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• A Belügyminisztérium pályázatot írt ki Önkormányzati feladatellátását szolgáló fejlesztések támogatására. 
A képviselőtestület döntése alapján az Önkormányzat a falu három (Akácfa, Arany János, Béke utca) teljes 
aszfaltozási munkálatainak elvégzésének költségeire pályázik. A beruházás összköltsége 17 601 199 Ft, ebből 
a pályázati kiírás szerint igényelhető támogatás összege: 14 963 569 Ft, az önkormányzat által biztosított 
saját forrás pedig 2 640 630 Ft.  A döntés várható ideje augusztus 6. Azonban a pályázat benyújtása után 
lehetőség van megkezdeni a beruházást. Terveink szerint – az ilyen jellegű munkálatokhoz való kedvező 
időjárás miatt - július utolsó hetében már el is végeznénk az utcák aszfaltozását. Jó hír, hogy a szükséges 
pénzeszköz is rendelkezésre áll. Ez annak is köszönhető, hogy egy tavalyi sikeres pályázat révén az Ajkával 
közös hivatal működésén az önkormányzat megtakarított 8 908 059 Ft-ot. Ezt az összeget is erre az 
útfejlesztésre fordítjuk. Ha nyer a pályázat, akkor a 2,6 milliós önrészen kívül, a megmaradó 15 millió forint 
újra bekerül az önkormányzat tartalékába, s további fejlesztésekre, illetve pályázati önerőforrásokhoz 
használnánk majd fel. 

• Lezárult az ebtartás kötelező bejelentési ideje. Halimbán 46-an nem jelentették be kutyájukat. Amennyiben 
az ismételt felszólítás ellenére sem tesznek eleget az ebtartással kapcsolatos állampolgári 
kötelezettségüknek, megkezdődik a bejelentés elmulasztása miatti bírságolás. Ennek összege minimum 30 
000 Ft. Vélhetően, aki nem jelentette be a kutyáját, annak az állata valószínűleg nincs is chippel ellátva, 
amiért újabb 45 000 Ft-os bírsággal sújtható.            

Önkormányzati hírek

Gyártósori operátorokat keresünk könnyű fizikai munkára!

Munkavégzés helye: Veszprém

A munkába járás ingyenes szerződéses járatokkal megoldott!

TÁJÉKOZTATÓ ÉS TESZTÍRÁS HALIMBÁN:
2015. június 10. szerda 10 óra

Művelődési Ház
Halimba, Petőfi S. u. 16.

Ha nem tud megjelenni csoportos tájékoztatónkon, egyéni 
jelentkezését szívesen fogadjuk az alábbi elérhetőségeinken is:

 Telefon: +36 70 66 55 251           E-mail:  veszprem@prohuman.hu 

Személyesen: 8200 Veszprém, Megyeház tér 2.

 Tóbel János polgármester

(S.A.)

Településünkön az idei évben is példás összefogással készültek a gyerekek 
az anyák napi műsorra. Az iskolában és az óvodában május első napjainak 
délutánjain került sor az anyák napi köszöntőkre. A meghitt családias 
légkörben megtartott műsorok után, május 4-én hétfőn a falu szinten 
megrendezett anyák napi ünnepségen is színvonalas produkciókat 
láthattak a falu lakói. Kovácsné Véber Eszter alpolgármester ünnepi 
szavai után az óvodások édesanyákhoz és nagymamákhoz szóló verseikkel, 
a 2. osztályos tanulók zenés esernyős táncukkal, Kapeller Felícia, 
Preininger Petra, Kulcsár Eszter, Kulcsár Csilla, Kovács Bogáta furulya, 
Schvarczkopf Kinga és Schvarczkopf Mónika hegedű produkciójukkal 
arattak nagy sikert. Az örömteli és szívet melengető érzést az ünnepség végén átadott virág tette teljessé. 

Anyák napja

A nyár leggyakrabban a pihenést, kikapcsolódást, nyaralást jelenti. Ahhoz, hogy minél kellemesebben teljen 
ez az időszak, néhány gondolattal szeretnék segíteni az édesanyáknak!

