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A kertészkedés népszerűsítésére és a tapasztalatok megosztására alakult 
Kertbarát kör.

Néhány hete tartotta alakuló foglalkozását a Kertbarát kör. Az újonnan alakult 
csoport szervezője Tóbel János polgármester, aki maga is őstermelőként 
aktívan kertészkedik és Imre Zsuzsanna kertészmérnök a Tankert 
házigazdája. Tóbel János nagy örömmel mondta el, hogy 25 fő jött a Művelődési 
Házba tartott első összejövetelre. Még a szomszédos Szőcről és Padragkútról is 
jöttek érdeklődők. Ekkor megbeszélték, hogy bár kialakítanak egy tematikát, 
amely szerint tervezik az egyes foglalkozásokat - ami az aktuális havi kertészeti 
munkákról szól - de mindig lehetőséget adnak egymás ötleteinek, 
tapasztalatainak megosztására is: 

- A következő foglalkozásra, én készülök a fahamu hasznosításával kapcsolatos információkkal, vetési naptárat 
tennénk közzé - ami ugye az időjárás és a csapadék miatt rugalmasan kezelendő - és a növénytársításról is 
szólnék néhány szót. Februárban magbörzét tartunk, ahol a halimbai földbe bevált fajtákat lehet elcserélni. A 
tavaszi egészségnapra pedig „kamramustrát” tervezünk, ahol a kör tagjai bemutathatják kamrájuk kincseit 
(savanyúságok, lekvárok, befőttek). Az őstermelői igazolvánnyal rendelkezők pedig még árusíthatnának is. – 
mondta a tervezett programokról a polgármester. Majd a tapasztalatok megosztásának fontosságával folytatta: 

- Olyan kertészkedésben, fák növények nemesítésében jártas helyi gazdákat is meghívtunk a körbe, akik több 
évtizedes gazdag tapasztalattal rendelkeznek. Úgy gondolom, ha ezt a tudást egy közösségben beszélgetés során 
meg lehet osztani, azzal mindenki gazdagodni fog. Az ő véleményükre, tanácsaikra, biztatásukra és 
elismerésükre is szükségünk van ahhoz, hogy egy fiatalabb generáció is elkezdjen otthon a saját kertjében 
gazdálkodni. Azt viszont már mindenki érzi és tapasztalja, hogy az egészséges élelmiszer - alapanyag mennyire 
fontos az egészséges táplálkozásban. Ezért is próbáljuk a ház körüli konyhakerti kertészkedést is 
népszerűsíteni. 

Tóbel János ehhez kapcsolódva elmondta, hogy március 9-én, délután Halimbán a művelődési házban rendezik meg 
a „Magyarország Legszebb konyhakertjei” programsorozat nyitó rendezvényét. Kovács Szilvia ötletgazda, Karcag 
város alpolgármestere személyesen ad tájékoztatást az előző évek eredményeiről és itt hirdeti meg az idei „ A 
legszebb konyhakertek“ - Magyarország legszebb konyhakertjei 2016. évi országos programját is. Sok szeretettel 
hívja és várja a halimbai kertbarátokat is. 

MEGHÍVÓ
„A legszebb konyhakertek” 

– Magyarország legszebb konyhakertjei program
2015. évi Évértékelő - 2016-os év Programhirdető - rendezvényére

Helye: Halimba IKSZT nagyterme (Halimba, Petőfi utca 22.)
Ideje: 2016. március 09. (szerda) 14.00 óra

Program
13.45  Regisztráció
14.00  Köszöntő – Tóbel János, Halimba község polgármestere

• Szabó Mátyás főosztályvezető előadása – Földművelésügyi Minisztérium, Agrárfejlesztésért és 
Hungarikumokért felelős államtitkárság, Agrárfejlesztési Főosztály 

•  „A legszebb konyhakertek“ - Magyarország legszebb konyhakertjei program bemutatása, a 2015. 
évi országos program értékelése  –  Kovács Szilvia ötletgazda, Karcag város alpolgármestere.                      

•  „A legszebb konyhakertek“ - Magyarország legszebb konyhakertjei 2016. évi országos program 
meghirdetés – Kovács Szilvia programigazgató, Karcag város alpolgármestere.                      

•  2015. évi „A legszebb konyhakertek” programban részt vett települések méltatása
•  2016. évi Együttműködési megállapodások ünnepélyes aláírása a csatlakozó települések képviselőivel

Megjelenésére feltétlenül számítunk!
      

Tapasztalatcsere és népszerűsítés 

(S.A.)

