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A karácsony előtt négy héttel vasárnap meggyújtjuk az első gyertyát, 
feldíszítjük (a kevésbé kreatívak megveszik) az adventi koszorút, az ablakba 
tesszük a karácsonyi futófényeket, és tülekedünk az üzletekben 
bevásárláskor. De vesszük-e a fáradtságot, van-e időnk arra, hogy pontosan 
megértsük az advent jelentését. Az advent a várakozás, készülődés időszaka. 
A természet is ilyenkor megpihen, energiát gyűjt a megújhodásra, a tavasz 
eljövetelére. Mi emberek azonban pont ebben az időszakban vagyunk talán a 
legfelpörgetettebbek. Azért hajtunk, hogy a mi karácsonyunk legyen a 
legszebb, a mi ajándékaink a leggazdagabbak, és mire lezuhanunk a szentesti 
asztalhoz, már feszültek, fáradtak, ingerültek vagyunk. Hová is lett az advent igazi lényege? A lelki 
megtisztulás, az egymásra figyelés, a közös beszélgetések öröme? Olvassunk, üljünk le este az asztalhoz, közösen 
beszélgetni, szakítsunk egymásra időt. Lassítsuk le a gondolatainkat, hallgassuk meg a másikat, hagyjuk, hogy a 
gyermekeink is elmondhassák az őket foglalkoztató kérdéseket. És amennyiben valódi odafigyelést tanúsítunk, 
újra érzékelhetjük a család fontosságát, erejét. A meglassulás, az elmélkedés alatt fel is töltődünk energiával, a 
beszélgetések alkalmat biztosítanak a jövő tervezésére. Kell is ez, hogy a következő év kihívásait a lehető 
legjobban tudjuk teljesíteni.  Ehhez kívánok mindnyájunknak erőt, türelmet, kitartást.       (Schvarczkopf Anita)

„Karácsony készül, emberek!
Szépek és tiszták legyetek!

Súroljátok föl lelketek,
Csillogtassátok kedvetek, 
Legyetek újra gyermekek, 
Hogy emberek lehessetek!”    

         (Wass Albert) 

Kedves Olvasóink! Mivel következő lapszámunk legközelebb csak január közepén jelenik meg, engedjék meg, 
hogy Halimba Község Önkormányzatának és a magunk nevében áldott, békés karácsonyi ünnepeket és 
egészségben, szeretetben, jólétben gazdag újesztendőt kívánjunk minden halimbai lakosnak és családjának!  

Adventi gondolatok 

 

Tóbel János       
polgármester 

Schvarczkopf Anita        
szerkesztő

A Márton-napi délutánunkat november 9-én csütörtökön tartottuk meg a 
Zsebibaba csoportba járó gyerekeknek és szüleiknek.
Nagyon örültünk a nagy érdeklődésnek, a résztvevők nagy létszámának. 32 fős 
csoportunkból alig hiányzott néhány gyermek. 
Röviden elmeséltük Márton püspök életét. A történet után elmondtuk a kedvelt 
„Réce, ruca, vadliba” kezdetű mondókánkat, ezután pedig libáról szóló dalokat 
énekeltünk. A szülők is csatlakoztak az énekléshez. Így a gyerekek is bátrabban, 
nagyobb lelkesedéssel daloltak.
A „Gyertek haza ludaim”- játék után kézműveskedés következett. 
Vattakorongokból készíthettek kedves libákat kicsik és nagyok. A libazsíros 
kenyér és a meleg tea elfogyasztása után már majdnem besötétedett. 
Elindultunk lámpásainkkal. 
Körbejártuk az óvodát, majd mindenki ment hazafelé óvatosan, vigyázva arra, hogy minél tovább világítson a 
Márton-napi fény.         Csikainé Bauer Magdolna óvodapedagógus

Márton-nap a Zsebibaba csoportban

 

