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Rövid hírek az áprilisi programokról 

• Április 1-én, szombaton délután közös süteménysütéssel és karoke partival töltötték a délutánt a fiatalok. 
• Április 6-án, csütörtökön nyusziváró kézműves foglalkozás várta a falu ügyeskezű lakóit. A programról bővebben ebben 

a számban olvashatnak. 
• Április 11-én, kedden 15.30-tól Költészet napi programokvárták az érdeklődőket. A programról bővebben ebben a 

számban olvashatnak.
• Április 15-én, szombaton délután a felső tagozatos és középiskolás fiatalokat vették birtokukba a kultúrházat, ahol a 

húsvéti tojásfestés, pogácsa sütés és papírmasé tál készítésének fortélyaival ismerkedhettek meg az érdeklődők. 
• Április 19-én, szerdán a Művelődési Ház, Gyermekjóléti és Védőnői Szolgálat 

szervezésében Budapestre kirándult 37 gyermek. A kulturális programok között a 
Hadtörténeti múzeum és a Láthatatlan kiállítás szerepelt. Szabadprogramként a 
Lurdy ház bevásárlóközpontjában „plázázásra” is jutott idő. A zord és télies 
időjárás ellenére a kirándulók - bár átfázva és átázva-, de nagyon jó élményekkel 
tértek haza. 

• Április 20-án, csütörtökön 10 órától a Baba – mama klub várta kisgyermekes 
családokat. 
• Április 19-22-ig ruhagyűjtési és osztási akciót szervezett az Együtt a Jövőért 

Halimbán Egyesület. Rengeteg ruha gyűlt össze, melyet a Kultúrház 
nagytermében osztottak szét a rászorulók és az érdeklődők számára. Az egyesület 
ezúton mond köszönetet minden adakozó kedvű embernek, aki részt vett a gyűjtésben!

• Április 29-én, szombatonújra Családi egészségnapra hívtuk a falu lakóit. 
Szintén ezen a napon zárult az EJHA Egyesület pályázatában az Értékek iskolája Halimbán projekt. A programokról 
bővebben ebben a számban olvashatnak.

Májusi programajánló: 
• Május 18-án, csütörtökön 10 órától a Baba – mama klub várja kisgyermekes családokat. 
• Május 26-án, pénteken Gyermeknapi programok várják a gyerekeket a település intézményeinek szervezésében. 

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. 
• Gyermek zumba foglalkozás Nagy Noémi vezetésével. Az órák szerdai és pénteki napokon 15.15- 16 óráig tartanak. 

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.

Lakossági tájékoztatás! 

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy Halimba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Művelődési Ház-IKSZT 
helyiségeinek bérbeadását 2017. április 1-i hatállyal a 44/2017. (III.28.) Kt. határozatban módosította:

• Rendezvény: 0-4 óra időtartamig: 5.000 Ft/ alkalom
• Rendezvény 4-8 óra időtartamig: 10.000 Ft/alkalom
• Egyéb költségek: evőeszköz: 50 Ft/készlet, abrosz: 800 Ft/db, tányér, pohár: 50 Ft/db

Sok szeretettel várjuk rendezvényeinken! 

 

Lukács Zsanett és 
Pintérné Németh Tímea

A halimbai iskolában is hagyománya van vers- és mesemondásnak. A Költészet 
Napja tiszteletére rendezett szavalóversenyre az idén is nagyon sokan jelentkeztek. 
Az április 11-én a művelődési házban megrendezett versenyta verskedvelő szülők, 
rokonok is figyelemmel kísérték.  A produkciókataz iskola pedagógusaiból álló zsűri 
értékelte. Az eredményhirdetéskor Nagy Noémi igazgató értékelte, bíztatta a 
versmondókat:dicsérte ügyességüket, felkészültségüket, demindenki számára 
hasznos jótanácsokkal is szolgált a versválasztással és az előadásmóddal 
kapcsolatosan. Szorgalmas felkészüléséért és részvételéért minden résztvevő 
emléklapban részesült.Ezt követően Bolyongok címmel a Bodza együttes zenés 
irodalmi összeállításban elevenítette fel József Attila életpályáját.

