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Adventi gondolatok

A karácsony előtt négy héttel vasárnap meggyújtjuk az első gyertyát, feldíszítjük (a kevésbé kreatívak 
megveszik) az adventi koszorút, az ablakba tesszük a karácsonyi futófényeket, és tülekedünk az üzletekben 
bevásárláskor.

De vesszük-e a fáradtságot, van-e időnk arra, hogy pontosan megértsük az advent jelentését.
Az advent a várakozás, készülődés időszaka. A természet is ilyenkor megpihen, energiát gyűjt a megújhodásra, a 
tavasz eljövetelére. Mi emberek azonban pont ebben az időszakban vagyunk talán a legfelpörgetettebbek. Azért 
hajtunk, hogy a mi karácsonyunk legyen a legszebb, a mi ajándékaink a leggazdagabbak, és mire lezuhanunk a 
szentesti asztalhoz, már feszültek, fáradtak, ingerültek vagyunk.

Hová is lett az advent igazi lényege? A lelki megtisztulás, az egymásra figyelés, a közös beszélgetések öröme? 
Olvassunk, üljünk le este az asztalhoz, közösen beszélgetni, szakítsunk egymásra időt. Lassítsuk le a 
gondolatainkat, hallgassuk meg a másikat, hagyjuk, hogy a gyermekeink is elmondhassák az őket foglalkoztató 
kérdéseket. És amennyiben valódi odafigyelést tanúsítunk, újra érzékelhetjük a család fontosságát, erejét. A 
meglassulás, az elmélkedés alatt fel is töltődünk energiával, a beszélgetések alkalmat biztosítanak a jövő 
tervezésére. Kell is ez, hogy a következő év kihívásait a lehető legjobban tudjuk teljesíteni.   
Ehhez kívánok mindnyájunknak erőt, türelmet, kitartást.

Schvarczkopf Anita

 „Karácsony készül, emberek!

Szépek és tiszták legyetek!

Súroljátok föl lelketek,

Csillogtassátok kedvetek,

Legyetek újra gyermekek,

Hogy emberek lehessetek!”

                                            (Wass Albert)

Kedves Olvasóink! Mivel következő lapszámunk az ünnepek miatt, csak január elején kerül 
megjelenésre, engedjék meg, hogy Halimba Község Önkormányzatának és a magunk nevében áldott, 
békés karácsonyi ünnepeket és egészségben, szeretetben, jólétben gazdag újesztendőt kívánjunk 
minden halimbai lakosnak és családjának!

  Tóbel János    Schvarczkopf Anita 
                 polgármester          szerkesztő

Néhány hónapja egy közösségi oldalon lehetett olvasni bejegyzéseit. 
Megrázó és elgondolkodtató témával került a figyelem középpontjába. 
Adománygyűjtést szervezett egy olyan alapítványnak, amely gyógyíthatatlan 
beteg gyermekek és családtagjaik támogatását vállalta fel. Felmerül a kérdés, 
miért is tekinti szívügyének egy kétgyermekes családanya a gyermekhospice 
ellátás minél szélesebb körű megismertetését és támogatását? 

A halimbai Némethné Cseh Andrea elmesélte, hogy először Gyura Barbara 
Szemem fénye Nail című könyvében hallott először a témáról.  Ebben a pécsi 
újságírónő saját beteg gyermekének és a családnak szívbemarkoló 
történetéről számol be.  Ez olyannyira megérintette őt, hogy eldöntötte, 
mindenképpen segít az ilyen helyzetben lévő családokon.  Ezért felvette a 
kapcsolatot a könyv szerzőjével, akiről addigra már megtudta, hogy szakmai berkekben a gyermekhospice ellátás 
egyik magyarországi úttörőjének is tartanak. Nevéhez fűződik a pécsi Szememfénye Alapítvány és az általa 
működtetett első gyermekhospice intézmény, a szintén pécsi Dóri ház alapítása is. Itt nyújtanak állandó 
gondoskodást az életet megrövidítő betegségekben szenvedő gyermekek és fiatalok, valamint családtagjaik 
számára. Barbara bemutatta az alapítvány munkáját és a segítségnyújtás lehetőségeit Andreának, aki az 
adománygyűjtés megszervezése mellett döntött. Élve az internet adta lehetőségekkel a közösségi oldalakon 
indította el a gyűjtést.

