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Beszámolók a júniusi programokról 
• Június 4-én hétfőn az óvoda és az iskola szülői közösségei ünnepélyes keretek 

között köszöntötték a település pedagógusait. 
• Június 8-án a helyi iskola tartotta, KI MIT TUD! kulturális bemutatóját. 
• Június 15-én, pénteken 11 órától az általános iskola ballagási ünnepélye volt.
• Június 26-án, tartotta az általános iskola tanévzáró ünnepélyét. 
(Az eseményekről részletes beszámolót ebben a számban olvashatnak.)

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. 
• Az idén augusztus második hétvégéjén, 11- 12-én rendezik meg Halimba legnagyobb rendezvényét a 

Nagyboldogasszony napi búcsút és Falunapot. Gazdag kulturális programok várják a faluban élőket és az 
idelátogatókat. Részletes programajánlatot a következő számban olvashatnak. 

Állandó programjaink
• 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  

 

Művelődési ház hírei

Kulturális bemutató – Ki mit tud?

Június első péntekjének délutánján újra Ki mit tud várta az érdeklődőket. A 
rendezvény fővédnöke Nagy Noémi igazgatónő elmondta, hogy régebben nagy 
hagyománya volt a halimbai iskolában is a bemutatónak, de később abbamaradt a 
rendezvény. A tavaly újra indított programmal nyilvánosságot kívánt adni a 
diákoknak, hogy megmutassák, mivel foglalkoznak szabadidejükben, illetve, hogy a 
tanuláson kívül is lehet valaki tehetséges valamiben: 

- Az iskolában szidjuk őket, ha nem tanulnak, pedig talán mi pedagógusok sem 
tudjuk, hogy miben tehetségesek, mit szeretnek csinálni az iskolán túl. Ez a 
rendezvény egy jó lehetőség arra, hogy diákjaink megmutassák szűkebb és 
tágabb környezetüknek, hogy mely más területeken tudnak eredményeket 
elérni, alkotni. Követendő mintát mutatva ezzel társaiknak. A közel két órás 
műsorban, énekben, több táncműfajban, szavalásban, mutatatták meg tehetségüket a gyerekek. Az egyéni fellépők 
mellett színvonalas csoportos produkciókat is láthatott a közönség. Ilyen volt a zumbás lányok, a néptáncosok 
bemutatója és a 6. 7.-8. osztályos tanulók keringője is, amelyet vastapssal jutalmazott a nagyérdemű. Külön 
kategóriaként jelent meg az új örület a peonza. A maroknyi játékszer az idősebbeknek egyértelműen a gyermekkoruk 
kedvencét, a búgócsigát juttathatta eszükbe, mely színes forgással képes volt elvarázsolni a nagyérdeműt. (SA)

A Szülői Munkaközösség tájékoztatója
A Ki mit tud keretein belül az iskola Szülői Munkaközössége Jótékonysági vásárt 
szervezett. Az érdeklődők házi készítésű tejtermékeket, mézeket, zöldség 
palántákat vásárolhattak. A Szülői Munkaközösség standjainál is nagy volt a 
sürgés-forgás: frissítőket házi süteményeket, szendvicseket kínáltunk. A 
rendezvény végén örömmel konstatáltuk, hogy a célkitűzésünket megtudjuk 
valósítani: összejött annyi pénz, hogy a -sajnálatos módon tönkretett raklapbútorok 
helyett - rönkpadokat tudjunk készíttetni az iskola udvarára!
Köszönjük mindenkinek, aki valamilyen formában támogatott minket! 
Bár nincs annyi hely, hogy mindenkit felsoroljak, de külön köszönetet szeretnénk 
mondani Galler-Mike Évának, aki a műsor ideje alatt házi limonádét készített a jelenlévőknek és két hatalmas kosár 
pogácsával is hozzájárult vásárunk sikeréhez!
Az elmúlt tanévekben példaértékű volt a szülői összefogás, segítségnyújtás, bízunk benne, hogy ez az elkövetkezendő 
években is így marad! Köszönjük az idei tanévben kapott sok-sok támogatást, mellyel az iskolába járó gyermekek 
programjait támogatták és hozzájárultak ahhoz, hogy terveink szerint szeptembertől egy szebb udvar várja őket! 
A Szülői Munkaközösség nevében jó pihenést, sok örömöt kívánok a nyárra!

