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Tájékoztató

A lakosság részéről folyamatos az érdeklődés a „téli rezsicsökkentés” címen beígért támogatás tárgyában.

Első körben azok a háztartások kaptak 12.000,-Ft jóváírást, akik vezetékes gázzal vagy távhővel fűtenek. Emellett 
azon önkormányzatok kaptak szociális célú tűzifa beszerzésére támogatást, akik a tavalyi szociális célú tűzifa 
pályázaton támogatásban részesültek. Erre tekintettel Halimba Község Önkormányzata 12 m3 tűzifa 
megvásárlására kapott támogatást, melyet 2019. március 31-ig kell felhasználni. A szociális célú tűzifa 
előreláthatólag októberben vagy novemberben lehet kérelmezni. A kiosztás az eddigi gyakorlat mentén, szociális 
alapon fog történni, figyelembe véve a háztartás jövedelmi viszonyait.

Az ezt követően kihirdetett, „téli rezsicsökkentés kiterjesztése” kormánydöntés alapján azon háztartások kapnak 
pénzbeli támogatást, ahol a településen nincs vezetékes gázhálózat. Mivel Halimbán van, ezért a tűzifával fűtő 
háztartások pénzbeli támogatásban nem részesülnek.

A médiában megjelenő „minden háztartás kap támogatást” tartalmú cikkek tehát tévesen fogalmaznak, Halimbán a 
csak tűzifával fűtő háztartások pénzbeli támogatásban, jóváírásban nem részesülnek, csupán szociális tűzifára 
adhatnak be kérelmet ősszel, melynek elbírálása a szociális és jövedelmi viszonyok figyelembe vételével fog történni.

Halimba, 2018. június 06.
 Tóbel János

 polgármester

 

Önkormányzati hírek

Művelődési ház hírei

Beszámolók a májusi programokról 
• Május 24-én, csütörtökön 10 órától a Baba-mama klub keretében Kovács Zoltán mentő szakápoló tartott előadást, a 

csecsemők újraélesztéséről és a gyermekkori balesetek megelőzéséről. A résztvevők hasznos és használható 
ismeretekkel gazdagodtak. 

• Május 25-én délelőtt Gyermeknap a település intézményeinek és szülői közösségeinek szervezésében.(Részletes 
beszámolót ebben a számban olvashatnak!)

Júniusi előzetes: 
• Június 8-án 16 órától a helyi iskola tartotta, KI MIT TUD! kulturális bemutatóját. 
• Június 15-én, pénteken 11 órától az általános iskola ballagási ünnepélye lesz.
• Június 26-án, kedden 17 órakor tartja az általános iskola tanévzáró ünnepélyét. 

Júliusi programajánló 
• Július 9 – 13- ig az Erzsébet program keretében az alsó tagozatos napközis tábor várja a gyerekeket.
• Július 16 – 20 –ig szintén az Erzsébet program keretében a felső tagozatos gyerekeknek lesz napközis tábor. 
Mindkét tábor programjában kirándulások, strandolás, kézműves foglalkozás és még egyéb hasznos és kellemes 
kikapcsolódást nyújtó szórakozás várja a táborozókat. 

Állandó programjaink
• Minden kedden 17 órától a Halimba Kórus tartja próbáit. Minden énekelni szerető lakost sok szeretettel várnak! 
• Minden szerdán 13 -14 óra között Albrecht László falugazdász tart fogadóórát a Művelődési Ház kistermében. 
• Aerobik torna Somogyi Gyöngyi vezetésével. Az órák kedden és pénteken 18.00 – kor kezdődnek. 
• Minden hónap 1. csütörtökén 16 órától a Kertbarát kör tartja foglalkozásait. 

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.

