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Művelődési ház hírei

Rövid hírek a februári programokról 

• Február 5, 6, 7-én, az óvodások bújtak farsangi jelmezbe. Az idei évben a mulatságok az óvodában 
voltak. (Részletes beszámolót ebben a számban olvashatnak.)

• Február 9-én, szombaton délután filmvetítés várta a gyerekeket. A résztvevők száma meghaladta a 20 
főt. A „halimbai mozi” a jövőben tovább folytatódik. Újabb filmek várják a fiatalokat. 

• Február 13-án, szerdán 15.30-tól Valentin napi kézműves foglalkozáson ajándéktárgyakat, és a 
Valentin naphoz kapcsolódó díszeket lehetett készíteni. 

• Február 15-én délelőtt Márton Eszter mohácsi származású, most már 
halimbai lakos és családja jóvoltából egy kicsit a mohácsi busójárás 
forgatagába tekinthettek be az iskolás gyerekek. A program első részében 
filmvetítés keretében mutatták be a Mohácsi busójárás kialakulásának 
történetét, és a mostani tavaszváró, téltemető népszokás előkészületeit és 
magát az utcai farsangi forgatagot. Majd kifelé menet a kultúr udvarán 
beöltözött busók fogadták a diákokat, akik egy kissé meglepődve (és félve) 
közelítettek a népviseletbe öltözött, maszkot viselő busók felé. A kezdeti 
félelmet legyőzve, néhány perc után többen már közös szelfi képeket is 
készítettek velük. Az udvaron rögtönzött táncház alapozta meg a jókedvet. 
Zárásként elégették a telet jelképező kiszebábot. Ezúton köszönjük Márton 
Eszternek a színvonalas programot és Mráz Attilának (Ifjúság u.) a 
szénabálát, amely a kiszebáb alapjául szolgált. 

• Február 16-án, jótékonysági bált szervezett az óvoda. (Részletes beszámolót ebben a számban 
olvashatnak.)

• Február 19-én, kedden a Pegazus színház bérletes előadása várta a gyerekeket.
• Február 20-án „Kortalanok” elnevezéssel újra elindult a Nyugdíjas klub. Az első alakuló megbeszélésre 

közel 40 szépkorú jött el.  Most a közös ötletelés, beszélgetés, tervezés folyamata kezdődött meg. A 
résztvevők eldöntötték, hogy havonta találkoznak majd. Ezeken az alkalmakon a beszélgetések mellett, 
aktuális és közérdekű témákat nyújtó előadásokat, kulturális programokat szeretnének megvalósítani. 
Terveik között szerepelnek még, kirándulások, színházi és zenei programok, illetve más hasonló civil 
szervezetekkel való közös találkozók szervezése is. Emellett szívesen 
fogadnak minden olyan ötletet, amely a klub minél szélesebb 
tagságának igényét kielégíti.  A csoport megalakulását, összefogását 
és annak szervezési feladatait Poór Istvánné Viol, Mohos Vendelné 
Magdi, Torma Istvánné Joli és Németh Sándorné Irén vállalták 
magukra. Aktív és önzetlen munkájukkal nagyban hozzájárultak 
ahhoz, hogy ilyen szép létszámmal tudott újjászületni a nyugdíjas 
klub. 

• Február 22-én, pénteken a felső tagozatos diákok tartották Valentin 
napi rendezvényüket. 

• Február 23-án, szombaton az általános iskola alsós gyerekeinek 
farsangi mulatsága volt a Művelődési Házban. (Az iskolai farsangi 
mulatságokról ebben a számban olvashatnak.)

Márciusi programok
• Március 1-én, pénteken 15 órától Farsangi játszóház várta a 

gyerekeket. A foglalkozáson mókás játékok nyújtottak szórakozást. 
Az ügyeskezűek álarcokat készítettek, csillám tetoválást kérhettek és 
a farsangi fánk sem hiányozhatott az asztalról. 