 
- Magam sem gondoltam, hogy ennyi segíteni akaró ember él a környezetemben. Néhány nap alatt, egyre 

több falubeli és más ismerős csatlakozott a kezdeményezéshez, s az adományok pedig csak gyűltek. Olyan 
anyuka is volt, akinek bár otthon nem volt adományozni való tárgya, de elment Ajkára bevásárolni, hogy 
tartós háztartási szerekkel, élelmiszerekkel és játékokkal támogassa a gyűjtést. Néhányan a 
munkáltatójukat is megkeresték, hogy tudnának e segíteni. Így tudtunk nyomtatót is szerezni. A szállítás 
sem okozott gondot, mivel az alapítványnak az egész országra kiterjedő nagyon jól kiépített 
adományszállítási rendszere van. Előre megadott napon egy megadott útvonalon halad az 
adománygyűjtő autó, és fel lehet rá pakolni. Előre lehet egyeztetni velük telefonon, hogy körülbelül mikor 
érkeznek. Ezt a munkát is önkéntesek, főként szabadnapos sofőrök bonyolítják le.

Egy adományszállítás során Andi is elment Pécsre a Dóri Házba, hogy személyesen is megismerkedjen az ott 
folyó munkával és az alapítvány vezetőjével Gyura Barbarával. 

- A házban a szeretet a segítségnyújtás minden pillanatot és mindenki mozdulatát áthatotta. Mélyen 
megérintett és egyben meg is változtatta az életemet. Egyrészt szerencsésnek érzem magam, hogy 
egészségesek a gyermekeim, másrészt rájöttem, hogy valójában melyek a fontos dolgok az életben. A 
gyerekekkel töltött időt, a közös programokat mára a házimunka elé sorolok, amiket azért, nem 
hanyagolok el. A házban eltöltött idő alatt, saját szememmel győződhettem meg arról, hogy az eddig 
összegyűjtött adományok a legjobb helyre kerülnek. A gyermekek öröme, mosolya az ottlévő családtagok 
hálája pedig még elszántabbá tettek, hogy továbbfolytassam ezt a munkát. Hiszem, hogy „Segíteni 
másokon, talán csak annyit jelent, hogy egy kicsit jobb emberré válunk.” – adja meg kérdés nélkül is a 
választ, arra, hogy miért csinálja mindezt.

Most karácsonyra gyűjtenek. Már megvan a terv, a pénz is gyűlik hozzá. De nem árulta el… Szeretné, ha 
meglepetés lenne!  

Schvarczkopf Anita

Amikor segíteni kell

Iskolánk tanulói és településünk lakói 2013. október 22-én délután a 

Művelődési Házban emlékeztek meg az 1956. október 23-a eseményeiről. A 

Himnusz hangjait követően Csipszer András alpolgármester mondott 

ünnepi köszöntőt, majd a korszak hangulatát a 8. osztályos diákjaink 

idézték meg. A tanulók felolvasásai  azokról az 57 évvel ezelőtt élő 

fiatalokról szóltak, akik példát mutattak a világnak a szabadság 

tiszteletéből. A műsort Györkösné Barát Anikó és Berkiné Gáspár Edit 

tanárnők állították össze. 

Október 23-i ünnepély



Rendezvények, események

A Művelődési Ház (IKSZT.) ajánlata:

• 2013. november 29-én (pénteken) 16 órakor Ádventi alkotódélután. A kézműves foglalkozáson 

adventi koszorút, ajtódíszeket és egyéb karácsonyi dekorációt lehet készíteni. 

• 2013. december 3-án (kedd) 16.00 órakor közmeghallgatás.
Az ülés helye: Művelődési Ház Halimba 

NAPIREND 

1. Tájékoztató a község közbiztonsági helyzetéről 

Előadó: Szoboszlai Tibor r. alezredes, kapitányságvezető 

2. Tájékoztató a község környezetvédelmi helyzetéről 

Előadó: Tóbel János polgármester 

3. Beszámoló az Önkormányzat 2013. évi költségvetésének 

teljesítéséről, tájékoztató a 2014. évi tervekről 

Előadó: Tóbel János polgármester 

• 2013. december 6-án (pénteken) Mikulás műsor, majd utána „Házhoz megy a Mikulás”. 