Sok szeretettel várjuk rendezvényeinken! 
Lukács Zsanett  

Emlékezés

 „Élj úgy, hogy ne vegyenek észre ott, ahol vagy, de nagyon hiányozzál onnan, ahonnan elmész!” Victor Hugo

2018 májusában elhunyt falunk köztiszteletben álló tanárnője Vajainé Dabosi Márta. Róla 

emlékezünk ebben a pár sorban: Márta a pápai Petőfi Sándor Gimnázium kémia tagozatának 

elvégzése után a pécsi Janus Pannonius Tudományegyetem tanárképző karán szerzett 

matematika – kémia szakos tanári képesítést. 1982 nyara volt, amikor kezébe vette diplomáját, s 

szeptembertől már itt a halimbai iskolában tanított. 2011 augusztusáig volt tantestületünk 

tagja. Tanítványai közül többen úgy emlékeznek rá, mint a mindent megtevő osztályfőnökre 

vagy a gyermek és ifjúságvédelmi felelős munkát szívén viselő segítőre. Kollégái csendes, 

visszahúzódó személyiségét elfogadták és tiszteletben tartották, hiszen munkájában precíz és 

pontos volt. Kreatív ötleteivel és jó kézügyességével segítette az iskola szabadős programjait. 

Hasznos szakmai segítséget adott kollégáinak és a hozzáfordulóknak. Játékos feladatokkal is 

igyekezett megszerettetni tantárgyait. Tanítványai közül többen az ő magasszintű szakmai felkészültségének és 

motivációjának köszönhetően választottak kémiával vagy matematikával kapcsolatos pályát. Családi életében 

maximális és példamutató helytállással nevelte három gyermekét, akikre mindig is büszke volt. Márta 

gyógyíthatatlan betegségben 58 éves korában halt meg. Emlékét megőrizzük! Nyugodjék békében! (SA)

Ez a nap más, mint a többi - gyermeknap 

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 25-én 
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 ostorcsattogástól volt 
hangos az udvar. A betyárbemutatón a vállalkozó kedvűek maguk is 
kipróbálhatták az ostorokat. . Eközben a nagyteremben az alsós tanító nénik és a 
kreatív szülők kézműves foglalkozással, arcfestéssel és csillámtetkóval várták a 
gyerekeket. Majd a felső tagozatosok a borongós időjárásra való tekintettel – az 
eredeti malomvölgyi kirándulás helyett - az iskolába mentek át, ahol változatos 
feladatokkal mérhették össze tudásukat és ügyességüket. Közben az ovisok is megérkeztek 
a kultúrba és bekapcsolódtak a programokba. A „tombolni” vágyók az ugrálóvárban vagy a 
trambulinon élhették ki magukat. Ezen a napon a játszótér játékai sem maradtak árván, de 
a legnépszerűbb talán most is a körhinta volt. Az időjárás sajnos nem volt kegyes, mivel 11 
óra felé orkánszerű széllel és özönvízszerű esővel csapott le a vihar a falura, így a szabadtéri 
gyermeknapi programok abbamaradtak és a hagyományos májusfa kitáncolás is elmaradt. 
A már ilyenkor megszokott jégkrém azonban így is mindenkihez eljutott. Az időjárásra való 
tekintettel az ovisokat és az iskolásokat a közben érkező szülők és a falubusz szállította 
vissza intézményeikbe. Ezúton is köszönet nekik érte! (SA)

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 a bálba belépő- vagy támogatójegyet, 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



