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Civil sarok
Ebben a hónapban az Ifjúsági Klub mutatkozik be.
Az Ifjúsági Klub több éve működik Halimba községben. Fő feladatunk a településen, élő fiatalok közösségi életének összefogása. Olyan 

programok szervezésére törekszünk, amelyek biztosítják a halimbai fiatalok pozitív jellemfejlődését, a szabadidő hasznos eltöltését, a közösségi 
élet kialakítását és bekapcsolódást a község társadalmi életébe. A csoport tagjainak száma bár alacsony, de a kis létszám ellenére annál 
nagyobb az összetartása. Taggyűléseinket minden hónap utolsó szombatján tartjuk a művelődési házban, ahol megbeszéljük a következő hónap 
teendőit.

Hétvégeken közös programokkal igyekszünk mindenkinek kulturált szórakozást nyújtani (videózás, sport-, kulturális és egyéb 
programok). Kisebb nagyobb rendszerességgel név- és szülinapi bulikat is tartunk, amelyek főleg a nyári időszakban gyakran szalonnasütéssel 
is párosulnak.

Az idei év első rendezvénye az évnyitó ifjúsági asztalitenisz délután volt. Rendszeresen szervezünk kirándulásokat is: ilyen volta Nőnapi 
gyalogtúra, ahol mi vezettük a vendégeket.

2014-ben is aktívan részt kívánunk venni a falu rendezvényein, igyekszünk mindenhol hasznossá tenni magunkat. A rendezvények 
lebonyolításánál a hangosításban és a beszerzési folyamatokban nyújtunk segítséget.  

Az Ifjúsági Klub sok szeretettel hívja és várja azon fiatalok jelentkezését, akik csatlakozni szeretnének a közösségükhöz. 

Liplin György

Iskolai hírek

Tanítványaink közül többen vettek részt a tavaszi tanulmányi versenyeken, amelyeket komoly felkészülés 
előzött meg.

• Az alapműveleti matematikai verseny területi fordulón rendkívül eredményesen szerepeltek 
tanítványaink:
5. osztályosok: Galler Ábris 1. helyezett
   Kovács Levente 7. helyezett
8. osztályosok: Noszlopi Ádám 1. helyezett
   Cséri Viktória 2. helyezett
   Domokos Adrienn 3. helyezett
Galler Ábris és Noszlopi Ádám a megyei fordulóra is továbbjutottak.  
Felkészítő tanáruk: Berkiné Gáspár Edit.

• A nagyalásonyi rajzversenyen Földi Odett 3. osztályos tanuló 1. helyezést és Liplin Nikolett 4. osztályos tanuló 2. helyezést ért el. 
Különdíjban részesült: Földi Veronika 3. osztályos és Baksa Dániel 5. osztályos tanuló. Bár most nem értek el helyezést, de 
részvételükkel iskolánk hírnevét öregbítették: Nagy – Balázs Dorottya 1. osztályos, Kapeller Felícia 3. osztályos.

• Labdarúgásban a járási fordulóban 5.-6. osztályos korcsoportban 3. helyezést értek a focistáink. Edzőjük: Szilágyi Tibor.
• A Kaán Károly Természetismereti Verseny megyei döntőjén Kovács Bogáta 5. osztályos tanuló korcsoportjában 4. , Kovács Anna 6. 

osztályos tanuló 5. helyezést ért el.  Felkészítő: Kovácsné Véber Eszter.
• A Kossuth Anyanyelvi versenyen, Ajkán az 5-6- osztályosaink 3 helyezést értek el. Csapatunk: Kovács Anna, Schvarczkopf Kinga, 

Galler Ábris. 
Felkészítőjük: Györkösné Baráth Anikó.

• A Bendegúz tanulmányi verseny Veszprémben megrendezett megyei fordulóján, alsó tagozaton Savanyú Klaudia 2. osztályos tanuló 
matematikából, Boldizsár Bence 2. osztályos tanuló környezetismeretből, Schvarczkopf Mónika 3. osztályos tanuló anyanyelvből és 
Kiss Anita 3. osztályos tanuló szövegértésből versenyzett. 