Rostáné Dél Tímea
SzM elnök

Ballagási ünnepély

2018. június 15-én tartotta iskolánk hagyományos ballagását. A 11 órakor 
megszólaló csengő hangja után, végzős diákjaink osztályfőnökeikkel utoljára mentek 
végig a tantermeken, majd a Művelődési Házba vonultak át. Az időjárás 
szeszélyessége miatt az idei évben bent az épületben folytatódott az ünnepség. A 
népes vendégsereg olyannyira betöltötte a termet, hogy diákjaink a folyosóról és a 
másik teremből hallgatták az ünnepi műsort. A 7. osztályosok műsora után, a 8. 
osztályosok nevében Szabó Attila mondott búcsúbeszédet, felelevenítve az eltöltött 8 
év legszebb emlékeit. Iskolánk vezetője Nagy Noémi személyre szóló útravaló 
gondolatait követően egy szál virággal köszönték meg végzős diákjaink 
pedagógusaiknak a hosszú évek munkáját. (SA)

A 2017/ 2018-as tanévben búcsúzó 8. osztályos tanulóink: Antal Gábor, Horváth Tamás, Inhof Kiara, Krützner 
Laura, Kukla Rebeka, Lendvai Tamás, Liplin Nikolett, Pej Szabolcs, Somogyi Márk Krisztián, Szabó Attila 
Gergő, Szabó Csaba
Osztályfőnökök: Antal Melinda (alsó tagozaton) Horváthné Gáspár Bianka, Berkiné Gáspár Edit, Kiss Róbert 
(felső tagozaton)

Elmúlt tehát a búcsú pillanata is. Az iskola valamennyi tanulója és dolgozója nevében kívánjuk, hogy 
terveitek, céljaitok, álmaitok valóra váljanak!

Erzsébet tábor – Zánka

Az Erzsébet program által meghirdetett sikeres pályázatnak köszönhetően iskolánk 70 
tanulója élvezhette a gondtalan pihenést június 17- 22-ig Zánkán. Az időjárás is a kegyeibe 
fogadott bennünket, hiszen a kezdeti szeszélyes időjárás után, a hét közepétől szinte 
mindennap a strandolásé volt a főszerep. A fürdőzés mellett gazdag és változatos programok 
követték egymást: éjszakai túra, Ki mit tud, táncház, Oláh Gergő és Nárai Erika koncert, 
sportversenyek, sárkányhajós evezés, gokart, trambulin. A szerencsések még „médiasztárok” 
is lehettek, hiszen több tévécsatorna is meginterjúvolta a gyerekeket élményeikről. Néhányan 
pedig a rajzfilmek szinkronizálásának rejtelmeibe tekinthettek be, Nárai Erika 
szinkronszínész jóvoltából. Az idei évben is összemérték erejüket fociban a nyirádi és halimbai 
csapatok. A táborozók ellátása pedig minden igényt kielégített. A bőséges étkezések mellett, 
tanulóink vásárlási kuponokat, törölközőt, pólót, kulacsot, hátizsákot is kaptak. 
Nagy Noémi igazgató elmondta, hogy az idei évben nincs okuk panaszra, hiszen a nyár 
folyamán további két napközis jellegű tábor is várja a gyerekeket. Mindkét tábor költségeinek 
finanszírozása szintén az Erzsébet program sikeres pályázatának köszönhető. 

- Július 9– 13 között az alsó tagozatos tanulóknak szervezzük meg a hagyományos Életmód 
tábort. A következő héten pedig a felsősöket várjuk szintén öt napra, az Unaloműző táborba. Mindkét tábor 
programjában szerepel fürdőzés, kirándulás, kézműves-, tánc- és sportfoglalkozás. Ezekkel a táborokkal a családokon 
próbálunk segíteni, hiszen - míg a szülők dolgoznak - vigyázunk a gyermekekre, ellátást és tartalmas programokat is 
biztosítunk számukra. Mindkét táborba csak 500 Forint önrészt kellett befizetni, amely tényleg csak jelképes összeg, 
ahhoz képest, amennyibe ténylegesen kerül a tábor. A szervezésben és a lebonyolításban aktív segítséget nyújtanak a 
Művelődési Ház, a Védőnői Szolgálat és a Család és Gyermekjóléti Szolgálat munkatársai. Előre is köszönjük a 
segítségüket.– zárta gondolatait Nagy Noémi. (SA)



Sikereink

Tanítványaink közül ebben a tanévben is többen vettek részt tanulmányi, közösségi és sportversenyeken, 
bajnokságokon. A több fordulós internetes levelezős versenyek inkább otthoni kutatómunkát, míg a tanulmányi és 
sportversenyek a szaktanárok és diákjaik aktív és komoly felkészülését igényelték. A következőkben a teljesség igénye 
nélkül válogattunk néhány olyan megmérettetést, ahol méltán lehettünk büszkék iskolánk diákjaira és pedagógusaira. 

