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Miről is szólhat ilyenkor karácsony táján a rege, mintsem a szeretetről. Arról 

a tüneményes varázslatról, amely most bejárja, meghódítja a világot és soha 

sem veszít időszerűségéből. A szeretet értékelésével, értelmezésével, ezernyi 

tanulmány foglalkozik. S mennyire igaza van Müller Péter közismert magyar 

írónak, amikor azt állítja, hogy: ”Az ember értékét nem az esze, a műveltsége, 

nem a hatalma vagy a tehetsége, hanem a lényéből áradó melegség minősíti. 

Vagyis a szeretetnek behunyt szemmel is érezhető jelenléte.” Azt hiszem, 

hogy ehhez nem kell külön magyarázatot fűzni és nyilván ahhoz a 

bölcselkedéshez sem fér kétség, amely szerint a szeretet igazából csak akkor 

él, ha mindennap él. Ám, mégis köztudott hogy az igazi szívből fakadó 

szeretetnek, karácsony táján egészen más színezete van. Hogy miért? Mert az 

őszinte karácsonyi szeretet, amit szívből kapsz nem maradt benne a jókívánságokban. Az életre kel, beléd 

költözik, és minden nap veled van. Nem vagy egyedül. Ez a szeretet minden ébredésnél vár, megfogja a kezed, 

elkísér az utcán, vásárol veled a boltban, és veled együtt dolgozik, végzi a feladatokat. Így a hétköznapok, bármit 

is hoznak, bármit is teszel, ünnepnapokká válnak. Álljunk meg tehát e bensőséges, szent ünnepen egy kis időre, 

hogy meggyőződhessünk róla, tudunk-e tiszta szívből szeretni, tudunk-e örülni egymásnak, és ha igen, akkor 

más dolgunk nem lehet a világon, mint küzdeni a legnemesebbért: egymásért.
Egy régi szakácskönyv megsárgult lapjain olvasható egy recept. Én kisütöttem ezt a karácsonyi különlegességet 

és most olvasóimnak is szeretettel nyújtok át egy szeletre valót. Fogyasszák, kérem, jó étvággyal!                (S.A.)

Kedves Olvasóink! Halimba Község Önkormányzatának és a magunk nevében áldott, békés 

karácsonyi ünnepeket és egészségben, szeretetben, jólétben gazdag újesztendőt kívánunk minden 

halimbai lakosnak és családjának!
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Szeretet recept 

Végy egy kilogramm jó meleg szeretetet,
Szitáld át a türelem szitáján,

Nehogy pletykamag kerüljön bele!

Adj hozzá egy liter bátorságot,
Három deci szorgalmat
És egy csipetnyi jóságot.

Azután gyúrd össze egy tojásnyi kedvességgel,
és takard le tiszta jókedvvel.

Ha megkelt, süsd meg a kitartás tüzénél,
Szórd meg asszonyi kacagással,

És tegyél rá pár csepp nyugodt megfontolást.

Annyi darabra vágd fel,
hogy eggyel mindig több legyen,

Mint ahányan vagytok,
Hiszen mindig akad valaki, aki még rászorul. 

Madárbarát óvoda

Zöld Óvoda lévén kiemelt feladatunknak tartjuk, hogy a gyermekek figyelmét is 
felhívjuk a téli madáretetés fontosságára. Minden évben készítünk madárkalácsot 
és megtöltjük a madáretetőinket madáreledellel. Ennek a témának keretében 2018. 
november 28-án madaras-napot tartottunk óvodánkban. Császár Zsolt a Magyar 
Madártani Intézet munkatársa, elkötelezett madárbarát, ragadozó madár szakértő 
volt a vendégünk. Előadása során szólt a téli madáretetésről, a madarak 
szeretetéről, felismeréséről, és a madárgyűrűzés folyamatáról, melyről egy videót is 
megtekinthettünk. Hasznos és érdekes dolgokra hívta fel a figyelmünket, például, 
hogy az egész világon minden madárnak más számú a gyűrűje, így lehet őket 
megkülönböztetni. Ami mindenki számára újdonság volt, hogy megtudtuk, a vízi 
madarakat tilos kenyérrel etetni, hiszen megbetegíti őket, génmutációt okoz náluk 
az úgynevezett „angyalszárny-betegséget”és elvesztik a repülési képességüket, mely számukra akár végzetes is lehet. 
Császár Zsoltnak köszönhetően egy a gyíkokról szóló vándorkiállítást is lehetőségünk volt szemügyre venni 
intézményünkben. Erről a délelőtt folyamán Kovácsné Véber Eszter tartott ismeretterjesztő előadást kicsiknek és 
nagyoknak egyaránt. Megtudhattuk milyen gyíkokkal találkozhatunk a környékünkön, milyen a külsejük, a 
testfelépítésük, érdekességként pedig a lábatlangyíkokról kaptunk számos információt. A bemutató végeztével a 
gyerekek lehetőséget kaptak a gyíkmászás kipróbálására. Az előadás után a hüllőkről szóló transzparensek egész nap az 
óvoda folyosóján maradtak, így minden érdeklődő megnézhette.

