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A szőci út felől (Ifjúság utca mögötti részen) megkezdődtek az új telkek kialakításához szükséges 
közműhálózati munkálatok. Tóbel János polgármester elmondta, hogy az új utcában most hat építési 
telken kötik be a szennyvíz és vezetékes ivóvízhálózatot. Ezek a közművek november 30-ig fognak 
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 
telkek ára jelenleg kialakítás alatt van, 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 adni a polgármesteri 
hivatalba. Terveink szerint folyamatosan a további telkek közművesítése is meg fog valósulni. Így 
azoknak a fiataloknak, akik itt Halimbán szeretnének letelepedni és építkezni, semmi akadálya nem 
lesz. 

Művelődési ház hírei

Beszámoló az októberi programokról

•  Október 2-án, hétfőn délután a Jutalom Vagyok projekt keretében az óvodáskorú gyermekek 
csoportos szenzomotoros szűréséről tartott előadást Tóth Péter koordinátor. A programon a térség 
egészségügyi, szociális és oktatási szakemberei is részt vettek. A szűrésről és annak jelentőségéről 
részletesen ebben a számban olvashatnak. 

•  Október 7-én, szombaton már másodjára jöttek össze Halimbán a Perlaky család leszármazottai. 
A Művelődési Házban tartott találkozót Perlaki Róbert szervezte meg. A program részeként a 
Gyógynövény tankertet is megtekintették a jelenlévők. 

• Október 9-én, hétfőn délután Idősek napi rendezvénnyel köszöntötték, településünk szépkorúit. ( 
A programról ebben a számunkban olvashatnak részletes beszámolót.)

• Október 18-án, szerdán 10 órakor a Baba- mama klub tartotta összejövetelét.
• Október 19-én, csütörtökön 16 órakor volt a Művelődési Házban, 

az 1956-os megemlékezés ünnepi műsora, a helyi általános iskola 
tanulóinak előadásában. Az iskola tanulói és a település lakói 2017. 
október 19-én délután a Művelődési Házban emlékeztek meg 1956 
októberének eseményeiről. Nagy Noémi igazgató köszöntő szavai 
után a résztvevők közösen elénekelték a Himnuszt. Tóbel János 
polgármester ünnepi beszédében a korszak azon törekvéseit emelte 
ki, amelyek a mai független, demokratikus Magyarország 
létrejöttéhez hozzájárultak: 
-„Ma elsősorban azok emléke előtt tisztelgünk, akik azért áldozták 
fel karrierjüket, szabadságukat, sőt életüket is, hogy megteremtsenek egy szabad, független 
demokratikus országot. Nem rajtuk múlt, hogy akkor, 1956-ban ez nem sikerülhetett. Mégis 
hatalmas részük volt abban, hogy ma, 2017-ben egy szabad, független, demokratikus 
Magyarországon élhetünk. 
A korszak hangulatát a 8. osztályos diákok idézték meg: azokról a 60 évvel ezelőtt élő fiatalokról 
szóltak, akik példát mutattak a világnak a szabadság tiszteletéből. A műsort Kégli Lilla és Berkiné 
Gáspár Edit tanárnők állították össze.

Önkormányzati információ

 

Mint minden évben, ez évben is megrendezésre került az Idősek napja. 
Halimba Község Önkormányzatának meghívására 2017. október 9-én 
délután a művelődési ház bejáratánál, az iskola tanulói virággal 
köszöntötték az érkező szépkorú lakosokat. Házigazdaként Lukács Zsanett 
művelődésszervez, majd Tóbel János polgármester szólította meg a közel 50 
nyugdíjas korút. A falu első embere ünnepi gondolataiban az idősek 
példamutatását, szorgalmát, életbölcsességét méltatta:

- Az öregkornak számtalan erénye van: az érett kor egyik legfontosabb 
erénye a higgadtság, amely türelmessé tesz másokkal és önmagunkkal 
szemben. Kevesebb indulattal viseltetünk a szokatlan jelenségek iránt 
és több tárgyilagossággal ítélünk. 