Valamennyi tanulónak tiszta szívből gratulálunk, a felkészítő pedagógusoknak pedig köszönet a felkészítésért!

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Halimba- Nyirád – Szőc csoportja labdákat és aszfaltkrétákat vásárolt az iskola tanulóinak szabadidős 
tevékenységeihez. Földiné Bellai Orsolya vezetésével a Szeretetszolgálat önkéntes munkatársai az iskola két tábláját is újra festették. Ezek 
csiszolását Kovács Róbert a Kerekasztal XXI. Bt. munkatársa szintén szabadidejében végezte.  

Az iskola tanulói és dolgozói nevében köszönjük a támogatásokat!
Nagy Noémi igazgató

Nyusziváró kézműves foglalkozás 

Április 16-án, szerdán délután húsvéti kézműves foglalkozásra várták a falu apraját – nagyját a 

Művelődési Házba. 

A húsvéti ünnepkör szinte valamennyi jelképét megalkothatták az érdeklődők. Elkészíthették 

szobájuk húsvéti dekorációját, vagy családtagjainak szánt ajándékukat. Hajtogatott nyuszis kép, 

tojástartók, festett tojások is kikerültek a szorgos kezek alól.  

Köszönjük Galler – Mike Éva, Dorosziné Szántó Erika, Gyulovics – Marton Eszter, Vajai Zita és 

BenkeViktória segítségét. 



Családi egészségnap

A tavaszi családi egészségnap már több éve hagyomány Halimbán. Az idén április 26-án, 
szombaton délután változatos programok várták a település lakóit. A nagyteremben szemet 
gyönyörködtető látványban volt részük azoknak, akik megnézték az Egészségre fel címmel kiírt 
rajzpályázat munkáit. A pályázók közül az óvodás korcsoportban 3. helyezett Savanyu Vanda és 
Savanyu János Bence, 2. helyezett Szecsődi Levente, 1. helyezett Gyulovics – Marton László 
alkotása lett. Az iskolásoknál 3. Antal Dorina, 2. Földi Veronika, 1. Pintér Roxána munkája. Mivel 
a résztvevők maguk is szavazhattak a számukra legszebbnek tartott rajzra, a közönség díját 
Bakos Dávid kapta.  A már megszokott szemészeti, vércukor-, vérnyomás-, koleszterinszint-, 
testsúlymérések mellett, az idei évben véradással is segíthettünk embertársainkon. Akik 
nyitottnak érezték magukat az alternatív mozgásmódok kipróbálására, azoknak Császárné Vörös 
Zsuzsanna jógaoktató szerzett kellemes perceket. Ezalatt a gyermekek a kézműves foglalkozáson 
Vajai Zita és Földiné Bellai Orsolya irányításával a papírhajtogatás rejtelmeivel ismerkedhettek. 
Az Együtt a Jövőért Halimbán Egyesület pedig vidám vetélkedőre hívta a vállalkozó kedvű 
családokat. Öt család indult az értékes nyereményekért. Mozgásos ügyességi és egészségtotó, 
gyógynövényfelismerés is szerepelt a feladatok között. A szoros versenyben harmadik a Domokos és Torma – Szabó család, második a Balogh 
Család lett. Ők könyvjutalomban részesültek. A fődíjat, egy borgátai hétvégét - amit a halimbai Mozgássérült Egyesület ajánlott fel - a 
padragkúti Császár Család nyerte. Az ajkai Optimál Fittnes tagjai közös családi tornával hívták fel a figyelmet a mozgás egészségmegőrző 
szerepére. Ugyanezzel a céllal állt össze három halimbai kislány is (Noszlopi Sarolta, Liplin Nikolett, Preininger Cintia), akik zumba bemutatót 
tartottak. Ezután a Bakony Kendo és Iaido Klub sportolói egy sokunk számára ismeretlen japán harcművészeti ágat ismertettek meg a 
jelenlévőkkel. A kissé szokatlan öltözékben (fejvédő, kendő páncél) karddal és hangokkal kísért gyakorlatok, nagy önfegyelemről és 
precizitásról tanúskodtak. A bemutatót követően Kocsis Barbara európa 3. legjobb kendósa mutatkozott be. Barbara elmesélte, hogy mély 
elhivatottság, hit és kitartó munka szükséges ahhoz, hogy a már 8 évi versenyzés ilyen eredményeket hozzon. Az egészségnap talán egyik 
legnépszerűbb programja az egészséges ételek kóstolója, most is nagy sikert aratott. Az óvoda dolgozóinak jóvoltából egészséges és finom ételek 
és azok receptjei kerültek az asztalokra.  Az idei évben a Kertbarát szakkör foglalkozásain eltett lekvárok, krémek is gazdagították a kínálatot. 
A napot a veszprémi Pannon Gitárkör tábortűz körüli zenés műsora zárta. 

