük 

is olyan, mint egy igazi focicsapat, mivel Dallos Bálint apukája értékes ajándékkal  /10 pár Adidas sportszárral és 
sípcsontvédıvel /  ajándékozta meg a gyerekeket.  Köszönjük! 
A 3-4. osztályosok az ötödik helyezést szerezték meg, ami a rossz sorsolásnak köszönhetı, mivel  a  két vereség mellett 
most is egy gyızelmet könyvelhettek el, de az 5-6. helyért. Márciusban  Tapolcán rendezték az U –7 –es  / 2003-as /  
NUPI –tornát, ahol a gyerekek a harmadik helyen végeztek. Ide már abban a táskában vittük a szerelést, amelyet az  EON 
–tól, vigaszdíjként, /négy focival töltve / a jó, de az igénylık nagy száma miatt vesztes pályázatunkért kaptunk! 



4 

 

Kossuth anyanyelvi verseny 
Ebben az esztendıben is indultunk Ajkán a Borsos Miklós Általános Iskolában rendezett Kossuth anyanyelvi versenyen. 
A vetélkedın 5-6. osztályosok vettek részt 3 fıs csapatokkal. Iskolánkat Torma Lúcia, Vajai Balázs, Kozma Patrik 5. 
osztályos tanuló képviselte. A 7 fordulóban játékos feladatokat oldottak meg. A gyerekek bizonyították nyelvtani, 
nyelvhelyességi ismereteiket. Szövegalkotási képességükrıl egy Kovács Margit-kerámia bemutatásával adtak számot. 
A szoros versenyben a középmezınyben végeztünk. 
Jövıre már rutinos lesz a csapat, és még jobb helyezést érhetünk el. 

 
Március 15.  az iskolában 

 
Minden évben községi ünnepélyen emlékezünk 1848-49 
eseményeire. Idén is így történt. 
Hagyományaink szerint az 5. osztályosok készültek mősorral. 
A legfontosabb eseményeket és azok következményeit minden 
alkalommal verses-zenés összeállítással idézik fel a szereplık, 
diákjaink mégis közömbösen ülik végig a rendezvényt.  Ezért 
döntött úgy tantestületünk, az ünnep elıtti utolsó munkanapon nem 
tanítunk, hanem megidézzük március 15. eseményeit a gyerekek 
aktív részvételével. 
A Pilvax kávéházban "Petıfi" elszavalta a Nemzeti dalt, "Jókai" 
felolvasta a 12 pontot. Innen az egyetemekhez, majd a Landerer-
Heckenast nyomdába ment a tömeg (iskolánk tanulói), ahol 
kinyomtatták a 12 pontot. Ezután a Helytartótanácshoz, majd 
onnan a Nemzeti Múzeum elé vonultunk (Mővelıdési Ház 
lépcsıje). Utána megnyitottuk Táncsics börtönét. 
A nyomdázás mellett kokárdát, zászlót, tablót készítettünk.    Reméljük, ez a tevékenység közelebb hozza gyermekeinkhez 
március 15-ét, s nemzetünk történelme nemcsak száraz tananyag lesz számukra. 

     
 
Nyílt nap a leendı elsısöknek 
 
Minden kisgyermek életében eljön az a nap, amikor az óvodai önfeledt játékot felváltja az iskola, a tanulás. Nagyon 
fontos, hogy mindez zökkenımentesen, személyiségüknek megfelelıen történjen. 
 A nagycsoportos óvodások már sokat érdeklıdnek, hallanak az iskoláról. Bennük van a várakozás, a kíváncsiság. 
Ez a változás, az ismeretlennel való találkozás azonban félelmet, szorongást is okozhat számukra. 
Szeretnénk, ha úgy indulnának életük következı állomásához, hogy azt kellemesen éljék meg, ezért több 
lehetıséget is biztosítottunk az iskolával való ismerkedéshez. Elıször azt a  személyt kell a bizalmukba 
fogadni, aki meghatározóvá válik következı néhány évükben: ı a tanító néni.  
 Elıször az óvodában találkoztunk, ott beszélgettem leendı kis tanítványaimmal, aztán pedig meghívtam 
ıket egy bemutató napra az iskolába. Február 22-én volt, aki félénkebben, volt, aki magabiztosan lépett be az iskolába. A 
délelıtti programok végére azonban mindenki önfeledten dolgozott, alkotott.  
Az elsı két órában a matematika és a magyar nyelv rejtelmeivel kezdtünk ismerkedni, mindezt játékos formában, 
fejlesztı feladatokkal, gyakorlatokkal. Tízórai szünet után tavaszhívogató kézmőves foglakozáson vehettek részt, majd 
akadálypálya várta a gyerekeket.   Szüleikkel együtt élményekkel és az általuk készített tárgyakkal térhettek haza. 
 Április 9-én újra lehetıségünk nyílt találkozni az iskola zsibongójában egy délutáni kézmőves foglalkozáson. 
Pillangókat és tavaszi ablakképeket készítettünk, közben pedig már ismerısként beszélgettünk a kisgyerekkel, szülıkkel. 
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Nyílt nap a leendı elsısöknek 

 
 Tanulmányi versenyek 
 
Iskolánkban már több éve tehetik próbára tudásukat a diákok különbözı tárgyú tanulmányi 

versenyeken. Ebben az évben is volt erre lehetıség, és sokan éltek is vele. Idén történelembıl, 
környezetismeretbıl, földrajzból, biológiából valamint fizikából tehették próbára felkészültségüket 
a tanulók. 
A Mozaik Kiadó által idén is meghirdetett internetes versenyen kicsik és nagyok egyaránt bizonyíthattak 

bármely tantárgyból. 
 