A szavalóverseny eredménye: 

1-2. osztályos kategóriában:
1. helyezett         Németh Levente 2.osztály
2. helyezett         Szabó Vanessza és Gyulovics – Marton László 2.osztály
3. helyezett         Balogh Jázmin 1. osztály

3 - 4. osztályos kategóriában:
1. helyezett         Roik Emília 3. osztály
2. helyezett         Huszár Réka és Roik Barnabás 4. osztály
3. helyezett         Boldizsár Rebeka 3.o.

Költészet napi szavalóverseny

 

(S.A.)

Ebben az évben a Kisvakond csoportnak jutott az az örömteli feladat, hogy 
beültessék az óvoda legnagyobb kertjét mindenféle jóval. Olyan zöldféléket 
választottunk, melyek fogyaszthatók lesznek még a nyári szünet előtt, ezáltal a 
gyermekek valóban élvezhetik munkájuk gyümölcsét. Salátát palántáztunk, 
vöröshagymát dugaszoltunk, borsót és retket vetettünk, valamint megtalálható 
kertünkben a „mesebeli” spenót, mely mára már gyönyörű nagy leveleket hajtott. A 
tavalyról földben maradt, sűrűn kikelt zöldellő spenótot Popey-szigetnek neveztük 
el. Szívesen adunk belőle kóstolót!
Veteményesünk védelmében ültettünk bársonyvirágot, körömvirágot, snidlinget, 
valamint a gyerekek által kedvelt pizza fűszert, az oregánót is betakaríthatjuk majd 
ha eljön az ideje. Kertünkkel beneveztünk a „Legszebb konyhakert” versenybe. 
Az óvodakert nemcsak segít megismertetni a természetet, hanem felelős, gondozói magatartás kialakítását is szolgálja. A 
gyermekek közvetlen tapasztalatot szereznek és ezáltal tanulnak. A megismerés legjobb módja a közvetlen gyakorlatban 
való részvétel. Nem csupán a fenntartható élet alapjait sajátítják el, hanem önbecsülésük is fejlődik.
A Föld napján ellátogattunk az Emlékház csodaszép kertjéhez, ahol Zsuzsa néni irányításával vörös és fokhagymát 
ültettünk. Lelkesen, szorgalmasan dolgozott minden óvodás, ez nagy örömmel és büszkeséggel töltött el bennünket. 
Megcsodálhattuk a ROVARSZÁLLÓT, ilyet mi is szeretnénk a kertünkbe. Az üvegház is nagyon érdekelt minden kis” 
kertészt”. Sok hasznos és új ismerettel bővült tudástárunk, ráadásul még finom citromfű-teát is kóstolhattunk.
Egy régi bölcs mondás úgy tartja, hogy amit Pistike nem tanult meg, azt Pista bácsi sem fogja tudni! Ezért kell 
gyermekkorban megismerni a természetet és azokat a növényeket, amelyek az ember élelmiszerrel ellátását szolgálják.
Azt gondolom ismét egy lépéssel közelebb kerültünk a környezettudatos magatartás megalapozásához, melyet reméljük, 
hogy felnőtt korban kamatoztathatnak.

Kertészkedés az oviban

 

Kurucz Veronika 
óvodapedagógus

Felső tagozatos kategóriában:
1. helyezett         Turi Júlianna 6. osztály
2. helyezett         Savanyu Klaudia 5. osztály
3. helyezett         Pelczhoffer Orsolya 6. osztály

Április 6-án, csütörtökön délután húsvéti kézműves foglalkozásra várták a falu apraját – nagyját a művelődési házban. A 
húsvéti ünnepkör szinte valamennyi jelképét megalkothatták az érdeklődők. A gyerekek az óvó nénik és tanár nénik 
irányításával készíthették el szobájuknak húsvéti dekorációját. Saját kezűleg készített ablak, ajtó, és tojásfa díszekis 
kikerültek a szorgos kezek alól. A gyermekjóléti és a védőnői szolgálat munkatársai hagyományos húsvéti ételeket – sós, 
édes kalácsot, tojást, sonkát - kóstoltattak a gyerekekkel. Egy padragkúti cukrásznak köszönhetően pedig 
grillázstojásokat és kézműves csoki nyuszikat is lehetett vásárolni. A program idei különlegessége is az élő nyuszi 
simogató volt.  Lukács Zsanett a művelődésszervező nagy örömmel mondta, hogy az idei évben közel hatvan gyermek vett 
részt a programon, s persze mindenkinek ajándékot is hozott a nyuszi.

