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A karácsony előtt négy héttel vasárnap meggyújtjuk az első gyertyát, feldíszítjük az 
adventi koszorút, az ablakba tesszük a karácsonyi futófényeket, és tülekedünk az 
üzletekben bevásárláskor.
De vesszük-e a fáradtságot, van-e időnk arra, hogy pontosan megértsük az advent 
jelentését.

Az advent a várakozás, készülődés időszaka. A természet is 
ilyenkor megpihen, energiát gyűjt a megújhodásra, a tavasz 
eljövetelére. Mi emberek azonban pont ebben az időszakban 
vagyunk talán a legfelpörgetettebbek. Azért hajtunk, hogy a mi 
karácsonyunk legyen a legszebb, a mi ajándékaink a 
leggazdagabbak, és mire lezuhanunk a szentesti asztalhoz, már 
feszültek, fáradtak, ingerültek vagyunk.
Hová is lett az advent igazi lényege? A lelki megtisztulás, az 
egymásra figyelés, a közös beszélgetések öröme? Olvassunk, üljünk le este az asztalhoz, közösen 
beszélgetni, szakítsunk egymásra időt. Lassítsuk le a gondolatainkat, hallgassuk meg a másikat, 
hagyjuk, hogy a gyermekeink is elmondhassák az őket foglalkoztató kérdéseket. És amennyiben valódi 
odafigyelést tanúsítunk, újra érzékelhetjük a család fontosságát, erejét. A meglassulás, az elmélkedés 
alatt fel is töltődünk energiával, a beszélgetések alkalmat biztosítanak a jövő tervezésére. Kell is ez, 
hogy a következő év kihívásait a lehető legjobban tudjuk teljesíteni.   
Ehhez kívánok mindnyájunknak erőt, türelmet, kitartást.
        

 „Karácsony készül, emberek!

Szépek és tiszták legyetek!

Súroljátok föl lelketek,

Csillogtassátok kedvetek,

Legyetek újra gyermekek,

Hogy emberek lehessetek!”

    (Wass Albert)

Kedves Olvasóink! Engedjék meg, hogy Halimba Község Önkormányzatának és a magunk nevében áldott, békés 

karácsonyi ünnepeket és egészségben, szeretetben, jólétben gazdag újesztendőt kívánjunk minden halimbai 

lakosnak és családjának!

Adventi gondolatok

Tóbel János 
polgármester

Schvarczkopf Anita

Schvarczkopf Anita 
szerkesztő

Szülői munkaközösség bálja 

Az iskola szülői munkaközössége az idén is megrendezte jótékonysági bálját. A szülők 
nevében Rostáné Dél Tímea a Szülői Munkaközösség újonnan megválasztott elnöke 
köszöntötte a megjelenteket, s beszámolt a tavalyi bál bevételének felhasználásáról:

- A gazdag és változatos farsangi és gyermeknapi programok megszervezése és 
anyagi támogatása csak néhány azokból a programokból, amelyekkel a gyermekek 
önfeledt szórakozásához nyújtottunk segítséget.
Szólt azokról is akik, bár most nem tudtak eljönni, de támogatójegy vásárlásával, 
tombolatárgy felajánlással adományoztak. Beszédének végén virággal és jelképes 
ajándékkal mondott köszönetet Kovácsné Tróbert Ritának, előző elnöknek, aki 
hosszú éveken keresztül irányította a szülői közösség munkáját. Ezt követően az 
iskola alsós néptáncosai léptek fel. A bált az iskola tanulóiból és dolgozóiból, ez 
alkalomra alakult tánccsoport bécsi keringővel nyitotta meg. Nagy Noémi 
felkészítésének és a tanulók profi előadásmódjának köszönhetően a produkciót vastapssal jutalmazta a közönség. Az ajkai 
Platina Táncstúdió bemutatója pedig csak tovább fokozta az est jó hangulatát. Az éjféli tombolasorsoláskor számos értékes 
tombolatárgy talált gazdára. 

Kedves Szülők!

A Szülői Munkaközösség jótékonysági bálja 172 600 Ft bevételt eredményezett. A közös összefogás, a segítségnyújtás a 
mostani bálon is nagyon jól megmutatkozott:

- a rendezvényen 75 fő vett részt
- 115 db pártoló jegyet adtunk el
- a több mint 100 tombolatárgy a szülők, halimbai lakosok, volt halimbai diákok és külső vállalkozások felajánlásaiból 

került ki.
Ezúton is köszönjük mindenkinek a támogatást! A hagyományokhoz híven az idei évben befolyt összeget is a Dr. Szalai Miklós 
Általános Iskolába járó gyerekek programjaira szeretnénk fordítani.

  A Szülői Munkaközösség nevében: Rostáné Dél Tímea 

(S.A.)

