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Nyári pillanatok

 - Azok az 50-es, 60-as évek címmel szervezett a nyugdíjas klub író-olvasó találkozót még 

júliusban. Két nyugdíjas pedagógus regényes életének egy szakaszát ismerhették meg az érdeklődők. 

Vaczkó László nyugalmazott tanár úr neve nem ismeretlen azok között, akik a kommunista diktatúra 

irodalmát forgatják. Az egykori politikai elítélt maga is cselekvő ellenzője volt a kommunista 

diktatúrának. A Golgotajárás című kötetében a forradalom utolsó fegyveres harcosának, az 1967 

februárjában kivégzett Hamusics János és harcostársainak történetét mondja el. Mayer Ferenc 

történész, tanár-, aki szintén egykori politikai elítélt volt „… Fel a fejjel – egy politikai elítélt 

visszaemlékezései „című dokumentációs családregényét mutatta be. Életrajzi kötete egyszerre szól 

Ajkáról, a hazaszeretetről és a magyarságról. A beszélgetés során főként édesapjáról beszélt, aki Ajkán 

és környékén közismert fodrász volt. A jelenlévők nagy örömére a gyermekkora óta gyűjtött érmék, 

újságok, élelmiszerjegyek, röplapok közül most is elhozott néhányat. Mindkét író könyvét ajánlom 

azoknak, akik hiteles forrásokból szeretnék megismerni a rendszerváltás előtti időszak egy-egy 

szakaszát

 - Halihó – horgásztábor: A horgászat minden fortélyával megismerkedhettek azok a 

gyerekek, akik részt vettek a Bakony- Balaton Horgász Szövetség, Balatonakali és Vidéke 

Sporthorgász Egyesület „Halihó” gyermek horgásztáborban Halimbán. A helyet Shall Béla tógazda 

biztosította, aki a következőket mondta el a táborról: A már több éves hagyománnyal rendelkező tábor 

fő bázisa az Ezüstfenyő Turistaszálló és a halimbai Kis tó volt. Az idén 35 általános iskolás gyerek, 

köztük jutalomból Galler Ábris és Boros Brúnó halimbai iskolások is - szakértő horgászok felügyelete 

mellett - sajátíthatták el e csodálatos hobbi mesterfogásait. A programok között volt filmvetítéssel 

kapcsolatos elméleti előadás, gyakorlati horgászismeretek, horgászverseny, felszerelés bemutató stb. 

A környék természeti látnivalóit Paksa Milán geotúra-vezető kalauzolásával fedezték fel. A 

csabrendeki Horgászegyesület tavaihoz történő szállítást a halimbai és a csabrendeki önkormányzat 

falubuszai biztosították a táborozóknak. Ezúton is köszönjük. 

 - Július végén egy hétig az Ezüstfenyő Turistaszállóban táborozott az Újpesti Gyermek 

Színtársulat Veszprémi Ildikó művészeti vezető irányításával. A tábor zárásaként augusztus 2- án 

délután A zöld likfic és még sokan mások címmel zenés, táncos mesékkel mutatkoztak be a helyi 

közönségnek.

A Művelődési Ház szeptemberi programkínálata:
 • Hétfőn és pénteken 17 – 18 óráig felnőtt Zumba foglalkozásokra várják a mozogni vágyókat. 

Előzetes bejelentkezés szükséges a következő elérhetőségek bármelyikén: Mesterházy Katalin 

(zumba oktató): 06- 30- 596 16 97, Pikó Judit: 06 – 70 – 635 62 26 vagy a Zumba Halimba 

facebook oldalán. 
 • Jóga foglalkozás: minden kedden 17.30 órától
 • Gyerek zumba (Poppy Seeds): kedden és pénteken 

Gróf Emese művelődés-szervező 

Vajainé Szijártó Margit

(S.A.)

(S.A.)

Óvodai hírek

Az idén ősszel lesz 40 éve, hogy megnyílott a Hársfa Óvoda. Ez alkalomból az óvoda dolgozói közössége 

2014. szeptember 29 - október 3-ig változatos programsorozattal ünneplik az évfordulót. 

Kedvcsinálóként a várható programok. Az intézmény a műsorváltoztatás jogát fenntartja, mivel a 

programok még szervezés alatt állnak. 
 
2014.09.29. hétfő – Megnyitó

- "Óvodánk 40 éves"- ünnepi hét megnyitója
- Átadó ünnepség (konyha-bővítés, külső hőszigetelés
- Nagycsoportos óvodások műsora
- Óvónők énekkara
- "Az én óvodám"- rajzkiállítás megnyitója (Jelenlegi és volt óvodások rajzait is várjuk szeretettel 2014. 