• Elmetorna bajnokság
A megyében egyedüli Elmetorna referencia iskolaként, továbbra is nagy hangsúlyt fektetünk a játékos gondolkodás 
fejlesztésre. Tanév végéhez közeledve az idén is megrendezték alsó tagozatos kollégáink Elmetorna bajnokságunkat. 
Nagy örömünkre több tanulónk is benevezett a versenyre. A rendelkezésre álló másfél óra alatt, a tanév során 
megismert játékokkal kellett játszani. 
A verseny eredménye:

1. osztály
1. helyezett Budi Kevin
2. helyezett Gősi Eszter
3. helyezett Nagy Fruzsina 

2. osztály
1. helyezett Farkas Armandó
2. helyezett Berke Rebeka
3. helyezett Nagy Ottília

3. osztály
1.   helyezett Németh Levente
2.  helyezett Drei Alexa
3.  helyezett Gyulovics – Marton László

4. osztály
1. helyezett Rózsa Bence
2. helyezett Boldizsár Rebeka
3. helyezett Rosta Rebeka 

• „7mérföldes csizmában heted7 határon át” című mesevetélkedőn a 3. és 4. osztályos tanulókból álló 3 fős 
csapatok több fordulón is részt vettek. 3. osztályból Drei Alexa, Kiss Miklós, Makkos Anna, Szabó Vanessza, a 4. 
osztályból Boldizsár Rebeka, Rosta Rebeka, Rózsa Bence, Valdinger Johanna, Kukla Rozina, Pej Hajnalka, Roik 
Emília, Kalmár Márton. Felkészítő tanáraik: Holczinger Ottóné és Tóthné Horváth Nóra

• Olvasási versenyen Nagyalásonyban Boldizsár Rebeka I.helyen végzett.
• Évek óta visszatérő versenyzői vagyunk, a Kislődön megrendezett Szeresd a magyart! Hungarikum 

vetélkedőnek. Az idei évben Földi Veronika, Földi Odett, Pelczhoffer Orsolya és Schvarczkopf Mónika alkotta 
csapat képviselte iskolánkat. Felkészítő tanáruk: Nagy Noémi. 

Sport eredmények
• Iskolán kívüli versenyeken, aerobik sportágban Domonkos Liliána 4. o., úszásban Kovács Kata 5. o. tanuló ért el 

sikereket. 
Atlétika

Kisiskolák versenye
Körzeti forduló

• svéd váltó: 1. helyezett (Dallos Bálint, Boros Brúnó, Ruttner Máté, Ódor Tamás)
• 800 m síkfutás: Pej Szabolcs 2. helyezés

Megyei forduló
• svéd váltó: 5. helyezés

Diákolimpia 
Körzeti forduló

• 100 m síkfutás: Ódor Tamás 3. helyezés
• 300 m síkfutás: Ódor Tamás 1 helyezés
• 4x100 m váltó futás: 2 helyezés (Ódor Tamás, Baksa Dániel, Ruttner Máté, Kovács Gábor)

Megyei forduló
• magasugrás: Kovács Anna 1. helyezés, Ruttner Máté 1. helyezés, Kovács Gábor 2. helyezés
• 300 m síkfutás: Ódor Tamás 3 helyezés

Országos döntő: 
• magasugrás, Kovács Anna 15. helyezés, Kovács Gábor 10. helyezés, Ruttner Máté 11. helyezés

Valamennyi versenyen, megmérettetésen részt vett tanulónknak tiszta szívből gratulálunk, a 
pedagógusoknak és a szülőknek pedig köszönet a felkészítésért, támogatásért. Külön kiemeljük Szilágyi 
Tibor nyugdíjas testnevelő önzetlen felkészítő tevékenységét.

Nagy Noémi igazgató

Kitekintő- könnyed nyári programok a térségben

• II. Ajkai Motoros Nap július 14-én, szombaton az ajkai 

Sportcentrum parkolójában. A programok között motoros 

felvonulás, közlekedésbiztonsági előadás, vezetéstechnikai 

tréning, ügyességi versenyek, motoros kaszkadőr bemutató, 

műszaki tanácsadás. Kiegészítő programként kulturális 

bemutatók is várják az érdeklődőket. 

