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Művelődési ház hírei

Júliusi programajánló 

• Június 14-én pénteken délelőtt a helyi általános iskola tartja Ballagási ünnepélyét.

(Forrás: Valasztas.hu)

• LMP: 7 (2,06 %)

• Július 15 – 19 -ig szintén az Erzsébet program keretében a felső tagozatos gyerekeknek lesz napközis tábor. 
• Július 1 – 5- ig az Erzsébet program keretében az alsó tagozatos napközis tábor várja a gyerekeket.

Mindkét tábor programjában kirándulások, strandolás, kézműves foglalkozás és még egyéb hasznos és kellemes 
kikapcsolódást nyújtó szórakozás várja a táborozókat.

• Június 13-án a Baba-mama klub várta a kisgyermekes családokat. 
• Június 8-án az EJHA egyesület szervezésében volt jótékonysági délután a felújításra váró templom javára. 

• Június 25-én kedden délután iskolai Tanévzáró ünnepély.

• MUNKÁSPÁRT : 0 (0,00%)  

Júniusi programok:

• Június 22-én szombaton este 17 – 22 óráig Múzeumok éjszakája rendezvény lesz a Gyógynövényes kertben.  
Ekkor kerül átadásra a Dr. Szalai Miklós Emlékház felújított múzeumi része is. Az este során kerti játékok, 
szalonnasütési lehetőség és igazi piknik hangulat várja a résztvevőket. Részletes program a hirdetőtáblákon és a 
postaládákba bedobott szórólapokon. 

 
Rövid hírek az májusi programokról 

• Május 2-án délután az Anyáknapi kézműves foglalkozáson ötletes és kreatív ajándékkészítésre volt lehetőség. Az 
édesség sem hiányzott az ajándékok sorából, mivel saját kezű bonbont is készíthettek a résztvevők. 

• Május 3-án, pénteken délelőtt a Pegazus Bábszínház idei tanévben utolsó bérletes előadása szórakoztatta a 
legifjabb korosztályt. 

Megjelent 344 (35,83%)

Bélyegzőlenyomat nélküli szavazólapok száma: 0

• JOBBIK –: 34 (10 %)

Érvénytelen, lebélyegzett szavazólapok száma: 4 (1,16%)

• DK : 30 (8,82%) 

• MSZP-PÁRBESZÉD: 11 (3,24%)

• Május 22-én szerda délután az óvoda tehetségműhelyei mutatkoztak be a falu lakóinak. 

• MI HAZÁZNK: 21 (6,18%) 
• MOMENTUM: 16 (4,71 %)

• Május 24-én, pénteken délelőtt Gyermeknap a település intézményeinek és szülői közösségeinek szervezésében. 
Részletes beszámoló ebben a számban.

• Május 11-én, szombaton, a Családi Egészségnapon a megszokott szűrővizsgálatok, előadások, személyre szabott 
életmódtanácsadások mellett, gyermekműsor, táncbemutatók és az elmaradhatatlan egészséges falatkák kóstolója 
várták a falu lakóit. Részletes beszámoló ebben a számban.

• Május 26-án vasárnap a Művelődési Ház nyújtott helyszínt az európai parlementi választások lebonyolításának. 
Ennek helyi eredményei a következők: 

• Május 23-án, csütörtökön délután a helyi iskola tartotta, KI MIT TUD! kulturális bemutatóját. 

A belföldi szavazóköri névjegyzékben szereplő választópolgárok száma 960 fő.

A lebélyegzett szavazólapok száma: 344

• Május 16-én Baba – mama klub várja kisgyermekes szülőket. 

Érvényes szavazólapok száma: 340 (98,84%)

• FIDESZ – KDNP :  210 (61.76%)

Feldolgozottság: 100,00%

• MKKP: 11 (3,24%)

Nem szavazott 616 (64,17%)

1. osztály

Atlétika

• Ódor Tamás távolugrás és 100 m-es síkfutás: 1 helyezés

2. osztály

• Kovács Anna: távolugrás és 60 m-es síkfutás: 1. helyezés

• Évek óta visszatérő versenyzői vagyunk, a Kislődön megrendezett Szeresd a magyart! Hungarikum vetélkedőnek. Az 
idei évben Gfellner Ábel, Pelczhoffer Orsolya, Soltész Evelin és Kovács Gábor alkotta csapat képviselte iskolánkat. 
Felkészítő tanáruk: Nagy Noémi. 