NÉV OSZTÁLY TANTÁRGY PONT HELYEZÉS  
Fizika (7-8.) 6 307 

Bárány Beáta 7.b 
Számítástechnika (5-8.) 2 459 

Galler Ábris 1.b Matematika (1.) 42 75 
Gfellner Fanni 4.b Környezetismeret (3-4.) 38 412 

Biológia (7-8.) 58  DÖNTİS 12 
Földrajz (7-8.) 53 52 Gfellner Flóra 8.b 

Történelem és irodalom (7-8.) 29 294 
Jenei Viktória 7.b Földrajz (7-8.) 23 180 

Kiss Dávid 2.b Matematika (2.) 55 243 
Kovács Anna 2.b Környezetismeret (1-2.) 33 237 

Fizika (7-8.) 18 123 
Kovács Attila 8.b 

Földrajz (7-8.) 31 146 
Kovács Bogáta 1.b Környezetismeret (1-2.) 33 237 

Környezetismeret (1-2.) 46 130 
Kovács Levente 1.b 

Matematika (1.) 38 139 
Noszlopi Ádám 4.b Környezetismeret (3-4.) 46 315 

Környezetismeret (1-2.) 50 63 
Preininger Petra 1.b 

Matematika (1.) 41 110 
Anyanyelv (1-2.) 52 260 

Schvarczkopf Kinga 2.b 
Környezetismeret (1-2.) 48 104 

Torma Lúcia 5.b Történelem és irodalom (5-6.) 33 322 
 
A sikeres szereplésért Gfellner Flórát (biológia) és Preininger Petra (általános mőveltség) hívták el Gyırbe a 
Mozaik Kiadó Országos Tanulmányi Verseny döntıjére.     Várjuk az eredményt! 
 
Az 5. és 6. osztályosok számára a Süni folyóirat hirdetett versenyt. Az 5. osztályosok négyfıs csapata most a harmadik 
fordulóra készül szorgalmasan Kovácsné Véber Eszter néni segítségével. A csapat tagjai: Szabó Bence, Szarka Patrícia, 
Torma Lúcia és Vajai Balázs. 
Környezetismeretbıl Torma Lúcia, Véber Eszter néni segítségével, lelkesen készült a Kaán Károly verseny megyei 
döntıjére, ahol 8. helyezést ért el, a 18 gyermek között. 
Holbok Dalma, aki szintén Eszter néni felkészítettje az Árokszállásy Zoltán biológiaversenyen vett részt. 
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Gfellner Flóra abban a megtisztelı helyzetben van, hogy a Herman Ottó versenyre való felkészülésben két tanár is 
segítette: Eszter néni és Szilágyi Tiborné, mindnyájunk Eta nénije. Eredménye megyei 6 helyezés a 17 versenyzı között. 
Öveges József fizikaversenyen vett részt Babos Máté, Dékán András, és Kovács Attila. Eszter néninek ebben az évben sok 
tennivalója akadt; bennünket is ı készített fel. 
A Teleki Pál földrajz-földtan versenyre a 7. és 8. osztályból egyaránt készült tanuló: Jenei Viktória és Kovács Attila. İk is 
abban a kiváltságos helyzetben voltak, hogy Eta nénink és Szilágyi Tibor tanár úr segített abban, hogy megálljuk a 
helyünket a megyei döntıben. 
Az Országos Történelem verseny iskolai fordulóján több 7. osztályos illetve 8.osztályos tanuló is szerepelt Harmat Zsuzsa 
néni közremőködésével. Név szerint: Horváth Fanni, Jenei Viktória, Mikó Patrick, Babos Máté, Gfellner Flóra, Holbok 
Dalma és Kovács Attila. A megyei versenyre Kovács Attila jutott tovább, ahol a 12. helyet szerezte meg a 23 gyermek 
között.  

  
Ezúton szeretném megköszönni felkészítı tanáraink fáradságos munkáját és türelmét! 
 
Köszönjük az eredményes felkészítést!!  Sok sikert kívánok a továbbjutóknak!!   

  
                                            Kovács Attila 

 

Matekguru 
A guru szó eredeti jelentése: nehéz, súlyos, tekintélyes. 

Büszkén állíthatjuk, a MI ISKOLÁNKBAN MÁR VANNAK MATEKGURUK!  
Az elmúlt tanévben Nagy Noémi tanító néni harmadikosai érdemelték ki ezt a 
megtisztelı címet lelkes munkájukkal, mivel egészen az országos döntıig meneteltek. 

A Míg Megnövök Alapítvány /Nyíregyháza/ ısszel újból hívta diákjainkat furfangos feladványaival a Kárpát-medencei 
matematika csapatversenyre. A 4. osztályból a rutinos Fekete párducok, az 5-bıl pedig az újonc Szuperhatos jelentkezett 
a felhívásra. A csapattagok száma négyrıl hatra emelkedett, így most még nagyobb összhangra van szükség közöttük. 
Minden apró ötlet, fortély, a mindennapi életben szerzett tapasztalat jól jött, mivel kaptak olyan feladatokat is, aminek a 
kiszámítási módját még nem tanulták.  
 Három fordulón sikeresen túljutottak és örömmel nyugtáztuk, hogy a 4 osztályosok a Kárpát-medence 20., az 
ötödikesek pedig a 19. legjobb hatos csapataként végeztek. 4. o.: Domonkos Adrienn, Mráz Anna, Gfellner Fanni, Cséri 
Viktória, Noszlopi Ádám, Tárnok Martin; 5.o.: Torma Lúcia, Vajai Balázs, Szabó Bence, Baksa Krisztián, Szarka 
Martina, Szarka Patrícia. 

 
Térségi rajzverseny Nagyalásonyban 
Az alsó tagozatosok tavaszi kertet rajzoltak madarakkal, 
a felsısök Székely Bertalan Egri nık címő festménye 
után alkottak saját képzeletük szerint. A verseny témáját 
három feladat közül vidéki iskolákból érkezett diákok 
húzták ki. 
Az évek óta megrendezett tehetségpróbára nagy az 
érdeklıdés, a jelentkezık létszáma mindig meghaladta a 
százat. A helyszínül választott tornaterem 
befogadóképessége azonban véges, ezért az idén Bokor 
Lívia szervezı iskolánként legfeljebb tíz tanulót 
fogadott. A térségbıl Kerta, Csögle, Halimba, 
Somlóvásárhely, Ajkarendek és Nagyalásony képviselte 
magát. A zsőri elnökétıl, Pesei Petrától megtudtuk, az 
értékeléskor nézik többek között a színgazdagságot, a 
rendelkezésre álló felület kitöltését, valamint az egyedi 
ötleteket. Az ajkai kistérség rajzolói közül az alsó 
tagozatosoknál különdíjas lett Halimbáról Noszlopi 
Ádám, Kovács Anna, Kovács Bogáta. A felsı tagozatban 
a halimbai Pfárer Alexandra érte el a második helyezést. 

