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Rövid hírek a februári programokról

• Február 18-án, csütörtökön 10 órától újra a 0 – 3 éves korú babák és szüleik vették 
birtokukba a művelődési ház nagytermét. Lukács Zsanett művelődésszervező 
elmondta, hogy ezek az alkalmak nagyon jól kiegészítik az óvoda által szervezett baba- 
mama klubot. Hiszen ott tematikus, egy-egy témának a szakértője tart előadást, és 
ahhoz kapcsolódva lehet megfogalmazni kérdéseket, tapasztalatokat, itt pedig főleg az 
anyukák, amolyan „délelőtti csevegős, beszélgetős” körben tudják megosztani 
egymással, kisgyermekükkel kapcsolatos örömüket, gondjaikat, kicserélhetik 
tapasztalataikat.

• Február 19-én, pénteken délutánfarsangi játszóházat szerveztek a Művelődési 
ház, a Gyermekjóléti szolgálat és Védőnői szolgálat munkatársai. A délután 
programjában kézműves foglalkozás, fánksütés, farsangi népszokások megismerése, 
arcfestés és táncos mulatság is szerepelt. Szalai Katalin, Galler – Mike Éva, Pintérné 
Németh Tímea, Baloghné Varga Zsanett Rostáné Dél Tímea és Lukács Zsanett 
tartalmas és örömteli délutáni programot nyújtottak a résztvevő gyermekeknek. 

• Február 20-án, szombaton a halimbai Kertbarát kör szervezésében Magbörzére 
került sor a  Művelődési Házban, ahol a saját termesztésből megmaradt vetőmagok 
csereberéje valósult meg. – mondta Imre Zsuzsanna szervező, a gyógynövényes kert 
gazdája. Az ingyenesen megrendezett rendezvényen többnyire a leggyakoribb egy- és 
kétéves zöldségfajok magjai kerültek terítékre úgy, mint: sárgarépa, petrezselyem, 
kapor, bab, uborka, tök stb., de a jelenlévők megismerkedhettek az érdekességnek 
számító újzélandi spenót vagy a "spenótfa" magjaival, továbbá vihettek haza egyenesen Olaszországból származó 
paradicsom vetőmagokat is. A Magbörze a zöldségfajokon túl a gyógy- és dísznövénymagoknak is helyet adott, melyek 
többnyire a helyi Gyógynövényeskertből származtak.– mondta Imre Zsuzsanna.

• Február 24-én, szerdán Farkas Viktória vezetésével Pilates torna indult. A gyakorlatok segítségével megnő az izmok 
és ízületek állóképessége, csökken a sérülékenységük, illetve egy esetleges sérülésnél gyorsabb a regenerálódás. A Pilates 
torna elsősorban a hát- és gerincpanaszok, reumatikus és ízületi betegségek esetén jelent hatékony segítséget, de 
rendszeres gyakorlással erős, szálkás izomzat is felépíthető. A speciális feladatok révén a has-, fenék- és csípő tájék 
átformálható, feszessé tehető. A foglalkozásokba bármikor be lehet kapcsolódni! Várjuk szeretettel!

Márciusi ajánló:
- 2016. március 8-tól március 21-ig 10 és 18 óra között a Oszkai Réka Tavaszváró Tündérek című kerámia kiállítása 

tekinthető meg.
- 2016. március 17-én, csütörtökön 10 órától a Baba-mama klub tartja foglalkozását.
-  2016. március 19-én, szombaton 14 órától ping-pong versenyre hívjuk a falu fiataljait! Gyermek (14 éves korig) és ifjúsági 

(25 éves korig) kategóriában lehet nevezni.  Nevezési díj nincs. Jelentkezni a helyszínen lehet. Gyakorlási lehetőséget 
biztosítunk a Művelődési Házban nyitvatartási időben. Akinek van otthon ping-pong ütője, az hozza magával!  

- 2016. március 22-én, kedden 16 órától délután Húsvéti kézműves foglalkozásra várják a gyerekeket. 
- 2016. március 25-én, szombaton a Színházi Világnap alkalmából lesz műsor.
-  Március utolsó hétvégéjén a  Színházi Világnap alkalmából lesz műsor.  

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
- Szerdánként 17.30 - 18.30 óra között Pilates torna foglalkozás 

Díja: 800 Ft/ alkalom.
Vezeti: Farkas Viktória 

- Minden hónap 2. csütörtökén 16 órától a Kertbarát kör tartja foglalkozásait. 
- Minden hónap 1. és 3. csütörtökén Nyugdíjas klub.

Vezeti: Jánosi Istvánné
A programok változásának jogát fenntartjuk. 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.

