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Szeptember utolsó hétvégéjén Elmúlt a nyár Halimba vár címmel hirdetett két napos őszi fesztivált 
a Művelődési Ház. A gazdag és változatos programok megvalósulásának anyagi fedezetét több sikeres 
pályázati forrás is biztosította. 

A szombati nap az elmúlt hónapokban alakult Kertbarát szakkör 

foglalkozásával kezdődött. A tapasztalt háziasszonyok útmutatásával a házi 

rétes készítés fortélyait leshették el a résztvevők. A befőzőautomata 

segítségével rövid idő alatt tartósítószer és vitaminveszteség nélküli 100%-os 

szőlőlét került az üvegekbe. Ez idő alatt a falu utcáinak oszlopaira fehér 

szalagok kerültek, amelyek a délutáni bringafesztivál útvonalait jelölték ki. A 

kerékpáros versenyen életkori korosztályonként ügyességi, gyorsasági és túra 

kategóriákban lehetett indulni. A Művelődési Ház udvarán pedig kerékpáros 

tanulópályát is kialakítottak a szervezők, ahol játékos keretek között a helyes 

közlekedési szabályokkal ismerkedhettek meg a legifjabb résztvevők. Míg a 

verseny zajlott a helyi civilszervezetek (EJHA, Mozgáskorlátozottak 

Egyesületének Halimba, Szőc, Nyirád Csoportja, Bányász Nyugdíjas Klub, 

Iskolai és Óvodai Szülői Munkaközösségek, Polgárőrség, Önkormányzat – 

képviselőtestület) közös főzéssel töltötték az időt. Az éttermek ajánlataival vetekedő gazdag menükínálatában 

mindenki megtalálhatta a kedvére valót. A jelképes összegért megvásárolt ételjegyekből befolyt pénz pedig a helyi 

óvoda és iskola alapítványához került. A Bringafesztivál eredményhirdetésén Kovács Zsolt szervező és Tóbel 

János polgármester minden versenyzőnek gratulált és emléklapot nyújtott át, majd a korcsoportok legjobbjait 

éremmel és könyvvel is megjutalmazták:

I. korcsoport (2004 -2007 között születettek)
1. Kapeller Felícia
2. Kiss Ádám 
3. Demeter Barbara

II. korcsoport (2001-2003 között születettek)
1. Preininger Dávid
2. Puskás Kristóf
3. Galler Ábris

III. korcsoport (2000-1998 között születettek)
1. Kapeller Félix
2. Tárnok Martin
3. Berki Szabolcs

IV. korcsoport (1995-1997 között születettek+ felnőttek)
1. Mráz Attila
2. Domonkos Tamás
3. Gfellner Fanni

A közös vacsora után, minden korosztály számára kikapcsolódást nyújtó kulturális program kezdődött. A 

gyerekeket a keszthelyi Brumi Bandi Band hívta zenés kalandozásra, majd Módri Györgyi a veszprémi Petőfi 

Színház művésze musical összeállítása következett. Végül a jókedv, a humor vette át a főszerepet, amelyben a 

nevetőizmok megmozgatását a Defekt Duó garantálta Markos Zoltán és Rácz Mihály személyében. 

Vasárnap este a zord idő ellenére is sor került a Szent Mihály napi tűzgyújtásra a foci pályán, majd Paksa Jenő 

az Ezüstfenyő Turistaszálló tulajdonosa saját gyümölcsösében termett pálinkával invitálta az érdeklődőket 

turista szállójába, ahol bemutatta a szállót és annak szolgáltatáscsomagjait.

Elmúlt a nyár, Halimba vár

A gyorsasági verseny résztvevői

A halimbai díjazottak: 
Kapeller Felícia és Félix, Berki Szabolcs, 

Preininger Dávid és Tárnok Martin

Még alig kezdődött el a tanév, de diákjaink már több versenyen is sikeresen 

szerepeltek:

Még júniusban hirdette meg az Eötvös Károly Megyei Könyvtár 

Gyermekkönyvtára nyári olvasópályázatát. A nyár folyamán egy könyvet 

kellett elolvasni, majd a hozzá tartozó feladatlapot kitölteni. Iskolánkból 

Kulcsár Csilla 2. osztályos, Schvarczkopf Mónika 3. osztályos, Kulcsár Eszter 

5. osztályos, Inhoff Kendra és Schvarczkopf Kinga 6. osztályos tanulók vettek 

részt a versenyen. Közülük Kulcsár Eszter 4. és Schvarczkopf Kinga 3. 

helyezést ért el. Utóbbi tanulónkat a könyvtár jutalomban is részesítette. 
Október elején 500 tanuló részvételével az idén is Veszprémben rendezték meg a Köztársaság Atlétikai Kupát.  