Nyusziváró kézműves foglalkozás 

 (S.A.)



Az Együtt a Jövőért Halimbán Egyesület sikeres pályázatának köszönhetően 
Értékek iskolája Halimbán elnevezéssel még novemberben indult 
foglalkozássorozat a művelődési házban. A helyi általános iskolai hat felső tagozatos 
és egy gimnáziumi tanulója gyűjtötte össze, településünk szellemi, kulturális és 
egyéb értékeit. A Közép- dunántúli Szövetség az Ifjúságért szervezet részéről Bazsó 
Gabriella, Hoffner Tibor és munkatársai pedig irányították a műhelymunkákat, 
amelyben a kezdeti ötletbörzétől, a fényképezésen át a kész videó vágásáig minden 
munkafolyamatban tevékeny részesei voltak a gyerekek.Az április 29-én tartott 
záró rendezvényen Tóbel János polgármester köszöntőjében a helyi értékek 
felkutatását, megbecsülését és a következő generációnak történő átadását emelte 
ki. 

- 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. 

Hoffner Tibor a Közép- dunántúli Szövetség az Ifjúságért szervezet munkatársa az elmúlt félév munkájáról szólva 
kiemelte, hogy ebben az időszakban volt közös ismerkedés, játék, műhelymunka és ismeretátadás. De mindezeket a 
vidámság és a jókedv hatotta át. Büszkén említette, hogy az itt látható fotók, videók, képek mind-mind a gyerekek 
munkája. Szólt arról is, hogy nem az a céljuk, hogy a gyerekek tökéleteset alkossanak, hanem, hogy amit csinálnak azt 
örömmel, szívesenvégezzék.

- Ez a folyamat most itt elkezdődött, de ezzel a projekttel nem ért véget, hiszen szívesen látjuk a csapatot az Értékőr 
hálózatban, és a későbbiekben is segítünkszakmai hátteret biztosítani a további munkájukhoz. Az értékőrök csodákra 
is képesek, hiszen egy nap alatt megdupláztuk őket. A múlt héten még csak heten, mára már 14-en lettek. – mondta 
viccesen Hoffner Tibor, utalva azokra a gyerekekről készített életnagyságú fényképtáblákra, amelyek a teremben 
voltak elhelyezve.  

Horváth Zsolt a Hungarikum bizottság koordinátora a mozgalom sikerét a partnerközösségek folyamatosan bővülő 
számában látja. 

- Az elmúlt öt évben több mint ezer magyarországi közösséget találtunk, akik bekapcsolódtak, s 2015-től pedig már 
kárpát - medencei lett a Hungarikum mozgalom, hiszen a határon túl élő magyar közösségek is részesei lettek ennek a 
folyamatnak. Halimba pedig azon települések közé tartozik, akik a polgármester úrnak köszönhetően, az elsők között 
csatlakoztak a Veszprém megyei Hungarikum mozgalomhoz, felismerve annak közösségformáló és értékteremtő 
erejét. – hangsúlyozta Horváth Zsolt. 

Majd ünnepélyes keretek között avatták ifjú értékőrré Bodó Fannit, Horváth Katát, Kovács Annát, Savanyu Klaudiát, 
Schvarczkopf Mónikát, Pelczhoffer Orsolyát és Turi Juliannát. Tiszteletbeli értékőrré avatták azokat a helyi felnőtteket is, 
akik aktív munkájukkal segítették az ifjú értékőröket. Így Vajainé Szijártó Margitot, Kovácsné Véber Esztert, Lukács 
Zsanettet és Schvarczkopf Anitát. A halimbai értékekrőlkészített kisfilm megtekintése után az erdélyi Barótról érkezett 
fiatalok filmvetítéssel egybekötött előadásban mutatták be lakóhelyüket és helyi értéktárukat.
A program zárásaként Csipszer András az Együtt a Jövőért Halimbán Egyesület elnöke megnyitotta a kiállítást és Bazsó 
Gabriella értékőr koordinátorral átadták a Halimba értékei pályázat díjazottainak és résztvevőinek jutalmát. 

