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Karácsonyi jókívánságok

A halimbai Együtt a Jövőért Egyesület az idén is karácsonyra hangoló népzenei élményt kínált a falu 
lakóinak. 

A Művelődési Házban a szervezők nevében Kovács Attiláné az egyesület titkára köszöntötte az 
érdeklődőket. A bevezető gondolatok után a litéri Szárazág és Zöldág néptáncegyüttes kamaracsoportja 
lépett fel. Előadásukban a bakonyi és az erdélyi küküllőmenti táncok mellett, életre keltették a karácsonyi 
népszokásokat, melyben a regölést is megelevenítették.  A népdalok és népi csujogatók ízes humorukkal és 
különleges hangulatukkal vidám perceket nyújtottak mindenkinek. A szervezők remélik, hogy a ma már 
feledésbe merült egyik legősibb magyar népszokásban kívánt termékenység és jókívánságok sokasága a 
következő évben valóra is válnak. A programot közös teázás és beszélgetés zárta. 

Helytörténeti szakkör – záró vetélkedő

 November 28-án játékos vetélkedőn mérték össze eddig megszerzett 
tudásukat a „kis halimbai helytörténészek”.

Szeptemberben alakult meg az 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 Baráth 
Anikó magyar szakos tanárnő a Halimba története mozaikokban helytörténeti 
könyv egyes fejezeteit dolgozta fel a gyerekekkel, a kezdetektől napjainkig. A 
mostani vetélkedő feladatait kiemelkedő szakmai hozzáértéssel bíró zsűri 
értékelte. M. Mester Katalin írónő, a Halimba története mozaikokban című könyv szerkesztője, Vajainé Szijártó 
Margit nyugdíjas tanítónő, helytörténeti kutató, Pálosiné Nagy Katalin iskolaigazgató és Tóbel János 
polgármester. A változatos feladatok között volt helyismereti totó, villámkérdések, vaktérkép Halimbáról, 
idegenvezetés. A szakkör tagjai egyénileg versenyeztek, így mindenki csak a saját, eddig megszerzett tudására 
támaszkodhatott, azonban a társaktól történő ismeretszerzés lehetősége rengeteg további érdekes információt 
adott minden jelenlévőnek.  A pályázati forrásból megvalósult programsorozat minden résztvevője értékes 
könyvjutalomban, oklevélben és/vagy emléklapban részesült. 

1. helyezett:  Preininger Petra 5. osztályos tanuló
2. helyezett:  Galler Ábris 5. osztályos tanuló
3. helyezett:  Schvarczkopf Kinga és Szőke Péter 6. osztályos tanulók

Vajainé Szijártó Margit kutató- és gyűjtőmunkájának köszönhetően még 
fényképkiállítást is berendeztek a teremben. Ezekről M. Mester Katalin rövid 
előadást is tartott.  A régi megfakult fényképek másolatai a múlt század első 
felének Halimbáját és annak lakóinak életét mutatták be. A foglalkozásokat 
vezető tanárnő nagyon pozitívan értékelte a szakkör munkáját:

- A gyerekek aktivitása, hozzáállása példaértékű volt. Biztos vagyok 
abban, hogy az ilyen jellegű ismeretszerzés közben nemcsak erősödik 
kötődésük 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. A Halimba történelmét ismerő és kutató emberekkel történő 
személyes találkozók, ismeretségek pedig talán követendő példaképként is szolgálhatnak számukra. 
– fogalmazott Györkösné Baráth Anikó.
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Advent időszakában mindenhol egymást érték az ünnepi programok. Ez 
alól falunk sem volt kivétel. Először november 29-én délután Vargáné Marika 
vezetésével az adventi koszorú készítésének fortélyait sajátíthatták el az 
érdeklődők. Ekkor készült el a Művelődési Ház óriási adventi koszorúja is. 
December 6-án Halimbára is megérkezett a Mikulás. Délelőtt az iskolában, 
óvodába, délután pedig a Művelődési Házban találkozhattak vele a gyerekek. 
Mindenhol kedves fogadtatásban volt része. A Kultúrban a Hársfa óvoda 
dolgozói színdarabbal is kedveskedtek a gyerekeknek. Természetesen az 
ajándékozás sem maradhatott el. A Mikulás távozása előtt még ígéretet tett arra, hogy ha a gyerekek jók lesznek, 
jövőre ugyancsak ellátogat hozzájuk. Az idén is kiválasztott néhány gyereket, akikhez személyesen is ellátogatott. 
A hagyományos karácsonyi kézműves délután december 18-án volt. Az alkotókedvűek ezen elkészíthették 
szobájuk vagy lakásuk dekorációját, de a családtagjaiknak szánt ajándékok is kikerültek a szorgosabbak kezei 
alól. A karácsonyi asztaldísz, a szegfűszeggel díszített narancs és az elmaradhatatlan mézeskalács illatfelhője, no 
meg a résztvevők családias hangulata mindenkinek tökéletes ráhangolódást nyújtott a közelgő ünnepre. 

