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Közérdekű információk

Halimba Község Önkormányzata
Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal

Halimba, Petőfi S. u. 16. 

Telefon: 88/237-003,88 /503-420,
Mobil: +36 20 473 3320

Fax: 88/237-003 

E-mail cím: halimba@vazsonykom.hu, hivatal@halimba.hu

Ügyfélfogadás: 

hétfő, kedd, szerda: 7.30 – 12.00, 12.30-16.00

csütörtök: nincs ügyfélfogadás 

péntek: 7.30 – 13.30. 
Pénztári órák: ügyfélfogadási időben 
A polgármester ügyfélfogadási rendje: hétfő: 8.00 - 10.00

A címzetes jegyző ügyfélfogadást tart Ajkán ügyfélfogadási időben.

Háziorvosi rendelő 
Dr. Dávid Éva háziorvos, üzemorvos, iskolaeü-, ifjúságvédelem szakorvos
Halimba, Ady E. u. 15.
Telefon: 88/237-013, 70/ 372-9329 

Rendelési idő Halimbán: hétfő: 8.00 -11.00, kedd: 13.00 -17.00, szerda: 8.00 -11.00, péntek: 8.00 -12.00

Csecsemő és terhes tanácsadás: kedd: 11.00-12.00

Iskola-egészségügy: kedd 12.00-13.00
Üzemorvosi ellátás: kedd 9.00- 11.00, szerda 11.00- 13.00 

Központi orvosi ügyelet: 16.00-tól másnap 08.00-ig, hétvégén és ünnepnapokon a nap 24 órájában: Magyar 

Imre Kórház, Ajka, Korányi u.1.; Telefon: 06 / 88 / 412 - 104
Rendelés Szőcön: csütörtök 14.00 – 16.00 óráig

Körzeti Védőnői Szolgálat (Halimba, Szőc)
Szalai Katalin okleveles védőnő,
Helyettes védőnő: Piller Gabriella Nyirád
8452, Halimba Ady Endre utca 15. 

Telefon: 06/20-566-3252 

e-mail: vedono@halimba.hu 
Várandós védőnői tanácsadás: Kedd: 8.00-10.00; csecsemő és kisgyermek: kedd 13.00-15.00
Orvosi tanácsadás: kedd 11.00-12.00

Iskola: csütörtök 9- 11 
Rendelkezésre állási idő: hétfőtől péntekig 7.30 – 15.30. 

Körzeti Fogászati szakrendelés
Med Dent Fogászati Kft.
8400 Ajka Bercsényi u. 1413/7
Dr. Ligetes Melinda fogszakorvos
Telefon:06 / 20 – 462 24 91, 06 /88/511-224 (előzetes időpont egyeztetés),
Rendelési idő: hétfő: 13.00-19.00 óráig kedd: 08.00-14.00 óráig; szerda: 13.00-19.00 óráig 

   csütörtök: 08.00-14.00 óráig; péntek: 08.00-14.00 óráig.

Gyógyszertár- Fiókgyógyszertár
Halimba, Kossuth u. 38/A. 
Telefon: 06 / 88 / 237 - 090

Nyitva: hétfő és szerda: 10 -11, péntek: 11 -12. 

Halimba a második otthonom volt

Pavlicsek Gyuláné Valika neve bizonyára sok halimbainak cseng ismerősen, 
főként azoknak, akik néhány évtizede az iskola padjait koptatták. Bár nem itt élt, 
mégis a mai napig úgy gondol a településre és annak iskolájára, mint második 
otthonára. Miután nyugdíjas lett már nem járt mindennap, de ha jött, nem tudott, 
úgy végigmenni a falun, hogy ne köszöntek volna rá és ne állították volna meg 
néhány szóra. Néhány napja pedig 80. születésnapja alkalmából Pálosiné Nagy 
Katalin, Nagy Noémi igazgatók és Tóbel János polgármester köszöntötték 
padragkúti otthonában. Ekkor mesélt magáról és a Halimbán eltöltött időszakról.

Valika néni gyermekkorában is Padragkúton élt és Ajkán végezte gimnáziumi 
tanulmányait. Ezt követően 4 éven át a helyi bányánál dolgozott, mint 
adminisztrátor. 1961-től képesítés nélküli pedagógusként kezdett tanítani, majd 
1967-ben magyar – történelem szakos tanári oklevelet szerzett a Pécsi Tanárképző 
Főiskolán. A főiskolai évekre így emlékezett:

- Hát, nem volt könnyű időszak: családom volt és már két gyermekem. A gyermeknevelés és a háztartási teendők 
mellett, persze még dolgoztam is. Mivel levelező képzés volt, a konzultációkra Veszprémbe, a vizsgákra Pécsre, 
utaztam. Még olyan vonatok jártak, amelyek utasterében középen volt a kályha és bizony, ha szükség volt rá, még az 
utasok is rakták a tüzet. Olyan is volt, amikor este egy tehervonatra kéretőztünk fel, hogy Ajkára haza tudjunk jönni.

