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• Szeptember 7-én Lakossági fórum keretében lehetőség volt a 
Településarculati kézikönyv megismerésére. A kézikönyv elkészítése még 
folyamatban van, annak véglegesített tartalmáról a közeljövőben bővebb 
információkkal is tájékoztatjuk a falu lakosságát. 

• Szeptember 14-én 10 órától a művelődési házban tartotta szokásos havi 
összejövetelét a Kismama klub. Ezen a foglalkozáson az Anyatejes 
Világnaphoz kapcsolódva a kisgyermekek anyatejes táplálása került 
fókuszba. Kaszás Erika beszélt a szülést támogató, segítő más néven  dúla  
munkájáról. Elmondta, hogy a dúla egy olyan, saját szülési tapasztalattal 
rendelkező nő, aki folyamatos fizikai, érzelmi és informatív segítséget nyújt az 
anyának (és párjának is, ha igényli) a várandósság idején, a szülés alatt és 
utána is. Kovácsné Véber Eszter hatgyermekes édesanya pedig saját tapasztalatait osztotta meg az anyatejes 
táplálásról. A klubban közel 15 fő vett részt. A szervezők-Szalai Katalin védőnő és Lukács Zsanett-pozitívan 
értékelték a programot, főként azért, mert a családias hangulatban mindenki őszintén, bátran megoszthatta 
tapasztalatait, legyen az siker vagy nehézség. A résztvevők hónapról hónapra egymást támogatva, 
tapasztalataikat megosztva igyekeznek segíteni egymásnak a gyermeknevelés labirintusában. 

• Szeptember 15-én délután ünnepélyes keretek között átadták a megújult ravatalozót. (Az ünnepélyről bővebben 
ebben a számban olvashatnak.) 

• Szeptember 19-én, kedden 16.00 -18.00 óra között 19 lakos vett részt a véradáson. A szervező Lukács Zsanett – 
aki maga is adott vért – elmondta, hogy ez az eddigiekhez képest nagyon szép szám, s hozzátette, hogy az még 
külön nagyon jó érzéssel töltötte el, hogy sms-ben visszajelzést is kapott, hogy a tőle levett vér már felhasználásra 
is került. 

• Szeptember 30-án szombaton délután kerül megrendezésre a VII. „HALIMBA KUPA” Bringafesztivál, a 
Művelődési Ház  udvarán és környékén. (A programról és az eredményekről ebben számban olvashatnak 
részletesebben.)

Októberi programajánló:

• Október 9-én hétfőn délután Idősek napi rendezvénnyel köszöntötték, településünk szépkorúit. ( A programról 
következő számunkban olvashatnak részletes beszámolót.)
• Október 18-án szerdán 10 órakor a Baba- mama klub tartja összejövetelét.
• Október 19-én csütörtökön 16 órakor kezdődik a Művelődési Házban, az 1956-os megemlékezés ünnepi 
műsora, a helyi általános iskola tanulóinak előadásában.
• Október 26-án csütörtökön délután az általános iskola tartja hagyományos Szalai Emlékversenyét, ahol a 
térség általános iskolái mérik össze tudásukat. 

Novemberi előzetes:

• Az őszi szünet alatt kézműves foglalkozás várja a gyerekeket. A program pontos időpontját és a részleteket keressék 
a postaládákba bedobott szórólapokon, hirdetőtáblákon. 
• 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. 

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. 

