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Aktuális

A Művelődési Ház júliusi programkínálata:
- 2014. július 8. kedd 16. óra – Natúrkozmetikai előadás és tanácsadás a nyári bőrápolásról.
- 2014. július 16. szerda 17 óra – Azok az 50-es, 60-as évek címmel a nyugdíjas klubok tartanak könyvbemutatót. 
- Jógafoglalkozás: minden kedden 17.30 órától
- Zoomba (Poppy Seeds): kedden és pénteken 17 órakor
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!      

Szerkesztői helyesbítés! Az előző hónapban a Gyermeknapi program beszámolójából a 
Free Kid csoport halimbai kezdő óvodás fellépőinek neve kimaradt. Elnézésüket kérem, 
ezennel pótolom: a Halimbai Free Kid Aerobik ovis csoport fellépői: Balogh Jázmin, 
Vizi Rebeka, Domonkos Liliána, Rosta Rebeka. Felkészítőjük Slemmer Beáta.  
További sok sikert kívánok!

Ezúton kérek mindenkit amennyiben bármilyen elírást, hibát, hiányt talál vagy csak a 
véleményét, javaslatait kívánja elmondani az újságról az alábbi elérhetőségeken van rá 
lehetősége!

Telefon: 06 -20 – 247 46 54,  E-mail: sanita39@gmail.com,  halimbaihirek@gmail.com   
Várom javaslataikat, észrevételeiket!           Schvarczkopf Anita 

szerkesztő

Gróf Emese 

Ballagás

2014. június 13-én tartotta iskolánk hagyományos ballagását.  A 11 órakor 
megszólaló csengő hangja után, végzős diákjaink osztályfőnökükkel, Edit nénivel 
utoljára vonultak végig a tantermeken, majd a Művelődési Ház udvarán kezdődött az 
ünnepség. A 7. osztályosok műsora után, Kanczler Patrik az iskola tanulói nevében 
búcsúzott.  Majd a 8. osztályos Torma Krisztina mondott búcsúbeszédet, felelevenítve 
az eltöltött 8 év legszebb emlékeit. Iskolánk vezetője Noémi néni személyre szóló 
útravaló gondolatait követően egy szál virággal köszönték meg végzős diákjaink 
pedagógusaiknak a hosszú évek munkáját.  Kovács Bonita éneke, Mráz Dani majd 
édesanyja Erzsi néni szavalata sokunk szeméből könnyeket csalt.

Végezetül a családtagok és rokonok is átadták virágjaikat a ballagóknak.

A 2013/ 2014-es tanévben búcsúzó 8. osztályos tanulóink:
Cséri Viktória, Darvas Mónika, Domonkos Adrienn, Kovács Géza, Noszlopi Ádám, Tárnok Martin, Torma Krisztina. 

Osztályfőnökök: Nagy Noémi, Kovácsné Véber Eszter, Berkiné Gáspár Edit

Elmúlt tehát a búcsú pillanata is. Kívánjuk, hogy terveitek, céljaitok, álmaitok valóra váljanak! 
(S.A.)

Közösségformálás zenével

Halimbán táborozott a győri Liszt Ferenc Zeneiskola Fúvószenekara

A győri Liszt Ferenc Zeneiskola Fúvószenekara idén újra Halimbát választotta 
táborozásának helyszínéül. A halimbai kötődésű Fülöp Ferenc zenepedagógus és 
kollégái pedig már hatodik alkalommal szervezték meg a 42 főből álló gyermekcsoport 
egész heti programját. Fülöp Ferenc elmondta, hogy a szervező pedagógusok saját 
elhatározásukból és belső indíttatásukból motiválva szervezik ezt a tábort. Úgy 
tapasztalják, ez a program amellett, hogy az intenzív munkával jelentős fejlődési 
lehetőség a zenekarnak, hatalmas közösségformáló hatással is bír. Rengeteg 
élménnyel gazdagodnak a csapat tagjai ez alatt a pár nap alatt, s valóban igazi 
"csapatot" alkotnak – a hétéves a tizennégy évessel, a tanár a gyerekkel. Ez rendkívül 
fontos, hisz a másik minden rezdülését ismerni kell egy ilyen csoportban. – mondta a 
zenepedagógus.