Ezt követően külön köszöntötték a falu legidősebb polgárait is: az 1919. 
november 15-én született 98. évében járó Vajai Kálmánnét, - aki sajnos 
egészségi állapota miatt nem tudott ott lenni - és a jelenlévő 1928. március 
15-én született 89 éves Vajai Ferencet. Dr. Varga József az Alutröszt 
nyugalmazott bányaigazgatója a Bakonyi Bauxit Bányák Vállalat 
megalapításának 60. évfordulója alkalmából tartott rövid előadást a 
halimbai bauxit bányászatról. A jelenlévők között sokan voltak olyanok, akik 
hosszú évtizedeket dolgoztak a vállalatnál. A régi emlékek felelevenítését 
Zentai Gábor fotógyűjteményéből válogatott fénykép kiállítása is 
színesítette. Majd a helyi óvodások verses dalos műsorral szórakoztatták a 
rendezvény közönségét. A meghívottakat az idén is az óvoda kollektívája disznótoros vacsorával vendégelte 
meg. Markó Krisztián harmonika zenéje vidám hangulatot teremtett. Az estébe nyúló program kötetlen 
beszélgetéssel zárult.               (S.A.)

Idősek napja

 

A Jutalom Vagyok projekt keretében gyermekeink csoportos 
szenzomotoros szűrésen vehettek részt óvodákban 2017. október 
2-án, 3-án. A szűrésre pályázati lehetőség adódott, amelynek 
terhére a csoportos szűrést el tudtuk végeztetni intézményi 
költségtérítés nélkül. A szűrés célja az eltérő fejlődésű gyerekek 
felfedezése, egyénre szabott fejlesztése, annak érdekében, hogy 
minden gyermek azonos eséllyel kezdhesse meg az iskolai 
tanulmányait. Ha ezek a gyerekek már korai óvodáskorban megfelelő figyelmet kapnak, a tanulási nehézséggel 
küzdő gyerekek száma jelentősen csökkenhet. A Jutalom Vagyok Csoport szenzomotoros szűrése erre fókuszál. 
Közös célunk tehát, hogy gyermekeink első élménye a tanulással, az új ismeret befogadásával kapcsolatban ne 
a kudarc legyen, hanem a sikerélmény, a kielégülő kíváncsiság – ennek életre szóló hatásával együtt. A 
vizsgálat protokollját a hazai gyermekfejlesztő terápiás iskolák alapító emberei állították össze. (A Jutalom 
Vagyok munkacsoporttal az intézmény megrendelését követően egyezettük a szűrés lehetséges időpontját, 
majd dokumentum egységcsomagot küldtek, benne az igényelt korcsoportokra vonatkozó foglalkozási tervek, 
részletes instrukciók, meghívó minta a tájékoztató napra, szülői hozzájárulás minta, pedagógus kérdőív a 
gyerekjellemzésekhez, és a csoportos szűrésre vonatkozó szerződéstervezet.) A szűrés időpontjában az 
alapítvány technikusa a helyszínre látogatott, 4 kamerával rögzítette a foglalkozásokat, felügyelte a technikát 
és segédkezett a foglalkozásokon szükség szerint. A foglalkozásokat a gyerekek saját óvodapedagógusai 
vezették. A szűrés eredménye gyerekenként egy-egy egyéni megfigyelési jegyzőkönyv lesz. Ez a megfigyelések 
leírásán túl fotókat és ajánlást is tartalmaz a hogyan továbbra vonatkozóan. Eltérő fejlődési jeleket keres az 
előírt szűrésfoglalkozást végző gyerekcsoportban, és ezeket a jeleket megosztja a szülővel, óvodapedagógussal. 
Azután vagy gyakorítandó mozgáselemeket javasol, ami az óvodában és otthon is gyakoroltatható, vagy 
súlyosabb eltérések esetén terápiás szakember részletes állapotfelmérését javasolja a szülőnek. Az eredmény 
mindenesetre az, hogy a gyermek eltérő fejlődése napvilágra kerül, és a pedagógus elvégezheti, ill. a gyermek 
szülei elvégeztethetik a szükséges fejlesztési igazítást. Az eltérő fejlődés enyhébb jeleit mutató gyerekek 
fejlesztését óvodai csoporton belül meg fogjuk kezdeni. A nagyobb mértékben eltérő gyermekek egyéni szűrését 
és fejlesztését a továbbiakban elvégezhetem, mint Alapozó Terápiás fejlesztő.

