Turisztikai fejlesztések a Mozgássérültek Üdülőjében Borgátán
A Veszprém Megyei Mozgássérültek Egyesületének borgátai üdülőjébe eddig is
szívesen pihentek a tagok és hozzátartozóik. Az idei évtől bővülő szolgáltatásokkal és
akadálymentesített környezettel várják a kikapcsolódni vágyókat. – mondta Kovács
Tibor az üdülő újonnan kinevezett vezetője, aki egyben a Halimba- Szőc – Nyirádi
Csoport vezetője is.
- Milyen lehetőségek várják azokat, akik Borgátát választják pihenésük helyszínéül?
Milyen az üdülőház, milyen programokkal várják az ideérkezőket?
- Először is talán azzal kezdeném, hogy a kétszintes házba való bejutás és a
földszinti helyiségek kerekesszékkel is megközelíthetőek. Bár a felső szint is
akadálymentesített, feljutni viszont csak lépcsőn lehet. Az üdülő elhelyezkedése
is nagyon kedvező, hiszen teljesen akadálymentesített útvonalon lehet eljutni a
gyógyfürdőhöz.
A két szinten 26 fő befogadására alkalmas 2, 3, és 4 ágyas szobák vannak.
Mindegyik szobához külön fürdőszoba is tartozik, ezen kívül rendelkezésre áll egy jól felszerelt konyha, étkező és társalgó.
Az autóval érkezőknek a zárt udvarban parkolási helyet biztosítunk. Ugyanitt sátorhelyek is várják a nomád
körülményeket kedvelőket. Számukra is rendelkezésre áll egy fürdőszoba, és a konyha is. Kint pihenő, főzési és grillezési
lehetőség is van, amelyhez szintén adott minden felszerelés, eszköz. Itt említeném meg az 50 növényből álló
gyógynövényes kertünket, amelybe halimbai gyógynövényeket telepítettünk, a Dr. Szalai Miklós Tankert dolgozóinak
segítségével. A gyógynövények szárított formában is megtalálhatóak, de tea és szörp formájában is megkóstolhatják
vendégeink. Igény szerint gyógynövényismereti előadásokat is szervezünk, ahol a gyógynövények részletes bemutatásán
túl, gyógyászati felhasználásukról is tájékoztatást nyújtunk. Mivel magam rajongója és lelkes kutatója vagyok az ősi
indián kultúrának, szívesen szervezek e téma köré is programokat. Főleg a gyermekeknek nyújt élményt az indián ember
eszköztárának és öltözetének megismerése és kipróbálása.
- Mindannyian úgy vagyunk, ha már elmegyünk egy településre, akkor szívesen megismerkedünk annak és környékének
kulturális és természeti kincseivel. Mit kínál Borgáta és környéke?
- Borgáta Sárvártól 15 km-re, délkeletre, egy régi bortermelő vidéken, a Kissomlyó hegy lábánál fekszik. Termálfürdőjének
gyógyvize 753 méteres mélységből tör a felszínre, hőfoka 47 C fok. A termálvíz káliumot, nátriumot, kalciumot,
magnéziumot és hidrogénkarbonátot tartalmaz, ennél fogva alkalmas különféle mozgásszervi, illetve reumatikus
megbetegedések kezelésére. Egy 28 fokos, úszásra, strandolásra egyaránt alkalmas medence és két termál ülőmedence
(melyek közül az egyik félfedett) várja a vendégeket. A közelben számos kikapcsolódási lehetőséget kínálnak Sárvár és
Celldömölk városok látnivalói is: a sárvári Nádasy vár vagy a celldömölki Kemenes Vulkánpark, de a kirándulásokat
kedvelők is megtalálhatják örömüket a vulkanikus Ság-hegy és a Kis-Somlyó hegy természeti környezetének
felfedezésében. Ehhez kerékpárokat is tudunk biztosítani.
- Az egyesületi tagokon kívül van lehetőség másoknak is igénybe venni az üdülő szolgáltatásait? S ha igen hol lehet
jelentkezni?
- A Veszprém Megyei Mozgássérültek Egyesületének borgátai üdülőjébe várjuk tagjainkat, hozzátartozók és vendégek,
baráti társaságokat valamint civil szervezetek jelentkezését. Mindenki előtt nyitottak vagyunk. További információt a
Mozgássérültek Veszprém Megyei Egyesületénél a 8200 Veszprém, Budapest út 16. Hétköznap 8-14 óráig, a 88/565 - 240 es telefonszámon, vagy nálam (szerk. megj. Kovács Tibor) 06/30-541-7254-es telefonszámon lehet kérni.
- Köszönöm a beszélgetést.
(S.A.)