           Tóbel János      Kovács Szilvia - programigazgató

Halimba község polgármestere           Karcag város alpolgármestere 

Iskolánk tanulói közül többen is részt vettek azon a kulturális, irodalmi 
programon, amelyet a Művelődési Ház és a Községi Könyvtár szervezett 2015. 
január 28-án csütörtökön délután. A családias légkörben egy tea mellett 
Györkösné Baráth Anikó könyvtáros és magyar szakos tanárnő beszélgetett a 
gyerekekkel az olvasásról, annak szépségéről, öröméről, de egy – egy könyv 
elolvasásának nehézségeiről is. A programról a következőket nyilatkozta: 

- A téli időszakban kevesebb időt töltünk a szabadban, többet vagyunk a 
lakásban. A benti szabadidős tevékenységek között talán az egyik 
leghasznosabb, legjobb és talán a legegyszerűbb időtöltés lehet az olvasás. 
A Kedvenc könyvem címmel meghirdetett rendezvényen – az olvasást úgy 
próbáltuk népszerűsíteni, hogy - a gyerekek egymásnak mutatták be kedves és nemrég olvasott könyvüket. 
Az előzetesen kiválasztott könyvekről néhány perces ajánlót kellett mondani, majd kedvcsinálóként fel is 
olvashattak egy-egy izgalmasabb részt a könyvből. 
Az alsó tagozatosok kedvenc kötetei közül Pelczhoffer Orsolya Zizi egyik naplóját, Schvarczkopf Mónika A 
varázslatos állatbirodalom Tapsifülről szóló kötetét és Földi Veronika Az Én Suzy P. felesleges harmadik 
című könyvét mutatták be. Kovács Bonita a kamaszok mindennapjait megelevenítő Kalapos Éva D. A. C. 
sorozatából, Noszlopi Sarolta pedig a szintén mostanság népszerű Leiner Laura Bábel című könyvéről 
beszélt.  

Ezt követően én is ajánlottam a gyerekeknek könyvet. Az általános iskolás korosztályhoz közel álló G. Szabó 
Judit könyvei közül választottam a Rózsás Letíciá-t. Az írónő ellenállhatatlan humorú könyve igazi 
különlegesség: egyszerre krimi, mese, szerelmi történet és kísértethistória. Csak ajánlani tudom 
mindenkinek, a gyereknek ugyanúgy, mint a felnőtteknek, hiszen a mai családok mindennapi gondjai, örömei 
elevenednek meg a könyv lapjain. Szinte magunkra ismerhetünk a szereplőkben és velük történt 
eseményekben. Akár egy közös olvasmányélmény is lehet, ha a szülő és a gyerek is elolvassák. – mondta a 
szervező tanárnő.  

Kedvenc könyvem – kalandozások a könyvek birodalmában

(S.A.)

Februári ajánló:

- 2016. február 19-én, pénteken 15 órától Farsangi játszóházba várják a 
gyerekeket. A délután programjában kézműves foglalkozás, fánksütés, 
farsangi népszokások megismerése és táncos mulatság is szerepel. 
Minden érdeklődőt sok szeretettel várnak a Művelődési ház, a 
Gyermekjóléti szolgálat és Védőnői szolgálat munkatársai.

- 2016. február 18-án, csütörtökön 10 órától újra várják a 0 – 3 éves korú 
babákat egy kis délelőtti mókázásra. Hozd el anyát és apát is! Játsszunk 
egy jót a déli szunyóka előtt! 

- 2016. február 20-án, szombaton 10 -12 óra között Magbörzére hívják a kertbarátokat! 

- 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
- Minden hónap 2. csütörtökén 16 órától a Kertbarát kör tartja foglalkozásait. 
- Csütörtökönként 17.30-18.30 Jóga foglalkozás, amire szükség van kényelmes ruha és polifom!
- Minden hónap 1. és 3. csütörtökén Nyugdíjas klub.

Vezeti: Jánosi Istvánné

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.

A Művelődési Ház aktuális információi



Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal Halimbai Kirendeltség
Halimba, Petőfi S.u. 16. 
Telefon: 88/503-420, 237-003  Fax: 88/237-003 
Ajkai központi szám: 88/521-100
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 Halimbán: hétfő: 8 -11, kedd: 13 -17, szerda: 8 -11, péntek: 8 -12. 
Figyelem! Változás! Szőcön, csütörtökön 14 -16 óráig van rendelés.
Tanácsadás: kedd: 11.00-12.00. 
Iskola-egészségügy: szerda12.00-13.00. 
Orvosi ügyelet: 16.00-tól másnap 08.00-ig: Ajka, Korányi u.1. Kórház, Fertőző épülete 
Telefon: 88/521-844, 88/521-800/241. 