Busó-hét az óvodában

Az idei farsangi időszakban nagyon különleges élményben lehetett része 
óvodásainknak (majd az iskolásoknak és a falu lakóinak is): igazi 
mohácsi busók jártak Halimbán. Hogy lehet ez?
Bő egy éve a faluba költözött Mohácsról két kicsi gyermekkel egy család, 
akik a busójárás aktív résztvevői voltak. Az óvónő végzettségű édesanya 
felajánlotta, hogy segítségünkre lesz egy projekt megvalósításában az 
óvodában. Persze az iskolásokra is mindig gondolunk, ezért ők is 
lehetőséget kaptak a különleges élményszerzésre. Első lépésként egy 
videót néztünk meg az óvodában, melyből sok hasznos információt 
megtudhattunk a busókról. A népszokás eredetileg azzal a céllal jött 
létre, hogy a törököket elűzzék Mohácsról és környékéről. Betekintést 
nyerhettünk egy fafaragó műhely működésébe is a filmben, illetve 
döbbenten vettük tudomásul, hogy a busó álarcot disznóvérrel festik ma 
is. Márton Eszter gyönyörű sokac népviseletbe („szép busó”) öltözve 
kommentálta a gyerekeknek a látottakat, majd kézbe vehették az 
álarcot, bundát, a kereplőt, kolompot és egyéb eszközöket, népi 
hangszereket. Másnap, dobozkartonból minden Csipkebogyó csoportos 
óvodás elkészíthette a saját busó álarcát. Ezt követően egy helyi 
asztaloshoz, Kovács Róberthez látogattunk el, aki megmutatta, sőt kézbe 
adta a gyerekeknek a fafaragás kézi szerszámait. Sokan bátortalanul 
véstek, faragtak, de Robi türelmesen bíztatta a gyerekeket. Nagy meglepetésünkre készített nekünk egy 
busó álarcot is, melyet a gyerekekkel együtt fejezett be. Ezután megcsodáltuk az asztalosműhely mai, 
modern gépeit, eszközeit is. Az óvodába visszatérve kifestettük a gyönyörű busó álarcunkat, - ha nem is 
disznóvérrel, de - a hagyományhoz hű színekkel. 
Ilyen előkészítést követően érkezett el a várva várt busó-nap. Az udvaron gyűlt össze az óvoda apraja-
nagyja. A szülőket is meghívtuk a nem mindennapi látványosságra. A sokac lányok táncoltak és énekeltek, 
a kicsi és nagy busók huncutkodtak a gyerekekkel és cukrot osztogattak nekik. Ekkor égettük el a kisze-
bábot is, mellyel reméljük, hogy végérvényesen elűztük a telet. Köszönjük Márton Eszternek és 
családjának ezt a páratlan lehetőséget!

Kovács Attiláné

Farsang van, farsang van, járjad a táncot gyorsabban…

Gyermekfarsang a halimbai óvodában

Különösen várt esemény a gyermekek életében a farsangi időszak.
A farsang a mókázásnak, a vidámságnak, a táncos mulatozásnak is 
helyet adó népszokás. Egy könnyedebb, felszabadultabb érzést biztosít, 
mely különösen vonzó tevékenységekre ad lehetőséget az óvodában. 
Ilyenkor a legizgalmasabb elfoglaltság, más ruhájába, „bőrébe” bújni, 
ami alól természetesen mi, óvodapedagógusok sem voltunk kivételek, a 
gyermekek nagy örömére. Ezidőszakban valamennyi nevelési 
területünk, tevékenységünk ehhez a témához kapcsolódik. Előtérbe 
kerültek a bolondos mesék, mint A brémai muzsikusok, Az aranyszőrű 
bárány vagy a Kolontos Palkó, de a versek, mondókák, csúfolódók, népi 
gyermekjátékok, dalok is a farsang hangulatát idézték. A farsangi 
időszakot a gyermekeknek szervezett bál tette színesebbé. Ebben az évben hagyományteremtő módon az 
óvoda alkalomhoz illően feldíszített épületében, csoportonként szerveződött a vigadalom és a mulatság: 
szülők, nagyszülők, testvérek részvételével. A délután jelmezes felvonulással vette kezdetét, a 
maskarákhoz illő versikékkel is készülhettek a nagyobbak. A jókedvhez hozzátartoztak a mókás játékok, 
versengések: fánk- és pufievő verseny, lufiterelés, lufis tánc, seprűs tánc… a játékban, mókázásban 
megfáradt gyermekek, a szülők által készített csodás sütemények és frissítő mellett pihenhették ki 
magukat. 

