Költészet napi szavalóverseny

A halimbai iskolában is hagyománya van vers- és mesemondásnak. A
Költészet Napja tiszteletére rendezett szavalóversenyre az idén is nagyon
sokan jelentkeztek. Az április 13-án a művelődési házban megrendezett
versenyt a verskedvelő szülők, rokonok is figyelemmel kísérték. A
produkciókat az iskola pedagógusaiból álló zsűri értékelte. Az
eredményhirdetéskor Nagy Noémi igazgató értékelte, bíztatta a
versmondókat: dicsérte ügyességüket, felkészültségüket, de mindenki
számára hasznos jótanácsokkal is szolgált a versválasztással és az
előadásmóddal kapcsolatosan. Szorgalmas felkészüléséért és
(S.A.)
részvételéért minden résztvevő emléklapban részesült.
A zsűri a következő eredményt hozta:
1-2. osztályos kategóriában:
1. helyezett
Huszár Réka 2. osztály
2. helyezett
Valdinger Johanna 1. osztály
3. helyezett
Roik Barnabás 2. osztály
3 - 4. osztályos kategóriában:
1. helyezett
Pelczhoffer Orsolya 4. osztály
2. helyezett
Kiss Anita 4. osztály
3. helyezett
Boros Brúnó és Kulcsár Csilla 3. osztály
5. - 6.- 7. osztályos kategóriában:
1. helyezett
Preininger Petra 6. osztály
2. helyezett
Galler Ábris 6. osztály
3. helyezett
Boros Ákos 6. és Szőke Péter 7. osztály
Iskolába hívogató

“A tanítók csak az ajtót nyitják ki, belépned neked kell.”
(kínai közmondás)
Szüleikkel együtt látta vendégül a halimbai iskola azokat a nagycsoportos
óvodásokat, akik szeptemberben kezdik meg az első osztályt. Az óvodás
gyermekek, ha még csak néhány órára is, de már iskolások lehettek.
Büszkén jelentkeztek és osztották meg gondolataikat társaikkal. Az órák
után a gyermekek együtt tízóraiztak az iskolásokkal, míg szüleik rövid
tájékoztatót hallhattak az iskolai életről. Nagy Noémi igazgatónő az
intézmény bemutatása mellett, azon tevékenységeikről beszélt, melyek az
elmúlt évek folyamán indultak el Halimbán. Így szólt a megyében egyedüliként alkalmazott Elmetorna
játékos kompetencia fejlesztő programról, amely logikai, stratégiai, táblás és ősi játékokkal fejleszti a
gyermekek gondolkodását, memóriáját, figyelmét, térlátását. Ezenkívül kiemelte a gyógytestnevelés
foglalkozásokat, melyekre gyermekeink mozgásszegény életmódjából adódóan egyre nagyobb szükség
mutatkozik. Végül, de nem utolsósorban befogadó általános iskolaként szólt a sajátos nevelésű igényű
gyermekek ellátásáról és fejlesztési lehetőségeikről.
Az ismertető után a szülők is feltehették kérdéseiket az iskolai élettel kapcsolatosan. A napot játékos
sportvetélkedő zárta.
(S.A.)
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Májusi programkínálat

• „Legyen, együtt a család” címmel szervezünk személeletformáló megmozdulást május 16-án, szombaton,
9.20 perckor Halimbán a Csocsó előtti téren. Flashmob néhány percben, amelyben megmutatjuk, hogy „A
család jó, a család kell, a család érték!” Nagy lelkesedéssel készülünk, a jó időt is elintéztük... Koreográfia
nincs, csak Ti kelletek! Sok szeretettel várunk mindenkit!
• „Mindennapi kenyerünk” - 2015. május hónaptól a következő időpontokban befűtésre kerül a
falukemence, így lehetőség nyílik kenyér sütésére.
Tervezett időpontok:
2015. 05. 15.
2015. 05. 22.
2015. 06. 19
2015. 06. 26.
2015. 07. 10.
2015. 07. 17.
A kemencébe egyszerre 6 db. kb. 1,5 kg-os kenyér fér, ezért minden alkalomra 6 fő jelentkezését várjuk.
Egy darab fehér kenyér elkészítéséhez 1 kg lisztre és egy élesztőre van szükség, amit a részvevőknek kell
hozniuk. Ha valakinek saját receptje van, a szerint is elkészítheti a kenyerét.
A falukemence befűtéséről a helyi önkormányzat gondoskodik.
Jelentkezés és bővebb információ: Galler-Mike Éva családgondozónál
8452 Halimba, Ady Endre u. 15 (az orvosi rendelő épületében)
Tel: 06 20 470 95 15
Állandó programok a Művelődési házban:
Minden hétfőn és pénteken 17.00-18.00-ig felnőtt ZUMBA.
Minden kedden 16.00-tól17.00-ig illetve szerdán 16.00-tól 18.00-ig FREE KID AEROBIK
Minden héten csütörtökön 17.30-18.30 JÓGA ,amire szükség van kényelmes ruha és polifom!
A rendezvényekkel kapcsolatban bővebb tájékoztatás a www.halimba.hu weboldalon található.
Mindenkit szeretettel várunk!
Faültetési kezdeményezés a szülőhely iránti megbecsülésért

