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Kedves Szülők, Kedves Gyerekek!

A halimbai Művelődési Ház – IKSZT, a Gyermekjóléti és Védőnői Szolgálat, a Dr. 

Szalai Miklós Általános Iskola szervezésében sok szeretettel meghívunk 

benneteket az Unaloműző Napok programsorozatra július 13. és augusztus 

5. között minden szerdán és pénteken.

Tervezett programok:

07.13. szerda 9.00 Művelődési Ház 9.00-12.00 Vöröskereszt által szervezett 

programok, kézműves foglalkozás, íjászkodás. 12.00-12.30 Ebéd a Tóbel János polgármesternél a HerbaPortán. 

13.00-15.00 kovácsolás Oppenauer Péteréknél. 
07. 15. péntek badacsonyi kirándulás Gyülekező 6.45-kor a Csocsó előtti buszmegállóban. Itt szeretnénk kérni a 

buszköltség kifizetését, melynek összege diák: 700 Ft oda-vissza. Strandolás a badacsonyi strandon. Szükséges 

felszerelés: fürdőruha, törölköző, naptej, élelem, innivaló, kevés költőpénz. 

07.20. szerda Róling Tanyára kirándulás. Gyülekező 9.00 órakora a Művelődési Ház elől, falubusszal illetve 

autóval megyünk a tanyára (Szőc után). Itt lehetőség lesz pecázásra (ehhez szükséges felszerelést hozzatok), 

lovaglásra, ebédre szalonnát sütünk. A szalonnasütéshez szükséges eszközöket (szalonna, nyárs, kenyér) a 

gyerekeknek kell hozni. Várható visszaérkezés 16 óra.

07.22. péntek ajkai strandolás. Gyülekező 8.30-kor a középső buszmegállóban, indulás a 8.40-es busszal (a busz 

költséget itt szedjük össze, összege 310 Ft) Szükséges felszerelés: fürdőruha, törölköző, naptej, élelem, innivaló, 

kevés költőpénz. Várható visszaérkezés 16 óra. Esőnap: ajkai mozi látogatás, múzeum megtekintés. 

07.27. szerda kirándulás Tapolcára, városnézés, Malom-tó, Vass Albert múzeum, fagyizás. Gyülekező a középső 

buszmegállóban, gyülekező 9.20-kor, indulás 9.40-es menetrendszerinti járattal. Buszköltség 500 Ft (oda-vissza) 

amit indulás előtt szedünk be. Szükséges felszerelés élelem, innivaló, némi költőpénz. Várható visszaérkezés 16 óra.

07.29. péntek kirándulás Budapestre megnézzük a Hadtörténeti Múzeumot, a Millenáris Parkot, és a 

Láthatatlan kiállítást, illetve lesz egy meglepetés program. Gyülekező 6.15 a középső buszmegállóban, 6.30 

menetrendszerinti busszal utazunk Ajkára, onnan a 7.30-kor induló vonattal megyünk tovább. Várható 

visszaérkezés Budapestről a 16.30-kor induló vonattal, Ajkáról a 19.20-kor induló busszal. A vonat illetve a 

buszköltséget valamint a Hadtörténeti Múzeumba a belépőjegy árát induláskor szedjük össze, melynek összege 1.300 

Ft. Szükséges felszerelés: kényelmes ruházat, cipő, élelem, innivaló, költőpénz.

08.05. szerda délelőtti program: kenyér,- kalácssütés (az esti szalonnasütéshez lesz kenyér)az Emlékháznál. 

Gyülekező 9 órakor az Emlékháznál. 12 órakor ebéd,

Esti program: túra a Malomvölgybe sok-sok meglepetéssel. Gyülekező 19 órakor a Kultúrház előtt. Szükséges 

felszerelés: réteges ruházat, kényelmes cipő, kullancsriasztó szer, elemlámpa, szalonnasütéshez szükséges 

élelmiszer és eszközök. Az esti programon a szülők megjelenésére is számítunk!
A távolsági kirándulásokra a gyerekek minden esetben feltétlenül hozzák magukkal a diákigazolványukat, a 

buszköltséget pontosan annyit hozzanak.
A programoknál felmerülő költségeket (ebéd, kovácsolás, lovaglás, horgászat, belépőjegyek) Halimba Község 

Önkormányzata és a Halimba Községért Közalapítvány támogatja, illetve pályázatból finanszírozzuk!
Jelentkezés: 2016. június 30-ig, 12 éves kortól 15 éves korig, a Művelődési házban, nyitvatartási időben. 