Beszámoló a szeptemberi programokról

 

Mint arról már korábban is tájékoztatást adtunk, a nyár elején elkezdődtek a 
ravatalozó felújítási munkálatai. Az épület az elmúlt hetekben határidőre el is 
készült. Az ünnepélyes átadás 2017. szeptember 15-én, pénteken délután 4 
órakor volt. 
Tóbel János polgármester a megjelentek köszöntése után, az elmúlt évek 
fejlesztéseinek megemlítésével, azt a folyamatot kívánta érzékeltetni, hogy a 
település vezetése az élet minden szakaszát fontosnak tartja és mindent 
megtesz, hogy a faluban élők mindezt érezzék:
- Néhány évvel ezelőtt átadtuk az igényesen, szépen felújított óvoda 
épületét, ahol már egy vegyes csoportot is kialakítottunk, melyben 
fogadhatjuk a bölcsődés korú gyermekeket is. Ma átadjuk a szép új ravatalozó 
épületét. Reményeink szerint ez üzenet a halimbai embereknek, hogy falunkban a bölcsőtől a sírig minden ember 
fontos.
Majd röviden bemutatta az építkezés folyamatát, a kezdeti tervezési folyamattól, az anyagi források 
előteremtésén, a pályázati lehetőségek kihasználásán át, a végső kivitelező munkálatokig. Külön köszönetet 
mondott a 20 millió forint pályázati forrásból történő kormány támogatásért, Hornyák Attila építész tervezési és 
műszaki ellenőrzéséért, az SZ-L Bau Kft kivitelezési munkálataiért, Kovács Róbert helyi asztalos munkájáért, a 
Mantex Kft. belső dekorációjáért és végül, de nem utolsó sorban Gombos Miklós harangöntő mesternek a 
lélekharangért. 
Fenyvesi Zoltán a Veszprém megyei Közgyűlés alelnöke beszédében kiemelte, hogy egy település fejlődéséhez 
hozzátartozik, az élet végi méltó körülmények megteremtése is:
- A ravatalozó egy fontos állomása a településnek, hiszen vannak olyanok, akiknek a temető az egyetlen kapocs, 
ami még ehhez a községhez kapcsolja őket, hiszen lehet, hogy már csak itt vannak hozzátartozói. A közülünk 
távozóknak pedig fontos, hogy méltó körülmények között tudjuk megadni a végtisztességet, amikor elbúcsúznak 
a földi élettől. 
Fenyvesi Zoltán beszédében gratulációját fejezte ki az önkormányzatnak, hogy a kormánnyal összefogva, 
megtalálja azokat a forrásokat, amelyekkel a települést széppé tudják tenni. Kiemelte az iskolaépület 
felújításának sikeres pályázatát és a tervezett óvoda- bölcsőde bővítésének pályázati lehetőségét. 
Az ünnepélyes ravatalozó szentelésének szertartását Dr. Márfi Gyula érsek végezte. Az ünnepi beszédek között 
Grőberné Adorján Renáta vezényletével a Magyarpolány hangja Vegyeskar énekelt és Kulcsárné Horváth 
Gabriella verset szavalt.               (S.A.)

Átadták a megújult ravatalozó épületét

 

Nyári időszakban már évek óta visszatérő programsorozat a falukemencében 
történő kenyérsütés. Galler – Mike Éva családgondozó a program fő szervezője 
elmondta, hogy az idei évben öt alkalommal volt lehetőség a sütésre. 
- Az önkormányzat biztosította a kemence szakszerű befűtését. Egy alkalmon 
általában 6 fő vett részt. A program célja a ma már feledésbe merült 
hagyományos kenyérsütés újbóli felelevenítése volt. Emellett a gazdaságosság 
és az egészséges életmód is lényeges szempontként szerepelt. Az 
alapanyagokat mindenki maga hozta. Ezt előzetesen is így hirdettük meg. A 
kenyér mellett pogácsát, kalácsot, langallót is lehetett sütni. Ha valakinek 
otthon volt már kipróbált receptje, azt is elhozhatta, de mi is gondoskodtunk 
receptről.  Jópár recept gazdát is cserélt. A sütéshez a gyógynövénykertben 
termesztett fűszernövényeket is használtunk.
A szervező elmondta, hogy a résztvevők között az idei évben a fiatalabb 
korosztály is képviseltette magát. Ők kisgyermekeikkel együtt jöttek. 
- Jó volt látni az édesanyjuk, nagymamájuk körül sertepertélő gyermekeket, 
akik közül többen a munka egy-egy fázisában is aktív segítséget nyújtottak. 
Remélem otthonra is marad a lelkesedésükből! Míg kelt vagy sült a kenyér, a 
közös beszélgetések a mindennapok rohanásából való kikapcsolódást 
nyújtották. Az idei év sikerén felbuzdulva jövő nyáron is szeretném 
megszervezni a kenyérsütést. - mondta Galler – Mike Éva.                       (S.A.)

