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• Június 20. és 24. között a győri Liszt Ferenc Zeneiskola Fúvószenekara újra Halimbát választotta 

táborozásának helyszínéül. A helyi kötődésű Fülöp Ferenc zenepedagógus és kollégái pedig már hetedik 

alkalommal szervezték meg a gyermekcsoport egész heti programját. Az általános iskolában és a Művelődési 

házban történő zenekari próbák a délelőtti időszakot vették igénybe. Emellett pedig változatos programok 

vártak a táborlakókra. Idén is remekül sikerült a tábor, melyet a szülőkkel és helyi érdeklődőkkel megtelt 

Művelődési Ház udvarán június 24-én, szombaton megrendezett zárókoncert is bizonyított.
Júliusi ajánló:
• Július 13. és augusztus 5. között minden szerdán és pénteken Unaloműző Napok programsorozatot szervez a 

halimbai Művelődési Ház – IKSZT, a Gyermekjóléti és Védőnői Szolgálat, a Dr. Szalai Miklós Általános Iskola 

11 és 15 éves korú halimbai gyermekeknek. Tervezett részletes program az előző havi újságban. 
• Július 8-án és augusztus 5-én pénteken lehetőség nyílik kenyér, langalló, kalács sütésére. Jelentkezés és 

bővebb tájékoztatás Galler – Mike Éva családsegítőnél a 06-20/470-95-15-ös telefonszámon, vagy személyesen 

a Halimba Ady E. u. 15.  (az orvosi rendelő épületében). 

Állandó programjaink: 
- Aerobik torna indult a Művelődési házban Somogyi Gyöngyi vezetésével. Az órák kedden és pénteken 18.30 – 

kor kezdődnek. Időpontváltozáslehetséges, ezért előtte érdemes érdeklődni nyitvatartási időbenPintérné 

Timinél a művelődési házban,vagy a 06-70/629-64-92 -es telefonszámon. 
- Minden szerdán 13 -14 óra között Albrecht László falugazdász tart fogadóórát a Művelődési Ház kistermében. 
- Minden hónap 2. csütörtökén 16 órától a Kertbarát kör tartja foglalkozásait. 
- Nyári hónapokban a Nyugdíjas klub minden hónap 1. csütörtökén tartja összejövetelét. 

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.

Figyelem!
Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy 2016. július hónapban a könyvtár felújítási munkák miatt zárva tart. Nyitás 

előreláthatólag augusztusban.       

A Művelődési Ház aktuális információi

Györkösné Baráth Anikó könyvtáros

Az óvodában még május 27-én tartották a gyermeknapot. Erre a napra még a 

legfiatalabb korú gyermekek is meghívót kaptak. A feldíszített óvoda udvar 

vidám zenével csalogatta a gyermekeket, akik pillanatok alatt birtokba vették 

a játékokat. Kovács Attiláné óvodavezető örömmel mondta el, hogya szülői 

összefogásból elkészített népi gyermekjátékok mellett az idén szintén 

összefogásból fedett homokozót tudtak kialakítani a gyerkőcöknek.A 

családias hangulatban telt délelőttön az óvoda vidám gyermekzsivajtól 

visszhangzott.Az óvoda dolgozói pedig frissítő gyümölcssalátával, 

süteménnyel és üdítővel kínálták az apróságokat.  Délután is tovább 

folytatódtak a programok. Ekkor került sor a hagyományos évzáró 

ünnepélyre és a nagycsoportosok búcsúztatójára. Az egész évben tanult versek, dalok, táncok sorával újra 

felelevenítették az elmúlt tanévet, s kissé szomorúan, de nagy várakozással telve vettek búcsút az óvodától a 

leendő első osztályosok. Emlékként elültették a saját kis facsemetéjüket, mely őrájuk emlékezteti majd az itt 

maradottakat. 

Óvodai programok 

 (S.A.)