A település is csatlakozott, a mára országosan is népszerű faültetési
kezdeményezéshez, melynek egyik törekvése a szülőhely iránti megbecsülés
és a faluhoz való kötődés erősítése. Emellett a fák, az erdő, a természetes
környezet szeretetének elmélyítése és a hosszú távú gondolkodás terjesztése
is célja volt az akciónak.
Az elmúlt hétvégén az Ifjúság utca végében lévő füves területen jöttek össze
azok a családok, akiknek az elmúlt öt évben született gyermekük. Tóbel
János polgármester köszöntőjében elmondta, hogy 52 gyermek családjának
küldtek felkérést. Öt év alatt ennyi gyermek születetett a faluban. Közülük
23 család élt a lehetőséggel, és 30 gyermeknek ültetnek ma fát. Reméli, hogy
ez a fa, amelyet a családok majd gondoznak, és a gyermekek nyomon követhetik saját fájuk felcseperedését egy
kapocs lesz a falu és köztük.
- Bízom benne, akárhova is köti majd az élet ezeket a gyerekeket, mindig gondolni fognak rá, hogy nekik
Halimbán van egy fájuk, ami visszavárja őket. – emelte ki a polgármester.
Majd szólt arról, hogy a fák kiválasztásánál lényeges szempont volt, hogy ne legyen allergén, illetve olyan
őshonos magyar fafajták legyenek, amelyek szeretik a Halimbai környezetet. Így esett a választás a kislevelű
hárs egyik nemesített fajtájára. Végezetül gyakorlati tanácsokkal is ellátta az ültetéshez készülődő családokat.
(S.A.)

