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v Ajka Strandszínház 2015
Július 18-19-én a Pannon Várszínház strandszínházi előadásai a Városi Strand és Élményfürdő területén.
Esőhelyszín: Nagy László Könyvtár és Szabadidő Központ
Műsor
ź Július 18. szombat  11 óra   Csukás István: Az óriás nyomában zenés mesejáték
ź Július 18. szombat  21 óra  „Csavard fel a szőnyeget” musical show
ź Július 18. szombat  22.30 óra      Éjszakai vízi orfeum 
ź Július 19. vasárnap  11 óra    Szergej Prokofjev: Péter és a farkas táncjáték kicsiknek
ź Július 19. vasárnap  21 óra    Gém Zoltán: Starfactory musical 

A szervezők a műsorváltozás jogát fenntartják!

Jegyek válthatók:
ź Hangvilla jegypénztár (Veszprém, Brusznyai u. 2.) Tel.: 88/889-182, 88/563-200, 06-30/396-3398
ź e-mail: pannonjegy@hangvilla.com, pannonjegy@infornax.hu
ź országszerte a Ticketportál hálózatban,
ź Ajkai Városi Strand és Élményfürdő Tel.: 88/212-173
ź Nagy László Könyvtár és Szabadidő Központ – Ajka, Tel.: 88/210-252
ź Valamint az előadás előtt, a helyszínen. 
ź További információ: www.pannonvarszinhaz.hu www.ticketportal.hu

v Kapolcs és környéke 2015. július 24 – augusztus 2. 25. Művészetek völgye
• A fellépők között Kaláka együttes, Laár András, Hobó, Szirtes Edina Mókus, Dumaszínház, Anna and the Barbies, Lajkó 

Félix és még sokan mások. 
További információk és jegyrendelés: http://www.muveszetekvolgye.hu/

v Sümeg: 
ź Bővültek az állandó kiállítások, és új tárlatok is nyíltak a Várban! Újonnan nyílt meg a püspöki lakószoba és tanácsterem 

az Öregtoronyban, az alsó szinten pedig a korabeli konyha és éléskamra. Ezek mellett megújult a darabont szoba, a 
sütőház, bognár- és kovácsműhely pedig korabeli eszközökkel, használati tárgyakkal gazdagodott. Info: 
www.sumegvar.hu

ź 2015. július 25 – 26. XI. Jakab bornapok, melynek keretében július 25-én a Ghymes együttes ad koncertet. 

v Nagyvázsony: 
ź Július 1 – augusztus 20 között a nagyvázsonyi várban naponta kétszer (délelőtt és délután) várjátékokkal várják az 

odalátogatókat. 
ź Július 11.,3. aug. 8. 15. 21-22. Dumavár (Dumaszínház előadásai)
ź Augusztus 1- 3. Kinizsi napok, melynek keretében aug.1-én a Csík zenekar ad koncertet.

További információ: nagyvazsony.hu, kinizsivar.hu weboldalakon.

Nyári programajánló

(S.A.)

2015. június 15-én tartotta iskolánk hagyományos ballagását. A 11 órakor megszólaló 
csengő hangja után, végzős diákjaink osztályfőnökükkel, Tibor bácsival utoljára 
vonultak végig a tantermeken, majd a Művelődési Ház udvarán kezdődött az ünnepség. 
A 7. osztályosok műsora után, Szőke Péter az iskola tanulói nevében búcsúzott. Majd a 
8. osztályos Nagy Ádám mondott búcsúbeszédet, felelevenítve az eltöltött 8 év legszebb 
emlékeit. Iskolánk vezetője Noémi néni személyre szóló útravaló gondolatait követően 
egy szál virággal köszönték meg végzős diákjaink pedagógusaiknak a hosszú évek 
munkáját. Végezetül a családtagok és rokonok is átadták virágjaikat a ballagóknak.

A 2014/ 2015-es tanévben búcsúzó 8. osztályos tanulóink: Antal Gergő, Antal Máté, 
Baksa Dominik, Bodó Dominik, Jenei Bálint, Kapeller Félix, Kanczler Patrik, Kiss 
Alexandra, Nagy Ádám, Rosta Dávid, Sipőcz Patrik, Tárnok Arnold

Osztályfőnökök: Antal Melinda, Szilágyi Tibor

Elmúlt tehát a búcsú pillanata is. Kívánjuk, hogy terveitek, céljaitok, álmaitok valóra váljanak!  