A szakemberek véleménye a babával történő utazásról nagyon eltérő. Lényeges, hogy a nyaralás alatt a 
legkevésbé billentsük ki napirendjéből a gyermeket. A baba lelki egyensúlya miatt, fontos a számára jelentős 
tárgyak megléte is (kiságy, kiskád, játék, stb.). Minél kisebb a gyermek annál fontosabbak ezek számára. 
Utazáskor nem szabad megfeledkezni az úti patika összeállításáról: legyen benne láz- és fájdalomcsillapító, 
hányás-, hasmenéskor használható szerek, rovarcsípés kezelésére szolgáló gél, sebkötöző, jód és Ca 
pezsgőtabletta allergia miatt. 
A babát a napfényhez fokozatosan kell hozzászoktatni, de a csecsemőket nem szabad napoztatni. A mászó, 
tipegő csemetéket nehéz árnyékos helyen tartani, fontos, hogy olyan naptejet használjunk mely magas 
fényvédő faktorú (30, 40,) és ellenáll a víz, illetve homok hatásainak. Ne feledjük, a fényszűrő csak a felvitel 
után 20-30 perccel kezd hatni! Ügyelni kell 11-15 óra között a napozás minden ember számára veszélyes. 
Nagy melegben keressünk minél lazább szövésű, vékony pamut vagy len, bő szabású pólókat, ingeket, hogy 
levegőzhessen a bőr, így kevésbé izzad a gyermek. Játéknál hasznos lehet a térd alá érő nadrág: nem 
tapadnak a homokszemek az izzadt bőrre, a hintába, csúszdába nem tapad bele a comb. Ahol lehet, engedjük 
mezítláb járkálni. A túlhevüléstől a baba fejét is védjük, ügyeljünk a kalap/sapka is vékony jól szellőző 
anyagú legyen. Nagyon praktikus az ún. légiós-sapka: elöl ellenző árnyékolja a szemet, a hátul lógó kendőrész 
pedig a tarkót, nyakat, fület védi a leégéstől. Gyermekeink szemének a védelmében is tanácsos megfelelő UV 
szűrővel ellátott napszemüveget használni, de az is hatásos, ha kalappal árnyékoljuk a baba szemét.
Nagy melegben megnő a gyermekek folyadékigénye, ezért különösen komoly figyelmet kell fordítani a 
folyadékpótlásra. A szomjúság érzet már hiányállapotra utal, ne várjuk meg, gyakran kínálgassuk 
csemeténket. Megfelelő a csapvíz is, viszont ezzel ásványi anyagot (ami távozik izzadás alkalmával) nem 
viszünk be a szervezetbe. Ezért jobb a szénsavmentes ásványvíz fogyasztása. Zöldség-, gyümölcslevek 
vitamint, energiát is pótolnak, de kellemesek az enyhén hűs gyümölcsteák is. A kizárólag anyatejjel táplált 
csecsemőknek nincs szükségük egyéb folyadékra elegendő az anyatej. Ilyenkor az édesanya gyakrabban 
tegye mellre a babáját, ha csak szomjas pár korty után elengedi az emlőt. Viszont ebben az esetben az 
édesanya folyadékigénye emelkedik, jó, ha ilyenkor 5-6 liter folyadékot fogyaszt naponta. 
Végül a fürdőzésről pár gondolat. 23-24 foknál hidegebb vízbe ne engedjük a gyerekeket. Ajánlott 
nagyobbacska apróságoknak csúszásgátló gumiszandál. A csecsemőkorú kicsiknek a strand vagy nyíltvizek 
fertőzés veszélye miatt, jobb megoldás egy felfújható medence, amibe 30 fok körüli csapvizet töltünk, és ebben 
nyugodtan lubickolhat. A gyerekek fején legyen a vízben is egy vékony sapka, amit néha nedvesítsünk meg.
Nagyon fontos, hogy gyermekünket soha ne veszítsük szem elől! Se vízben, se a vízparton, sem barangolás 
közben. Kellemes nyarat kívánok!

       Szalai Katalin védőnő

Megérkezett a NYÁR!



A Művelődési ház júniusi programkínálata 
 • 2015. június 13. szombat 15 -19 óráig  I. Halimbai Amatőr (zumba és modern) Táncverseny 

Jelentkezési korhatár: 16 év
Nevezési díj nincs
Jelentkezési határidő: 2015. június 8. 
Bővebb információ: Gróf Emese művelődésszervezőtől a 06-20-263 83 88 telefonszámon vagy 
muvhaz@halimba.hu, halimba.hu/ikszt

 • 2015. június 15. (hétfő)   10 óra    Dr. Szalai Miklós Általános Iskola, Ballagási ünnepség
 • 2015. június 17-én (szerda)  17 óra   Dr. Szalai Miklós Általános Iskola Tanévzáró ünnepély
 • 2015. június 27. (szombat)   A  győri Liszt Ferenc Zeneiskola Fúvószenekarának koncertje

Állandó programjaink
 • Szerdánként 13.00-tól Albrecht László falugazdász tart fogadóórát a Művelődési Ház kistermében. 
 • Hétfőn és pénteken  
  •17.00-18.00-ig felnőtt ZUMBA 
 • Csütörtökönként 17.30-18.30 JÓGA , amire szükség van kényelmes ruha és polifom! 
 • Szerdán és pénteken 15.00-tól 16.00-ig Poppy Seed´s 

A rendezvényekkel kapcsolatban bővebb tájékoztatás a www.halimba.hu weboldalon található.