Kenyérsütés a falukemencében

 



                           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

Településünk hetedik alkalommal rendezte meg Halimba Kupa elnevezésű 
Bringafesztiválját. Kovács Zsolt szervező elmondta, hogy a kerékpáros 
versenyen életkori korosztályonként ügyességi, gyorsasági és túra 
kategóriákban összesen 42-en indultak.

- A Művelődési Ház udvarán pedig tanulópályát is kialakítottunk. Itt 
játékos keretek között a helyes közlekedési szabályokkal is 
megismerkedhettek a legifjabb résztvevők. Míg a verseny zajlott a helyi 
civilszervezetek (Bányász Nyugdíjas Klub, Együtt a Jövőért Halimbán 
Egyesület, Iskolai és Óvodai Szülői Munkaközösségek, Polgárőrség, 
„Falukemence” klub, Mozgáskorlátozottak klubja, Önkormányzat) közös 
főzéssel töltötték az időt. A rendezvény résztvevői jelképes összegért 
ételjegyet vásárolhattak. Az éttermek ajánlataival vetekedő gazdag 
menükínálatban mindenki megtalálhatta a kedvére valót. Az ebből befolyt 
pénz pedig a helyi óvoda és iskola alapítványához került. Mindkét 
szervezet kasszája 44 500 Ft-tal gyarapodott. A versenyzőket tárkonyos 
ragulevessel és pogácsával vendégelték meg a szervezők. 

Mivel a legtöbb gyermek „örökmozgó” a biciklizés mellett még az ugrálóvár is 
további mozgáslehetőséget nyújtott. A szervezők köszönetüket fejezik ki a 
helyi Polgárőrség tagjainak a helyszínek biztosításáért és minden segítőnek 
és civil szervezetnek, hogy önkéntes tevékenységükkel hozzájárultak a 
program sikeres lebonyolításához. 

A Bringafesztivál eredményhirdetésén Kovács Zsolt szervező minden 
versenyzőnek gratulált, majd a korcsoportok legjobbjait oklevéllel és ajándékkal is megjutalmazták:

 Gyorsulási verseny:

II. korcsoport
1. Németh Levente
2. Savanyú Vanda
3. Czuppon Armandó

Ügyességi verseny:

II. korcsoport
1. Németh Levente
2. Ónodi Zoltán
3. Savanyú Bence

Túra verseny

II. korcsoport (szülővel teljesítették)
1. Dallos Máté
2. Szecsődi Levente
3. Németh Levente

Gratulálunk minden indulónak, azoknak is, akik nem értek el helyezést, 
de hősiesen küzdöttek a versenyben!

Bringafesztivál

 