A tábor programjairól így szólt: 

- Az általános iskolában történő zenekari próbák és a többi hangszeres óra a délelőtti időszakot vette igénybe. Emellett 
pedig változatos programokat nyújtottak szállásadóink és a település vezetése. A helyi nevezetességek – Dr. Szalai Miklós 
Emlékház, Tankert, Kőzettár és Üveggyár látogatás - megismerése mellett, kirándulások, sport és tematikus foglalkozások 
(íjászat, vívás) biztosították a tökéletes kikapcsolódást. Az esti tábortűz melletti szalonnasütés és beszélgetések pedig teljessé 
tették a tábori élményt. Idén is remekül sikerült a tábor, melyet a szülőkkel és helyi érdeklődőkkel megtelt Művelődési Ház 
udvarán június 28-án megrendezett zárókoncert is bizonyított. A közösen előadott produkciók mellett a tagok 
szólóhangszerükön is bemutatkoztak. Repertorájukban a klasszikus darabok mellett népszerű rockos dallamokkal is 
megörvendeztették a hallgatóságot.

- Vendéglátóink az Ezüst fenyő Turistaszálló és a Herbaporta mellett a település intézményeinek valamennyi dolgozója 
mindenben maximálisan biztosította, hogy a lehető legjobban érezzük magunkat. Ezúton is köszönjük a falu lakóinak a kedves 
vendéglátást! – összegezte a tábort Fülöp Ferenc. 

(S.A.)

Sporteredményeink

Iskolánk tanulói az atlétika sportágban is remekeltek. Íme, néhány jelentősebb 
versenyeredmény, amire méltán lehetünk büszkék:

  
Köztársaság Kupa 2013. október 7. Veszprém
1. helyezettek:

• Torma Krisztina 8. o. – súlylökés
• Antal Máté 7. o. – magasugrás
• Cséri Viktória 8. o. – magasugrás, távolugrás

2. helyezettek:
• Antal Gergő 7. o. - magasugrás
• Kalmár Ákos 5. o. – magasugrás
• Vajai Boglárka 6. o. – súlylökés

4. helyezettek:
• Galler Ábris 5. o. – 60 m futás
• Boros Ákos 5. o. – súlylökés

Diákolimpia megyei forduló 
• Torma Krisztina 8. o. 1. helyezett lett súlylökésben. Krisztina az országos döntőben (betegen) is 11. helyezést   ért el. 
• Antal Máté 7. o. 3. helyezett lett magasugrásban.
• Galler Ábris 5. o. egyéni összetettben 3. helyezést ért el.
• Tárnok Arnold 7. o. 600m-es síkfutásban 3. helyezést ért el.
• Cséri Viktória 8. o. magasugrásban 4. helyezést ért el. 
• A Hárompróba (síkfutás, távolugrás, kislabdahajítás) csapat 3. helyezést ért el. (Ruttner Máté, Galler Ábris, Kalmár 

Ákos, Tárnok Arnold, Antal Gergő, Antal Máté)
• A svédváltó (100, 200, 300, 400 méteres síkfutás) 1. helyezést ért el. (Galler Ábris, Tárnok Arnold, Antal Máté, Antal 

Gergő)

Diákolimpia Országos Döntő 
2014. június 19 – 22. Debrecen.
Svédváltó országos 4. helyezést ért el. Tagjai: Antal Gergő, Antal Máté, Galler Ábris és Tárnok Arnold 
Gratulálunk!  Köszönjük Szilágyi Tibor testnevelőnek a magas szintű felkészítést és a Szülők támogatását és együttműködését. 

(S.A.)



A jóga gyakorlását több évtizede kezdtem. Akkor még kizárólag saját harmóniám, fizikai és lelki jólétem megteremtéséhez 
jelentette az utat. - kezdi mesélni Lázár Gabriella, jógaoktató.

- Az évek múlásával egyre jobban sikerült elmélyülnöm szellemiségében. Több mint 20 éve aztán eljött az idő, hogy a 
megszerzett tapasztalatot és tudást másoknak is átadjam. Kedves ismerősöm, miután megtudta, hogy mivel foglalkozom, 
ellentmondást nem tűrve megszervezte azt a klubot, melynek keretein belül kisebb megszakításokkal azóta is hétről-hétre 
betérhetneka jóga iránt érdeklődők. Azt tapasztalom, mostanra még jobban megnőtt az érdeklődés, egyre több ember ébred rá az 
élet lelki és szellemi minőségének, színvonalának emelésére, tisztítására. Ehhez a jóga gyakorlása az egyik legmegfelelőbb út. 
Erre legjobban, talán Dr. Baktay Ervin„A diadalmas jóga” c. könyvének sorai mutatnak rá: 

