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ź Megkezdjük a Vadvirág utca közművesítését.
ź Az idei évben a szőci út felől, hat építési telek lesz bekötve az ivóvíz- és szennyvízhálózatba. Most folyik a kivitelezők 

kiválasztásához szükséges közbeszerzési eljárás, és november 30-ig fognak a közművek kiépülni. Ezzel párhuzamosan 
ennek az utcának az útépítési engedélyes terveit is felújítjuk. A közművesített utcarészben a jövő évben építjük ki az 
úthálózatot, és ekkorra tervezzük a telkek értékesítését is. A telek árak jelenleg kialakítás alatt vannak, de a halimbai 
fiatalok helyben maradását, letelepedését jelentős kedvezményekkel fogjuk támogatni. A részletek kidolgozása még 
folyamatban van, de az már biztos, hogy legalább öt éve halimbai lakosnak kell lennie a fiatalnak, ahhoz, hogy 
kedvezményesen vásároljon telket. Az előzetes telekvásárlási igényeket már most is be lehet a polgármesteri hivatalba adni. 

ź Az ilyenkor intézményeinkben esedékes nyári karbantartási munkálatokat az önkormányzat karbantartói és a közhasznú 
foglalkoztatottak végzik. 

ź Az elmúlt héten megtörtént a szennyvízcsatorna garanciális bejárása is, mivel 2017. szeptember 21-ével lejár az ötéves 
garancia. A még előforduló útsüllyedések kijavítására augusztus 11-ig kapott határidőt a kivitelező. 

Önkormányzati és közérdekű információk

Tóbel János 
polgármester

2017. június 16-án délután tartottuk tanévzáró ünnepélyünket. A Himnusz 

hangjai után Fenyvesi Zoltán a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 

alelnöke lépett a mikrofon elé és örömmel közölte a hírt, majd átadta Tóbel János 

polgármesternek azt a pályázati határozatot, amelynek értelmében, 45,5 millió 

Ft-ért újulhat meg az iskola. Fenyvesi Zoltán elmondta, hogy 2018 

szeptemberétől már egy 21. századi iskola várja majd a tanulókat és a 

pedagógusokat. 
Tóbel János polgármester köszönő szavaiban kiemelte, hogy éppen az utolsó 24. 

órában érkezett ez a támogatás, hiszen az iskola épülete már nagyon rossz 

állapotban volt:
- A felújítás teljes költségét az önkormányzat sajnos nem tudta volna fedezni, 

pedig mindig is törekvése a település vezetésének, hogy a faluban működő intézmények minden tekintetben 

megfeleljenek a kor elvárásainak. 
Majd a polgármester azoknak a helyi fiataloknak a munkáját méltatta, akik részt vettek az Együtt a Jövőért Halimbán 

Egyesület pályázatának Értékőr programjában:
- Abból a munkából, amit én láttam,- akár a személyes interjúk során, akár az Emlékházban, vagy az üveggyárban 

való látogatáskor - úgy gondolom, az ifjú halimbai értékőrök szeretik ezt a falut, és most is és a későbbiekben is 

mindent meg fognak tenni azért, hogy ez a település a múlt értékeinek megőrzésével virágozzon. Hiszem, hogy 

követendő példaként szolgálnak a többi fiatal és a falu lakói számára is. 
Beszédének zárásaként átadta Nagy Noémi igazgatónak azt a könyvet, amely a Veszprém megye diákok eddigi 

értékgyűjtéseit tartalmazza, köztük a halimbai diákokét is. Ezután a 3. osztályosok igazi vakációs hangulatot 

teremtettek vidám műsorukkal.
A beszédek sorát Nagy Noémi igazgató zárta, aki címszavakban, de újra felelevenítette a tanév legjelentősebb 

eseményeit, versenyeit. Ezt követően iskolánk azon diákjai kerültek a középpontba, akik kiemelkedő tanulmányi, 

közösségi, vagy egyéb tehetségük megmutatkozásával emelték iskolánk hírnevét. Végül a nyolcadik osztályosok 

átadták az iskola zászlaját a hetedik osztályos tanulóknak. Az ünnepély után az osztálytermekben került sor a 

bizonyítványosztásra. Minden tanulónknak és dolgozónknak kellemes pihenést kívánunk! 

