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Önkormányzati hírek

- Most is nagy sikere volt a gyógynövény-felismerő versenynek. Gyógyteával és szárított gyógynövényes 
ajándékokkal jutalmaztuk a versenyzőket. Főként családok, baráti társaságok jöttek. 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. Összességében sikeresnek értékelem a Kapolcson való részvételt. Úgy tapasztaltam, hogy az idei 
évben – a lefőzött gyógytea mennyiségéből ítélve - lényegesen többen voltak standjainknál. Bízom benne, e 
programok révén a falu későbbi turisztikai látogatottsága is tovább növekszik. Köszönettel tartozom fiatal 
segítőimnek is, akik 10 napon keresztül az időjárás viszontagságai mellett is kitartóan helytálltak.– zárta 
gondolatait Imre Zsuzsanna. (SA)

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 Csigaház udvarban állította fel 
standjait. Az ide látogatók a gyógynövényes és bányászati hagyományok 
mellett, Csernovicné Szabó Szilvia (Ekka.design) minőségi alapanyagokból 
horgolt és kötött egyedi kézműves termékeivel és Tóbel János (Herbaporta) 
ínycsiklandó ételeivel, köztük a Halimburgerrel is találkozhattak. Az 
önkéntes vagy diákmunkás halimbai fiatalok jó házigazdaként ajánlották a 
látogatóknak a környék turisztikai és geológiai látványosságait. – mondta 
Imre Zsuzsanna kertészmérnök, az Emlékház vezetője. 

Halimba kincsei a Művészetek Völgyében

Az iskolakezdési támogatást az Igénybejelentés iskolakezdési támogatásra való jogosultsághoz 
nyomtatványon kell benyújtani ügyfélfogadási időben, a Polgármesteri Hivatalban (8452 Halimba, Petőfi u. 
16.). Ajkai és vidéki iskolákban tanuló diákok esetében csatolni kell az érvényes iskolalátogatási  igazolást!

Benyújtási határidő: 2019. szeptember 16.

       Tóbel János s.k.
         polgármester

FELHÍVÁS

Ezúton szeretnénk megkérni a tisztelt lakosságot, hogy jól látható helyre kerüljenek ki a házakra a 
házszámok, hogy a segítség értékes percek elvesztése nélkül mielőbb meg tudjon érkezni.

A háziorvosi ügyelet (tudomásunk szerint a mentősök is) elég sűrűn szembesül azzal a problémával, hogy házakról 
hiányzik a jól látható házszám. A gépkocsivezető miután megtalálta az utcát találkozik azzal a problémával, hogy 
nincs házszám. A jól látható házszám azért is fontos, mert amikor sürgősen szükség van a segítségre, a beteg 
otthonában történő ellátásra, ne vesztegessen el értékes perceket azzal, hogy elkezdik keresni, számolni a 
házakat, hogy melyik lehet az érintett! Napközben annyiból szerencsésebb a helyzet, hogy általában az utcában 
valakitől meg tudják kérdezni, hogy hol van a keresett ház. Éjszaka azonban erre nincs lehetőség, és ahelyett, hogy 
a betegen segítenének, percek telnek el azzal, hogy keresik a címet. Ez a beteg és a hozzátartozók számára sem jó, 
mivel, ha valaki segítségre vár, akár öt perc is egy órának tűnhet. A hiányzó házszámok miatt nem ritka, hogy öt 
vagy akár – nagyobb utcánál – tíz perc is eltelik, mire megtalálják a címet.

Az iskolakezdési támogatás összege: 10.000,-Ft/fő

Iskolakezdési támogatás:

Iskolakezdési támogatásra jogosult minden állandó vagy tartózkodási hellyel rendelkező és életvitelszerűen 
Halimbán élő, általános vagy középiskola nappali tagozatán tanuló gyermek törvényes képviselője és a fiatal 
felnőtt.
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• Minden kedden 17 órától a Halimbai Kórus tartja próbáit.