Jelentkezni a Művelődési Házban vagy a 06/20/ 263 83 88-as telefonszámon lehet. 
• 2013. december 18-án (szerdán) 16 órától Karácsonyi kézműves foglalkozás, ahol minden 

korosztály elkészítheti szeretteinek szánt kreatív ajándékait és fenyőfadíszeit. 
• 2013. december 20-án (pénteken) 16 órától az Általános Iskola tanulói adnak Karácsonyi Műsort a 

település lakóinak.   
• 2013. december 31-én Szilveszteri Batyus Bál. 

Minden programra sok szeretettel várjuk a falu lakóit!
Az "Együtt a Közművelődésért Halimbán" TÁMOP-3.2.3.B-12/1-2013-

0007 pályázat támogatásával a nyáron indított Kertbarát szakkör 2013. 
november 9-én, szombaton tartotta összejövetelét a Művelődési Házban.  A 
mostani foglalkozás házigazdája, Makkos Krisztián a Dr. Szalai Miklós 
Tankert és Oktatóközpont kertészmérnöke volt, aki bevezetőjében a régi 
tapasztalt gazdákat idézte, „miszerint a tavaszt ősszel kell előkészíteni“. 
Ezért az ősz beköszönte nem jelenti azt, hogy ezután nem találunk munkát a 
kertben.  – mondta Makkos Krisztián. Az őszi munkálatokkal kapcsolatosan 
szólt a talajforgatásról, az őszi ültetésekről és nem utolsósorban szakszerű 
tanácsokat adott a helyi, halimbai talaj műveléséhez, figyelembe véve annak 
sajátosságait.  A tápanyag utánpótlásra a saját komposztkészítést ajánlotta, 
ami a levágott fű, hulló levelek és a szerves háztartási hulladékok összegyűjtéséből könnyen és egyszerűen 
elkészíthető.

- Ásásnál ezt a szerves hulladékot is forgassuk bele a talajba. Szinte hihetetlen, hogy mennyire feljavítja 
azt, a kerti növények pedig majd meghálálják, ha tápanyagban gazdag földben neveljük őket. - 
hangsúlyozta a kertészmérnök.  

Az előadás után kötetlen beszélgetés vette kezdetét, ahol az egyéni kérdéseket is feltehették a résztvevők, de 
praktikus kertművelési tanácsokat is megoszthattak egymással. 

Schvarczkopf Anita

Őszi munkák a kertben.

A szülők nevében Földiné Bellai Orsolya a Szülői Munkaközösség tagja 
köszöntötte a megjelenteket, s beszámolt a tavalyi bál bevételének 
felhasználásáról. Zárszavában megköszönte azok adományát is, akik, bár 
most nem tudtak eljönni, de támogatójegy vásárlásával, tombolatárgy 
felajánlással nyújtottak segítséget. Ezt követően iskolánk néptánccsoportja 
lépett fel, Varga István néptáncoktató vezetésével. Az ízletes vacsora után a 
nyitótánc következett. Nagy Noémi igazgató felkészítésének köszönhető, hogy 
a bemutatott keringőt vastapssal jutalmazta a közönség. Majd folytatódott a 
zene és a tánc, de a talpalávalót már Berki Barnabás húzta. A 
tombolasorsoláskor számos értékes tombolatárgy talált gazdára. 

Ezúton szeretnénk köszönetet mondani mindenkinek, aki hozzájárult a 
bál sikeres lebonyolításához, illetve adományával támogatta iskolánkat. Külön köszönjük a szervező és segítő 
szülőknek, felkészítő pedagógusoknak és a fellépő tanulóinknak a munkáját.

Szülői Munkaközösség Bálja 

Bár a településen nincs hagyománya a Márton napi népszokások 
felelevenítésének az általános iskola pedagógusai már évek óta játékos 
kézműves foglalkozás keretében dolgozzák fel Márton nap hagyományait. Az 
idén is ugyanígy történt. 

Harmat Zsuzsa történelem tanárnő Szent Márton legendájáról s a hozzá 
tartozó népi időjárásjóslatokról beszélt. A gyerekekkel közösen 
megállapították, hogy az idén kemény tél várható, mivel előreláthatólag ezen 
a napon a lúd nem jár majd jégen, s Márton sem valószínű, hogy fehér lovon 
jön. ("Márton napján, ha a lúd jégen jár, akkor karácsonykor vízben poroszkál. 
Ha Márton fehér lovon jön, enyhe tél, ha barnán, kemény tél várható.") A 
kézműves foglalkozáson szintén a témával kapcsolatos kreatív ötleteket 
lehetett megvalósítani: libás bábokat, képeslapokat és persze az elmaradhatatlan Márton – napi lámpást is. 