A Művelődési Ház aktuális információi

Minden év februárjának egyik szombatján, a helyi kultúrház nagytermében 

tartjuk, a hagyományos farsangi bálunkat. Évek óta a szülők, hozzátartozók 

számára, nyitott rendezvény. A jelmezbált megelőző hét, a farsang jegyében 

zajlik. A heti foglalkozások, mind a farsang témáját ölelik fel. Álarckészítés 

különböző eszközök, technikák falhasználásával, dalos játékok, énekek és 

versek tanulása, így a hét végére, már mindenki nagy izgalommal készül a 

bálra. A gyermekek szemszögéből nézve a farsang a tél elűzését, a tavasz 

várását illetve a „más bőrébe való bebújást” jelenti. A farsangi mulatság 

sikeréhez, minden évben az anyukák és nagymamák finomabbnál finomabb édességekkel, süteményekkel 

járulnak hozzá. A bál alkalmával az óvoda dolgozói és a gyermekek vidám jelmezekbe öltöznek. Ilyenkor mindig 

kérjük a szülőket, hogy gyermekük számára egyszerű jelmezt válasszanak, melyben könnyen tudnak mozogni. A 

rendezvényt minden évben meghívott vendég teszi színvonalassá, lufibohóc, gitáros művész, vagy éppen táncos 

hagyományokat ismerő előadó személyében. A gyerekek ezeket a műsorokat mindig nagyon élvezik. Általában az 

előadó be is vonja a gyerekeket, esetleg a szülőket is a műsorába. A jelmezes felvonulás illetve a műsor után, késő 

délutánig tartó táncos mulatozás, eszem-iszom következik, közben játékos verseny feladatokkal színesítjük a 

délutánt. A farsang végén, a kultúrház udvarán, a kisze-báb égetésével teljesedik ki és zárul le a bál.
Az idei farsangunkon - 2016. 02. 06- án szombaton délután - összesen 196 ember vett részt. Ebből 58 fő volt óvodás, 

bölcsődés gyermek. 10 dolgozó mellett kísérőként volt jelen 106 felnőtt és 22 gyerek. A rendezvény 14.00- 18.00-ig 

tartott.

„Aki nem hisz abban, hogy mennyi jó ember van, az kezdjen el valami jót tenni, 
s meglátja, milyen sokan odaállnak mellé.” (Böjte Csaba)

Vannak ügyek, melyeket érdemes támogatni. Márpedig egy jótékonysági bál 
ilyen eseménynek minősül. Amikor 15 évvel ezelőtt Halimbán útjára 
indítottuk a rendezvény szervezését, talán még mi ötletgazdák sem 
gondoltuk, hogy ennyi időn át sikerül „életben tartani”, népszerűvé tenni. 
2016. február 13-án megrendezésre kerülő hagyományos óvodai jótékonysági 
bálunkon 80 vendéget köszönthettünk. Támogatóink tudják, hogy a 
rendezvény bevétele minden évben az intézmény fejlődését, a 
gyermekprogramok finanszírozását teszi lehetővé.
A jelen levőket Kovács Attiláné intézményvezető köszöntötte. Beszédében méltatta a bál közösségépítő erejét, 
beszámolt az előző évben befolyt összeg felhasználásáról. Köszönetét fejezte ki az óvoda dolgozóinak, a Szülői 
Munkaközösségnek, a szülőknek, akik rendkívül aktívan részt vettek a pártoló jegyek népszerűsítésében, a 
tombolatárgyak gyűjtésében.
A vacsora előtt diavetítéssel szemléltettük az óvoda elmúlt évi eseményeit. A finom vacsorát ebben az évben is 
óvodánk konyhai dolgozói készítették. A táncolni, szórakozni vágyó vendégek örömére Kaszap Emőke ingyen 
szolgáltatta a zenét.
A felajánlásoknak köszönhetően sok értékes tombolatárgy gyűlt össze, melyet az éjféli tombolasorsoláson 
vehettek át a szerencsések. Közös munkánk eredményének élvezői a gyerekek lesznek. A befolyt összeget az előre 
kitűzött céljainknak megfelelően használjuk fel: 

- csoportszobák ablakainak árnyékolására
- só-párologtatók vásárlására
- cirkuszi előadás megtekintésére.