Iskolánk diákjai most is szép eredményeket értek el:

1. helyezés - Cséri Viktória - magasugrás
                              - távolugrás  
            - Torma Krisztina - súlylökés
            - Antal Máté  - magasugrás

2. helyezés - Antal Gergő - magasugrás
            - Kalmár Ákos - magasugrás
            - Vajai Boglárka - súlylökés

4. helyezés - Galler Ábris - 60 m. síkfutás
            - Boros Ákos - súlylökés

6. helyezés - Turcsi Gábor

A Szentgyörgyi Albert Szakiskolában megrendezett Egy nap az egészségért! című vetélkedőn a 7-8. 

osztályosokból álló csapatunk 19 csapatból 3. helyezést ért el. Jutalomként 20 000 Ft támogatást kaptak év 

végi osztálykirándulásukra.  A csapat tagjai: Domonkos Adrienn, Torma Krisztina, Kiss Alexandra, Noszlopi 

Ádám, Nagy Ádám, Kovács Géza, Sipőcz Patrik, Mráz Dániel

Sikeresen szerepelt Devecserben a Mesemondó versenyen Kovács Levente 

5. osztályos tanuló. 

Nagy Bandó András Madáretető című verse adta a témáját a nagyalásonyi 

Kinizsi Pál Általános Iskola őszi rajzversenyének. A versenyt jelenlétével 

megtisztelte maga az író is. Iskolánkból a 2. osztályos Boros Brúnó és 

Savanyu Klaudia és 3. osztályos Földi Veronika vett részt. Veronika 

különdíjban is részesült. 

Minden versenyzőnknek gratulálunk!

Iskolai hírek



Az internetezés során adódó problémák megoldása és az elektronikus 
ügyintézés megismerése volt a témája a Művelődési Házban szervezett 
informatikai ismeretterjesztő előadásoknak. Az előadó Vass Lajos pedagógus 
elmondta, hogy a foglalkozások során olyan számítástechnikai ismereteket 
sajátíthattak el a résztvevők, amelyek ma már az online kapcsolattartáshoz 
nemcsak elengedhetetlenek, de a mindennapi életünket is nagyban 
megkönnyítik. Külön kiemelte az elektronikus ügyintézésre való áttérés 
előnyeit melynek környezetkímélő voltán túl, a költségmegtakarítással még 
jelentős időmegtakarítás is párosul, hiszen az elektronikus útra való áttérés 
az ügyintézési idő csökkenését is maga után vonja. Ennek ellenére a lakosság 
körében még kevésbe terjedt el. Ennek okát az ismeretek, a motiváció és a 
tapasztalat hiányában látja. Az emberek jelentős hányada még nincs 
hozzászokva ahhoz, hogy az elektronikus formában írt és továbbított okiratok 
ugyanolyan súllyal bírnak, mint papíralapú társaik. Kétségtelen tény 
azonban az is, hogy ez az átállás a társadalom részéről a legnehezebb és nem is megy egyik napról a másikra. Ezért 
is fontos, hogy az internet számtalan, életminőséget javító szolgáltatásainak használatát, minél többen 
megismerjék és elsajátítsák. 

Az elektronikus ügyintézés előnyei 

„Az Idősek Világnapján szeretettel gondolunk mindazokra, akik egy 
hosszú élet munkáját és rengeteg tapasztalatát tudhatják maguk mögött.” – 
kezdte köszöntőjét Tóbel János polgármester az Idősek napi ünnepségen, 
Halimbán.