09. 25 - ig)

 2014.09.30. kedd - A népmese napja
- Délelőtt óvónők bábjátéka a gyerekeknek
- Az udvaron népi gyermekjátékok
- A nap témájához kapcsolódóan meglepetés előadás szülőknek, dolgozóknak.

2014.10.01. szerda – Egészségnap
- Délelőtt gyümölcssaláta készítés a gyerekekkel
- Délután családi sportverseny, légvár, arcfestés, csillám tetkó

 2014.10.02. csütörtök - Kézműves nap
- Délelőtt tészta-fűzés, agyagozás a gyerekekkel
- Délután csuhézás szülőknek, gyerekeknek, dolgozóknak

2014.10.03. péntek - "Bezárul a mókatár"- zárónap
- Délelőtt mozizás Ajkán a Halimbai Óvodásokért Alapítvány támogatásával.
- Délután régi óvodásaink meghívása (a 7 évesek és a 43-46 évesek) 
- Közös szereplés a Kultúrházban
- Iskolások műsora
- Somvirágok együttes műsora
- "Múlt és jelen képekben"- fotókiállítás megnyitása

Aki támogatni szeretné a rendezvényt, megteheti Hársfa- logóval díszített póló vásárlásával az 

óvodában, nyitvatartási időben (6.30 - 16.30). 
Gyermekpóló ára: 1 000 Ft/darab, felnőtt póló ára: 1 500 Ft/darab.
Sok szeretettel várjuk a megújult óvodánkba az érdeklődő halimbaiakat is. Az intézményt egész évben 

hétfőtől péntekig 6.30-16.30-ig megtekinthetik. 
Kovács Attiláné 

óvodavezető



Egészség percek

Jótékony anyatej

Minden hónap augusztusában van az anyatejes világhét, bár ez elmúlott úgy 
gondolom érdemes beszélni erről a témáról. Nem csak a kismamáknak, de 
nagyszülőknek és apukáknak is hasznos információkat nyújthat e pár gondolat.
Elvileg a nők 98 %-a képes szoptatni. Vajon miért van mégis az, hogy nagyon sok 
anyukának egyáltalán vagy nem teljesen úgy sikerül az első baba szoptatása, 
ahogyan azt ő elképzelte. Fontos, hogy már várandósan tájékozódjunk az adott 
kórházi rutinról a szoptatással kapcsolatban is. Ez segíthet a későbbiekben.
Sok anya kíváncsi arra, vajon honnan tudhatja meg, hogy csecsemője elegendő 
tejet fogyaszt-e, és aggódik amiatt, hogy képes lesz-e a csecsemője igényének megfelelő tejmennyiséget termelni. 
Valójában a legtöbb anya több tejet termel, mint amennyi elegendő lenne a babának. A tej mennyisége a csecsemő 
hatékony és gyakori szopásától függ. Minél gyakrabban és hatékonyabban szopik a csecsemő, annál több tej képződik. 
Ha csecsemőjének több tejre van szüksége, mint amennyit Ön termel, akkor szoptassa gyakrabban és hatékonyabban, 
ezáltal a tej mennyisége emelkedni fog. A tejképződés kitűnő példa a kereslet-kínálat elvének működésére. Kezdetben 
az Ön szervezete nem tudja, hogy csecsemőjének mennyi tejre van szüksége. Azáltal, hogy gyakrabban szoptatja 
csecsemőjét, az Ön szervezete automatikusan alkalmazkodik, és a tejképződés a csecsemő igényeinek megfelelően 
alakul. 
A mell már a szülést megelőző időszakban megkezdi a tejtermelést, így az anyatej a születés pillanatától a gyermek 
rendelkezésére áll. Az előtej - más néven kolosztrum - bár kis mennyiségben képződik, az első napokban így is 
elegendő táplálékot és folyadékot biztosít a kicsinek. Az előtej rengeteg immunanyagot tartalmaz, és mintegy kibéleli, 
beborítja az újszülött beleit, ami meggátolja, hogy kórokozók és fajidegen fehérjék jussanak a szervezetbe. Nagyon 
fontos tehát, hogy születés után, amint lehet, mellre tegyék a kicsit. A kolosztrum másik értékes tulajdonsága az 
enyhe hashajtóhatás, ami segíti a magzatszurok ürülését. Ez azért fontos, mert az újszülöttkori sárgaság okozója, a 
szervezetben felhalmozódó bilirubin a széklettel ürül a baba szervezetéből. A szoptatott egészséges babának fél éves 
koráig nincs szüksége tápláléka kiegészítésére. A túl korán adott gyümölcs, gabona vagy zöldségpüré - amellett, hogy 
fölöslegesen megterheli a baba szervezetét - megnehezíti az anyatejben található értékes anyagok (vas, kalcium stb.) 
felszívódását. Bár hathónapos kor után a szoptatásnak sokan nem tulajdonítanak nagy jelentőséget, mégis azt 
ajánlom, hogy a gyermek egyéves koráig az anyatej legyen a fő táplálék, és a szoptatás lehetőleg kétéves korig tartson. 
Ennek az az oka, hogy a gyermek immunrendszere a második életév során teljesedik ki. 
Régóta tudjuk, hogy a szoptatás jó hatással van a gyermekek egészségére. Az anyatej biztosítja az optimális 
növekedést, az idegrendszer és az immunrendszer fejlődését és a legjobb testi-lelki alapot ahhoz, hogy a gyermek 
elkerülje a fertőző betegségek egy részét.
Maga a szoptatás serkenti a növekedési hormonok termelődését, elősegíti az arckoponya helyes fejlődését, és 
szorosabbá teszi az anya és gyermek között létrejött köteléket. A hat hónapig tartó kizárólagos szoptatás csökkenti a 
környezeti ártalmak okozta betegségek, az allergiák és a táplálékérzékenység kialakulását.
A szoptatásnak jól körülhatárolható hatása van az anya egészségére is. A szülés után közvetlenül elkezdett szoptatás 
csökkenti a szülés utáni vérveszteséget és így a vérszegénység kialakulását. A kizárólagos szoptatás rengeteg pénzt, 
időt és fáradságot takarít meg az anya számára. A szoptatás erősíti az anya immunrendszerét, megóvja a túl hamar 
bekövetkező újabb terhességtől, és csökkenti a cukorbeteg anya inzulinigényét. Aki sokáig szoptat, kisebb eséllyel 
betegszik meg mell- és petefészekrákban, de csökken a csontritkulás kialakulásának esélye is.

