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Karácsonyi gondolatok
A Karácsony már időtlen idők óta a szeretet ünnepe, a boldogság, a meghittség 
napjai. Jobban vágyunk a csendre, a nyugalomra, visszatérünk azokhoz az 
értékekhez, amelyek a hétköznapok rohanásában időnként a háttérbe szorulnak. 
Jobban figyelünk családunkra, barátainkra, embertársainkra. Az ajándék 
vásárlás és az ünnepi készülődés izgalma csodálatos, azonban ezen az ünnepen 
mégis a azokon a meghitt pillanatokon van a hangsúly, melyeket szeretteinkkel 
együtt tölthetünk el. Néha egy szóval, egy mosollyal, egy érintéssel sokkal többet 
tudunk kifejezni, mintha drága ajándékokkal halmoznánk el egymást. Az igazi 
ünnephez, és az egész életünkhöz nem kell más, csak az, hogy szeretni, tisztelni 
tudjuk egymást. Mert hiába jön össze a család, a baráti társaság, ha csak rideg 
ajándékozásból, vacsorából és egymást untató beszélgetésből áll az ünnep. Kell, hogy legyen közöttünk egy kapocs és 
ez nem más, mint a szeretet.

„Karácsonyi szeretet, csend és béke
Legyen ott az ünnepvárásban,
A fellobbanó gyertyalángban,

A sülő kalács illatában,
A csengő harangok hangjában,

Az egymásra mosolygásban,
A szemek tükrözte ragyogásban,

A hit csillagában,
A világban!

Legyen szeretet, csend és béke
A lelkek találkozásában.”

Az ünnepek elmúltával se veszítsük el az emberségünket, a másik iránti tiszteletünket, szeretetünket. Vigyük 
magunkkal Karácsony igazi üzenetét és építkezzünk értékeinkből a hétköznapokban is. Kívánjuk mindenkinek, hogy 
a Karácsony – akár egyedül, akár szeretteik körében ünnepelnek – segítse Önöket testi, lelki és szellemi 
feltöltődéshez.
Kedves Olvasóink! Halimba Község Önkormányzatának és a magunk nevében kívánunk áldott, békés 
karácsonyi ünnepeket és egészségben, szeretetben, jólétben gazdag újesztendőt minden halimbai 
lakosnak és családjának!

Tóbel János 
polgármester

Schvarczkopf Anita 
szerkesztő

December 6-án, ezen a deres, fagyos napon a Mikulás csizma alakú tízórai 
elfogyasztása után vidáman indultunk el a gyerekekkel Ajkára. Útközben 
megálltunk a Pumukli játékbolt előtt, mert rajz tehetség-műhelybe járó 
gyerekeink közül Nagy Fruzsina és Szijártó Róbert Dominik a játékbolt 
rajzpályázatára adta le művét. A gyerekek azonnali ajándékban részesültek, 
később pedig a zsűrizés eredménye alapján még játékvásárlási utalványt is 
nyerhetnek.
A karácsonyi vásárban megcsodáltuk a betlehemet, az óriás adventi koszorút. A 
gyerekek a Mikulás szánkójára is felkapaszkodhattak, majd kürtös kalácsot 
eszegettek. Ezután a moziban megnéztük „A kis kedvencek titkos élete” című 
rajzfilmet 3D-s változatban. Nagy élmény volt! Sokat nevettünk a kedves 
állatszereplőkön. A moziba a belépő és a buszköltség is a „Halimbai Óvodásokért Alapítvány” ajándéka volt. A 
jótékonysági bál bevételéből biztosították a fedezetet. Köszönjük mindenkinek, aki ehhez hozzájárult!
Az óvodába visszatérve már várt ránk a Mikulás. A gyerekek ölelgették, simogatták kedves ajándékhozójukat. 
Boldogan vették át az ajándékot. Délután a Művelődési Házban az óvodai dolgozók a „Mikulás sapkája” című 
mesejátékot adták elő, majd a mesében is szereplő Mikulás az összes megjelent (csaknem 130) gyermeket 
megajándékozta. Ezt követően a Mikulás kérésre házhoz is ment.