Itt a farsang
Ha február, akkor mulatozás és vidámság. Ez iskolánkban sem volt másként. A felső
tagozatosok Valentin napi bulit tartottak, az alsósok pedig farsangi mulatsággal
ünnepeltek, ahol az osztályok rövid zenés produkcióval lepték meg a közönséget. Az
elsősök varázslókká változtak, a másodikosok PSY- Gangnam Style zenéjére
táncoltak, a harmadik osztályosok Matróz táncot jártak, a negyedikesek pedig
Hupikék törpikék voltak. A jelmezes felvonulás és egyéni bemutatkozás során
láthattunk olyan saját kezűleg készített jelmezeket is, mely a szülők ötletességét,
kreativitását bizonyította. A vidám tánc, mókázás után a büfében- az édesanyák,
nagymamák szorgos kezeit dicsérő - finom sütemények várták a gyerekeket. A játékos
versenyek mellett a Zumbás lányok is bemutatkoztak. Az este fénypontja a
tombolasorsolás volt. Számos értékes nyeremény talált gazdára. A nap zárásaként az
osztálytorták elfogyasztása „már csak hab volt a tortán”.
Köszönjük a Szülői Munkaközösségnek és az aktív szülőknek a délután folyamán nyújtott munkát. Emellett
mindenkinek köszönetet mondunk, aki bármilyen módon - tombolatárgy felajánlás, sütemény, tea,
zsákbamacska tárgy, egyéb támogatás - hozzájárult a programok sikeres lebonyolításához.
(S.A.)
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Önkormányzati hírek
Átalakult az önkormányzati segélyezési rendszer
Magyarország 2015. évi központi költségvetésének megalapozásáról szóló 2014. évi XCIX. törvény 2015. március 1. nappal hatályba
léptetve módosította a Szociális törvény több rendelkezését. Ez alapján a Szociális törvény által szabályozott szociális feladat- és
hatásköröket 2015. március 1. naptól a helyi önkormányzat képviselő-testülete, a települési önkormányzat jegyzője, a járási
hivatal, vagy a szociális hatóság gyakorolja. Ez időponttól a halimbai önkormányzat is már az új önkormányzati rendelet szerint
nyújthat települési támogatást a szociálisan rászoruló személynek. Szociális rászorultság esetén a jogosult számára az
önkormányzat képviselő-testülete
Rendszeres települési támogatást
• lakhatási támogatást (a lakhatáshoz kapcsolódó kiadások viseléséhez, hátralékot felhalmozó személyek részére)
• ápolási támogatást (18. életévét betöltött tartósan beteg hozzátartozójának ápolását végző személy részére)
• gyógyszertámogatást (a gyógyszer-kiadások viseléséhez)
Rendkívüli települési támogatást, (rendkívüli élethelyzetbe került, létfenntartási gonddal küzdő személyek részére)
• temetési támogatást,
• szülési támogatást állapít meg, és
• étkeztetést biztosít.
– adta a tájékoztatást Tóbel János polgármester. Elmondta továbbá, hogy egységes szempontrendszer alapján, objektív módon
történik a támogatások elbírálása. Kiemelte, hogy változtak a jogosultsági feltételek is.
- A rendszeres lakhatási támogatásnál mostantól a lakókörnyezet rendezettségét is biztosítani kell. Emellett a megállapított
támogatás folyósítása – közüzemi számlák kifizetésének elmaradása esetén - elsősorban a szolgáltató részére történik majd. Az
ápolási támogatásnál az ápolási kötelezettség teljesítésének ellenőrzése a Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat
feladata lesz. A gyógyszertámogatásban részesülő személy pedig köteles a támogatás összegének felhasználásáról utólag a
nevére kiállított számlával elszámolni. Amennyiben ezt két egymást követő hónapban elmulasztja, a támogatást meg kell
szüntetni. A rendkívüli támogatás különös méltánylást érdemlő esetben - elemi kár, a létfenntartást veszélyeztető lopás, rablás,
két hónapot meghaladó tartós betegség - jövedelemhatártól függetlenül is adható. Ilyenkor a képviselőtestület egyedi elbírálás
alapján dönt. A szülési támogatás jövedelemtől függetlenül halimbai származási helyű gyermek(ek) családjának részére nyújt
10 000 Ft /gyermek, támogatást, ami a születéstől számított 60 napon belül igényelhető. A rendelet további részletei és a
hozzájuk tartozó jogosultsági feltételek a Polgármesteri Hivatalban és a halimba.hu oldalon részletesen is megtalálhatók, és
tanulmányozhatók. A Szociális törvény által szabályozott egyéb rendszeres ellátásokat a járási hivatal állapítja meg és
folyósítja. Ezeknek a rugalmasabb és gyorsabb intézése érdekében, minden pénteken 7.30 – 9 óráig hivatalunkban
ügyfélfogadást tart a Veszprém Megyei Kormányhivatal Ajkai Járási Hivatal ügyintézője, akihez közgyógyellátás, ápolási díj,
egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság, aktív korúak ellátása, foglalkoztatást helyettesítő támogatás, egészségkárosodási
és gyermekfelügyeleti támogatás ügyekben lehet személyesen fordulni. – mondta Tóbel János.
(S.A.)
Megváltozott a területileg illetékes fogászati körzet
Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy 2015. január 1-től változott a területileg illetékes fogászati körzet fogszakorvosa, rendelési helye és
ideje. A halimbai lakosokat a MedDent Kft. szakorvosa Dr. Ligetes Melinda fogszakorvos látja el. Rendelő: Ajka, Bercsényi u.
1413/7. hrsz (a parkolónál, a volt Hőközpont épülete) Ideje: Hétfő – szerda: 13 -19, Kedd – csütörtök: 8 -14, Péntek: 8- 14
iskolafogászat. Telefon: 06 – 20 -462 24 91 (rendelési időben)
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Jótékonysági bál a halimbai óvodásokért