                                                                                      Dorosziné Szántó Erika



• Március 2-án Kinect party szórakoztatta a művelődési házba látogatókat. Aki viszont nyugodtabb 
kikapcsolódásra vágyott az Torma – Szabó Anett segítségével a gyöngyfűzés rejtelmeivel ismerkedhetett 
meg. Ezúton köszönjük Anett kreatív munkáját. 

• Március 4-én a Családsegítő – és Gyermekjóléti és Védőnői Szolgálat munkatársai ruhaosztással 
segítették a rászoruló családokat. 

• Március 9-én délután házi készítésű bonbonokat készíthettek az édesség imádók. 
• Március 12-én az éves Tüdőszűrésre várták a falu lakosságát.
• Március 14-én, csütörtökön 16 órától az 1848/49-es forradalom és szabadságharc tiszteletére ünnepi 

megemlékezés lesz a művelődési házban.  A műsort az általános iskola 5. osztályos tanulói adják. 
• Március 21-én, csütörtökön délelőtt Baba- mama klub várja a kisgyermekes családokat.
• Március 23-án, szombaton délután Pingpong verseny lesz.

Állandó programjaink
• Ingyenes testmozgási lehetőség Mozdulj Halimba! elnevezéssel minden szerdán 18 órától Tálosi Katalin 

edző várja az érdeklődőket.
• Minden kedden 17 órától a Halimbai Kórus tartja próbáit. 
• Szerdán 15 – 16 óra között gyermek zumba foglalkozások Nagy Noémi vezetésével. 
• Minden hónap 1. csütörtökén 16 órától a Kertbarát kör tartja foglalkozásait.
• Minden hónap 1. szerdáján 16.15-től a Kortalanok Nyugdíjas Klub tartja összejövetelét. 

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! 

Tisztelt halimbai lakosok, kedves gyerekek!
• 2019. március 25-én, hétfőn 10 órakor és 11 órakor kezdődő a „Medvék élete” című előadásra várjuk 

Önöket. Az előadást Csizmadia Károly,  a Kittenberger Kálmán Növény- és Vadaspark zoopedagógusa  
tartja! A helyi óvodások, az általános iskola alsó tagozata szervezett formában vesz részt az előadáson, 
azonban várjuk a falu lakóit is.
Ehhez kapcsolódik kérésünk….az előadást bővítenénk egy mini mackó kiállítással. A kiállítás március 25-
től március 29-ig a Művelődési Házban, nyitvatartási időben lesz megtekinthető. Amennyiben 
rendelkezik bármilyen méretű, régi, új plüssmackóval, és a rendelkezésünkre bocsájtja, a Hársfa 
Óvodában, illetve a Művelődési Házban szívesen fogadjuk március 21-ig.
Várjuk a felnőttek régi, a gyerekek mai mackóit!!!! Köszönjük!

Lakossági tájékoztatás
• Ezúton tájékoztatjuk a falu lakosságát, hogy az idei évben a Falunap időpontja 2019. augusztus 17- 18. 

(szombat, vasárnap).
• Tájékoztatjuk a település lakosságát, hogy Halimba Község Önkormányzatának Testületi üléseinek 

időpontja, és azok napirendi pontjai az ülést megelőző 5 nappal kerülnek meghirdetésre a településen lévő 
lakossági hirdetőtáblákon. Az ülések mindenki számára nyilvánosak.  Az ott készült jegyzőkönyvek a 
Községi Könyvtárban, nyitvatartási időben (hétfő és csütörtök: 15 – 18 óráig) megtekinthetők. Ezúton 
hívjuk és várjuk a lakosságot az ülésekre, illetve ajánljuk az ott készült jegyzőkönyvek megtekintését. 

Tóbel János 
polgármester

Családi juniális és jótékonysági bál a templom felújításáért

Az EJHA Egyesület tagjai falusi összefogásra hívják fel Halimba 
lakóit és az itt dolgozó jószándékú embereket. Szeretnénk 2019. 
június 8-án szombaton délután egy családi rendezvényt szervezni a 
Művelődési Ház udvarán, este pedig egy jótékonysági bált. A bevétel 
teljes összegét a templom felújítására ajánlanánk fel együtt, mi 
halimbaiak. Aki szeretne részt venni a szervezésben, vagy ötletével 
segíteni tudja a terv megvalósítását, kérem, jelentkezzen nálam a 

következő telefonszámon: 06-20-552-2626. Számítunk minden olyan jó emberre, 
akinek fontosak a halimbai értékek!