„Behunyom a szemem, mert látni akarok” - Wéber Andrea önálló kiállítása a Művelődési Házban

A Költészet napja alkalmából 2014. április 12-én, szombaton délután gazdag kulturális 
programmal várták a falu lakóit a Művelődési Házba. Először „Behunyom a szemem, mert látni 
akarok" címmel Wéber Andrea helyi festő első önálló kiállításának megnyitójára került sor. Tóbel 
János polgármester köszöntőjében elmondta, hogy Halimbán már hagyománya van a helyi amatőr 
művészek bemutatkozásának. Az augusztusi falunapokon már több művészeti ág képviselői is 
megmutatták munkáikat. 

- Fontosnak tartom, hogy ezeket az értékeket megmutassuk, hiszen a felnövekvő generáció 
számára példaként állíthatjuk munkásságukat. Emellett persze büszkeséggel is tölt el, hogy 
falunkban tehetséges, kreatív művészemberek élnek.  Ilyen fiatal tehetség Wéber Andrea is, aki 
először itt Halimbán mutatkozik be a nagyközönségnek.  Remélem ez a kiállítás egy felfelé ívelő 
festői pálya első állomása, s az elkövetkező években továbbiak követik. – emelte ki a polgármester. 
Az ünnepi szavakat Keresztes Tibor szobrász, restaurátor folytatta, aki Andi tanára volt a 
magyarpolányi Művészeti Alapiskola halimbai képzőművész tagozatán. 

- Kezdetben csak a bátyjához járt be az órákra. Félrevonulva, csendesen rajzolgatott. Akkor 
még magam sem gondoltam, hogy néhány év elteltével épp az ő kiállításának megnyitójára kérnek fel.  A kitartás a szorgalom már ekkor 
látszott rajta, s a folyamatos fejlődni akarás mára meg is hozta az eredményt. Bár még pályája elején jár, mégis alkotásaiban már most 
tükröződik saját gondolatisága és egyénisége. A képeit elnézve nagy jövőt jósolok neki. Biztos vagyok benne szakmai körökben is további 
elismerésekre számíthat. – méltatta Andreát egykori tanára Keresztes Tibor. 

Wéber Andrea a maga szerénységével köszönte meg a falu vezetésének a felkérést és a lehetőséget, hogy bemutathatta képeit.  Reméli, 
hogy mindenki, aki megnézi festményeit, egy kicsit átadja magát annak az érzésnek, amit képei sugároznak.  

A megnyitó után Kovács Attiláné és Babosné Hock Márta óvodapedagógusok vezetésével a Hársfa Óvoda gyermekei körjátékokat mutattak 
be.  Majd Kovács Bonita népdalokat énekelt. A költészetnapi megemlékezésben pedig Györkösné Baráth Anikó magyar tanárnő felkészítésében 
Kulcsár Eszter, Galler Ábris és Kovács Levente neves költőink verseit szavalták el.  

A program végén a megterített asztal mellett kötetlen beszélgetés vette kezdetét, ahol a jelenlévők közelebbről is megismerkedhettek 
Wéber Andreával azaz Mandi Candy-vel. 

A Művelődési Ház májusi programkínálata:

2014.május 13. (kedd) 17.30-18.30 JÓGA, (Amire szükség van kényelmes ruha és polifom!)