III. korcsoport
1. Kiss Ádám
2. Cséri Boldizsár
3. Berki Dávid

IV. korcsoport:
1. Vitai Tamás
2. Vitai Szabolcs

III. korcsoport
1. Gfellner Ábel
2. Cséri Boldizsár
3. Roik Barnabás

IV. korcsoport
1. Vitai Tamás
2. Vitai Szabolcs

III. korcsoport
1. Kapeller Felícia
2. Gfellner Ábel
3. Ódor Tamás

IV. korcsoport
1. Vitai Szabolcs
2. Vitai Tamás
3. Cséri Viktória

Így az ősz derekán a legtöbb munkát konyhakertünkben a betakarítási munkák 
jelentik. Ahogy tisztul a kert a zöldségtövek felszedésével, lassan nyúlhatunk az ásó 
után, jöhetnek az őszi talajmunkák egybekötve a tápanyagok visszaforgatásával. A 
kertünkből kikerült zöldségek, gyümölcsök a konyhánkban is munkát adhatnak: 
készülhetnek a nagymama féltve őrzött receptjei alapján a csalamádék, lekvárok, 
gyümölcslevek. És a télre várva most oly távolinak tűnik a tavasz, amikor is az 
időjárás enyhülésével újra kerti szerszámot ragadva nekiállhatunk a kertészeti 
teendőknek. Azonban jó tudni, hogy a késő őszi időszak még a fagyos tél beállta előtt 
ugyanúgy alkalmas lehet a szabadföldi veteményezéshez bizonyos növényfajok esetén. Ez a „tél alá vetés”, aminek 
kivitelezéséről, előnyiről és hátrányairól olvashatnak a következőkben.
Késő ősszel, amikor a levegő hőmérséklete 2-3 fok körüli, még a talaj nem fagyos, nekiállhatunk a tél alá vetésnek. 
Elsősorban azon növényfajokkal próbálkozzunk, melyek alacsony hőigényűek, azaz amiket kora tavasszal 
(márciusban-áprilisban) is veteményeznénk. Bátran próbálkozhatunk áttelelő salátával, borsóval, hagymafélékkel, 
gyökér- és levélzöldségekkel is. Érdemes ilyenkor kicsivel mélyebb vetési mélységben veteményezni és esetleg a 
szabadföldi ágyásokat takarni, melyre egy őszi avartakaró vagy fátyolfólia is alkalmas lehet. Ha a téli időjárás 
kedvező, azaz egységesen fagypont körüli a hőmérséklet, és nem enyhe és fagyos napok váltják egymást, akkor az a téli 
vetésre nézve sikeres. Ugyanis egy enyhébb téli napon idő előtti keléssel, majd azt követő fagyos időben a 
palántanövény pusztulásával számolhatunk. A túl kemény tél, a tartós mínuszok is árthatnak; elsősorban a magokban 
okozhatnak kárt. Tehát látható, hogy kockázata is lehet a folyamatnak, de számos előnye is felsorolható. Többek között 
– ha minden jól alakul – hamarabb szüretelhetünk tavasszal. Továbbá időt is spórolhatunk, hisz kevesebb kora tavaszi 
munka vár ránk, ha a nagyját már ősz végét elvégeztük. Egyes fajok esetében például a fejes salátánál kifejezetten 
előnyös lehet, hisz a korábbi keléssel és fejesedéssel elkerülhető a felmagzás lehetősége. Továbbá a vörös hagymánál 
háttérbe szoríthatjuk a hagymalegyek általi károsítást, hisz a növények előbb kelnek, erősödnek és a hagymalégy 
„támadásával” szemben ellenállóbbá válnak. Azonban bizonyos fajoknál például a kétéves petrezselyemgyökér és 
sárgarépa esetében nem mindig előnyös ez a vetési idő. A növény ugyanis a téli időszakot „tekinti” az első évnek, így a 
tavaszi induláskor már a magérlelésen „gondolkodik” azaz magszárba fut. A petrezselyem esetében ezért érdemes a 
metélő, azaz csak a lombját nevelő fajtával próbálkozni és a gyökérpetrezselymet kora tavasszal vetni. 
Ha még nem próbálkozott a késő őszi veteményezéssel, akkor mindenkit buzdítok egy próbára. Ha már gyakorlott „tél 
alá vető”, akkor új fajok kísérletezését ajánlom a már bevált példányok mellett. Azonban nem árt az elővigyázatosság: 
hagyjunk némi vetőmagot tavaszra is, hátha a fagyos tél „beleköp” a kertész levesébe. 
Mindenkinek eredményes munkát kívánok!                 Imre Zsuzsanna

