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Május utolsó hétvégéje mindenhol a gyermekeké.Már évek óta példaértékű 
összefogás jellemzi településünk gyermeknapi programjainak szervezését. Az 
óvoda, az iskola szülői és nevelőtestületi közössége, s a Művelődési ház dolgozói már 
hetek óta tervezték, szervezték a gyermeknapi programokat. Május 26-án péntek 
reggel a csengőszó nem tanulásra, hanem játékra hívta a gyerekeket. A Művelődési 
ház udvarán 8 órakor Rostáné Dél Tímea köszöntötte őket, majd ismertette a 
délelőtt programjait. A közös reggeli után a felső tagozatosok az iskolába mentek át, 
ahol változatos feladatokkal egy Non-stop jellegű vetélkedőn mérhették össze 
tudásukat és ügyességüket. Eközben a nagyteremben az alsós tanító nénik és a 
kreatív szülők kézműves foglalkozással, arcfestéssel és csillámtetkóval várták a 
gyerekeket. Valdinger Róbert pedig az íjászattal ismertette meg az érdeklődőket. 
Közben az ovisok is megérkeztek és bekapcsolódtak a programokba. A „tombolni” vágyók az ugrálóvárban vagy az élő 
csocsónál élhették ki magukat. Ezen a napon a játszótér játékai sem maradtak árván, de a legnépszerűbb talán a körhinta 
volt. A szülői munkaközösség tagjai tízóraira gyümölcssalátával ebédre pedig hotdoggal kényeztették a gyerkőcöket. A 
meleg napsütésben jólesett a jégkrém is. A program végén az alsó tagozatosok kitáncolták a májusfát, majd minden 
gyermek ajándék újsággal indult hazafelé.                             (S.A.)

Ezúton szeretnénk köszönetet mondani azoknak, akik bármilyen módon segítették és támogatták 
gyermeknapi rendezvényünk lebonyolítását:

• Köszönjük a Művelődési Ház, az iskola és az óvoda dolgozóinak a rendezvényen való aktív segítséget.
• A segítő szülőknek az egész napi fáradozást.
• Köszönet illeti azon szülőket is, akik karácsonykor sulijegyet, farsangi, télbúcsúztató mulatságokon 
tombolát és süteményeket vásároltak, hiszen ezek bevételeiből sikerült ilyen színvonalas programot 
megvalósítani.

Külön köszönjük támogatóink segítségét is:
• Dr. Szalai Miklós Általános Iskola Szülői Munkaközössége
• Hársfa Óvoda
• Halimba Község Önkormányzata
• Halimba Községért Közalapítvány
• Vitaricum Kft. 

Ez a nap más, mint a többi - gyermeknap 

 

„Kenyér vagyok, mindennapi kenyér,
Lelki kenyér az éhező szíveknek,
Asztaláldás mindenki asztalán.” 
     (Reményik Sándor)

Kedves Halimbaiak!

Ebben az évben is befűtésre került a falukemence, így lehetőség nyílik kenyér, langalló, 
kalács sütésére.

Tervezett időpontok: 
2017. június 22. (csütörtök), augusztus 24. (csütörtök), szeptember 1. (péntek)

A kemencébe egyszerre 6-8 darab, 1.5 kg-os kenyér fér, ezért minden alkalomra 6 -8 fő 
jelentkezését várjuk. Egy darab fehér kenyér elkészítéséhez 1 kg lisztre és 1 élesztőre van 
szükség, amit a résztvevőknek kell hozniuk. Ha valakinek saját receptje van, aszerint is elkészítheti a kenyerét. A 
kemencében langalló és kalács is süthető. 
A falukemence befűtéséről a helyi önkormányzat gondoskodik. 
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). 

„Mindennapi kenyerünk”

 

(S.A.)