Óvodás kategória:
I. helyezett Makkos Dorka
II. helyezett Németh Netti
III. helyezett Csipszer Levente 
Különdíj: Pelczhoffer Martin (mint a legfiatalabb pályázó, 2 éves)

Alsó tagozat:
I. helyezett Pej Hajnalka 3. osztály
II. helyezett Makkos Anna 2. osztály
III. helyezett Balogh Jázmin 1. osztály
Különdíj: Pintér Tamara 1. osztály

Felavatták ifjú értékőreinket

 

(S.A.)

Felső tagozat:
I. helyezett Mászi Júlia 6. osztály
II. helyezett Baksa Dániel 6. osztály
III. helyezett Földi Veronika 6. osztály
Különdíj:Földi Mátyás 6. osztály

12 éve már, hogy minden tavasszal egészségnapot szerveznek településünkön. A 
már hagyománnyá vált rendezvényen az emberi élet talán két legfontosabb 
területére fókuszálnak a szervezők. Ez nem más, mint a család és az egészség. 
Lukács Zsanett szervező elmondta, hogy az idén is úgy próbálták összeállítani a 
programkínálatot, hogy a család minden tagja megtalálja az életkorának és 
érdeklődésének megfelelőt. 

- A már megszokott ingyenes vércukor-, vérnyomás-, koleszterinszint-, testsúly 
mérése mellett az idén urológiai-  és hallás-  szűréssel is bővítettük a megelőző 
vizsgálatok körét. A bátrabbak véradással is segíthettek embertársaikon. A 
rendezvényt kiegészítő,kísérő programokkal is színesítjük. Így az idei évben is 
lehetőséget biztosítottunk a térségben élő helyi termelők termékeinek 
bemutatatására. A természetes alapanyagokból készült sajtok, mézek, szörpök és 
sütemények kóstolója és vására mellett a környezetkímélő mosó – és tisztítószerekkel, korszerű konyhai edényekkel is

Egy délután az egészség jegyében 

 

megismerkedhettek a résztvevők. A legkisebbeket légvár, Kerekítőfoglalkozás és lufihajtogató bohóc, a hölgyeket smink 
és kézápolási tanácsok várták. A mozgás egészségmegőrző szerepére az anya- lánya zumbával és a funkcionális 
tréninggel (TRX) hívtuk fel a figyelmet. A nagyteremben pedig szemet gyönyörködtető látványban volt részük azoknak, 
akik megnézték a Halimba értékei címmel kiírt pályázat és az ifjú értékőrök munkáit. Előadóink közül talán kiemelném 
Hajducsi Lívia gyógypedagógust, aki a kisgyermekkor nevelési problémáinak hátteréről, Dr. Gaál Edit egészségfejlesztő 
irodavezető a daganatos betegségekről és Ferencz Pálné dietetikus pedig az egészséges táplálkozásrólbeszélt. Halimba 
révén természetesen a gyógynövények sem maradhattak ki. Rigó István természetgyógyász, gyógynövény őstermelő 
Öngondoskodás a gyógynövényekkel, címmel tartott előadást és egyénre szabott tanácsadást. Az egészséges ételek 
kóstolóján pedig a későbbi elkészítésére is adott volt a lehetőség, hiszen minden finomság mellett ott volt a recept is. Az 
estébe nyúló rendezvényen a falu férfiúi segítségével májusfát is állítottunk, amit a helyi iskola néptáncosai táncoltak 
körbe. Bízom benne, aki részt vett ezen a napsütéses délutánon programjainkon, megtapasztalta a testi-lelki 
feltöltődést.”  - értékelte a rendezvényt a szervező. 

A szervezők ezúton mondanak köszönetet a fellépőknek, előadóknak, termelőknek, és mindenkinek, aki a rendezvényt 
bármilyen munkával vagy felajánlással támogatta. 
Külön köszönettel tartoznak a: 

• Kertbarát kör tagjainak
• Védőnői és Családsegítő Szolgálat munkatársainak
• Az Emlékház munkatársainak
• A helyi Mozgáskorlátozottak Egyesületének tagjainak
• A helyi Nyugdíjas klub tagjainak
• Az Általános Iskola dolgozóinak

(S.A.)