Mikulás az óvodában

Kovács Attiláné óvodavezető

Györkösné Baráth Anikó könyvtáros

• 2016. december 31-én, szombaton 20 órától Szilveszteri batyus bál. Zenél: Kaszap István (Kaszpi). Belépődíj 
3000 Ft, amely tartalmaz aperitif italt, éjfélkor pezsgőt és virslit. Emellett tombolával és értékes nyereményekkel is 
várjuk a szórakozni vágyókat. Kérjük, részvételi szándékukat mielőbb jelezzék személyesen a Művelődési házban 
nyitva tartási időben, valamint a 06-20/263-8388-as telefonszámon. 

Állandó programjaink
• 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. 
• Minden hónap 1. és 3. csütörtökén Nyugdíjas klub. Vezeti: Jánosi Istvánné
• Aerobik torna Somogyi Gyöngyi vezetésével. Az órák kedden és pénteken 18.30 – kor kezdődnek. 
• Jóga foglalkozás minden csütörtökön 17.30 –kor Lázár Gabriella vezetésével.
• Gyermek zumba foglalkozás Nagy Noémi vezetésével. Az órák szerdai és pénteki napokon 15.15- 16 óráig tartanak. 

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

• Vajainé Szijártó Margit képviselőnek
• a Dr. Szalai Miklós Általános Iskola, a Hársfa Óvoda,a Védőnői és Gyermekjóléti Szolgálat, a Községgazdálkodás és 

az Emlékház dolgozóinak.
• Külön köszönjük Ghiczy Norbert helyi vállalkozónak, hogy évek óta édességekkel tölti meg a Mikulás puttonyát, 

amelyet a gyermekek a falusi Mikulás ünnepélyen kapnak meg és Gyulovics Péternek a több éve tartó Télapó 
munkakör ellátását. 

• Köszönetünket fejezzük ki Cser Aladárné Ildikónak és Szántó Norbertnek a községi fenyőfák felajánlásért.

A Művelődési Ház – IKSZT valamennyi dolgozója nevében áldott békés Karácsonyi Ünnepeket és 
eredményekben gazdag Boldog Újévet Kívánunk!

 Sok szeretettel várjuk jövőre is rendezvényeinken!

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.

Felhívás!
A Községi Könyvtár nyitvatartási ideje decembertől módosul: hétfőn és csütörtökön 15 – 18 óráig tart 
nyitva. Amennyiben az ajtó zárva van, kérem a könyvtár feliratú csengővel jelezzenek! 

Lukács Zsanett és Pintérné Németh Tímea

Az iskolába hívta közös játékra a gyerekeket és a felnőtteket az iskola tantestülete.  
Ezen a délutánon a tantermekben a tanszerek helyett játékokkal voltak megtöltve 
a padok. 
Antal Melinda alsós munkaközösség – vezető elmondta, hogy az alsós pedagógusok 
a néhány éve bevezetett Elmetorna program játékait is elővették:

- Az Elmetorna egy olyan játékos kompetencia fejlesztő program, amely logikai, 
stratégiai, táblás és ősi játékokkal fejleszti a gyermekek gondolkodását, 
memóriáját, figyelmét, térlátását. A játékok lényege, hogy fokozatosan 
nehezednek, ily módon sikerélményt nyújtanak a gyerekeknek, ami tovább 
ösztönzi őket, hogy folytassák. Így, egyaránt fejleszthető kiváló és gyengébb képességű tanuló is. Emellett megtanítja 
őket logikusan gondolkozni, problémát megoldani, dönteni nehéz helyzetekben, együttműködni társaikkal, és 
küzdeni. Elfogadni a vereséget, megélni a győzelmet. Megértik, hogy fontosak a szabályok, és azok betartása. Mivel a 
gyerekek tapasztalati úton tanulnak, nagyon eredményes módszer. 