2. helyezett Balassa Botond

1. helyezett Nagy Fruzsina és Gősi Eszter

3. helyezett Budi Kevin

1. helyezett Szántó Ádám

Felkészítő: Antal Melinda

• A Devecserben megrendezett Gárdonyi rajzversenyen a 2. osztályos Budi Kevin arany, Litvinyuk Liliána 
gyémántminősítés kapott alkotására. 

Felkészítő: Dr. Verbovszki Valéria és Mráz Attiláné 

2. helyezett Dallos Áron 

3. helyezett Szigeti Csenge

•  Számzsonglőr elnevezéssel hirdetett versenyt a csöglei Általános Iskola, melynek harmadik fordulóján Rosta Rebeka 
5. osztályos tanuló 2 helyezést ért el. A versenyen részt vett még Fincza Flóra és Boldizsár Rebeka is. Felkészítő 
tanáruk Nagy Noémi volt. 

Sport eredmények

Diákolimpia 
Járási forduló

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

• Kovács Gábor magasugrásban 4. helyezést ért el!
• Az OTP Bank Bozsik programjában a körzeti Gyermeklabdarugó Tornán az I. korcsoportos gyerekek (1.-2. osztály) 5 
tornán mérték össze labdarugó tudásukat a térség iskoláival. Felkészítőjük: Kovács Zsolt testnevelő tanár volt. 

Megyei forduló

Nagy Noémi igazgató

• Ruttner Máté súlylökés : 2. helyezés
Országos döntő: 

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.

• Kovács Gábor magasugrás: 1. helyezés, 
• Ódor Tamás távolugrás: 1. helyezés és 100 m-es síkfutás 2. helyezés

• Ruttner Máté súlylökés: 1. helyezés 

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:

Sikereink

3. osztály
1. helyezett Balogh Jázmin
2. helyezett Nagy Otília
3. helyezett Horváth Liliána
Felkészítő: Kusicza Edit

4. osztály
1. helyezett Kovács Krisztián
2. helyezett Kiss Miklós
3. helyezett Makkos Anna
Felkészítő: Tóthné Horváth Nóra

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 24-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 a felsősök visszamentek az iskolába, ahol 
változatos és vidám programok vártak rájuk: a „kézműves” teremben a kreativitásé 
volt a főszerep: karkötő fonás, arcfestés, matrica tetoválás és  henna festés tette 
dekoratívvá egy-egy testrészüket. A Kinect szobákban a tánc és a sportverseny 
nyújtott izgalmas perceket. Aki viszont az élő sportok varázsát kereste, az az 
udvaron találta meg szórakozását az íjászat, trambulin vagy a tanár-diák foci 
meccsen. Nagy sikert aratott a Szabaduló szoba, ahol meghatározott idő alatt kellett 
kijutni, miközben feladatok segítették vagy éppen hátráltatták a szobakulcs 
megtalálását. Az alsósokat és a hozzájuk becsatlakozó óvodásokat a tanító nénik és a 
kreatív szülők kézműves foglalkozással, arcfestéssel és csillámtetkóval várták. 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. A meleg napsütésben jólesett a jégkrém is. (SA)
Ezúton szeretnénk köszönetet mondani mindenkinek, aki bármilyen 
módon segítette és támogatta gyermeknapi rendezvényünk lebonyolítását.

Ez a nap más, mint a többi - gyermeknap 

„Kenyér vagyok, mindennapi kenyér,

2019. augusztus 31. (szombat)

( Reményik Sándor )

Tervezett időpontok:

2019. július 24. (szerda)

8452 Halimba, Ady Endre u. 15 (az orvosi rendelő épületében)

KEDVES SÜTNI VÁGYÓK!

2019. augusztus 08. (csütörtök)

2019. július 12. (péntek)

A következő időpontokban, az előző évekhez hasonlóan, ismét befűtésre kerül a falukemence, így 
lehetőség nyílik kenyér sütésére.

Lelki kenyér az éhező szíveknek,
Asztaláldás mindenki asztalán.''