Ballagás

Aki látogatja a falu rendezvényeit, az már bizonyára találkozott a PoppySeed's névvel. 
Az iskola három lelkes lányaiból alakult gyermek zumba csoportot Gróf Emese 
művelődésszervező irányítja. Vele beszélgettem a csoport életéről. 

- Mikor alakult a csoport?
- A tánccsoport 2014 tavaszán alakult Liplin Niki, Noszlopi Saci és Preininger 

Cinti szerveződésében. Az első közönség előtt fellépésük a 2014-es Családi 
Egészségnapon volt. Ennek sikerén felbuzdulva minden helyi rendezvényen 
szerepelnek.

- Honnan ered a névválasztás és miért épp PoppySeed's?
- A nevüket a lányok saját maguk választották. Ha magyarra fordítjuk, akkor 

mákszemeket jelent.  
- Hogyan áll össze egy koreográfia?
- A koreográfiákat magunk állítjuk össze. Mindenki hozzáteszi a saját ötletét, de használjuk az internet adta 

lehetőségeket is a tervezéshez. Amikor nagyobb vonalakban összeállt a tánc, akkor megkezdődnek a próbák. 
Megtanuljuk a felhasználni kívánt mozgásformákat, kipróbáljuk azokat a helyzeteket, amelyeket később a 
koreográfiában használni fogunk. Ezen időszak akkor zárható le, ha a táncosok magabiztosan, stílusosan tudják előadni 
az egyes mozgáselemeket. Mindezek után elkezdődhet a végleges koreográfia összeállítása. Majd a próbák során 
továbbcsiszoljuk, alakítjuk.  Emellett a fellépésekhez szükséges kellékeket is saját magunk készítjük el. 

- Hány tagja van jelenleg a csoportnak? 
- A csoport – tavaly óta - 14 főre bővült. Ez annak is köszönhető, hogy a gyerekek a kötelezően bevezetett testnevelés óra 

keretében is részt vehetnek a foglalkozásokon.  Az alapító tagok közül ketten - Niki és Saci - máig velünk táncolnak.
- Aki már többször látta a csoportot fellépni, annak feltűnt, hogy nem csak zumba koreográfiákat adtok elő, hanem más 

stílusokat is kipróbáltok. Beszélnél erről is néhány szót?
- Így igaz, zumbásokként vagyunk definiálva, de több műfajt is táncolunk. A tavalyi idősek napjára Countryval 

készültünk, míg az idei gyerek napon a retro jegyében a Jojóra táncoltunk.  A gyerekek is örömmel és szívesen 
ismerkednek meg egy-egy újabb stílussal. Az idei táborunk egyik célja is épp az újabb táncstílusokkal való 
megismertetés. 

- Mikor és hol lesz ez a tábor?
- A tavalyi nyári tábor sikerén felbuzdulva, az idén július 27-től 31-ig itt a Művelődési házban lesz a tábor.  Mint már 

említettem újabb táncstílusokkal ismerkedünk meg. Így az idén a klasszikus tánc, musical, modern, hip-hop és néptánc 
alap mozgásformáiból kaphatnak ízelítőt a résztvevők. S majd közösen itt döntjük el, hogy a következő tanévben milyen 
stílus (ok) képviselik következő koreográfiánk alapját. A tánc mellett persze egyéb programok is lesznek. Reményeim 
szerint a kézműveskedés, kirándulás, közös főzés és jó idő esetén a fürdés teszi élményekben gazdaggá ezeket a napokat.  

- Köszönöm a beszélgetést! További jó munkát és a nyárra kellemes kikapcsolódást kívánok a csoportnak!

Bemutatkozik a PoppySeed's gyermek zumba csoport

(S.A.)