2014.május 14. (szerda) 15.00 Játékos ELMETORNA foglalkozás! Kompetencia fejlesztő program, mely logikai, stratégiai, táblás és ősi 
játékokkal fejleszti a gyermekek gondolkodását, memóriáját, figyelmét, térlátását. Önismereti játékok széles skálájának segítségével fejleszti a 
személyiségüket.

2014. május 17. (szombat) 14.00 ÖNISMERETI-KÖZÖSSÉGFEJLESZTŐ TRÉNING (Valamennyi résztvevőnek hoznia kell magával 
kreativitást, kezdeményezőkészséget, bátorságot, játékosságot, vidámságot.) A programot malomvölgyi szalonnasütés zárja! 
Tájékoztatjuk a falu lakóit, hogy a Művelődési Ház 2014. május 24 (szombat) és 31. (szombat) ZÁRVA tart! Megértésüket 
köszönjük.

Júniusi előzetes:
2014. június 1-én Hősök napi megemlékezés
2014. június 7-én szombat Gyógynövénytúra (Bővebben a szórólapokon és a plakátokon!)

Egyéb aktuális információkat olvashatnak településünk honlapján a halimba.hu weboldalon. Kattintson!

További információ a 06 - 20 – 263 83 88 telefonszámon, és személyesen a Művelődési Házban kedd- péntek 10-18 óráig, illetve e-mailben a 
muvhaz@halimba.hu.
Mindenkit szeretettel várunk! Gróf Emese és Vajai Zita



Köztünk élnek

Mostani újságunkban a néhány hete első kiállítását megrendező Wéber Andrea fiatal festővel 
ismerkedhetnek meg közelebbről olvasóink.  

Már a kiállítás megnyitóján nagyon szerényen szólt magáról és festményeiről. Általános iskolai 
művésztanára Keresztes Tibor szerint képei ifjú kora ellenére művészi érettségről tanúskodnak.  Művei 
gondolatokat ébresztenek az emberekben. 

Először gyermekkoráról, tanulmányairól faggatom:
- Ide jártam Halimbára az Általános Iskolába. Alsó tagozaton Nagy Noémi, felsőben Szilágyi Tibor volt az 

osztályfőnököm.  Ezután az ajkai Bánki Donát Szakközépiskolában végeztem közlekedéstan szakon.  Jelenleg is 
ezirányban folytatom tanulmányaimat, a győri Széchenyi István Egyetem közlekedésmérnöki szakán.  Jövőre 
fogok végezni.  Azt azonban szeretném elmondani, hogy egyelőre nem kívánok e területen elhelyezkedni.  Ez a 
végzettség nekem egy „biztonsági tartalék”. Ha mégsem tudnék a „művészvilágban” boldogulni, azért legyen egy 
szakmám is. 

- Mióta rajzolsz, és miként döntötted el, hogy komolyabban is foglalkozol vele?
- Már az óvodában is sokat rajzolgattam. Iskolás koromban pedig már a szabadidőmben és még a tanórákon 

is sokat firkálgattam.    4. osztályos koromtól pedig már egyre jobban érdekelt.  A bátyám járt művészeti szakkörre Keresztes Tiborhoz, én is 
elmentem vele, majd ott ragadtam.  Bár be kell vallanom, az előírt feladatokat nem mindig csináltam meg, inkább félrevonultam és „a saját 
fejem után menve” rajzolgattam. Talán ez az, ami motiválhatott arra, hogy még jobb legyek és tovább folytassam. A rajzolás után a 
középiskola időszakában kezdtem el festeni. Most viszont már inkább csak festek.  

- Vannak e kedvenc témáid? Honnan van az ihleted?
- Szerencsére ritkán van olyan, hogy azon kell gondolkoznom, hogy mit fessek. A műveim nagyrészt azt tükrözik, amit éppen érzek. 

Alkotás közben elfelejtek mindent, ami zavar, egyszerűen kikapcsolok. Nem is kell ennél több.  Ekkor szabadnak érzem magam. Azt és úgy 
teszem, ahogy akarom. Hátrahagyom a világ problémáit, nem foglalkozom vele, erre a kis időre igazán önmagam lehetek. A festés közbeni 
zenehallgatás pedig kiteljesíti ezt a folyamatot. Emellett persze ha másoknak is tetszenek a képeim, az dupla siker. 