Olvasópályázat Nagyalásonyban 
 
Április 14-én ismét Nagyalásonyba utaztunk, ahol 
Fekete Istvánra emlékeztünk. 
3 korcsoportban versenyeztek a résztvevık. A 3-4. 
osztályosoknak 6 novellát kellett elızetesen elolvasni és 
feldolgozni, az 5-6. osztályosoknak 9-et, a 7-8. 
osztályosoknak 12-t. 
Tudásukról játékos feladatok megoldásával, novella-
illusztrációval adtak számot. 
             Iskolánkat 4 csapat képviselte: 
3-4. osztály: Torma Krisztina, Gfellner Fanni, 
Csipszer Dorottya (3. helyezés),  
Tárnok Martin, Mráz Dániel, Novotni Izabella, 
5-6. osztály: Szarka Martina, Szarka Patrícia, 
Pelczhoffer Éva (2. helyezés), 
Szabó Bence, Baksa Krisztián, Burai Brigitta. 
Minden versenyzınek gratulálunk, hiszen valamennyien 
sok új ismerettel, élménnyel gazdagodtak! 

 
 Rajtunk is múlik!         Kistérségi rajzversenyt szervezett a noszlopi általános iskola több támogató segítségével. 
Mottója: „A Földet nem szüleinktıl örököltük, hanem unokáinktól kaptuk ajándékba!” 
Iskolánkból több gyermek rajzait továbbküldtük a felhívásra, de végül is az 1-2. osztályos korcsoportban Kovács Anna és 
az 5-6. osztályos korcsoportban Burai Brigitta került a második fordulóba. Iskolánk kapott egy cd-lejátszót, de ’A víz, 
földünk illékony kincs’ témában nem kerültünk be az elsı három helyezett közé. 
   Nagyon ügyesek voltak gyermekeink, gratulálunk nekik! 
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 Interaktív tábla  
 
Önkormányzatunk négy képviselıje, Csipszer András, Mráz Attila, Vajai Gábor és Véber Ferencné éves 
tiszteletdíjának megfelelı összeget  idén a digitális oktatás fejlesztésére ajánlotta fel. 
 A felajánlásnak nagyon nagy jelentısége van, több okból is. A természettudományos oktatásban fontos 
szerepe van a szemléletes képeknek, ábráknak, melyeket a táblán kivetíthetünk. Hangfelvételeket, rövid videókat 
használhatunk a tananyag könnyebb megértése érdekében. Mivel a tankönyvek lapjai is kivetíthetıek, a gyerekek a 
szövegek értelmezéséhez és a megfelelı tanulási módszerek elsajátításához is segítséget kapnak.  A mai gyerekek egy 
digitális világba születnek. Mire felnınek, magabiztosan kell kezelniük a különbözı eszközöket. Ezért fontos, hogy az 
informatika tantárgy oktatása mellett más tantárgyak tanulása közben is használniuk kelljen a digitális technika adta 
lehetıségeket. 
A fejlesztés egy része már megvalósult: a biológia-földrajz szaktanteremben mőködik az interaktív tábla.  
A tábla különlegessége: nem a kész (és nagyon drága) változatot vásároltuk meg, hanem némi utánajárással, sok 
összefogással egy „házi” interaktív táblát állítottunk össze. A kivitelezésben az önkormányzat segített, többek között a 
munkaerı biztosításával.      A tábla „tudásában” nem marad el a készen kapható tábláktól, sıt az elhelyezésével 

kapcsolatban néhány elınye is van. A gyerekek az elsı tapasztalatok alapján nagyon szeretik, értékelik, hogy 
könnyebben elsajátíthatják így a tananyagot. A „táblás órák” megtartása kezdetben jóval több felkészülést igényel, 
de az elkészített tartalmak a következı években is használhatóak. 
 

Ezúton is köszönjük a képviselık anyagi támogatását és minden segítséget, ami lehetıvé tette az interaktív tábla 
megvalósítását!                                                                                                                          

 Kovácsné Véber Eszter 
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Hársfa Óvoda hírei   

 
  

Jótékonysági bál az óvodásokért 
 

Ebben az évben február 20-án került sor 9. alkalommal immár hagyománnyá váló 
jótékonysági Óvodás Bál megrendezésére. 

Idén is szerettünk volna új hangulatot adni a bálnak, ezért a farsang jegyében hirdettük 
meg, melynek eredményeképp a vártnál kevesebb, de annál ötletesebb jelmezekbe öltöztek a 
vendégek. A rögtönzött bemutatkozás színesítette az estét, melynek nagy sikere volt. 

A vacsora után megkezdıdött a tánc, a zenét Tóth Gábor elıadásában élvezhettük, 
melyet csak a tombolasorsolás idejére szakított meg. 

A bál elıkészítése és kivitelezése jelentıs feladatot rótt mind az óvoda dolgozóira, mind 
a szülıkre. Ezúton szeretnénk köszönetet mondani mindenkinek, aki bármilyen módon támogatta 
rendezvényünket. 
Köszönjük a vendégeknek, hogy ilyen szép számmal (idén 70 résztvevıje volt a bálnak) 
összegyőltek, valamint az óvoda dolgozóinak a sok segítséget, a finom vacsorát, melyet 
elkészítettek a számunkra. Köszönet a szülıknek, és a halimbai Óvodásokért Alapítvány 
önkénteseinek, akik segítettek abban, hogy a vendégeket kedves kiszolgálás és szépen 
megterített asztalok várják. 

Örülünk, hogy többen is pártoló jegy vásárlásával járultak hozzá az óvodások 
támogatásához valamint a tombola-jegyvásárlásnál is hatalmas lelkesedéssel 
találkoztunk! 
Bízunk benne, hogy mindenki jól érezte magát ezen az estén és jövıre mindenkivel 

újra találkozunk. 
A bál bevételét - melynek összege 110 000Ft – óvodánk udvari játék vásárlására fordítja. 

 
Babosné Hock Márta  

   Halimbai Óvodásokért Alapítvány  
 
 
 

Köszönet 
 
Az óvoda neveltjei nevében köszönetet mondok rendezvényünket támogató Szülıknek, a Szülıi 
Munkaközösség vezetıinek, a halimbai Óvodásokért Alapítvány önkénteseinek, hogy a hagyományos farsangi 
jótékonysági bált megszervezték. 

Tóth Viktória és az óvoda részérıl Babosné Hock Márta vállalta el a fı szervezési feladatokat. 
Teremfoglalás, zenész felkérése, stb. İk hangolták össze a bál lebonyolítására jelentkezı kisszámú, de annál 
lelkesebb szülık és önkéntesek munkáját.  Köszönjük fáradozásukat! 