Minden idegennyelvet tanuló számára nagy élmény, amikor először használja a 
nyelvtudását az iskolán kívül. Olyan helyzetben kell magát megértetnie, amikor a saját 
anyanyelvét nem érti a partnere. – mondta Kovács Zsolt nyelvtanár.
Ezért is vitte tanév végén Ausztriába a legszorgalmasabb német nyelvet tanuló 
tanítványait. Elmondta, hogy a kirándulásnak több célja is volt: egyik, hogy a tanulók 
beszéljenek német anyanyelvű személyekkel, s ezáltal olyan élményt szerezzenek, hogy 
megszólaltak németül és meg is értették őket. Aki pedig még nem volt külföldön, élje át 
azt az élményt, hogy mindenki németül beszél körülötte, minden felirat németül 
olvasható. A kirándulás másik fő célja Ausztria legnagyobb élményparkjában eltölteni 
néhány kellemes órát, ami jutalom a szorgalmas és eredményes nyelvtanulásért. 
A programról a következőket nyilatkozta:

- A magyar határt átlépve „eltévedtünk”. Mindenkinek meg kellett kérdezni egy 
kedves osztráktól, hogy merre menjük a kijelölt célunk felé. Először mindenki tartott az első megszólalástól, de a kezdeti 
lámpalázat, izgalmat leküzdve minden gyerek ügyesen oldotta meg a feladatot. Ezek után a parkbelépők vásárlása, már 
senkinek sem okozott gondot. Az ott szerzett élmények pedig még emlékezetesebbé tették a kirándulást. 

Kovács Zsolt záró gondolatként fontosnak tartotta elmondani, hogy a kirándulás utazását Halimba Község Önkormányzata 
támogatta. Egész napra rendelkezésükre bocsátotta a falubuszt és nem kellett útiköltséget sem fizetni a gyerekeknek. Az iskola 
ezúton is köszönetét fejezi ki a támogatásért. 
A legszorgalmasabb németes tanulók, akik részt vettek a kiránduláson: Bakos Dalma, Kovács Bonita, Kálmán Kíra (Nyirád), 
Noszlopi Sarolta, Schvarczkopf Kinga, Somogyi Kinga (Nyirád), Vajai Boglárka. 

Legjobb németesek kirándulása Ausztriába

(S.A.)



Mint már az előző hónapban beszámoltunk, a rendőrség azon szolgáltatásáról, mely a lakosság 
vagyonbiztonságának további fokozását szolgálja. Ennek keretében a nyári szabadság, vagy egyéb ok 
miatt a lakásukat huzamosabb időre felügyelet nélkül hagyók kérhetik az ingatlan visszatérő rendőri 
ellenőrzését. 
A szolgáltatás igénylésétől függetlenül kérjük, hogy elutazása előtt az alább felsorolt és a 
biztonságát tovább fokozó intézkedéseket szíveskedjék megtenni:

ź Mérje fel a nyílászárók műszaki állapotát, ha kell, kérje ki szakember tanácsát arra vonatkozóan, 
hogy szükséges-e azok cseréje, megerősítése!

ź Amennyiben nincs háztartási biztosítása, vagy az betöréses lopásra nem terjed ki, kösse meg, 
vagy módosítsa a biztosítóval kötött szerződést!

ź Készpénzt, ékszereket és más könnyen mobilizálható értékeket ne egy helyen, hanem többfelé szétosztva tároljon! (Így 
nagyobb az esély arra, hogy azok legalább részben megmaradhatnak egy lakásbetörés után.)

ź Mérje fel a melléképületekben, társasházak esetén a közös tárolókban hagyott értékeit, mechanikai védelmüket, ha 
szükséges helyezze át azokat egy biztonságosabb helyre!

ź Amennyiben szomszédságában, hozzátartozói vagy barátai körében van megbízható személy, adjon részére lakáskulcsot a 
következő feladatok ellátásához:

- postaláda rendszeres ürítése
- rolók mozgatása, szellőztetés, amely a lakás lakatlanságának tényét leplezi
- csőtörés, egyéb műszaki hiba esetén a lakásba való bejutás biztosítása.

ź A lakásból való távozás előtt az ajtókat, ablakokat csukja, illetve zárja be, a használaton kívül lévő háztartási gépeknek, 
műszaki cikkeknek a csatlakozóját húzza ki a konnektorból, a csaptelepeket zárja el, romlandó élelmiszert ne hagyjon elöl!

