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Talán az idei forró és kánikulával teli nyár egyetlen egy hetében volt csak rossz 
az idő, ez is a Zumba tábor ideje alatt. 
Hétfőn reggel csepergő esőben álltunk neki a bográcsebéd készítésének. 
Szerencsére ez senkinek sem szegte kedvét. Úgy belelendültünk a főzésbe, hogy 
akkora adag étel készült, hogy szerdáig volt mit enni. Az időjárás sajnos másnap 
sem kedvezett. A fürdés helyett, a Művészetek Völgyébe, Kapolcsra látogattunk. 
A kellemetlen időjárásnak, azért haszna is volt, mert így több idő jutott a 
próbákra. A kicsik a gyereknapon bemutatott Jójó koreográfia mellé, az 
Isztambul-t tanulták meg. A nagyobbak pedig két teljesen új számot kezdtek el 
betanulni. Ez olyan jól ment, hogy mindkettővel színpadra is léptek a falunapon. 
A pénteki napon zárásként Pfárer Tina tartott edzést. Jól el is fáradtunk tőle. 
Természetesen azért jutott idő az önfeledt kikapcsolódásra is. Játszottunk, mesét néztünk, activitiztünk. A lányok 
házi videóval és saját készítésű tortával leptek meg. Nagyon gyorsan elröpült ez a hét. Úgy érzem aki, ott volt 
mindenki jól is érezte magát. 
Ezúton szeretném megköszönni Halimba Községért Közalapítvány anyagi támogatását, valamint Pergerné Mohos 
Viktória és Savanyu Jánosné Szilvi segítségét, akik gyümölcslevessel, szilvás gombóccal és muffinnal kedveskedtek 
nekünk. Ősszel, az iskola kezdetével a próbák tovább folytatódnak.  A csoport szeptember 19-én, a Padragkúton, a 
falunapon lép újra színpadra. 

Kemény munka és önfeledt szórakozás a zumba táborban

Gróf Emese

10 éve már, hogy megalakult településünk egyik legaktívabb civilszervezete az, 
Együtt a Jövőért Halimbán Egyesület (EJHA). Születésnapi rendezvényüket 
augusztus utolsó hétvégéjén tartották a Malomvölgyben. A meghívott 
vendégeket és tagokat Csipszer András elnök köszöntötte.
- Az EJHA legfontosabb értékét talán röviden úgy lehetne megfogalmazni, 

hogy Mindenki mindenkiért. Ez az egyesület egy olyan társaság, akik 
összetartanak, segítik egymást, s próbálják a falu életét is egy kicsit 
élhetőbbé tenni. Emellett persze jól is érzik magukat ezen a településen. 
–fogalmazott Csipszer András.

A Malomvölgy pihenőparkjának kialakításának eddigi munkálatairól szólva, 
Gfellner Tamás kezdeményezőkészségét és aktív tevékenységét hangsúlyozta. 
- Az egyesület talán legnagyobb önkéntes munkáinak a gyöngyszeme ez a pihenőpark. Tamás ebben nagyon sok 

munkát vállalt. A falu lakói közül is nagyon sokan, - főként az egyesület tagjai - kisebb – nagyobb önkéntes 
munkákkal mindig tovább szépítették. Mindezt azért alakítottuk ki, hogy gyermekeink jól tudjanak itt játszani 
és majd az ő gyermekeiknek is kellemes pihenőhelyük legyen. Mindannyiunk nagy álma, hogy valamikor 
kisvasút vezessen ki ide. Szeretnénk olyan élhető környezetet és hozzá programokat nyújtani fiataljainknak, 
hogy itt maradjanak, vagy tanulmányaik befejeztével visszatérjenek a településre. Hiszen bennük van a falu 
jövője, további fejlődése. - mondta az elnök. 

Az egyesület eddigi tevékenységeiről szólva a szelektív hulladékgyűjtést, a nemzetközi összefogással készült 
játszótér építését, kirándulásokat és kulturális programokat is megemlítette. Az anyagi forrásokról a következőket 
mondta:
- Az elmúlt években az egyesület sikeres pályázatainak köszönhetően több mint tíz millió forint szolgálta a falu 

fejlődését. Ezeket a falunapi és egyéb településszintű programokra fordítottuk. Az egyesület sikeres 
pályázatának köszönhető a falunapkor felállított fedett rendezvénysátor is, amiért régebben magas bérleti díjat 
kellett fizetni. Itt szeretném megköszönni Lukács Zsanett és Király Mariann önkéntes pályázatíró 
tevékenységét. –zárta gondolatait Csipszer András.

