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Gazdag és változatos programok a falunapon

Augusztus 30-án délután tartotta az általános iskola tanévnyitó ünnepségét. 
Kedves hagyomány az iskolában, hogy az első osztályos tanulók a nyolcadikos 
diákok vezetésével az óvodától vonulnak a Művelődési Ház udvarára. A 
Himnusz hangjai után Zsinkó Zsófia tanárnő verssel köszöntötte a gyerekek 
és az új tanévet. Ezután Nagy Noémi igazgató vette át a szót, s beszédében, a 
nyár legemlékezetesebb pillanatainak felidézése mellett, szólt az iskolában 
elvégzett nyári munkálatokról is, amelyek az alapvető higiénés takarítások, 
festések mellett, a tanulók iskolában eltöltött időszakának minél komfortosabbá tételét szolgálják. Végül 
emléklap átadásával, személyesen is köszöntött minden első osztályos tanulót. Ezután a diákok tanáraikkal a 
nyári táborban tanult közös táncukat adták elő. A tanévnyitót követően az osztályfőnökök vezetésével a tanulók 
átvonultak az iskolába, ahol hasznos információkat kaptak az első tanítási nap menetéről. (SA)

A 2019/2020-as tanévben első osztályos tanulók: Drei Alíz, Dallos Napsugár, Illés Alex, Illési Rebeka, Kovács 
Abigél, Csilla, Makkos Krisztian, Nagy Kevin, Szabolcs, Németh Mátyás, Orsós Mercédesz, Vanessza, Orsós 
Milán, Sándor, Orsós Richárd, Punk Dániel, Szabó József, Dominik, Szórádi Liliána, Julianna, Tarcsa Sára, 
Turcsi Petra, Tünde.

Osztályfőnök: Holczinger Ottóné (Éva néni)

Tanévnyitó az iskolában

A szervező elmondta, hogy próbálták úgy összeállítani a programokat, hogy a 
család minden tagja megtalálja az életkorának és érdeklődésének megfelelőt. 
Az idei évben több sikeres pályázat is segítette, hogy minőségi 
ismeretterjesztés és szórakoztatás várta a falu lakóit és az ide látogatókat. A 
szombat reggeli zenés ébresztő után, a sportrajongókat focibajnokság és 
geotúra várta.  A zene- és tánckedvelők mindkét napon gazdag kínálat közül 
válogathattak: szombaton a Halimba Kórus, a Bonita Sporttánc Egyesület, a Grácia Hegedűtrió, a Turmix band, 
és Benkő Zsuzsanna - Szilinyi Arnold páros operett műsorral léptek fel, vasárnap pedig Kovács Nóri Magyarnak 
lenni zenés műsora, Beck András, Eurodance Táncszínház és Szabyest zenéje nyújtott kellemes kikapcsolódást. 
Szombat és vasárnap éjszaka pedig a Players bulizenekar húzta a talpalávalót. Szombat éjszaka sztárvendége MC 
Hawe és a Tekknő zenekar volt.  A nevetőizmokat a dumaszínházas Bellus István mozgatta át. A gyerekeket a 
Napsugár együttes koncertje és a Hórihorgas Hujákolók bábelőadása szórakoztatta, de ugrálóvár, nosztalgia 
kisvonat, népi játékok, interaktív LEGO marsjáró foglalkozás, arcfestés és lufibohóc is várta őket. Szombaton 
délelőtt az ismeretterjesztés jegyében a halimbai ösztöndíj lehetőségéről Jakab Johanna pályázati ügyintéző 
beszélt, házi napelem rendszer, mint a jövő energiáinak lehetősége címmel Farkasdi Zoltán a Gátiba Solár Kft. 
munkatársa tartott rövid beszámolót, majd Mohos Kata Vietnámi önkéntes szolgálatáról tartott személyes 
élménybeszámolót. Mindkét napon a nagyteremben Ifj. Rózsavölgyi László helyi lakos, az Ajkai Fotóklub tagjának 
természet fotóit lehetett megtekinteni. Az idei évben egy kis standdal mutatkoztak be az Éltető Balaton-
felvidékért Egyesület védjegyesei is. Látványos színfoltja volt a rendezvénynek a vasárnap esti zenére komponált 
épület fényfestés is. A szervező elmondta, hogy nagyon szerencsések voltak az időjárással is, hiszen ezen a 
hétvégén kellemes idő várta a rendezvényre látogatókat. 

- Az idén augusztus harmadik hétvégéjén, 17- 18-án vártuk gazdag 
kulturális rendezvénnyel a faluban élőket és az idelátogatókat.