ź Lakáskulcsot lábtörlő alá, virágcserépbe stb. még rövid időre se tegyen!
ź Ne próbáljon úgy időt nyerni az utazáshoz, hogy a poggyászokat már az elindulás előtti este beteszi a csomagtartóba! 

(Kifigyelhetik, és éjszaka feltörhetik a gépkocsit.)
Amennyiben útra kel, a bűnözés olyan formáival találkozhat, melyek az Ön számára addig ismeretlenek voltak. A 
teljesség igénye nélkül, csak a legfontosabb veszélyekre fókuszálva szeretnénk Önnek néhány tanácsot adni, hogy 
a nyári élményeket később valóban öröm legyen majd felidézni:
Pénzváltás: Csak intézményeknél bankban, utazási irodában stb. váltson valutát, kerülje az utcán Önt erre csábító 
magánszemélyeket még akkor is, ha árfolyamuk kedvezőbb a hivatalosnál!
Útközben: Első útja rögtön a szálláshelyre vezessen, ne tegyen kitérőt, melynek során magára hagyja a felpakolt autót. 
Amennyiben az utazás megszakítása elkerülhetetlen, mindig maradjon egy fő a jármű közelében. Hiú ábránd csak, hogy a 
csomagtartóban, nem látható helyen hátrahagyott tárgyak biztonságban vannak!
Kerékpárok: A tetőcsomagtartón elhelyezett kerékpárok is célponttá válhatnak. Amennyiben kerékpártartót vásárol, 
mindenképpen a költségesebb, de biztonságosabb zárható változatot részesítse előnyben. Ez esetben se hagyja éjszakára vagy 
hosszabb időre a bicikliket a csomagtartón. Vegye igénybe a szálláshely kerékpártárolóját. Szobafoglalásnál tájékozódjon, hogy 
rendelkezik-e ilyen helyiséggel az adott szálloda vagy panzió!
Műszaki hiba: Óvakodjon az út szélén, parkolóban kerékcseréhez vagy más műszaki problémához segítséget kérő, vagy 
segítséget felajánló autósoktól, mert sok esetben ez csak egy színjáték annak érdekében, hogy Önt pénzétől, értéktárgyaitól 
megfosszák! Bízza a megoldást az Autóklub segélyszolgálatára! Ugyancsak legyen mértéktartó az együttérzésben, ha külföldiek, 
vagy legalábbis idegennek tűnő személyek térképen kérnek útbaigazítást. A trükk lényege itt is az autóstáska, retikül, 
videokamera stb. megszerzése.
Besurranó tolvajok: Házat, apartmant, szobát bérelve a nagy hőségben se tartsa az ajtókat, ablakokat nyitva, ha értéktárgyait 
nem tudja kontrolálni. Gondosan csukjon és zárjon be mindent, ha boltba, illetve strandra megy. Számos bűnelkövető órákon át 
figyeli a nyaralók mozgását, szálláshelyét és csak a kedvező pillanatra vár, amikor nesztelenül besurranhat. Nem egy turistának, 
ilyen körülmények között veszett oda minden pénze, és kellett idő előtt hazautaznia.
Zsebtolvajok: A nyári ruhák nem alkalmasak arra, hogy értékeinket a fürkésző pillantások elől elrejtsék. Zsebtolvajok 
jelenlétével pedig minden forgalmasabb helyen (zsúfolt utca, strand, ABC, piac, egyéb üzletek, pályaudvar, tömegközlekedési 
eszközök, múzeum stb.) számolni kell, ahol nem feltűnő mások közelsége. Az esetleges veszteség minimalizálása érdekében 
ügyeljünk arra, hogy ne tartsuk egy helyen az összes pénzünket!
Strandok: Az eddig felsorolt veszélyek a vízparton akár kombinálódhatnak is. További gondot jelent, hogy az értékeink 
védelmében tett józan lépések ellehetetleníthetik az önfeledt szórakozást. Ennek ellenére készítsünk a családon, baráti 
társaságon belül „turnusbeosztást”, hogy amíg a többiek a vízben vannak, legalább egy fő a leterített törülközőknél felügyelje 
pénzünket, iratainkat, telefonjainkat és a gépkocsi slusszkulcsát! Ellenkező esetben akár az autónkat is ellophatják. Ne bízzunk 
a csomagtartó, illetve a zárható öltözőszekrény, kabin hamis illúziójában! Ellenben, ha van értékmegőrző, azt vegyük igénybe!