Rövid hírek a júliusi programokról 

• Július 22 – 24-ig (hétfő, kedd, szerda) 8- 16 óráig Unaloműző 
napközis tábor várta a halimbai lakóhellyel rendelkező általános 
iskolás gyerekeket, a Művelődési Ház, a Gyermekjóléti- 
Családsegítő  és  Védőnői  Szolgálat  munkatársainak 
szervezésben.

• Augusztus 17- 18-án rendezik meg Halimba legnagyobb rendezvényét a Nagyboldogasszony napi 
búcsút és Falunapot. Gazdag kulturális programok várják a faluban élőket és az idelátogatókat.

• Augusztus 31-én, szombaton nyárbúcsúztató program lesz a tankertben. Az egész napos 
rendezvényen az idén 10 éves Falukemence kerül a középpontba. Délelőtt családi kenyérsütésre 
hívják az érdeklődőket, majd kora estétől kerti játékokkal, nyílttéri sütögetéssel veszi kezdetét a 
nyár esti piknik az Emlékház kertjében. Részletes program később a hirdetőtáblákon, és a 
postaládákba bedobott szórólapokon.

A táborok beszámolóit és a falunapi programokat ebben a számban olvashatják. 

Augusztusi előzetes: 

Állandó programjaink

• Július 1 – 5- ig az Erzsébet program keretében az alsó tagozatos 
napközis tábor várta a gyerekeket.

• Július 15 – 19 –ig szintén az Erzsébet program keretében a felső 
tagozatos gyerekeknek volt napközis tábor. 

• 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.

• Ingyenes testmozgási lehetőség Mozdulj Halimba! elnevezéssel minden szerdán 18 órától Tálosi 
Katalin edző várja az érdeklődőket. 

Lukács Zsanett  
Sok szeretettel várjuk rendezvényeinken! 

• Minden hónap 1. szerdáján 16.15-től a Kortalanok Nyugdíjas Klub tartja összejövetelét. 

Március végétől június végéig tartott az a Gyógynövényismereti 
tanfolyam, melyet hobbi kertészeknek, a gyógynövények iránt 
érdeklődőknek szerveztek a tankertben. – mondta Imre 
Zsuzsanna kertészmérnök, a tanfolyam szervezője. 
- A tanfolyam bár alacsony létszámmal, 5 fővel, indult, mégis azt 
tapasztaltuk, hogy így igazán meg tudott valósulni a személyre 
szabott egyéni támogatás, emellett a gyakorlati órákon a 
szerszámok mennyisége, a különböző munkafolyamatok 
elvégzésének követése is ezzel a létszámmal bizonyult 
hatékonynak. A jelentkezők a környékbeli településekről és 
helyből jöttek. Az 50 órás képzés során, péntek délutánonként, az 
elméleti órákon Kovácsné Véber Eszter biológia szakos tanár általános gyógynövényismereti óráiban, 
a növények felismeréséhez, beazonosításához adott útmutatást. A következő napon a „tanulók” a 
gyógynövénykertben, a gyakorlatban is alkalmazhatták a megszerzett elméleti tudást. 

