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Tűzhányó Gábor és Lukács Zsanett kislánya Tűzhányó Laura
Horváth László és Németh Gabriella kisfia Horváth Dominik
Bőnyi Tibor és Dobos Ibolya kislánya Bodó Zoé
Szabó Szabolcs és Tóth Alexandra kisfia Szabó Ádám Teó
Bürger Krisztián és Mód Beáta kislánya Bürger Lili
Boldizsár Balázs és Hajnal Erika kisfia Boldizsár Zalán
Horváth Zoltán és Csertán Dorina kislánya Horváth Hanna.
Balassa Szabolcs és Vorst Rita kisfia Balasssa Milán
Pelczhoffer Titusz és Tóth Viktória kisfia Pelczhoffer Martin Tamás
Piros Dávid és Tímár Éva Erika kislánya Piros Zoé Árven
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
hétfő: 8 -11, kedd: 13 -17,
Halimbán:
szerda: 8 -11, péntek: 8 -12.

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
web: 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.

Tanácsadás:
Iskola-egészségügy:
Orvosi ügyelet:

kedd: 11.00-12.00.
12.00-13.00.
16.00-tól másnap 08.00-ig: Ajka,
Korányi u. 1. Kórház, Fertőző ép.
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
web: http://halimbavedono.freewb.hu/
Önálló védőnői tanácsadás:
Kedd: 8.00-10.00; 13.00-15.00
Impresszum
Halimbai Hírek közérdekű tájékoztató időszaki lap.
Kiadja: Halimba Község Önkormányzata 8452 Halimba Petőfi u. 16. tel/fax:88/503-420, 237-003; E-mail:
halimbaihirek@gmail.com; Felelős kiadó: Tóbel János polgármester; Nyilvántartási szám: 2.2.4/511/2003. ISSN 2060-4378
Szerkesztő: Schvarczkopf Anita, Tördelés és nyomda: BT. Reklám Bt. Megjelenik: havonta 400 példányban

HALIMBAI
HÍREK
Halimba Község Önkormányzata időszaki lapja

XII. évfolyam 12. szám

2014. december

Adventi pillanatok

Kézműves foglalkozások
A karácsony előtti időszakban mindenhol egymást érték a kézműves
foglalkozások. Ez alól Halimba sem volt kivétel. Advent első hétvégéjén
Vargáné Marika várta mindazokat, akik saját kreativitásukat kívánták
belevinni az adventi koszorú készítésébe. December 16-án délután a
művelődési házba várták a falu apraját – nagyját. Az alkotókedvűek
elkészíthették szobájuk vagy lakásuk dekorációját, de a
családtagjaiknak szánt ajándékok is kikerülhettek a szorgosabbak
kezei alól. A kreatívabbak már fantáziájukat is szárnyaltathatták a
mézeskalácsok díszítésénél. Az asztalokról most sem hiányozhatott a
meleg tea és a zsíroskenyér.
(S.A.)
Ünnepi készülődés iskolánkban
A december iskolánkban is az ünnepi készülődés jegyében zajlott. A
három hétig tartó programsorozat december 5-én a Mikulás érkezésével
vette kezdetét. A hetedik osztályosok egy vidám színdarabbal lepték
meg az alsósokat. A Mikulást verssel és dallal köszöntöttük. December
13-án iskolánk 5. osztályos tanulói Györkösné Baráth Anikó tanárnő
vezetésével elindultak a faluba, hogy felelevenítsék a hajdani lucázás
vagy kotyolás hagyományait. A többiek pedig csoportokat alkotva járták
végig az iskola tantermeit, ahol kézműves és egyéb kreatív
foglalkozások vártak rájuk. Advent időszakában harmadik osztályos
tanulóink Kusicza Edit nénivel igazi karácsonyi angyalokká változtak
és mindenkinek angyalkával kedveskedtek. A várva várt utolsó tanítási napot mindenki saját
osztályával családias hangulatban töltötte. A karácsonyi várakozás fénypontja a délutáni ünnepi műsor
volt a művelődési házban. A felső tagozatos tanulók teljes személyiségükkel adtak tanúbizonyságot a
közösségben megélt ünnep erejéről. A karácsonyi színdarab, a betlehemezés és a keringő minden
résztvevő számára karácsonyi hangulatot teremtett. Ezt követően a szülői munkaközösség tagjai teával
és süteménnyel vendégelték meg a résztvevőket. A program zárásaként az osztályok és az iskola dolgozói
családias légkörben az iskolában folytatták a közös ünneplést.
Ezúton szeretnénk megköszönni a műsort összeállító pedagógusok felkészítő munkáját, s a gyerekeknek
a kitartó és szorgalmas gyakorlást, amely nélkül nem tudtak volna ilyen látványos és magasszínvonalú
produkciót előadni.
(S.A.)
Karácsonyi lélekmelegítő
A halimbai Együtt a Jövőért Egyesület az idén is karácsonyra hangoló
zenei ajándékot nyújtott át a falu lakóinak.
A művelődési házban a szervezők nevében Kovács Attiláné az egyesület
titkára köszöntötte az érdeklődőket. A bevezető gondolatok után a
Tapolcai Musical Stúdió lépett fel. A Karácsonyi képeslap: Örökzöld
karácsonyi dallamok címet viselő műsorukkal a klasszikus könnyű és
komolyzenei ünnepi dallamok mellett, népszerű musicalslágerek is
színesítették a repertoárt. Szarka Fatima és Torma Tamás egyéni és
duó produkciói közel egyórán át nyújtottak kellemes kikapcsolódást a
jelenlévőknek.
(S.A.)