Kertészeti tanácsok: Tél alá vetés

 

Bár egyre gyakrabban szidjuk a közösségi oldalakat, hogy elvonják a figyelmünket a fontos 
dolgokról és szétrombolják személyes kapcsolatainkat, most mégis, két olyan példaértékű 
kezdeményezést mutatunk be, amely ezeknek köszönhetően juttatta településünk két 
intézményét nagy értékű jutalomhoz. Mindkét esetben egy közismert közösségi oldalon történő 
minél több szavazás leadása volt a cél. Az óvodában júniusban megvalósult Légvárnap-ról 
Kovács Attiláné Ágota mesélte el, hogy  a pályázati kiírást a családi fotókönyv.hu weboldal 
hirdette meg. Ebben az szerepelt, hogy amelyik óvodát a legtöbben támogatják, az kap egy 
napra térítésmentesen három légvárat. 
- Először magam sem gondoltam, hogy esélyünk lehet a nyereményre, de azért lelkesen 
szavaztunk és buzdítottuk családtagjainkat, ismerőseinket és mindenkit, akivel találkoztunk. A szavazás végeztével 
még a szervezők is meglepődtek, hogy ilyen kis óvoda ilyen nagy összefogást tudott elérni. A nyereményünk pedig 3 
kastély alakú légvár volt, amiket június 12-én állítottak fel az óvoda udvarán. Erre a programra óvodásainkon kívül 
meghívtuk az első osztályosokat és a nyári szüneten lévőket is. Egy nagyon kellemes délelőttöt töltöttünk együtt. A 
légvár mellett lovaglási lehetőséget is kaptak a gyerekek, mivel a családi napon az esős időjárás miatt ez akkor elmaradt.
Ugyanilyen kezdeményezést indítottak Rostáné Dél Tímea vezetésével az iskola szülői munkaközösség tagjai még nyár 
elején. Az iskola udvarán és zsibongójában lévő, saját kezűleg készített raklap bútorokat nevezték be, egy festéket 
forgalmazó cég, a Trilak Aranyecset pályázatára. Itt is több héten keresztül, naponta kellett szavazni. Timi szakmájából 
adódóan – marketing menedzser – szisztematikusan felépített stratégiájával nap, mint nap motiválta a közösségi oldal 
látogatóit a szavazásra. Saját magam is tapasztaltam, hogy a nap bármely órájában is "mentem fel" a fészbukra, mindig 
előbukkant egy a szavazásra buzdító bejegyzés, így biztos volt, hogy nem felejttettem el leadni az aznapi szavazatomat.  
A finisbe érve – látva a győzelem esélyét - még egymást is figyelmeztettük a zánkai Erzsébet táborban, hogy: Szavaztál 
ma már? Így több tízezer - ezzel a legtöbb - szavazat érkezett "raklapjainkra".  Ennek köszönhetően 100.000 forinttal 
gazdagodott a szülői munkaközösség kasszája. A pénz már meg is érkezett. A tervek szerint az iskola udvarára szánt 
játszótér kialakítására fordítják majd.  
Mindannyian láthatjuk, hogy milyen kicsi dolog és milyen kevés kell ahhoz, hogy ilyen meglepetést szerezzünk a 
gyerekeknek. Mindkét pályázatnál csak néhány jó szándékú ember odafigyelése kellett ahhoz, hogy a semmiből valamit, 
tehát értéket teremtsünk. Mind a légvárak, mind az iskolai játszótér anyagi hozzájárulása esetén, az oly sokszor szidott 
fészbuk nemes, értékteremtő célokra történő használatával, valós csillogó szemű, mosolygós gyerkőcökkel találhatjuk 
szembe magunkat. Ezúton is köszönetünket fejezzük ki mindenkinek, aki rászánta az időt és szavazott.                  (S.A.)

Közösségi összefogás a közösségi oldalon

 