Az elmúlt évben először rendezték meg Ajkán az ovis sportfesztivált. A 
rendezvénysorozat olyan sikeresnek bizonyult, hogy az idén már nemcsak az ajkai 
ovik vettek részt a versenyen, hanem a kistérség intézményei is. Óvodánkat a 
Micimackó csoport nagycsoportosai képviselték 10 fővel.
Jákli Péter sportszervezőnek köszönhetően a váltóversenyek feladatait minden 
résztvevő csapat már a verseny előtt néhány héttel megkapta, így mindenki a 
lehetőségeihez mérten tudott készülni.
Szerencsére óvodánk rendelkezett azokkal a sporteszközökkel, melyek a 
versenykiírásban szerepeltek az ügyességi és gyorsasági feladatok gyakorlásához.
Az elődöntő március 30-án volt, ahol a kistérség óvodái mérték össze tudásukat. Az 
elődöntőt kimagasló fölénnyel megnyertük, így még nagyobb lelkesedéssel 
készültünk a döntőre, ahová a hét legjobb csapat kapott meghívást.
A feladatok gyors végrehajtásához sokat gyakoroltuk a váltófutást, a szökdellésekkel megtűzdelt ügyességi feladatokat, 
futóbringázást babzsákterelgetést és nem utolsó sorban a csapatként való együttműködést.
A döntőre április 6–án került sor, ahova már lelkes szurkolóink is elkísértek bennünket. A személy- és eszközszállításban 
segítségünkre volt, hogy igénybe vehettük a szőci és a halimbai falubuszt.
A sportcsarnok lelátóin az óvodai dolgozók, szülők, nagyszülők, testvérek, csoporttársak hangos bíztatása sokat jelentett.
A gyerekek sportszerűen, szívvel-lélekkel küzdöttek. Második helyezettek lettünk, amivel kivívtuk a szervezők és az ajkai 
óvodák elismerését. A „brutálisan jó csapat” jelzővel dicsérték teljesítményünket.
A Sportvárosi Nonprofit Kft. aranyéremmel, édességgel és cukoresővel jutalmazta meg a döntő résztvevőit.
Nagy örömmel hoztuk haza nyereményünket: a futóbiciklit, a mászóalagutat és a 40 labdát.

Óvodásaink sikere az Ajkán megrendezett II. Óvodás Sportfesztiválon

 

Babosné Hock Márta 
óvodapedagógus

Márciusban több tevékenységgel próbáltunk ráhangolódni a Víz Világnapjára. 
Rajzpályázatot hirdettünk gyermekeinknek. Örültünk annak, hogy sok pályamű érkezett. Az 
elkészült alkotásokat az előtérben tekinthették meg óvodásaink és szüleik. A rajzokért a 
gyerekek Berzsenyi-Simon Szilvia óvó nénitől – a kiállítás szervezőjétől –halacskás 
nyakláncot és oklevelet vehettek át.
A Micimackó csoportosok nagyon szívesen játszottak a mágneses horgász játékkal, melyet 
Ágota nénivel készítettek. Megismerték Handel Vízi zenéjét, festettek színes jégkockával, 
üveggolyókkal. Kísérleteket végeztek a víz körforgásáról, az űrmérték, fajsúly fogalmáról és a 
víz több fizikai tulajdonságáról is.
A mosdóban új feladat várt a gyerekekre. Vízirendőröket jelöltünk ki, akik, ha szükség volt rá, 
figyelmeztették társaikat a takarékos vízhasználatra, ügyeltek a mosdó rendjére. A sikeres 
szolgálat elvégzése után vízi zsaru igazolványt vihettek haza. 
A természetet csak akkor vagyunk képesek tisztelni és védeni, ha alaposan ismerjük. Ezért 
egy szeles, tavaszi napon a Micimackó csoport a halimbai Horgásztóhoz kirándult. Örültünk, 
hogy több szülő és kistestvér is csatlakozott hozzánk. Egy későbbi alkalommal a Kisvakond 
csoport is vállalta ezt a túrát. 
Így próbáljuk az óvodás gyermekeket a környezetvédelemre nevelni.

A Víz Világnapja

 

Csikainé Bauer Magdolna
óvodapedagógus


