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- Jóga foglalkozás: minden kedden 17.30 órától
- Zoomba (Poppy Seeds): kedden és pénteken 17 órakor

Táborok:
- Életmód tábor 2014. június 23 – 27 - ig, alsó tagozatos gyermekeknek a Gyermekjóléti és Védőnői 

Szolgálat Szervezésében. Részvételi díj: 3000 Ft / fő, amely tartalmazza a programok költségét és a napi étkezés díját 
is.

- Reformkori Történelmi Tábor 2014. június 23 -27-ig felső tagozatos gyermekeknek a Művelődési Ház 
és az Iskola szervezésében.  Program: kézműves foglalkozások, balatonfüredi kirándulás, a keszthelyi Festetics 
kastély megtekintése, ismerkedés a reformkori viselettel, kultúrával, balatoni strandolás.  Részvételi díj: 3000 Ft / fő, 
amely tartalmazza a programok költségét és a napi háromszori étkezés díját is.

- Ókori tábor 2014. június 30 – július 4-ig 4 - 8. osztályos gyermekeknek a Művelődési Ház és az Iskola 
szervezésében. Program: kézműves foglakozások: agyagozás, makett készítés, íjászat, ékszerkészítés, kirándulások 
Balácára és Szombathelyre. Részvételi díj: 3000 Ft / fő, amely tartalmazza a programok költségét és a napi 
háromszori étkezés díját is.

Jelentkezés és befizetés az iskola titkárságán! 

Egyéb aktuális információkat olvashatnak településünk honlapján a halimba.hu weboldalon. 
Kattintson!

További információ a 06 - 20 – 263 83 88 telefonszámon, és személyesen a Művelődési Házban kedd- péntek 10-18 
óráig, illetve e-mailben a muvhaz@halimba.hu.

Mindenkit szeretettel vár!
Gróf Emese 

Gyermeknap   2014. május 30.

Május utolsó hétvégéje mindenhol a gyermekeké. Iskolánk Szülői Munkaközössége és 
Diákönkormányzata, már hetek óta tervezte, szervezte a programokat. 

Reggel a Művelődési Ház udvarán közös reggelivel indult a nap. Majd megalakultak a 
csapatok, melyek élén nyolcadik osztályos tanulóink álltak. A tíz állomásból álló 
akadályverseny a falu több pontját is érintette. Ügyességi és szellemi feladatok váltották 
egymást. Mire visszaérkeztünk a Kultúrházba, már megérkeztek a tűzoltók és a rendőrség 
is. Beöltözhettünk a tűzoltók speciális ruhájukba, s közelebbről is megismerkedhettünk az 
autójukkal és felszereléseikkel. A rendőrök kutyás bemutatót tartottak. Aki pedig „rabosítani” kívánta magát, 
ujjlenyomatot is készíttetett. Az élő csocsójáték mindenkit levett a lábáról. A „tombolni” vágyók az ugrálóvárban vagy 
szumózásban élhették ki magukat. A mai nap a játszótér játékai sem maradtak árván. A déli harangszónál már csak 

a gyomrunk korgott hangosabban, s alig vártuk, hogy ebédelhessünk. A Szülői 
Munkaközösség tagjainak délelőtti szorgoskodásának köszönhetően 
pincepörkölt káposztasalátával és palacsinta csillapította éhségünket. No, de 
még ekkor sem ért véget a fejedelmi lakomák sora, hiszen még a jégkásának és 
később a gyümölcssalátának is helyet kellett szorítanunk a gyomrunkban. 

Gyermeknapi programunkat a Poppy Seeds csoport (Noszlopi Sarolta, Liplin 
Nikolett és Preininger Cintia) zumba és a Free Kid csoport halimbai kezdő 
óvodás és iskolás csoportjainak (Orsós Zsanett, Perger Sára, Savanyu Klaudia, 
Galó Evelin, Kukla Rebeka) aerobik bemutatója zárta. Ezúton szeretnénk 
köszönetet mondani azoknak, akik bármilyen módon segítették és támogatták 
gyermeknapi rendezvényünk lebonyolítását. Köszönjük! 