Említést kell tennem az óvoda kollektívájáról, mely a vacsora elkészítésében fáradozott. Az ízletes étel 
elkészítésével jó alapot szolgáltattak a vendégek báli hangulatának kialakulásához. Köszönet jár azoknak, akik 
pártoló jegyet vásároltak, vagy részvételükkel megtisztelték rendezvényünket s, ezzel hozzájárultak báli 
bevételünk gyarapításához. A jelentıs összeget a gyermekek óvodai életének gazdagabbá, színesebbé tételére 
fogjuk fordítani.      

Molnár Zoltánné    óvodavezetı 
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Egészség  oldal  
 

A család szerepe a gyermek életére 
 

Május 15-ét az ENSZ 1994-ben a Család Nemzetközi Napjává nyilvánította.  
Ez a kezdeményezés, melyhez Magyarország is csatlakozott azért nagyon fontos, mert a figyelmet a 

családra, a társadalom legfontosabb „intézményére” irányítja. 
 

Hogy miért a család, a legkisebb társadalmi egység a legfontosabb intézménye a társadalomnak, arra számtalan érv, 
tudományos kutatás szolgál magyarázatul. 
Ideális esetben a család elégedett, harmonikus módon együtt élı anyából, apából és legalább egy gyermekbıl áll. Sajnos 
manapság egyre több felnıtt és gyermek él sérült, csonka családban. Ezeknek a családoknak nehéz a helyzete, speciális 
szükségleteik és igényeik vannak. 
Azért lenne fontos a teljes, harmonikus családok fenntartása, mert a család számos feladatának, funkciójának így nagyobb 
eséllyel tudna eleget tenni.  A család funkcióinak teljesítése nagymértékben befolyásolja a család tagjainak életminıségét. 
 A családnak három alapvetı funkciója van, biológiai, gazdasági és társadalmi, de ezek nem mindegyike 
tudatosul kellıképpen a családokban. Ezeknek a funkcióknak a hibás teljesítése a család mőködésében, a társadalom 
tagjainak közérzetében éreztetheti hatását 
A biológiai funkciók közül az utódok létrehozása a legfontosabb. A gazdasági funkciók a társadalom változásával 
jelentıs változáson mentek keresztül, a család gazdálkodó egységbıl fogyasztói egységgé vált, igaz gazdasági feladatai 
még ma is fennállnak. (pl. háztartásvezetés) 
A család társadalmi funkciói  közül a legfontosabb a szociális tanulás, a szocializáció. 
A gyermekek életében már születésüktıl fogva meghatározó, elsıdleges közeg a család. A családban formálódik a 
gyermek személyisége, a családon kívüli nevelési terepek, az óvodai, iskolai nevelés sikerességét, eredményességét is 
jelentısen befolyásolja az, hogy a család hogyan valósítja meg szocializációs feladatait. 
A család szocializációs feladata, hogy bevezesse a gyermekeket az ıket körülvevı társadalom kultúrájába, a család 
szocializációja nagymértékben felelıs tagjai társadalmi beilleszkedésének sikerességében is. 
A felnıtt, érett személy magatartás rendszere a bölcsıtıl a sírig terjedı fejlıdési folyamat, nevelés eredménye. A 
születéstıl a felnıtté válásig terjedı idıszak ebben a folyamatban kiemelt szerepet játszik. Ez a folyamat nagyon 
sérülékeny, a folyamat során bekövetkezı kedvezıtlen hatások a felnıtt magatartás egészére befolyással lehetnek. Minél 
korábbi az ártalom, annál súlyosabb következményekkel kell számolni. 
Kutatások bizonyítják, hogy az antiszociális viselkedés, deviáns magatartási formák kialakulása mögött gyermekkori 
szocializációs sérülések rejlenek. ( Az intézetben nevelkedett gyermekek körében nagyobb százalékban fordul elı az 
antiszociális, bőnözı viselkedés, neurózisra, depresszióra is hajlamosabbak, mint családban 
nevelkedı társaik.) 

A család minden más megoldásnál több esélyt nyújt arra, hogy a felnövekvı gyermekek érett,  
 harmonikus személyiségő felnıttekké váljanak. 

Az érett személy kialakulásának egyik feltétele a bizalom, az összetartozás, a másik feltétel nélküli 
elfogadása. A szülı és a gyermek harmonikus kapcsolata a bizalom ısforrása. Ez a bizalmi kapcsolat 
teszi lehetıvé a másik feltétel nélküli elfogadását, szeretetét. 
A család az egyén másik fontos szükségletének, a biztonságnak is a legfıbb garanciája. Bizonyított, 
hogy a biztonság hiánya torz lelki fejlıdéshez vezet és a legkülönfélébb mentális betegségek hátterét képezi. Szomorú 
tapasztalatok igazolják, hogy a kora gyermekkori biztonság hiánya késıbb már behozhatatlan károsodásokra vezet. 
A biztonságot nem a családi környezet puszta megléte garantálja, hanem a családon belül meglévı érzelmi kapcsolatok, 
a család tagjainak egymáshoz való kötıdése, ragaszkodása. A valakihez való kötıdés az ember egészséges fejlıdése 
szempontjából szintén nagy jelentıséggel bír. 
Mindezek a fentebb felsorolt, a család által nyújtott feltételek elısegítik, garantálják az érett személyiség kibontakozását, 
garantálják azt, hogy gyermekeinkbıl érett, a jövıért felelısséget vállalni tudó felnıttek váljanak. Olyan emberek, akik 
bíznak önmagukban, egymásban és a jövıben, akiknek hosszú távú céljaik vannak, akik komoly erıfeszítésekre képesek 
céljaik elérése érdekében, de másokért is tudnak áldozatot hozni. 
 Vigyázzunk nagyon családjainkra és leginkább gyermekeinkre,    szeressük nagyon, de egyben okosan is ıket, 
próbáljuk cselekedeteinket a helyes mederben tartani, mert ellenkezı esetben könnyen oda juthatunk, hogy dédelgetett 
csemetéink kapcsolataitól, céljaitól megfosztott, bizalmatlan, ellenséges, öncélú, erıszakos, agresszivitásra hajlamos 
felnıtteké válnak. 

Galler-Mike Éva családgondozó 
Felhasznált irodalom: 
Mérei Ferenc-V. Binet Ágnes: Gyermeklélektan 
Kopp Mária - Skrabski Árpád: Magyar lelkiállapot 
Tringer László: A család szerepe a lelki egészség megırzésében és helyreállításában 
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Mi kerül ezen ennyibe??? 
 