Egyéb információk
 • Növekszik a könyvtár nyitvatartási ideje. Az eddigi hétfő és csütörtök délutáni (16 – 18 óráig) nyitva tartás 

mellett, szombaton délelőtt 9 -11 óráig várja Györkösné Barát Anikó könyvtáros a könyvkedvelőket. A 
könyvkölcsönzés mellett, napilapok, folyóiratok, önkormányzati jegyzőkönyvek és egyéb dokumentumok 
olvasására is lehetőség van. A beiratkozás díjtalan.

Mindenkit szeretettel várunk!

Aktuális

(S.A.)

Iskolánk az idén is megemlékezett névadója Dr. Szalai Miklós esperes 
halálának évfordulójáról. Az egésznapos programsorozat már reggel 
elkezdődött.  Tanulóink csapatokat alkotva versenyeztek.  A 
környezetvédelemmel kapcsolatos keresztrejtvény, az egészséges 
életmódról szóló szólások, gyógynövényismeret, a Nemzeti parkok 
felismerése csak néhány volt az érdekes feladatok közül. Habár minden 
csapat nem lehet dobogós helyezett, de úgy gondoljuk valamennyi csapat 
győztesként zárta a délelőttöt, hiszen a megszerzett hasznos és praktikus 
ismeretanyag tovább bővíti eddigi tudásukat. Délután rendeztük meg 
hagyományos Emlékversenyünket, melyre az idén hét általános iskolából 
érkeztek a négyfős csapatok. A már megszokott növény- és állatismeret, Dr. Szalai Miklós munkásságának 
ismerete mellett, a szervezők a mai kor, világunk aktuális, de annál égetőbb problémáit is fókuszba állították. 
Így a feladatok között itt is szerepeltek környezetvédelmi, egészségvédelmi kérdések. A versenyzők totók, 
rejtvények és írásbeli munkák során elméleti, a gyógynövény, gyógytea felismerési és alkalmazási területek 
meghatározásánál gyakorlati felkészültségüket is megmutatták a zsűrinek. Míg a diákok versenyeztek a 
kísérő pedagógusok az emlékházban közelebbről is megismerték a néhai halimbai esperes hagyatékát. Az 
eredményhirdetésen Sarkadi – Nagy András Nyirád és Tóbel János, Halimba polgármestere adták át a díjakat 
és gratuláltak a csapatoknak. Sarkadi Nagy András zárszavában kiemelte:
- A résztvevők felkészülésük során és itt a versenyen, egy olyan tudományterületről szereztek ismereteket, 
amely egyre inkább előtérbe kerül az emberek életébe, hiszen egyre többen fordulnak a gyógyszerek helyett a 
természet gyógyító erejéhez. 
Ezen a napon a közös élmények, az együttes gondolkodás és tevékenykedés hatására az iskola egy olyan 
közösségi színtérré alakult, ahol felnőtt és gyerek kötetlenebb formában, de aktív résztvevőként dolgozott és 
játszott együtt. 
Programjaink színvonalas lebonyolításához ezúton köszönjük támogatóink segítségét:
 • Gfellner Tamás
 • Mráz Attila (Ifjuság u.)
 • Mráz Attila (Dózsa Gy. u.)
 • Vers László
 • Kis Tours
 • Galler – Mike Éva

Dr. Szalai Miklós Emlékverseny

• Geri Gyula 
 • Korbély István
 • Halimba Községért Közalapítvány
 • Halimba Község Önkormányzata
 • Germakorp Kft. Somlószőlős
 • Iskolánk dolgozói

A Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság ismételten elindítja a „Nyaraljon 
nyugodtan, tudja biztonságban ingatlanát” programját 

Legyen biztonságban ingatlana nyáron és a hosszú hétvégéken is!

Főkapitányságunk mindig kiemelten kezelte az idegenforgalom szezont, a 
kikapcsolódást biztosító ún. hosszú hétvégéket is. Az idelátogató turisták 
biztonságának fokozása mellett törekszik a megyénkből más helyekre utazók, illetve ingatlanunk biztonsága 
növelésére is.

Ennek érdekében ismételten elindítja a a „Nyaraljon nyugodtan, tudja biztonságban ingatlanát” 
programját.