Köztünk élnek

Önzetlen segítség

Néhány hónapja írtam először Némethné Cseh Andreáról, aki gyűjtést 
szervezett egy olyan alapítványnak, amely gyógyíthatatlan beteg gyermekek és 
családtagjaik támogatását vállalta fel. A kétgyermekes édesanya, olyannyira 
komolyan vette az egészet, hogy egy adományszállítás során maga is elment 
Pécsre a Szememfénye Alapítvány fenntartásában működő Dóri Házba. Ekkor 
személyesen is megismerkedett az ott folyó munkával és az alapítvány vezetőjével 
Gyura Barbarával. A kialakult személyes kapcsolat révén, már októberben 
előzetesen tájékozódott, hogy karácsonyra mire lenne szükségük a gyermekeknek. 
Most is az internet közösségi oldalán hirdette meg gyűjtési akcióját. A lelkes 
támogatókkal el is döntötték, hogy bábparavánt és diavetítőt vásárolnak a befolyt összegből. Mint később kiderül nagyon 
jó választás volt. Az intézmény szakemberei elmondták, hogy a diafilmezés és a bábok használata amellett, hogy 
mindkettő kitűnő időtöltés, lélektani szempontból is rendkívül hasznos. A bábozással egybekötött játékterápia során a 
gyermekek megjeleníthetik gondolataikat, legbelsőbb érzéseiket, félelmeiket az általuk kitalált történeteken keresztül. 
Ez megteremti a lehetőséget a félelmekkel való szembenézésre. A közös diafilmnézés pedig egy rendkívül meghitt és 
vidám, csoportos tevékenység, ami üdítő változatosságot jelent a tévénézéshez képest, hiszen sok dolgot bíz a fantáziára. 
A mese végén pedig lehetőség nyílik a megbeszélésre, a tanulságok levonására is. Az Era Home Kft. képviselője, Rózsa 
Ildikó pedig plüss macikkal, porcelánbabákkal, ágyneműkkel és különféle háztartási eszközökkel is támogatta az 
alapítványt. Az adományszállító járat néhány hete is megrakottan tért vissza Pécsre. A tartós élelmiszerek, 
tisztítószerek, ruhaneműk, játékok mellett, most kerti grillt és botmixert vásároltak a befolyt pénzadományokból. 
Balassa Szabolcs pedig két fa gyermekpadot készített. Az alapítvány mindig köszönetet mond a Halimbai csapatnak, s 
honlapján is közzé tette aktív tevékenységüket. Ez további lendületet ad a folytatáshoz, amit novemberre terveznek. 
Mivel mára szinte baráti közösséggé kovácsolódtak össze, Andi fontosnak tartja, hogy a többiek is megismerkedjenek a 
Dóri ház munkájával. A gyermekhospice ellátás egyik magyarországi központjába történő közös látogatás már szervezés 
alatt van. Az Alapítvány munkájának minél szélesebb körben történő megismertetését pedig már missziójának tekinti. 

- Magam sem gondoltam, hogy ennyi segíteni akaró ember él a környezetemben. Néhány hónap alatt egyre többen 
csatlakoztak a kezdeményezéshez, s az adományok pedig csak gyűltek. Felsorolni is nehéz lenne mindazokat, akik ebben 
segítettek. Bár nem is szeretném, hátha valakit kihagyok. 

Egy közösségi oldalon azért megkerestem néhányukat és megkérdeztem tőlük, miért támogatják adományaikkal az 
Alapítvány munkáját? Mi motiválja őket erre? S, hogy tényleg senki se érezze, hogy bár ő is segített és mégsem írtam 
meg a nevét a nyilatkozó személyek anonimitását megőriztem:

„Azt gondolom, szülőként mindünket megráz egy beteg gyermek látványa. Mivel a gyermekeink az életünk értelme, 
így együtt tudunk érezni azokkal a szülőkkel, akiknek ilyen súlyos betegségekkel kell megküzdeni a gyermekükkel 
együtt. Valamilyen szinten szerintem ilyenkor mindenkiben felmerül a kósza gondolat, hogy mi is lehetnénk, vagy 
lehetünk még hasonló helyzetben, mint ők. Így szerintem ez a belső indíttatás és a gyermekeink szeretete motivál 
bennünket arra, hogy lehetőségeinkhez képest segítsünk másokon.” 