Hallottuk, sokszor elmondták, hogy hamarosan új hulladékgazdálkodási rendszer valósul 
meg a megyében, megszőnnek a környezetszennyezı régi lerakók, helyükbe újak kerülnek. 
Hallottuk, de talán nem gondoltuk végig teljes egészében, hogy ez mit is jelent. 
 

 Az Európai Unió 1999-ben fogadta el az úgynevezett lerakó irányelvet, amely megszabta, hogy 
milyen mőszaki védelemmel épített hulladéklerakók üzemeltethetıek csak. Erre alapvetıen a talaj 
és felszín alatti vizek védelme érdekében van szükség. Mindannyian emlékszünk a balatoni nagy 
angolnapusztulásra, az algainvázióra és a turizmus drámai csökkenésére a 80-as évek közepén. 
A bajt elsısorban a tóba szabadon bekerülı kommunális szennyvíz okozta, a hetvenes években épült 
nyaralókból mindenféle utakon jutott le a szennyezıanyag a vízbe. A változást a tó körül kiépített 
szennyvízhálózat hozta meg, mára a tó vízminısége felülmúlja várakozásainkat. 
A szigetelés nélkül épült hulladéklerakók jelentették az utolsó nagy szennyezıforrást a 
talajvízre nézve. 
 Mindannyian hallottunk már a hulladéklerakó elhelyezése körül kirobbant hosszas 
vitáról. Tudjuk, hogyan került Veszprémbıl, Ajkára, onnan Szentgálra és végül 
Királyszentistvánra. 
Nem egyszerő egy lerakónak helyet találni a megyében. Karsztforrásaink, melyek 
egyedülálló vizet adnak az országban, ilyenkor átkot jelentenek. 
A királyszentistvániak és a környéken élık azzal a feltétellel fogadták be a lerakót, ha az nem egyszerő, 
5–10 év alatt betelı lerakó lesz, hanem egy korszerő hulladék-feldolgozó üzem is kapcsolódik hozzá, hogy 
egyrészt növeljük a lerakó élettartamát, másrészt csökkentsük a lerakó környezetre gyakorolt káros 
hatását (bőz, széllel kihordott hulladék,…). 
Mindennek ára van, amit meg kell térítenünk. Eddig nem foglalkoztunk a szemétdíjjal. Ezután is ez marad 
a legkisebb közüzemi számla, de figyelnünk kell rá. 
 Az Uniós csatlakozáskor mi is vállaltuk, hogy felszámoljuk a környezetszennyezı lerakókat, ennek 
megkönnyítésére az Unió által biztosított elıcsatlakozási forrásokat (ISPA) használtuk fel. Ez 
egyszeri tıkejuttatás. Ebbıl kell megépíteni és mőködtetni a rendszert úgy, hogy mikor a jelenleg épített 
lerakó megtelik, tudjunk mibıl valami mást, az akkori kor követelményeinek megfelelı hulladékkezelı 
mővet építeni. 
 Az eddigi hulladékszállítási díjaknak egy elınye volt: olcsó volt, de cserébe nem nyújtott fedezetet 
a bezárandó lerakók rekultivációjára, rendes győjtıjármővek, technológiai fejlesztések megvalósítására. 
Az alacsonyan tartott díj oda vezetett, hogy jelenleg nagyon kevés szolgáltató tud csak saját 
erejébıl bármilyen fejlesztést megvalósítani. 
 
Mi fog történni 2010-ben? A regionális rendszer központi és kapcsolt létesítményei megépülnek és 
2010. június 1-én megkezdjük a próbaüzemüket, melyet legkésıbb 2010. szeptember 30-án 
lezárunk. 
Ezt követıen, meg kell indítanunk a rendszer üzemszerő használatát, hiszen a kiképzett dolgozókat már 
nem bocsáthatjuk egyszerően szélnek, a gépek sem állhatnak üresen, kihasználatlanul 3–4 hónapot.     
Az egyetlen célszerő megoldás az üzemszerő mőködés elindítása.   
Ennek sajnos költsége van. A próbaüzem ideje alatt a Társulásnak kell biztosítania a távolsági szállítás 
költségeit, amely havonta, elıreláthatóan 19 millió forintba kerül, három hónapon keresztül.   
A szeptember 1-tıl induló teljes üzem költsége havi 81 millió forint (ez már tartalmazza a 
távolsági szállítás költségeit is) négy hónapon keresztül. A rendszer fenntartásához kapcsolódó egyszeri 
általános költségek 57 millió forintra becsülhetık, így összességében 2010-ben 440 millió forint költséget 
kell a Szolgáltatóknak plusszként megtéríteni. Ez lakásonként, átlagosan mintegy bruttó 5.000 Ft évi 
díjnövekedést jelent. 
Tudom.   Minden többe kerül, csak a munkabérünk nem nı.    
 
De van lehetıség a takarékosságra. Azok, akik hajlandók tenni a környezetükért, vállalják a szelektív 
győjtéssel járó feladatokat, esetleg hajlandóak komposztálni is, lecserélhetik jelenlegi, jellemzıen 110 
literes edényüket kisebbre. Díjnövekedés így is lesz, de annak mértéke lényegesen kisebb lesz. 
Mit kapunk ezért a díjért: a kötelezıen ellátandó heti alkalommal történı ürítését az edényünknek, az 
évi egy alkalommal történı lomtalanítást és a szelektív hulladékgyőjtı rendszer mőködtetését. 

Czaun János 
 

A Tiszta Európa Program, Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék-kezelési 
Önkormányzati Társulás elnöke  

8200 Veszprém, Házgyári út 1.   www.tep.hu 
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Mővelıdési Ház hírei 
 
 Tisztelt Halimbai Lakosok! 

 
A Mővelıdési Házban történtekrıl pár mondatban: 
Az idei év ismét az intézmények farsangjaival kezdıdött. Február 6-án az óvodás gyermekek jó hangulatú farsangi 
mulatságával kezdıdött az idei farsang, majd február 13-án az iskolások szórakozhattak a szülık és pedagógusok által 
szervezett összejövetelen. Február 20-án az óvoda Szülıi Munkaközössége és óvónıi rendeztek jótékonysági farsangi 
bált, végül az Amatır Nyugdíjas Színjátszó Kör tagjainak vidám, humoros farsangi mősora zárta februári 
rendezvényeinket. 
 