A program legfényesebb színfoltja, no meg csúcspontja is persze a lámpás felvonulás volt. A Márton – napi 
lámpások hangulatos fényeket varázsoltak a már besötétedett Művelődési Ház udvarán. A libazsíros kenyér és a 
meleg tea most sem hiányozhatott az asztalról.

Márton napi foglalkozás

Hűvös, de napsütötte reggelen indultunk el Pannonhalmára a 2 napos bortúránkra.
A lelkes és vidám társaság már nem az első alkalommal vesz részt hasonló kiránduláson, így már egy jól 

összeszokott csapatot alkottunk. Örömmel fogadtuk azonban, az új tagokat is, akik először tartottak velünk!
Pannonhalmára érve, először az Apátság gyógynövényes kertjébe mentünk, ahol az őszi táj szépségében 

gyönyörködve, a béke és nyugalom hatotta át lelkünket.   Ezután találkoztunk a halimbai születésű Lőrincz József 
atyával, aki jelenleg Pannonhalmán teljesít lelkipásztori szolgálatot és hittant tanít az általános iskolában. Ő 

kalauzolt végig bennünket az Apátság épületében. Először a gimnáziumot 
mutatta be, ahol csak fiú növendékek tanulnak. Az Atya elmondta, hogy ebben 
az iskolában fegyelmezettséget, odafigyelést követelnek a tanulóktól, de az 
eredménye is megvan, hiszen a legjobb egyetemekre nyernek felvételt innen a 
diákok. Az egyháztörténeti emlékekben gazdag látnivalók megtekintése után, 
elfoglaltuk szállásunkat a Pannon panzióban. A következő program a 
borkóstoló volt, az Apátság pincészetében. A helyi idegenvezető rövid szakmai 
tájékoztatót is tartott a borkészítés helyi specialitásairól. A kóstolás során 
mindegyik borról megtudtuk, melyik évjárat, miként készítik, s praktikus 
tanácsokkal is szolgáltak a hozzáillő ételekkel kapcsolatosan. Az ezt követő 
vacsora mindenkinek jól esett. Este részt vettünk a főtéren megrendezett 

zenés programon, ahol Horváth Charli is fellépett. A nap zárásaként mi még karaoke bulit is rendeztünk. 
Vasárnap délelőtt indultunk hazafelé. Pápán álltunk meg, ahol a Várkertfürdőben pihentük ki előző napi 
„fáradalmainkat. Délután kellemesen elfáradva, de élményekben gazdagon tértünk haza. Mindannyiunk nevében 
mondhatom, hogy nagyon jól éreztük magunkat! Befejezésként ezzel a      nagyon találó mondással fejezem be: " 
Annyit kell inni, hogy Isten szólítson meg és ne az Ördög!" 

Kulcsárné Horváth Gabriella

 Együtt a Jövőért Halimbán Egyesület (EJHA) - Kirándulás Pannonhalmára 

   A Zsebibaba csoport fogadta ebben az évben a legkisebbeket: a bölcsődéseket és az 
új ovisokat. Örömmel fogadtuk, hogy sokszor az Édesanyák is segítségünkre voltak az 
új környezettel való ismerkedésben. Az a tapasztalatunk, hogy az „anyás 
beszoktatással” érkező kicsik nagyobb biztonságban érzik magukat akkor is, amikor 
- a későbbiekben - már az ajtóban el kell búcsúzniuk az Anyukájuktól. 

   Szeptember végére minden gyermekünk beszokott, így bátran tervezhettünk 
programot az Állatok Világnapja alkalmából október 4-re. Úticélunk Szőc volt. Az 
Önkormányzat kisbuszával utaztunk Szecsődi Kittiékhez vendégségbe. Itt sokféle 
háziállatot csodálhattunk meg testközelből. A legnagyobb élményt a nyuszi és a 
csüngőhasú kismalacok jelentették. Szíves vendéglátásban volt részünk. Szecsődi 
Anett még teával és süteménnyel is megkínált bennünket. A gyönyörű környezetben 
szabad játékra is jutott idő, csúszdázhattak, trambulinon ugrálhattak a „kis 
Zsebibabák”. Köszönjük ezt a szép napot mindenkinek, aki hozzájárult!                 

      Dorosziné Szántó Erika
  

Ősz a Zsebibaba csoportban


