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2016. augusztus 12. péntek
13.30 -    20.  jubileumi gyermek horgászverseny a kis-tónál, nevezni a helyszínen lehet

2016. augusztus 13. szombat
8.00   -  Zenés reggeli ébresztő
9.00  -  Gyermek és felnőtt futball bajnokság (Várjuk a csapatok, utcák jelentkezését  

augusztus 10-ig a Művelődési Házban.)

16.00 - 18.30  VÉRADÁS a Művelődési Ház nagytermében
16.00 - 17.00  Villám Solymász Bemutatócsoport
17.00 - 17.40  Férfias játékok! Fafaragó ügyességi bemutató motorfűrésszel!
17.40 - 17.50  Tóbel János polgármester ünnepi köszöntője
17.50 - 18.20  Tantucz Mihályné varrónő mennyasszonyi ruha bemutatója helyi modellekkel
18.20 - 19.00  Orfeum Operett Musical Társulat, Úrkút „Hétre ma várom a Nemzetinél…”
19.00 - 20.00  Gyöngyhalász Latin Zenekar latin-amerikai és spanyol zenei összeállítása
19.00 -  az ajkai Fekete István Vadásztársaság szarvaspörkölt vacsorára várja a falu lakóit
21.00 -  bál, zenél: Gábor és Tamás
23.30 -  Copacabana Brazil Showtánc

Vidámság, gyönyörű jelmezek, egzotikus ritmusok, szemet gyönyörködtető 
táncelemek kavalkádja a színpadon!

2016. augusztus 14. vasárnap
16.00 - 16.45  Interaktív élőzenés gyermekkoncert a Mézengúzok zenekarral
16.50 - 17.10  Magyarország legszebb konyhakertje! és a 20. horgászverseny eredményhirdetése
17.10 - 17.50  Platina Táncstúdió ajkai csoportja
17.50 - 18.20  "Holnap hajnalig ..."- Polyák Rita /ÉNBP ex-Reginája/ és Szelle Szilárd könnyűzenei 

műsora

18.20 - 18.45  Taiko dob bemutató és közös dobolás
19.00 - 20.00  devecseriFateRock Zenekar retro koncertje
21.00 -   bál, zenél: Gábor és Tamás

Háttérprogram:

Szombat:
16.00 - 20.00  Ugrálóvár (ingyenes)

   Fanyűvő Játékpark népi játékai (ingyenes)
16.00 - 18.00  ERT Autósport Egyesület autóinak kiállítása, élményautóztatás 

   az első óra ingyenes, utána 500 Ft/fő

A befolyt összeggel az Egyesület, a berhidai súlyosan beteg 21 éves, Vörös Klaudiát támogatja!

Halimba Község Önkormányzata tisztelettel és szeretettel meghívja 

Önt és kedves családját 

Nagyboldogasszony napi búcsú és Falunapi rendezvényére!

2016. augusztus 13-14.

A Hársfa óvoda nagycsoportosaival, utolsó közös program keretében 
június elején még ellátogattunk Mráz Attila látványméhészetébe. Zöld 
Óvodaként arra tanítjuk gyermekeinket, hogy a környezettudatos 
gondolkodás és magatartás nemcsak a Föld megóvása érdekében fontos. 
Hiszen ha feléljük a természeti kincseinket, visszaélünk környezetünk 
adottságaival, a saját életterünket pusztítjuk el.  Mindehhez volt egy 
újabb hasznos megtapasztalás ez a kirándulás. Attila sok szeretettel, és 
nagyon hasznos előadással várt bennünket. Mondanivalóját a gyermekek 
életkorához igazította, így érdekes dolgokat tudhattunk meg a méhek 
történetéről, a méhcsaládok felépítéséről, munkamegosztásáról:a házi méh háziasítása már mintegy 6000 
évvel ezelőtt megtörtént, voltaképpen az egyetlen háziasított rovarfaj. Feltételezések szerint a házi méh 
eredetileg Indiából származik. Améhcsaládban eltérő funkciót betöltő egyedek élnek együtt: az anyaméh, a 
herék és a dolgozók. Anyaméhből családonként egy van; szerepe a család gyarapítása. A herék hímek, és az 
anyák megtermékenyítéséért felelnek. A többi munkát a dolgozók végzik.A legnagyobb élmény a méh 
kaptárok megfigyelése volt. Testközelből figyelhettük a szorgos kis rovarok munkálkodását, természetesen 
a megfelelő óvintézkedések betartásával, és a szükséges védőfelszereléssel. Kóstolót is kaptunk finom akác- 
illetve vegyes virágmézből, ami annyira ízlett, hogy az utolsó cseppig elfogyott. Köszönjük a szíves 
vendéglátást a házigazdának!

