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Művelődési ház hírei

2. nap Fürdés Ajkán a Kristályfürdőben vagy Badacsonyban a strandon. A strand helyszíne a jelentkezők 
létszámától függ, mivel menetrendszerű járattal utaznak. Szükséges felszerelés: megfelelő mennyiségű 
folyadék, naptej, fürdőruha, törölköző, esőkabát, nap ellen kalap, sapka. Ezen a napon a táborozóknak a napi 
élelemről is gondoskodni kell! 

A tábor díja: 1000 Ft/ fő, amelyet a tábor első napján kell befizetni. A strandolós napon kívül 3- szori étkezést is 
biztosítanak a szervezők. 

• Június 8-án az EJHA egyesület szervezésében volt jótékonysági délután a felújításra váró templom javára. 
(Részletes beszámoló ebben a számban.)

• Június 14-én pénteken délelőtt a helyi általános iskola tartotta Ballagási ünnepélyét. (Részletes beszámoló ebben 
a számban.)

Rövid hírek a júniusi programokról 

• Június 13-án a Baba-mama klub várta a kisgyermekes családokat. 

• Június 25-én délután tartotta tanévzáró ünnepélyét az iskola. A 3. osztályosok igazi vakációs hangulatot 
teremtettek műsorukkal. Nagy Noémi igazgató újra felelevenítette a tanév legjelentősebb eseményeit, versenyeit. 
Ezt követően azon diákok kerültek a középpontba, akik kiemelkedő tanulmányi, közösségi, vagy egyéb tehetségük 
megmutatkozásával emelték az iskola hírnevét. Végül a nyolcadik osztályosok átadták az iskola zászlaját a hetedik 
osztályos tanulóknak. Az ünnepély után az osztálytermekben került sor a bizonyítványosztásra. Minden tanulónak 
és dolgozónak kellemes pihenést! (SA)

• Június 22-én szombaton este viharos, csapadékos időjárás miatt elmaradt Múzeumok éjszakája rendezvény a 
Gyógynövényes kertben.

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

Júniusi programok:

• Július 22 – 24-ig (hétfő, kedd, szerda) 8- 16 óráig Unaloműző napközis tábor várja a halimbai lakóhellyel 
rendelkező általános iskolás (2018/19- es tanévben 1.- 8. o.) korú gyerekeket, a Művelődési Ház, a 
Gyermekjóléti- Családsegítő és Védőnői Szolgálat munkatársainak szervezésben. 

Tervezett program:
1. nap Kirándulás a Kerekfenyveshez. Szükséges felszerelés: megfelelő mennyiségű folyadék, naptej, 

kullancsriasztó, kényelmes cipő és ruházat, esőkabát, nap ellen kalap, sapka. 

3. nap Játékos vetélkedők, kézműves foglalkozások, kenyérsütés az emlékházban.

Jelentkezés: Július 15. hétfőig személyesen a Művelődési házban nyitvatartási idejében és telefonon a 06-20 -263 
83 88 (Lukács Zsanett), és a 06 – 20 -566 32 52 –es (Szalai Katalin) telefonszámokon. 

Augusztusi előzetes: 

• 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.

Lukács Zsanett  

Állandó programjaink
• Minden kedden 17 órától a Halimbai Kórus tartja próbáit.

Sok szeretettel várjuk rendezvényeinken! 

• Ingyenes testmozgási lehetőség Mozdulj Halimba! elnevezéssel minden szerdán 18 órától Tálosi Katalin edző 
várja az érdeklődőket. 

• Az idén augusztus harmadik hétvégéjén, 17- 18-án rendezik meg Halimba legnagyobb rendezvényét a 
Nagyboldogasszony napi búcsút és Falunapot. Gazdag kulturális programok várják a faluban élőket és az 
idelátogatókat.

A várva várt tavasz több kirándulást tartogatott a Hársfa Óvoda és Családi Bölcsőde 
óvodásai részére, melynek záróakkordja a sümegi vár látogatása volt, május 28-án. 
Abban a megtiszteltetésben volt részünk, hogy a Várkapitány Úr vendégei 
lehettünk Takácsné Horváth Melinda közbenjárására. Nagy izgalommal szálltunk 
fel a két különjáratú autóbuszra és közben kémleltük az eget, vajon meddig marad a 
csapadék a felhőben. Végre elindultunk, jókedvűen, várakozással telve. 

