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Rövid hírek a márciusi programokról

• Március 2-án szerdán délelőtt dr. Ligetes Melinda körzeti 

fogszakorvos végzett fogászati szűrővizsgálatot a gyermekek 

körében. A doktornő elmondta, hogy meg volt elégedve a 

halimbai gyermekek fogazatával. Dicsérettel illette a szülőket, 

hiszen úgy látta, fontosnak tartják gyermekeik egészséges 

fogazatának védelmét. Továbbra is arra kéri őket és a 

gyermekeket, rendszeresen ápolják fogaikat és vegyenek részt a 

szűrővizsgálatokon. Amennyiben szükséges éljenek a javasolt 

fogászati kezelések lehetőségével is. 

• Március 8-tól - 21-ig Oszkai Réka Tavaszváró Tündérek című 

kerámia kiállítását nézhették meg az érdeklődők. 

• Március 9-én szerda délután Halimba adott otthont a 

„Magyarország Legszebb konyhakertjei” programsorozat nyitó 

rendezvényének. Kovács Szilvia ötletgazda, Karcag város 

alpolgármestere személyesen adott tájékoztatást az előző évek 

eredményeiről és itt hirdette meg az idei  legszebb „A

konyhakertek“ - Magyarország legszebb konyhakertjei 2016. évi 

országos programját is. 

• Március 19-én, szombaton délután tavaszi pingpong-verseny 

volt. Az izgalmas verseny eredménye: 1. helyezett Berki 

Szabolcs, 2. helyezett Domonkos Milán, 3. helyezett Somogyi 

Márk lett. Gratulálunk! Köszönjük Györkös József segítségét!

• Március 22-én, kedden délután húsvéti kézműves foglalkozás 

várta a falu apraját, nagyját. A húsvéti ünnepkör szinte 

valamennyi jelképét megalkothatták az érdeklődők. 

Elkészíthették szobájuk húsvéti dekorációját, vagy 

családtagjainak szánt ajándékukat is. Köszönjük a 

lebonyolításban nyújtott segítséget Galler-Mike Évának, Szalai 

Katalinnak valamint az iskola és az óvoda dolgozóinak!

• Március 24-én, csütörtökön az Ifiklub tagjai üzem-látogatáson 

vettek részt Ajkán az AVAR Ajka Nonprofit Kft. -nél, ahol a 

hulladékválogató üzemet tekintették meg. Ez most éppen a 

legjobb időben történt, mivel településünkön mostantól szelektív 

kukákban lehet gyűjteni a szemetet. Köszönjük Vági Károly 

telepvezető kalauzolását.

• Március 26-án, szombaton kézműves délután volt az ifjúsági 

klubosoknak és barátaiknak. Bellai Orsolya vezetésével 

tojástartóból készítettünk különböző virágokat. 

A Művelődési Ház aktuális információi

Lassan egy éve, hogy először láttam Halimbán a tankertben. Fiatal, kamaszos 
külseje alapján először azt gondoltam, hogy egy egyetemi hallgató jött néhány 
hétre gyakorlatra. Majd egyre gyakrabban találkoztam vele a faluban, s 
különböző rendezvényeken. Ekkor már én is tájékozódtam és megtudtam, 
hogy ő Imre Zsuzsanna a gyógynövényes tankert új gazdája. Majd 
eldöntöttem, hogy a falu lakóinak is bemutatom. Néhány napja egy borongós 
áprilisi délelőttön az emlékház téli kertjében találkoztunk és virágültetés 
közben mesélt magáról:

- Balatonbogláron nőttem fel. Itt végeztem az általános iskolai és 
kertészeti középiskolai tanulmányaimat. Majd a kecskeméti kertészeti 
főiskolán szereztem szőlő- és gyümölcstermesztői szőlész- borász szakmérnöki diplomát. alap, majd másod
Ezt követően Budapestre költöztem és a Központi Statisztikai Hivatalban helyezkedtem el a 
Mezőgazdasági főosztályon.

 Erről a munkájáról így vall:

- Először azt gondoltam, hogy ez a munkakör egy „száraz irodai munka” lesz, de kellemesen csalódtam 
benne. Munkakörömhöz nagyon sok terepmunka (mezőgazdasági összeírások) tartozott, így az az első 
három évben szinte bejártam az egész országot. A gyakorlati tapasztalatszerzés mellett, elméletben is 
továbbképeztem magam, s kiegészítő szakirányú egyetemi végzettséget (MSc) majd mérnöktanári 
diplomát volt mszereztem. Néhány évet még  középiskolá ban is tanítottam. 

Majd elmesélte, hogy 2014 nyarán érezte, hogy mindenképpen változtatnia kell az életén, de még nem tudta, hogy 
milyen irányba. Ezért úgy döntött, hogy végigjárja a Portugálián át és észak-nyugat Spanyolországon (Galícián) 
vezető híres Szent Jakab (El Camino) zarándokutat. 