2016. június 15-én tartotta iskolánk hagyományos ballagását.  A 11 órakor 

megszólaló csengő hangja után, végzős diákjaink osztályfőnökeikkel -Tóthné 

Horváth Nórával és Kovács Zsolttal - utoljára mentek végig a tantermeken, 

majd a Művelődési Házba vonultak át. Az időjárás szeszélyessége miatt az 

idei évben bent az épületben folytatódott az ünnepség. A népes vendégsereg 

olyannyira betöltötte a termet, hogy diákjaink a folyosóról és a másik 

teremből hallgatták az ünnepi műsort. A végzősök közül Schvarczkopf  Kinga 

és Szőke Péter egy – egy verssel  búcsúzott iskolájától.  A 7. osztályosok 

műsora után, a 8. osztályosok nevében Domonkos Milán mondott 

búcsúbeszédet, felelevenítve az eltöltött 8 év legszebb emlékeit. Iskolánk vezetője Nagy Noémi személyre szóló 

útravaló gondolatait követően egy szál virággal köszönték meg végzős diákjaink pedagógusaiknak a hosszú évek 

munkáját. 

A 2015/ 2016-os tanévben búcsúzó 8. osztályos tanulóink: Bakos Dalma, Berki Szabolcs, Dallos 

Liliána, Domonkos Milán, Garancz Cintia, Inhof Kendra, Kiss Dávid, Kovács Bonita, Nagy Dávid, 

Noszlopi Sarolta, Novotni Hanna, Pelczhoffer Viktória, Schvarczkopf Kinga, Sipőcz Erik, Szabó 

Renáta, Szegletes Kornél, Szőke Péter, Turcsi Gábor, Vajai Boglárka, Velencei Vanessza 
Osztályfőnökök: Tóthné Horváth Nóra (1. – 3. o.), Kovács Zsolt (4. – 8. o.)

Elmúlt tehát a búcsú pillanata is. Az iskola valamennyi tanulója és dolgozója nevében kívánjuk, 

hogy terveitek, céljaitok, álmaitok valóra váljanak!

Ballagási ünnepély

Az általános iskola 4. osztályos tanulói az idei évben nagyon aktívan vettek 

részt a különböző tanulmányi versenyeken. Ezek közül kiemelkedik, a Kis 

Fürkész természetismereti és természetvédelmi verseny. Kusicza Edit 

osztályfőnök és felkészítő pedagógus elmondta, hogy a négyfordulós 

versenyből három e-mail, levelezős formában zajlott. A döntőbe a hat legjobb 

csapat kaphatott meghívást. Minden évszakban kaptak egy feladatlapot, 

amelytermészetismeret, természetvédelem, környezetünk természeti értékei 

(madárismeret, gombaismeret) hagyományőrzés (ősszel a Márton nap, télen 

az advent, tavasszal húsvét) témakörökből álltak. Ehhez kapcsolódtak, az 

aktuális terepgyakorlatok is: ősszel terméseket kellett keresni, télen 

lábnyomokat, tavasszal a virágos fák körüli rovarokat kellett megfigyelni. Az iskola két csapattal indult. A 112 

csapat közül az Erdőlakók (Boldizsár Bence, Dallos Kíra, Lendvai Flóra, Busznyák Ferenc) a 62. helyen végeztek, 

a Vadmókusok (Perger Sára, Savanyu Klaudia, Boros Brúnó, Kovács Zsuzsanna) a 3. helyen. Így ők bekerültek az 

országos döntőbe, amit néhány napja Salgótarjánban rendeztek. Erről így nyilatkozott: 
- Az országos verseny első napján az eddigi feladatlapok anyagából kellett kitölteni egy tesztlapot. A nap többi 

részében túráztunk, Öko-háborút vívtunk, majd este Rókavadászatot tartottunk. Másnap délelőtt a 

versenyzők egy két órás túrát tettek a Salgó hegyre. Az ott elhangzottakból kellett megírni a verseny második 

feladatlapját. Ezek után hirdettek eredményt. Nagyon szoros volt a verseny, fél pontokon múltak a 

helyezések. Mi itt is dobogósok lettünk, a harmadik helyet szereztük meg. 
A tanítónő nagyon büszke tanítványaira, hiszen egész évben nagyon aktívak és lelkesek voltak, s igazán 

megérdemelték ezt a kirándulást.Az elért 3. helyezés pedig méltán igazolja az iskola névadójának, Dr. Szalai 