Több évtizedes hagyományt kívánt feléleszteni Nagy Noémi igazgató, amikor az 

iskola kulturális bemutatójának gondolata megfogalmazódott újra benne. Az 

igazgatónő elmondta, hogy régebben nagy hagyománya volt a halimbai iskolában 

is a bemutatónak, de később abbamaradt a rendezvény. 
A mostani programmal nyilvánosságot kívánt adni a diákoknak, hogy 

megmutassák, mivel foglalkoznak szabadidejükben, illetve, hogy a tanuláson 

kívül is lehet valaki tehetséges valamiben: 
- Az iskolában szidjuk őket, ha nem tanulnak, pedig talán mi pedagógusok sem 

tudjuk, hogy miben tehetségesek, mit szeretnek csinálni az iskolán túl. Ez a 

rendezvény egy jó lehetőség arra, hogy diákjaink megmutassák szűkebb és tágabb környezetüknek, hogy mely más 

területeken tudnak eredményeket elérni, alkotni. Követendő mintát mutatva ezzel társaiknak. Sajnos szomorúan 

tapasztaltam, hogy mivel nem kötelező iskolai programként lett meghirdetve, a fellépőkön kívül kevés tanulónk 

jött el. Pedig mindenkinek fontos, hogy társai is lássák miben tehetséges. 

A program első részében az óvodában működő tehetségműhelyek mutatkoztak be. A bábosok egy mindenki számára 

kedves a Nagytakarítás a napnál című mesét bábozták el. A zenei műhely hangszeres bemutatóval, a néptáncosok népi 

gyermekjátékokkal kedveskedtek, a képzőművészeti csoport pedig egy kis kiállítással. Ezt követően az iskolások 

léptek a színpadra, akik több kategóriában; zenében, énekben, táncban, szavalásban, színjátszásban mutathatták 

meg tehetségüket. Az egyéni fellépők mellett színvonalas csoportos produkciókat is láthatott a közönség. Ilyen volt a 6. 

osztályos leányok és a 7-8. osztályos tanulók keringője is, amelyet vastapssal jutalmazott a nagyérdemű. 

A programot értékelve hozzáfűzte:
- Nagyon pozitív volt a rendezvény visszhangja. Örömmel mondom, hogy nemcsak itt Halimbán, hanem még Ajkán 

is kaptam elismerő szavakat. Persze a gyerekektől kapott dicséretek és további lelkesedésük volt számomra a 

legnagyobb elismerés. 
Záró gondolatként köszönetét fejezte ki Bellai Orsolyának, aki oroszlánrészt vállalt a szervezési feladatokból. S, mint 

minden iskolai rendezvénynél így most is a Művelődési ház dolgozói – Lukács Zsanett és Pintérné Németh Tímea - és a 

hangosításnál Litvinyuk Szabolcs is remek munkával biztosították a technikai hátteret. Végül, de nem utolsósorban 

kiemelte Rostáné Dél Tímea vezetésével az aktív szülői munkaközösséget, akik az iskola javára történő jótékonysági 

vásárral egészítették ki a rendezvényt.

Kulturális bemutató – Ki mit tud?

 

Az idei tanévben is megrendezésre került a Hétmérföldes csizmában hetedhét határon át 

címet viselő mesevetélkedő sorozat. A térségi válogató fordulókat decemberben és 

januárban Ajkán rendezték meg. Tavasszal pedig Veszprémben tartották a megyei 

fordulót, ahova iskolánk 4. osztályosaiból álló Mesekirályok csapata is továbbjutott.
Antal Melinda osztályfőnök - felkészítő pedagógus a versenyről a következőket mondta el:

- Szerencsének mondhatjuk magunkat, hiszen már harmadik éve ugyanazzal az 

összetételű csapattal versenyzünk: Dallos Máté, Kovács Anna, Kovács Kata Erzsébet, 