„A jóga nem egyéb, mint az értelmi út, a gondolkodás tudatos irányítása, amely áthidalja a látszólag áthidalhatatlan 
szakadékot a tudatfölötti és a tudatalatti, az ésszerű és a z érzésben gyökerező közt. Ilyképpen a jóga minden végső és gyökeres 
megismeréskulcsa, mert egyrészt érthetővé, tudatosan felfoghatóvá teszi a máskülönben homályos és tudattalan mélységeket, 
másrészt felszabadít bennünket az alól a tévedés alól, hogy az értelem maga a végcél volna; feltárja a valót, hogy az értelem 
csupán eszköz, segítő, melynek haszna és használhatósága megszűnik a célhoz érés pillanatában. Ha így értelmezzük, a jóga 
minden vallásos átélés velejárója. Ha más néven, vagy névtelenül szerepel is, de megtaláljuk minden magasan szárnyaló és 
nagyszerű vallásos törekvésben, bármelyik vallásról legyen is szó. Jézus emberi magatartásának, csodáinak és tanításának 
gyakorlati alapja éppúgy a jóga, mint assisi Szt. Ferenc éntelen felolvadása az éntelenségben a szereteten keresztül… A jóga 
lényege nem indiai, nem hindu, hanem egyetemes… Ha megismerjük a jóga igazi értelmezését, akkor látni fogjuk, hogy olyan 
tartalomtól van szó, amely ősidőktől fogva adva van az ember alkatában, szellemi-anyagi összetételének eredeti természetében.

Akik hétről hétre részt vesznek a foglalkozáson elmondták, hogy azért szeretik, mert kikapcsolja őket a mindennapi rohanó 
élet körforgásából.

Sokan észreveszik magukon a tartásuk javulását, a harmóniát maguk körül.
Cél önmagunk benső, gyökeres mivoltának és ezen át a létezésnek való megismerése…”(és ahogy már a címben olvashattuk) 

ezen az úton egyetlen lépés sem vész kárba.

Újra iskolapadba ültek Halimbán az 1964-ben végzett növendékek. A tanulók 50 év 
múltán adtak randevút egymásnak.  A találkozó szervezője Dr. Görgei Katalin 
köszöntötte a megjelent diáktársakat és osztályfőnöküket,  Czellahó Károlynét Kata 
nénit:

- Az iskola előtt izgatott kíváncsisággal gondoltunk arra, vajon megismerjük-e 
egymást, hiszen régen találkoztunk. De fél évszázad sem törölte ki az emlékeinket! Pár 
perc eltelte után mindenkinek ugyanaz az arca jött elő, mint 50 évvel ezelőtt. Életünk 
egyik legmeghatározóbb szakasza volt, amit itt töltöttünk. A halimbai iskolában 
maximalista munkához és elvárásokhoz szoktattak bennünket, komoly 
követelményeknek kellett megfelelnünk, de meggyőződésem, hogy az itt megszerzett 
tudás, kiváló alapnak bizonyult a későbbi tanulmányainkhoz és később az életben való 
boldogulásunkhoz is.  

Majd Nagy Noémi jelenlegi igazgató szólt az iskola jelenéről és a találkozó tiszteletére készített emléklapot adott át az 
öregdiákoknak. Az iskola jelenlegi diákjai nevében Schvarczkopf Kinga furulyával Sipőcz Erik verssel köszöntötték a találkozó 
résztvevőit.  A diákok nevében szóló Mester László alaposan felkészült, hiszen az együtt töltött nyolc esztendő minden 
érdekességét megemlítette: az első évek nehézségeit, a gyerekként megélt 1956-os eseményeket, és a felsőbb osztályokban 
elkövetett  diákcsínytevéseket is beleszőtte gondolataiba. Majd osztályfőnöki óra kezdődött, amely elején egyperces néma 
főhajtással tisztelegtek az időközben elhunyt diáktársak, tanárok emléke előtt. Az osztálynévsor felolvasása után Kata néni az 
osztályfőnök könnyeivel küszködve idézte fel a számára legemlékezetesebb pillanatokat:

- A tudás átadása mellett, az egymás iránti tiszteletre és szeretetre, a tisztességes munkára is próbáltunk nevelni benneteket. 
Amint látom jó munkát végeztünk, a becsületes munka meghozta a gyümölcsét, hiszen mindannyian szép utat jártatok be. A 
tanulás mellett azért huncutságokat is elkövettetek, amelyekkel színesebbé tettétek az iskola hétköznapjait.  Mára azonban ezek 
az emlékek megszépültek, a hibák a nehézségek eltörpültek.  A felétek irányuló szeretetem azonban sosem fogy el, s az ilyen közös 
alkalmak során pedig tovább gyarapszik.