Fülöp Dorottya óvodapedagógus

Kedves Halimbaiak!

Örömmel tudatjuk, hogy templomunk régóta várt felújítása elkezdődhet. Pályázati 
lehetőség nyílt 2018 év novemberében a templomok felújításának támogatására max. 15mFt 
összeghatárig. Egyházközségünk pályázott. Az állami és egyházi támogatással együtt 
rendelkezésre áll az a pénzösszeg, amivel már elkezdhető a felújítás és több lépcsőben el is 
végezhetők a szükséges munkák. A belátható időn belüli befejezéshez viszont szükség van a 
lakosság és a község anyagi támogatására is. 
Templomunk képviseli falunk múltját, küzdelmeit, történelmét és meggyőződésünk szerint a 
jövőjét is. Ezért minden halimbainak és Halimbához bármi módon kötődő embernek fontos 
érdeke, hogy ez a felújítás a lehető legjobb minőségben, a legmagasabb színvonalon történjen 
meg. 

Templomunk írott története 1341-ben kezdődik. Ekkor említik először a Szent Kozma és 
Domján vértanú orvosok tiszteletére felszentelt halimbai templomot. Ez a templom a török 
időkben az elnéptelenedett faluval együtt tönkrement. Az 1735-ben újjáépített templomot Bíró 
Márton püspök szentelte fel 1737-ben. 1747-ben már iskolával, 1779-ben pedig új parókiával és 
2 db haranggal is rendelkezik a falu. 1744-től anyaegyházként (Csékút, Padrag, Öcs, Szőc) 
működik a halimbai plébánia a II. világháborúig. A templom tornyát 1887-ben egy vihar miatt le kellett bontani. A romos 
állapotban levő templomot 1898-ban bezárják. A mai templomot 1899 és 1901 között építették fel a régi templom helyén, 
megváltoztatva annak méreteit és tájolását is. Az új templom neoromán stílusban, gótikus jegyekkel épült fel és a környék 
építészetileg legszebb temploma lett. A templom tornyát 1945-ben ágyúlövés érte, súlyosan megsérült a harangjaival 
együtt. Helyreállítása csak 1949-re készült el. A három harangot 1955-ben újraöntötték. Templomunk külső vakolását és 
palafedését az 1960-as években végezték a tetőszerkezet javításával együtt. A templomhajó tetőszerkezete annyira 
tönkrement, hogy a fedéssel együtt teljes cserére szorul, mert már statikailag is veszélyezteti az egész templomot. 

Templomunk külső megjelenése szegényes, romos állapotú.
A felújítás célja az állapotromlás megállítása, az eredeti állapot visszaállítása, hogy méltó helyet biztosítson a hitélethez és 
büszkeséggel töltse el a falu minden lakóját.
A cél eléréséhez kérünk minden jószándékú embert, hogy adományaival segítse a templom és környezete rendbetételét.
A támogatásra lehetőség van:

•  a templomban készpénzben
• csekken postai befizetéssel - a csekkeket eljuttatjuk minden háztartásba, de átvehetők a templom sekrestyéjében és a 

Polgármesteri hivatalban is.
• átutalással a Római Katolikus Plébánia Halimba számlájára: 11748090-20006345 a közleményben kérjük feltüntetni 

„Templom felújítás”. 
• átutalás teljesíthető még : a VESZPRÉMEGYHÁZMEGYEI ÉPÍTÉSI ÉS FELÚJÍTÁSI ALAPÍTVÁNY  11748007-

20058438  sz. számlára. A közleményben fel kell tüntetni: „Halimbai templom felújítására” 
Az ide befizetett összegekről igazolást lehet kérni az adójóváíráshoz. 