Tanévzáró

 

(S.A.)

ź A Zenés esték sorozatban népszerű dallamokat hallhatnak az 
érdeklődők július 13-án, csütörtökön 18 órakor az ajkai Városi 
Művelődési Központ kiállítótermében. Fellép a Jubilate Nőikar és 
Németh Csaba.

ź A július 12-16. között megrendezésre kerülő Hazajáró Napok 
eseménysorozaton kulturális és zenés programok sokasága várja 
az érdeklődőket, Nagyvázsonyban. Naponta több várjáték, 
solymászbemutató, népmese-mondó, kirakodóvásár, gasztronómiai különlegességek, Csíki-sörös zsákbamacska, 
Hazajáró-közönségtalálkozó és filmvetítés, vezetett Hazajáró-túrák, népi játszótér, végvári vitézpróba. Az öt nap alatt 
egységes jeggyel szinte minden program szabadon látogatható. Különleges hangulatúnak ígérkezik a IV. Várbál, 
amelyre július 15-én kerül sor. A fergeteges, de a hely szelleméhez is méltó báli hangulatról egy igazi báli zenekar, a 
Frisson Zenekar gondoskodik.

ź A veszprémi Utcazene Fesztivál idén is egy vibráló, színes zenei kínálatot hoz, július 19-22. között. A különböző 
külföldi formációk mellett természetesen a hazai ízek is színesítik a kínálatot.

ź Július 21. és 23. között kerül megrendezésre Sümegen a Jakab Napok fesztivál, az érett bor és a vadászat ünnepe. 
A neves eseményen a legfinomabb borok mellett koncertekkel, koronglövő versennyel, folklór gálával és főzőversennyel 
várják a fesztiválozókat.

ź Idén július 21-30. között lesz a 27. Művészetek Völgye Kapolcson, Vigántpetenden és Taliándörögdön. A 
tíznapos fesztivál idén közel 1200 programmal és produkcióval - köztük koncertekkel, színházi előadásokkal, irodalmi 
estekkel, közösségi programokkal, interaktív játékokkal és új udvarokkal - várja a látogatókat.

Kitekintő - könnyed nyári programok a térségben

 

2017. június 15-én tartotta iskolánk hagyományos ballagását.  A 11 
órakor megszólaló csengő hangja után, végzős diákjaink 
osztályfőnökeikkel –Nagy Noémivel és Györkösné Baráth Anikóval- 
utoljára mentek végig a tantermeken, majd a Művelődési Ház udvarán 
kezdődött az ünnepség.
A végzősök közül Kulcsár Eszter és Boros Ákos egy – egy verssel 
búcsúzott iskolájától. A 7. osztályosok műsora után, Somogyi Márk az 
iskola tanulói nevében búcsúzott. A végzős diákok nevébenMászi 
Enikőkönnyeivel küszködve mondott búcsúbeszédet, felelevenítve az 
eltöltött 8 év legszebb emlékeit. Iskolánk vezetője Nagy Noémi személyre szóló útravaló gondolatait követően, virággal 
köszönték meg 8. osztályos diákjaink pedagógusaiknak a hosszú évek munkáját. 

A 2016/ 2017-os tanévben búcsúzó 8. osztályos tanulóink: Balogh Fanni, Boros Ákos, Dallos Bálint, Galler 
Ábris, Kalmár Ákos, Kanczler Kimberli, Kovács Levente, Kulcsár Eszter, Preininger Cintia, Preininger 
Dávid, Mászi Enikő, Ruttner András
Osztályfőnökök: Nagy Noémi (1. – 3. o.), Harmat Zsuzsa (4.o.), Györkösné Baráth Anikó (5. – 8. o.)
Elmúlt tehát a búcsú pillanata is. Az iskola valamennyi tanulója és dolgozója nevében kívánjuk, hogy 
terveitek, céljaitok, álmaitok valóra váljanak!

Ballagási ünnepély

 

(S.A.)