„Úgy éreztem, hogy ez egy jó ügy, és biztosan oda kerül az adomány, ahová szánjuk. Minden elismerésem Gyura 
Barbaráé, aki állami támogatás nélkül, önerőből kezdte el a segítő munkáját. No meg az ott dolgozó embereké is. 
Andinak pedig köszönet a szervezőmunkáért!”

„Szinte bele sem mer az ember gondolni abba, hogy gyerekeinkkel valami baj történhet. Saját gyermekem is súlyos 
betegségből épült fel. Sajnos nagy szükség van ilyen intézményekre, ahol biztonságban és főként a szüleikkel együtt 
lehetnek ezek a beteg gyermekek. Még ha most nem is mi cipeljük azt a "zsákot" de együtt érzünk, és lelkileg támogatjuk 
Őket. Egy percre sem merült fel bennem, hogy ne segítsek, s ezt az érzést Weöres Sándor egy versében így fogalmazza 
meg: „Örömöm sokszorozódjék a te örömödben. Hiányosságom váljék jósággá benned. Egyetlen parancs van, a többi csak 
tanács: igyekezz úgy érezni, gondolkozni, cselekedni, hogy mindennek javára legyél. Egyetlen ismeret van, a többi csak 
toldás: Alattad a föld, fölötted az ég, benned a létra.” Ezért hát, ha valahol megcsillan a jóság lehetősége......ne tagadjuk 
meg magunktól.

A Művelődési Ház júniusi programkínálata:

mailto:muvhaz@halimba.hu


"Fiatalok a vidékért - a vidék a fiatalokért!"- konferencián vett részt a EJHA Egyesület 

Gfellner Judit, Gfellner Flóra és Csipszer András képviseletében az Együtt a Jövőért Halimbán Egyesület is részt vett a 
Közép-dunántúli Szövetség az Ifjúságért (KÖSZI) szervezte "Fiatalok a vidékért - a vidék a fiatalokért!" című konferencián, 
Taliándörögdön. A rendezvényről és annak halimbai vonatkozásairól Csipszer András az egyesület elnöke elmondta, hogy a 
mostani találkozó egy értékelése volt annak a közel két évig tartó Fiatalokkal a fiatalokért a Balaton-felvidéken elnevezésű 
projektnek. amely a térségben élő fiatalok társadalmi részvételének, és szerepük elismerésének erősítését tűzte ki céljául. 
Ebben az időszakban az együttműködő partnerek – köztük az EJHA Egyesület is - olyan hálózati, valamint szolgáltatói 
felületet hoztak létre, melyben az ifjúsági szervezetek információkat kaphattak egymás tevékenységéről, programjairól, 
szolgáltatásairól, ifjúsági szakembereik elérhetőségeiről.