 ELEGENDŐ TEJET KAP-E CSECSEMŐJE?
Biztos lehet benne, hogy csecsemője elegendő tejet kap, ha: 
 • Hat-nyolc nedves pelenkája vagy kettő-öt székletürítése van naponta. 
 • A súlynövekedése átlagosan 100-120 gramm hetente vagy legalább 450 gramm havonta. 
 • A csecsemő gyakran szopik, minden két-három órában vagy nyolc-tizenkét alkalommal egy 24 órás periódust 
tekintve. Ez az átlag. 
 • Egészségesnek látszik, a bőr színe és a bőr rugalmassága jó, hurkás, hossza növekszik, élénk, aktív és az 
izomtónusa jó. Szalai Katalin okleveles védőnő

Ha eleget ennénk belőle, tovább élnénk? 

Egyelőre nem áll rendelkezésünkre egész évben a sárgabarack. Legalábbis 
frissen nem. Viszont mindig ehetnénk aszalva, lekvárként vagy befőttként. 
Ehhez csináltak kedvet nekünk július18-án délután a nyugdíjasok a Művelődési 
Ház konyhájában.
Mráz Imréné Ilonka, Kocsis Ferencné Pannika és Jánosi Istvánné Eszti néni 
elmesélték, hogy minden évben mennyi lekvárt főznek be. Bizony jó is a téli 
estéken egy-egy üveg lekvárt levenni a polcról és megkenni vele a palacsintát 
vagy a vajas kenyeret. De nem utolsó szempont, hogy A- és C-vitamin-tartalma  
igen magas. Két-három szem sárgabarack elfogyasztásával fedezhetjük napi A-
vitamin igényünket. Hasznos niacin- és fólsav-forrás. Értékes sok sárga béta-
karotinja miatt is. A benne lévő kénnek szerepe van jellegzetes savanykás édes 
ízének kialakításában. Káliumban is rendkívül gazdag, napi káliumigényünket bőven fedezi. Található benne 
továbbá kalcium, foszfor és sok más fontos elem. A-vitaminja késlelteti az időskori látásromlást, erős rákellenes 
hatású, kedvezően hat a zsíranyagcserére, érvédő hatású, serkenti a máj méregtelenítő működését. Héját, 
gyümölcshúsát pakolásként a bőrre helyezve segíti annak regenerációját.
A befőzés az „Együtt a közművelődésért Halimbán!”című, TÁMOP-3.2.3.B-12/1-2013-0007 jelű pályázatkeretében 
valósult meg és az elkészült lekvárokat rendezvények és különböző gasztro-programok kínálatát szélesítik. 
Ezúton is köszönöm Jánosiné Eszti néninek és a Nyugdíjas Klub tagjainak a segítségét.