2019. szeptember 06. (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 

Tel: 06 20 470 9515

„MINDENNAPI KENYERÜNK”

A Ki mit tud keretein belül az iskola Szülői Munkaközössége Jótékonysági vásárt szervezett. Az érdeklődők házi 
készítésű muffinokat, pogácsákat és hotdogot és frissítő italokat vásárolhattak. Az ott befolyt összeg majd a gyerekek 
javát szolgálja. (SA)

A közel két órás műsorban, énekben, több táncműfajban, szavalásban, és hangszeres előadásban mutatták meg 
tehetségüket a gyerekek. Az egyéni fellépők mellett színvonalas csoportos produkciókat is láthatott a közönség. A 
zumbára járó diákok évfolyamonként előadott látványos koreográfiai az egész éves kemény munka gyümölcsét 
mutatták. A 7.-8. osztályos tanulók keringőjét most is vastapssal jutalmazta a nagyérdemű. Még mindig hódít a peonza. 
A maroknyi játékszer az idősebbeknek egyértelműen a gyermekkoruk kedvencét, a búgócsigát juttathatta eszükbe, 
mely színes forgással képes volt elvarázsolni a nagyérdeműt. 



14 éve már, hogy minden tavasszal egészségnapot szerveznek településünkön. A 
már hagyománnyá vált rendezvényen az emberi élet talán két legfontosabb 
területére fókuszálnak a szervezők. Ez nem más, mint a család és az egészség. 
Lukács Zsanett szervező elmondta, hogy az idén is úgy próbálták összeállítani a 
programkínálatot, hogy a család minden tagja megtalálja az életkorának és 
érdeklődésének megfelelőt. 

- A már megszokott ingyenes vércukor-, vérnyomás-, koleszterinszint-, 
testsúly, testzsír, mérése mellett az idén urológiai- EKG készülékkel mért 
prevenciós jellegű szívműködés ellenőrzéssel, pulzuskontrollal, és a 
természetgyógyászatban már jól ismert biorezonanciás módszerekkel is 
bővítettük a megelőző, szűrő  vizsgálatok körét. Az eredményeket fiatal 
szakorvosjelölt illetve természetgyógyász értékelte és adott személyreszóló 
tanácsokat. A bátrabbak véradással is segíthettek embertársaikon. A 
rendezvényt kiegészítő, kísérő programokkal is színesítjük. Így az idei évben 
is lehetőséget biztosítottunk a térségben élő helyi termelők termékeinek 
bemutatására. A természetes alapanyagokból készült sajtok, mézek, szörpök, 
a tartósítószermentes zöldség és gyümölcstermékek kóstolója és vására 
mellett a Paleolit táplálkozás jótékony hatásaival is megismerkedhettek a 
résztvevők. A gyógymasszőr 15 perces felfrissülést nyújtott azoknak akik 
igénybevették szolgáltatását. A legkisebbeket légvár, arcfestés, 
gyermekbarát gyurmázás és zenés interaktív mesejáték, tiniket és a 
hölgyeket smink és kézápolási tanácsok várták. A mozgás egészségmegőrző 
szerepére az anya- lánya zumbával a légtorna bemutatóval és az interaktív 
hastáncbemutatóval hívtuk fel a figyelmet. Előadóink közül talán kiemelném a helyi gimnazista Kovács Annát, aki 
a Parlagfű – kamugyógynövény vagy csodaszer? címmel tartott érdekes előadást. Az egészséges ételek kóstolóján 
pedig a későbbi elkészítésére is adott volt a lehetőség, hiszen minden finomság mellett ott volt a recept is. Ezen a 
délutánon került átadásra a Művelődési Ház udvarán kialakított edzőpark, mely szabadtéri saját testsúlyos 
edzésekre nyújt lehetőséget a falu mozogni vágyó lakóinak. Bízom benne, aki részt vett ezen a napsütéses délutánon 
programjainkon, megtapasztalta a testi-lelki feltöltődést.”  - értékelte a rendezvényt a szervező. (SA)

A szervezők ezúton mondanak köszönetet a fellépőknek, előadóknak, termelőknek, és mindenkinek, aki a rendezvényt 
bármilyen munkával vagy felajánlással támogatta. 