Az óra további részében a múlt és jelen között „utazva” számoltak be a „diákok” életük fontosabb eseményeiről. 
A tanteremben tartott rendhagyó osztályfőnöki óra után átvonultak a közelmúltban megnyitott Herbaportára, ahol fehér 

asztal mellett folytatták a beszélgetést, és ünnepelték a viszontlátás ritka pillanatait.

†A halimbai Általános Iskola 1963/64-ban végzett növendékei: Bárány Ferenc , Csipszer László, Fekete Mária, Görgei Katalin,  
† † †Híró Károly ,  Inhof  Lajos , Kauker Béla,  Kincses Katalin,  Kocsis Béla, Koltay Gyula, Kovács Zoltán, Kulcsár György ,  Laczó 

† †Henriett, Libis Piroska, Mester László, Mohos Bálint, Nagy Olga, Nyárs Béla , Orbán Ágnes, Sándor Anna , Szabó Éva, Szécsi 
††Ilona, Tímár Mihály, Urbán Ferenc , Vajai Anna, Vajai Margit , Véber Rozália.

Az osztályban velük járt az első négy évben Szijártó Margit, hetedik osztályig pedig Horváth Ildikó.  

„Ezen az úton egyetlen lépés sem vész kárba…” – jóga foglalkozások 

50 év után újra együtt

(S.A.)

Gróf Emese művelődésszervező

Köztünk élnek

A múlt kutatása: kötelesség
„Felgyorsult világunkban egyre nehezebbé válik a múlt értékeinek megőrzése, 

kutatása. Fontos feladat az enyészetnek kitett tárgyak, a lakókörnyezet, a lakóhely 
történelmének és történetének megismerése, a tudás, a hagyományok megőrzése, 
kutatása, ápolása és ezek megismertetése az ifjabb és eljövendő nemzedékkel. Hiszen 
jövőnk alapja a múlt tudásából, hagyományaiból épül. „– vallja Vajainé Szijártó Margit 
nyugdíjas pedagógus, amatőr helytörténeti kutató, aki nemcsak lakókörnyezetének, 
hanem saját családjának a múltját is kutatja. Ebben a hónapban kutatómunkájának 
kulisszatitkaiba avatjuk be olvasóinkat. 

- Mikor kezdett el helytörténeti kutatásokkal foglalkozni?
- Ahogy visszagondolok mindig is érdekelt a történelem. De a munkám és a családom 

mellett nemigen jutott rá külön idő. Tanítóként azért egy-egy olvasmányhoz kapcsolódva 
mindig elmondtam a helytörténeti vonatkozásokat is gyerekeknek.  Még most is 
emlékszem, amikor az iskolai könyvtárban megakadt a szemem a Magyarország régészeti topográfiája című könyvön.  El is 
gondolkoztam, hogy miért kell egy ilyen könyv egy általános iskolába? Kíváncsiságom erős volt, és egyszer levettem a polcról és 
belenéztem. Ekkor láttam meg, hogy településenkénti lebontásban fel vannak sorolva a régészeti kutatások.  Gyorsan 
Halimbához lapoztam és megtaláltam Török Gyula által végzett halimbai avar temető ásatásainak leírását. Ez benne van a 
Halimba története mozaikokban, könyvben is.  Az eredeti kérdésre válaszolva elmondhatom, hogy komolyabban inkább csak 
nyugdíjba vonulásom után kezdtem el helyi kutatásokkal foglalkozni. 

- Milyen témakörökben kutat?
- Több ágon próbálkozom Halimba régmúlt emlékeit felkutatni. Az egyik irányvonal a családfakutatás, a másik a faluhoz 

valamely módon kötődő történelmi, irodalmi személyek kapcsolatainak megismerése, a harmadik az iskolatörténet, és még talán 
a halimbai 1848-as nemzetőrökről végzett kutatásaimat említeném. De olyan érdekes dolgok ezek, hogy hiába említem külön – 
külön ezeket a kutatásokat, egy-egy ponton mindegyik valamely módon kapcsolódik a másikhoz, és egy újabb kutatási témát tár 
elém. Talán a pókhálóhoz tudnám hasonlítani, ahogy kapcsolatba kerülnek az egyes személyek vagy események egymással.  

- A helytörténeti kutatáshoz, információszerzéséhez, milyen források állnak a rendelkezésére?  Miképp képzeljük el egy-egy 
témakör kutatását?