Bővebb információ a Művelődési Házban kérhető. 
A programok, költségek tájékoztató jellegűek, melyek a programsorozat ideje alatt változhatnak!

A Művelődési Ház aktuális információi

A tavaszi családi egészségnap már több éve hagyomány. Az idén április 30-án, 

szombaton délután a Művelődési Házba várták a település lakóit. Lukács Zsanett 

szervező elmondta, hogy próbálták úgy összeállítani a programkínálatot, hogy a 

család minden tagja megtalálja az életkorának és érdeklődésének megfelelőt. 
- A már megszokott ingyenes vércukor-, vérnyomás-, koleszterinszint-, 

testsúly mérése mellett mindig szeretnénk újdonságokat is bemutatni, ezért 

a rendezvényt kiegészítő programokkal is színesítjük. Így az idei évben 

lehetőséget biztosítottunk a térségben élő és helyi termelők termékeinek 

bemutatatására. A természetes alapanyagokból készült sajtok, mézek, 

szörpök kóstolója és vására mellett a kézműves szappanok készítését is 

megismerhették a résztvevők. A legkisebbeket légvár és kézműves 

foglalkozás, a hölgyeket smink és kézápolási tanácsok várták. A helyi általános iskola zumba csoportja, az ajkai 

hastáncosok és aerobikos kislányok a mozgás egészségmegőrző szerepére hívták fel a figyelmet. A nagyteremben 

pedig szemet gyönyörködtető látványban volt részük azoknak, akik megnézték az „Család és egészség” címmel 

kiírt rajzpályázat munkáit. Előadóink közül talán kiemelném Jámbor Szilvia dietetikust, aki az ételallergiákról, 

és Dr. Szabó Bence orvost, aki a kisgyermekek egészséges táplálásáról és a leggyakoribb betegséget jelző tünetről, 

a lázról, s annak csillapítási lehetőségeiről beszélt. Halimba révén természetesen a gyógynövények sem 

maradhattak ki. Dr. Babulka Péter gyógynövény- és népi orvosláskutató filmvetítéssel egybekötött előadásában a 

Kárpát- medence gyógynövénykincseivel ismertette meg a jelenlévőket. A tibeti hangtálak, a rezgésterápia és az 

XBody MMS tréning mozgásprogram csak néhány azok közül az alternatív regenerálódási módszerek közül, 

amelyekkel a délután folyamán még megismerkedhettek a résztvevők. Az egészséges ételek kóstolóján pedig a 

későbbi elkészítésére is adott volt a lehetőség, hiszen minden finomság mellett ott volt a recept is. Az estébe nyúló 

rendezvényen hagyományteremtő szándékkal májusfát is állítottunk, amit a helyi iskola néptánccsoportja táncolt 

körbe. Bízom benne, aki részt vett ezen a napsütéses délutánon programjainkon, megtapasztalta a testi-lelki 

feltöltődést.”  - értékelte a rendezvényt a szervező. 

A „Család és egészség” címmel kiírt rajzpályázat eredményei:

Óvodás korcsoportban:
1. helyezett Makkos Dorka
2. helyezett Pintér Tamara
3. helyezett Balogh Jázmin

Minden pályázónak gratulálunk!

Egy délután az egészség jegyében 

Felső tagozatos korcsoportban:
1. helyezett Kapeller Felícia
2. helyezett Földi Veronika
3. helyezett Földi Odett

Alsó tagozatos korcsoportban:
1. helyezett Makkos Anna 
2. helyezett Kovács Anna 
3. helyezett Németh – Gönczöl Roland

(S.A.)