Programunk célja, hogy a megyében lévő időszakosan használt és/vagy a nyaralások alatt felügyelet nélkül 
hagyott lakóingatlanok nagyobb biztonságban legyenek. Olyan módon, hogy a turisztikai szezonban, illetve a 
frekventált hosszú hétvégéken lehetővé teszi a tulajdonosok számára, hogy a rendőrkapitányságokon 
előzetesen leadott igénylőlapon kérelmezzék ingatlanuk felügyeletét, megjelölve egy olyan hozzátartozót, vagy 
bizalmi személyt, akivel a rendőrség szükség esetén felveheti a kapcsolatot. A kérelem alapján, heti egy 
alkalommal a rendőrség képviselője kívülről ellenőrzi az ingatlant és bűncselekményre utaló, vagy azt lehetővé 
tévő jelek esetén megteszi a szükséges lépéseket. A felügyeletet a tulajdonos által megadott időszakban végzi és 
annak lejártával automatikusan megszűnik ez. 

Az ellenőrzés mellett valamennyi igénylő számára praktikus bűnmegelőzési tanácsokat tartalmazó 
tájékoztatót ad át.

Ki kell hangsúlyozni, hogy a programban végrehajtott ellenőrzés nem állandó jellegű objektumvédelmi, 
távfelügyeleti szolgáltatás, hanem ingyenesen igényelhető szolgáltatás, de hatékonyan lehetővé teszi a 
nyaralás idejére üresen hagyott ingatlanok védelmét, növeli a rendőrség közterületi jelenlétét.

A program tájékoztatója és igénylőlapja kérhető a rendőrkapitányságokon és a Polgármesteri Hivatalban. 

Rendőrségi Hírek

Nemsokára minden diák megkapja az éves tanulmányi munkáját értékelő 
bizonyítványt. Van aki örül, van aki kevésbé. De lesz olyan is, aki 
fogadkozik, hogy jövőre majd megmutatja, és persze olyan is akad, aki csak a 
vállát rándítja. A szülői reakciók is jócskán eltérnek, a hangos 
büszkélkedéstől a gyermek szigorú szidásán át, a pedagógusok 
hibáztatásáig, mindenfélével találkozhatunk. .

Az iskola, és vele együtt a pedagógusok, különleges helyet foglalnak el a 
családok életében, mivel gyermekeink idejük nagy részét velük töltik, és 
nemcsak oktatásukban, de nevelésük jó részében is feladatot vállalnak. Az év végi bizonyítvány nemcsak a 
diák, hanem a szülő és a pedagógus munkáját is értékeli. Az, hogy mennyire okoz meglepetést a szülőnek a 
bizonyítvány, jól mutatja, milyen intenzív volt a kapcsolattartás az év folyamán a szülő és a pedagógus között. 
Mennyire kísérték figyelemmel a gyermek évközi munkáját, idejében felismerték-e, hogy valamilyen segítségre 
lenne szükség. A gyengébb bizonyítványért ne szidjuk a gyereket, de a jó eredményért se vegyünk olyasmit, 
aminek a megvételére ürügyet keres a szülő, hiszen a szomszédnak, és az összes osztálytársnak már van, s 
olyan nehéz ellenállni az esdeklő tekintetnek. Amennyiben jónak látjuk, vegyük meg a soron lévő, áhított 
kedvencet, de ne kössük a jó bizonyítványhoz! Ez utóbbi esetében egyszerűen örüljünk az eredménynek, vagy 
ha nem lehet, hát vegyük tudomásul, s gondolkozzunk el, miért nem „hozta” a gyermek az elvárható 
eredményeket? Mi volt az, ami nem segítette vagy épp akadályozta a megfelelő teljesítmény elérésében? A 
bizonyítványt a gyerekkel közösen nézzük meg, olvassuk végig, beszélgessünk a jegyekről, a tantárgyakról, 
miközben sétálunk vagy fagyizunk. Az oldott, kötetlen beszélgetés során sok mindent megtudhatunk az 
iskoláról, a pedagógusokról, az osztálytársakról és közvetve magunkról is. Figyeljünk hát oda jól, hiszen egy-
egy elejtett szóból, mondatból is segítséget kaphatunk: mit lehet tenni, hogy a következő tanévben 
megkönnyítsük csemeténk iskolai munkáját? Aztán pedig készüljünk a nyárra, tervezgessük a közös 
programokat, s a bizonyítványt tegyük el szeptemberig! 

      Schvarczkopf Anita gyógypedagógus

Bizonyítványosztás elé