Miklós szellemiségének megőrzését és továbbvitelét. Köszönetét fejezi ki Halimba Község Önkormányzatának, 

hogy utazásukhoz térítésmentesen biztosították a falubuszt és Kovács Zsolt képviselőnek, kollégának, hogy - 

mint már oly sokszor - most is vállalta a gyermekek szállítását.- mondta Kusicza Edit. 

A név kötelez: országos természetismereti versenyen a gyerekek 

 (S.A.)

 (S.A.)



A nyár leggyakrabban a pihenést, kikapcsolódást, nyaralást jelenti. Ahhoz, hogy minél kellemesebben teljen 

ez az időszak, néhány gondolattal szeretnék segíteni az édesanyáknak.

A szakemberek véleménye a babával történő utazásról nagyon eltérő. 4-5 hónapos babával már biztosan 

mehetünk vakációzni. Fontos a nyaralás alatt a legkevésbé billentsük ki napirendjéből a gyermeket. A baba 

lelki egyensúlya miatt, fontos a számára jelentős tárgyak megléte is (kiságy, kiskád, játék, stb.). Minél kisebb 

a gyermek annál fontosabbak ezek számára. Utazáskor nem szabad megfeledkezni az úti patika 

összeállításáról, legyen benne láz- és fájdalomcsillapító, hányás-, hasmenéskor használható szerek, 

rovarcsípés kezelésére szolgáló gél, sebkötöző és jó a Ca pezsgőtabletta allergia miatt.
A babát a napfényhez fokozatosan kell hozzászoktatni, a kicsiknek is szükségük van a nap jótékony sugaraira, 

az árnyékkal szűrt sugarakra, amelyek fokozatosan, egészségesen barnítanak, erősítik a csontokat. A 

csecsemőket nem szabad napoztatni. A mászó, tipegő csemetéket nehéz árnyékos helyen tartani, fontos, hogy 

olyan naptejet használjunk mely magas fényvédő faktorú (30, 40,) és ellenáll a víz, illetve homok hatásainak. 

Ne feledjük, a fényszűrő csak a felvitel után 20-30 perccel kezd hatni. Ügyelni kell 11-15 óra között a napozás 

minden ember számára veszélyes. 

Nagy melegben jó hatású egy elvékonyodott pamuttrikó, mivel jobban szellőzik, mint az új ruhadarab. 

Keressünk minél lazább szövésű, vékony pamut vagy len, bő szabású pólókat, ingeket, hogy levegőzhessen a 

bőr, így kevésbé izzad a gyermek. Játéknál hasznos lehet a térd alá érő nadrág: nem tapadnak a homokszemek 

az izzadt bőrre, a hintába, csúszdába nem tapad bele a comb. Ahol lehet, engedjük mezítláb játszani, homokon, 

apró, nem szúró kavicson egészséges a mezítláb járkálás, de földes-füves területen elkel egy kis zokni a 

talpsérülés megelőzése érdekében. A túlhevüléstől a baba fejét is védjük, ügyeljünk a kalap/sapka is vékony jól 

szellőző anyagú legyen. Nagyon praktikus az ún. légiós-sapka: elöl ellenző árnyékolja a szemet, a hátul lógó 

kendőrész pedig a tarkót, nyakat, fület védi a leégéstől. Szemünk védelmében tanácsos megfelelő UV szűrővel 

ellátott napszemüveget használni. Nagy melegben megnő a gyermekek folyadékigénye, ezért különösen 

komoly figyelmet kell fordítani a folyadékpótlásra. A szomjúság érzet már hiányállapotra utal, ne várjuk meg, 