Karácsonyi készülődés Halimbán

A Barátok közt sorozatból közismertté vált R. Kárpáti Péter színművésszel 
találkozhattak azok, akik november 23-án délután ellátogattak a Művelődési 
Házba.

A kötetlen és közvetlen beszélgetés központi témáját a nemrégiben a 
polcokra került Péter könyve, avagy ahogy én látom című könyv adta, de eddigi 
színészi pályafutásáról, jelenlegi munkáiról is beszélt a színész.

A Barátok közt sorozat hozta meg számára az országos sikert és 
ismertséget. 14 évig alakította Berényi Andrást a sorozatban. A 
népszerűségen túl a sorozatszínészek munkájának felelősségét is 
hangsúlyozta:

- Úgy kellett az általam alakított karaktert minden este eljátszanom, hogy 
azon a néző kikapcsolódjon. Hiszen erre vágyik a napi munka után. Nekem pedig az a feladatom, hogy ezt az 
igényét minél jobban kiszolgáljam. Úgy gondolom a szórakoztató műfajban dolgozni is csak maximális 
felkészüléssel lehet, és van olyan nehéz feladat, mint egy színházban játszani. Még akkor is, ha sokan alábecsülik 
a szórakoztatóiparban dolgozó színészek munkáját. 

A színészet mellett korábban sem állt távol tőle az írás: R. Kárpáti rendszeresen publikált, színházi újságot 
szerkesztett, a Magyar Rádiónak kabarésorozatot is írt, de eddig még sosem gondolt arra, hogy könyvet írjon. 

- Azért álltam neki a könyvnek, mert az életem fordulóponthoz ért. Negatív változások zajlottak le körülöttem: 
elvesztettem a munkámat, a házamat. A könyv írása terápiás módja volt a személyes tragédiák feldolgozásának. 
No, meg arra is gondoltam, talán az ötven évem emlékeinek felidézése másoknak is érdekes lehet. A téma tehát 
adott volt. – mesélte.

„Aki botránykönyvre vágyik, ne vegye meg!” – áll az első oldalon. Könyve nem tipikus önéletrajzi leírás, és nem 
is egy kiírt sorozatszínész leleplező sztorija vagy bosszúállása.

- Berényi András megformálóját ismerhetik meg azok, akiket érdekel, milyen az az ember a valóságban, aki 
ennyi időn keresztül szórakoztatta őket a tévéből. Emlékek, emberi történetek gyűjteménye a családomról és a 
kollégákról, melyeket eddig soha sehol nem lehetett olvasni. – fogalmaz a színész.

Schvarczkopf Anita

Író olvasó találkozó R. Kárpáti Péterrel

A Halimbai Óvodásokért Alapítvány jóvoltából a Hársfa Óvodába járó 
összes kisgyerek Mikulás napján különleges ajándékkal gazdagodott. A 
„Mikulásmentő akció” című 3D-s rajzfilmet nézhették meg a gyerekek az ajkai 
VMK mozijában. A vetítés után körbesétáltunk a karácsonyi vásárban, 
megnéztük a szép betlehemet és óriási adventi koszorút. Egy kedves árus 
jóvoltából ajándék kürtös kalácsot is ettünk. Mire külön buszunk 
hazaszállított bennünket Halimbára, már várt is az óvodában a Mikulás. 
Felejthetetlen nap volt! 

Köszönjük szépen mindenkinek, aki adója 1 %-ával, a jótékonysági 
óvodabálon való részvétellel, vagy egyéb felajánlással támogatta 2013-ban 
alapítványunk működését és ezzel elősegítette, hogy ilyen élményekhez 
juttassuk az óvodás gyerekeket! 