A Halimbai Óvodásokért Alapítvány jóvoltából a Hársfa Óvodába járó középsős és 
nagycsoportos gyerekek 3D-s mozizással kezdhették a napot december 4-én. Mielőtt 
megnéztük a Dinó Tesó című rajzfilmet, sétáltunk a karácsonyi vásárban Ajkán, ahol 
a hatalmas betlehem és adventi koszorú megcsodálása közben kürtös kalácsot ehettek 
a gyerekek. A moziból hazaérkezve már az óvoda udvarán várt ránk a kedves Mikulás, 
aki a délelőtt folyamán először a kiscsoportosokat látogatta és ajándékozta meg.
Délután Mikulás bácsi és az óvó nénik a Kultúrházban várták az ünnepi lázban égő 
gyereksereget. A 133 megjelent gyermeket először Lukács Zsanett művelődésszervező 

köszöntötte, majd a gyerekek segítettek a mesejátékban hó 
fogságába szorult Mikulásnak kiszabadulni a házából. Így 
már semmi sem akadályozhatta meg őket abban, hogy 
megérdemelt ajándékaikat megkapják.
Az este folyamán - a Művelődési ház szervezésében- a szülők külön kérésére 10 családhoz 
személyesen is ellátogatott a Mikulás.

Mikulás az óvodában

Kovács Attiláné

Óvodánkban évek óta helyet kap az ősz témaköréhez szorosan fűződő Márton napi 
szokások, hagyományok felelevenítése. Csoportunkban immár negyedik alkalommal 
rendeztük meg ezt az eseményt.
A Márton napi délutánon a gyerekek szüleikkel együtt tudtak részt venni. 
Programunknak megfelelően ezt az eseményt egy hosszabb ráhangolódási, 
előkészítési időszak előzte meg. 
Szerda délután a szülők négy órára érkeztek a csoportunkba. A kialakult szokásoknak 
megfelelően hangszeres előadással hangolódtunk a mesélésre.

A Márton napi legenda előadása után libás közmondásokat, szólásokat gyűjtöttünk:
- Ha Márton napján a libák tocsognak, akkor karácsony kopog. 
- Sok lúd disznót győz. 
- Jobb egy lúdnyak tíz tyúknyaknál. 
- Legyen lúd, ha fehér, együk meg, ha kövér.
- Ha jókedvű Márton, kemény lesz a tél; borús Márton, borongós tél.  
- Aki Márton napján libát nem eszik, egész évben éhezik.
- Lúdtól tanul a liba. 
- A bornak Szent Márton a bírója. 

Ezután kézműves foglalkozás következett a gyerekkel, szüleikkel: Márton napi liba barkácsolása. Több felkínált lehetőség 
közül választhatták ki a gyerekek, hogy melyik libát milyen technikával szeretnék elkészíteni. Közben, aki megéhezett 
libazsíros kenyérrel, teával kínáltuk. A Márton napi népszokásokhoz szorosan kapcsolódott a közös mulatozás. Így tettünk mi 
is. Korábbról ismert körjátékokat játszottunk: 

- Gyertek haza ludaim.. 
- Hatan vannak a mi ludaink…
- Egyél, libám egyél már… 

Amikor ránk sötétedett meggyújtottuk a bébiételes üvegből készített mécseseket és felvonultunk a faluban.

Márton napi mulatság

Borsodi-Benke Viktória
óvodapedagógus



Rövid hírek a novemberi programokról

Már novemberben is változatos programok várták a Művelődési Házba látogatókat. 
w A hónap elején a Bababörzén cserélhettek gazdát a megunt és kinőtt gyermekruhák, 

cipők és játékok. Míg az anyukák válogattak, addig a gyermekek a játszósarokban 
játszhattak. 

w  Az EJHA Egyesület most is megrendezte ruhagyűjtési és osztási akcióját. 
w  Bár a településen nincs hagyománya a Márton napi népszokások felelevenítésének 

az általános iskola pedagógusai már évek óta játékos kézműves foglalkozás 
keretében dolgozzák fel Márton nap hagyományait. Az idén is ugyanígy történt. 
November 12-én délután a Márton naphoz kapcsolódó néphagyományokkal 
ismerkedhettek meg a gyerekek. A kézműves foglalkozáson a témával kapcsolatos 
kreatív ötleteket is meg lehetett valósítani: libás bábokat, képeslapokat és persze az 
elmaradhatatlan Márton – napi lámpást is. A kacsazsíros kenyér és a meleg tea 
most sem hiányozhatott az asztalról. 

w  Advent időszakába érve először november 26-án, csütörtökön délután Vargáné Marika vezetésével az adventi koszorú 
készítésének fortélyait sajátíthatták el az érdeklődők. 

w  November 27-én, pénteken délelőtt a Pegazus színház Majomparádé előadását nézhették meg az óvodások és az alsó 
tagozatosok. 

w  December 4-én Halimbára is megérkezett a Mikulás. Délelőtt az iskolában, óvodában, délután pedig a Művelődési Házban 
találkozhattak vele a gyerekek. Mindenhol kedves fogadtatásban volt része. A Kultúrban a Hársfa óvoda dolgozói műsorral 
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.