Nagyon szépen köszönjük mindenki segítségét, aki bármilyen formában támogatta rendezvényünket!
Hársfa Óvoda dolgozói, a Szülői Munkaközösség és a Halimbai Óvodásokért Alapítvány 
Kérem, ha lehetőségük van rá, támogassák adójuk 1 %-ával a Halimbai Óvodásokért Alapítványt. 
Adószámunk: 18929964-1-19

Köszönettel: Babosné Hock Márta

Jótékonysági bál az óvodásokért

Berzsenyi-Simon Szilvia
óvodapedagógus

Itt a farsang, áll a bál…  - farsang az óvodánkban



Közérdekű információk

Kedves Halimbai Lakosok!
 
A Hársfa Óvoda, a Dr. Szalai Miklós Általános Iskola, az, EJHA Egyesület és a Halimba Községért 
Közalapítvány nevében szeretnék köszönetet mondani mindazoknak,akik tavaly az elektromos 
hulladékgyűjtésben  közreműködtek, az elromlott gépeket felajánlották.
Ezzel nemcsak környezetünk megóvásához járultak hozzá, de lehetővé tették, hogy a befolyt pénzből a 
gyermekek szabadidős programjai bővüljenek, színesebbek legyenek.
A gyűjtés ebben az évben is folyamatos. 
Fontos, hogy a gépek elektromos részeit ne vegyék ki.

A gyűjtés helye: Önkormányzati gazdasági udvar
Nyitva: hétfőtől-péntekig 6 – 14 óráig

Köszönjük és várjuk az elektromos gépeket!
      

Tisztelt Adózó!

Kérjük adója 1%-val támogassa a HALIMBA  KÖZSÉGÉRT KÖZALAPÍTVÁNY-t.  
Adószám: 18921911-1-19

A befolyt összegből segíteni tudjuk a községi és intézményi rendezvényeket. 
Segítsen Ön is! Köszönjük!

Halimba Községért Közalapítvány

Vajainé Szijártó Margit

JANUÁR:  2. Szőci gyalogtúra (Torma-Szabó Kristóf)  9.  EJHA- gyűlés   20. flakongyűjtés.

FEBRUÁR: 6. EJHA-gyűlés + AVON tanácsadás (Vajai Erzsike) 20. flakongyűjtés 
27. korcsolyázás Ajkán.

MÁRCIUS: 5. EJHA-gyűlés + kézműves foglalkozás (Torma-Szabó Anett), Babanéző 
(Rózsavölgyi Lacika, Kovács Péter), Nőnapi gyalogtúra (Király-kút), 14. bátorságtúra (Zirc-
Tés- 1 nap), 20. flakongyűjtés, válogatás UTOLJÁRA!

ÁPRILIS: EJHA- gyűlés +társas játékok (Baloghné Varga Zsanett), Pula-KÖSZI főzés a patakmeder-tisztításon, 
ruhagyűjtés és -osztás, túra a Somló-hegyre vonattal, Malomvölgy-takarítás, biciklitúra a Kab-hegyre

MÁJUS: EJHA- gyűlés + I. féléves névnap (Mohos Juci) + sütögetés (Csipszer András), Rám-szakadék. 
Malomvölgy- drótkötélpálya, bátorságtúra (Kék Túra)

JÚNIUS: EJHA- gyűlés + sütögetés Emlékházban (Kovács Robi), Nagyvázsony várlátogatás.

JÚLIUS: EJHA- gyűlés a Malomvölgyben, látogatás a Tűzoltó parancsnokságra (Horváth Laci), biciklitúra az 
Agártetőre.

AUGUSZTUS: EJHA- gyűlés + horgászás, halsütés (Ruttner Feri), Bük- Napsugár Játszóház, 13-14. Falunap és 
búcsú (főzés).

SZEPTEMBER: EJHA- gyűlés a Malomvölgyben + sport játékok (Kovács Kálmán), gyalogtúra (Tálodi- romok).

OKTÓBER: EJHA- gyűlés + teaház (Kulcsár Attila), bortúra Neszmélybe

NOVEMBER: EJHA- gyűlés + évértékelés képekben (Ágota), ruhagyűjtés és -osztás, melegvizű fürdő, 
bátorságtúra (Kék Túra), színház.

DECEMBER: EJHA- gyűlés+ II. féléves névnap (Mohos Juci) + mézeskalácssütés (Kovács Alíz), karácsonyi 
hangverseny szervezése, közös szilveszterezés.

Köszönjük mindenkinek, aki adója 1%-ával, vagy bármilyen módon támogatta egyesületünket!

Tél végi korcsolyázás
Az EJHA Egyesület február 27-én délelőtt korcsolyázni volt az ajkai jégpályán. Harminchatan 
voltunk együtt EJHÁ-sok a pályán, gyerekek, felnőttek. Sokan voltak köztünk olyanok, akiknek 
gyerekkori élményei elevenedtek fel, de akadtak olyanok is, akiknek először volt korcsolya a 
lábán. Néhány kezdő már egész ügyesen korcsolyázott. Ugyan történtek nagy esések és kisebb 
borulások, de ennek ellenére mindenki nagyon jól szórakozott.        