Idén 6. alkalommal rendezte meg kislődi iskola hungarikum vetélkedőjét, a 

"Szeresd a magyart !". Az évről évre egyre nagyobb népszerűségnek örvendő 

megyei vetélkedőre az idei tanévben 72 csapat jelentkezett. Az előzetes feladatok 

megoldása után, közülük választotta ki a zsűri azt a 12 csapatot, akik május 6-án 

mérhették össze tudásukat a kislődi Sobri Jóska Kalandparkban. Köztük volt 

iskolánk csapata is. Kovács Bonita, Schvarczopf Kinga, Domokos Milán már 

tavaly is részt vettek a versenyen, az idén Galler Ábris 7. osztályos tanuló 

csatlakozott a Halimbai Gyógynövények névvel induló csapathoz, akiket Nagy 

Noémi igazgatónő készített fel.  A résztvevők elmondták, hogy a 12 állomásból 

álló versenyen, változatos feladatokon, rejtvényeken keresztül kellett számot 

adni Hungarikumok, nemzeti parkok, irodalmi ereklyék, „híres magyarjaink” és 

még további Magyarországgal kapcsolatos témakörökben.A verseny után persze mindenki kedvére használhatta a 

park játékait is. Az eredményhirdetés számukra is meglepetést okozott, hiszen maguk sem gondolták, hogy a tavalyi 

hetedik hely után az idén - épp csak lecsúszva a dobogóról - a negyedik helyen végeznek.  Jutalmul - a tárgyi ajándékok 

mellett -családi belépőt is kaptak Bakonybélbe a Pannon Csillagdába.  

Szeresd a magyart! – hungarikum vetélkedő Kislődön



Iskolánk minden év májusában megemlékezik névadója Dr. Szalai Miklós 
esperes halálának évfordulójáról.Ekkor rendezzük meg hagyományos 
Emlékversenyünket is, melyre délután a térség általános iskoláiból érkeznek a 
négyfős csapatok.Ezen a délelőttön a közös élmények, az együttes gondolkodás és 
tevékenykedés hatására az iskola egy olyan közösségi színtérré alakult, ahol 
felnőtt és gyerek tagjai kötetlenebb formában, de aktív résztvevőként dolgoztak 
és játszottak együtt. 
Az iskola tanulói csapatokat alkotva több állomáson oldottak meg feladatokat.A 
felkészülés az előzetes gyűjtőmunkákkal már az előző héten megkezdődött. Az 
alsós tanulók 6 csapatban versenyeztek.Sajnos az esős időjárás miatt a tankertbe 
nem tudtunk lemenni, így a gyógynövényeket vágott és cserepes növények 
alapján kellett Anita néninél felismerni. Melinda néni rejtvénnyel, Robi bácsi gyógynövényes dallal várta a 
csapatokat. Edit néni a tornateremben alakította ki „horgásztavát”, ahonnan a környezetszennyező szemeteket kellett 
kihorgászni és a megfelelő szelektív gyűjtőbe elhelyezni. Andi néni az egészséges táplálkozás fontosságára hívta fel a 
figyelmet, Nóra néni pedig aktivitivel színesítette a programokat. A felső tagozatosok is csapatokat alkotva járták 
végig a helyszíneket.Edit néninél természetesen még a matematika is előkerült, de egy kicsit könnyedebb formában. 
Ételek fehérje és szénhidrát tartalmát kellett kiszámolni.Orsi néninél egészséges életmóddal kapcsolatos szólásokat 
kellett kirakni és elmutogatni. Zsolti bácsi Dr. Szalai Miklós munkásságáról kérdezett. Bea néni totóval várta a 
gyerekeket. Anikó néninél nemzeti parkjaink kerültek előtérbe. Tibor bácsi pedig a környezetvédelem aktuális 
kérdéseiről kérdezett. Biankanéni már sportosabb feladatokkal várta a csapatokat. Habár minden csapat nem lehet 
dobogós helyezett, de úgy gondoljukvalamennyi csapat győztesként zárta a délelőttöt, hiszen a megszerzett hasznos és 
praktikus ismeretanyag tovább bővíti eddigi tudásukat. Az eredményhirdetéskor minden csapattag ajándékban 
részesült, a győztes csapatok fődíja egy-egy torta volt, amelyet ezúton is köszönünk Bihrerné Sulyok Veronikának. 