Ezután a tagok vették át a szót, akik legemlékezetesebb élményüket és az egyesülettel kapcsolatos további álmaikat, 
vágyaikat osztották meg egymással. A beszélgetés során újra felelevenedtek az elmúlt 10 év legvidámabb 
programjai. A rendezvényen megjelentek a helyi Nyugdíjas Klub tagjai Jánosi Istvánné Eszti néni vezetésével és a 
térség civilszervezeteinek képviselői is. Szendrei Szilárd a Tótvázsonyi Ifjúsági Szervezet részéről mintaértékűnek 
és követendő példaként említette az egyesület működését. Az este hátralévő részében a szervezők vacsorával és 
ünnepi tortákkal vendégelték meg a résztvevőket. 

10 éves az Együtt a Jövőért Halimbán Egyesület

(S. A.)

„Legyen zöldséges kert Magyarország minden balkonján, 

udvarán és kertjében!„

- ezzel a céllal hirdették meg a Magyarország legszebb konyhakertje 

programot. A versenyhez idén Halimba is csatlakozott. Az ünnepélyes 

eredményhirdetés a falunapon volt. 

Először Tóbel János polgármester olvasta fel Kovács Szilvia Karcag város 

alpolgármesterének üdvözlő levelét, melyben, mint a program 

ötletgazdája köszönetét fejezte ki minden helyi résztvevőnek és 

koordinátornak, akik csatlakoztak a hagyományos népi kertkultúra felélesztésére meghirdetett 

kezdeményezéséhez. Majd a polgármester rögtönzött közvélemény kutatást végzett a jelenlévők között, 

hogy kinek mi kerül a kamrába és hányan tesznek el télire befőttet, savanyúságot stb. Ennek eredményét 

vetette össze az interneten fellelhető kutatási eredményekkel, és megállapította, hogy Halimba is azok 

közé a falvak közé tartozik, ahol még szerencsére hagyománya van – szemben a városokkal - a megtermelt 

zöldségek gyümölcsök házi feldolgozásának.
 
- Ez nagyon jó eredmény és ezt kell továbbvinni! Ezért is tartottam jó ötletnek a programhoz való 

csatlakozást.  –hangsúlyozta Tóbel János. 

Beszédének végén köszönetet mondott a lelkiismeretes szakmai munkáért a helyi zsűri tagjainak: Vajainé 

Szijártó Margit képviselőnek, Imre Zsuzsanna kertészmérnöknek és Kovácsné Véber Eszter 

alpolgármesternek, helyi koordinátornak. 
Ezt követően Kovácsné Véber Eszter osztotta meg tapasztalatait a halimbai kertekről. Kiemelte, hogy 

Halimbán a környékhez képest is mostohábbak az időjárási körülmények és a kertműveléshez sem a 

legalkalmasabb itt a talaj. Ettől függetlenül minden jelentkező, jobbnál – jobb ötletet, praktikát 

(esővízgyűjtés, talajtakarás, növénytársítás) bevetett kertjének termékenységének fokozására. Ennek 

eredményeként nagyon sok szép kertet láttak. 

- Ezért a zsűri úgy döntött, nem emelnek ki csak néhány kertet díjazásra, hanem valamennyi 

kerttulajdonos különdíjban részesül. Az ajándékcsomagban egy kövirózsa is található, annak a 

jelképeként, hogy köves talajon is lehet rózsát, de bármi mást is megtermelni. – fogalmazott a helyi 

szervező. 

Majd minden versenyzőt külön szólított és röviden személyreszólóan emelte ki kertjének, munkájának 

különlegességét és pozitívumait. 
Halimbán a hagyományos népi kertkultúra felélesztésére meghirdetett „Magyarország legszebb 

konyhakertje” programban

- Kollár Jánosné,
- Cseke Lajosné – Fogarasi Sándor,
- Véber Ferencné, 
- Szabó Józsefné - Szabó József, 
- Orbán Klára,
- Poór Istvánné - Poór István,

Jutalmazták Halimba legszebb konyhakertjeit

(S. A.)

(S. A.)

- Péter Jánosné - Péter János,
- Kovács Tiborné - Kovács Tibor,
- Bencze Andrea - Tóbel János, 
- Iglódi László és családja,
- Leskovics Ildikó és kisfia Ákos
- és a legfiatalabb nevező Kovács Anna Lídia vett részt.



Sorozatunk mostani számában ismerjék meg Mohos Helgát, aki bár már 
nem Halimbán él, de a mai napig is olyannyira kötődik a faluhoz, hogy 
néhány hónapja először itt a művelődési házban mutatta be festményeit.  

- Bár tudom, hogy sokan ismernek Halimbán, de azért néhány szóval 
megkérlek, mutatkozzál be és mesélj a művészetek iránti érdeklődésed 
kezdetéről! 