Március 12-én az általános iskola tanulói az 1848-as forradalom és szabadságharc eseményeit mutatták be ünnepi 
mősorukban, ezt követte a Kossuth emlékmőnél a tisztelgı koszorúzás. 
 

      
 
Április 1-jén, húsvéti Nyusziváró Kézmőves foglalkozást szerveztünk a gyerekeknek. Húsvéthoz kapcsolódó dísztárgyakat 
készítettünk. Vendégül láttuk a szorgosan alkotókat zsíros kenyérrel és teával. Ezúton köszönöm az iskola 
pedagógusainak, Szabó Mónikának, az óvoda óvodapedagógusainak, Galler-Mike Évának önzetlen segítségüket.  
 

     
 
 
Április 9-én a budapesti Tisztelet Társasága szerverezésében Verebes István rendezésében láthatták az érdeklıdık a 
Színtiszta Kabaré címő elıadást, a Mővelıdési Ház nagytermében. A színdarabban olyan neves mővészek szerepeltek, 
mint Beregi Péter, Heller Tamás, Aradi Tibor, Varga Ferenc József, Böröczky József, Karsai István és Holub Péter.  
Akik megtisztelték jelenlétükkel mősorunkat bízunk benne, hogy nagyon jól érezték magukat. 
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ELİZETES 
2010. április 24-én, szombaton kerül megrendezésre Családi Egészségnappal egybekötött májusfa-állítás rendezvényünk. 
A részletes programot megtekinthetik a hirdetıtáblákon, intézményeinkben, Halimba Község honlapján 
(www.halimba.hu ) és természetesen mindenki a postaládájában is megtalálja.  
 
Ezúton tájékoztatom a Tisztelt Lakosokat, hogy április hónaptól szülési szabadságra megyek, ez idı alatt a közmővelıdési 
feladatokat Schvarczkopf Anita látja majd el. Forduljanak hozzá bizalommal! 
 
Örömmel tájékoztatom Önöket, hogy az Önkormányzat által a Mővelıdési Ház felújítására benyújtott pályázat pozitív 
elbírálásban részesült. A várható felújítási munkák alatt a Kultúrház több hónapra bezárja kapuit. A hagyományos 
programokat azonban megrendezzük, csak más helyszíneken. Errıl mindig idıben tájékoztatjuk a civil szervezeteket és a 
lakosokat. 

Lukács Zsanett mővelıdésszervezı 
 
 

A Mővelıdési Ház és a Halimbai Hírek 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.  
 
 

  

Civil oldalak 
 

Mozgássérültek Veszprém Megyei Egyesületének    Halimbai – Szıci- Nyirádi Csoportja 
 
Kedves Mozgássérült Tagok, Tisztelt Olvasók! 
   
A Mozgássérültek Halimba, Szıc, Nyirád Csoportja ezúton is szeretné megköszönni annak 
lehetıségét hogy a Mikroszkóp Színpad színházi elıadására, és a Halimba Egészségnapra is kapott 

meghívást. 
A színházi elıadást a három település mozgássérültjei közül több mint 40 fı láthatta, és többen jelezték, hogy örömmel 
vették az egészségnap programjait, szőrıvizsgálati lehetıségeit. 
Március hónapban Sárvárra látogatott el a csoport, ahol a gyógyfürdı jótékony hatását élvezhették. 
 
A csoport április 23-án a Budapesti Operaház épületét, a Szent István Bazilikát idegenvezetı segítségével látogathatta, 
majd a Gellért-hegyrıl a budapesti panoráma megtekintésével és kellemes vacsorával zárta a napot.  A budapesti 
kirándulásra a MAL Zrt.(Bauxit-bánya) biztosította az autóbuszt. 
Ezúton is tisztelettel köszönjük a támogatást a volt dolgozók és a mozgássérültek nevében. 
 
A csoport a pesti kirándulás után újra meleg vizes gyógyfürdıt választott programjául, Borgátára, a VMME üdülıjébe 
látogatunk.  Az üdülıben kellemes pihenés, s közös fızésre és természetesen a gyógyfürdı látogatására várom a kedves 
tagokat. 
A borgátai egyhetes üdülési lehetıséget idén 2010. 07.16-tól 07.22-ig vehetik igénybe a három település mozgássérültjei. 
Az üdülıben tavasszal nagyon sok karbantartási és takarítási munka van.  Már több éve Halimbáról kapjuk a legtöbb 
segítséget, mind az önkormányzat,  mind a kedves tagok felajánlását, segítségét. 
Németh Sándor és Németh Sándorné, Torma-Szabó Kristóf és Torma-Szabó Anett segítségével és jómagam  az idei 
munkálatokat elkezdtük, amit nyáron külsı festéssel folytatunk. A külsı munkálatokban a halimbai polgárırök is részt 
vesznek. Köszönet érte! 
Egyenpólókat még lehet vásárolni a csoportvezetınél. Jó egészséget kívánok!     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 . 

Karácsonyi hangversenyünkrıl 
 
2009.dec.23-án a Tapolcai Általános Iskola 
Bárdos Lajos Intézményegységébıl közel 50 
gyerek jött el hozzánk, a halimbai 
Mővelıdési Házba, hogy karácsonyi 
hangulatot varázsoljanak a szívünkbe. İk az 
iskola 80 fıs énekkarának tagjai, vezetıjük 
Bodor Tamásné Kati volt. 
Sokat segítettek abban, hogy egy órára 
elfelejtsük az ünnepi készülıdés okozta 
fáradtságunkat és a karácsony igazi 
mondanivalójára figyeljünk. Hallhattunk 
tılük visszhang-játékot, gyönyörő klasszikus 
karácsonyi mőveket, sıt még a közönséget 
is megénekeltették.              
   Kovács Attiláné 
 
 