Az egyik legnagyobb közösségi oldalon bukkantam rá, két olyan helyi vállalkozásra, amelyek néhány hete nívós 
elismerésben részesültek. Ismerjék meg őket! 
November közepén Sümegen tartotta ünnepi évzáró rendezvényét az Éltető Balaton - 
felvidékért Egyesület, melynek keretében több helyi termelőkből és vállalkozókból álló 
védjegyes vehette át Védjegy oklevelét.  Közéjük tartozott a halimbai Csernovicné Szabó 
Szilvia is, aki egyedi kézműves termékek készítésével végez értékőrzést. Szilvia szeretete a 
népművészet iránt már egészen fiatalon kezdett kibontakozni. Az EKKA design néven 
működő vállalkozásában a hagyományos csipke terítők, hímzett terítők, kötények ugyanúgy 
megtalálhatóak, mint a ma oly divatos kézzel hímzett sapkák, nadrágok, szoknyák, ingek, 
polók vagy a nagyobb ünnepekre – karácsony, húsvét - alkotta díszek, dekorációk. Termékeit 
teljes odaadással, kézzel készíti. Néhány hónapja mesélte, hogy ebben a tevékenységben az a 
jó, hogy két teljesen egyforma darabot nem lehet készíteni, mindegyik egy kicsit más. Szokta 
is mondani a vásárlóinak, hogy ilyen ruhadarabokat biztosan nem látnak majd másokon, így 
egyedi lehet öltözetük. Meg persze mindenkinek ad valami plusz jó érzést az is, ha tudja, hogy 
direkt neki csinálták. Őt pedig az teszi boldoggá, amikor látja, hogy másoknak is tetszik, amit 
készít. Gyönyörű alkotásai magas minőséget és odafigyelést képviselnek, melyek között 
mindegyik korosztály megtalálhatja a neki megfelelőt. Horgolt és kötött termékeit minőségi 
alapanyagokból, egyedi minták segítségével alkotja. Szilvia tavaly csatlakozott az egyesülethez, ahonnan a 
hatékonyabb marketing tevékenységéhez várt segítséget. Emellett nem titkolt vágya volt már akkor is az Éltető 
Balaton-felvidék védjegy megszerzése.   Ez a vágya most teljesült. 

Halimbán nem csak Szilvia kapta meg a „A Vidék Minősége- Éltető Balaton-
felvidékért Védjegyet”. Tóbel János és Bencze Andrea Herbaporta – falusi 
vendégasztal szolgáltatása, Harmóniában a természettel szlogennel ajánlja saját 
termesztésű és feldolgozott termékeit.  Jánosék már korábban elnyerték a címet, 
de most egy újabb elismeréssel gazdagodtak. Novemberben résztvevői voltak a 
veszprémi Arénában megrendezett Bakony Expo-nak. A rendezvény a minőségi 
helyi termékeknek biztosít megjelenést. Összehozza a helyi termelőket és a 
minőségi helyi termékre vágyó fogyasztókat. Elmondták, hogy ők, mint 
Herbaporta – falusi vendégasztal szolgáltatásként, a Gasztro sátorban a megye 
neves éttermei mellett kaptak helyet, és a saját ötletük alapján összeállított 
Halimburger elnevezésű óriás szendvicset készítettek ott helyben. A saját alapanyagaikból összeállított szendvicsük -
csirkés, tarjás és házikolbászos – feltéttel készült. Emellett az egyik legsikeresebb ételüket, a házi kocsonyát szinte 
pillanatok alatt elkapkodták az éhes vásározók. De a halimbai gulyást sem kellett hazahozniuk. Elmesélték, hogy 
többen megkérdezték tőlük, hogy mitől halimbai a gulyás. Elárulták, hogy belefőzték „a szívüket és a lelküket”, és 
természetesen helyi zöldfűszerekkel ízesítették. Innivalónak szintén saját szörpjeikből készült üdítőket és forró 
italokat kínáltak. A közönség szavazatai alapján 2017. évben a „Gasztroudvar kedvenc helye” kitüntető címet nyerték 
el. Sikerüknek titkát abban látják, hogy mindenféle adalékoktól és vegyszerektől mentes, saját maguk által előállított 
alapanyagokból készült ételeket készítenek. Úgy tapasztalják, hogy az embereknek igényük van a minőségi 
gasztronómiára.  

Mindkét vállalkozásnak gratulálunk és további sikeres munkát kívánunk! 

Köztünk élnek – sikeres vállalkozások 

 

(S.A.)

Iskolánk Szülői Munkaközössége november 19-én, szombaton este a 
Művelődési Házban rendezte meg Jótékonysági bálját, melynek bevétele 
tanulóink javát szolgálja majd. A szülők nevében Rostáné Dél Tímea a Szülői 
Munkaközösség elnöke köszöntötte a megjelenteket, s beszámolt a tavalyi 
évben végzett munkájukról. Zárszavában megköszönte azok adományát is, 
akik, bár most nem tudtak eljönni, de támogatójegy vásárlásával, 
tombolatárgy felajánlással nyújtottak segítséget. Ezt követően Pintérné 
Németh Tímea felkészítésében a 6. osztályos tanulók vidám színdarabban 
adtak ízelítőt az iskola hétköznapjaiból. Az ízletes vacsora az Arács Szíve 
Vendéglő jóvoltából került az asztalokra. Az est fénypontját a 7. – 8. 
osztályos diákok nyitótáncát Nagy Noémi igazgató tanította be. A 
színvonalas előadáshoz Kis Róbert szakmai tanácsokkal, Bellai Orsolya pedig a lányok ruháinak 
előkészítésével nyújtott segítséget. Emellett mindhárman aktív részesei is voltak a produkciónak. A 
bemutatott keringőt vastapssal jutalmazta a közönség. Majd folytatódott a zene és a tánc, de a talpalávalót már 
Kaszap Emőke szolgáltatta. A tombolasorsoláskor számos értékes tombolatárgy talált gazdára. 
Ezúton szeretnénk köszönetet mondani mindenkinek, aki hozzájárult a bál sikeres lebonyolításához, illetve 
adományával támogatta iskolánkat. Külön köszönjük a szervező és segítő szülőknek, felkészítőknek és a fellépő 
tanulóinknak a munkáját.          (Schvarczkopf Anita)