A rendezvényen mi halimbaiak természetesen gyógyteával kínáltuk az érkezőket. Ezen kívül műanyag flakon és doboz 
taposást is tartottunk. Akinek volt kedve, segíthetett a flakonok „tiprásában”, összepréselésében, mint ahogy tette ezt Majzik 
Balázs az Emberi Erőforrások Minisztérium Ifjúsági Főosztályának vezetője is, aki később az ifjúságfejlesztés 2014-2020-as 
időszakának elképzeléseiről beszélt. A színpadon kialakított ifjúsági klub a környéken működő egyesületek bútorzataiból, a 
rájuk jellemző tárgyakból és az általuk szervezett programok plakátjaiból, kellékeiből épült fel. Ide ültek be a szervezetek 
vezetői, előadói, ami már egy kötetlenebb – konferenciákon nem éppen megszokott - légkört eredményezett. Az eseményt 
Lasztovicza Jenő, a Veszprém Megyei Közgyűlés elnöke nyitotta meg, aki mint fővédnök vett részt a konferencián. Majd a 
helyben zajló projektek bemutatása következett. Mi a szelektív hulladékgyűjtés folyamatát, a játszótér építésének menetét, 
a gyógynövény és bányászati hagyományaink ápolását emeltük ki. Emellett szóltunk a gyógynövények termesztése köré 
épített „helyi vállalkozásról” is, mely mostanra a gyógyteák forgalmazásán felül tankerti bemutatókkal és ifjúsági 
szálláshely-lehetőséggel is bővült. A rendezvény végén a Közép-Dunántúli Szövetség az Ifjúságért díjalapítást jelentett be 
„Előttem az utódom- jövő-kép” címmel. Az elismerést azok a szakemberek, ifjúsági szervezetek és apró kezdeményezéseik 
kapnák, melyek kiemelkedő eredményt értek el az ifjúsági tevékenységek terén. Ezt követően kötetlen beszélgetés indult el a 
résztvevő szervezetek képviselői között. Egyesületünk népszerűsége oly mértékű volt, hogy a konferencián résztvevő Majzik 
Balázs Minisztériumi Tanácsadó még aznap eljött velem Halimbára és személyesen is megismerkedett településünk kiemelt 
értékeivel: Malomvölgyi pihenőpark, játszótér, múzeum.  A látottakról és egyesületünk jövőbeli településfejlesztési - 
hagyományőrző terveiről mindvégig nagyon pozitívan nyilatkozott. Úgy gondolom, az ilyen témájú tapasztalatcserével 
egybekötött rendezvények és az ott kapott megerősítő visszajelzések biztosítanak bennünket arról, hogy érdemes ezen az 
úton továbbhaladni. A Közép-dunántúli Szövetség az Ifjúságért (KÖSZI) szervezeti tagságunkkal pedig a térségen belüli 
ifjúsági civilszervezetek közötti hatékony és innovatív együttműködést tesszük egyesületünk számára is lehetővé. Hiszen 
nekünk is fontos, hogy közös összefogással egyre nagyobb súllyal tudjuk képviselni a fiatalok érdekeit. 

Hétmérföldes Mesevetélkedő

Az idei tanévben is megrendezésre került a Hétmérföldes csizmában hetedhét 
határon át címet viselő mesevetélkedő sorozat. A térségi válogató fordulókat 
decemberben és januárban Ajkán rendezték meg. Néhány hete pedig Veszprémben 
tartották a megyei fordulót, ahol tizenegy csapat versenyzett. Köztük a halimbai Dr. 
Szalai Miklós Általános Iskola 3. osztályosaiból álló Mesemanók csapat is.

- A nevezést követően már elkezdődött a felkészülés. Először csak négy mesét 
kellett feldolgozni, majd fordulónként mindig néggyel bővült a mesék száma és 
terjedelme is. Emellett igényes előkészületi munkákkal is gazdagították a szervezők 
a versenyt: csapatjelvényt, névtáblát kellett készíteni, s a megyei fordulón már egy 
választott mesét is elő kellett adni - mondta Tóthné Horváth Nóra felkészítő tanár. 

Azon kívül, hogy a gyerekeknek jó szórakozást jelentett a mesékkel kapcsolatos 
vetélkedő sorozat (totó-lottó, igaz-hamis játék, villámkérdések, keresztrejtvények, 
dramatizálás, olvasás), a tanárnő reményei szerint a meseolvasást is megszerették 
és észrevétlenül a szövegértési képességük is javult. Külön öröm számára, hogy 
harmadikos tanítványai bátran vállalkoztak a megmérettetésre. Pedig nem kis 
feladat számukra a csapatban való együtt munkálkodás, s a hónapokig tartó folyamatos felkészülés. Kitartóan, 
szorgalmasan olvasták a meséket s oldották meg az egyre nehezedő feladatokat. Természetesen a Szülőket is dicséret illeti, 
hiszen csemetéjük mögött állva segítették és támogatták ezt a munkát.