Katonai toborzás – felhívás

Ebben az évben február 7-én tartottuk hagyományos jótékonysági bálunkat,
ahol 114 vendéget köszönthettünk. Immáron 14 éve melengeti szívünket az a
sok bíztatás, megerősítés, hogy a faluban élő, óvodásokat segíteni akaró
emberek mennyire várják az „óvodás bált”.
Nagy örömünkre sok tombolatárgy felajánlás érkezett. Némethné Cseh
Andreának köszönhetően több népszerű művész és közéleti személyiség is
tombolatárgy felajánlásával segített: Rékasi Károly, Koltai Róbert, Csonka
András, Fásy Ádám, Vastag Csaba, Béres Alexandra, Dorogi Gabriella, Irigy
Hónaljmirigy…
A Szülői Munkaközösség rendkívül aktívan vett részt a pártoló jegyek
népszerűsítésében és a tombolatárgyak gyűjtésében. Az óvoda valamennyi
dolgozója, fáradtságot nem kímélve vett részt az előkészületekben, a szervezésben.
Az éjszaka folyamán az ingyenes fellépést vállalva több zenei stílust képviselő előadóművész is szórakoztatta a
közönséget: id. Kárer László és a Wolfram együttes, Zámbó Krisztián, ifj. Kárer László és barátai. Köszönet érte!
A bőséges és finom vacsorát az óvoda dolgozói készítették. A jótékonysági bálunkra az óvodás szülőkön kívül
szeretettel vártunk minden jó szándékú felnőttet, aki egyetért céljainkkal.
Közös munkánk eredményének élvezői a gyermekeink lesznek. A bál nettó nyeresége: 315 760 Ft lett.
Jut tehát pénz a homokozó árnyékolására, fedésére; saját népi gyermekjátékaink elkészítésére és a medencében a
focizáshoz műfüves borításra is.
Nagyon szépen köszönjük mindenki segítségét, aki bármilyen formában támogatta rendezvényünket!
Hársfa Óvoda dolgozói

-

Szülői Munkaközösség

-

Halimbai Óvodásokért Alapítvány

Kérem, ha lehetőségük van rá, támogassák adójuk 1 %-ával a Halimbai Óvodásokért Alapítványt!
Adószámunk: 18929964-1-19
Köszönettel:

Babosné Hock Márta

A Veszprém Megyei Mozgássérültek Halimba Szőc –Nyirádi Csoportjának beszámolója
Az egyesület ebben a formában 2000-ben alakult. Korábban „Halimbai Csoport” néven működött. A három
településről közel 170 tagot tartunk nyilván és létszámunk növekszik. Havi rendszerességgel tartunk
klubfoglalkozást, ahol a mozgássérülteket érintő szabályok, állami támogatások mellett, saját programok
kialakítását és megvalósítását beszéljük meg.