Látogatás a méhészetben

Dorosziné Szántó Erika

        óvodapedagógus

A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium a Közlekedéstudományi Intézet 
közreműködésével, a 2014-2016. évi Közúti Közlekedésbiztonsági 
Akcióprogram keretében 2016. május 3-i benyújtási határidővel pályázatot 
hirdetett „Biztonságos Óvoda” címmel, melyre óvodánk sikeresen 
pályázott.  A program célja az óvodások biztonságosabb közlekedésre való 
felkészítésének elősegítése: az óvodák, óvodapedagógusok 
közlekedésbiztonsági szakmai támogatása, a közlekedésbiztonsági 
ismeretek széles körben történő terjesztése a korcsoport sajátosságait 
figyelembe véve. 
Előre egyeztetett időpontban, május 31-én látogattak el óvodánk nagycsoportosaihoz a pályázat kiírói, akik 
több kreatív, ötletes játék által mutatták be a biztonságos közlekedés fontosságát. A gyerekeknek először 
előadás formájában, majd kép kirakó, KRESZ tábla felismerő illetve különböző közlekedéssel kapcsolatos 
játékokkal, feladványokkal, feladatlapokkal tették színessé a programot. Több eszközt és szakmai 
háttéranyagot is kaptunk ajándékba a foglalkozásokhoz.
Előzetesen, a gyerekekkel heti téma keretében is foglalkoztuk 2 héten át a közlekedéssel, így készülve a 
programra. Külön ismerkedtünk a gyalogos közlekedés szabályaival és a közlekedési eszközökkel elméletben 
és gyakorlati tapasztalatszerzés útján egyaránt. Mivel gyermekeink sikeresen „vizsgáztak”, a program 
zárásaként megkaptuk, a „Biztonságos óvoda 2016.” címet.

Biztonságos óvoda program

Berzsenyi-Simon Szilvia

óvodapedagógus

Az EJHA Egyesület a Pula közelében levő Tálodi-romoknál tartotta július 9-én a havi gyűlését. A kánikula és 

a nyaralások miatt 15-en voltunk jelen. Elindulni volt csak nehéz a nagy melegben, a romoknál a fák alatt 

kellemes idő várt minket. Mindenki nagyon jól érezte magát. A felnőttek szalonnát, sonkát,  húst sütöttek. A 

gyerekek is megtalálták a maguk szórakozását: a nagyobbak megkeresték a geoládát, a kisebbek buborékot  

fújtak és pancsoltak a hideg forrásvízben. Mindenki megnézte a Tálodi kolostor romjait. Jót beszélgettünk és 

a kora délutáni órákban indultunk haza. Csak egy vidám, nyári vasárnap volt, jó társaságban, szép helyen, 

mégis maradandó emlékeket hagyott bennünk.

Gyalogtúra az EJHÁ-ban

Baloghné Varga Zsanett



Vasárnap:
16.30-18.30  Nosztalgia Kisvonat 
   Jegyek válthatók a Művelődési Házban, 200 Ft/fő.

Póni lovaglás, ugrálóvár, kirakodó vásár

Megjelenésükre számítunk!