- Hiába volt biztos munkám, lakásom, biztos egzisztenciám valami hiányzott az életemből. Ezért is 
vállalkoztam a zarándokútra. Amikor hazatértem, már néhány hét alatt körvonalazódott bennem, hogy a 
gyógynövénykertészet lesz az én irányom. Még szűkebb környezetem is csodálkozott, amikor úgy hagytam 
ott a hivatalt, Budapestet, hogy nem volt másik állásom. 

Majd jó fél évig keresgélt, több helyre - köztük Halimbára is - beadta az önéletrajzát. Néhány helyre be is hívták 
elbeszélgetésre, míg végül 2015. tavaszán Tóbel János polgármester felhívta telefonon és állást ajánlott neki. 
Azóta itt van. Az elmúlt egy év munkájáról elmondta, hogy az volt a célja, hogy új arculatot adjon a 
gyógynövénykertnek és ezáltal minél több látogatót von zon a faluba. Ezért is helyez nagy hangsúlyt a marketing z
munkára. A leglátogatottabb közösségi portálon külön oldalt is nyitott a tankertnek, ahol szebbnél szebb 
fényképeket és aktuális információkat tesz fel a kertről. Szalai Miklós hagyatékának megőrzése mellett kiegészítő 
tevékenységként fűszernövények és zöldségek termesztésébe is belekezdtek. Az idén pedig már az óvodai konyha 
igényeit figyelembe véve veteményeztek el, hiszen a konyha feldolgozza az itt termelt bio zöldségeket. 

- Terveink között szerepel olyan fűszernövények termesztése is, amelyek kiváltják a mesterséges 
ételízesítőket. Ilyen például a sztívia,  vagy szeretnék saját ami édes ízével helyettesítheti a cukrot
termesztésű növényekből vegetát is készíteni. Ennek főleg azért is van jelentősége, mert egyre nő 
a ételallergiá ban szenvedő gyermekek száma. különböző k

Zsuzsi jelenleg egy olyan interaktív gyermek programcsomag készítésén is dolgozik, amely élményorientált módon 
biztosítja a lehetőséget a kert megismerésére. Szeretné a kertet egy olyan szemléletformáló oktató, bemutató 
kertté alakítani, amely egyre többféle gyógynövénycsaláddal és azok minél sokoldalúbb felhasználásával 
ismerteti meg az idelátogatókat. Záró gondolatként még elmondta, hogy kiemelt figyelmet kíván fordítani a 
településen működő oktatási intézményekkel való jó kapcsolat ápolására is. A kert nyitott kapukkal várja a helyi 
csoportokat, osztályokat is. Rendszeres foglalkozásokat is tervez a számukra, de nyitott bármely tantárgy 
tananyagának kiegészítéseként is hasznos információkat nyújtani. 

- Hiszem, hogy e korosztályok folyamatos szemléletformálásával egy olyan környezettudatos nemzedék 
növekszik majd fel, akik hozzáértően és bátran használják majd a természet gyógyító erejét.   – zárta 
gondolatait Imre Zsuzsanna.

Köztünk élnek: Hagyományőrzés és megújulás a tankertben 

(S.A.)



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.  
Várjuk minden konyhakerttel rendelkező kertművelő és közösség 
jelentkezését. 
Jelentkezési határidő: 2016. május 31.
Jelentkezési lap kérhető és leadható: Polgármesteri Hivatal

 

A kertek megtekintésére két alkalommal kerül sor, előzetes időpont egyeztetés alapján. 
Jelentkezéskor vagy a verseny idején szívesen vesszük fotók készítését a balkonról, kertről, amely segíti a bírálók 
munkáját. Az országos díjra jelöléskor 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, madárbarát kert kialakítása: található benne madáretető, itató, odú, illetve a kertben minél 
többféle fűszer és gyógynövény található.

8. Külön előny, ha több generáció műveli együtt a kertet a legkisebbtől a legidősebb családtagig.

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 ajánlása alapján. 

Eredményhirdetés: 2016. augusztus 14.

Halimba Község Önkormányzata meghirdeti a „Legszebb konyhakertek Halimba” programot 

Tóbel János 
Halimba polgármestere

 • Zárkert 1: zöldség
• Zárkert 2: gyümölcs
• Zártkert 3: vegyes (zöldség és gyümölcs)

 Nevezési kategóriák:
• Balkon: erkélyen kialakított
• Mini: 10- 50 m2
• Normál: 50 m2  felett
• Közösségi: Csoportok,
   szervezetek által megművelt kertek 

(S.A.)

2016. március 11-én délután a művelődési házban emlékeztek a halimbai 

lakosok 1848 márciusának eseményeire. Györkösné Baráth Anikó és 

Süketesné Fehérvári Beáta felkészítésében a helyi általános iskola tanulói 

versben és dalban elevenítették fel a kor jeles krónikásainak leírásait. 