- Mi jár a fejedben alkotás közben?
- Ezt viszont nem árulom el. Aki ránéz a képeimre, az gondoljon azt, amit akar.  Ennek titkát megőrzöm magamnak. 
- Hány képet festettél eddig és e kiállításon kívül hol lehet a képeidet megnézni?
- Bár nem számolgatom őket, úgy 100 db körül lehetnek.  A képeimet rendszeresen felrakom a facebook oldalamra.  Akit érdekel, ott 

megnézheti őket. Oda lehet írni a kritikákat is. Szívesen fogadom.   
(szerk: https://hu-hu.facebook.com/mandycukor)

- Kit tekintesz festő példaképednek?
- Munkácsy Mihályt. Szeretem a képeit és a festészetét. Emellett az életútját is követendő példának tekintem, mivel alulról 

kapaszkodott fel a legnagyobbak közé. 
- A festés mellett mivel foglalkozol még?
- Amint mondtam már, szeretek zenét hallgatni és gitározni is.  Kedvenceim még a kutyák és a macskák is.  A sportok közül a focit 

szeretem. 
- Milyen terveid vannak a jövőre nézve?
- Először is szeretném befejezni az egyetemet Győrben.  Ezután a Magyar Képzőművészeti Egyetemre szeretnék felvételizni, hiszen a 

későbbi életemet is festészettel szeretném eltölteni.  Tanulmányaim végeztével én, is mint minden művészember galériát kívánok 
létrehozni.  Bár még nincs konkrét helyszín elképzelésem, de mindenképpen egy eldugott, csendes faluban szeretném ezt megvalósítani.  
Úgy érzem egy olyan „magányos farkas” vagyok, aki távol a világ zajától tud művészileg teljesen kibontakozni.  

- Sok sikert kívánok hozzá.  Köszönöm az interjút. 

Kertbarát szakkör

2014. április 1-én, kedden délután 17 órakor immáron ötödik alkalommal gyűltek össze a 
halimbai kertbarátok, hogy meghallgassák Makkos Krisztián kertészmérnököt a tavaszi kerti 
munkálatokról. Az elhangzottakból a következőkben talaj szerkezetének javításához adunk 
hasznos tanácsokat azoknak, akik valamely okból nem tudtak részt venni az előadáson.

 A magvetés talán egyik legfontosabb tényezője a megfelelő talajszerkezet – mondta Makkor 
Krisztián. 

- A talaj javítására a legjobb módszer a komposzt felhasználása. A fűkaszálék 
kultúrnövények melletti takarásával például óvatosan kell bánni, mivel a nyári melegben hamar 
fel tud hevülni. A fűfélék tápanyagigénye nem túl nagy, így sok fontos anyagot nem vonnak ki a 
talajból, viszont vízigényük annál nagyobb, így a nagy nyári melegben sok vizet elvonnak a többi 
növény elől. Diólevelet sem érdemes belekeverni a komposztba, hiszen csírázásgátló hatású, de 
éppen ezért hasznos lehet a sima komposzttal összekeverni, hiszen az legtöbbször tele van 
gyommaggal. Ez utóbbi keveréket csak palánták mellé érdemes tenni, mivel a kultúrnövény-
magok csírázását is gátolja.

Az egyik résztvevő ennek kapcsán megosztotta a többiekkel, hogy a diófája alatt nem fejlődik egyetlen növény se, a fenyőcsemetéit kivéve, 
azok ott érzik magukat a legjobban.