gyakran kínálgassuk csemeténket. Megfelelő a csapvíz is, viszont ezzel ásványi anyagot (ami távozik izzadás 

alkalmával) nem viszünk be a szervezetbe. Ezért jobb a szénsavmentes ásványvíz fogyasztása. Zöldség-, 

gyümölcslevek vitamint, energiát is pótolnak, de kellemesek az enyhén hűs gyümölcsteák is. A kizárólag 

anyatejjel táplált csecsemőknek nincs szükségük egyéb folyadékra elegendő az anyatej. Ilyenkor az édesanya 

gyakrabban tegye mellre a babáját, ha csak szomjas pár korty után elengedi az emlőt. Viszont ebben az esetben 

az édesanya folyadékigénye emelkedik, jó, ha ilyenkor 5-6 liter folyadékot fogyaszt naponta. 

Végül a fürdőzésről pár gondolat. 23-24 foknál hidegebb vízbe ne engedjük a gyerekeket. Ajánlott 

nagyobbacska apróságoknak csúszásgátló gumiszandál, ami jó a strandon, a kövön nem csúszik meg, illetve 

nyílt vizek esetében megóvja a lábat a sérülésektől. A csecsemőkorú kicsiknek, nem túl jó a strandok (nyílt, 

zárt) vizeiben. Ezek tele vannak a legkülönbözőbb kórokozókkal, ami ellen még nem tud megfelelően 

védekezni a szervezete. Számukra jó megoldás egy felfújható medence, amibe 30 fok körüli csapvizet töltünk, 

és ebben nyugodtan lubickolhat. A gyerekek fején legyen a vízben is egy vékony sapka, amit néha nedvesítsünk 

meg.

Nagyon fontos, hogy gyermekünket soha ne veszítsük szem elől! Se vízben, se a vízparton, sem barangolás 

közben. Kellemes nyarat kívánok!

Megérkezett a NYÁR!

Szalai Katalin védőnő

Az Erzsébet program által meghirdetett pályázatnak köszönhetően 

iskolánk  tanulói 5 napig élvezhették a gondtalan pihenést Zánkán. Az első 

napok kedvezőtlen időjárása után, keddtől már a strandolásé volt a főszerep.  

A fürdőzés mellett éjszakai túra, Ki mit tud, táncház, ügyességi - 

sportversenyek és balatoni hajókázás is színesítették a programokat. A 

nyirádi és halimbai csapatok foci mérkőzésein alsó és felső tagozatos 

korcsoportban is a halimbai csapatok bizonyultak erősebbnek. A tábori 

olimpián tanulóink szintén sikeresen szerepeltek. 

Erzsébet tábor - Zánka

 (S.A.)

Óvodánk 2011 óta zöld óvodaként működik és többször elnyertük a 

madárbarát óvoda címet is. Ha még hozzávesszük, hogy névadónk egy fa… 

mindebből következik, hogy a Madarak és Fák Napja nagyon közel áll 

szívünkhöz.
Az ünnephez kapcsolódva közös barkácsolásra invitáltam a szülőket. A 

felhívás lényege: aki érez magában kedvet, készítsen textilből egy 8-10 cm 

méretű madárkát, és hozza el az óvodába, hogy az elkészült munkákból május 

10-re textilképet komponálhassak.
Nagy örömömre 24 madárka „repült” hozzám, és határidőre el is készült a kép, 

mely nem csak a Madarak Fák Napját, hanem valamiképp az összetartozást is szimbolizálja.
Az idén a zöld ünnep előzményeként erdei óvoda hetet terveztünk, amikor minden csoport néhány napot a 

szabadban kirándulással tölt tóparton, domboldalon, erdőben, az emlékház udvarán. Cél, a gyermekek közösségi 

nevelése; a településünk adta lehetőségek kihasználásával a szűkebb és tágabb környezet megismerése és az 

egészséges életmódra nevelés iránti igény kialakítása. 
A helyi adottságok felfedezése erősíti a gyermekekben a környezetükhöz való kötődést, mellyel hazaszeretetüket 

is megalapozhatjuk. A sétákon közvetlen tapasztalatot szereznek környezetünk szépségeiről, a megszerzett 

ismeretek élményhez kapcsolódnak, így sokkal maradandóbbak lesznek számukra, fogékonyabbá téve őket 

környezetük, globális szinten pedig a Földünk megóvására.
Sajnos az időjárás nem volt igazán kegyes hozzánk, így a programok egy része későbbi időpontra tevődött.
Már hosszú évek óta a május 10-hez legközelebb eső szombaton, a Malomvölgyben ünnepeljünk a Madarak és Fák 