- Halimbán nőttem fel. Gyermekkorom óta rajzolok, olyan régóta, hogy 
nem is igazán emlékszem a kezdetekre.  Az első emlékképem, hogy 
kisiskolásként a képes bibliából másolatokat készítettem. Anyukám bátorítására, elkezdtem 
növényeket, majd a kertbe kiülve virágokat rajzolni.  A kézügyességem jó volt, amit talán a szüleimtől 
örököltem, hiszen az édesapám kosarat font, gyönyörű karikás ostorokat készített és saját készítésű 
nádkaptárak kerültek ki a keze alól. Anyukám is makramézott, subázott, kézimunkázott. Általános 
iskolában Vajai Ernő bácsi tanította a rajzot, akire most is meleg szívvel gondolok. 

- Gyermekkorodban is látszott, hogy tehetséges vagy, mégis teljesen más irányba tanultál tovább. 
Egészségügyi szakközépiskolába jártál.  Miért? 

- Így van, igaz már kisgyermekkoromban látszott, hogy jó a kézügyességem, de a képzőművészeti 
pályához mégis kevésnek tartottam. Az ajkai Bródy Imre Egészségügyi Szakközépiskola után, 
fogtechnikusnak, majd fogászati szakasszisztensnek tanultam.  A kézügyességem pedig a 
fogtechnikában kamatoztattam. I t t v iaszból ke l let t megmintázni a rágófe lsz íneket , 
foggyökérvonulatokat, ami rendkívüli precizitást igényelt.  Később egy jó nevű magánklinikán 
dolgoztam Győrben és nagyon szerettem a munkámat. Akkoriban a festés-rajzolás egy kissé is háttérbe 
szorult az életemből. 

- Közben férjhez mentél, gyermeked született. El is költöztél Vácra, ahol jelenleg is élsz a családoddal. 
Mikor kezdtél újra rendszeresebben festeni?

- Ennek nagyon érdekes története van. A 37. születésnapomra egy kedves gyermekkori halimbai 
barátnőmtől, Szarka Helgától kaptam egy nagy csomagot. Ebben volt édesség, művészakril, 
grafitkészlet, ecsetek. Mintha csak azt sugallta volna a csomag tartalma, hogy itt az idő újra komolyan 
foglalkozni a festéssel. Innentől kezdve keresgélni kezdtem, hogy mi áll hozzám a legközelebb. 
Próbálkoztam a festészet mellett az agyagozással, nemezeléssel, quilling technikával (azaz 
papírcsíktechnika ragasztással), de mindig visszakanyarodtam az ecsethez.  Most a pasztellkréta a nagy 
szerelem, a pasztellfestészet (átmenet a rajz és a festés között). Pósa Ede kortárs festő művészete a nagy 
kedvencem. 

- A kiállítás megnyitón polgármester úr kiemelte, hogy képeiden nagyon érződik Halimba iránti kötődésed.  
Példaként több halimbai természeti környezetet ábrázoló képedet is megemlítette. Miként készül el egy kép, 
és miként fejleszted tovább magadat? 

- Halimba számomra az indulást jelentette. Innen indultam és fontosnak tartottam, hogy az itt élőknek 
mutassam meg először amit alkottam. Ezért ez a kiállítás egy nagyon fontos mérföldkő az életemben. A 
helyi emberek véleménye pedig útmutatást ad a jövőbeni munkáimhoz. Igaz nem járok szakkörökre, 
alkotótáborokba, de könyveket, leírásokat olvasok, videókat, fotókat nézek. Autodidakta vagyok. Tagja 
lettem a pasztellfestők közösségének, ahol a tagok egymást segítik építő kritikáikkal. Az alkotás 
folyamatában pedig, amikor rajzolok, nem létezik valóság. Csak a rajzlap van és én: körvonalak 
születnek, először pontatlanul, aztán határozottabban, majd amikor elkezdem színnel kitölteni, amikor 
kicsit életre kel a kép, akkor ott élek én is a képben. Ott sétálok a fák között, úszom a vízben, vagy épp 
repülök.  Ez egy „más állapot”. Igaz inkább a meleg színek állnak hozzám közelebb, de képeim színvilága 
nagyban függ az aznap ért hatásoktól is.  A rajzolás, festés mára egy olyan pluszt ad az életemhez, amit 
eddig semmi más nem hozott meg, s ezzel együtt érzem magam kiteljesedettnek.   

- Köszönöm a beszélgetést! Várjuk a további képeket! Jó munkát kívánok! 

Köztünk élnek: „Amikor rajzolok, nem létezik valóság, csak a rajzlap van és én…”

(S. A.)