- Azoknak, akik komposztládát használnak, nagyon fontos tudniuk, hogy a tartalmát időről időre át kell forgatni. Ez a művelet nagy 
fizikai megterhelést jelent, de nagyban növeli a hatásfokot, így érdemes véghezvinni. A komposztálót legjobb, ha a talajba ásott gödörrel oldjuk 
meg, mivel így a nedvességtartalma biztosított, valamint közvetlenebben érintkezik a talajban található lebontó gombákkal és baktériumokkal. 
A műanyag ládákkal vigyázni kell, nem szabad, hogy napfény érje őket, mert átforrósodnak és nem kívánt erjedési folyamatok indulhatnak be, 
melyek végterméke sokszor sejtméreg is lehet! Sokan használják a hamut talajjavításra. Itt is óvatosan járjunk el: területünk semelyik részére 
nagyobb mennyiségben ne szórjuk ki – legalább is, ahol kertészkedni szeretnénk. A tiszta növényi hamut eredményesen használhatjuk a 
talajban lévő kártevők ellen (pajor, drótféreg). Érdemes kísérletezgetni felmenőink megfigyeléseivel, miszerint a növényeket párokba 
rendezzük, aszerint, hogy jó vagy rossz szomszédjai-e egymásnak. A kapor például minden növény jó szomszédja, mivel segíti a csírázási 
folyamatokat, valamint erőteljesebb növekedésre serkenti a szomszédos növényeket. Még a petrezselyemnek is jó szomszédja lehet a kapor. 
Érdemes a kapormagot, szakaszosan elszórni (elvetni) a kertben, hogy a később termő növényekre is kifejthesse jótékony hatását. Az 
őszibarackfa alá érdemes ültetni tormát, ugyanis az igen kártékony tafrinás betegséget képes lehet visszaszorítani. Minden kertben jó 
szolgálatot tehet még a pitypang, a körömvirág, vagy a büdöske, hiszen sárga viráguk sok olyan rovart vonz, amelyek a kultúrnövények 
beporzásában is nagy szerepet játszanak.

Érdemes kísérletezni, hiszen sokszor a tapasztalat felülírja a könyvekben lejegyzetteket. A kertbarát szakkör pedig jó alkalomnak bizonyul 
ezen tapasztalatok cseréjére.  – zárta gondolatait a kertészmérnök.  



A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai 
Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.
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Közérdekű információk

Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal
Halimba, Petőfi S. u. 16. 
Telefon: 88/521-100, 88/503-420, 237-003 
Fax: 88/237-003 
E-mail cím: hivatal@halimba.hu, halimba@vazsonykom.hu 
Ügyfélfogadás: 
hétfőtől szerdáig:  7.30 – 16.00, 
csütörtök:   nincs ügyfélfogadás 
péntek:    7.30– 13.30. 
Ebédszünet:   12-12.30. 
Pénztári órák: ügyfélfogadási időben 
A polgármester ügyfélfogadási rendje:  hétfő: 8.00 - 10.00
A címzetes jegyző ügyfélfogadást tart Ajkán ügyfélfogadási időben.

Háziorvosi rendelő 
Halimba, Ady E. u. 15
Dr. Dávid Éva háziorvos, üzemorvos, iskolaeü-, 
ifjúságvédelem szakorvos
Telefon: 88/237-013, 70/ 372-9329 
Rendelési idő Halimbán:  hétfő: 8 -11, kedd: 13 -17, 
   szerda: 8 -11, péntek: 8 -12. 
Tanácsadás:   kedd: 11.00-12.00. 
Iskola-egészségügy:  12.00-13.00. 
Orvosi ügyelet:   16.00-tól másnap 08.00-ig: Ajka,    
   Korányi u.1. Kórház, Fertőző épülete 
Telefon: 88/521-844, 88/521-800/241.

Körzeti Védőnői Szolgálat (Halimba, Szőc)
8452, Halimba Ady Endre utca 15 
Szalai Katalin okleveles védőnő, babamasszázs oktató, 
CSVSZ tanácsadó
Telefon: 06/20-566-3252 
e-mail: vedono@halimba.hu 
weboldal: http://halimbavedono.freewb.hu/
Önálló védőnői tanácsadás: Kedd: 8.00-10.00; 13.00-15.00

Gyógyszertár- Fiókgyógyszertár
Halimba, Kossuth u. 38/A. 
Nyitva: hétfő és szerda: 10 -11, péntek: 11 -12. 