Tisztelt Hölgyem / Uram!
A Magyar Honvédség Hadkiegészítő és Központi Nyilvántartó Parancsnokság
veszprémi 3. Toborzó és Érdekvédelmi Központ parancsnoka meghívja Önt a
2015. március 26. 14:00 órától tartandó tájékoztatóra, melyen a
szerződéses katonai valamint az önkéntes tartalékosi
szolgálatvállalási lehetőségekről, feltételekről kaphat részletes információt.
Az előadásra szeretettel várjuk, amennyiben megfelel az alábbi feltételeknek:
-

büntetlen előéletűek,
magyar állampolgárok,
Magyarországi lakóhellyel rendelkeznek,
18. életévüket betöltötték
min. 8 általános végzettséggel rendelkeznek.
mobilitás vállalása az ország területén

A felvételi eljárás során részt kell venni egy kétnapos alkalmassági orvosi vizsgálaton, melyen az alább
felsorolt betegségek, egészségügyi problémák kizáró okok lehetnek (a teljesség igénye nélkül):
- Súlyos allergia;
- Látás zavar (szemüvegesség kizárt >3D fölött! Szemműtét megengedett);
- Szemfenéki ideghártya, látóideg látóélességet befolyásoló előrehaladó betegségei;
- Szemmozgató izmok működési zavara; Színtévesztés, színvakság;
- Gerincferdülés, nyitott gerinc, elcsavarodás;
- Túlsúly illetve kórós soványság;
- Cukorbetegség, epilepszia, magas vérnyomás;
- Ismétlődő ficam, csípőizületi elváltozás;
- Szövődményes aranyér, végbél sipoly, spontán légmell;
- Szájnyálkahártya idült betegségei / sorvadása;
- Végtagsérülés, illetve hiány (pl: ujj).
Amennyiben a felsorolt kizáró okok nem igazak Önre, és a katonai alkalmasság vizsgálaton „alkalmas minősítést”
kap, valamint erkölcsi hatósági bizonyítvánnyal igazolja büntetlenségét a Magyar Honvédség katonai
szervezeteinél beosztást (munkalehetőséget) kínálunk.
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

Foglalkozásaink:
Halimba: minden hó második hétfőn 17.00
Szőc:
minden hó második szerdán 17.30
Nyirád:
minden hó második szerdán 16.00 a helyi művelődési házban.
2015. évi tervezett programjaink:
Január:
Falusi disznóvágás Nyirádon az önkormányzat és a civil szervezetek összefogásában a
Művelődési Ház udvarán
Március:
Nőnapi Jótékonysági bál, borgátai üdülő, valamint az ott üdülő fogyatékkal élő gyermekek
támogatására
Április:
Zalaegerszegi termálfürdő látogatása, Ságod
Május:
Bécsi városnézés
Június:
Bakonybél Csillagda, Zirc arborétum
Július 19.:
Somogyvámos Krisna-völgy, Keszthely, Badacsony hajókirándulás, borkóstolás
Augusztus:
Borgátai birkafesztivál a mozgássérültek üdülőjében, főzés, ebéd, gyógyfürdő látogatás
Szeptember:
Lillafüred és környékének megtekintése (2 nap)
November:
Színházlátogatás Veszprém
December:
Karácsonyi ünnepség Nyirád
Programjainkat úgy alakítjuk ki, hogy a mozgássérült tagjaink részére elérhetőek legyenek és azokon minél
nagyobb létszámban részt vegyenek. A vezetőség minden segítséget, támogatást részükre megad.
A csoport támogat majálisokat a gyerekekért, fesztiválokat és a falunapokat, valamint más jótékonysági
rendezvényeket. Ezen felül minden évben a településeken élő mozgássérült vagy fogyatékkal élő, hátrányos
helyzetű gyermekeket is és a borgátai üdülőben kedvezményes üdülést biztosítunk.
Kovács Tibor
csoportvezető

Soós Gyula őrnagy s.k.
központparancsnok

A Művelődési ház tavaszi programkínálata:

Március 09. (hétfő)
Március 13. (péntek)

Március 14. (szombat)
Március 21. (szombat)
Március 26. (csütörtök)
Március 27. (péntek)
Március 31. (kedd)
Április 13. (hétfő)
Április 25.