Köztünk élnek: A munkahelyünk, a második otthonunk

Sorozatunk mostani számában egy olyan közösség mindennapjaiba
tekinthetünk be, amely nemcsak munkahelyet, hanem szinte második
otthont is jelent az ott dolgozóknak. Ez a pozitív légkör nemcsak rájuk,
hanem a tágabb környezetükre is pozitív hatást gyakorol. Ismerjék meg a
Hársfa Óvoda és konyha kollektíváját.
- A munkahely életünk kiemelt színtere: rengeteg időt töltünk el ott. Épp
ezért egyáltalán nem mindegy, hogyan érezzük magunkat munka
közben. A legjobb az, ha a munkahelyi légkör mások számára is pozitív és
inspiráló. Ez sokszor komoly odafigyelést, diplomáciai érzéket, a
konfliktusok megfelelő kezelését és csapatmunkát igényel. – vallja
Kovács Attiláné Ágota a Hársfa Óvoda és Bölcsőde vezetője.
Az intézmény bár két szervezeti egységből áll, de egy közösségként működik. Az elmúlt évek bővítésének
köszönhetően 19 aktív és 5 inaktív (2 gyeses, 3 nyugdíjas) dolgozójuk van. A munkájukban és a szabadidejükben
is az összefogás adja az alapot. Ehhez járul hozzá az egymás iránti tolerancia, segítőkészség és a csapatszellem.–
mondta Kovács Attiláné Ágota az intézmény vezetője. Majd hozzáfűzte:
- Én már úgy érkeztem ide 2010-ben, hogy volt egy erős, összetartó csapat. Csak folytatnom kellett a
megkezdett munkát. A dolgozói létszám bővülésének következtében, a középpontba az újak
beilleszkedésének segítése került. Itt mi mindannyian a jó közösség építéséért, együtt és egymásért
teszünk.
Majd elmesélte, hogy az óvodai mikroközösségek- óvónők, dajkák, pedagógiai munkát segítők - egységét,
egyenrangúságát a csoportonkénti azonos színű póló használatával kívánták kihangsúlyozni. Azt, hogy az itt
dolgozók együtt, összefogva nevelik, gondozzák a rájuk bízott gyermekeket. Arról nem is szólva, hogy az oviba
bekerülő kisgyermek és szülő is könnyebben eligazodik, ha tudja, hogy a „kék pólósok” az ő csoportjának a
dolgozói.
A hétköznapokba pedig mindenki megpróbálja becsempészni azokat az apró kis praktikákat, amelyek számára
feltöltődést, pozitív energiát adnak. Ilyen a reggeli napi gondolatok kártya húzása. Egyik kolléganőjük
javaslatára minden reggel még az öltözőben húznak egy pozitív megerősítést tartalmazó kártyát, amelynek
gondolatai mindenki számára inspiráló útmutatást adnak az előttük álló naphoz.
A szabadidős tevékenységek közül a közös színházlátogatásokat, kirándulásokat, névnapi köszöntést és nőnapi
összejövetelt, közös tornákat említette. Fontosnak tartotta azonban kiemelni azokat a társadalmi
szerepvállalásaikat is, melyeket a szűkebb és tágabb környezetük javára végeznek. Számukra ez az önkéntes
tevékenység egyben köszönet Halimba felé is, hogy itt helyben és ilyen jó munkakörülmények között
dolgozhatnak.
- Szinte minden településszintű program aktív résztvevői vagyunk. Az egészségnapon ételkóstolókat
készítünk a falu lakóinak, az idősek napján pedig vacsorával vendégeljük meg a szépkorúakat. A kulturális
és kézműves programokon dolgozóink művészi kreativitása kerül előtérbe. Az óvodai jótékonysági bál
szervezésével a kikapcsolódás mellett a nemes célra történő adományozás fontosságára is felhívjuk a
figyelmet.
Beszélgetésünk végén arra a kérdésre, hogy mitől lesz ilyen sikeres egy munkahely, Ágota 2011-ben, vezetői
pályázatában leírt gondolatait idézte:
- Ahogy egy fa életteret jelent sok-sok élőlény számára, az itt dolgozóknak úgy biztosítson ez az intézmény,
kellemes árnyas közeget a motivált munkavégzéshez, kihívásokkal, fejlődési lehetőségekkel és az elismerés
termésével. A vezető pedig úgy gondozza, alakítsa, mintha saját kertjének legszebb fája volna. – összegezte
a titkuk nyitját az intézményvezető.
(S.A.)

„Csendes csodák” – Mohos Helga önálló kiállítása a halimbai művelődési házban

A helyi művelődési ház adott otthont Mohos Helga Halimbáról elszármazott
festő első önálló kiállításának. Tóbel János polgármester köszöntőjében
elmondta, hogy nagy büszkeséggel tölti el, hogy egy újabb olyan tehetséges
embert köszönthetnek, aki Halimbáról indult el. Majd Helga
pályafutásának főbb állomásairól szóló bemutatkozását olvasta fel:
- „Gyermekkorom óta rajzolok. Az első emlékképeim, hogy kisiskolásként a
Képes Bibliából, növényhatározókból másolatokat készítek. Az már akkor
látszott, hogy jó kézügyességem van, de a képzőművészeti pályához mégis
kevésnek tartottam. Egészségügyi területen tanultam tovább, a
kézügyességemet pedig a fogtechnikában kamatoztattam. Később a
munkám miatt elhanyagoltam a rajzolást, majd a kisfiam születése után
újra aktívabb korszakom kezdődött. Most a pasztellkréta, a pasztellfestészet a nagy szerelem.

Igaz nem járok szakkörökbe, de itthon nézek videókat, fotókat, leírásokat, vagy elmegyek a könyvtárba és
kölcsönzök. Ezt most tanulom.” – idézte Helga önvallomását Tóbel János. Majd Pálosiné Nagy Katalin Helga
egykori osztályfőnöke olvasta fel Reményik Sándor Csendes csodák című versét.
Mohos Helga a maga szerénységével köszönte meg a falu vezetésének a lehetőséget, hogy bemutathatta
képeit. Reméli, hogy mindenki, aki megnézi festményeit, egy kicsit felfedezi a szépet maga körül és tudja
értékelni a mindennapi életében rejlő csendes csodákat. A program a megterített asztal mellett kötetlen
(S.A.)
beszélgetéssel folytatódott.
Egy délután az egészség jegyében