Térségi családsegítő és gondozási központ Családsegítés és 
Gyermekjóléti szolgálat
8452, Halimba Ady Endre utca 15 
Galler-Mike Éva családgondozó
Tel: 06-20-470-9515 
weboldal: http://www.tersegicsaladsegitoajka.eoldal.hu/

Művelődési Ház
8452 Halimba, Petőfi u. 22. 
Gróf Emese művelődésszervező
Telefon: 06 88 237 067 és 06 20 263 8388 
E-mail cím: muvhaz@halimba.hu 
Nyitva tartás: Hétfő: szünnap, Kedd-Péntek: 10.00-18.00.  
Szombat: 14.00-19.00. 

A víz nyomában – környezettudatos nevelés az óvodában

A környezettudatos nevelést már a legkisebbeknél el kell kezdeni – mondta Kovács Attiláné a 
Hársfa Óvoda vezetője a Víz Napja alkalmából rendezett programsorozat kapcsán. A két hétig 
tartó programokon a kicsik a víz tulajdonságaival, védelmével, számtalan felhasználási 
területével ismerkedtek játékos formában. A zöld óvodai cím és a nyitott karsztvíz bázis területén 
fekvő Halimba, már önmagában is figyelemfelhívó jelleget nyújt a témakör komplex, több 
szempontú feldolgozására, megismerésére. – fogalmazott az óvodavezető.  

A programsorozatról a következőket mondta: 
- A projekt első hetében a vizek élővilágával ismerkedtek meg a gyerekek. Kezdésnek egy 

családi kirándulás keretében lesétáltunk a halimbai tóra. Ott megfigyeltük természetes 
környezetében a tó élővilágát, környezetét, nagyságát, mozgását, a növényzetét és a 
szennyezettségét. Az óvodában hajtogatott papírhajóinkat is vízre eresztettük. Ezekre a 
tapasztalatokra, ismeretekre építve már az óvodában foglalkozások keretében végeztünk 
további „vizes” kísérleteket.  Poharakkal űrtartalmat mértünk, megfigyeltük az étolajba 
mártott összeragadt madártollat, utánoztuk a természet hangjait. Emellett persze a vízzel 
kapcsolatos dalokat énekeltünk, számoltunk, meséltünk, mondókáztunk.  A nagyobbak pedig saját maguk is vizes élményben 
részesültek, az úszótanfolyam foglalkozása során.  A második héten csatlakoztunk az Országos Élelmezés- és táplálkozási Tudományi 
Intézet Happy hét országos programjaihoz, melynek fő célja, hogy játékos programok segítségével felhívja a gyerekek figyelmét a 
cukrosüdítő-fogyasztás káros következményeire és a vízivás jótékony hatásaira. Előzőleg már rajzpályázatot is hirdettünk „Víz – élet – 
erő – egészség – címmel. A beérkezett pályamunkákból kiállítást szerveztünk és a legjobbakat jutalomban is részesítettük. A hét elejétől 
indítottuk a vízirendőr szolgálatot. Naponta négy gyerek felelt a mosdó víztakarékosságáért és a szabályos higiénikus 
mosdóhasználatért.  Továbbfolytattuk vizes kísérleteinket, amelyben a víz halmazállapotainak változásait figyeltük meg. A sárvári 
fürdőbe tett közös kirándulás minden családnak felejthetetlen élményt nyújtott.  A lufis bohóc pedig vízparti állatok hajtogatásával 
kápráztatott el bennünket. A projekt végéhez közeledve a csoportok egymáshoz is ellátogattak és megnézték, hogy a többiek mit alkottak 
a héten. A projekt utolsó napján csatlakozva az országos kezdeményezéshez a programban részt vevő intézmények gyermekei, így mi is 
közösen koccintottunk egy pohár vízzel az udvaron. A délutáni záró Tűz vízpróba szintén a családok aktív bevonásával zajlott.  

Az óvodavezető a programsorozatot értékelve elmondta, hogy biztos abban, hogy ezek az együtt átélt élmények és tapasztalatok 
hozzájárulnak a gyermekek és a szülők környezetvédelemmel kapcsolatos ismereteinek bővüléséhez. A családokkal szervezett közös 
programoktól pedig a család fontosságának hangsúlyozásán túl, az óvoda és a családok közötti bizalmi kapcsolat további erősödését is remélik.  