Tisztelettel és köszönettel: Római Katolikus Egyházközség Halimba 

TÁJÉKOZTATÓ

 



Művelődési ház hírei

Beszámolók az novemberi programokról 
• Már évek óta egy egész délutánt betöltő program keretében dolgozzák fel a 

halimbai gyerekek Márton nap hagyományait. Az idén november 9-én, 
pénteken délután Márton napi ludasságok címmel A kézműves 
foglalkozáson az óvónők, a tanítónők, a védőnő, a családsegítő és Vajainé 
Szijártó Margit irányításával kreatív ötleteket lehetett megvalósítani: 
mézeskalács libákat, 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 
kisteremben a nagyobb gyerekek és a kisebbeket elkísérő szülők a Ludas 
Matyi című magyar mesét nézhették meg. 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 a 
meleg tea és a házi szörp most sem hiányzott az asztalról.

• November 15-én a Baba-mama klub tartotta összejövetelét.
• Az EJHA Egyesület most is megrendezte ruhagyűjtési és osztási akcióját. Rengeteg ruha gyűlt össze, melyet 

november 17-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!

• November 23-án délelőtt a Pegazus Bábszínház bérletes előadása várta a 
gyermekeket.

• November 24-én, szombaton 20 órától az általános iskola szülői 
munkaközössége szervezett Jótékonysági bált. (A programról ebben a 
számban olvashatnak beszámolót.)

• November 30-án, pénteken délután 16 órától a Vargáné Marika 
közreműködésével hagyományos adventi munkadélutánon azok vettek 
részt, akik saját kezűleg szeretik elkészíteni lakásuk adventi koszorúját és 
egyéb dekorációit. 

Decemberi programok:
• December 3-án hétfőn 10 órától a Hahota Gyermek Színház előadásában Mikulás bácsi bajban címmel 

élőszereplős, interaktív zenés mesejátékkal kezdődött a Mikulás várása.
• December 6-án 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
• December 9-én vasárnap 17.30-kor tartja az EJHA Egyesület hagyományos karácsonyi hangversenyét, 

melyen a veszprémi Szilágyi Harangegyüttes és a Halimba Kórus lép fel. 
• December 12-én, szerdán 15.30-tól Karácsonyi kézműves foglalkozás, karácsonyi csillámtetoválás, 

faműves termékek vására várja a gyerekeket és felnőtteket.
• December 13-án, csütörtökön 10.00 órától meglepetéssel várják az ünnepi Baba-mama klubba a 

kisgyermekeket és szüleiket. 
• December 21-én, pénteken 16 órától az általános iskola tanulóinak Karácsonyi műsorára hívjuk a falu 

lakóit. Terveink szerint a műsor után a Művelődési Ház udvarán újra megrendezzük a Karácsonyi kézműves 
termékek vásárát (méz, sajtok, joghurtok, karácsonyi ajándéktárgyak, apróságok, lekvár, savanyúság, 
fűszeres olajok, aszalt termések, fűszerek, faműves ajándéktárgyak, hímzett ajándéktárgyak). A szülői 
munkaközösség tagjai és Galler-Mike Éva családgondozó süteménnyel és meleg teával (ingyenes) várja a 
gyerekeket. A felnőtteknek forralt bort kínálunk. A műsor után az udvaron a Bodza Együttessel közös 
énekléssel zárjuk ünnepi programjainkat.

Állandó programjaink
• Kedden és pénteken 18.15-től Aerobik torna Somogyi Gyöngyivel.
• Ingyenes testmozgási lehetőség Mozdulj Halimba! elnevezéssel minden szerdán 17.30-tól Tálosi Katalin edző 

várja az érdeklődőket. 
• Szerdán 15 – 16 óra között gyermek zumba foglalkozások Nagy Noémi vezetésével. 
• Minden szerdán 13 -14 óra között Albrecht László falugazdász tart fogadóórát a Művelődési Ház kistermében. 
• Minden hónap 1. csütörtökén 16 órától a Kertbarát kör tartja foglalkozásait.   