Napját. Eleinte csak a kirándulás, a szülőkkel és gyerekekkel eltöltött élmény teli nap volt a cél. Aztán 3 éve jött az 

ötlet: tegyük egy kicsit „zöldebbé”… ha már madarak és fák, hát kapcsolódjunk is egy kicsit a témához. Így már 

harmadik éve játékos feladatokkal indul a nap, csapattá kovácsolva felnőtteket és gyerekeket.
Így volt ez az idén, május 7-én is. A gyerekeknek mozgásos feladatokat állítottunk össze, miközben a szülők 

feleleveníthették kicsit a környezetvédelemmel, madár és növényismerettel kapcsolatos tudásukat egy-egy 

tesztlap kitöltése, vagy madaras és fás képek felismerése közben.
 A „vetélkedő” után légvár és lovaglás várta a gyerekeket, Bokor Ferenc és Gazdag Norbert segítségével, majd 

délben konyhánk dolgozói ebéddel kedveskedtek a résztvevőknek. A tartalmas nap záró akkordjait sajnos 

égzengés adta, ami hamar véget vetett játékos kedvünknek, de remélem a résztvevők ezzel együtt is kellemes 

élményekkel gazdagodva tértek haza.
A résztvevők száma 78 fő volt.

Madarak és Fák Napja az óvodában

Borbély Éva óvodapedagógus 

Iskolánk Szülői Munkaközössége már hetek óta tervezte, szervezte a 

gyermeknapi programokat. Június 3-ánpéntek reggel a csengőszó nem 

tanulásra, hanem játékra hívta a gyerekeket. A Művelődési ház udvarán 8 

órakor Noémi néni köszöntötte tanulóinkat, majd a közös Zumbázásra hívott 

mindenkit.  Közben az ovisok is megérkeztek és bekapcsolódtak a programokba. 

Tíz órától a nagyteremben az alsós tanító nénik és a kreatív szülők kézműves 

foglalkozással, arcfestéssel és csillámtetkóval várták a gyerekeket. Narancsik 

Imre tanár úr pedig az íjászattal ismertette meg az érdeklődőket. A „tombolni” 

vágyók az ugrálóvárban vagy az élő csocsónál élhették ki magukat. Mai nap a 

játszótér játékai sem maradtak árván, de a legnépszerűbb talán a körhinta volt. A meleg napsütésben jólesett a 

fagylalt is. A program végén - még a vihar előtt kitáncoltuk a májusfát -  majd minden gyermek ajándék Minimax 

újsággal és egy kis nassolnivalóval indult hazafelé.
Ezúton szeretnénk köszönetet mondani azoknak, akik bármilyen módon segítették és támogatták 

gyermeknapi rendezvényünk lebonyolítását:
• Köszönjük a Szülői munkaközösségnek, a Művelődési Ház, az iskola és óvoda dolgozóinak a 

rendezvényen való aktív segítséget.
• A segítő szülőknek az egész napi fáradozást.
• Köszönet illeti azon szülőket is, akik az alapítványi bálra és a farsangi mulatságra jegyet vásároltak, 

hiszen ennek bevételeiből sikerült ilyen színvonalas programot megvalósítani.
Külön köszönjük támogatóink segítségét is:
• Halimba Község Önkormányzata
• Intersnack Magyarország(Chio)
• Hamu és gyémánt Kiadó (Minimax)

Gyermeknap

 (S.A.)