Roik Barnabás. Negyedik évre pedig egy összeszokott, jól dolgozó csapattá 

kovácsolódtak. 2. osztálytól tanuljuk a feladattípusokat, szereposztást, 

munkamegosztást.
Maga a verseny 6 fordulós, mi az 5-ig jutottunk, ez a megyei forduló. Eddigre 13 mesét 

kellett szinte szóról szóra megtanulni, az összefüggéseket és a mesék közötti 

párhuzamokat átlátni. Az idei téma a magyar televízióból ismert, magyar népmesék 

sorozat meséi voltak.
A 4. fordulóra meseillusztrációt is kértek, amit mi sógyurmából készítettünk el. A megyei versenyre pedig egy mesét 

kellett kiválasztani és dramatizálni. A szövegkönyv, jelmez, díszlet mind saját munka volt. A meséhez készített 

díszletek Bellai Orsolya kezemunkáját dicsérik. Ezzel a produkcióval az iskolai Ki Mit Tud-on is bemutatkoztunk. A 

megyei versenyen 11. helyen végeztünk. Nagyon büszke vagyok tanítványaimra, de természetesen a Szülőket is 

dicséret illeti, hiszen csemetéjük mögött állva segítették és támogatták ezt a munkát. - mondta Antal Melinda.                                            
(S.A.)

Hétmérföldes Mesevetélkedő

 



• Május 18-án, csütörtökön 10 órától a Baba – mama klub várta kisgyermekes 
családokat. Vendégük volt Szepesy Bianka kézápoló, aki a csecsemőkori, 
kisgyermekkori körömápolásról beszélt.

• Május 26-án, pénteken Gyermeknapi programok várták a gyerekeket a 
település intézményeinek szervezésében. "Retro kiállítás-gyermekkori 
emlékeink" címmel a gyermeknaphoz kapcsolódóan, a padragkúti Marsi Antal 
kisdobos, úttörő, ifjú gárda relikvia gyűjteményét lehetett megtekinteni

• Június 1-én 11 fő sikeres vizsgájával zárult a 35 órás számítógépes képzés, 
melynek során alapvető számítógépes ismeretekkel, infokommunikációs 
eszközökkel, az internet böngészés és levelezés használatával ismerkedtek a 
résztvevők. 

Minden résztvevőnek gratulálunk a sikeres vizsgához, bízunk benne, hogy az itt 
megszerzett tudást hasznosítani tudják!

 Rádli József oktató, Lukács Zsanett szervező
Júniusi programajánló: 

• Június 15-én délelőtt a Dr. Szalai Miklós Általános Iskola Ballagási ünnepélye lesz. 
•  Június 16-án délután pedig a tanévzáró ünnepéllyel zárul az iskolai tanév. 
• Július 8-án, szombaton este rendkívüli nyitvatartással várja a látogatókat a dr. Szalai Miklós Tankert. Az éjszakai 

kertbejárás, videofilm vetítés mellett ekkor kerül átadásra a Kneipp- féle mezítlábas ösvény is. Ez lesz az hely a kertben, 
ahol nemhogy szabad, de kötelező mezítláb járni. Azon túl, hogy jó szórakozást ígér a látogatóknak, de nagyon kedvezően 
hat az egészségükre is. Hiszen nagyon kellemes természetes és változatos talpmasszázsban részesülhet az, aki 
végigsétálaz eltérő anyagokból kialakított útvonalon. Az este részletes programjáról és kezdési időpontjáról 
tájékoztatást adunk a hirdetőtáblákon, postaládákban, az Emlékház és a Művelődési Ház facebook közösségi oldalán.

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. csütörtökén Nyugdíjas klub.

Vezeti: Jánosi Istvánné
• Jóga foglalkozás Lázár Gabriella vezetésével minden csütörtökön 17.30- tól.
• Aerobik torna Somogyi Gyöngyi vezetésével. Az órák kedden és pénteken 18.30 – kor kezdődnek. 

Lakossági tájékoztatás! 
Az idei évben, augusztus 12-én és 13-án tartjuk falunapi rendezvényünket. Anyagi lehetőségeinkhez mérten igyekszünk 
változatos, tartalmas, érdekes műsorokat bemutatni! Ennek megvalósításhoz kérem Önöket, ha észrevételük, támogató 
ötletük van a programok összeállításával kapcsolatban, illetve javaslatuk milyen fellépőket, produkciókat látnának 
szívesen, jelezzék felénk 2017. június 30-ig! Köszönöm
Egy programunk már biztosan van a Falunapra! Tantuczné Zsuzsa helyi varrónő munkáiból idén ismét bemutatót 
szervezünk, melyben a hagyományos és modern viselet ötvözése kerül bemutatásra. Akik szívesen részt vennének a 
bemutatón, azok részére megbeszélést tartunk, 2017. július 6-án, csütörtökön, 16 órától Zsuzsa lakásán (Kossuth u. 61.) 
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!
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.
Sok szeretettel várjuk rendezvényeinken! 