1975-ig a padragkúti általános iskolában dolgozott, majd Halimbára hívták iskola igazgatónak. S előkerülnek a régi 
tablóképek is. 
„Most sem mondhatom, hogy nagyon egyszerű volt beilleszkednem és elfogadtatnom magamat a már összeszokott 
tantestülettel. Főleg, úgy, hogy ott volt a tantestületben az előző igazgató felesége és két olyan kolléga is, aki szintén 
igazgató szeretett volna lenni. Tehát várakozással teli időszak következett mindenki részéről. Én pedig tettem a 
dolgomat, ahogy tőlem tellett. Első tanítványaira ma is szeretettel gondol, akik közül lettek orvosok, pedagógusok, 
polgármester és sikeres vállalkozók is. Nagyon jó kis osztályközösség volt. Öröm volt köztük lenni. Hiszem, hogy a gyerek 
leginkább azt a tantárgyat szereti a legjobban, amelyik pedagógust is szereti. Úgy érzem engem is ez motivált a magyar- 
történelem szak felé. A saját gyermekeim nevelése közben pedig olyan tapasztalatokra tettem szert, amit az iskolai 
munkám során is kamatoztatni tudtam.” 
Beszélgetésünk során az iskolai élet színesebbnél színesebb programjai is megelevenedtek: a nyári balatonszepezdi 
táborozások, a Koszorúcska tánciskola Máté Pista bácsi tangóharmonika zenéjére, a régi farsangok a Wolfram zenekarral, 
a gyermeknapok palacsintasütései és a feledhetetlen színdarabok, aminek a rendezését is magára vállalta. 

- Nagyon szerettem ezeket az eseményeket. Ilyenkor kiléphettünk a kötöttebb iskolai keretek közül és megmutathattuk 
azt az oldalunkat is, amely a katedra mögött nem biztos, hogy látszott. Legyen ez szervezés, rendezés vagy akár 
kétkezi munka. Máig is hálás vagyok a szülőknek, hiszen gyakran kérni sem kellett őket, maguktól ajánlották fel 
segítségüket. Ha kellett jelmezt, díszletet készítettek, palacsintát sütöttek, vagy ha jött a jó idő tábort takarítottak. Ha 
valami elromlott mindjárt itt voltak segíteni a javításban. 

Valika néni már 24 éve nyugdíjas. 8 évig vezette az egyik padragkúti nyugdíjas  közösséget. Tánccsoportot, énekkart és 
számos kulturális programot szervezett.  Bár már nem vezetőként, de ma is részt vesz a civilszervezet munkájában. Jó 
időben szívesen kertészkedik és a befőzés tudománya sem áll tőle távol. Családjáról elmondta, hogy fia Győrben, lánya 
Magyarpolányban él. Két felnőtt unokával és két dédunokával is büszkélkedhet.2017-ben diplomaszerzésének 50. 
évfordulóján Aranyoklevélben részesült. Ezúton is gratulálunk, további jó egészséget és tartalmas hosszú életet 
kívánunk! Köszönjük a beszélgetést! (SA)

A tananyag fontosabb témakörei: 
• Gyógynövény, növényi drog és hatóanyag fogalmi meghatározása.
• Gyógynövények gyűjtése, szárítása, tárolása, feldolgozása. 
• Ismertebb gyógynövényfajok/növénycsaládok bemutatása: növényismeret, morfológiai jellemzők, termesztési 

sajátosságok, ápolási munkák.
• Alapvető termesztési ismeretek: szaporítás, vetésforgó, növénytársítás, tápanyag utánpótlás, komposztálás, 

magas/dombágyás, növénylevek használata, növényvédelem, talajtakarás, állatbarát kert, ökológiai termesztés.

Jelentkezés:
A tanfolyamra február 28-ig lehet jelentkezni az alábbi elérhetőségek egyikén: 

• Tel.: +36/20 229 6146
• e-mail cím: gyogynovenyeskert.halimba@gmail.com
• személyesen a halimbai Művelődési Házban, nyitvatartási időben. 

Cím: 8452 Halimba, Petőfi u. 22. 
Nyitvatartás: Kedd - Péntek: 10-18 h, Szombat: 14-19 h.

A tanfolyam minimum 10 fő jelentkezése esetén indul. 

Mindenkit sok szeretettel várunk, aki gyógynövény ismereti tudását megalapozni vagy bővíteni szándékozik!



