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Iskolakezdési támogatás:
    - Iskolakezdési támogatásra jogosult minden állandó vagy tartózkodási hellyel életvitelszerűen Halimbán élő 

általános vagy középiskola nappali tagozatán tanuló gyermek törvényes képviselője és a fiatal felnőtt. Az 
iskolakezdési támogatást igénybejelentésen kell benyújtani ügyfélfogadási időben, a Polgármesteri 
Hivatalban, (8452 Halimba, Petőfi u. 16.). Vidéki iskolában tanuló diákoknak csatolni kell az érvényes 
iskolalátogatási igazolást is. 
Beküldési határidő: 2017. szeptember 15.

Lomtalanítás:
    - Évente egyszer, az egész településen, egy előre meghirdetett időpontban kívánjuk a lomtalanítást 

lebonyolítani, az ingatlanoktól összegyűjtve a lomhulladékot. Ezt a lehetőséget azonban csak azon ügyfeleknek 
tudja biztosítani az "AVAR AJKA" Nonprofit Kft., akik nyilvántartásukban szerződött partnerként 
szerepelnek az önkormányzat által megadott adatok alapján, és nincs díjhátralékuk. Aki részt kíván venni a 
lomtalanításon, kérjük jelezze a Polgármesteri Hivatalban (8452 Halimba, Petőfi u. 16.), 2017. augusztus 11-
ig.

Felhívás

Halimba Község Önkormányzata és a Pagony Táj- és Kertépítész Iroda Fotó és rajzpályázatot hirdet 
Halimba településén, a helyi lakosok számára. Fiataloknak, időseknek, gyermekeknek egyaránt. Mindenkitől 
örömmel várunk rajz és fotóanyagot, mellyel a Településképi Arculati Kézikönyv elkészítését segítik. 
Szeretettel várunk olyan műveket, melyek megmutatják nekünk, hogy Önök Halimbaiak milyennek látják  a 
településüket, valamint olyan részleteket mutatnak meg nekünk, amik Önök számára kedvesek. Mutassák 
meg nekünk fotó vagy rajz formájában: Miért szeretik Halimbát? Melyik a kedvenc házuk? Mit tartanak 
szépnek a faluban? Mit szeretnek a környező tájban? Honnan a legszebb a településkép? Mi határozza meg 
Halimba identitását? Miért látogassanak el a településre? Mire a legbüszkébbek Halimbán? Honnan a legszebb 
a kilátás? Mit érdemes megnézni?
Az elkészült anyagokat 2017. szeptember 10-ig várjuk a telepulesirajzesfotopalyazat@gmail.com vagy az 
önkormányzat irodájában papírlapon. 

Állásajánlat

Halimba község Önkormányzata állást hirdet 8 órás közfoglalkoztatási jogviszonyban kulturális asszisztens 
munkakörben 2017. szeptember 01. napjától határozott időre, bruttó 81.530,-Ft/hó bérért.
Bővebb információ a halimbai Művelődési Ház elérhetőségein: 88/237-067, 20/263-8388, 
halimbakulturhaz@vazsonykom.hu valamint muvhaz@halimba.hu).
Halimba község Önkormányzata

„Mindennapi kenyerünk”

Kedves Halimbaiak!
Az idei szezonban még két alkalommal nyílik lehetőség kenyér, langalló, kalács sütésére.
Tervezett időpontok: 
2017. augusztus 24. (csütörtök), szeptember 1. (péntek)
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). 

Önkormányzati és közérdekű információk

Az Erzsébet program által meghirdetett sikeres pályázatoknak 

köszönhetően az idei évben nincs okunk panaszra, hiszen a nyár folyamán a 

zánkai Erzsébet táboron kívül további két napközis jellegű tábor is várta a 

gyerekeket. Az 500 forint önrész pedig tényleg csak jelképes összeg volt, 

ahhoz képest, amennyibe ténylegesen kerültek a táborok. Ezekkel a 

táborokkal a családokon próbálunk segíteni, hiszen - míg a szülők 

dolgoznak - vigyázunk a gyermekekre, ellátást és tartalmas programokat is 

biztosítunk számukra. 