Antal Melinda elmondta, hogy egy kereskedő jóvoltából további új játékokat is bemutattak. Ezeket is ki lehetett próbálni. 
Az ünnepek közeledtével pedig személyre szóló tanácsadással is segítették a karácsonyi játékválasztást. A játékokat 
rendelés útján, kedvezményes áron, meg is lehetett vásárolni. 
A szervező pedagógus a fentiekhez kapcsolódva még hozzáfűzte:

- Jó volt nézni a gyermekükkel együtt játszó szülőket, és kollégákat. Úgy gondolom, a mai digitális világban még inkább 
szükség van ezekre a játékokra. A személyiség- és képességfejlesztő hatásaik mellett, a közös játék a 
közösségformálás egyik leghatékonyabb módja. Ennek ékes bizonyítéka volt ez a délután is. (S.A.)

Játsszunk együtt!



Az elmúlt időszak önkormányzati munkájáról adott tájékoztatást Tóbel János polgármester. A 
beszélgetés során szólt azIfjúság utca buszmegálló felújítási munkálatairól, az önkormányzat 
tárgyi eszköz beszerzéséről és az önkormányzat pályázatairól is. 

Út- és buszmegálló felújítás
- Mint azt már az Ifjúság utcában élők tapasztalhatták, elkészült a buszmegálló 

környezetében lévő útszakasz és a váró is megújult. A településünkön először itt került 
felállításra az első napelemes közvilágítási lámpatest. Mindez az ott élőknek és az utazóknak 
a kényelmét és a biztonságát szolgálja.Reméljük, megelégedéssel használják.

Önkormányzati nagyértékű eszközbeszerzések
- A közmunkaprogramhoz kapcsolódóan lehetősége volt az önkormányzatnak tárgyi eszközök beszerzésére is. Így a 

karbantartó műhelyt felszereltük olyan kézi szerszámokkal (vésőgép, asztalosipari szerszámok), amelyekkel 
jelentősen tudjuk segíteni az intézményeinkhez kapcsolódó karbantartási munkálatokat. Ehhez szerencsére egy 
olyan felkészült karbantartó csapat is társul, akik ezeket a szerszámokat profi módon tudják használni. Emellett 
vásárolunk egy traktorhajtású aprítógépet is. Szeretnénk, ha a levágott ágakat, szőlővesszőket nem égetnék el a 
lakosok, hanem akár mi is felaprítanánk a közterületeken keletkező nyesedékkel együtt. Így védve környezetünket a 
káros füstkibocsátásoktól. Ezzel az aprítékkal befednénk a közterületek ágyásait, vagy szárítás után például a 
tankertben fóliasátrak fűtésére is tudnánk majd használni. Így akár már a tél végén elveteményezhetnénk és nagyon 
hamar friss zöldségeket termelhetünk majd az óvoda konyhájára.

Sikeres pályázati eredmény - ravatalozó felújítása
- Mint arról már korábban is tájékoztatást adtunk, tavaly elkészültek a ravatalozó felújításának építészeti tervei és 

engedélyei. Néhány hónapjapedig sikeresen pályáztunk a Belügyminisztérium adósságkonszolidációban nem 
részesült települési önkormányzatok részére kiírt fejlesztési beruházások megvalósulásának támogatására. Ennek 
jóvoltából20 millió forint támogatástkaptunk. Az építkezés megvalósításához szükséges közbeszerzési eljárás 
előreláthatólag 2017. március végéig lezáródik, s ezt követően a beruházás a nyár folyamán el is készül. Ennek 
köszönhetően a ravatalozó megújításával méltó körülményeket teremtünkaz elhunytnak és a gyászoló 
hozzátartozóknak.

Szociális tűzifa program
- Az előző évekhez hasonlóan idén is biztosított a kormány ingyenes tüzelőanyagot a kistelepülésen élő szociálisan 

rászorulóknak. Az önkormányzat idei évben is pályázott a programra. Az elbírálás során 42 köbméter tűzifát 
kaptunk. Ezt a helyi rendelet alapján rászorultsági alapon még december hónapban kiosztjuk.