Körzeti Védőnői Szolgálat (Halimba, Szőc)
Halimba, Ady E. u. 15.
Szalai Katalin okleveles védőnő, babamasszázs oktató, CSVSZ tanácsadó
Telefon: 06/20-566-3252 
e-mail: vedono@halimba.hu
weboldal: halimbavedono.freeweb.hu
Önálló védőnői tanácsadás: Kedd: 8.00-10.00; 13.00-15.00

Gyógyszertár- Fiókgyógyszertár
Halimba, Kossuth u. 38/A. 
Nyitva: hétfő és szerda: 10 -11, péntek: 11 -12.

Ajkai Család – és Gyermekjóléti Központ 
Központi adatok: 8400 Ajka, Móra Ferenc u. 7. Tel/fax: 06-88/508-320
E-mail: csskajka@ajkanet.hu Web: www.tersegicsaladsegitoajka.eoldal.hu
Halimbai ügyfélfogadás helye: 8452, Halimba Ady Endre utca 15. 
Család és gyermekjóléti szolgálat: Galler-Mike Éva családgondozó 06-20-470-9515 
Házi segítségnyújtás: Rózsa Irén és Kárerné Kovács Alexandra gondozónők

Művelődési Ház
Halimba, Petőfi u. 22. 
Lukács Zsanett művelődésszervező
Pintérné Németh Tímea kulturális közfoglalkoztatott
Telefon: 06 88 237 067 és 06 20 263 8388 
E-mail cím: muvhaz@halimba.hu
Nyitvatartás: hétfő: szünnap, kedd- péntek: 10.00-18.00, szombat: 14.00-19.00. 

Falugazdász
Ügyfélfogadás helye: 8452 Halimba, Petőfi u. 22. 
Időpontja: szerda 13 -14 óra között 
Falugazdász: Albrecht László 

Községi Könyvtár
Dr. Szalai Miklós Általános Iskola 8452 Halimba Petőfi u. 39.
Nyitvatartás: hétfő és csütörtök 16 – 18 óráig, szombaton 9 – 11 óráig. 
Könyvtáros: Györkösné Baráth Anikó 

Közérdekű információk

Mráz Attila 8 év közéleti munka (két ciklusban volt alpolgármester) és 25 év 
bányában eltöltött év után, fiatal nyugdíjasként, döntött úgy, hogy a következő 
25 évet a méhészetnek szenteli. 

Attilával egy nyári délelőttön beszélgettem kerti pihenőjében, melynek 
középpontjában áll az a saját készítésű kemence, mely régi álmát tette valósággá. 
Erről és méhészkedésének kezdeteiről így mesélt:

- Nyugdíjas éveimre már előre nagyon tudatosan készültem. Még dolgoztam, 
amikor már elkezdtem gondolkodni, tervezgetni, hogy mit csináljak, mihez 
kezdjek, ha abbahagyom az aktív munkát. Az egyik álmom az volt, hogy ha 
egyszer elmegyek nyugdíjba, akkor egy kemencét építsek magamnak. Ez el 
is készült. Majd jött a méhészkedés, ami mindig is közel állt hozzám. Édesapám még 1979-ben vásárolt Mráz 
Laci bácsiéktól hét család méhet és én szívesen besegítettem neki, de a munkám miatt akkor nem tudtam erre 
koncentrálni. Ekkor viszont adott volt a lehetőség, vásároltam méheket, és elvégeztem a méhészeti iskolát is. 
Ott jöttem rá, hogy régebben mennyi mindent másként kellett volna csinálni. Az elmúlt évek során azonban én is 
tapasztalatot szereztem, amit szeretnék majd továbbadni.

- Nemcsak foglalkozol a méhekkel, de a hozzád látogatóknak be is mutatod a méhészetet. Több honlapon olvasom 
„Méhsimogatás” programodat. Úgy látom a falusi turizmus felé is nyitottál. Miért? Mit mutatsz meg az 
érdeklődőknek?