Az idei tanév tavaszi időszakában minden hónapban 10 fős csapattal 
ellátogattam az emlékház kertjébe. A foglalkozások különböző témákra épültek. 
Márciusban az éledő természetet megfigyelése mellett, közösen építettük a 
rovarhotelt, és a tavaszi talaj előkészítő munkálataiban is aktívan 
bekapcsolódtunk. Áprilisban a húsvéti ünnepkörhöz kapcsolódóan tojáslesre 
indultunk. A diákok két táborra szakadva egy kiindulási pontból külön utakon 
járva keresték a „nyuszifészkeket”. A gondosan – hagymahéj felhasználásával – 
festett majd növénylevelekkel díszített tojásokat azonban nem adták ingyen: 
minden fészeknél a csapatokra egy kis „agytorna” várt, aminek megfejtése után 
lehetett csak tovább haladni a következő állomás felé. A gyerekek nagyon lelkesen és örömmel keresték a tojásokat. 

Májusban a „Madarak és Fák napján” a szimbólumokkal és azok jelentésével ismerkedtünk. A kertbejárás keretein 
belül, csapatonként 4-4 állomást bejárva különböző szimbólumokat tartalmazó képeket kellett keresni. A feladat 
során a „megállóhelyek” egy-egy helyszínt szimbolizáltak, pl.: az Emlékház impozáns kútja a természetes és 
mesterséges vizes területeket, a pados pihenőkert egy közterületi parkot és a „vadon termő fajok” ágyásai egy erdőt 
jelenítettek meg. Május utolsó napján pedig újra végigjártuk a kertet. Megfigyeltük és megbeszéltük a március óta 
történt változásokat, s megismerkedtünk az épp akkor készülő Kneip – féle mezítlábas ösvénnyel is. Minden 
alkalommal térkép segítette a tájékozódást. A kezdeti nehézségek után a gyerekek egyre magabiztosabban és 
ügyesebben tájékozódtak rajta. A foglalkozások végén kellemes kikapcsolódást nyújtott a darts, a lengőteke és a 
karikadobáló. A tankerti munkát június közepén egy piknik partival zártuk. 

A gyerekek pozitív visszajelzéseiből felbuzdulva a következő tanévben is továbbfolytatjuk ezt a cselekvéssel és 
tapasztalatszerzéssel járó tanulást. Köszönjük a lehetőséget és a segítséget az emlékház dolgozóinak, külön 
köszönettel tartozunk Imre Zsuzsannának, aki a szakmai segítségnyújtás mellett, minden alkalommal jó 
házigazdaként kalauzolt bennünket. 

Élmény és tanulás a tankertben

 

(S.A.)



Tanítványaink közül ebben a tanévben is többen vettek részt tanulmányi, közösségi és 
sportversenyeken, bajnokságokon. A több fordulós internetes levelezős versenyek inkább otthoni 
kutatómunkát, míg a tanulmányi és sportversenyek a szaktanárok és diákjaik aktív és komoly 
felkészülését igényelték. A következőkben a teljesség igénye nélkül válogattunk néhány olyan 
megmérettetést, ahol méltán lehettünk büszkék iskolánk diákjaira és pedagógusaira.
 

Tanulmányi versenyek

ź Az Alapműveleti Matematikaverseny területi fordulóján Táll Barnabás 3. helyezett lett. A 
megyei fordulóra továbbjutva Galler Ábris 8. osztályos tanuló 3. helyezést, Mocsán Petra 6. 
osztályos tanuló 5. helyezést ért el. Ábris ezzel az eredménnyel a Marcaliban megrendezett 
országos döntőbe is bejutott, ahol szintén sikeresen szerepelt. Felkészítő tanáruk:Berkiné 
Gáspár Edit. 

ź Hon és népismereti versenyen Földi Veronika és Schvarczkopf Mónika 6. osztályos tanulók országos 1. helyezést értek 
el. Felkészítő tanáruk: Györkösné Baráth Anikó. 

ź Évek óta visszatérő versenyzői vagyunk, a Kislődön megrendezett Szeresd a magyart! Hungarikum vetélkedőnek. Az 
idei évben a Galler Ábris, Kovács Levente, Földi Odett és Földi Veronika alkotta csapat megyei 8. helyezést ért el. 
Felkészítő tanáruk: Nagy Noémi. 