Halimba Község Önkormányzata, Művelődési Ház – IKSZT

Támogatók:
SZÁNTÓ-ÉP Kft. 
Fekete István Vadásztársaság Ajka
Keller Krisztián horgásztó tulajdonos
Felnőtt Futball Klub

A programok lebonyolításában segítők:
Együtt a Jövőért Halimbán Egyesület - színpad

Felnőtt Futball Klub - fociverseny lebonyolítása

Halimba Község  Polgárőr Egyesülete és Öcs Község Polgárőr Egyesülete - rendezvény biztosítása

Ifjúsági Klub tagjai - szervezésben, lebonyolításban

Mráz László - szállítás

Keller Krisztián horgásztó tulajdonos és Shall Béla - horgászverseny 

Karbantartó csapat és a Gyógynövényes Tankert dolgozói - egyéb munkák

A programok változtatásának jogát fenntartjuk!

Bár az anyagi források elég szűkek, ennek ellenére két táborban is kipihenhették a tanév fáradalmait a 
halimbai gyerekek. Mindkét táborba csak néhány ezer forintos önrészt kellett befizetni, amely meg sem közelíti 
a hasonló táborok díjait.

Életmód tábor 2016

 A hagyományos Életmódtábor fő szervezője Galler-Mike Éva az Ajka Térségi 
Gyermekjóléti Szolgálat családgondozója volt. Az ő beszámolóját olvashatják:
Június 27 - július 1-ig ismét megrendezésre került a már hagyományosnak 
mondható egy hetes napközis, Életmód tábor, melyben 42 alsó tagozatos diák 
vehetett részt Halimba, Öcs és Szőc településekről.
A tábor céljai között szerepelt az egészséges életmódra, környezettudatos 
magatartásra nevelés, továbbá az egészséges táplálkozás szokásainak 
kialakítása is. Célunk volt, hogy a gyerekek megismerjék a szűkebb 
környezetükben fellelhető szabadidő eltöltési lehetőségeket. Igyekeztünk 
olyan programokat szervezni, hogy sokat mozoghassanak és játszhassanak a 
szabadban.
A programokon túl napi kétszeri étkezést (reggeli, ebéd) is biztosítottunk, s törekedtünk arra, hogy minden nap 
legyen az étrendben zöldség és gyümölcs is. A résztvevőket négy csoportra osztottuk, csapatkapitányokat 
választottunk, majd minden csapat nevet választott, csapatindulót írt és elkészítette a menetlevelét.
Az első nap a szőci Kútvölgybe kirándultunk. Szőcön csatlakozott hozzánk a helyi családgondozó, Illés Olga és 
15 gyerek is. A gyerekek nagyon jól érezték magukat, nagy lelkesedéssel vettek részt az akadályversenyben és a 
számháborúban. Jó étvággyal fogyasztották el a finom paprikáskrumplit, mellyel Szőc Község Önkormányzata 
vendégelt meg bennünket.
Második nap Öcsre látogattunk. Délelőtt a gyerekek sokat játszottak az öcsi focipályán. Ebédre finom 
langallóval és levessel vártak az öcsiek. Miután mindenki jóllakott, a Balogh család kalauzolásával
megnéztünk egy falusi gazdaságot. A gyerekek rácsodálkoztak a kisállatokra, megsimogatták a bocikat, majd 
az igazi házi tejet is megkóstolták.
A harmadik nap a halimbai Malomvölgyi pihenőparkba túráztunk, ahol sorversenyeken vehettek részt a  
táborozók. A jóízű gulyásleves Tóbel János jóvoltából került az asztalunkra, és majdnem mind el is fogyott.
Negyedik nap az ajkai Kristály fürdőt vettük célba. A gyerekek egész nap fürödtek, játszottak a szabadban. A 
legnagyobb sikere a vízi csúszdának volt, melyen majdnem minden gyerek lecsúszott.