Ünnepi köszöntőjében Tóbel János polgármester 1848 hőseinek összefogását, 

a jövő felemelkedésébe vetett hitüket és tenni akarásukat hozta példaként a 

mai kor embere számára is:
- Magunkévá kell tennünk azt az akaratot, amely bennük az ország, a nemzet 

jobbá tételére felbuzdult. Csak közösen érhetünk el eredményt.– emelte ki 

ünnepi beszédében a polgármester. 
Ezt követően a résztvevők a Petőfi utca 14-es ház előtt felállított emléktábla elé vonultak. Itt Nagy Noémi 

iskolaigazgató szólt arról, hogy egykor itt állt az a ház, amelyben Kossuth Lajos három gyermekét – a 8 éves 

Ferencet, a 6 éves Vilmát és az 5 éves Tivadart- bújtatták, miután a kormánynak menekülnie kellett a körbezárt 

Pest Budáról. Szőke Péter tanuló versben idézte meg a magyar történelem jeles személyiségét. Az ünnepség az 

emléktábla koszorúzásával zárult. 

Március 15-i megemlékezés

Megújult az ifjúsági klub

Az Ifjúsági Klub újjáalakult. 26 fő vett részt azon a gyűlésen, ahol meghatározták fő céljaikat és 

megválasztották a vezetőséget is. Az új vezető Tárnok Martin, helyettese Kozma Richárd lett! A fiatalokat 

összefogó klub célja, a helyi ifjúság képviselete, az aktív ifjúsági élet előmozdítása. A klub tagjai szeretnék 

közösséggé kovácsolni a halimbai fiatalokat és lehetőséget biztosítani a szabadidő tartalmas eltöltéséhez. 

Minden 12-25 év közötti halimbai fiatal csatlakozhat hozzájuk. Gratulálunk, és jó munkát kívánunk nekik! 

Reméljük, méltóképpen képviselik saját, illetve Halimba érdekeit! -adta a tájékoztatást Lukács Zsanett 

művelődésszervező.

Áprilisi ajánló:

- 2016. április 21-én, csütörtökön 10 órától újra a Baba – mama klub várja a kisgyermekes szülőket. 

- 2016. április 19-22-ig ruhagyűjtést szervez az Együtt a Jövőért Halimbán Egyesület. A ruhákat a 

kultúrház nyitvatartási idejében lehet leadni. 

- 2016. április 23-án, szombaton 9 - 10 között pedig az összegyűlt ruhákból lehet válogatni és elvinni. 

- 2016. április 30-án, szombaton újra Családi egészségnapra hívjuk a falu lakóit. A már megszokott 

szűrővizsgálatok, véradás, előadások és egészséges ételek kóstolója mellett, újra felelevenítjük a 

májusfa állítás néphagyományát. A programon közreműködik a Dr. Szalai Miklós Általános Iskola 

néptánccsoportja. Részletes program később a postaládákba bedobott szórólapon. 

Állandó programjaink: 

- Minden szerdán 13 -14 óra között Albrecht László falugazdász tart fogadóórát a Művelődési Ház 

kistermében. 

- Szerdánként 15 – 16 óra között gyermek Zumba foglalkozás. 

Vezeti: Nagy Noémi

- Szerdánként 17.30 - 18.30 óra között Pilates torna foglalkozás 

Díja: 800 Ft/ alkalom.

Vezeti: Farkas Viktória 

- Minden hónap 2. csütörtökén 16 órától a Kertbarát kör tartja foglalkozásait. 

- Minden hónap 1. és 3. csütörtökén Nyugdíjas klub.

Vezeti: Jánosi Istvánné

A programok változásának jogát fenntartjuk. A rendezvények pontos időpontját és a részletes programokat 

keressék a postaládákba bedobott szórólapokon. Emellett figyelmükbe ajánljuk településünk honlapját a 

www.halimba.hu–t és a facebook közösségi oldal Művelődési Ház IKSZT Halimba oldalát is, ahova szintén 

aktuális információkat teszünk fel.

Közérdekű információk

Tisztelt halimbai lakosok!

Az AVAR AJKA Kft. folyamatosan fejleszti a szelektív hulladékgyűjtési rendszerét Halimbán is. Aki 

igényelte, a sárga emblémával ellátott kuka-edényekben van lehetősége a halimbai lakóknak a szelektív 

hulladék gyűjtésére. Így az Együtt a Jövőért Halimbán Egyesület által indított, 2005 óta tartó szelektív 

hulladékgyűjtő programja március 20-vál megszűnt. Kérjük Önöket, hogy már a megszokott helyre (Magtár 

és a Vízmű közötti terület) NE tegyenek PET palackokat, illetve alumínium dobozokat! Akinek nincs 

háztartásában szelektív hulladékgyűjtő edény, az a faluban kihelyezett szelektív hulladékgyűjtő szigetekre 

viheti. 

Az Együtt a Jövőért Halimbán Egyesület ezúton is köszöni együttműködésüket, biztatva Önöket arra, hogy 

ezentúl is szelektíven gyűjtsék a hulladékot ezzel is óvjuk környezetünket!

KÖSZÖNJÜK!