• III. Hazajáró Napok - július 19–22. (csütörtök-vasárnap) Vár a Kinizsi Vár! Szeretettel várják Nagyvázsonyba, 

a III. Hazajáró napokra az érdeklődőket naponta 10 és 18 óra között lovagi bemutatókkal, a Hazajáró műsor 

arcaival! Egész napos gyermekprogramok, solymászat, kovácsműhely, vásár, színpadi programok, 

gyermekelőadások, ugrálóvár, labirintus szerzetesrendi piac, a Pendely és a Kan-Tátika együttes, Kinizsi 

Ötpróba és számos meglepetés, szombaton Várbál várja az érdeklődőket! 

• Képzelt riport egy amerikai popfesztiválról című musicalt mutatja be a veszprémi Pannon Várszínház 

július 28-án szombaton 21 órakor az ajkai Kristály Fürdőben. 

• Július 27 és 29 között kerül megrendezésre Sümegen a Jakab Napok fesztivál, az érett bor és a vadászat 

ünnepe. A neves eseményen a legfinomabb borok mellett koncertekkel, koronglövő versennyel, folklór gálával és 

főzőversennyel várják a fesztiválozókat.

• Idén július 20-29. között lesz a 28. Művészetek Völgye Kapolcson, Vigántpetenden és Taliándörögdön. 

Magyarország legnagyobb összművészeti fesztiválján közel 1200 programmal és produkcióval - köztük 

koncertekkel, színházi előadásokkal, irodalmi estekkel, közösségi programokkal, interaktív játékokkal és új 

udvarokkal - várja a látogatókat.

Legjobb németesek kirándulása Ausztriába

Minden idegennyelvet tanuló számára nagy élmény, amikor először használja 
a nyelvtudását az iskolán kívül. Olyan helyzetben kell magát megértetnie, 
amikor a saját anyanyelvét nem érti a partnere. – mondta Kovács Zsolt 
nyelvtanár. Ezért is vitte tanév végén Ausztriába, a legszorgalmasabb német 
nyelvet tanuló tanítványait. 

- A kirándulásnak több célja is volt: egyik, hogy a tanulók beszéljenek német 
anyanyelvű személyekkel, s ezáltal olyan pozitív élményt szerezzenek, hogy 
megszólaltak németül és meg is értették őket. Aki pedig még nem volt külföldön, élje át azt az élményt, hogy 
mindenki németül beszél körülötte, minden felirat németül olvasható. Igaz a kirándulás másik fő célja Ausztria 
legnagyobb vidámparkjában eltölteni néhány kellemes órát, az esős időjárás miatt nem valósulhatott meg, de 
élményekben gazdag programokat találtunk helyette. Ezekről a következőket nyilatkozta: 

- A magyar határt átlépve „eltévedtünk”. Mindenkinek meg kellett kérdezni egy kedves osztráktól, hogy merre 
menjük a kijelölt célunk felé. Először mindenki tartott az első megszólalástól, de a kezdeti lámpalázat, izgalmat 
leküzdve minden gyerek ügyesen oldotta meg a feladatot. Ezek után a fraknói Hüllőkiállításra a belépők vásárlása, 
már senkinek sem okozott gondot. Kovács Zsolt záró gondolatként fontosnak tartotta elmondani, hogy a kirándulás 
utazását Halimba Község Önkormányzata támogatta. Egész napra rendelkezésükre bocsátotta a falubuszt és nem 
kellett útiköltséget sem fizetni a gyerekeknek. Az iskola ezúton is köszönetét fejezi ki a támogatásért. A 
legszorgalmasabb németes tanulók, akik részt vettek a kiránduláson: Földi Veronika, Kiss Anita, Pelczhoffer 
Orsolya, Schvarczkopf Mónika, Bakos Dávid, Földi Mátyás, Simon Martin. (S.A.)

Tanévzáró

2018. június 26-án délután tartottuk tanévzáró ünnepélyünket. A 3. 

osztályosok igazi vakációs hangulatot teremtettek műsorukkal. Nagy Noémi 

igazgató újra felelevenítette a tanév legjelentősebb eseményeit, versenyeit. Ezt 

követően azon diákjaink kerültek a középpontba, akik kiemelkedő tanulmányi, 

közösségi, vagy egyéb tehetségük megmutatkozásával emelték iskolánk 

hírnevét. Végül a nyolcadik osztályosok átadták az iskola zászlaját a hetedik 

osztályos tanulóknak. Az ünnepély után az osztálytermekben került sor a 

bizonyítványosztásra. Minden tanulónknak és dolgozónknak kellemes pihenést 

kívánunk! (SA)