A Mesemanók csapat tagjai: Pelczhoffer Orsolya, Schvarczkopf Mónika, Bakos Dávid és Simon Martin. Felkészítő 
tanár: Tóthné Horváth Nóra. 

Dr. Szalai Miklós Emlékverseny

Településünk általános iskolája 1996-tól viseli dr. Szalai Miklós nevét, aki 
„halimbai füvespapként” került az ország köztudatába. Halálának évfordulóján 
emlékversennyel tisztelgünk munkássága előtt. Május 8-án a térség általános 
iskoláinak 4 fős csapatai jöttek el hozzánk. 

A vetélkedő az előző évekhez hasonlóan most is két részből állt. A résztvevők 
először elméleti tudásukat tehették próbára tesztek, feladatlapok, kérdéssorok 
segítségével. Dr. Szalai Miklós életéről, környezetvédelemről, állat- és 
növényismeretről és az egészséges életmód alapjairól szóltak a feladatok. Majd a 
Gyógynövényeskert Bemutató és Oktatóközpontban, a gyógynövényismeretben való 
jártasságukat is bizonyíthatták. A versennyel kapcsolatosan Nagy Noémi igazgató 
elmondta, hogy az elmúlt évek alatt azt tapasztalták, hogy több éven keresztül 
ugyanazok a tanulók alkotta csapatok képviselik az iskolákat. Ők pedig a megadott 
témákból egyre felkészültebbek. Ezért a feladatok évről évre folyamatosan nehezednek. 

- Míg az eddigi években csak a gyógynövényeket kellett megnevezni, most már a belőlük készült gyógyteákat ízük 
alapján is fel kellett ismerni. A tankertben pedig egy meghatározott betegségre kellett gyógyító növényeket keresni. A 
szervezők kreativitását, ötletességét dicséri, hogy a már megszokott feladatok mellett minden évben újdonsággal is 
készülnek. Az idén a felsősök virágot ültettek és illatzsákot varrtak, az alsósok pedig táplálékpiramist és étrendet 
készítettek. 

Míg a diákok versenyeztek a kísérő pedagógusok az emlékházban Kovácsné Véber Eszter kalauzolásával, közelebbről is 
megismerhették a néhai halimbai esperes hagyatékát. Az eredményhirdetésen Sarkadi – Nagy András Nyirád, Németh 
Balázs Szőc és Tóbel János, Halimba polgármestere adták át a díjakat és gratuláltak a csapatoknak. A helyi polgármester a 
versenyt értékelve kiemelte azokat az alsó tagozatosok által összeállított egészséges ételeket tartalmazó menüsorokat, 
amelyek még az éttermek étlapjain is megállnák a helyüket. Reméli, ezen a délutánon mindenki jól érezte magát, és a 
jövőben akár családdal vagy baráti körrel újra Halimbára látogatnak és a falu további érdekes látnivalóit is felfedezik. A 
halimbai Csipkebogyó csapat (Kovács Anna, Kovács Bogáta, Kiss Alexandra, Vajai Boglárka) versenyen kívül – kiváló 
eredménnyel - vettek részt a megmérettetésen.

Schvarczkopf Mónika, Pelczhoffer Orsolya, 
felkészítő tanár: Tóthné Horváth 

Nóra Simon Martin, Bakos Dávid.

Májusi programok az óvodában

Május 10-én a Madarak és fák napján családi kirándulást szerveztünk a 
Malomvölgybe. A hajnalban hullott esőcseppek még meg-megcsillantak a 
fűszálakon, amikor elindultunk, de mire a kirándulóhelyre értünk már sütött a Nap. 
A családok különböző színekkel megjelölve csapatokat alkottak. Így indultak a 
különböző állomások felé, ahol kipróbálhatták ügyességüket, feleleveníthették a 
természettel kapcsolatos ismereteiket. A feladatok közt szerepelt: madarak,fák 
felismerése képről, madarakat ábrázoló puzzle kirakása, célba dobás /fiókák 
etetése/, kukacszedés csipesszel, tojáshordás kanállal, barkácsolás. A több családból 
szerveződött csapatok egymást segítve oldották meg a feladatokat. A jó hangulatú 
versengés után Bokor Ferenc vállalkozó felajánlásával a gyerekek birtokukba 
vehették az óriási csúszdás légvárat. Délben az óvodánkban dolgozó szakács nénik, 
finom ebéddel kínáltak meg minden résztvevőt.