Mint minden évben ez évben is megrendezésre került az Idősek napja. 
Halimba Község Önkormányzatának meghívására 2013. október 14-én 
délután gyűltek össze a szépkorúak a település Művelődési Házában. 
Házigazdaként Gróf Emese művelődésszervező köszöntötte a megjelenteket. 

Majd Tóbel János a falu első embere 
ünnepi gondolataiban az idősek példa-
mutatását, szorgalmát, életbölcsességét 
méltatta:”A bölcsesség az Önök szívében 
van. Ha tehetik, mondják el unokáiknak, 
dédunokáiknak, tanítsák, neveljék őket, 
mert ezek a jó tanácsok érnek majd 
hasznos tettekké”- fogalmazott a 
polgármester. Az ünnepi szavak után 
külön köszöntötték a falu legidősebb polgárait is: a 95. évében járó Vajai 
Kálmánnét, - aki most sajnos nem tudott eljönni- és a jelenlévő 87 éves Szabó 
Kálmánt. Ezt követően a helyi oktatási intézmények óvodásai, iskolásai és az 
Ajka - Padragkúti Forrás Kamarakórus tartalmas kulturális műsorral 

szórakoztatták a teltházas rendezvény közönségét. Végül a meghívottakat az óvoda kollektívája vacsorával 
vendégelte meg. Az estébe nyúló program kötetlen beszélgetéssel zárult. 

 Idősek napi ünnepség a Művelődési Házban

A időseket minden 
évben köszönti az Önkormányzat.

A falu egyik legidősebb lakója 
a 87 éves Szabó Kálmán 

is részt vett az ünnepségen.

Halimbai könyvtárba látogatott el nemrégiben Nógrádi Gábor író, 
hosszasan elbeszélgetett a helyi iskola tanulóival. Az író közvetlensége arra 
motiválta a gyerekeket, hogy bátran feltegyék kérdéseiket, amit ő szívesen is 
fogadott, és igyekezett sajátos módján válaszolni.

A gyerekeket elsősorban az érdekelte hogy mennyi időbe telik egy könyv 
megírása, hogy hogyan lett író, jelenleg min dolgozik, mikor jelent meg az első 
könyve, honnan meríti regényötleteit, illetve, hogy milyen díjakat kapott. 
Nógrádi Gábor egészen gyerekkoráig vezette vissza írói pályafutásának 
alakulását. 

- Gyermekkoromban felnőtt akartam 
lenni - mondta visszaemlékezvén arra, 
hogy édesanyja 5 éves korában tanította 
olvasni. Eredetileg azonban mégsem író 
akart lenni, hanem sok minden más, mint például focista vagy színész, de az 
iskolában kiderült, hogy az íráshoz különleges érzéke van. Első könyve 37 éves 
korában jelent meg. A kisdiákokat érdekelte voltak-e kedvenc tantárgyai, 
kedvenc állatai, vannak e példaképei, és milyen viszonyban van a kortárs 
írókkal. Sok neves írótársáról is beszélt, de mégis azt vallja, hogy "az író nem 
egy barátkozós fajta", és sokkal inkább csak anyaggyűjtés céljából mozdul ki 
íróasztala mögül.

Az író szerint a művészet nyugtat és orvosol egyszerre. A beszélgetést 
követő dedikáláshoz minden gyerek sorba állt.

Író olvasó találkozó Nógrádi Gáborral 

Nógrádi Gábor Noszlopi Saroltával 
és Noszlopi Ádámmal 

Az izgalmasnak ígérkező 
beszélgetésre az iskola tanulói 

szép számmal megjelentek.

Helytörténeti szakkör keretében ismerkednek Halimba múltjával az 
iskolás gyerekek.