Ruhagyűjtés- és osztás 

November 3-6-a között tartottuk a hagyományos ruhagyűjtést. Rengeteg ruha gyűlt össze (talán eddig a 
legtöbb), melyet a Kultúrház nagytermében osztottunk szét szombat reggel a rászorulók és az érdeklődők 
számára. A ruhákon kívül ágyneműk, cipők, táskák és gyerekjátékok is voltak szép számban. A megmaradt 
ruhákat az ajkai Máltai Szeretetszolgálatnak juttattuk el.
Köszönjük minden adakozó kedvű embernek, aki részt vett a gyűjtésben!

                                                                                     Rába Viktória
                                                                 Együtt a Jövőért HAlimbán Egyesület

Felhívás!
Kedves Kismamák, Anyukák!

Ez a klub azért alakult, hogy segítsen Neked az anyává válásban, a gyermeknevelésben, és 
úgy egyáltalán, hogy életed ezen szakaszában megtaláld az új Önmagad. Támogatni 
szeretnénk Téged azzal a tudással, amit mi anyák már eddig megszereztünk, azzal a 
tapasztalással, amit eddig megéltünk és várunk, hogy te is add hozzá a saját történeted, hogy 
teljes legyen a kör!
Ti akik gyermeket neveltek, vagy nevelni fogtok, az élet legnagyobb és legfontosabb feladatát 
végzitek. Ez a legnagyszerűbb küldetés.
Jól jön ilyenkor egy klub, közösség, ahol hasonló helyzetben lévő anyukákkal találkozhattok, tapasztalatot cserélhettek. A 
találkozások alkalmával olyan kapcsolatok jöhetnek létre melyek meghatározóak lehetnek akár egész életedben. A 
foglalkozások segítik az anyák és a babák kikapcsolódását, kiszakadását a napi feladatokból, rutinokból.
Ha vágysz egy ilyen közösségre, akkor köztünk a helyed.
A klub egy ÖNSZERVEZŐDŐ klub, ami azt jelenti te is részese lehetsz a szervezésnek, ötleteiddel gazdagíthatod a témákat. Az 
ember akkor érezheti igazán jól magát, ha érzi, hogy fontos és meghallgatják Őt, mit is szeretne.
Szeretettel várunk a halimbai IKSZT nagytermében 2016. 01. 14. (csütörtök) 10.00-kor az első foglalkozásra, 0-3 
éves gyermekeddel. (Változásról értesítünk.)
Mottónk: Együtt könnyebb

„A szeretet lényege az együtt. A veled. A velük.” (Müller Péter)

Ünnepi programajánló:

- Az Együtt a Jövőért Halimbán Egyesület sok szeretettel hívja az érdeklődőket, 2015. december 13-án vasárnap 18 órára a 
Művelődési házba, ahol az úrkúti Orfeum Társulat ad adventi – karácsonyi koncertet.

- December 15-én, kedden 16 órától Karácsonyi kézműves foglalkozás várja a gyerekeket. 
- December 18-án, pénteken 16 órától az általános iskolások Karácsonyi műsora zárja az ünnepi programokat. Ekkor kerül 

sor a Mézeskalács vásárra is. Az itt befolyt összeget a gyerekek jövő évi programjaira fordítjuk! (Kérjük amennyiben tehetik, 
támogassák vásárunkat, hiszen ezzel is a gyerekek szabadidejének hasznos és tartalmas eltöltéséhez járulnak hozzá!)

A Művelődési Ház aktuális információi

(S.A.)

Januári ajánló:

- 2016. január 14-én, csütörtökön 10 órakor a Baba–mama klub tartja első foglalkozását. 
- 2016. január 28-án, csütörtökön Kedvenc könyvem címmel lesz ifjúsági könyvajánló foglalkozás. 
- 2016. január 30-án, szombaton az Általános Iskola tartja farsangi mulatságát.