Szülő – suli program indult 

Iskolánkban is egyre magasabb a nehezebb körülmények között élő hátrányos 
helyzetű tanulók száma. Ebben az évben, s további két éven át európai uniós 
forrásból támogatott programokkal, egyéni fejlesztő foglalkozásokkal és egyéb 
családi rendezvényekkel kívánunk segíteni azokon a tanulóinkon, akik szociális 
hátrányokkal küzdenek. – adta a tájékoztatást Nagy Noémi igazgató, a program 
szakmai vezetője. 
- A „Szülő- suli” elnevezéssel zajló projektet a pápai Tankerületi Központ pályázta 
és a megyéből még rajtunk kívül további három általános iskola vesz részt benne. 
Iskolánkból 12 tanulónak és családjuknak tudtunk lehetőséget biztosítani a 
részvételre. Persze ez nem jelenti azt, hogy a többi tanuló teljesen ki lesz zárva a 
programokból, hiszen több olyan rendezvény és foglalkozás is lesz, amelyen az iskola 
minden tanulója részt vehet. 
Az igazgatónő elmondta, hogy nagyon széles palettát ölel át a projekt. Az egyéni fejlesztő foglalkozások mellett, tanulás - 
módszertani, önismereti, egészségügyi drog- és bűnmegelőzési tréningek, tantárgyi vetélkedők, tematikus 
műhelyfoglalkozások segítik a gyerekek munkáját. Emellett tárgyi eszközök vásárlására is lesz lehetőség: tanulást segítő 
és támogató fejlesztő- és digitális eszközök kerülnek beszerzésre. 
Hozzátette még, hogy a gyerekek mellett nagyon számítanak a családok aktív és tevékeny részvételére is. 
- Hisszük és tapasztaljuk, hogy a támogató családi háttér mindig motiváló erővel bír a tanulóknál. Azok a diákok, akikkel 
otthon is megbeszélik és segítik az iskolai munkát, azok sikeresebben veszik az akadályokat és sokkal pozitívabban 
viszonyulnak, akár a nehezebb helyzetekhez is. Családi programjaink egy része a közösen eltöltött kellemes kikapcsolódást 
nyújtó tartalmas szabadidős programokat jelentik, másrészt tanulás-, konfliktuskezelés-, egészségügyi szemléletformáló 
műhelyfoglalkozásokon várjuk a szülők aktív részvételét. A közösen eltöltött időn túl, hasznos és a mindennapi életben jól 
alkalmazható ötletekkel, tanácsokkal próbáljuk segíteni őket, de lehetőséget biztosítunk az egyéni gondok, speciális 
problémák személyre szabott megoldáskeresésére is. Ezúton is kérem a kedves szülőket, vegyenek részt programjainkon. A 
családi rendezvények helyszíneiről és időpontjairól a mentortanároktól és az osztályfőnököktől kapnak majd mindig 
információt. 
Záró gondolatként őszinte reményét fejezte ki a program sikerével kapcsolatosan:
- Bízom benne, hogy három év múlva a projekt zárásakor tanulóink tanulmányi eredménye javul, a családok támogató 
partnerként tekintenek az iskolára és diákjaink a későbbiekben pozitív élményekkel gondolnak majd vissza általános 
iskolai éveikre.(SA)