Októberben már a második foglalkozását tartotta a Helytörténeti szakkör, 
melynek tagságát a helyi általános iskola diákjai alkotják. A szervezők fő 
célkitűzése, hogy Halimba múltjának, jelenlegi értékeinek, lehetőségeinek 
megismerése mellett, a „szűkebb hazához” való érzelmi, értelmi kötődés 
tudatosítását, elmélyítését is elősegítsék a tanulókban. A szakkör vezetője 
Györkösné Barát Anikó magyar szakos tanárnő a Halimba története 
mozaikokban helytörténeti könyv egyes fejezeteit dolgozza fel a gyerekekkel, a 
kezdetektől napjainkig. A tanárnő reméli, hogy az ismeretszerzés közben 
nemcsak erősödik majd a fiatalok kötődése szűkebb szülőföldjükhöz, hanem 
tevékenyen őrzik, és talán majd később ők is összegyűjtik a közeli és távoli 
múlt értékeit, hiszen a múlt megismerése nélkül nem lehet jövőnk, s közös felelősségünk ennek megőrzése és 
továbbadása. Ezért is szerveznek személyes találkozókat a helyi Halimba történelmét ismerő emberekkel. 
Emellett kutatómunkák, kirándulások és a helyi látnivalók felfedezése is színesíti a szakkör foglalkozásait. 
Évvégén játékos vetélkedőn mérik majd össze eddig megszerzett tudásukat a „kis halimbai helytörténészek”. 

Múlton épül fel a jövő

A halimbai Hársfa Óvodában havonta egyszer a következő felirat kerül a 
csoportszoba ajtajára: „BELÉPÉS CSAK SZÜLŐVEL!”

Ezen a délutánon az óvodás gyerekek szüleik ölében ülve diafilmeken 
mesét hallgathatnak és nézhetnek az óvónők szervezésében. Mindhárom 
óvodás korosztály számára szerepelnek mesék és mindenki addig maradhat, 
amíg gyermeke türelme, figyelme el nem fogy. – mondta el Kovács Attiláné az 
óvoda vezetője. Tapasztalataikról így számolt be: 

- Nagy szükség van manapság ilyen programokra! Az anya-gyerek 
kapcsolat erősítése, lehetőség egy kis összebújásra, gondtalan együttlétre, 
közös mesehallgatásra. Mind-mind egyszerűnek látszó, mégis rendkívül 
fontos, rohanó világunkban kevés hangsúlyt kapó tevékenységek az óvodás 
gyermekek és családjaik számára. Ezt a hiányt, szükségletet ismertük fel, amikor a szakkört kitaláltuk és 
elindítottuk. Úgy gondoljuk, hogy a manapság oly divatos különböző fizetős szakköröknél sokkal többet ér az efféle 
segítség, mely a gyermeknevelés csöppet sem könnyű útvesztőjében is segíti az eligazodást. Utat mutat, irányt ad 
és a példa otthon is folytatható, hiszen a hétköznapokba is könnyen beépíthető. 

Az óvodavezető még hozzáfűzte, hogy az idei évben kiemelt nevelési területként foglalkoznak a család és az 
óvoda kapcsolatrendszerével. A hozzájuk forduló szülőket nem csak nevelési tanácsokkal, hanem értékes családi 
program- ajánlóval is ellátják. Igyekeznek elősegíteni a hozzájuk járó gyerekek szüleiben a „jó szülő vagyok” érzés 
kialakulását is. Ehhez nincs szükség pénzre, odafigyelésre, együtt töltött minőségi időre annál inkább. A vetítős 
szakkör pedig erre kiváló lehetőségnek bizonyult. 

Az óvoda ez évi programajánlata: 
Minden hónap első szerdáján Kismama Klub, 
Minden hónap második szerdáján pedig a Diavetítő szakkör várja a családokat.
Kismama Klub programjai:
- 2013.nov. 6. Fülöp Magdolna nevelési tanácsai
- 2013. dec. 4. Kézműves foglalkozás
- 2014. jan. 8. Szobatisztaságra nevelés Szalai Katalin védőnővel
- 2014. febr. 5. Elsősegélynyújtás kisgyermekkorban - Gyakorlási lehetőség Mócsár András mentőtiszttel
- 2014. márc. 5. Terápiás kutya bemutató
- 2014. ápr. 2. Reform ételek kóstolója Poór Istvánné élelmezésvezetővel
- 2014. máj. 30. Közös gyereknap az ovival (Lufi bohóc)
Diavetítő szakkör:
A havi egy vetítésen kívül 2013. nov. 29-én az ajkai Gyermekkönyvtárba lesz látogatás. A második félévben 
pedig mozilátogatást terveznek az óvónők.

Diavetítő szakkör az óvodában