Lukács Zsanett és Pintérné Németh Tímea

Felhívás

Kedves halimbai lakosok!
A Halimba Községért Közalapítvány vasgyűjtési akciót szervez a faluban 2017. június 26-án, hétfőn. Kezdeményezésünk 
célja a helyi óvoda, iskola és a falusi rendezvények anyagi támogatása. Évente több alkalommal járulunk hozzá a helyi 
intézmények programjaihoz, egészítjük ki szűkös költségvetésüket. Ennek köszönhetően nyílik fedezet a gyermekek 
részére légvár, körhinta bérléséhez, lovagoltatáshoz, gyermeknapi finomságok vásárlásához, versenyeken való részvétel 
jutalmazásához. 
Ehhez kérnék a segítségüket, hogy a háztartásban feleslegessé vált, bármekkora mennyiségű fémhulladékkal járuljanak 
hozzá gyűjtési akciónkhoz.
Az Önkormányzat dolgozói a fent említett napon elszállítja a fémhulladékot, ha ezt 2017. június 23-ig, péntekig jelzik a 
Művelődési házban nyitvatartási időben, illetve a 06-20/263-8388-as telefonszámon.
„Ha keveset adsz is, ha szívből adod, soknak számít.” (Lőrincz L. László)

Köszönettel: Halimba Községért Közalapítvány

Rövid hírek a májusi programokról 

 

Dorosziné Szántó Erika
óvodapedagógus

Nevelőmunkánk eredményessége érdekében harmonikus, egymást segítő kapcsolat 
kialakítására törekszünk a családokkal. Ennek egyik színtere a Gyermeknap, 
aminek sikerességéhez nagyban hozzájárulnak jelenlétükkel, munkájukkal, 
ötleteikkel a szülők. Ugyanakkor önfeledten játszhatnak gyermekeikkel, kötetlenül 
beszélgethetnek egymással, az óvoda dolgozóival, más gyermekekkel. A közös 
program az óvoda-gyermek- szülő kapcsolatát elmélyíti, élményekkel gazdagítja, 
pozitívan fogadják kezdeményezéseinket, egyre több szülőt sikerül bevonni 
mindennapjainkba.
A délelőtt közös tornával indult, aztán valóban a birtokukba vehették az udvart, ami 
igazi gyermekparadicsommá változott. Ugráló vár, körhinta, lovagi torna, 
„csirkepofozó”, bajvívás, sajtlabirintus, karika-dobáló, egyensúlyozó játék hívta a 
kicsiket a hagyományos udvari játékokon kívül. Az óvó nénik és az SZM tagjai várták a gyerekeket a különböző 
helyszíneken, különféle játékokkal, kiemelt figyelmet fordítva neveltjeink biztonságára.A szülők sütivel, a konyha 
dolgozói gyümölcs-salátával kínálták a gyerekeket. Az ajándék és a jégkrém sem maradt el. Köszönjük Kovács István 
(Csocsó Büfé) kedvezményes árait! Szívesen fogadtuk ebben az évben is a Kismama Klub tagjait és „régi” óvodásainkat, az 
első osztályosokat, akik a tanulásban már elfáradva, újból önfeledten játszhattak.
A környezetvédelmi világnap alkalmából a gyerekek és felnőttek egyaránt zöld mintás hársfa pólóban jelentek meg, mely 
kifejezte a „zölden jobb” országos környezetvédelmi kampányhoz való csatlakozásunkat.
 Délután a hagyományos Évzáró ünnepségre és a nagycsoportosok búcsúztatására került sor.
Kovács Attiláné intézményvezető oklevéllel köszönte meg a szülők különböző formában nyújtott segítségét. Az egész évben 
tanult versek, dalok, táncok sorával újra felelevenítettük az elmúlt tanévet, majd várakozással telve vett búcsút az 
óvodától a 17 „ballagó” nagycsoportos: Bolla Kevin László, Birer Réka, Csipszer Levente, Dallos Áron, Drei László Ferenc, 
Gősi Eszter, Kiss Kevin, Kiss Virág, Makkos Dorka, Nagy Fruzsina, Németh Netti, Sperl Nikolasz Brendon, Somogyi 
Kincső Júlia, Szabó Patrícia, Szijártó Róbert Dominik, Takács Levente és Varga Mirella Brigitta. Emlékként elültették a 
saját kis facsemetéjüket, mely őrájuk emlékezteti majd az itt maradókat. 
A gyermekek mellett kedves kolléganőnktől, Borbély Évától is búcsúztunk.Éva néni 34 éven át dolgozott a Hársfa 
Óvodában, de messzire költözik Halimbától, ezért meg kellett válnunk tőle. Őt kedves szavakkal búcsúztatták el a 
gyerekek és a szülők is. Éva néni légy boldog az új ovidban is!