Ajkai Család- és gyermekjóléti Központ  
8452, Halimba Ady Endre utca 15.
Galler-Mike Éva családsegítő
Telefon: 06-20-470-9515 
e-mail: csaladsegito@halimba.hu
Ügyfélfogadás: hétfő 8.00- 10.00
Kárerné Kovács Alexandra gondozónő
Rózsa Irén gondozónő
Telefon: +36-20/260-5447
weboldal: http://www.tersegicsaladsegitoajka.eoldal.hu/

Művelődési Ház - Integrált Közösségi Szolgáltató Tér (IKSZT) 
8452 Halimba, Petőfi u. 22. 
Lukács Zsanett művelődésszervező
Telefon: 06 - 88 - 237 067 és 06- 20 - 263 8388 
E-mail cím: muvhaz@halimba.hu, halimbakulturhaz@vazsonykom.hu
Nyitvatartás: hétfő: szünnap, kedd-péntek: 10.00-18.00. szombat: 14.00-19.00, vasárnap: zárva, Ebédidő: 12.00 - 12.30

Községi Könyvtár
8452 Halimba Petőfi utca 39. (Általános Iskola)
Györkösné Baráth Anikó könyvtáros
Nyitvatartás: hétfő és csütörtök: 15.00 – 18.00 óráig

Nyirádi Erzsébet Királyné Általános Iskola Dr. Szalai Miklós Tagintézménye 
8452 Halimba Petőfi utca 39.
OM azonosító: 037118
Fenntartó: Pápai Tankerületi Központ, 8500 Pápa, Mézeskalács utca 2.
Igazgató: Nagy Noémi
Telefon: 06/ 88 656 633, 06/70 935-7486
E-mail: halimbasuli@gmail.com, iskola@halimba.hu

Hársfa Óvoda és Egységes Óvoda Bölcsőde
Halimba, Bányász u. 18.
OM azonosító: 202586
Intézményvezető, óvodavezető: Kovács Attiláné 
Fenntartó: Halimba Község Önkormányzata
Telefon/fax: 06/88/ 237 010
e-mail: harsfaovoda@vazsonykom.hu, harsfaovoda@halimba.hu 

Posta 
Halimba, Kossuth u. 38. 
Telefon: 06-88-237 056
Nyitvatartás: hétfőtől – péntekig 8.00 - 12.00 és 12.30 – 15.30; Szombat-vasárnap: zárva 

Művelődési ház hírei

Rövid hírek a januári programokról 
• Január 17-én 11 fő adott vért a Véradáson.
• Január 24-én, csütörtökön délelőtt a Baba-mama klub várta szüleikkel a három év alatti gyermekeket.

Februári programajánló
• Február 5,6,7-én, az óvodások bújtak farsangi jelmezbe. Az idei évben a mulatságok az óvodában voltak. 
• Február 9-én, szombaton délután filmvetítés várta a gyerekeket. 
• Február 13-án, szerdán 15.30-tól Valentin napi kézműves várja az érdeklődőket. A foglalkozáson ajándéktárgyakat, 

és a Valentin naphoz kapcsolódó díszeket lehet készíteni. 
• Az idei évben ünnepeli fennállásának 45. évfordulóját az óvoda. Ez alkalomból nosztalgikus időutazásra hívják a 

február 16-án, szombaton tartandó jótékonysági báljuk vendégeit, az elmúlt 45 év zenéjének, divatjának, használati 
tárgyainak ételeinek felidézésével. A Művelődési ház nagytermében tartandó rendezvény belépőjegyének ára: 3000 
Ft, mely aperitifet és vacsorát tartalmaz. Pártolójegy ára: 500 Ft. Zenél: Berki Barnabás. Részvételi szándékukat az 
óvodában jelezzék. Mindenkinek jó szórakozást kíván a Halimbai Óvodásokért Alapítvány a Szülői Munkaközösség 
és az óvoda dolgozói.

• Február 19-én, kedden a Pegazus színház bérletes előadása várja a gyerekeket.
• Február 22-én, pénteken a felső tagozatos diákok tartják Valentin napi rendezvényüket. 
• Február 23-án, szombaton az általános iskola alsós gyerekeinek farsangi mulatsága lesz a Művelődési Házban.

Márciusi előzetes
• Március 1-én, pénteken 15 órától Farsangi játszóház várja a gyerekeket. 
• Március 14-én, csütörtökön 16 órától az 1848/49-es forradalom és szabadságharc tiszteletére ünnepi megemlékezés 

lesz a művelődési házban.  A műsort az általános iskola 5. osztályos tanulói adják. 