Az égiek jelenlétét érezhettük e napon, mert a bemutató végére gyönyörű napsütésben várt ránk a sok titkot és ismeretet 
rejtő vár. Minden kisgyerek hősiesen feljutott a magasba, jutalomként a gyönyörű panorámát és a középkori várélet 
rejtelmeit tekinthettük meg.

Vörös Orsolya óvodapedagógus

Minden kislány álma, hogy virágot kapjon egy lovagtól… néhány ovisunk számára megvalósult.  

Kicsit fáradtan, de élményekkel gazdagon szálltunk fel ismét az autóbuszokra. Biztos vagyok benne, hogy a május végi 
időutazás élménye még sokáig rezegni fog emlékeinkben!

A Balaton-felvidék nyugati részén, a környező tájegységből kiemelkedő hegycsúcs 
tetején található sümegi vár tövébe érve kicsit csöpögősre váltott az idő, de ezt arra 
használtuk, hogy védett helyen elfogyasszuk a finom tízórait, melyet a konyhás 
nénik nagy gondoskodással csomagoltak számunkra. Ezt követően a Történelmi 
Rendezvénycsarnokban izgalmas lovasjátékok vették kezdetét. Együtt izgultunk a 
mongol lovaskaszkadőrök bemutatóján. Várkapitány Urunk andalúz lovainak 
könnyed mozdulatai a zenével harmóniában, páratlan látványt és élményt nyújtottak. A hangulatot a fiúk számára a 
fegyverbemutató (kardok, pajzsok, buzogány, stb.), a kislányoknak a Lovagi Torna bemutató fokozta csak igazán. 

Időutazás a középkorba, avagy Sümegen kirándultak az óvodások 

2019. június 14-én tartotta iskolánk hagyományos ballagását. A 11 órakor 
megszólaló csengő hangja után, végzős diákjaink osztályfőnökeikkel – 
Tóthné Horváth Nórával és Süketesné Fehérvári Beátával- utoljára 
mentek végig a tantermeken, majd a Művelődési Ház udvarán kezdődött 
az ünnepség. A 7. osztályosok műsora után, Kulcsár Csilla az iskola 
tanulói nevében köszönt el. A végzős diákok nevében Kiss Anita, Mászi 
Júlia és Kiss Anita elevenítette fel az eltöltött 8 év legszebb pillanatait. 
Iskolánk vezetője Nagy Noémi minden ballagó diákkal kapcsolatos, egy- 
egy kedves személyes élményét osztotta meg a jelenlévőkkel. A személyre 
szóló útravaló gondolatokat követően, virággal köszönték meg 8. osztályos 
diákjaink pedagógusaiknak a hosszú évek munkáját. (SA)

A 2018/ 2019-es tanévben búcsúzó 8. osztályos tanulóink: Antal Félix, Bakos Dávid, Baksa Dániel, Bodó Fanni, 
Földi Mátyás, Földi Odett, Rozália, Földi Veronika, Görög Bálint, Szilveszter, Gősi Dániel, Horváth Katalin, 
Kiss Anita, Kovács Gábor, Mászi Júlia, Ódor Tamás, Pelczhoffer Orsolya, Dóra, Ruttner Máté, Schvarczkopf 
Mónika, Simon Martin, Vajk, Simon Sára, Debóra, Turi Julianna, Erika, Valdinger Róbert, Bence. 
Osztályfőnökök: Tóthné Horváth Nóra (1.-3. o.), Süketesné Fehérvári Beáta (4. – 8. o.)
Elmúlt tehát a búcsú pillanata is. Az iskola valamennyi tanulója és dolgozója nevében kívánjuk, hogy 
terveitek, céljaitok, álmaitok valóra váljanak!

Ballagási ünnepély

• A Hair című musicalt mutatja be a veszprémi Pannon Várszínház július 13-án szombaton 
20 órakor az ajkai Kristály Fürdőben. 

• Július 19-én, pénteken 17 órakor dr. Finta Gergely orgonaművész hangversenyére, 
augusztus 16-án, pénteken 18 órakor pedig Gerencsér Zoltán és Németh Sándor 
zeneművész-tanárok hegedű-orgona hangversenyére várják az érdeklődőket a vár melletti 
Nagyvázsonyi evangélikus templomba. A koncertekre a belépés díjtalan, a szervezők 
adományt elfogadnak.