Jótékonysági bál az iskola javára 

 



Rövid hírek a novemberi programokról 

Már novemberben is változatos programok várták a Művelődési Házba látogatókat. 
• November 3-án kézműves foglalkozás tette színesebbé az őszi szünet 

napjait. A résztvevők családias hangulatban kellemes kreatív 
élményeket szerezhettek maguknak. A barkácsolás után pedig meleg tea, 
sült tök és sütőtökös maffin várta a résztvevőket. 

•  Az EJHA Egyesület most is megrendezte ruhagyűjtési és osztási akcióját. 
Rengeteg ruha gyűlt össze, melyet november 11-én, szombaton osztottak 
szét a rászorulók és az érdeklődők számára. A ruhákon kívül ágyneműk, 
cipők, táskák és gyerekjátékok is voltak szép számban. Az egyesület 
ezúton mond köszönetet minden adakozó kedvű embernek, aki részt vett 
a gyűjtésben!

•  Már évek óta egy egész délutánt betöltő program keretében dolgozzák fel 
a halimbai gyerekek Márton nap hagyományait. Az idén november 10-
én, pénteken délután Márton napi ludasságok címmel elevenítették 
Szent Márton legendáját és a hozzá tartozó népi időjárásjóslatokról is 
beszéltek.  A kézműves foglalkozáson az óvónők és a tanítónők 
irányításával kreatív ötleteket lehetett megvalósítani: libás bábokat, 
képeslapokat és persze az elmaradhatatlan Márton – napi lámpást is. 
Emellett szintén a témával kapcsolatos ludas népi játékok és dalok 
teremtettek vidám hangulatot. A program legfényesebb színfoltja, no 
meg csúcspontja is persze a lámpás felvonulás volt. A lámpások 
hangulatos fényeket varázsoltak a már besötétedett Művelődési Ház 
udvarán. A libazsíros kenyér és a házi szőlőlé most sem hiányzott az 
asztalról.

•  November 16-án a Baba- mama klub tartotta foglalkozását. 
•  November 17-én, pénteken délelőtt az óvodás és alsó tagozatos gyerekek vettek részt a Pegazus színház 

előadásán. 
•  November 18-án, szombaton 20 órától az általános iskola Szülői Munkaközössége szervezett Jótékonysági 

bált. (A programról bővebben ebben a számban olvashatnak.)
•  November 24-én, pénteken délután Vargáné Marika vezetésével az adventi koszorú készítésének fortélyait 

sajátíthatták el az érdeklődők. 
 

• December 6-án, szerdán Halimbára is megérkezett a Mikulás. Délelőtt az 
iskolában, óvodában, délután pedig a Művelődési Házban találkozhattak 
vele a gyerekek. Mindenhol kedves fogadtatásban volt része. A 
Kultúrban a Hársfa óvoda dolgozói műsorral is kedveskedtek a 
gyerekeknek. Természetesen az ajándékozás sem maradhatott el. A 
Mikulás távozása előtt még ígéretet tett arra, hogy ha a gyerekek jók 
lesznek, jövőre ugyancsak ellátogat hozzájuk. Az idén is voltak olyan 
gyerekek, akikhez személyesen is ellátogatott. 

Ünnepi programajánló

• Az Együtt a Jövőért Halimbán Egyesület sok szeretettel hívja az érdeklődőket, 2015. december 10-én, 
vasárnap 17 órára a Művelődési házba, ahol az újonnan alakult Halimba kórus és Bodza együttes adott 
adventi koncertet. (A programról ebben a számban olvashatnak.)

• December 13-án, szerdán 10 órától a Hahota Gyermek Színház A suszter manói című zenés előadását 
nézhetik meg a gyerekek.