Mikulásváró program az óvodában

Kovács Attiláné óvodavezető



• Még novemberben iskolánk alsós tanulói mérték össze Sudoku tudásukat.  A versenyt több hetes felkészülés 
előzte meg. Tanítóik útmutatása alapján, az alapoktól kezdve fokozatosan nehezedő táblák kitöltésével edzették 
magukat a gyerekek.  

Az iskolai verseny eredménye:
1. osztály 
1. Kovács Anna
2. Roik Barnabás
3. Dallos Máté

2. osztály
1. Boros Brúnó
2. Cséri Boldizsár
3. Savanyu Klaudia

3. osztály
1. Schvarczkopf Mónika
2. Kapeller Felícia
3. Bakos Dávid

A házi versenyt követően december 2-án Veszprémben a megyei fordulón is ők képviselték iskolánkat.  A siker 
ekkor sem maradt el.

Hibátlan feladatlapot töltött ki és oklevélben részesült Kovács Anna 1. osztályos, Savanyu Klaudia 2. osztályos 
és Schvarczkopf Mónika 3. osztályos tanuló. 

• Októberben írták ki azt a Szépíró Versenyt, amelyre iskolánk Sajátos Nevelési Igényű tanulói 
jelentkezhettek.  Az iskolai fordulón 14 halimbai tanuló vett részt.  A tanulók feladata egy szöveg másolása volt, 
ahol a szépíráson túl a helyesírást és a szöveg másolás alapvető nyelvtani szabályait is nézték a javítás során. 
Mivel közös intézmény vagyunk a nyirádi tagintézménnyel, együtt történt az értékelés.  Így is szép eredmények 
születtek.  Az 1-2. osztályos kategóriában Kovács Zsuzsanna 2. osztályos tanuló 2. , az 5-6.osztályos kategóriában 
Kovács Bogáta 5. osztályos tanuló 1. , Lakatos Vanessza szintén 5. osztályos tanuló 2. helyezést ért el.  Ők 
képviselik majd iskolánkat a megyei fordulón, Veszprémben. 

Minden résztvevőnek és felkészítőnek gratulálunk!

Halimba is lehetőséget kapott, hogy részt vegyen a Nemzeti Művelődési 
Intézet Hungarikumok – Értékőr elnevezésű programsorozatában. A 
kezdeményezés célja, hogy a települések segítséget kapjanak a helyi értékek 
feltárásához és a helyi értéktárak kialakításához. 2013. november 22-én, a 
Művelődési Házban jöttek össze a térség településeinek polgármesterei, civil 
szervezetek és közintézmények képviselői. Dr. Horváth Zsolt országgyűlési 
képviselő - aki elkötelezett szervezője az Értéktár- és a Hungarikum-
programnak – beszélt az Értéktárak létrehozásáról, illetve ismertette az 
ehhez kapcsolódó törvényt és kormányrendeletet. Szóba került emellett a 
gyakorlati alkalmazás is, azaz hogy a közösségeknek, községeknek mik a 
lehetőségeik, milyen szakmai feladatok várják őket a jövőben, milyen 
pályázati források társulnak majd tevékenységeik megkönnyítéséhez. Ezt követően Bazsó Gabriella szakmai 
koordinátor (Taliándörögd) az általuk már megvalósított Értékőr-programon keresztül mutatta be a helyi 
értéktárak és az Ifjúsági Értékőr Hálózat Veszprém megyében elkezdett munkáját. Az előadások után Tóbel János 
polgármester mutatta be a halimbai értékőrzés módjait, a település értékeit. Ezekből itt helyben kiállítást is 
rendeztek, amelyen Simon Zoltán, helyi festő képei és a település múltját bemutató helytörténeti 
fotódokumentumok is felkerültek a tablókra. Ez utóbbiak Vajainé Szijártó Margit gondos gyűjtőmunkájának 
köszönhetőek.  Természetesen a halimbai gyógynövények, és gyógyteák, mézek, és propoliszok is tovább 
bővítették a „halimbai értéktár körét”. Az este folyamán fellépett Kovács Bonita népdallal, és az autentikus beás 
cigány zenét játszó Fláre Beás Együttes. Az ezt követő gasztronómiai bemutatón a gyógynövény-tankert 
fűszernövényeivel ízesített pástétomok, sütemények, valamint a TÁMOP pályázat támogatásával megvalósult 
Kertbarát Szakkör és (Be)főzősuli tagjai által készített szörpök, lekvárok és padlizsánkrémek kerültek az 
asztalokra. A megyei rendezvénysorozat 2013. december 13-án 16 órakor Veszprémben, a Megyeházán, a Szent 
István teremben megrendezett gálával ért véget, ahol Halimba egy „ministandon” újra csak bemutathatta 
értékeit. 