További információkért forduljon bizalommal a rendőrkapitányságokhoz!

Tisztelt lakástulajdonos!

Köszönetet mondunk azoknak a halimbai lakosoknak, akik felesleges fémhulladékot és használhatatlan elektromos gépeket 
ajánlottak fel alapítványainknak értékesítésre. Köszönet illeti azokat is, akik ennek összegyűjtésében segítettek.
Az érte kapott pénzt az óvodai az iskolai és művelődési házi programok megvalósítására (gyermeknap, Szalai nap, 
életmódtábor) fordítjuk.
Érdemes megjegyezni, hogy ez a gyűjtés környezetvédelmi szempontból is nagyon fontos, ezért időnként szeretnénk majd 
megismételni.
Az Óvodai, az Iskolai és a Halimba Községért Közalapítvány nevében:Vajainé Szijártó Margit

Köszönetnyilvánítás

(S.A.)

(S.A.)

 Iskolánk Szülői Munkaközössége már hetek óta tervezte, szervezte a gyermeknapi 
programokat. Június 5-én péntek reggel a csengőszó nem tanulásra, hanem játékra 
hívta a gyerekeket. A Művelődési ház udvarán 8 órakor Noémi néni köszöntötte 
tanulóinkat, majd a közös reggeli után Szunyoghné Bogdán Hajnalka vezetésével 
iskolánk karatékái tartottak bemutatót. Gróf Emese koreográfiájával pedig a Poppy 
Seed's zumba csoport alapozta a jóhangulatunkat. Ezután Kovács Norbert (Cimbi) és 
barátai néptáncbemutatóval és táncházzal színesítették a délelőttöt. Közben az ovisok is 
megérkeztek és bekapcsolódtak a programokba. Tíz órától a nagyteremben az alsós 
tanító nénik és a kreatív szülők kézműves foglalkozással, arcfestéssel és csillámtetkóval 
várták a gyerekeket. Narancsik Imre tanár úr pedig az íjászattal ismertette meg az 
érdeklődőket. A „tombolni” vágyók az ugrálóvárban vagy az élő csocsónál élhették ki 
magukat. Mai nap a játszótér játékai sem maradtak árván, de a legnépszerűbb talán a 
körhinta volt. A meleg napsütésben jólesett a tízóraira kapott gyümölcssaláta és 
jégkása.  Délben pedig óriási hamburger csillapította éhségünket. Akinek pedig még ezután is maradt hely a hasában, az a 
fejedelmi lakomák sorát gofrival zárhatta.  A délutánba nyúló program végén, minden gyermek ajándék Coop matricás 
albummal és hozzátartozó állatos matricákkal indult hazafelé.

Ezúton szeretnénk köszönetet mondani azoknak, akik bármilyen módon segítették és támogatták gyermeknapi 
rendezvényünk lebonyolítását: 
 •Köszönjük a Szülői munkaközösségnek, a Művelődési Ház és az iskola dolgozóinak a rendezvény 

szervezését.
 •A segítő szülőknek az egész napi fáradozást. 
 •Köszönet illeti azon szülőket is, akik az alapítványi bálra és a farsangi mulatságra jegyet vásároltak, hiszen 

ennek bevételeiből sikerült ilyen színvonalas programot megvalósítani.
 •Külön köszönjük támogatóink segítségét is: 

ü Halimba Község Önkormányzata 
ü Szülői Munkaközösség Óvoda
ü Szülői Munkaközösség Iskola

Köszönjük!