„Százholdas Pagony” az Emlékházban

Ki ne ismerné A. A. Milne kedves és tanulságos történeteit Micimackóról és 
barátairól? Mindazok, akik olvasták vagy látták mesefilm formájában, azoknak nem 
kell bemutatni Róbert Gida bájos mackóját, a folyton ugráló Tigrist és a világra 
rácsodálkozó kis erszényest, Zsebi babát. A történet hősei minden nap 
felelevenednek a helyi Hársfa Óvodában, hiszen ott találhatjuk a bájos 2-3 éveseket 
a Micimackó, a világra rácsodálkozó 4-5 éveseket a Zsebi baba, míg az iskolára 
ugrásra kész 6-7 éveseket a Tigris csoportban. Ő róluk szól ezen történet, melyet 
most megosztok kedves olvasóimmal. 
A helyi óvodások rendszeres látogatói az Emlékháznak. Minden évszakban 
ellátogatnak hozzánk, hogy a természet sajátosságait testközelből figyeljék meg. 
Korosztálynak megfelelő foglalkozásokkal várjuk őket: így csodálkozunk rá a 
legkisebbekkel a kert szépségeire és kincseire, így veteményezünk vagy termést 
takarítunk be a nagyobbakkal. Az érdeklődésre való tekintettel – mely a korábbi évekhez képest 2017-es évben igen 
kiemelkedő volt– az óvoda pedagógusaival közösen arra vállalkoztunk, hogy rendszeresítjük a látogatásokat, melyre a 
középsősöket, azaz a Zsebi baba csoport óvodásait jelöltük ki. A nagy létszámra való tekintettel hetenként csak a csoport 
harmadát fogadjuk, azaz alkalmanként 10 főt, nevelőik kíséretében. A kihelyezett, kerti „tanórákkal” nem a következő 
kertész generáció kiképzését vállaltuk, hanem a korosztálynak megfelelő kompetenciák gyakorlását, a kézműves 
munkákkal a finom motorikus mozgás fejlesztését tűztük ki elérendő célként. Mindezen ismeretek átadását kertészeti 
munkák köré csoportosítottuk, hiszen végtére is egy kertet jelöltünk ki „tanterem” gyanánt, ahol a „padokat” a gyógy- és 
veteményágyások, a „krétát” pedig a növények szimbolizálják. 
Február végére tűztük ki az első látogatást, mikor még hó borította a tájat, de már egy-két bátor „vállalkozó” évelő, ugrásra 
készen várta a tavaszt. Megérkezve 10 kissé megszeppent szempár nézett rám kíváncsian, várva érkezésük valódi célját. A 
hideg időjárásra való tekintettel az üvegházba vezettem őket, ahol a korosztálynak megfelelő tanmenethez igazodva, a 
hajtatás és csírázás rejtelmeibe avattam be a kis kezeket. A feladat magvetés volt palántanevelés céljából. Ahhoz, hogy 
minden gyermek a teljes csoportból részt vegyen a foglalkozásokon, három héten át ugyanazon típusú feladatokat 
„kínáltunk” számukra némi elmélettel és sok-sok gyakorlattal. Így a február vége és a kora tavaszi hónapok a 
palántanevelésről szóltak az üvegházban, majd a fóliasátorban. A magvetés hol szaporító közegekbe, hol fedett helyen, 
ágyásokba történt.
Majd április végén, május elején az ismeretterjesztés került fókuszba. A kertészkötényt szögre akasztva inkább a 
megfigyelésre helyeztük a hangsúlyt, némi kézműves foglalkozással fűszerezve. Így kukkantottunk be a madárodúkba és a 
rovarhotelbe. Ismerkedtünk a virágzásról, azok módjairól, beszéltünk szereplőiről. S, hogy a kezek is dolgozzanak, 
rovarhotelt barkácsoltunk, madárfészket fontunk és csoportmunkában pillangóetetőt készítettünk. Az elkészült 
alkotásokat a gyerekek saját óvodájuk kertjében kihelyezhették, így lehetőségük volt a madár és bogárvilág testközeli 
tanulmányozásához is. 
Majd mikor a fagyosszentek, azaz Pongrác, Szervác és Bonifác is búcsút intettek, jöhettek a melegigényes 
palántanövények. Ehhez olyan palántákat használtak fel, melyeket maguk veteményeztek még saját kezűleg a kora 
tavaszi hónapokban. A kinti feladathoz a Zsebi baba csoport részére még márciusban külön kert készült, melyben 3 darab 

„MINDENNAPI KENYERÜNK”

 „Kenyér vagyok, mindennapi kenyér,
Lelki kenyér az éhező szíveknek,
Asztaláldás mindenki asztalán.''

( Reményik Sándor )

Kedves Sütni vágyók!

A következő időpontokban ismét befűtésre kerül a falukemence, így lehetőség nyílik kenyér 
sütésére.

Tervezett időpontok:
• 2018. június 29. péntek
• 2018. augusztus 31. péntek
• 2018. szeptember 14. péntek

 A kemencében 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 egy élesztőre van 
szükség, amit a részvevőknek kell hozniuk. Ha valakinek saját receptje van, az szerint is 
elkészítheti a kenyerét. A kemencében langalló, kalács és más finomságok is elkészíthetők.
A falukemence befűtéséről a helyi önkormányzat gondoskodik.