(S.A.)
Alsós csapatok végeredménye:
1. helyezett „Szalai Manók” csapat
2. helyezett „A legjobb gyógynövények” csapat
3. helyezett „Kakukkfüvek” csapat
4. helyezett „Gyógynövények” csapat
5. helyezett „Szalai” csapat
6. helyezett „Kamillák” csapat

Gratulálunk!
Délután a térség általános iskolájából érkeztek 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. A visszajelzések alapján a versenyzők és kísérőik nagyon jól érezték magukat és máskor is szívesen eljönnek 
Halimbára. Ezúton köszönjük a támogatók felajánlásait:

• Bihrerné Sulyok Veronika
• Galler Attila
• Gfellner Tamás
• Mráz Attila 
• Roik Gábor

Dr. Szalai Miklós Emléknap

Felsős csapatok végeredménye:
1. helyezett 1. csapat  (vezető: Bakos Dalma)
2. helyezett 6. csapat  (vezető: Sipőcz Erik)
3. helyezett 7. csapat  (vezető: Schvarczkopf Kinga)
4. helyezett 5. csapat  (vezető: Szőke Péter)
5. helyezett 2. csapat  (vezető: Domonkos Milán)
6. helyezett 4. csapat  (vezető: Kovács Bonita)
7. helyezett 3. csapat  (vezető: Kiss Dávid)

• Vers László
• Halimba Községért Közalapítvány
• Halimba Község Önkormányzata
• Iskolánk Szülői Munkaközössége
• Iskolánk dolgozói

Parazsad süssön, kemence,
cipót puhára, kerekre,
lángost laposra, veresre,
jól süss, kedveskemence.  (Tarbay Ede)

Kedves Halimbaiak!
2016. június hónaptól a következő időpontokban ismét befűtésre kerül a falukemence, így 

lehetőség nyílik kenyér, langalló, kalács sütésére.
Tervezett időpontok: 
2016. június 24., július 8., augusztus 5., augusztus 26., szeptember 2., szeptember 16.
A kemencébe egyszerre 6-8 darab, 1.5 kg-os kenyér fér, ezért minden alkalomra 6 -8 fő 

jelentkezését várjuk. Egy darab fehér kenyér elkészítéséhez 1 kg lisztre és 1 élesztőre van 

szükség, amit a résztvevőknek kell hozniuk. Ha valakinek saját receptje van, aszerint is 

elkészítheti a kenyerét. A kemencében langalló és kalács is süthető. 
A falukemence befűtéséről a helyi önkormányzat gondoskodik. 
Jelentkezés és bővebb tájékoztatás Galler – Mike Éva családsegítőnél a 06 – 20 – 470 95 15-ös telefonszámon, vagy 

személyesen a Halimba Ady E. u. 15.  (az orvosi rendelő épületében). 

Süssünk, süssünk valamit

Az Ajkai Rendőrkapitányság új közlekedésbiztonsági kampányt indít
2016. május 23. és 2016. július 24. közötti időszakban.

A közlekedési kampánnyal azokat a kerékpárral közlekedő személyeket 
jutalmazza a rendőrség, akik a KRESZ-ben előírt szabályok betartásával 
közlekednek, viselik a kötelező és ajánlott védőfelszereléseket, a kerékpár 
műszaki állapota kifogástalan és azon a kötelező tartozékok hiánytalanok és 
működőképesek.
A nyereményjátékban való részvétel feltételei: 

• rendőrségi baleset-megelőzési programokon a kötelező felszereléssel ellátott 
kerékpár bemutatása, nyereményjátékon történő regisztrálás

• közlekedési ellenőrzés során igazoltatott, szabályok betartásával közlekedő 
kerékpáros járművezető, aki hozzájárul a játékon történő részvételhez.