Gyermeknap

ü  Bokor Ferenc
ü  Hársfa Óvoda konyha
ü  Kovácsné Véber Eszter 

ü  Polus – Coop Zrt.
ü  Vitaricum Kft. 
ü  Soós Marika

Halimbán táborozott a győri Liszt Ferenc Zeneiskola Fúvószenekara

A győri Liszt Ferenc Zeneiskola Fúvószenekara minden nyáron felkerekedik és 
táborozni indul. Az idén újra csak Halimbát választották táborozásuk helyszínéül. 
Kozma Renáta, Sztaracsek Gabriella, Windisch Zoltán, Kovács Tamás József és a 
halimbai kötődésű Fülöp Ferenc zenepedagógusok pedig már hetedik alkalommal 
szervezték meg a 45 főből álló gyermekcsoport egész heti programját. Fülöp Ferenc 
elmondta, hogy a szervező pedagógusok saját elhatározásukból és belső indíttatásukból 
motiválva szervezik ezt a tábort. Úgy tapasztalják, ez a program amellett, hogy az 
intenzív munkával jelentős fejlődési lehetőség a zenekarnak, hatalmas közösségformáló 
hatással is bír. Rengeteg élménnyel gazdagodnak a csapat tagjai ez alatt a pár nap alatt, 
s valóban igazi "csapatot" alkotnak – a hétéves a tizennégy évessel, a tanár a gyerekkel. 
Ez rendkívül fontos, hisz a másik minden rezdülését ismerni kell egy ilyen csoportban. 
– mondta az igazgatónő.

Kovács Tamás József karnagy - rézfúvós tanár a tábor programjairól szólt: 
A zenekari próbák és a többi hangszeres óra a délelőtti időszakot vette igénybe. Emellett pedig változatos programokat 
nyújtottak szállásadóink és a település vezetése. A helyi nevezetességek – Dr. Szalai Miklós Emlékház, Tankert, Kőzettár és 
Üveggyár látogatás - megismerése mellett, kirándulások, sport és tematikus foglalkozások biztosították a tökéletes 
kikapcsolódást. Idén is remekül sikerült a tábor, melyet a szülőkkel és helyi érdeklődőkkel zsúfolásig megtelt Művelődési Ház 
udvarán június 27-én megrendezett zárókoncert is bizonyított. A tagok szólóhangszerükön és közösen előadott zenekari 
produkciókkal is bemutatkoztak. Repertoárjukban a klasszikus darabok mellett népszerű Ennio Morricone dallamokkal is 
megörvendeztették a hallgatóságot.

 - Vendéglátóink az Ezüst fenyő Turistaszálló és a Herbaporta mellett a település intézményeinek valamennyi dolgozója 
mindenben maximálisan biztosította, hogy a lehető legjobban érezzük magunkat. Ezúton is köszönjük a falu lakóinak a kedves 
vendéglátást! – összegezte a tábort a zenetanár. 

Közösségformálás zenével

(S.A.)

Az összes gyerek nagy-nagy örömére-gyereknapra elkészült a 9 féle népi 
gyermekjátékból álló gyűjteményünk. Az alapanyagokat a bál bevételéből vásároltuk. A 
játékokat Balassa Szabolcs teljesen ingyen készítette el. Köszönjük szépen ezt az értékes 
ajándékot! Az összes dolgozó is kivette a részét a munkából: Zita néni és Viki néni 
festették a mesejeleneteket, volt, aki varrt, vásárolt, vagy éppen otthonról hozott 
kellékeket, eszközöket. Így van már csirke-pofozónk, kakasviadalunk, kosár körhintánk, 
lovagi torna játékunk és sajtlabirintusunk...stb. A gyerekek boldogan vették birtokba 
őket. A szülők finom sütiről, a konyha gyümölcs-salátáról gondoskodott. Szokás szerint 
népszerű volt a légvár és eljött hozzánk a biciklis fagyisbácsi is. (Nyárs Béla ajándéka volt 
a fagyi.) Nagy meglepetésre Gfellner Tamás felajánlása (egy teherautó homok) is ezen a 
délelőttön érkezett az óvodába. Köszönjük! Felavathattuk a régóta vágyott ivó-kutat, 
amit szülők készítettek önkéntes munkával és Takács Péter gyönyörű fafaragásai tettek 
igazán egyedivé. Meghívtuk a Kismama Klub tagjait és az első osztályosokat is erre a 
délelőttre. Mindenkinek köszönjük, aki hozzájárult, hogy ilyen boldogan teljen a gyereknap az oviban!       

Gyermeknapi kavalkád az óvodában

Kovács Attiláné
           óvodavezető