 

Állandó programjaink
• Ingyenes testmozgási lehetőség Mozdulj Halimba! elnevezéssel minden szerdán 17.30-tól Tálosi Katalin edző várja az 

érdeklődőket. 
• Szerdán 15 – 16 óra között gyermek zumba foglalkozások Nagy Noémi vezetésével. 
• Minden hónap 1. csütörtökén 16 órától a Kertbarát kör tartja foglalkozásait.

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.
Sok szeretettel várjuk rendezvényeinken! 

Lukács Zsanett  

Figyelem! Változás!

Ezúton tájékoztatjuk a lakosságot, hogy Albrecht László falugazdász halimbai 
ügyfélfogadása megszünt. Ajkán a személyes tanácsadás lehetősége továbbra is megmarad:

• Városháza (Polgármesteri Hivatal) 106-os szobájában (Ajka, Szabadság tér 12.)
• Kedd: 13 - 16, szerda 8-16 óra között.
• Előzetes telefonon történő egyeztetésre is lehetőség van a 06-70/4365-081-es 

telefonszámon. 
Megértésüket köszönjük!

Lakossági tájékoztatás

Az elmúlt hetekben olyan információ terjedt településünkön, hogy az iskolából hazafelé tartó egyik 
tanuló mellett egy fekete autó állt meg, és a benne ülő férfi felajánlotta a kislánynak, hogy haza viszi. 
A gyerek megijedt és elszaladt, de otthon elmondta az édesanyjának, aki a közösségi oldalán írta ki 
az esetet, hozzátéve, hogy az ügyben megtette a bejelentést a rendőrségen is. Azóta több gyerek is azt 
állította, hogy látták újra ezt az autót. A faluban ez a szülők körében aggodalomra adott okot.  Ezért 
az elmúlt napokban, mint a helyi újság szerkesztője hivatalos tájékoztatást kértem a Veszprém 
MRFK sajtószolgálatától. Az alábbi választ kaptam:
„Megkeresésével kapcsolatosan tájékoztatjuk, hogy az Ön által írt esettel kapcsolatban érkezett 
bejelentés az Ajkai Rendőrkapitányságra. A nyomozóhatóság munkatársai az adatgyűjtés során 
megállapították, hogy nem történt olyan eset, amely további rendőri intézkedést igényelne. A rendőrség kiemelt figyelmet 
fordít a közterület biztonságára és a jogsértések megelőzésére, a közterület szolgálat visszatérően ellenőrzi a települést, 
amennyiben jogsértést észlel, annak megfelelően intézkedni fog. „

      Veszprém MRFK Sajtószolgálat 
      sajtoveszpremmrfk@veszprem.police.hu

      BM 22/14-20;mobil 30/630-8109

 

ALAPFOKÚ GYÓGYNÖVÉNYISMERETI TANFOLYAM

indul a halimbai Dr. Szalai Miklós Gyógynövényes kert, Bemutató- és Oktatóközpont szervezésében

A képzés célja:
Gyógynövénytermesztés alapfokú ismereteinek birtokában a résztvevő képes lesz számos, 
ismertebb gyógynövény felismerésére, szaporítására, termesztésének és ápolási munkáinak 
elvégzésére, előállított termékek betakarítására, szárítására, tárolására és feldolgozására. 

A tanfolyam jellemzői: 
• A képzés helyszíne: az elméleti órák a halimbai Művelődési Házban (8452 Halimba, 

Petőfi u. 22.), a gyakorlati foglalkozások a halimai Dr. Szalai Miklós Gyógynövényes 
kert, Bemutató- és Oktatóközpont (8452 Halimba, Petőfi u. 21.) kertjében lesznek. 
Továbbá egy gyógynövénytúra várható Halimbán és környékén.

• A képzés időtartama: 2019. március-június (50 óra).
• Az órák intenzitása: kb. kétheti rendszerességgel, amin belül az elméleti órákat 

péntekenként 15.00-18.00 óra között, gyakorlati órákat szombatonként de. 9.00-12.00 
óra közötti időpontban tartjuk.

• Képzés költsége: 30 000 Ft/fő (az ár az ÁFÁ-t tartalmazza). A tandíjat a képzés elején, 
egy összegben kell befizetni, részletfizetési lehetőség nem biztosított.

• A képzés OKJ-s végzettséget nem ad és nem tartozik a Felnőttképzési törvény hatálya alá.
• Oktatási anyag csak online formában biztosított.
• Egészségügyi alkalmassági követelmény: -
• Felvételi eljárás: -
• A tanfolyam elméleti vizsgával zárul, melynek sikeres elvégzésével a résztvevők a Dr. Szalai Miklós Gyógynövényes 

kert, Bemutató- és Oktatóközpont által kiállított oklevelet kapnak.