Értékőrzés – Hungarikum programsorozat

Iskolai hírek



A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai 
Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.
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                           2013. december 20.
Az idei évben is az utolsó tanítási nap az ünnepi készülődés jegyében zajlott. Az alsó 

tagozatosok (1 - 4 osztály) reggel a zsibongóban gyűltek össze. Melinda néni irányításával 
megalakultak a csapatok, majd kezdetét vette a több helyszínen zajló karácsonyi 
kavalkád.  Az idén is volt mesefilm, karácsonyi üdvözlőlap készítés és az iskolai fenyőfára 
angyalkák is kerültek. Újdonságként a gyümölcssaláta készítés fortélyait is 
megismerhették a gyerekek. A mindennapos mozgást a zenés fogó és futójátékok 
biztosították a tornateremben. A felső tagozatosok szintén több helyszínen dolgozták fel a 
karácsonyi ünnepkört: mézeskalácsot sütöttek és díszítettek, 3 D-s képeslapot készítettek, s karácsonyi idézeteket 
gyűjtöttek, de most sem hiányozhatott a karácsonyi totó és a történetírás. A kreatívabbak pedig pet műanyag 
palackból készíthették el Jézus születésének szereplőit. A délelőtti készülődés mellett, a nap legszebb eseménye a 
délutáni közös ünneplés volt. A művelődési házban az alsó tagozatos tanulók az ünnepi műsorban teljes 

személyiségükkel adtak tanúbizonyságot a közösségben megélt ünnep 
erejéről. A gyerekek, az érdeklődő szülők és a megjelent vendégek meghatódva 
és teljes átéléssel tekintették meg a szereplők kiváló produkcióját. Ezt 
követően a szülői munkaközösség teával és süteménnyel vendégelte meg a 
résztvevőket. A program zárásaként a felsős osztályok és az iskola dolgozói 
családias légkörben az iskolában folytatták a közös ünneplést.

Ezúton szeretnénk megköszönni a műsort összeállító Horváthné Kovács 
Éva és a furulya betéteket betanító Antal Melinda pedagógusok felkészítő 
munkáját, s a gyerekeknek a kitartó és szorgalmas gyakorlást, amely nélkül 
nem tudtak volna ilyen látványos és magas színvonalú produkciót előadni. 

Iskolánk karácsonyi készülődése

Az idei évben december 12-én  a Művelődési Házban került megrendezésre 
a Hétmérföldes csizmában hetedhét határon át címet viselő mesevetélkedő 
első fordulója. Ezen 5 helyi és 2 magyarpolányi csapat vett részt.  A 4 főből álló 
csapatoknak előzetesen most még „csak” 4 mesével kellett alaposan 
megismerkedni. Emellett csapatjelvényt és névtáblát is kellett készíteniük. A 
vetélkedőt a mesékkel kapcsolatos keresztrejtvények, villámkérdések, totó-
lottó, igaz-hamis feladatok tették izgalmassá. A gyerekcsapatok 
teljesítményét egy többtagú zsűri értékelte, amelyben a helyi iskola tanítói, 
illetve az egyes csapatok felkészítő tanárai kaptak helyet.  Ezen a versenyen 
helyezéstől függetlenül minden csapat továbbjutott a 2014. január 30-án 
megrendezésre kerülő második fordulóra. 

Halimbai csapatok:
2. osztály: Aranyalmák – Kovács Zsuzsanna, Lendvai Flóra, Bogdán Cintia, Gfelner Ábel
2. osztály: Varázserdő – Boros Brúnó, Savanyu Klaudia, Perger Sára, Vajai Szabolcs
3. osztály: Mesemágusok – Kapeller Felícia, Horváth Vanda, Kiss Anita, Kovács Gábor
3. osztály: Mesemanók - Pelczhoffer Orsolya, Schvarczkopf Mónika, Bakos Dávid, Simon Martin
4. osztály: Bűvölők – Liplin Nikolett, Nagy-Balázs Dorottya, Szabó Csaba, Lendvai Tamás
Gratulálunk és további jó felkészülést kívánunk mindenkinek!

Hétmérföldes Mesevetélkedő