Dorosziné Szántó Erika

Szenzomotoros szűrés a halimbai óvodában

 



Bár még el sem kezdődött a tanév 7. és 8. osztályosaink a nyirádi gesztor 
intézmény tanulóival közösen, 6 napra Erdélybe utaztak, hogy 
felfedezzék legszebb tájait, történelmi emlékhelyeit. A Határtalanul 
programra benyújtott pályázatunk pozitív elbírálása révén anyagi teher 
nem hárult a szülőkre. A 45 tanulót 5 pedagógus kísérte. A hosszantartó 
utazást kezdetben nehezen bírták diákjaink, de lassan hozzászoktak a 
többórás üléshez. A gazdag és változatos programok között a kényelmes 
szállás és az ízletes erdélyi konyha biztosította a feltöltődés lehetőségeit. 
Nagyszalontán Arany János életútját követhettük nyomon, Nagyváradon 
pedig rövid sétát tettünk a történelmi belvárosban. Kolozsváron a 
szakszerű idegenvezetésnek köszönhetően a Házsongárdi temetőben hamar megtaláltuk Erdély nagy 
szülötteinek sírhelyeit is, de nem kerültük el a belvárosban a Sissi szobrot és Mátyás király szülőházát sem. 
A szejkefürdői székelykapuk pedig a híres erdély kutató Orbán Balázs sírhelyéhez mutatták az odavezető 
utat. Az irodalmi és történelmi nevezetességek mellett, a természeti látnivalók is elénk tárultak a Békás 
szoros szűk útjain, a Gyilkos tó partján és a parajdi sóbányában. A napközbeni kirándulások után bár már 
fáradtan, de annál nagyobb lelkesedéssel táncoltunk a táncházban. Székelykeresztúron a helyi általános 
iskolával játszott kézilabda és focimeccsek az ismerkedésre is lehetőséget adtak. Hazafelé tartó utunk 
során megálltunk Fehéregyházán, ahol a csata előtt Petőfit utoljára látták, megcsodáltuk a segesvári és 
dévai várat és fejet hajtottunk az aradi 13 vértanú emlékművénél. A látnivalók sorát a makói múzeum 
udvarán álló Sissi szobor megtekintése zárta. A kiránduláson részt vett tanulók és kísérőik is felejthetetlen 
élményekkel tele tértek haza Halimbára és Nyirádra.
Magam és kollégáim nevében is mondhatom, hogy dicséretet érdemelnek a gyerekek, hiszen a kirándulás 
során példamutató magatartásukkal és viselkedésükkel országunk, településünk és iskolánk jó hírét is 
emelték.              Schvarczkopf Anita

Határtalanul - Erdélyben

 

•  Október 26-án, csütörtökön délután az általános iskola tartotta hagyományos Szalai 

Emlékversenyét, ahol a térség általános iskolái mérték össze tudásukat. 
• Október 27-én, pénteken délután rendezte meg az iskola Diákönkormányzata a Halloween 

partit. 
• Ebben hónapban 10 fővel elindult a számítástechnikai tanfolyam is. A résztvevők Rádli József 

informatika mérnök – tanár irányításával ismerkednek az internet csevegő szolgáltatásaival és a 

közösségi média felületeivel. A heti egy alkalommal történő találkozások november 16-ig tartanak, 

amikor is a hallgatók a megszerzett tudásukról záróvizsgán adnak számot. 

Novemberi programajánló:

• November 11-én, szombaton 9- 10 óra között az Ejha Egyesület tart ruhaosztást a Művelődési Ház 

kistermében. 
• November 16-án, csütörtökön a Baba – mama klub tartja összejövetelét.
• November 17-én, pénteken délelőtt az óvodás és alsó tagozatos gyerekeknek lesz színházi előadás.  
• November 18-án, szombaton 20 órától az általános iskola Szülői Munkaközössége szervez 

Jótékonysági bált. Bővebb információ az iskola titkárságán és Rostáné Dél Tímea SZM. elnöknél. 
• November 24-én, pénteken Adventi alkotódélutánra várja Vargáné Marika azokat, akik saját 

maguk szeretnék elkészíteni karácsonyi lakásdekorációjukat. 