Kulturális pályázat
- Ez a pályázati lehetőség a település kulturális életében hozhat jelentős fejlődést, hiszen a művelődési ház 

programjaihoz adhat majd közel két évre való támogatást, működési költség hozzájárulást. Atámogatható 
tevékenységek között olyan a lakosság igényeihez alkalmazkodó tanfolyam, klubfoglalkozás, szakkör, előadássorozat, 
műhelyfoglalkozás, táborok megvalósítására lenne lehetőség, amelyek eddig csak tervként merültek fel. Ilyen például 
a régóta tervezett helyi énekkar, a Gazdálkodj okosan háztartási klub vagy a nyári tematikus táborok. Pozitív 
elbírálás esetén a falu lakóinak az eddigieknél még színvonalasabb és tartalmasabb kikapcsolódási lehetőségeket 
tudunk majd biztosítani. 

Önkormányzati hírek

Tóbel János polgármester

Rövid hírek a novemberi programokról 
Már novemberben is változatos programok várták a Művelődési Házba látogatókat. 

• November 2-áncsaládi kézműves foglalkozás színesítette az őszi szünet 
programját. Bár nem voltak sokan, mégis akik eljöttek, családias hangulatban 
kellemes kreatív élményeket szerezhettek maguknak. A barkácsolás után pedig 
meleg tea és sütőtök várta a résztvevőket. 

• Az EJHA Egyesület most is megrendezte ruhagyűjtési és osztási akcióját. 
Rengeteg ruha gyűlt össze, melyet a Kultúrház nagytermében osztottak szét a 
rászorulók és az érdeklődők számára. A ruhákon kívül ágyneműk, cipők, táskák 
és gyerekjátékok is voltak szép számban. Az egyesület ezúton mond köszönetet 
minden adakozó kedvű embernek, aki részt vett a gyűjtésben!

• A művelődési ház munkatársai már évek óta egy egész délutánt betöltő program 
keretében dolgozzák fel Márton nap hagyományait. Az idén is ugyanígy 
történt.Az iskola pedagógusai Szent Márton legendájáról s a hozzá tartozó népi 
időjárásjóslatokról beszéltek.  A „Bütykölde” kézműves foglalkozáson az óvónők 
irányításával kreatív ötleteket lehetett megvalósítani: libás bábokat, 
képeslapokat és persze az elmaradhatatlan Márton – napi lámpást is. Emellett 
szintén a témával kapcsolatos kvízjátékok, ludas népi játékok és dalok 
teremtettek vidám hangulatot.

A program legfényesebb színfoltja, no meg csúcspontja is persze a lámpás 
felvonulás volt. A lámpások hangulatos fényeket varázsoltak a már besötétedett 
Művelődési Ház udvarán. A libazsíros kenyér és a meleg tea most sem 
hiányozhatott az asztalról.

• November 12-én Értékek iskolája Halimbán elnevezéssel indult programsorozat. Az EJHA Egyesület sikeres 
pályázatának köszönhetően a helyi általános iskolai felső tagozatos tanulói és a középiskolás fiatalok gyűjtik majd 
össze településünk szellemi, kulturális és egyéb értékeit. A Közép- dunántúli Szövetség az Ifjúságért szervezet 
munkatársainak irányításával novemberben már két foglalkozást is tartottak. A projektindító rendezvényen 
levetítették a megyénkből kiinduló Pannon Ifjúsági Értékőr Hálózat munkáját ismertető kisfilmet, amely bemutatta 
a már működő értékőr hálózatok és a benne dolgozó fiatalok munkáját. Ezt követően Horváth Zsolt országgyűlési 
képviselő, a Pannon Térség Fejlődéséért Alapítvány kuratóriumi elnöke egy 
rövid Hungarikum vetélkedővel csinált kedvet a fiataloknak a programban való 
részvételhez. A második foglalkozáson a gyerekek ötletbörze keretében 
gyűjtötték össze – bár még csak fejben és papíron – településünk számukra 
legfontosabb értékeit. Majd megismerkedtek azokkal a technikai eszközökkel 
(fényképezőgép, kamera), amelyek a tényleges gyűjtőmunkában is hasznos 
segítőik lesznek. A műhelymunkák januárban tovább folytatódnak. Ekkor már 
„terepen” is felkutatják Halimba értékeit. A foglalkozásokról a későbbiekben is 
beszámolunk.