Augusztus 31-én délután tartotta a helyi általános iskola tanévnyitó 

ünnepségét. Kedves hagyomány az iskolában, hogy az első osztályos 

tanulók a nyolcadikos diákok vezetésével az óvodától vonultak a 

Művelődési Ház udvarára. A Himnusz hangjai után vidám versekkel és 

dalokkal köszöntötték a gyerekek az új tanévet. Ezután Nagy Noémi 

igazgató vette át a szót, s a hőségre való tekintettel, rövid beszédében, a 

nyár legemlékezetesebb pillanatainak felidézése mellett külön szólt a 

szülőkhöz is: 
- „Az iskolakezdés megváltoztatja a családok életét. Biztosan tele 

vannak aggodalommal, de azt hiszem, ez természetes velejárója a mai 

napnak. Kérem, bízzanak bennünk! Mindent meg fogunk tenni annak érdekében, hogy ránk bízott 

gyermekeik zökkenőmentesen beilleszkedjenek, jól érezzék magukat, okos és intelligens fiatalokká váljanak. 

Bízzanak kollégáimban, és segítsék munkájukat gyermekeik boldogulása érdekében. Mi továbbra is 

nyitottak, együttműködőek és szakmailag felkészült pedagógusok vagyunk, de biztosan nem 

tévedhetetlenek. Ezért kérem, a felmerülő problémákat beszéljük meg, és tegyünk közösen a megoldásért! 

Bízom benne, hogy a szülők és az iskola egyet akarva, egymást segítve meg tudja majd valósítani 

elképzeléseit ebben a tanévben is.”- mondta az igazgató.
Majd személyesen név szerint is köszöntötte az első osztályosokat, s emléklapot adott át mindenkinek a jeles 

nap alkalmából. Végül az iskola tanulói közös énekléssel köszöntötték a 2015/ 2016-os tanévet. Majd az 

osztályok az iskolába mentek át, ahol az osztályfőnökök elmondták az első iskolai napok hasznos 

információit. 
A 2015/2016-os tanévben első osztályos tanulók: 
Antal Kevin, Balassa Máté, Burai Szamanta, Dallos István, Drei Alexa, Gősi Gergő, Gyulovics – Marton 

László, Kiss Dorina, Kiss Miklós, Lakatos László, Makkos Anna, Németh Dávid Szabolcs, Németh Levente, 

Ónodi Zoltán, Orsós Liliána, Szabó Vanessza, Takács Regina.
Osztálytanítók: Holczinger Ottóné (Éva néni) osztályfőnök és Nagy Noémi

Tanévnyitó

(S. A.)

Az idei évben sem unatkozott az, aki részt vett a Nagyboldogasszony napi 
búcsú és falunap bármely programján. Gróf Emese művelődésszervező úgy 
állította össze a kétnapos rendezvényt, hogy minden korosztály találjon 
kedvére valót. A sportrajongókat horgászverseny, focibajnokság és autós 
ügyesség verseny várta. A zene- és tánckedvelők is mindkét napon gazdag 
kínálat közül válogathattak: szombaton a tapolcai Musical Stúdió, a 
Batsányi Táncegyüttes, és a herendi Viktória Táncegyesület lépett fel, 
vasárnap pedig a „Cintányéros cudarvilág” operett összeállítás mellett a 
Hobby együttes slágerei töltötték be a Művelődési ház udvarát. A 
gyerekeket Lang Rudolf és a Voice Disney varázs interaktív műsora 
szórakoztatta, de az íjászat, ugrálóvár és a búcsú elmaradhatatlan kirakodó vására is várta őket. Mindkét 
nap délutánján felléptek helyi csoportok is, így a helyi Általános Iskola Esernyős tánccal és a Poppy Seed 
zumba csoport több koreográfiával is bemutatkozott.Esténként pedig Gábor és Tamás várta a bulizókat, a 
szombati sztárvendég Szűcs Judith volt. A művelődési ház termében Esküvő a régi időktől – időnkig címmel a 
helyi lakosok esküvői fényképeit, ruháit és Simon Zoltán helyi festő képeit lehetett megnézni. 
Szombaton délután Tóbel János polgármester ünnepi beszédében örömmel említette, hogy az elmúlt héten 
fejeződött be a település három utcájának az aszfaltozása, melyre 17 millió 270 ezer forintot költött az 
önkormányzat. Beszélt továbbá arról a sikeres pályázatról is, melynek 8 millió forintos támogatásával egy új 
9 személyes Opel típusú kisbuszt vásárolnak, a mostani hat éves falubusz helyett. Az előreláthatólag október 
közepén érkező autó, nagy segítséget nyújt majd a civilszervezetek és a falu mozgáskorlátozott lakóinak 
közlekedésében. - mondta el a megnyitón Halimba első embere. Majd kihirdette a pénteki Horgászverseny 
eredményét:

• Lány kategóriában Földi Odett a „Legügyesebb lány horgász”  címet nyerte el.

• Fiú kategóriában:
1. helyezett Preininger Dávid 
2. helyezett Berki Szabolcs
3. Németh Levente

Változatos programok, kellemes kikapcsolódás 

(S. A.)