Decemberi előzetes:
 

• December 6-án, szerdán 16.30-kor kezdődik a Mikulás műsor. Ezt követően Mikulásunk elindul és 

felkeresi a gyerekeket. 
• Az ingyenes „Házhoz megy a Mikulás” szolgáltatásunkat a Művelődési Házban nyitva tartási 

időben, valamint a 06-20/263-8388-as telefonszámon igényelhetik, december 5-ig. 
• December 13-án, szerdán délután Karácsonyi kézműves foglalkozás várja a gyerekeket.
• December 22-én, pénteken16 órától az általános iskola felső tagozatosainak Karácsonyi műsorára 

hívjuk a falu lakóit. A műsor után a Művelődési Ház udvarán Karácsonyi kézműves termékek 

vásárát tartjuk.
 

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 18.00 – kor kezdődnek. 
• Gyermek néptánc foglalkozás, Varga István vezetésével. Az órák kedden 14.30 – 17 óráig tartanak. 
• Gyermek zumba foglalkozás, Nagy Noémi vezetésével. Az órák szerdai és pénteki napokon 15.15- 16 

óráig tartanak. 

                            Felhívás

Tájékoztatjuk a falu lakosságát, hogy kórus alakult, Grőberné Adorján Renáta 

vezetésével. A próbák keddi napokon 17 órakor kezdődnek a művelődési házban. 

Minden énekelni szerető lakost sok 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 művelődésszervező

Iskolánk 1996-tól viseli dr. Szalai Miklós nevét, aki „halimbai 
füvespapként” került az ország köztudatába. Tiszteletére minden évben 
megemlékezik névadója születésének évfordulójáról. Az előző évtől 
kezdve ekkor rendezzük meg hagyományos Emlékversenyünket is, 
melyre délután a térség általános iskoláiból érkeznek a négyfős csapatok. 
Délelőtt a közös élmények, az együttes gondolkodás és tevékenykedés 
hatására az iskola egy olyan közösségi színtérré alakul, ahol felnőtt és 
gyerek tagjai kötetlenebb formában, de aktív résztvevőként dolgoznak és 
játszanak együtt. Az idei évben sem volt másként.
Az iskola tanulói csapatokat alkotva több állomáson oldottak meg 
feladatokat. Az alsós tanulók 7 csapatban versenyeztek. A feladatok között volt képről növényfelismerés, 
keresztrejtvény, totó Szalai Miklós életrajzából és az idei év újdonsága a csukott szemmel történő 
ételfelismerés volt. Ennél a feladatnál sárgarépa, csoki, zabpehely és túró is került a kóstolásra vállalkozó 
gyerekek szájába. A felső tagozatosok szintén csapatokat alkotva járták végig a helyszíneket. Zsolti 
bácsinál a szelektív hulladékgyűjtés, Edit néninél növények különböző részeinek párosítása, megnevezése 
és gyógyhatásuk meghatározása, Robi bácsinál villámkérdések, Anita néninél Hungarikumok 
keresztrejtvény, Bea néninél nemzeti parkok felismerése, Andi néninél kvíz kérdések, Lilla néninél Szalai 
Miklós életrajzát kellett kiegészíteni. 
Habár minden csapat nem lehet dobogós helyezett, de úgy gondoljuk valamennyi csapat győztesként zárta 
a délelőttöt, hiszen a megszerzett hasznos és praktikus ismeretanyag tovább bővíti eddigi tudásukat. Az 
eredményhirdetéskor minden csapattag ajándékban részesült, a győztes csapatok fődíja pedig egy-egy 
torta volt, amelyet köszönünk Birerné Sulyok Veronikának.        (S.A.)

Eredmények:
Ezúton köszönjük támogatóink segítségét is, akik a délelőtti és a délutáni programok színvonalas 
lebonyolításához hozzájárultak: 

• Birerné Sulyok Veronika
• Eurofamily
• Galler Attila
• Halimba Községért Közalapítvány
• Halimba Község Önkormányzat
• Gfellner Tamás

Szalai Miklós Emléknap 

 

• Hujber Róbert
• Mráz Attila
• Művelődési Ház – Lukács Zsanett
• Pápai Tankerületi Központ
• Iskolánk dolgozói