Gyalogtúra 
 
Az Egyesület a 2010-es évet - a már hagyományosnak mondható – szıci-hegyi túrával ünnepelte. Január 2. napján 
dacolva a hideggel, a havas esıvel és a fagyos széllel közel 30-an nekivágtunk a nagy túrának. Az emelkedı elıtt 
kémiaórát tartottunk: kémcsıbıl ittunk minden finomságot. Nagyon jó hangulatban kapaszkodtunk fel a dombon, 
természetesen kisebb pihenıket kellett tartanunk: kémiaóra, otthonról hozott finomságok, hamuba sült pogácsa 
fogyasztása. Aztán az erdın vágtunk át, végül megérkeztünk a Hétszer görbéhez. Szerencsére már nincs meg a hét görbe, 
de a fennmaradó görbéket is pont elég volt megúszni; csúsztunk az avaron, a kavicsokon; puszta kézzel vágtunk át a 
bokrokon, majd egy kavicsos lejtı és ott is voltunk. Torma-Szabó Kristóf hívott meg a szülei szıci- hegyi pincéjéhez, 
ahol két tüzet raktunk tárcsának, illetve a pincében a kályhába is befőtöttünk. Elıkerültek a finom falatok: virslik, sonkák, 
szalonnák, húsok. A gyerekek nagyon élvezték a tüzet, a sütést, ha fáztak, forró tea készült számukra, illetve a pincében is 
melegedhettek. A felnıtteket pedig a jó forró forralt bor melegítette fel. Kellemes élményben volt részünk.  
 Mindezek megkoronázásaként Gazdag Norbert jelent meg a lován, Kormin. Minden gyerek feszülten figyelte a 
lovat, aki elıször elıadást adott, majd miután evett, lovagolni is lehetett rajta. Felejthetetlen élmény volt, ahogy a 
gyerekek félve simogatták meg a ló orrát, majd rajta ülve integettek. Rengeteg élménnyel gazdagodva indultunk hazafelé, 
ami szintén tele volt felemelı élménnyel; ennek oka a kémiából való korrepetálás.               Torma-Szabó Anett 

 
Idei elsı munkánk a Malomvölgyben 

2010. március 27-én hatalmas gépekkel, szerszámokkal és sok-sok lelkesedéssel az egyesület tagjai közül húszan 
vonultunk ki a Malom-völgybe.  
Az asszonyok paprikás krumplit fıztek bográcsban, majd az esıbeállót festették Bakos Zsolti vezetésével. A gyerekek is 
kivették részüket a munkából, még a nehéz földegyengetı gépet is kipróbálták. 
A munka oroszlánrésze természetesen a férfiakra maradt, akik ezen a napon elsısorban a játszótér kialakításán fáradoztak. 
A libikókákat állították be helyükre és betonozták le, valamint a petang-pályát készítették el.  
Hamarosan folytatjuk a munkát! Csak legyen már jó idı!!! Kovács Attiláné 
 
Tanulmányút 
A halimbai Együtt a Jövıért Halimbán Egyesület (EJHA) tagjai március 6-án kirándulást szerveztek a Komárom- 
Esztergom megyében található Mocsára, ahol egy alumínium tömböntödébe tettek üzemlátogatást. 
Ez az üzem dolgozza fel azt az alumínium hulladékot, amelynek győjtése a szervezet kiemelt profilja a helyi általános 
iskolával és óvodával együttmőködve. Az öntöde ma Magyarország harmadik legnagyobb alumínium ötvözetet gyártó 
üzeme és autóipari beszállítója. 
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A szakszerő idegenvezetés "halimbai" volt. Az üzem mőszaki vezetıje, Molnár József, a településen élt gyermek- és 
fiatalkorában, s a mai napig jó kapcsolatot ápol az itt élıkkel. A szívélyes fogadtatást és vendéglátást követıen bemutatta 
elıször a települést, majd az üzemrıl tartott rövid elıadást. Ezt követıen az érdeklıdık nyomon követhették, hogy 
miképp válik a bálákba préselt hulladékból elıbb folyékony alumínium, majd kész öntészeti ötvözet. A különbözı fémek 
tulajdonságairól szerzett információkkal kémiai ismereteiket eleveníthették fel, vagy bıvíthették a résztvevık.  A mőszaki 
vezetı elmondta, hogy magas szintő technológiájuknak köszönhetıen az itt elıállított fémek megfelelnek az Európai 
Uniós minıségirányítási rendszereknek is. Termékeiket 60%-ban exportpiacon értékesítik. Az elıállított öntészeti 
ötvözetek fıbb felvevı piacai az autóipar (pl.: Volkswagen, Skoda, Le Belier, Georg Fischer stb.) és gépgyártás. A 
program kötetlen beszélgetéssel fejezıdött be. 
  
 Csipszer András, az egyesület elnöke elmondta, hogy a tagok havi rendszerességgel győjtik a háztartásokban 
felhalmozott mőanyag PET palackokat, alumínium dobozokat. Ezzel a falujáró akciójukkal elindították azt a folyamatot, 
amelynek eredményeképpen Halimba jelentıs lépést tehet környezete védelméért. Az összegyőjtött dobozokat a gyerekek 
segítségével összepréselik és eljuttatják az újrahasznosítás helyére (Mocsára is). A feldolgozótól kapott pénzbıl 
játszóteret szeretnének építeni a falu összes gyermeke számára. Az egyesület tagjai úgy gondolják, hogy az egész 
folyamat csak akkor lesz eredményes, ha egyértelmően tudják, mit miért tesznek és látható, kézzelfogható eredménye 
van.    A kirándulás e tevékenységük hasznos bizonyítékát szolgáltatta.  

Schvarczkopf Anita 
 

 
 

Üzemlátogatás Mocsán, az alumínium öntödében 
 
 
 

Húsvéti vigadalom 

 

2010. április 05-én a húsvéti locsolkodást az égbıl kaptuk, de kedvünket nem szegte az idı tréfája. A 

Mővelıdési Házban győltünk össze, egy kis beszélgetésre és játékra. 

Mindenki kóstolót hozott a húsvéti finomságokból, de a legkelendıbb mégis a házi sütéső kenyér, 
zsírral és lila hagymával volt. A nagyteremben kicsik és nagyok együtt pingpongoztak, dartsoztak, 

csocsóztak, de a kártyára és a logikai játékokra is jutott idı. Sokat nevettünk és a nap folyamán elıkerültek a kölni vizek 
és a szódás szifonok is. A hölgytagok tojással és csokival ajándékozták meg a locsolókat. 
A kisteremben kellemes zene mellett töltöttük el az idıt. Késı délután élményekkel telve tért mindenki az otthonába. 
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Mozgáskorlátozottak   Klubja    hírei 
A karácsony óta eltelt idıszakban csoportunk megfáradt tagjai pihenve, erıgyőjtéssel töltötték a legtöbb 
napot.  
A havonta egyszeri összejövetel alkalmából sokat beszélgetünk, felelevenítve kedves emlékeinket, így 
töltıdve fel energiával. Terveink között szerepel egy kirándulás a halimbai tóhoz, reméljük az idıjárás kegyes 

lesz hozzánk, és minél elıbb élvezhetjük a friss levegın töltött idıt. 
Branstädter Elekné klubvezetı 