                                                                                        Kovács Attiláné Ágota

Múltidéző jótékonysági bál a halimbai óvodásokért

 A Halimbai Óvodásokért Alapítvány és a Szülői Munkaközösség azzal 
a céllal szervezi meg évről-évre hagyományos jótékonysági bálját, hogy 
a szülők, szponzorok anyagi támogatásával, tárgyi felajánlásaival 
segíteni tudja az óvodában ellátott gyermekek fejlődéséhez, 
élményszerzéséhez, alkotó tevékenységéhez szükséges eszközök 
beszerzését. 

Az alapítvány bevételének egyik legjelentősebb forrása az 
óvodabál, ami 2019. február 16-án került megrendezésre. 
Intézményünk az idei évben ünnepeli fennállásának 45. 
évfordulóját. Ez alkalomból nosztalgikus időutazásra hívtuk kedves vendégeinket, az 
elmúlt 45 év zenéjének, divatjának, ételeinek, használati tárgyainak, játékainak 
felidézésével. A folyosón elhelyezett régi és új fényképek nézegetése közben többen magukra ismertek, 
felelevenítették az óvodához fűződő élményeiket.

A Művelődési ház nagyterme kissé szűkösnek bizonyult, mert 112 vendéget hellyel kínálni, 
táncparkettet biztosítani nem volt egyszerű feladat! Kovács Attiláné óvodavezető köszöntőjében 
beszámolt az elmúlt időszak eseményeiről, a további tervekről. A bőséges, finom vacsorát óvodánk 
konyhai dolgozói készítették. Éjfél közeledtén a több mint 100 tombolatárgy kisorsolása keltett 
izgalmas pillanatokat.  Az emelkedett hangulatú, hajnalig tartó mulatsághoz a zenét Berki Barnabás 
szolgáltatta. „Sok jó ember kis helyen is elfér” magyar közmondás ezen az estén hatványozottan igaznak 
tűnt! A bál hangulatát meghatározta az összefogás, az adakozás, a segíteni akarás szívet-lelket 
melengető érzése. Nagyon szerencsések vagyunk, hogy ilyen összetartó közösséghez tartozunk, 
amelynek segítségében mindig bízhatunk!

Köszönjük a szponzoroknak, a rendezvényt patronáló szülőknek, hogy lelkes munkájukkal, 
támogatásukkal lehetővé tették a színvonalas esemény megrendezését.
Amennyiben a Halimbai Óvodásokért Alapítványt szeretné támogatni az adó 1 százalékával, 
kérem, írja be a kedvezményezett adószámához: 18929964-1-19

„Aki nem hisz abban, hogy mennyi jó ember van,
Az kezdjen el valami jót tenni,

 S meglátja, milyen sokan odaállnak mellé!”
(Böjte Csaba)

                                                                                  Babosné Hock Márta 
Halimbai Óvodásokért Alapítvány

kuratóriumi elnök

Iskolások farsangja

A február a halimbai iskolában a farsang jegyében telt. Az alsó 
tagozatosok február 23-án, szombaton délután tartották farsangi 
mulatságukat. Minden osztály rövid zenés produkcióval lepte meg a 
közönséget. A jelmezes felvonulás és egyéni bemutatkozás során 
láthattunk olyan saját kezűleg készített jelmezeket is, mely a szülők 
ötletességét, kreativitását bizonyította. A vidám tánc, mókázás után a 
büfében- az édesanyák, nagymamák szorgos kezeit dicsérő - finom 
sütemények várták a gyerekeket. Ezek után az osztálytorták 
elfogyasztása „már csak hab volt a tortán”.  A felső tagozatosok február 
22-én megrendezett Télbúcsúztató programját a Diákönkormányzat szervezte Kovács Zsolt 
vezetésével. A résztvevők csapatokat alkotva versengtek egymással. A mókás vetélkedő ügyességi 
feladatai mindenki nevetőizmát megmozgatták. A bál király és királynő választás idei győztese 
Pelczhoffer Orsolya és Kovács Gábor 8. osztályos tanulók lettek. Mindkét rendezvény az iskola Szülői 
Munkaközösségi tagjainak aktív közreműködésével és támogatásával valósult meg. A programokat 
záró tombolasorsolásokon számos értékes nyeremény talált gazdára. (SA)

Lukács Zsanett  