• Július 26. és 28. között kerül megrendezésre Sümegen a Jakab Napok fesztivál, az érett 
bor és a vadászat ünnepe. A neves eseményen a legfinomabb borok mellett koncertekkel, 
történelmi harcászati bemutatóval, csipkekiállítással, főzőversennyel és számos egyéb 
kulturális programokkal várják a fesztiválozókat.

• Idén július 19-28. között lesz a 29. 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.

Kitekintő- könnyed nyári programok a térségben 



Folyamatos fejlesztést hajtunk végre hálózatunkon. A munkák biztonságos 
elvégzése érdekében elengedhetetlen az áramszünet. A szolgáltatás átmeneti 
szüneteltetése miatt kérjük megértését!

     E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt.

Szolgáltatásunk minőségének javítása érdekében 2019. július 29-én hétfőn 8- 16 
óra között a Kossuth L. utca 1-től 65-ig, 2-től 38-ig és a 99-es szám, Rákóczi u. 2-től 
18-ig, Petőfi S. u. 1-től 77-ig, 2-től 22-ig, Bányász utca 1-től 7-ig és 2-től 14-ig, 
valamint a Rózsa utca, Vörösmarty u., Vörösmarty köz, Béke u, Arany J. u., 
Akácfa u. és az Ady E u. teljes területén áramszünet lesz. 

Áramszünet értesítő

2019. június 8-án szombaton délután rendezte meg az Együtt a Jövőért Halimbán 
Egyesület családi juniálisát. A rendezvény célja a helyi katolikus templom 
felújítási munkálatainak anyagi támogatása volt. Az ötlettől a program előzetes 
szervezési munkáin keresztül a lebonyolításig tartó folyamatról és az 
eredményekről Kovács Attiláné Ágota a civil szervezet titkára és fő koordinátora 
számolt be.

- Az elgondolásunkat tett is követte. A tagok házról-házra járva adták oda a meghívókat a falu lakóinak. Örömmel 
mondhatom nagyon pozitív visszajelzésekben volt részünk, többen mondták, hogy nagyon örülnek, hogy megindult 
valami a templomért. Emellett a többi helyi civilszervezetet, a környékbeli helyi vállalkozásokat is megkerestük, hogy 
csatlakozzanak. Így lett rengeteg sütemény és tombolafelajánlás a Kortalanok nyugdíjasklub jóvoltából, és a kitelepült 
árusok is felajánlották bevételeik egy bizonyos részét. A fiatalok pedig a kézműves foglalkozáson és az ételek 
adagolásában segítettek. 

- A kicsiket ugrólóvár (Balassa Imre és Bíró Edit felajánlásából), interaktív mese, arcfestés, csillámtetkó, 
hajfonás, hennázás, a felnőtteket pedig a tihanyi Bencés rend gyógynövényes hagyományairól Gellért atya előadása 
várta. A csülkös babos káposzta, a bolognai spagetti, a pogácsa variációk és pudingok csak néhány a gazdag étel 
választékból. Olyannyira jól sikerültek az étkek, hogy estére minden elfogyott. Az esti bálon hatvanan szórakoztak. A 
vacsorával egybekötött mulatságon rengeteg – szintén felajánlásból származó - tombolatárgy talált gazdára. 
A nap értékeléseként Ágota elmondta, hogy Simon János plébános úr is eljött a rendezvényre, az érdeklődőknek a 
templom megtekintésére is lehetőséget biztosított. Emellett háláját és köszönetét fejezte ki mind a szervezőknek, mind 
azoknak, akik bármilyen módon támogatják a templom megújulásának folyamatát. 

Ágota elmesélte, hogy úgy próbálták a programokat összeállítani, hogy minden korosztály megtalálja a maga 
szórakozását. 