Egy délután az egészség jegyében 

- Nem olyan könnyű felállni a színpadra és bármilyen produkciót előadni. 
Tapasztalatból tudom, hogy a sok gyakorlás ellenére is elképzelhető, hogy 
eltévesztjük a lépést, a szöveget. Arra kérek mindenkit, ha ilyen történik 
tapssal, bátran biztassák a fellépőket a folytatásra. Ez a rendezvény egy jó 
lehetőség arra, hogy diákjaink megmutassák szűkebb és tágabb 
környezetüknek, hogy a tanuláson kívül más területeken is tudnak 
eredményeket elérni, alkotni. Követendő mintát mutatva ezzel társaiknak. 
A mai délutánon több mint hetvenen lépnek fel, s remélem ez a szám jövőre még növekedni fog. 

Május végén újra Ki mit tud várta az érdeklődőket. A rendezvény fővédnöke 
Nagy Noémi igazgatónő elmondta, hogy már harmadik alkalommal kívánnak 
nyilvánosságot adni a diákoknak, hogy megmutassák, mivel foglalkoznak 
szabadidejükben, illetve, hogy a tanuláson kívül is lehet valaki tehetséges 
valamiben: 

Ez a nap más, mint a többi - gyermeknap 

- Nagyon széles palettát ölel át a projekt. Az egyéni fejlesztő foglalkozások 
mellett, tanulás - módszertani, önismereti, egészségügyi drog- és 
bűnmegelőzési tréningek, tantárgyi vetélkedők segítik a gyerekek munkáját. 
Az egyéni és csoportos foglalkozásokon a tanuláshoz való segítségnyújtás 
mellett kollégáink, személyes beszélgetésekre is lehetőséget biztosítottak. 
Elmondásuk szerint arra van a legnagyobb igényük a gyerekeknek, hogy 
minden ítélkezés nélkül meghallgassák őket. A mentortanárral így 
kialakított bizalmas kapcsolat az őszinte beszélgetések, mindkét fél számára 
pozitív hatással bírtak. A csoportos programok, mint a Matematika, a Költészetnapi vagy akár a Tankerti vetélkedő 
a közösségben megélt élmények tárházát gazdagították. Hisszük és tapasztaljuk, hogy a támogató családi háttér 
mindig motiváló erővel bír a tanulóknál. Családi programjaink egy része a közösen eltöltött kellemes 
kikapcsolódást nyújtó tartalmas szabadidős programokat jelentették: bringafesztivál, családi egészségnap, 
másrészt szemléletformáló műhelyfoglalkozásokon is számítottunk az aktív szülői részvételre: pályaválasztási 
előadás, egészséges táplálkozás bemutató és kóstoló. Ezúton is kérem a kedves szülőket, vegyenek részt 
programjainkon. A családi rendezvények helyszíneiről és időpontjairól a mentortanároktól és az osztályfőnököktől 
kapnak majd mindig információt. –mondta Nagy Noémi. (SA)

Félidejéhez érkezett Szülő - suli programunk, melyet a nehezebb körülmények 
között élő hátrányos helyzetű tanulóink részére szerveztünk. Az eddig 
megvalósított programokról, az egyéni fejlesztő foglalkozásokról és egyéb családi 
rendezvényekről Nagy Noém igazgató, a program szakmai vezetője számolt be.

Félidőben a Szülő-suli program 

A következő napon pedig a nagyközönség előtt is nyitva állt a halimbai üveggyár. Családi napjukon minden korosztály 
megtalálta a szórakozását. Természetesen a legtöbben a gyárlátogatásra voltak kíváncsiak. Az új csarnokban való 
sétán, az üveggyártás folyamatát lehetett végig követni. A jelenlévők az üvegfúvást is kipróbálhatták.  A legkisebbeket 
ugrálóvár, arcfestés, a kreatív érdeklődőket kézműves bemutató, a járművek szerelmeseit pedig a mezőgazdasági gépek 
várták. A faluban egész nap folyamatosan közlekedett a nosztalgia autóbusz. A nyugalom szigete a gyógynövényes 
tankert volt, ahol Imre Zsuzsanna kertészmérnök kalauzolta a látogatókat. Az üveggyár közösségi oldalán köszönte 
meg a szervezőknek, segítőknek a munkát és természetesen a résztvevőknek, hogy megtisztelték jelenlétükkel a 
programot. A Facebook Halimba Crystal oldalán további információk és fényképek mutatják be az üveggyár működését 
és a programok legérdekesebb pillanatait. (SA)

Beszédének záró gondolataiban kihangsúlyozta, hogy a fejlesztések meglétéhez 
humán erőforrás is szükséges. Ha nem áll rendelkezésre kellően képzett és 
elhivatott ember, akkor a sokmillió euró sem elég ahhoz, hogy egy cég sikeres 
legyen. 