Május 26-án a Sümegi Várba látogattunk el. A jótékonysági bálunk javára történő felajánlásaként Papp Imre Sümegi 
Várkapitány úr nagylelkűen meghívta vendégségbe óvodásainkat. Ennek a szívélyes invitálásnak tettünk eleget ezen a 
napon. A gyerekeket lenyűgözte a vár óriási mérete, ahogyan a környezetéből magasan kiemelkedik a kopár hegytetőn. 
Bebarangoltuk a vár minden zeg-zugát. A gyerekek érdeklődését elsősorban a fegyverek, a katonák élete és a korabeli 
használati tárgyak keltették fel. Az erőd megtekintése után nem hagyhattuk ki a történelmi játszóparkot sem. A játszóvár 
kombináció, mászó falak, szerepjátékokat szolgáló ökrös szekér, lovas mérleghinta kipróbálása tette még emlékezetesebbé 
ezt a szép napot.

Május 30-án délelőtt tartottuk hagyományos gyermeknapunkat. Elsőként Tibi, a lufibohóc szórakoztatta a közönséget 
és ajándékozott meg mindenkit. Az udvaron a felállított légvárnak, a sok játéknak és a finom süteményeknek örülhettek a 
gyerekek. Délután a hideg széltől vacogva, de annál melegebb szívvel tartottuk tanévzáró ünnepélyünket és búcsúztattuk 
el az iskolába induló 13 nagycsoportosunkat. 

Babosné Hock Márta
óvodavezető-helyettes 

Hősök napi megemlékezés

A magyar hősök emléknapjának eredete az 1917. évi VIII. törvényre vezethető 
vissza, amely arra kötelezett minden községet, hogy méltó emléket állítson elesett 
hőseinek. Halimba Község Önkormányzata, mint minden évben most is június első 
vasárnapján a Hősi Emlékműnél emlékezett elesett katonáira. A Himnusz eléneklését 
követően Kulcsárné Horváth Gabriella Gát István Jöjj el című versét szavalta el. Majd 
Kulcsár Eszter Gyóni Géza Sírversét idézte. Tóbel János polgármester ünnepi 
beszédében kiemelte:

- Ezen a napon tisztelettel adózunk a magyar hősök előtt, de a magyar földön 
elesett katonák emléke előtt is. Ez a két világégés figyelmeztessen bennünket arra, hogy 
hasonló események a jövőben ne történhessenek meg. Tanuljuk meg egymást és más 
népeket is megbecsülni – mondta a polgármester. A megemlékezés zárásaként Vajainé 
Szijártó Margit képviselőasszonnyal elhelyezték a kegyelet és emlékezés koszorúját. 

Anyák napja

Településünkön az idei évben is példás összefogással készültek a gyerekek az anyák 
napi műsorra. Az iskolában és az óvodában május első napjainak délutánjain került sor az 
anyák napi köszöntőkre. A meghitt családias légkörben megtartott műsorok után, május 
5-én hétfőn a falu szinten megrendezett anyák napi ünnepségen is színvonalas 
produkciókat láthattak a falu lakói. Az iskolai művészeti csoportok kezdő és haladó 
néptáncosai és furulyásai mellett, a második osztályos tanulók zenés táncos műsort adtak 
elő. Csipszer András alpolgármester ünnepi szavaiban a saját gyermekkorának 
anyáknapi élményeit elevenítette fel. A délutánt az óvodások édesanyákhoz és 
nagymamákhoz szóló verseik, dalaik zárták. Az örömteli és szívetmelengető érzést az 
ünnepség végén átadott virág tette teljessé. 
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