Július 10 – 14 között az alsó tagozatos tanulóknak szerveztük meg a 

hagyományos Életmód tábort. A hónap végén pedig a felsősöket vártuk 

szintén öt napra, az Unaloműző táborba. Napi ötszöri bőséges étkezés, póló 

és rengeteg program várta az 56 alsós és 33 felsős gyermeket. A programok 

hasonlóak voltak mindkét táborban, de alkalmazkodtunk a gyermekek 

életkorából adódó érdeklődési körükhöz is. Az alsósok Balatonfüredre 

kirándultak, ahol a kellemesen hűvös Lóczy barlangtól a városnéző dottó 

kisvonatból megnézték a reformkori város nevezetességeit. 

Külön érdekes színfolt volt a Tagore sétányon a Fina vizes Vb helyszínének 

látványa. A felsősök pedig Zánkán a helyi tájházban a falusi életmód 

mindennapjainak eszközei mellett a térség borászati kultúráját is megismerhették. A napot mindkét csapat 

balatoni fürdőzéssel zárta. Az „adrenalin löket” érzését az alsósok a kislődi, a felsősök a balatonfűzfői 

kalandparkban élhették át. 

Az ajkai Sportcsarnokban a sportágválasztó délelőtt izgalmas és változatos játékai még a leglustább 

gyerekben is kedvet ébresztettek a mozgásra. A táncházban az alsósok Sztyopa bácsival (Varga István) a 

felsősök Ramasz Lászlóval rophatták.  A felsősök a zord időjárás miatt, sajnos nem tudtak a szőci Róling 

tanyára kimenni, de az alsósok hősiesen gyalogolták le a közel 10 km-es távot. A mesés környezetben a 

lovaglás, a horgászat és a szalonnasütés azonban feledtette az út nehézségeit. 

A hazafelé vezető utat a szőci és halimbai falubuszokban ülve már könnyebb volt megtenni. Ezen kívül 

mindkét tábor programjában szerepelt helyi értékekkel való ismerkedés (emlékház, bányászati gyűjtemény 

stb), kézműves foglalkozás és természetesen szabadfoglalkozás is, ahol a gyerekek dönthették el, hogy milyen 

tevékenységek legyenek és melyikben szeretnének részt venni. Kötelező azonban semmi sem volt. Ekkor a 

kultúrház csocsója, pingpongasztala és biliárdja szinte egy percre sem pihent. A beszélgetésekből és az 

értékelő kérdőívekből, örömmel mondhatjuk, hogy a gyermekek számára tényleg élményekben gazdaggá 

tudtuk tenni ezt az öt napot. 

A szervezésben és a lebonyolításban aktív segítséget nyújtottak a Művelődési Ház (Lukács Zsanett, Pintérné 

Németh Tímea, Molnár Viktória), a Védőnői Szolgálat (Szalai Katalin), a Családsegítő Szolgálat (Galler – 

Mike Éva), az Emlékház (Imre Zsuzsanna), az Önkormányzat (Tóbel János) és az iskola (Nagy Noémi, Bellai 

Orsolya, Körmendi Ferencné, Mráz Attiláné, Schvarczkopf Anita) munkatársai. Dicséretet érdemelnek a 

gyerekek is, hiszen példamutató magatartásukkal és viselkedésükkel településünk és iskolánk jó hírét 

emelték. Külön köszönjük azon szülők munkáját is, akik az ételallergiában szenvedő gyermekek étkezésének 

biztosításához segítséget nyújtottak. 

Gazdag és változatos programokat kínáltak a nyári táborok a gyerekeknek

 

Schvarczkopf Anita



Idén is, ahogy már korábban hagyománnyá vált, a Föld Napját a szőci 
Kútvölgyben ünnepelték a halimbai óvodások. A kirándulás előtt, a 
korábban kiírt Fűfej-baba pályázatra készített alkotásokat díjazta 
Ágota néni, melyre összesen 17 remekmű érkezett, a hagyományos 
fűfej-babától, az ötletes állatkákig. A feladat az volt, hogy az óvodában 
kiosztott zoknikból, készítsenek a családok fűfej-babát, ezzel is 
szimbolizálva a Föld megóvásának fontosságát. A kiránduláson, 
óvodánk két csoportja vett részt, a Micimackó (nagy) csoport illetve a 
Zsebibaba (kis) csoport. A kirándulásra szülőket és testvéreket is 
invitáltunk. A nagycsoportosok gyalogtúra keretében érkeztek meg a 
Kútvölgybe, míg a kiscsoportosok, a bölcsődésekkel együtt, kicsit rövidebb gyalogtúra mellett, a 
menetrend szerint közlekedő autóbuszt is igénybe vették. Mindkét csoportból nagy örömünkre, szép 
számmal vettek részt kirándulni vágyó szülők és kisebb testvérek. Szerencsére az időjárás is nekünk 
kedvezett. A gyalogtúra mellett, volt idő játékra, focizásra, illetve az útravalóul készített gyümölcs 
elfogyasztására is. A túra során gyönyörködtünk a táj szépségében, élveztük a friss levegőt, majd az út 
során gyűjtött kincsekkel megrakodva, teli élményekkel tértünk haza. 