Köszönetnyilvánítás

Ezúton szeretnénk köszönetet mondani azoknak az intézményeknek, vállalkozásoknak, magánszemélyeknek, akik 

egész évben és advent időszakában megtartott rendezvényeink sikeres lebonyolításához bármilyen módon 

hozzájárultak. 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 Virt Józsefné Panni néninek, a községi fenyőfák felajánlásáért. 

Tájékoztatjuk a falu lakóit, hogy a Művelődési ház 2018. december 22 – 2019. január 7-ig ZÁRVA tart. 

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.

„Háztól házig, szívtől szívig, az egyik helytől a másikig – a karácsony melege és élvezete 
mindannyiunkat közelebb hoz egymáshoz.” (Emily Matthews)
A Művelődési Ház valamennyi halimbai lakosnak áldott békés karácsonyi ünnepeket és 
eredményekben, együtt töltött programokban gazdag boldog új évet kíván! Várjuk Önöket 2019-ben is!

Lukács Zsanett  

Jótékonysági bál az iskola javára

Henry Drummond szavait idézve: „Ahogy visszanézel az életedre, mindig azok a pillanatok 

magasodnak ki, amikor másokért tettél valamit.” 

2018. november 24-én megtartott Jótékonysági bálunknak több célja is volt. 

Egyrészt szeretnénk a sok munka, rohanás közben szórakozási lehetőséget 

biztosítani. Másrészt nagyon fontosnak tartjuk, hogy tanárok, szülők és 

diákok egy ilyen rendezvény kapcsán is együttműködjenek, hiszen az Ő közös 

munkájuk elengedhetetlen feltétele egy iskola sikeres nevelő-oktató 

munkájának. Emellett persze, ahogy a nevében is szerepel, ez egy 

jótékonysági bál, bevételét teljes egészében a diákokra fordítjuk. Az iskolai 

programok támogatásán kívül, ebben a tanévben biciklitárolót és 

öltözőszekrényeket szeretnénk vásárolni. Nagy örömünkre szolgál, hogy már 

most sok szülő és az iskolához közvetlenül nem kötődő támogató jelezte segítő szándékát. A rendezvényen 76-an 

vettek részt és 287 db pártolójegy talált gazdára. 
Hatalmas összefogásnak vagyunk részesei ilyenkor, hiszen rajtunk szervezőkön kívül az iskola diákjai is nagy 

igyekezettel készültek. Ahogy évek óta mindig, most is a 7. és 8. osztályosok nyitótáncával vette kezdetét a 

mulatság. A csodás báli ruhákat Bellai Orsolya igazította a lányokra, a táncot Nagy Noémi és Kiss Róbert 

tanította be a lelkes tanulóknak. A fellépés után a Herbaporta által készített vacsorát fogyaszthatták el a 

vendégek, majd megnyitotta kapuit a sütibár is. Ez követően hajnalig tartott a tánc, melyet csak a 

tombolasorsolás szakított félbe, ahol 240 értékes nyereményt sorsoltunk ki.

A másfél hónapig tartó szervezés nem volt hiába való: A rendezvény tiszta haszna 421.000 Ft-os bevételt 

eredményezett.

Ezúton is köszönjük mindenkinek a támogatást, akár a bálon való részvétellel, pártolójeggyel, 
tombola felajánlással vagy ezek kombinációjával tette ezt meg!

Köszönjük Kaszap Emőkének, hogy tisztelet díjáról lemondva húzta a talp alá valót hajnalig! Köszönjük a 

fellépő gyerekek kitartó munkáját, hogy egy színvonalas tánccal kápráztatták el a közönséget! Köszönjük a 

Herbaportának a mennyei vacsorát és a szülőknek a sütibárhoz a sok-sok tálcányi finomságot!
Soraimat Széchenyi István szavaival zárnám, bízva abban, hogy az összetartás, a közös összefogás az idő 

múlásával tovább fog erősödni, hiszen egy célért: a GYEREKEKÉRT munkálkodunk. „Egynek minden nehéz, 

sokaknak semmi sem lehetetlen.”
Rostáné Dél Tímea SZMK elnök

 