• November 17-én a Baba- mama klub tartotta foglalkozását. 
• Advent időszakába érve először november 24-én, csütörtökön délután Vargáné 
Marika vezetésével az adventi koszorú készítésének fortélyait sajátíthatták el 
az érdeklődők. 

• November 25-én, pénteken délelőtt a Pegazus színház Dínomdánom zenés 
bábburleszk előadásátnézhették meg az óvodások és az alsó tagozatosok. 

• December 6-án 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 voltak olyan gyerekek, akikhez személyesen is ellátogatott. 

Ünnepi programajánló

• December 14-én, szerdán 16 órától Karácsonyi kézműves foglalkozás várja a gyerekeket. Program: 
karácsonyi díszek készítése, mézeskalács díszítés. Kozma György faművessel közösen karácsonyi díszek készíthetők 
és megvásárolhatók. 

• Az Együtt a Jövőért Halimbán Egyesület sok szeretettel hívja az érdeklődőket, 2015. december 17-én, szombaton 
17 órára a Művelődési házba, ahol a VivaVoce Kórus: A mi karácsonyunk címmel ad adventi koncertet.

• December 21-én, szerdán 16 órától az általános iskola felső tagozatosainak Karácsonyi műsorára hívjuk a falu 
lakóit. A műsor után a Művelődési Ház udvarán Karácsonyi kézműves termékek vásáráttartjuk, ahol az alábbi 
termékeket lehet megvásárolni: mézek, sajtok, joghurtok, szörpök, lekvárok, kézműves csokoládék, gyógynövényes 
nyalókák, szappanok, karácsonyi díszek, hímzett ajándéktárgyak. A felnőtteket forralt borral, a gyerekeket, az iskolai 
Szülői Munkaközösség jóvoltából meleg teával és süteménnyel várjuk!

Művelődési ház hírei

December 6-án, ezen a deres, fagyos napon a Mikulás csizma alakú tízórai 
elfogyasztása után vidáman indultunk el a gyerekekkel Ajkára. Útközben 
megálltunk a Pumukli játékbolt előtt, mert rajz tehetség-műhelybe járó 
gyerekeink közül Nagy Fruzsina és Szijártó Róbert Dominik a játékbolt 
rajzpályázatára adta le művét. A gyerekek azonnali ajándékban részesültek, 
később pedig a zsűrizés eredménye alapján még játékvásárlási utalványt is 
nyerhetnek.
A karácsonyi vásárban megcsodáltuk a betlehemet, az óriás adventi koszorút. A 
gyerekek a Mikulás szánkójára is felkapaszkodhattak, majd kürtös kalácsot 
eszegettek. Ezután a moziban megnéztük „A kis kedvencek titkos élete” című 
rajzfilmet 3D-s változatban. Nagy élmény volt! Sokat nevettünk a kedves 
állatszereplőkön. A moziba a belépő és a buszköltség is a „Halimbai Óvodásokért 
Alapítvány” ajándéka volt. A jótékonysági bál bevételéből biztosították a fedezetet. Köszönjük mindenkinek, aki ehhez 
hozzájárult!
Az óvodába visszatérve már várt ránk a Mikulás. A gyerekek ölelgették, simogatták kedves ajándékhozójukat. Boldogan 
vették át az ajándékot. Délután a Művelődési Házban az óvodai dolgozók a „Mikulás sapkája” című mesejátékot adták 
elő, majd a mesében is szereplő Mikulás az összes megjelent (csaknem 130) gyermeket megajándékozta. Ezt követően a 
Mikulás kérésre házhoz is ment.

Nyílt nap az első osztályban 

(S.A.)