Köszönjük mindenkinek, aki adója 1%-ával, vagy bármilyen módon támogatta 
egyesületünket!

Az Együtt a Jövőért Halimbán Egyesület 2016. évi programjainak terve

(S.A.)

Iskolánk 20 éve, 1996-ban vette fel Dr. Szalai Miklós nevét. Ennek méltó 
megünneplésére készülünk. A tavasszal ünnepségsorozat keretében szeretnénk 
egy kiállítást rendezni, amelyben bemutatjuk az elmúlt évtizedek iskolánkhoz 
kapcsolódó emlékeit. Ehhez kérjük az Önök segítségét is. Amennyiben van a 
birtokukban iskolánkkal kapcsolatos fényképük, dokumentumuk, illetve régi 
tankönyvek, füzetek, iskolaköpeny, iskolában használatos eszközök (abakusz, régi 
tolltartó, ceruza, stb.) azt szívesen vennénk, ha a kiállítás idejére kölcsön kapnánk. 
Természetesen minden leadott tárgyat nyilvántartásba veszünk és a kiállítás 
végén visszaadjuk a tulajdonosának!
A leadás helye: Az iskola titkársága – Vajai Brigitta iskolatitkár
Időpontja: hétfőtől péntekig 8 -12 és 13-15 óráig 

     Segítségüket előre is köszönjük!

Tisztelt Halimbai lakosok!

Bemutattuk iskolánkat az érdeklődő nagycsoportos gyerekeknek és 
szüleiknek. 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 iskolás társaikkal. 
Ezidő alatt szüleik az iskolában folyó nevelési oktatási munkáról kaphattak 
ismertetőt. Nagy Noémi igazgató az iskola nevelés és oktatási programjáról 
beszélt:
- Kiemelten, - szinte minden tantárgyba beépítve - kezeljük a tanulási 
képességek magas szintre történő fejlesztését. Hiszen ezek nélkül nem lehet megfelelő szinten elsajátítani az 
egyes tananyagok követelményeit. Iskolánkban már évek óta a kompetencia alapú program keretében, a 
Meixner-módszert alkalmazva terelgetjük a kis nebulókat az olvasóvá válás derűs ösvényén.
Az ismertető után a szülők is feltehették kérdéseiket. A napot játékos sportvetélkedő és kézműves foglalkozás 
zárta. 

Ovisok az iskolában

Nagy Noémi igazgató

(S.A.)

Míg az alsó tagozatosok farsangi maskarákat öltöttek, addig a felsősöknek Valentin napi 
vetélkedőt szervezett a Diákönkormányzat Kovács Zsolt segítő tanár vezetésével.  Február 
12-én délután játékos vetélkedővel indult a program. A résztvevő diákok 8-10 fős csapatokat 
alakítottak, majd egy felnőtt segítőt is választottak maguk mellé. A humoros feladatok 
mellett, komolyabb általános műveltségi kérdések is szerepeltek. A legjobb talán a 
polgármesterhez intézett szerelmes vers írása volt, de a vécépumpával való dobozban evezés 
is megmozgatta a nevetőizmainkat. A zsűriben Györkösné Baráth Anikó, Berkiné Gáspár 
Edit, Szilágyi Tibor és Tóbel János foglalt helyet. Nem voltak könnyű helyzetben mivel 
minden csapat jobbnál jobb megoldásokat adott le.  Eközben titkos szavazás útján 
megválasztották a Valentin nap királyát és királynőjét is.  Az idén Mászi Júlia 5. osztályos és 
Domonkos Milán 8. osztályos tanuló fejére került a korona. A vetélkedő győztese a 
többségében ötödik osztályos lányokból álló csapat lett. Az ő jutalmuk egy dobostorta volt.  A 
többiek sem keseredtek el, hiszen a tombolasorsoláson számos értékes nyeremény talált 
gazdára.  A résztvevők vendéglátásáról a Szülői Munkaközösség tagjai gondoskodtak.  Az 
estébe nyúló rendezvény táncos mulatsággal ért véget. 
Köszönjük a Szülői Munkaközösségnek és az aktív szülőknek a szervezést és a lebonyolításhoz nyújtott munkát. 
Emellett mindenkinek köszönetet mondunk a felajánlott tombolatárgyakért és a tortáért.  

Valentin napi vetélkedő

Rába Viktória