Köztünk élnek

Jellem, becsület, akarat, önuralom, tisztelet
Életmódját a karatékák híres jelmondata vezérli: jellem, becsület,
akarat, önuralom, tisztelet. A sport számára a jó fizikumot, az
összetartó csapatot, a fegyelmezettséget, a kitartást és a másik iránti
tiszteletet nyújtja. E havi számunkban ismerjék meg a 17 éves Tóth
Tamarát, aki 2014-ben karatéban három aranyéremmel is
büszkélkedhet.
Még októberben egy kolléganőm hívta fel a figyelmemet Tamarára,
amikor Köztünk élnek sorozatomhoz kerestem interjú alanyokat.
Személyesen néhány hét múlva találkoztunk lakóhelyén, az Akácfa
utcában. Kedvesen barátságosan fogadott, majd a szobájába vezetett,
Tóth Tamara a lengyelországi
ahol a könyvek mellett kupák, serlegek, oklevelek sorakoztak a
világbajnokságon a dobogó tetején.
polcokon. Majd – bár egy kicsit zavarban volt, nem szokott ő interjúkat
adni –mesélni kezdett arról az időszakról, amikor megismerkedett a
karatéval.
- Teljesen véletlenül kerültem kapcsolatba a sportággal. Egy barátnőmet kísértem el az edzésekre,
azért hogy minél több időt tölthessünk együtt. Először csak néztem, majd én is kedvet kaptam, hogy
kipróbáljam. Annyira megtetszett, hogy ott ragadtam. Ebben a sportban éreztem meg először azt az
érzést, hogy én is jó vagyok valamiben. Ennek már tíz éve. Persze a családomnak is fontos volt, hogy
valamit sportoljak, örömmel vették. Ekkor egyezséget kötöttem a szüleimmel, hogy a tanulmányi
eredményem sem fog romlani a sport miatt. Erre most is nagyon ügyelek, a kettő nagyon kiegészíti
egymást. Az edzések után – még késő este is- sokkal jobban tudok tanulni, mint délután. Megtanultam
beosztani az időmet, s úgy érzem ez a későbbiekben is majd nagy hasznomra válik.
Majd a karate egyes ágai felé terelődik a beszélgetésünk. Elmeséli, hogy úgy látja, hogy a tradicionális
karate, mint sportág mindenki számára ismert, de az ezen belüli különféle stílusokat már kevésbé
ismerjük.
- Az ajkai Sun-Dome sportegyesület, ahol én is sportolok, asotokan karate ágazatba tartozik. Az
edzések az alaptechnikák (kihon), formagyakorlatok (kata) gyakorlásából és küzdelemből (kumite)
állnak. A versenyeken az ellenféllel való küzdés mellett, a formagyakorlatokat begyakorlott
mozdulatokkal kell bemutatni. Olyan ez ismint a tánc, csak zene nélkül. Az egyes övfokozatokat is ezek
alapján lehet megszerezni. Én most a harmadik barna övnél tartok. Persze a fekete a célom.– mondja.
A versenyzést 2006-ban kezdte. Számos magyar bajnokságon, diákolimpián vett részt. Nemzetközi
színtéren először 2009-ben a romániai Európa bajnokságon mutatkozott be. Ekkor bronzérmet szerzett.
Sokan ezzel is elégedettek lettek volna, de ő nem. További kitartó munka következett. Az eredmény nem is
maradt el. 2014 őszén Lengyelországban a Világbajnokságon korcsoportjában aranyérmet szerzett.
Hazatérve néhány hét múlva Pakson is országos bajnok lett. 2014-ben sikert sikerre halmozott. A
megfeszítettnek tűnő életmód ellenére,- mint a legtöbb tinédzser – eljár a barátaival moziba és bulizni.
Szívesen olvas, főként a fantasztikus és romantikus könyveket válogatja ki a világ bestsellerei közül. A
késő estig tartó edzések miatt hétközben Ajkán lakik a Nagymamájánál. Halimbára hétvégén jön haza a
szüleihez és két öccséhez. A biológia a kedvenc tantárgya, és gyógytornász szeretne lenni. A sportban a
2015-ös Belga Európa bajnokságra összpontosít.
- A maximalista vagyok, ezért szeretném a legtöbbet kihozni magamból a sportban és a tanulásban is.
Az pedig a jövő kérdése, hogy melyikben milyen eredmény születik. – mondja.
(S.A.)
A Művelődési ház téli programkínálata:

Január 17. (szombat)

Január 22. (csütörtök)
Január 24. (szombat)
Január 31. (szombat)
Február 20. (péntek)

15.00-tól
Kinect Party
Készen állsz a játékra????
A könnyen használható és nyomban élvezetes Kinect mindenkit felugraszt a
kanapéról és megmozgat, megnevettet, lelkesít!
Gyere és játszunk együtt szombaton a Művelődési Házban!
15.00-17.00-ig
Véradás a Magyar Vöröskereszt szervezésében
16.00
Filmvetítés
14.00-tól
Óvodai Farsang
9.30-tól
Holle Anyó – A Pegazus bábszínház előadásában (bérletes)

Állandó programjaink:
- Szerdán 13.00-tól Albrecht László falugazdász tart fogadóórát a Művelődési Ház kistermében.
- Hétfőn és pénteken 17.00-18.00-ig felnőtt ZUMBA.
- Kedden 16.00-17.00-ig illetve szerdán 16.00-18.00-ig FREE KID AEROBIK
- Csütörtökön 17.30-18.30 JÓGA (Szükség van kényelmes ruhára és polifomra!)
A rendezvényekkel kapcsolatban bővebb tájékoztatás a www.halimba.hu weboldalon található.
Mindenkit szeretettel várunk!
Ifjúsági dobbantó – zenei közösségfejlesztő program
A Nemzeti Művelődési Intézettel folytatott szoros együttműködésnek köszönhetően újabb színes és érdekes
kulturális programon vehettek részt a Dr. Szalai Miklós Általános Iskola
diákjai a Művelődési Ház nagytermében. Ez alkalommal RitMosaic
ütőegyüttes látogatott el Halimbára.
Az együttes arab, török, balkáni valamint indiai zenei motívumok által
inspirálva sajátos zenei mintázatot hoz létre. A RitMosaic név, utalás a
munkafolyamatra; apró darabokból, díszítmények részleteiből létrejött
hangkollázs, melyben a kompozíció, a letisztult végleges forma keretet ad
az állandóan jelenlévő rögtönzésnek.
A közel egy órás előadás során gyerekek interaktív módon vehettek részt a
zenélésben. Sok érdekes dolgot tudtak meg a távolabbi népek különböző
ütemeiről és hangszereiről.
A délután tartalmas szórakozást nyújtott kicsiknek és nagyobbaknak egyaránt.
Gróf Emese művelődésszervező
Megkérdeztük: Ön mit vár az újévtől?