•  December 13-án, szerdán 15.30 órától Karácsonyi kézműves foglalkozás várja az érdeklődőket. 
•  December 14-én, csütörtökön délelőtt karácsonyi meglepetéssel várják a kisgyermekes családokat a Baba – 

mama klubba. 
•  December 14-én, csütörtökön délután a Kertbarát kör tartja összejövetelét. 
• December 22-én, pénteken 16 órától az általános iskola alsó tagozatosainak Karácsonyi műsorára hívjuk a 

falu lakóit. A műsor után a Művelődési Ház udvarán Karácsonyi kézműves termékek vásárát tartjuk, ahol 
az alábbi termékeket lehet megvásárolni: mézek, sajtok, joghurtok, szörpök, lekvárok, fűszerezett olajok, 
szappanok, karácsonyi díszek, hímzett ajándéktárgyak. Az iskolai Szülői Munkaközösség tagjai meleg 
teával és süteménnyel várják a gyermekeket.

Művelődési ház hírei

 

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. 
• Aerobik torna Somogyi Gyöngyi vezetésével. Az órák kedden és pénteken 18.30 – kor kezdődnek. 
• Jóga foglalkozás minden csütörtökön 17.30 –kor Lázár Gabriella vezetésével.
• Gyermek zumba foglalkozás Nagy Noémi vezetésével. Az órák szerdai és pénteki napokon 15.15- 16 óráig 

tartanak. 
• Gyermek néptánc oktatás Varga István vezetésével, minden kedden 14.30-tól.

Köszönetnyilvánítás

Ezúton szeretnénk köszönetet mondani azoknak az intézményeknek, 
vállalkozásoknak, magánszemélyeknek, akik az advent időszakában 
megtartott rendezvényeink sikeres lebonyolításához bármilyen módon 
hozzájárulnak. Köszönjük: 

• a Dr. Szalai Miklós Általános Iskola, a Hársfa Óvoda, a Védőnői és 
Gyermekjóléti Szolgálat, a Községgazdálkodás és az Emlékház 
dolgozóinak.

• Külön köszönjük Ghiczy Norbert helyi vállalkozónak, hogy évek óta 
édességekkel tölti meg a Mikulás puttonyát, amelyet a gyermekek a 
falusi Mikulás ünnepélyen kapnak meg és Rózsavölgyi Lászlónak a 
Télapó munkakör ellátását. 

• Köszönetünket fejezzük ki Tárnok Károly Vörösmarty utcai és Dél Károly 
Dózsa utcai lakosoknak a községi fenyőfák felajánlásáért. 

Tájékoztatjuk a falu lakóit, hogy a Művelődési ház 2017. december 23 – 2018. 
január 2-ig ZÁRVA tart. 
A Művelődési Ház – IKSZT áldott békés Karácsonyi Ünnepeket és 
eredményekben gazdag Boldog Újévet Kíván valamennyi halimbai lakosnak!

 
Sok szeretettel várjuk jövőre is rendezvényeinken! 

Lukács Zsanett  

A programok változásának jogát fenntartjuk. 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.

Önkormányzati információ
• A szőci út felől (Ifjúság utca mögötti részen) elkészültek az új telkek kialakításához szükséges közműhálózati 

munkálatok. Az új utcában most hat építési telken kötöttük be a szennyvíz és vezetékes ivóvízhálózatot. 
• Az előző évekhez hasonlóan idén is biztosított a kormány ingyenes tüzelőanyagot a kistelepülésen élő 

szociálisan rászorulóknak. Az önkormányzat idei évben is pályázott a programra. Az elbírálás során 49 
köbméter tűzifát kaptunk. Ezt a helyi rendelet alapján rászorultsági alapon 33 igénylő között osztjuk szét 
még decemberben. 

Tóbel János polgármester

A halimbai Együtt a Jövőért Egyesület az idén is karácsonyra hangoló zenei ajándékot nyújtott át a falu 
lakóinak. 
A művelődési házban a szervezők nevében Kovács Attiláné az egyesület titkára köszöntötte az érdeklődőket. A 
bevezető gondolatok után a néhány hónapja alakult Halimbai Kórus lépett a színpadra. Az amatőr tagokból – 
többnyire óvónőkből álló – énekkar első nyilvános fellépésén, Grőberné Adorján Renáta vezényletével 
karácsonyi dalokat és kórusműveket énekeltek. Az őket követő Bodza együttes Egy ajándék története címmel 
lépett fel. A kórus és az együttes közösen előadott dalai tovább színesítették a repertoárt. A koncert végén a 
közönség bevonásával együtt elénekelték a nagy klasszikust, a Csendes éj kezdetű dalt.  A közel egyórás 
programot a közönség vastapssal jutalmazott.  Az előadók és a szervező egyesület úgy érzi, minden jelenlévőnek 
segített ráhangolódni a karácsony méltó megünneplésére.        (S.A.)

Karácsonyi lélekmelegítő

 