- A csarnok építése a tavalyi évben kezdődött meg, úgy hogy folyt a termelés. 
Hangsúlyt fektettünk a munkakörülmények javítására is, ugyanis a 
fejlődésben fontos szerepe van az elkötelezett, minőségi munkát végző 
dolgozóknak. A beruházás megvalósulását a saját forrás mellett Európai uniós 
támogatás is segítette, és beszereztünk egy olyan berendezést, amely a még 
finomabb üveg megmunkálást teszi lehetővé.

Tóbel János, Halimba polgármestere ünnepi beszédében felidézte a kezdeti 
időszakot, a falu lakossága részéről való kételyeket, félelmeket: 

Ezt követően a Hársfa óvoda gyermekei léptek a megjelentek elé. Fülöp Dorottya óvodapedagógus felkészítésében 
népi gyermekjátékokat adtak elő. A kulturális műsor után Simon János plébános megáldotta az új csarnokrészt, 
majd a cég vezetése a térségi és településszintű elöljárókkal együtt átvágta a nemzeti szalagot. Végül a meghívott 
vendégek egy rövid csarnoklátogatás keretében ismerkedtek meg az üzemben folyó munkafolyamatokkal. 

- Azt kívánom, legyen minél több elhivatott szakember, akik az Önök álmait, 
terveit meg tudják majd valósítani, úgy, hogy számukra tisztességes megélhetést tud e munkahely biztosítani. – 
mondta a polgármester. 

- A 2003-ban 60 fővel elindított üzem dolgozóinak száma megháromszorozódott. 
Az elmúlt években folyamatosan nőtt a megrendelések száma, ezért volt fontos 
az évek során megvalósult 1,6 milliárd forintos beruházás. – hangsúlyozta Dr 
Prof Andreas Buske tulajdonos köszöntőjében 2019. május 31-én, amikor is 
átadásra került a Halimba Crytal új 1500 m2-es üzemcsarnoka.

Fenyvesi Zoltán parlamenti képviselő kijelentette, a következő időszak 
intézkedései is azt szolgálják, hogy a befektetések megtérüljenek.

- A helybeliek több mint 60 évig a bauxitbányászatból éltek, el sem tudták talán 
képzelni azt, hogy más ipari tevékenységnek is otthont adhat lakóhelyük. Az 
egykori Zéra Kristály vezetése 1994-ben falugyűlésen tájékoztatta terveiről a 
lakosságot, amit sokan elleneztek, és aláírásgyűjtésbe kezdtek. 2003-tól 
viszont hatalmas változásokat láttunk, azonban akkor is sokak számára 
nyugtalanító helyzetet teremtett a csarnok teljes gépészetének konténerekbe 
történő áttelepítése. Azt hitték néhány hét múlva felemelik és elviszik innen 
őket, és megszűnik a gyár. De nem így történt. Évről évre fejlődött és bővült. 
Mára büszkeséggel tölt el bennünket, halimbaiakat, hogy ez a világszínvonalú 
termék Halimba nevét hordozza. 

Településünk egyik kiemelkedő vállalkozása az üveggyár. A fejlődés a sikeres 
működés bizonyítéka, hogy néhány hete ünnepélyes keretek között adták át az új 
üzemcsarnokot.

A tulajdonos beszédében hozzátette, hogy további egy milliárd forintos beruházást 
terveznek, amellyel a termékkört bővítik, és az értékesítést is fejlesztik. 

Új üzemcsarnokkal bővült az üveggyárÁllandó programjaink
• Minden kedden 17 órától a Halimbai Kórus tartja próbáit.
• Ingyenes testmozgási lehetőség Mozdulj Halimba! elnevezéssel minden szerdán 18 órától Tálosi Katalin edző várja 

az érdeklődőket. 

• Minden hónap 1. szerdáján 16.15-től a Kortalanok Nyugdíjas Klub tartja összejövetelét. 
• 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  