- A kutatásaimhoz többféle információforrást használok. Példaként a Perlaky kúria kutatását említeném. Az interneten 
találtam rá Perlaky Róbertre, aki leszármazottainak családfáját kutatta. Az ő kutatási anyagaiban bukkantam nyomára a falu 
közepén lévő kúriát (ma Művelődési Ház) építtető Perlaky Gábor családjára. A felújított kultúrház avatására is meghívtuk, s a 
kapcsolatfelvétel olyan jól sikerült, hogy néhány éve ide szervezte meg a Perlaky családtalálkozót is. A családfakutatásomhoz a 
Megyei Levéltárban őrzött halimbai egyházi anyakönyvek másolatait (születési, házassági, halálozási) nézem meg mikrofilmen. 
Majd kijegyzetelem a Halimbán előforduló családneveket, így például én a Vajai vezetéknevűeket kerestem, (mivel a 
dédnagymamám is Vajai) kiírtam a születési adatokat, keresztszülők, szülők nevét és minden olyan információt, amit fontosnak 
tartottam a családi kapcsolatok feltárásához. Nehezíti a munkát, hogy ezek az anyakönyvek sajnos elég rossz minőségűek és 
nehezen olvashatóak. Érdekességként megemlíteném, hogy Halimbán 1745-től találtam anyakönyvi bejegyzéseket. Emellett 
itthon is felkerestem a helyi Vajai nevű családokat, és próbáltam információkat gyűjteni az őseikről. Ezek felkutatása és a köztük 
lévő kapcsolatok feltárása nagyon időigényes. Azt gondolták a Halimbán élő Vajaiak, hogy nincsenek mindannyian rokonságban 
egymással, de azt már most látom, hogy a Vajai család tagjai egy ágról származnak, Nyitra megyéből (ma Szlovákia) települtek 
Halimbára a Mohos, Ravasz, Mráz, Horváth, Móró nevű családokkal együtt. A többi részlet és rokonsági kapcsolat feldolgozása 
folyamatban van. 

- Ez már önmagában is rengeteg időt és munkát igényel. S, ez csak a kutatásainak egy szelete. Röviden szólna e a többi 
kutatási területeiről?

- Az iskolatörténeti munkámban 1948 - 1980-ig kiírtam a végzős évfolyamra járók nevét. Ezt kell tovább folytatnom. Talán jó

Perlaky találkozó Halimbán.  

lenne egy évkönyvet is készíteni belőle. A másik fő irányvonalam az 1848-as időszak halimbai kötődéseinek kutatása. Itt a már 
közismert Kossuth gyerekeinek bújtatásának körülményei mellett, a halimbai nemzetőrökről szeretnék többet megtudni. 
Terveim között szerepel, hogy emlékművet is állítsunk nekik. Úgy gondolom, megérdemli ez a korszak, hogy egy kicsit több 
figyelemmel forduljunk felé. No és persze, jó lenne többet megtudni jeles költőnk Berzsenyi Dániel itt tartózkodásairól is, aki 
lányához többször is jött Halimbára. 

- Amint látom, munka van bőven. Az akarat, a szándék és a kitartás sem hiányzik. Mi mást kívánhatnék a további 
munkájához, mint jó egészséget! Köszönöm a beszélgetést.

(S.A.)

(S.A.)

Elmetorna bajnokságon jártunk

Az iskolai selejtező verseny után lehetőségünk volt a székesfehérvári országos Elmetorna bajnokságon is játszani. Iskolánkat 
az alábbi tanulók képviselték:

1. osztály:  Roik Barnabás 
Németh – Gönczöl Roland 
Kaufman Levente 
Dallos Máté

2. osztály:  Savanyu Klaudia, 
 Perger Sára
 Cséri Boldizsár
 Inhof Korina

3. osztály:  Turi Julianna
 Kapeller Felícia
 Földi Odett
 Schvarczkopf Mónika

A versenyen korcsoportonként 3 játékkal kellett játszani. A versenylapokra aláírással ismerték el a vereséget, pontjaikat 
trófea pontokkal gazdagíthatták, így taktikázni is érdemes volt: olyan versenyzőket kihívni, akik már több partit is sikeresen 
lejátszottak, hogy az általuk megszerzett pontok is hozzáadódjanak a saját pontokhoz. 

A versenyre az ország különböző pontjaiból érkeztek diákok. Csapatunkból Németh – Gönczöl Roland 4. helyezett és Roik 
Barnabás 6. helyezett lett. Jutalmuk egy-egy társasjáték volt. A többiek bár nem értek el helyezést, de is kitartóan küzdöttek, 
játszottak. Gratulálunk Nekik!