A tavaszi családi egészségnap már több éve hagyomány Halimbán. Az idén
április 25-én, szombaton délután a Művelődési Házba várták a település
lakóit. Gróf Emese művelődésszervező elmondta, hogy próbálták úgy
összeállítani a programkínálatot, hogy a család minden tagja megtalálja az
életkorának és érdeklődésének megfelelőt. A már megszokott vércukor-,
vérnyomás-, koleszterinszint-, testsúlymérések mellett, az idén már a
bőrgyógyászati és szemészeti szűrővizsgálatokat is el lehetett végeztetni.
A Flabella Szépségszalon teljes kollektívája és az Avon tanácsadónők
személyre szabott szépségtippekkel és kipróbálási lehetőségekkel várták a
szépülni vágyókat. Ezalatt a gyermekek a kézműves foglalkozáson babzsákot
és rongybabát varrhattak, az Emlékház udvarán a falukemencében pedig kalácsot süthettek. Aki pedig a figyelem
és az összpontosítási képességét kívánta kipróbálni és fejleszteni, az udvaron az íjászat várta.
A helyi felnőtt Zumba klub tagjai zenés tornával hívták fel a figyelmet a mozgás egészségmegőrző szerepére.
Ugyanezzel a céllal tartott bemutatót a Poppy Seed's gyermek zumba csoport is. Akik nyitottnak érezték magukat
az alternatív mozgásmódok kipróbálására, azoknak a jóga szerzett kellemes perceket. Az egészségnap egyik
legnépszerűbb programja az egészséges ételek kóstolója, most is nagy sikert aratott. Az óvoda dolgozóinak
jóvoltából az idén kölesből készült ételek kerültek az asztalokra. Bízom benne, aki részt vett ezen a délutánon
megtapasztalta a testi-lelki feltöltődést. Itt szeretnék, köszönetet mondani mindenkinek, aki bármilyen módon
(S.A.)
hozzájárult a program sikeres lebonyolításához.” - értékelte a nap programjait a szervező.
Támogatók:
• Hársfa Óvoda dolgozói
• Me- Ga Gép Bt. Bt. – Mráz Attila
• Flabella Szépségszalon Ajka
• Felnőtt Zumba csoport
• Peppy Seed's gyermek zumba csoport
• Dr. Treiber Amália
• Avon – Vajai Erzsébet koordinátor

• Vajainé Szijártó Margit
• Kovács Istvánné
• Szalai Katalin
• Földiné Bellai Orsolya
• Torma Istvánné
• Jánosi Istvánné
• Galler – Mike Éva

• Kovácsné Tróbert Rita
• Tóbel János
• Takács Péter
• Véber Tamás
• Véber István

Együtt a család - közösségépítő programok a halimbai iskolában

„Az iskola közös ügyünk” elnevezésű TÁMOP 3.1.4. B „Köznevelés az
iskolában” európai uniós támogatásból megvalósuló projekt Partnerség és
hálózatosodás moduljának rendezvényei a halimbai Dr. Szalai Miklós
Általános Iskolában is megvalósulnak. A négyhónapos programsorozat célja
az iskola és külső partnerei együttműködésén alapuló közösségi események
szervezése. Az első közösségépítő program 2015. április 25-én délután „Együtt
a család”címmel megrendezett közös kalácssütés és kézműves foglalkozás
volt. – adta a tájékoztatást Nagy Noémi igazgató. A programról a
következőket nyilatkozta:
Mindenhonnan azt halljuk, hogy a mai elektronikával átszőtt kommunikációs
világban egyre jobban háttérbe szorulnak az igazi emberi kapcsolatok. A
közösségi médiák idejében érdekes módon sokkal kevésbé figyelünk oda a környezetünkre, a barátainkra és a
családunkra. A szülők egyre kevesebb időt töltenek gyerekeikkel, nem igen járnak társasági összejövetelekre,
pedig mindenki tudja, hogy manapság erre van talán a legnagyobb szükségünk. Ezért gondoltuk, arra, hogy
olyan programokat szervezünk, amelyek kimozdítják a családokat az otthonaikból, társasági, közösségi életre
buzdítják őket. A kézműves foglalkozáson a Magyar Máltai Szeretetszolgálat helyi vezetője Földiné Bellai
Orsolya a régen oly népszerű babzsák és rongybaba varrás technikájába avatta be az „ügyeskezű” szülőket és
gyerekeket. A Dr. Szalai Miklós Emlékház udvarán lévő falukemencénél pedig Galler – Mike Éva a helyi
Gyermekjóléti Szolgálat családgondozója és Kovácsné Tróbert Rita a Szülői Munkaközösség elnöke a
kalácskészítés és sütés fortélyait mutatta meg a résztvevőknek. Együttműködő partnereink támogatásának és
(S.A.)
aktivitásának köszönhetően úgy gondolom ez a célunk sikeresen meg is valósult. –mondta Nagy Noémi.