Gyermeknap és évzáró az óvodában

 

Óvodánk hat éve Zöld Óvodaként működik. Minden dolgozónk szívügyének tartja a 
környezetünk megismertetését, védelmét. Egész télen gondoskodunk szárnyas 
barátainkról, ballagó nagycsoportosaink pedig minden évben egy fát ültetnek az 
óvoda udvarára, így hagyva emléket maguk után. Mivel névadón a hársfa, és a 
madarakat is nagyon szeretjük, a Madarak és Fák Napja kiemelt helyet foglal el 
zöld ünnepeink között. 
Előzményként az idén is erdei óvoda hetet szerveztünk, amikor minden csoport 
néhány napot a szabadban kirándulással töltött tóparton, domboldalon, erdőben, az 
Emlékház udvarán. Cél, a településünk adta lehetőségek kihasználásával a 
környezetünk megismertetése és az egészséges életmódra nevelés iránti igény 
kialakítása. 
Óvodánk zöld faliújságját időről időre természettel és környezetvédelemmel 
kapcsolatos aktualitásokkal töltjük meg. Ez alkalommal, a szülőket is bevontuk kicsit e tevékenységbe: madarakat, és 
leveleket ragaszthattak az általunk készített csupasz fára. Örömmel tapasztaltuk, hogy sokan éltek a lehetőséggel, élettel 
töltve meg a képet.
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 néhány éve jött az ötlet: 
tegyük egy kicsit „zöldebbé”… kapcsolódjunk a témához. Így már negyedik éve játékos feladatokkal indul a nap, csapattá 
kovácsolva felnőtteket és gyerekeket. A gyerekeknek mozgásos feladatokat állítottunk össze, miközben a szülők 
feleleveníthették madár- és növényismeretüket, környezetvédelemmel kapcsolatos tudásukat egy-egy tesztlap kitöltése, 
vagy madaras és fás képek felismerése közben.
 A „vetélkedő” után konyhánk dolgozói ebéddel kedveskedtek a résztvevőknek, majd légvár és lovaglás várta volna a 
gyerekeket. Sajnos az égiek másként döntöttek és kiadós záport zúdítottak a völgyre. Hála az esőbeállónak, senki nem 
ázott meg nagyon, és mire az ebéd elfogyott az esőfelhők is elvonultak és a nap is kisütött.
A programon 102 felnőtt és gyermek vett részt, és remélem, az időjárás okozta viszontagságok ellenére vidáman tért haza 
mindenki.

                                                                                 Borbély Éva óvodapedagógus

Ezúton szeretném megköszönni a résztvevők nevében a Jégtrade Kft.-nek és területi képviselőjének, Kerekes Tamásnak 
sertéshús felajánlását. Nélkülük nem készíthettünk volna ebédre ilyen finom pincepörköltet.

                                                       Makkosné Balogh Adrienn élelmezésvezető

Madarak és Fák Napja 

 