(szombat)

08.30 - 12.00 és 12.30 -15.00 TÜDŐSZŰRŐ
16.00
1848-49-es Forradalom és Szabadságharc MEGEMLÉKEZŐ
MŰSOR a helyi általános iskola 5.-6. osztályának előadásában. A műsor
után ünnepélyes keretek között avatják fel az 1848-as halimbai
Nemzetőrök nevét megörökítő emléktáblát.
17.30-tól
FILMVETÍTÉS
10.00-tól
MOZDULJ KI! Gyalogtúra a környékben. Enni innivaló szükséges
14.00
KATONAI TOBORZÓ a Veszprém Megyei Hadkiegészítő
Parancsnokság közreműködésével.
17.00
M. Mester Katalin KÖNYVBEMUTATÓJA „Eltaszítva a hazától”
címmel.
16.00-tól
Hagyományőrző húsvéti KÉZMŰVES DÉLUTÁN
15.00-tól
Általános Iskolai SZAVALÓVERSENY
16.30-tól
Mohos Helga egykori halimbai lakos képeinekKIÁLLÍTÁSA
CSALÁDI EGÉSZSÉGNAP

Minden hétfőn és pénteken 17.00-18.00-ig felnőtt ZUMBA.
Minden kedden 16.00-tól17.00-ig illetve szerdán 16.00-tól 18.00-ig FREE KID AEROBIK
Minden héten csütörtökön 17.30-18.30 JÓGA, amire szükség van kényelmes ruha és polifoam!
A rendezvényekkel kapcsolatban bővebb tájékoztatás a www.halimba.hu weboldalon található.
Mindenkit szeretettel várunk!

Kovácsné Véber Eszter, Halimba község alpolgármestere
- csatlakozva Kovács Szilvia ötletgazda (Karcag) által létrehozott
„A legszebb konyhakertek” – Magyarország legszebb konyhakertjei országos programhoz –
meghirdeti a helyi

„A legszebb konyhakertek” című programot/versenyt
Halimba Község Önkormányzata

Jelentkezési lap
Jelentkező neve: ____________________________________________________________________
Nők esetében születési név: ___________________________________________________________
Címe: _____________________________________________________________________________
Elérhetőség: e-mail: ______________________________________telefon,_____________________
Minősége:

q

q

Tulajdonos

Megművelő

A benevezett konyhakert címe:
__________________________________________________________________________________
Nevezési kategória:

Fotót várhatunk-e a kertről?

q
q
q
q

Balkon: Erkélyen kialakított

q

Igen

q
q
q

2

Mini: 50 m -ig
2

Normál: 50 m felett

Zártkert 1.: zöldséges
Zártkert 2.: gyümölcsös
Zártkert 3.: vegyes

Közösségi: csoportok, szervezetek

q

Nem

q

Még nem tudom

A megművelő mikor található általában a kertben? _________________________________________
__________________________________________________________________________________
A Jelentkező és a balkon/kert/ udvar/ telek/földterület Megművelője ezen jelentkezésével kinyilvánítja, hogy
„A legszebb konyhakertek” – Magyarország legszebb konyhakertjei 2015-ös programban önként vesz
részt, a nevezés feltételeit elfogadja és egyben hozzájárul ahhoz, hogy a zsűri tagjai, - előzetes időpont
egyeztetés után - két alkalommal (május 01. és augusztus 15. között) kertjét megtekintsék.
FONTOS! Az azonosítás érdekében a beküldött fotón kérjük feltüntetni, hogy mely kertről készült!
Bírálatnál előny: Öko/bio-módszerek alkalmazása, vegyszermentes művelés, komposztálás, szerves tápanyag
utánpótlás, öntözés lehetőleg csapadék vagy csatornavízzel, régi, népi módszerek alkalmazása, madárbarát
kert kialakítása (madáretető, madáritató és odú), fűszer és gyógynövények jelenléte a kertben!
Vegyszer használata esetén a Permetezési napló naprakész, szabályos vezetése kötelező!