• családtagjáról, hozzátartozójáról beküldött fotó az ajánlott/kötelező 
védőfelszerelés viselésével, kerékpáros közlekedés során.

A nyereményjátékra a fotókat a pleiveisza@veszprem.police.hu címre, „Kerékpáros kampány” jeligével 
várjuk. 
A képet küldő személy adata, elérhetősége szerepeljen, és csak arról készítsen fotót, aki előzetesen 
hozzájárult a kép rögzítéséhez, kiajánlásához. 
A kampányban résztvevők között a Városi Balesetmegelőzési Bizottság egy kerékpárt sorsol ki. 

A sorsolás időpontja: 2016. július 25.

Várjuk jelentkezését a teljesen ingyenes Digitális ismeretek számítógépes képzésre GINOP-6.1.2. programba!
Ha Ön az alábbi kategóriák egyikébe tartozik, akkor jelentkezzen a teljesen ingyenes képzésre:

- 25 év alattiak illetve pályakezdő fiatalok, akik tankötelezettségüket teljesítették, közép és felsőfokú intézménnyel 
hallgatói jogviszonyban nem állnak

- alacsony iskolai végzettségűek (ált iskola) és szakképesítéssel nem rendelkeznek
- Munkanélküliek
- közmunkások
- rendszeres jövedelemmel nem rendelkezők
- 50 év felettiek (korlátozás nélkül)
- nyugdíjasok
- gyes-rőlgyed-ről, gyet-ről, ápolási díjról visszatérők
- egy vagy több eltartottal egyedül élő felnőtt
- megváltozott munkaképességűek
- etnikai kisebbséghez tartozó személyek

A képzések a Művelődési Ház-IKSZT-ben lesznek megtartva (8452 Halimba, Petőfi u. 22.).
A tanfolyamok szeptembertől folyamatosan indulnak a rendelkezésre álló keret kimerüléséig. A jelentkezőket a 
jelentkezésük sorrendjében regisztráljuk. A jelentkezetteket rögzítjük a HIR informatikai rendszerbe, ahol a 
projektkonzorcium validálja (érvényesíti) a jelentkező jelentkezését, ha a feltételeknek megfelel és még áll 
rendelkezésre pénzügyi keret. Egy-egy csoport hetente 3 alkalommal, alkalmanként négy óra (5 tanóra) képzésen vesz 
részt, így összesen 14 alkalom, azaz 5 hét a képzési idő. Délelőtt és délután is indulnak képzések pl. 8-12-ig illetve 14-
18-ig, igény esetén hétvégi tanfolyamokat is szervezünk.
Képzési terv:
Gyakorlat orientált könnyen elsajátítható 70 tanórás képzési program.
A tanfolyam végén a résztvevők az európai közösség digitális irányelvet is teljesítő Tanúsítványt kapnak.
A csoport tagjai 7”-os tableten tanulnak, a tanfolyam végén mindenki megkapja AJÁNDÉKba azt a 
tabletet amin tanult!
Bővebb felvilágosítás és előzetes jelentkezés (jelentkezési lap kitöltése) a halimba Művelődési Házban, 
nyitvatartási időben!
Várjuk jelentkezését! 

Júniusi ajánló:
- 2016. június 20 - 24-ig újra településünkön táborozik a győri Liszt Ferenc Zeneiskola Fúvószenekara. 
- 2016. június 25-én, szombaton 15 órakor záró koncertet ad a győri Liszt Ferenc Zeneiskola Fúvószenekara a 

Művelődési házban. 
- Állandó programjaink: 

- Minden szerdán 13 -14 óra között Albrecht László falugazdász tart fogadóórát a Művelődési Ház kistermében. 
- Minden hónap 2. csütörtökén 16 órától a Kertbarát kör tartja foglalkozásait. 
- Nyári hónapokban a Nyugdíjas klub minden hónap 1. csütörtökén tartja összejövetelét. 

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.

Nyereményjáték