Nyári táborok 

A tábor utolsó napjának helyszínei a helyi művelődési ház udvara és a Dr. Szalai Miklós emlékház kertje 
voltak. Ezen a napon csatlakoztak hozzánk az ajkai napközis táborban résztvevők is. A művelődési háznál 
kézműveskedni lehetett (papírfonás, papírmerítés, gyöngyfűzés, dobozkészítés) az emlékháznál 
gyümölcssaláta készítésben, pogácsa- szaggatásban ügyeskedhettek a táborozók.
Ebéd után szabad játék, majd eredményhirdetés és jutalomosztás következett.
A gyerekek hasznos tapasztalatokkal gazdagodhattak sok élményt szerezhettek a tábor során és a 
visszajelzések alapján a jövőben is részt vennének hasonló programokon.
A támogatók felkutatásában az óvoda technikai dolgozói, a programok szervezésében és lebonyolításában a 
Halimbai védőnő, az iskola alsós nevelői és technikai dolgozói, a Művelődési Ház és az Emlékház dolgozói 
segítettek. Külön köszönet illeti Vajainé Szijártó Margitot, és Poór Istvánnét, akik nyugdíjasként segítettek be 
a tábor lebonyolításába.
Mivel az idei évben a tábor megszervezéséhez nem állt rendelkezésre pályázati pénz, csak támogatók 
segítségével sikerült megvalósítani a programokat.  
Támogatóink voltak:

-Halimba Községért Közalapítvány
-Öcs Község Önkormányzata
-Halimba Község Önkormányzata
-Szőc Község Önkormányzata
- Dr. Szalai Miklós Általános Iskola 
  szülői munkaközössége
-Tóbel János
-Tóth Viktória
-Somlai Pékség Kft.
-Jég Trade Kft.

Köszönjük!
      Galler  - Mike Éva 

 Erzsébet tábor – Zánka

Az Erzsébet program által meghirdetett pályázatnak köszönhetően 
iskolánk tanulói június 19- 24-ig élvezhették a gondtalan pihenést Zánkán. 
Az első napok kedvezőtlen időjárása után, keddtől már a strandolásé volt a 
főszerep.  A fürdőzés mellett éjszakai túra, Ki mit tud, táncház, ügyességi - 
sportversenyek és balatoni hajókázás is színesítették a programokat.  A 
nyirádi és halimbai csapatok foci mérkőzésein alsó és felső tagozatos 
korcsoportban is a halimbai csapatok bizonyultak erősebbnek. A tábori 
olimpián tanulóink szintén sikeresen szerepeltek. A táborozók ellátása 
pedig minden igényt kielégített. - számolt be tapasztalatairól Nagy Noémi 
igazgató.

-Egyed Hús
-Jani Tamás
-EC Torony Kft
-Pannonsütő Kft.
-Egyed-hús
-Kovács István
-Csehné Majer Violetta
-Marcipán cukrászda
-Éden ABC

 (S.A.)

Az idei évben is képviseltette magát Halimba a Művészetek völgyében. A 
tíz napos rendezvénysorozaton a település az Éltető Balaton- felvidékért 
Egyesület Éltető Völgyében, Kapolcson a Csigaházában mutatkozott be. 
Az udvarba látogatók megismerkedhettek Halimba nevezetességeivel. A 
gyógynövényes és bányászati hagyományok mellett, az  EJHA egyesület, 
az üveggyár, a Herbaporta, a  Mráz méhészet is bemutatkozott, de a 
környék turisztikai és geológiai látványosságairól is  tájékozódhattak az 
érdeklődők. – mondta Imre Zsuzsanna kertészmérnök, az Emlékház 
vezetője. 
Idén is nagy sikere volt a gyógynövény-felismerő versenynek.  Gyógyteával és illatzacskóval jutalmaztuk a 
versenyzőket. Örömmel számolhatok be, hogy többen is nagyon pozitívan nyilatkoztak tevékenységeinkről, 
dicsérték munkánkat. Főleg a vegyszermentes körülmények között termelt növényeink közétkeztetésben 
való felhasználása kapott sok elismerést. Standunkat főként a gyerekekkel érkező családok, fiatalok 
keresték fel. Volt olyan család, aki néhány nap múlva már el is látogatott Halimbára, és tervezik, hogy még 
az ősszel visszatérnek és felfedezik a falu és a környék további látnivalóit is. Összességében sikeresnek 
értékelem a Kapolcson való részvételt, bízom benne, e programok révén a falu későbbi turisztikai 
látogatottsága is tovább növekszik.  – zárta gondolatait Imre Zsuzsanna. 

Halimba kincsei a Művészetek Völgyében