- Még képviselőségem idején láttam, hogy a Halimba fejlődésének egyik fontos eleme lesz a turizmus. 
Támogattam is az ezirányba történő fejlesztéseket: Gyógynövényes Tankert, Emlékház, Bányászati 
Gyűjtemény stb. Saját magam, akkor kapcsolódtam be, mikor Paksa Jenő kialakította az Ezüstfenyő 
Turistaszállót. A vele való kapcsolat során jött az ötlet, a méhsimogató kialakítására. Azt tapasztaltam, hogy 
sajnos az emberek nagyon keveset tudnak a méhekről, az iskolában alig tanulnak róluk a gyerekek, de még a 
szakemberek az állatorvosok is csekély információkkal rendelkeznek. Ezen szeretnék változtatni azzal, hogy egy 
üvegkaptárban bemutatjuk a méhek életét, kihangsúlyozva, hogy nem kell félni tőlük, meg lehet velük 
barátkozni, s mennyivel gazdagabbá teszik az életünket és az étrendünket. Az esetleges méhtámadások ellen 
pedig komplett védőfelszerelésekkel látjuk el a látogatókat. Szerencsére van érdeklődés, jönnek az ország 
minden tájáról. A bemutató mellett mézkóstolásra és vásárlásra is lehetőséget biztosítunk. Visszajelzések 
alapján, büszkén mondhatom, hogy nagyon jó minőségi mézünk van, ami talán azoknak a halimbai 
gyógynövényeknek is köszönhető, amelyekről a méhek a nektárt gyűjtik. Emellett biztos vagyok benne, hogy a 
méhek egészségét is védik ezek a gyógynövények, mivel ezen a környéken nem igen van megbetegedés. 
Attila még hozzátette, hogy a méhészkedés háttérmunkáiban családtagjai is aktívan részt vesznek. Felesége Éva és 
lányai Nóri és Anna a címkék tervezésében, készítésében, bemutatók szervezésében és a méz árusításában 
segítenek. 

- Mik a terveid a jövőre nézve?
- A melléképületeinkben egy kis múzeumot szeretnénk kialakítani, ahol bemutatnánk a méhészkedés során 
használt eszközöket, méhészeti folyamatokat. Ezzel is színesítve programcsomagunkat. Emellett szakmai 
érdeklődésemet most azok a megfigyelések kötik le, amelyek a méhek életmódja, viselkedése és az időjárás 
kapcsolatával vannak összefüggésben. Ezért is vásároltam a közelmúltban egy meteorológiai állomást. 
Záró gondolatként újra csak kihangsúlyozta, hogy szeretni kell a méheket, hiszen fontos részei az életünknek. Főleg 
a mai világban, amikor az alternatív egészségterápiák egyre jobban felértékelődnek. Ezért is szeretné minél több 
emberrel megismertetni a méhek csodálatos világát. 

 „Minél több emberrel szeretném megismertetni a méhek csodálatos világát” 

(S.A.)

Az idei évben elsőként alsó tagozatos tanulóink karneváloztak a Művelődési 
Házban. Rostáné Dél Tímea köszöntője után minden osztály rövid zenés 
produkcióval lepte meg a közönséget. A forró hangulatot az 1. osztályosok 
Tűztánca indította. Majd a második osztályosok retró korszakot idéző 
produkciója következett. A harmadik osztályosok mignon tánccal, végül a 
negyedikesek M&M csokigolyó tánca zárta az osztályok bemutatkozását. A 
tanulók egységes jelmezei a szorgos anyukák, a táncos koreográfia megtanítása 
pedig a tanító nénik munkáját dicséri. Az ezt követő jelmezes felvonulás és 
egyéni bemutatkozás során láthattunk olyan saját kezűleg készített jelmezeket 
is, mely a szülők ötletességét, kreativitását bizonyította. Az elmaradhatatlan 
ügyességi játékok (csokievés késsel-villával, seprűstánc, lufival táncolás stb.) 
most is nagy sikernek örvendtek. A mókázás után a büfében- az édesanyák, nagymamák szorgos kezeit dicsérő - 
finom sütemények várták a gyerekeket. Ezek után az osztálytorták elfogyasztása „már csak hab volt a tortán”. A 
délután fénypontja a tombolasorsolás volt. Mindenki izgatottan nézte a szelvényeit. Jó pár kisdiákunknak ez a nap 
igazi „szerencse szombat" volt, hiszen szinte minden percben szaladtak az ajándékokért. 

Köszönjük a Szülői Munkaközösségnek és az aktív szülőknek a szervezést és a lebonyolításhoz nyújtott munkát. 
Emellett mindenkinek köszönetet mondunk a felajánlott tombolatárgyakért és a finom süteményekért. 

Iskolai farsangi mulatság

(S.A.)