Befejeződött a gyógynövényismereti tanfolyam

- Az 500 forint önrész pedig tényleg csak jelképes összeg volt, 
ahhoz képest, amennyibe ténylegesen került. Ezekkel a nyári 
programokkal a családokon próbálunk segíteni, hiszen - míg a 
szülők dolgoznak - vigyázunk a gyermekekre, ellátást és 
tartalmas programokat is biztosítunk számukra. Július 1 – 5 
között az alsó tagozatos tanulóknak szerveztük, 15- 19-ig 
pedig a felsősöket vártuk szintén öt napra. Napi ötszöri bőséges étkezés, póló és rengeteg élmény 
várta a diákokat. A programok hasonlóak voltak mindkét táborban, de alkalmazkodtunk a 
gyermekek életkorából adódó érdeklődési körükhöz is. Az alsósok Zalaszabarra a Kalandozooba, 
Badacsonyba kirándultak, ahol fürdőzés is várt rájuk. A Malomvölgyi túrán szalonnasütés, 
mozgásos sorversenyek és számháború volt a program. A felsősök Budapesten a Fővárosi 
Nagycirkusz Repülő cirkusz produkcióját nézték meg. Hazafelé útban pedig megmártóztak a 
Velencei tó hűs habjaiban. A tábor érdekes színfoltja volt az Utazó Planetárium, amelynek 
kupolája alá belépve megelevenedett az éjszakai égbolt. a csillagok lenyűgöző világával és 
jelenségeivel. Ezen kívül mindkét tábor programjában volt táncház, kézműves foglalkozás és ajkai 
strandolás. A szervezett foglalkozások, kirándulások mellett szabadon választott, kötetlen 
tevékenységekre is hagytunk időt. A beszélgetésekből és az értékelő kérdőívekből, örömmel 
mondhatjuk, hogy a gyermekek számára tényleg élményekben gazdaggá tudtuk tenni ezt a kétszer 
öt napot. A szervezésben és a lebonyolításban aktív segítséget nyújtottak a Művelődési Ház 
(Lukács Zsanett, Molnár Viktória), a Védőnői Szolgálat (Szalai Katalin), a Családsegítő Szolgálat 
(Galler – Mike Éva), az Emlékház (Imre Zsuzsanna), az iskola (Nagy Noémi, Körmendi Ferencné,) 
munkatársai, és diáksegítőink: Bakos Dalma, Preininger Petra, Tóth Réka és Galler Ábris. 
Dicséretet érdemelnek a gyerekek is, hiszen példamutató magatartásukkal és viselkedésükkel 
településünk és iskolánk jó hírét emelték. (SA)

Az Erzsébet program által meghirdetett sikeres pályázatoknak 
köszönhetően az idei évben sincs okunk panaszra, hiszen a nyár 
folyamán a zánkai Erzsébet táboron kívül további két napközis 
jellegű tábor is várta a gyerekeket. – mondta Nagy Noémi 
igazgató, aki szervezőként maga is részt vett a táborokban. 

Gazdag és változatos programokat kínáltak a nyári táborok a gyerekeknek

Önkormányzati hírek A tanórák anyagát és a kiegészítő irodalmak jegyzékét e-mailben kapták meg.  Zsuzsa elmondta, hogy 
tematikájukban a gyógynövényekkel való ismerkedésen túl helyet kapott, a halimbai 
gyógynövénykultúra bemutatása, az általános növényismeret, a szezonális kerti munkák 
megismertetése, illetve a gyógynövények gyakorlati felhasználása:

- A szezonális munkáknál mindig az évszak és az időjárás szerinti éppen aktuális 
munkafolyamatokat tanulták meg a résztvevők. Ilyen volt a szabadföldi veteményezés, palántázás 
és a dugványozással történő szaporítás elsajátítása. Emellett növénylevelekből készítettünk 
vegyszermentes permetszert is. A gyógynövények jótékony hatását nemcsak a gyógyteák 
képviselték, hanem a kakukkfüves- lándzsás útifű szirup elkészítésének lépéseit is megtanulták a 
hallgatók. 

A június végi vizsgát értékelve Zsuzsa elmondta, hogy a visszajelzések és a vizsga eredmények 
alapján, úgy érzi, hogy a gyógynövények megismerésére és használatukra fókuszáló képzésükben, 
elérték a kitűzött céljukat, miszerint a résztvevők a tanfolyam elvégzése után bátrabban nyúlnak a 
természet adta növényekhez, kihasználva azok jótékony hatását. 
A tanfolyam szervezője záró gondolatként még elmondta, hogy jelenleg a tanfolyam értékelésének 
fázisában vannak, amelyben elemzik a részvevők véleményét, visszajelzéseit és saját 
tapasztalataikat. (SA)