 
 

        A Bányász Nyugdíjas Klub és Amatır Színjátszó Kör hírei 
 
Az elmúlt idıszak mozgalmas volt csoportunk számára. Több rendezvényen is 
szerepeltünk, megyei szinten és szőkebb házunk táján, Halimbán. Szerepeltünk a 
Mővelıdési Ház  Farsangi mulatságán, meghívást kaptunk a Mozgáskorlátozott 

Egyesület Szıcön megtartott közös Nınapi rendezvényére, ahol versekkel és vidám jelenetekkel tarkított mősort adtunk 
elı. A Színjátszók Balatonfőzfıi Találkozóján is eredményesen vettünk részt. A Gyermekek Éve alakalmából 
Nagymamák-unokák szavalóversenyt rendeztek Nagyvázsonyban. Mráz Dániel kisiskolással a Mesélj nagyanyó címő 
verssel neveztünk be. Dániel tökéletes, pontos sok szeretettel átitatott versmondása nagy élményhez juttatta a 
nézıközönséget. Hajmáskéren megrendezett Tánctalálkozón is megmutattuk tudásunkat.  
Csoportunk férfi tagjai a vacsorával egybekötött Nınap alkalmából énekkel és szavalattal köszöntötték a nıi tagokat. 

Jánosi Istvánné klubvezetı 

Szomszédok Egymásért Mozgalom 

A Szomszédok Egymásért Mozgalom, olyan bőnmegelızési program, amelynek célkitőzése a lakóközösségben 
elıforduló bőncselekmények megelızése, illetve korlátozása. A bőncselekményekkel szemben éberséget kell kifejleszteni 
és egymás érdekében összehangoltan kell tevékenykedni. A lakókerület védelmét pusztán járırözéssel nem lehet 
hatékonyan ellátni.  
A bőnmegelızés saját magatartásunkkal kezdıdik. A bőnmegelızési elıfeszítések csak akkor lehetnek sikeresek, 

ha másokra is gondolunk. 
A bőnmegelızés esetében együttmőködı emberekrıl van szó. Csak a szomszédok segítségével lehet biztosítani egy 
utcarészt, vagy a házban lévı lakások védelmét. Az állandó jelenlét elriasztja a bőnözıket.  
Hazánkban a szomszédfigyelésnek rossz a csengése, hiszen a múltban a besúgás, vagy feljelentés érzetét keltette az 
emberekben.  
Csökkenteni kell a bőnözık lehetıségeit, technikai és szervezési fogásokkal növelni kell a lakás, a hétvégi ház, az üzlet, 

a gépkocsi, a közterületek és a személyek biztonságát. 
 
Fogadja meg tanácsunkat: 

- Legyen a bejárat minden esetben zárható, lehetıség szerint ne az olcsó, hagyományos zárbetétekbıl vásároljunk 
(törés-, húzás-, fúrás- és beütésmentes legyen)! 

- A folyosók megvilágítására használjunk mozgásérzékelıs lámpákat 
- Kis létszámú vagy családi házas területen használjunk kívülrıl nem látható belsı reteszt! 
- Segélyhívó jelzırendszert veszély esetén használjuk! 
- Ne engedjünk be idegent, a reklámanyagoknak tegyünk ki tartókosarat a bejárat elé! 
- Ha idegennel találkozunk, udvariasan kísérjük figyelemmel érkezését és távozását! 
- Egy zár nem zár, szereljen, szereltessen több és többfajta ajtózárat (heveder, soproni, Elzett) a bejárati ajtajára! 
- Ne nyisson azonnal ajtót, használja a kitekintıt, legyen óvatos az ismeretlennel! 
- Kérje meg szomszédjait, hogy fokozottan figyeljék lakását nyaralása, pihenése alatt. 
- A tartós kutyaugatás legtöbbször nem véletlen, alaposan nézzünk körül környezetünkben! 
- A ritka véletlenszerő lakásfeltörést, az aktív jelenlét, éberség legtöbbször már megelızi. 
- Ne engedjen be a lakásába idegeneket, ha mégis elkerülhetetlen, hívja át szomszédját! 
- Nagyobb értékek esetén szereltessen profi riasztóberendezést és kössön biztosítást! 

Nem kell intézkedni, az a jól képzett szakemberek dolga. A sarokba szorított betörı néha apróságokért is durván 
reagálhat. Inkább fényképezze le, esetleg kamerával készítsen felvételt a személyrıl. Még egy alaposan meg- vagy 
feljegyzett személyleírás is sokat segíthet. Minél hamarabb értesítik a hatóságot, annál nagyobb az esélye a sikeres 
intézkedésnek!  

Tegyünk meg minden tılünk telhetıt a biztonságosabb közösség kialakításáért! 
Rendırkapitányság            
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AKTUÁLIS 
 
          LOMTALANÍTÁS   
 

Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy a tavaszi lomtalanítás 2010. május 3-án (hétfın) lesz. A 
háztartási lim-lomot, bútort szállítható állapotban lehet kihelyezni az ingatlanok elé KIZÁRÓLAG 

2-án, vasárnap este és hátfın reggel. 
 

VIRÁGOSÍTÁS     
 

Végre beköszöntött a tavasz!    Öröm végigmenni a faluban azokon az utcákon, 
ahol sok virág pompázik és gondozott a ház elıtti terület és árok!  Az ott lakók is jobban 
érzik magukat, ha környezetük rendben tartott. Egy idelátogató pedig az elsı benyomásait a 
környezetünkrıl szerzi.   De nem(csak) másoknak szépítjük lakóhelyünket, hanem 
elsısorban magunknak és családunknak!  Ez nem pénzkérdés, és pár óra 
kertészkedés a szabadban egészségünknek is jót tesz.   

Ültessünk minél több virágot és ne feledkezzünk meg a parlagfő irtásáról sem !  
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Halimba Község Önkormányzata honlapja:   www.halimba.hu   
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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. 
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Gyermekjóléti Szolgálat: Halimba, Ady E.u.15.  
Térségi Családsegítı és Gondozási Központ Ajka 
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Tel: 237-067,  halimbakulturhaz@vazsonykom.hu 
Mővelıdés-szervezı:  Schvarczkopf Anita h.mővelıdésszervezı 
 
Falugazdász: Albrecht László 
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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. 
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