Gróf Emese, művelődésszervező

Mozgássérültek Halimba, Szőc, Nyirádi csoportjának nyári – őszi programjai

A tavaszi programok után, nyáron sem tétlenkedtek a három település 
mozgássérültjei.
Sopron és környéke látogatása után hazai vizek felé indultunk el. A nyár 
hangulatát természetesen nem csak a jóidő hozta el, hanem a gyógyfürdők 
látogatása is, ahol a pihenésé a gyógyulásé volt a főszerep.
Már hagyomány hogy az Egyesület Borgátai Üdülőjében évente egyszer nem 
csak nyaralás, de egynapos kirándulásban is részt vesznek a tagok, 
hozzátartozóik, kísérőik és barátaik is. A ház nem csak a mozgássérülteket, 
hanem minden pihenni vágyót, érdeklődőt szívesen vár, fogad kedvességgel és érdekességekkel. Az ott nyaralók és a 
busszal érkezők kis csoportja vacsorával és hűsítő italokkal várja a gyógyfürdőből beérkezőket.

Változatos programok, kellemes kikapcsolódás 

Az idei évben sem unatkozott az, aki részt vett a Nagyboldogasszony napi búcsú 
és falunap bármely programján. Gróf Emese művelődésszervező úgy állította 
össze a kétnapos rendezvényt, hogy minden korosztály találjon kedvére valót. A 
sportrajongókat a horgászverseny és focibajnokság várta, míg a zenerajongók is 
mindkét napon gazdag kínálat közül válogathattak: szombaton a tapolcai 
Musical Stúdió, a Handa Band Zenekar és a Sansz együttes lépett fel, vasárnap 
pedig az operett és musical összeállítás mellett a Hobby együttes slágerei 
töltötték be a Művelődési ház udvarát. A gyerekeket a Napraforgó meseszínpad 
és Mollini bűvész mutatványai szórakoztatták, de a pónilovaglás, ugrálóvár, 
arcfestés és a búcsú elmaradhatatlan kirakodó vására is várta őket. Mindkét nap 
délutánján felléptek helyi csoportok is, így a Free Kid Aerobik gyermekcsoportok 
és a Poppy Seed zumba csoport is. A vidámság szónoka az idén Lóránt Barnabás – Trabarna volt. Esténként pedig 
Gábor és Tamás várta a bulizókat, a szombati sztárvendég Danics Dóra volt. Szombaton délután Tóbel János 
polgármester ünnepi beszédében örömmel említette, hogy az elmúlt 10 év során minden falunapon egy megvalósult 
falufejlesztési projektről számolhat be. A csatornahálózat kiépítése mellett, szólt a most folyó óvoda felújítási 
beruházásról is. A helyi emberek erős civil összefogásának és az Együtt a Jövőért Halimbán Egyesület aktív pályázati 
tevékenységének köszönhetően változatos és gazdag falunapi programok és egy új színpad is szolgálja a település 
lakóinak kikapcsolódását. - mondta el a megnyitón Tóbel János polgármester. Majd kihirdette a pénteki 
Horgászverseny eredményét:

 Lány kategória:
  1. helyezett Földi Odett
  2. Domonkos Liliána
  3. Vajai Fanni

A legnagyobb halat Kaufman Levente fogta. 
(S.A.)

Fiú kategória:
 1. helyezett Földi Mátyás
 2. Preininger Dávid
 3. Földi Odett 

Idén első ízben ismerkedhettek meg a Borgátára látogató vendégek a gyógyfüvek kerti és szárított formájával is, 
melyet nagy örömmel és érdeklődéssel fogadtak. A nélkülözhetetlen halimbai falunapok és a vele együtt járó 
programok, főzőversenyek, jóízű vacsorák ismét maradandó élményeket nyújtottak mindannyiunknak. 
Természetesen még közel sincs vége a fesztiválozásnak: szeptemberben a Pápai Cicege - Csülök és Borfesztivál 
színpadi műsorai, vásári forgataga és kóstolói után gyógyfürdős pihenés vár a résztvevőkre.
Még szeptemberben újra Balatonfűzfőre látogatunk, ahol már 20. alkalommal rendezik meg a Fogyatékkal Élők 
Országos Kulturális Fesztiválját. Egyesületünk tagjai verssel és zenével lépnek majd fel. Még az ősz folyamán – 
reméljük kellemes időjárás mellett - visszatérünk a borgátai üdülőbe is, ahol faültetés, gyógynövények telepítése és az 
üdülő téliesítési munkálatai várnak ránk.
Kívánunk tagjainknak és vendégeinknek az őszi programokhoz jó egészséget, igazi indián nyarat, jó szórakozást és 
élménydús napokat!

Tisztelettel: 
Kovács Tibor
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