Elmetorna bajnokság

Tanév végéhez közeledve az idén is megrendezték alsó tagozatos kollégáink Elmetorna bajnokságunkat. Nagy örömünkre 
sok tanulónk nevezett be a versenyre. A rendelkezésre álló másfél óra alatt, a tanév során megismert játékokkal kellett 
játszani. Ezek között volt a Kalaha, a Négyen egy sorban és az Isola, hogy csak a legnépszerűbbeket említsük. Egy gyerek 
minden játékból négy partit játszhatott, és ő választhatta meg az ellenfelét is. Egy-egy játék után a vesztes a társa lapján 
aláírásával ismerte el vereségét. A verseny végén az eredményeket egy előre elkészített táblázatba a tanító nénik 
rögzítették. 
A verseny eredménye:

1. osztály
1. helyezett Farkas Armandó
2. helyezett Lakatos László
3. helyezett Nagy Ottília és Németh – Gönczöl Dominik 

3. osztály
1. helyezett Rózsa Bence
2. helyezett Tóth Kristóf
3. helyezett Kalmár Márton és Molnár Máté

Sport eredmények
Járási – körzeti bajnokság
Labdarúgás
ź 5.-6. osztályos korosztályban 2. helyezés 

A csapat tagjai: Berki Dávid, Cséri Boldizsár, Gfellner Ábel, Kovács Gábor, Ruttner Máté, Baksa Dániel, Földi 
Mátyás, Ódor Tamás, Busznyák Ferenc, Antal Félix. 

ź 7.-8. osztályos korosztályban 1. helyezés
A csapat tagjai: Ruttner Máté, Ruttner András, Dallos Bálint, Galler Ábris, Baksa Dániel, Boros Ákos, Kalmár Ákos, 
Kovács Levente

Atlétika
ź Hárompróba csapat,1. helyezés. A csapat tagjai: Dallos Máté, Berki Dávid, Kovács Gábor, Ruttner Máté, Boros Ákos, 

Kalmár Ákos
ź Svédváltó, 1. helyezés. A csapat tagjai: Dallos Máté, Ódor Tamás, Táll Barnabás, Kalmár Ákos.
ź 4x100 m váltó, 1. helyezés. A csapat tagjai: Kovács Gábor, Ódor Tamás, Ruttner Máté, Táll Barnabás
ź Távolugrás, Kovács Gábor 3. helyezés
ź Kislabdahajítás, Kovács Gábor 2. helyezés
ź Súlylökés, Boros Ákos 3. helyezés
ź 60 m-es síkfutás:Ruttner Máté 1. helyezés, Táll Barnabás 2. helyezés, Ódor Tamás 3. helyezés.

Megyei szintű versenyek
Labdarúgás
ź 7.-8. osztály 5. helyezés

Felkészítő: Szilágyi Tibor és Kovács Zsolt

4. osztály
1. helyezett Kovács Kata Erzsébet
2. helyezett Berki Dávid
3. helyezett Antal Dorina

Akikre büszkék vagyunk...

 

2. osztály
1. helyezett Németh Levente
2. helyezett Makkos Anna
3. helyezett Szabó Vanessza

Atlétika
ź Hárompróba csapat 5. helyezés
ź Svédváltó 4. helyezés 
ź 4x100m-es váltó 3. helyezés
ź 60 m-es síkfutás Ruttner Máté 6. Táll Barnabás 7. helyezés
ź Magasugrás: Kovács Gábor 145 cm-rel 1 helyezést, Ruttner Máté 145 cm-rel 2. helyezést értek el. Júniusban, 

Debrecenbenők képviselték iskolánkat az országos versenyen. Szilágyi Tibor felkészítő testnevelő elmondta, hogy a 
versenyen szinte csak városi általános iskolák vettek részt. A halimbai iskola volt az egyetlen falusi iskola. Ennek 
ismeretében még büszkébbek lehetünk tanítványainkra, hiszen nagyon szép eredmények születtek: Ruttner Máté 
országos 5., Kovács Gábor pedig 8. helyezést ért el magasugrásban. 