Dátum: 2015. ____________________________
__________________________________

A program célja: A lakosság ösztönzése arra, hogy saját, rokonai, vagy barátai udvarán, kertjében alakítson ki konyhakertet, gondozza
azt, termesszen benne maga és családja számára minél több konyhakerti zöldséget, gyümölcsöt.
A programban történő részvétel feltételei:
• az illető a programhoz önként kíván csatlakozni,
• rendelkezik saját tulajdonú vagy számára megművelésre átengedett
• balkonnal, kerttel, udvarral, telekkel, földterülettel, ahol
• konyhakerti zöldségeket/gyümölcsöket termeszt.
Nevezési kategóriák:
• Balkon:
• Mini:
• Normál:
• Zártkert 1.:
• Zártkert 2.:
• Zártkert 3.:
• Közösségi:

Erkélyen kialakított
10 – 50 m2
50 m2 felett
Zöldség
Gyümölcsös
Vegyes (zöldség és gyümölcs)
Csoportok, szervezetek által megművelt kertek

Jelentkezési határidő: 2015. április 30.
Jelentkezés módja: A Jelentkezési lap kitöltése és leadása
Jelentkezési lap kérhető és leadható: Halimba Község Önkormányzatának hivatalos helyiségében: 8452 Halimba, Petőfi utca 16.
Jelentkezhet: a balkon, kert, udvar, telek, földterület tulajdonosa, vagy annak megművelője.
Jelentkezéskor, illetve a verseny idején szívesen veszünk fotók készítését a balkonról, kertről, mely segíti a bírálók munkáját. Az országos
díjra jelöléshez ez elengedhetetlen lesz!
Elvárások és egyben a bírálat szempontjai:
1. A kertben minimum 5, az erkélyen/balkonon 5 edényben elhelyezett, 3 különböző konyhakerti növény termesztése történjen
2. A növények megválasztása szabadon lehetséges, mindenki igényének megfelelően
3. A megművelt terület legyen ötletesen kialakított, szép, megfelelően gondozott, gyommentes, és egyben hasznos
4. A kert rendezett környezetben helyezkedjen el
5. A megtermelt zöldségek/gyümölcsök minősége megfelelő legyen
6. Vegyszerhasználat esetén kötelező a naprakészen, szabályosan vezetett Permetezési napló
7. Előnyt élvez a komposztálás, öko/bio módszerek alkalmazása, öntözésnél csatorna/esővíz használata, a madárbarát kert
kialakítása: található benne madáretető, madáritató, és madárodú. (A kertet madárbaráttá lehet minősíteni – de nem kötelező – a
www.mme.hu oldalon található útmutatás alapján.)
8. Külön előnyt élvez, ha a kertben minél több féle fűszer és gyógynövény található.
Díjazás: Kategóriánként az első három helyezés és indokolt esetben különdíjak odaítélése a település szervezésében.
Országos díjazás: a programhoz kapcsolódó „Magyarország legszebb konyhakertje” díjra történő jelölésre, minden kategória első
helyezettje lesz jogosult a helyi zsűri által tett külön ajánlás alapján.
Országos díj:
• Bronz kisplasztika – Györffy Sándor szobrászművész (Karcag), Munkácsy és Magyar Örökség díjas, érdemes művész alkotása
• Oklevél - Miniszteri aláírással, melyet az Országos Eredményhirdetésen ünnepélyes keretek között Dr. Fazekas Sándor
földművelésügyi miniszter úr ad át Kovács Szilvia ötletgazdával.
A kertek megtekintése: 2 alkalommal (május 01 - augusztus 10-ig) történik előzetes időpont egyeztetés alapján.
Eredményhirdetés: 2015. augusztus 15. (falunapi rendezvény keretében)
Várjuk minden zöldség/gyümölcs termesztő kertművelő jelentkezését!

Jelentkező aláírása
Halimba, 2015-02-25.

Kovácsné Véber Eszter
alpolgármester