Kirándulás a szőci Kútvölgybe, a Föld Napja alkalmából

 

Berzsenyi-Simon Szilvia
óvodapedagógus

Ezzel a címmel hívta egy kellemes szombat esti programra Imre 
Zsuzsanna a falu lakóit július 8-án. Bár a délutáni felhőszakadás és eső 
kétségessé tette a rendezvény lebonyolítását, de estére kellemes 
hőmérséklet várta a kertbe látogatókat.  Az ötletgazda szervező 
elmondta, hogy a piknikes családias hangulat az egész estére jellemző 
volt.
- Ahogy végiggondolom minden korosztály képviseltette magát. Jó 
volt nézni a szalonnát sütő apukákat, a vidáman játszó gyerekeket és 
az asztalokat körülülő, beszélgető családokat.  A gasztronómiai 
kínálatban gyógynövény teák, szörpök, pogácsák és citromfüves 
sütemények szerepeltek.
A programmal kapcsolatosan elmondta, hogy a gyerekek játékos térképes feladatlappal járták körbe a 
kertet. Emellett lengőteke, célbadobó is színesítette a kínálatot.  Eközben a felnőttek fényképvetítés 
keretében megismerhették a kertben folyó munkákat.  Az este csúcspontja a Kneipp – féle „Mezítlábas 
tanösvény” átadása és a fáklyás éjszakai kertbejárás volt.  
Imre Zsuzsanna az ösvény átadásán röviden beszélt a névadóról Sebastian Kneipp német papról, majd 
az ösvény jótékony hatásáról is ejtett néhány szót:  
- A mezítlábas ösvény egy nagyon jó terápia, hiszen mezítláb járunk különböző textúrájú anyagokon. 
Ezek a természetes anyagokból (toboz, homok, szalma, tégla stb.) kialakított útszakaszok hol 
puhábbak, hol keményebbek, hol érdes és hol sima érzetet keltenek. Ez egy nagyon jó talpmasszázs.  
Aki bátor az bekötött szemmel is végigjárhatja az ösvényt. Teljesen más érzés megélni így az egyes 
szakaszokat, hiszen ha kikapcsoljuk, a látást a többi érzékszerv felerősödve érzékeli a külvilág ingereit. 
Ezután Tóbel János polgármesterrel átvágták a nemzeti színű szalagot és a jelenlévők birtokba vették 
az ösvényt. A besötétedést követően pedig fáklyás családi kertbejárás vette kezdetét, ahol minden 
érzékszerve ható feladatok fokozták a hangulatot:
- A résztvevőknek tapintás alapján kellett felismerni különböző terméseket, anyagokat. Illóolajakat, 
fűszernövényeket pedig szaglás alapján beazonosítani vagy növényeket megnevezni kóstolás után. 
Érdekességként pedig a  liktáriumos házban bemutattam azokat, akár a kertünkben is begyűjthető 
növényekből és otthon is megtalálható természetes összetevőkből készült ápoló szereket (fogkrém, 
sampon, arckrém), amelyeket akár mi is könnyen elkészíthetünk. 
A pozitív visszajelzéseiből felbuzdulva Zsuzsa már a következő –augusztus 26-i szombati 
nyárbúcsúztató - kerti pikniket szervezi.  A programban zene, filmvetítés és játékos foglalkozások 
szerepelnek. Az este részletes programjáról és kezdési időpontjáról a hirdetőtáblákon, postaládákban, 
az Emlékház és a Művelődési Ház facebook közösségi oldalán adnak majd tájékoztatást. Tervei szerint 
tavasztól őszig a családi kerti piknik rendszeres programként jelenik meg Halimba közösségi életében. 
A szervező ezúton mond köszönetet a segítségért, a sütemény és pogácsa sütésért: Poórné Violnak, 
Torma Istvánné Jolikának, Galler – Mike Évának és Jánosiné Eszti néninek. 

Éjszakai barangolás egy „láthatatlan” kertben 

 

(S.A.)