Cser Aladárné Böröczki Ildikó: Mit várok? Inkább mit szeretnék!!! Mivel mindkét gyerekem messze van
tőlünk, sokkal többet szeretnék velük lenni. Az unokám nagyon jól úszik, már most nagyon büszke vagyok rá.
Remélem az idén is sok éremmel gazdagodik. S itt van még a bakancslistám! Erdély - Erdély....idén talán
összejön. Évek óta szeretnénk újra elmenni, immár 3. alkalommal. Mi nagyon szeretünk utazni. Nagyon sok
országban jártam már, de Montenegró....ez az én álmom! Oda még egyszer szeretnék elmenni: Tarához...a
Durmitor nemzeti parkba és természetesen a tengerpartra is. Persze mindezekhez a legfontosabb a jó
egészség: a családnak és magamnak is. A kis közösségünknek pedig békességet és összetartást, mert ha ez
van, akkor minden van.
Cséri Viktória: 2015 januárja van, ilyenkor mindenki leltárt készít az elmúlt évről, mit csinált rosszul, és
mit szeretne elérni. 2014 februárjában kezdtem el gitározni, és táncolni, azóta is a megszállottja vagyok. Én
felkészültem rád 2015! Az idei évi terveim közt van a gitározás, és a tánc folytatása. A személyes társaság
számomra fontosabb, mint hogy a közösségi oldalakon hangulatjelekbe fojtsam érzéseimet. Azt kívánom
mindenkinek, hogy többet foglalkozzon szeretteivel, és barátaival. Sokaknak már nem adatik meg ez a
lehetőség, ezért nekünk élnünk kell ezzel az ajándékkal, amit egymástól kaphatunk. Az idei évben nagyobb
figyelmet fordítanék a családomra, és nyáron tovább szeretnék időzni a Balatonon. Másik elvárásom az, hogy
iskolámban jól zárjam az évet és jeles, vagy akár kitűnő bizonyítvánnyal a kezemben büszkélkedhessek.
Egyelőre csak ezek a személyes vágyaim, de remélem programlistám hamarosan ki fog bővülni.
Kiss Alexandra: Az idei év legfőbb célkitűzése, hogy minél jobb eredményt érjek el az iskolában. Sokkal,
nagyobb energiával szeretnék tanulni, mert eddig sajnos eléggé elhanyagoltam.! Számomra az idei év a
pályaválasztást is jelenti. Most kell majd eldöntenem, hogy milyen szakmát választok, „mi lesz belőlem, ha
nagy leszek”. Szeretnék olyan döntést hozni, amit később sem bánok meg!
Emellett a számomra fontos emberekre és a barátaimra is több időt szeretnék fordítani, mert eddig őrájuk
sem figyeltem eléggé! Szerencsére a családommal kapcsolatban semmi új elvárásom nincsen, jó minden úgy,
ahogy van.
Némethné Cseh Andrea: Szerencsés embernek tartom magam, hiszen van 2 gyönyörű egészséges
gyermekem. Minden évben a legnagyobb boldogságot ők adják nekem! 2015 - ben is folytatom tovább a
Szememfénye Alapítványnál az önkéntes munkát. A gyógyíthatatlan beteg gyermekek és szüleik
támogatása és segítése már több éve szívügyem. Már eddig is nagyon sok ember csatlakozott hozzám és
remélem, az idén még többen leszünk. Vallom, hogy embertársaink segítésével, mi is egy kicsit jobb emberré
válunk. Múlt év nyarán mentem vissza dolgozni. Jelenleg az óvodában dolgozom, és nagyon jól érzem magam
az ottani közösségben. Annak meg főként örülök, hogy a gyermekeim ilyen színvonalas óvodába járhatnak!
Persze még további célokat tűztem ki erre az évre, amiket szeretnék elérni illetve megvalósítani! Minden
erőmmel dolgozom is rajtuk, s hiszem, hogy ha az ember elég kitartó nincs olyan dolog, ami ne sikerülne.