Valamennyi versenyen, megmérettetésen részt vett tanulónknaktiszta szívből gratulálunk, a 
pedagógusoknak és a szülőknek pedig köszönet a felkészítésért, támogatásért. 

 

Az Erzsébet program által meghirdetett sikeres pályázatnak köszönhetően iskolánk 
70 tanulója élvezhette a gondtalan pihenést június 18 - 23-ig Zánkán. Az időjárás is a 
kegyeibe fogadott bennünket, hiszen szinte mindennap a strandolásé volt a 
főszerep. A fürdőzés mellett gazdag és változatos programok követték egymást: 
éjszakai túra, Ki mit tud, táncház, ügyességi – sportversenyek, balatoni hajókázás, 
sárkányhajós evezés, gokart, trambulin és további játékok. A közlekedésbiztonsági 
totót helyesen kitöltők között sorsolás volt. Iskolánkból többen is értékes 
ajándékokban részesültek. A kerékpáros versenyen indulók szintén jutalmat 
kaptak. Az idei évben is összemérték erejüket fociban a nyirádi és halimbai 
csapatok. A táborozók ellátása pedig minden igényt kielégített. A bőséges étkezések 
mellett, tanulóink vásárlási kuponokat, törölközőt, pólót, kulacsot, hátizsákot is 
kaptak. 
Nagy Noémi igazgató elmondta, hogy az idei évben nincs okuk panaszra, hiszen a nyár folyamán további két napközis 
jellegű tábor is várja a gyerekeket. Mindkét tábor költségeinek finanszírozása szintén az Erzsébet programsikeres 
pályázatának köszönhető. 

- Július 10 – 14. között az alsó tagozatos tanulóknak szervezzük meg a hagyományos Életmód tábort. A hónap végén 
pedig a felsősöket várjuk szintén öt napra, az Unaloműző táborba. Mindkét tábor programjában szerepel fürdőzés, 
kirándulás, kézműves-, tánc- és sportfoglalkozás. Ezekkel a táborokkal a családokon próbálunk segíteni, hiszen - míg a 
szülők dolgoznak - vigyázunk a gyermekekre, ellátást és tartalmas programokat is biztosítunk számukra. Mindkét 
táborba csak 500 Forint önrészt kellett befizetni, amely tényleg csak jelképes összeg, ahhoz képest, amennyibe 
ténylegesen kerül a tábor. A szervezésben és a lebonyolításban aktív segítséget nyújtanak a Művelődési Ház, a Védőnői 
Szolgálat és a Család és Gyermekjóléti Szolgálat munkatársai. Előre is köszönjük a segítségüket.– zárta gondolatait 
Nagy Noémi.

Erzsébet tábor – Zánka

 

ź Június 15-én délelőtt a Dr. Szalai Miklós Általános Iskola Ballagási ünnepélye 
volt. 

ź Június 16-án délután pedig a tanévzáró ünnepéllyel zárult az iskolai tanév. 

Júliusi programajánló: 
ź Július 8-án, szombaton 19 - 23 óráig rendkívüli nyitvatartással várja a 

látogatókat a dr. Szalai Miklós Tankert. Anégy érzékszervre ható esti 
kertbejárásmellett ekkor kerül átadásra a Kneipp- féle mezítlábas ösvény is. 

ź Július 10-14. között Életmód tábor várja az alsó tagozatos gyerekeket. 
ź Július 24-28. között a felső tagozatos tanulóknak szerveznek Unaloműző 

tábort.

Állandó programjaink

ź Minden szerdán 13 -14 óra között Albrecht László falugazdász tart fogadóórát a Művelődési Ház kistermében. 
ź Minden hónap 2. csütörtökén 16 órától a Kertbarát kör tartja foglalkozásait. 
ź Minden hónap 1. csütörtökén Nyugdíjas klub.

Vezeti: Jánosi Istvánné
ź Aerobik torna Somogyi Gyöngyi vezetésével. Az órák kedden és pénteken 18.30 – kor kezdődnek. 

Sok szeretettel várjuk rendezvényeinken! 

Lukács Zsanett és Pintérné Németh Tímea

Rövid hírek a júniusi programokról 

 

Nagy Noémi igazgató

(S.A.)
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