Jelentkezés és bővebb tájékoztatás: Galler-Mike Éva családsegítőnél 
8452 Halimba, Ady Endre u. 15 (az orvosi rendelő épületében);  Tel: 06 20 470 9515

emelt ágyást alakítottunk ki, gyermekméretekhez igazodva. A kertet „Nyuszi kertnek” kereszteltük, gondolva a 
Micimackó mese egyetlen kertészére, azaz a Nyuszira. Így kerültek elsőként a jégsaláta, majd a főzőtök és végül a 
paradicsom palánták a talajba, ahol, azóta is növekednek, fejlődnek.
A kerti foglalkozásokat az óvodai tanév végéig, azaz június közepéig terveztük. A gyermekek és pedagógusaik lassan nyári 
szünetre mennek, de a 2018/2019-es tanév kezdetével folytatás következik. Szeptembertől, a már nagycsoportos 
óvodásokat újra visszavárjuk a kertbe az őszi munkák idejére. Így lehetőséget kapnak, hogy a vegetációs idő fontosabb 
kertészeti munkáit, az adott időszak természeti sajátosságait testközelből megismerhessék. Innen is köszönöm a nevelőik 
segítségét, hogy a velük való foglalkozásban, elméjük tornáztatásában és kézügyességük fejlesztésében hétről hétre nekem 
is részem lehet. 

Imre Zsuzsanna

Madarak és Fák Napja a Malomvölgyben

Óvodánk már 7 éve - 2011 óta - működik Zöld Óvodaként. Így kiemelt feladatunknak és 
szívügyünknek tartjuk a környezetvédelmet. Mivel névadónk a hársfa, és a madarakat is 
szeretjük, minden évben az egyik kiemelt zöld ünnepünk a Madarak és Fák napja. 
Előzményként, ráhangolódásként idén is erdei óvoda hetet rendeztünk. Minden nap 
kirándulhattak egy kicsit a gyerekek: például a lovas tanyára, dombokra, a tóhoz vagy az 
Emlékházba. Ezzel célunk a gyerekek lakóhelyének megismertetése és az egészséges 
életmódra nevelés iránti igény kialakítása.
Május 12-én, szombaton - a Madarak és Fák Napja alkalmából- szerveztük meg a szokásos 
Malomvölgyi kirándulásunkat.
Programunk elején a Madarak és Fák napjáról hallgathattunk meg egy rövid ismertetőt, 
amire érdemes volt figyelni, hiszen a tesztben számos kérdés vonatkozott az elhangzottakra. 
Ezután a szülők és gyermekek csapatokba rendeződtek, majd kezdődhetett a játék. A 
csoportok összesen 9 állomáson keresztül mérhették össze tudásukat különböző mozgásos, 
gondolkodtató és környezetvédelmi feladatokban.  A végén az eredményhirdetés következett, 
ahol minden csapat egy apró díjat vehetett át. Ezt követően konyhánk dolgozói ebéddel 
kedveskedtek minden résztvevőnek. Idén az időjárás is nagyon kegyes volt hozzánk, hiszen egész héten gyönyörű időnk 
volt. Az ízletes étel elfogyasztása után lovaglás és légvár várta a gyerekeket. Meglepetésként érte a gyerekeket, amikor a 
badacsonytomaji tűzoltók is kivonultak a helyszínre. Az óvodások beülhettek a tűzoltóautóba és bevetés közben is 
megnézhették a lánglovagokat. 
Nagy örömünkre szolgál, hogy évről évre nagy érdeklődés fogadja a programunkat. Idén 105 felnőtt és gyermek vett részt 
az eseményen.

                                                                                Fülöp Dorottya / óvodapedagógus