Állandó programjaink: 

- Minden szerdán 13 -14 óra között Albrecht László falugazdász tart fogadóórát a Művelődési Ház kistermében. 
- Szerdánként 15 – 16 óra között gyermek Zumba foglalkozás.  Vezeti: Nagy Noémi
- Csütörtökönként 17.30-18.30 Jóga foglalkozás, amire szükség van kényelmes ruha és polifom!
- Minden hónap 1. és 3. csütörtökén Nyugdíjas klub. Vezeti: Jánosi Istvánné

A rendezvények pontos időpontját és a részletes programokat keressék a postaládákba bedobott szórólapokon. Emellett 
figyelmükbe ajánljuk településünk honlapját a www.halimba.hu–t és a facebook közösségi oldal Művelődési Ház IKSZT Halimba 
oldalát is, ahova szintén aktuális információkat teszünk fel.

Köszönetnyilvánítás

Ezúton szeretnénk köszönetet mondani azoknak az intézményeknek, vállalkozásoknak, magánszemélyeknek, akik az advent 
időszakában megtartott rendezvényeink sikeres lebonyolításához bármilyen módon hozzájárultak. 
Köszönjük: 

w  a Dr. Szalai Miklós Általános Iskola pedagógusainak
w  a Hársfa Óvoda dolgozóinak
w  a Községazdálkodás dolgozóinak
w  Mráz Attila méhésznek (Dózsa Gy. u.)

 w Külön köszönjük Ghiczy Norbert helyi vállalkozónak, hogy évek óta ajándékcsomagokkal tölti meg a  Mikulás  
puttonyát, amelyet a gyermekek a falusi Mikulás ünnepélyen kapnak meg. 

w  Köszönetünket fejezzük ki a Padragkúton élő Takács Lajosnak  és a halimbai Schulz Családnak (Ifjúság u.) a 
fenyőfa felajánlásért, Gfellner Tamás helyi vállalkozónak a fenyőfák felállításához nyújtott darus segítségért 
és végül de nem utolsósorban Léhmon István padragkúti fuvarozónak a szállításért. 

A Művelődési Ház – IKSZT valamennyi dolgozója nevében áldott békés Karácsonyi Ünnepeket 
és eredményekben gazdag Boldog Újévet Kívánunk!
Sok szeretettel várjuk jövőre is rendezvényeinken!

     

Figyelem!

A Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Karácsonyi gyűjtést szervez
Rászoruló időseknek, gyerekes családoknak várunk egy cipősdoboznyi adományt (tartós 
élelmiszer, játék, könyv stb)
Kérjük, a dobozon jelölje, hogy kinek szánja az ajándékot (nem, életkor).
A csomagokat 2015. december 16-ig leadhatja a Tanácsadó épületében (Ady E. u. 15.) Galler  - Mike 
Éva családgondozónál. 

Segítségüket ezúton is köszönjük!

November végén újra csak játékos délutánt szerveztek a halimbai iskola alsó tagozatos 
pedagógusai. A tantermekben tanszerek helyett most játékokkal voltak megtöltve a 
padok. 
Antal Melinda alsós munkaközösség - vezető a programmal kapcsolatosan a következőket 
mondta: 
- Mint mindenki számára már köztudott, iskolánk negyedik éve részt vesz az Elmetorna 
kompetenciafejlesztő programban, amely logikai, stratégiai, táblás és ősi játékokkal 
fejleszti a gyermekek gondolkodását, memóriáját, figyelmét, térlátását, szociális 
készségeit. Mivel az évek során tanulóink többsége már jól megismerte és megszerette 
ezeket a játékokat, az idei évben egy ismerős kereskedő jóvoltából, további újabb játékok 
kipróbálására adtunk lehetőséget. Úgy láttuk ezek is minden résztvevő számára kellemes 
időtöltést nyújtottak. A karácsony közeledtével pedig praktikus és hasznos ötletekkel is 
szolgálhattunk a szülőknek az ajándékválasztáshoz, hiszen eddig szerzett tapasztalatainkat is megosztottuk velük. Ők pedig 
árgus szemekkel figyelték csemetéjüket, hogy melyik játék tetszik neki a legjobban, hiszen a program végén a bemutatott és 
kipróbált játékokat meg is lehetett vásárolni, vagy előjegyzés útján megrendelni. Így valóban olyan ajándékkal tudják majd 
meglepni gyermeküket, amelyre igazán vágynak és nem utolsó sorban még számos készségüket, képességüket is fejlesztik vele. 
A fentiekhez kapcsolódva még hozzáfűzte:
- Jó volt nézni a gyermekükkel együtt játszó szülőket, és kollégákat. Úgy gondolom a közös játék a közösségformálás egyik 
leghatékonyabb módja. Ennek ékes bizonyítéka volt ez a délután. 

Játsszunk együtt!

(S.A.)

Lukács Zsanett és Pintérné Németh Tímea

w  Kovács István helyi vállalkozónak (Csocsó büfé)
w  Galler – Mike Éva családgondozónak
w  Vajainé Szijártó Margit képviselőnek. 