- Az összegyűlt adomány 418 000 forint lett. Ezt már fel is adtam a templom javára. Örömmel tölt el az, hogy Márfi 
Gyula érsek úr, július 10-én személyesen is fogadja településünk küldöttségét. Szeretnénk elvinni neki a halimbai 
emberek üdvözletét és ennek a jótékonysági rendezvénynek a hírét. Bízunk benne, hogy az - 1967–ben még Szalai 
Miklós kezdeményezésére és a település lakóinak adományaiból felújított templom- újbóli megújulását Érsek úr is 
szívügyének tekinti, és minden lehetőséget biztosít a teljes felújítás megvalósulásához. 
A program értékeléseként Ágota elmondta, hogy úgy érzi, hogy a jótékonysági program biztosította minden halimbai 
lakosnak, hogy saját lehetőségeihez mérten részese lehessen e közös jótettnek és együtt örülhessen az összefogás 
eredményének. Záró gondolatként Böjte Csaba ferences szerzetest idézte: „Aki nem hisz abban, hogy mennyi jó ember 
van, az kezdjen el valami jót tenni, és meglátja, milyen sokan odaállnak mellé.” (SA)

Ágota elmondta, hogy egy szokásos havi összejövetelen merült fel a gondolat, hogy 
miként tudna az egyesület segíteni a templom felújításában. Mivel anyagi 
forrásaik csekélyek voltak, ezért a közös ötletelést követően arra az elhatározásra 
jutottak, hogy egy családi délután keretében gazdag program és gasztronómiai 
kínálattal és egy esti bállal várnák a falu lakóit e jó cél érdekében.

Sikeres volt a jótékonysági családi juniális 

3. helyezett Szigeti Csenge

3. helyezett Budi Kevin

• 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. 

• Kovács Gábor magasugrás: 1. helyezés, 

Országos döntő: 

Sport eredmények

Nagy Noémi igazgató

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. 

Megyei forduló

1. osztály

2. osztály

Atlétika

Felkészítő: Antal Melinda

2. helyezett Balassa Botond

Diákolimpia 

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

• Ruttner Máté súlylökés: 1. helyezés 

1. helyezett Nagy Fruzsina és Gősi Eszter

A verseny eredménye:

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

Járási forduló

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

• Elmetorna bajnokság

1. helyezett Szántó Ádám

Felkészítő: Dr. Verbovszki Valéria és Mráz Attiláné 

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. 

2. helyezett Dallos Áron 

• 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. 

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

• Ódor Tamás távolugrás: 1. helyezés és 100 m-es síkfutás 2. helyezés
• Ruttner Máté súlylökés : 2. 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. 

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.

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

Nagy Noémi igazgató elmondta, hogy az idei évben nincs okuk panaszra, hiszen a nyár folyamán további három 
napközis jellegű tábor is várja a gyerekeket. Két tábor költségeinek finanszírozása szintén az Erzsébet program sikeres 
pályázatának köszönhető. 

Az Erzsébet program által meghirdetett sikeres pályázatnak köszönhetően 
iskolánk 78 tanulója élvezhette a gondtalan pihenést június 16- 21-ig Zánkán. A 
hét kísérő pedagógus a nap 24 órájában felügyelte a gyerekek biztonságát. A 
„pótszülői” szerepben mindannyian sikeresen helyt álltak: segítettek a 
pénzgazdálkodásban, vásárlásban, orvoshoz kísértek, vigasztaltak, játszottak 
vagy csak beszélgettek, ha éppen arra volt igénye egy-egy diákunknak. Az időjárás 
is a kegyeibe fogadott bennünket, hiszen a kezdeti szeszélyes idő után, szinte 
mindennap a strandolásé volt a főszerep. A fürdőzés mellett gazdag és változatos 
programok követték egymást: éjszakai túra, Ki mit tud, táncház, koncertek, 
sportversenyek, sárkányhajós evezés, trambulin, kalandpark, lézerharc, drogprevenciós interaktív előadás. A Hősök 
napján, a rendőrség, a mentők és a katasztrófavédelem mellett az idén a TEK (Terrorelhárítási Központ) munkatársai is 
látványos bemutatót tartottak. A Duna tévé Balatoni nyár riportere Savanyu Bencével készített rövid interjút, majd a 
kamera előtt a csapattagok közösen mondták el a magenta csatakiáltását. Nárai Erika színésznő most is interaktív 
előadással várta a szinkronizálás után érdeklődőket. 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. 

- Július 1– 5 között az alsó tagozatos tanulóknak szervezzük meg a hagyományos napközis Erzsébet tábort. Július 15- 
19 –ig pedig a felsősöket várjuk szintén öt napra. 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, akik még külön is szerveznek napközis tábort halimbai 
tanulóinknak. Előre is köszönjük a segítségüket.– zárta gondolatait Nagy Noémi. (SA)

Erzsébet tábor – Zánka