Augusztus hónapban Mária naphoz eső legközelebbi hétvégén rendeztük meg 
településünk egyik legnagyobb rendezvényét a Nagyboldogasszony napi 
búcsút és Falunapot. – mondta Lukács Zsanett művelődésszervező. 

A zökkenőmentes lebonyolításhoz támogatók és segítők is nagyban hozzájárultak- hangsúlyozta. Ezúton mond 
köszönetet: 

Támogatóknak: Kúti presszó és falatozó Ajka-Padragkút, Halimba Községért Közalapítvány, Kaszap István, 
Litvinyuk Zoltán, Id. Mráz László, Mráz Attila, Együtt a Jövőért Halimbán Egyesület.

A zenés ébresztőt lebonyolítóknak.

A falugazdálkodás, az emlékház és a művelődési ház dolgozóinak.

Valamennyi fellépőnek és a háttérprogramok segítőinek. (SA)

Diáksegítőknek: Inhof Kendra, Pelczhoffer Viktória, Szegletes Kornál, Szabó Csaba, Kukla Rebeka

A két nap programjainak konferálásáért Bellai Orsolyának.

- Ez a létszám hasonló az előző években szervezett programok résztvevőinek számával. Akikkel beszélgettem az 
este folyamán, mindenki pozitívan nyilatkozott. Ennek nagyon örülök. 

- Azok, akik aktívabban kívánták tölteni az időt, azoknak térképes kertbejárásra is adott volt a lehetőség. Erre 
5 család vállalkozott.  A feladatok között rejtvények, mini rovarhotel készítése és gondolkodtatóbb feladatok is 
voltak.  

- Az őszi termények betakarítása mellett, a sziklakertet szeretnénk újjáépíteni, a faiskolát rendbe tenni és a 
közterületek fásítása is tervben van. A távlati célok között pedig a falukemence felújítása is szerepel. Ezen 
kívül folytatódnak a helyi és igény szerint a vidéki óvodás és iskolás korosztályoknak szervezett tematikus 
kerti foglalkozások. (SA)

A rendezvényt értékelve elmondta, hogy a délután és az este során kb. 100 ember fordult meg az emlékházban. 

Az este további részében kerti piknik vette kezdetét, ahol a tűz melletti szalonnasütésre, falatozásra és 
beszélgetésre nyílt lehetőség. Mindehhez gyümölcsalapú gyógynövényes szörpöket, idény zöldségeket és 
gyümölcsöket a kert biztosított. 

Tovább folytatva az este programjainak sorolását, Zsuzsa elmondta, hogy az ovisok után, ünnepélyes pillanatok 
következtek:

Az idei évben is nyárbúcsúztató programot szervezett Imre Zsuzsanna 
kertész, az emlékház vezetője. A nyár talán egyik legutolsó kánikulai napján – 
augusztus 31-én - szombaton délután kettőkor közös kenyérsütéssel indult 
program. 

- Ekkor került sor a péklegények és pékleányok avatására. Ennek fő ceremóniamestere Cséri Gáspár 
pékmester volt, aki „lisztes kézfogással” és péklapáttal „ütötte” péklegénnyé és pékleánnyá azokat a családok 
tagjait, akik a délután folyamán elsajátították a pékmesterség alapjait. 

A következő hónapokkal kapcsolatosan Zsuzsa elmondta: 

- Az idei évben lett 10 éves a falukemence. Ennek apropójából gondoltam 
arra, hogy ezt közös sütéssel ünnepeljük meg. A délután folyamán 12-13 
család készítette el péksüteményeit a kemencében. Ezek között kenyér, 
langalló, kalács, pizza és pogácsa is volt. A szakértői tudást, képzett 
pékmesterek - Cséri Gáspár és Kiss Sándor – biztosították. Minden 
kenyeret külön jellel láttunk el. Így mindenki könnyen megtalálta a 
sajátját. Míg a kenyerek sültek 17 órától az óvodások énekes, zenés játékot 
adtak elő, az óvónénik Kovács Attiláné (Ágota) és Babosné Hock Márta vezetésével. 

Nyárbúcsúztató az Emlékházban

• Augusztus 31-én, szombaton nyárbúcsúztató program szerveztek a tankertben. Az egész napos rendezvényen 
az idén 10 éves Falukemence került a középpontba. 

 Rövid hírek az augusztusi programokról 

• Augusztus 17- 18-án rendezték meg Halimba legnagyobb rendezvényét a Nagyboldogasszony napi búcsút és 
Falunapot. Gazdag kulturális programok várták a faluban élőket és az idelátogatókat.

Augusztusi előzetes: 

Mindkét programról ebben a számban olvashatnak részletes beszámolót.

Művelődési ház hírei
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Szeptemberi programok

• Szeptember 20-án pénteken 10 órától sok szeretettel várják a kismamákat és a kisgyermekes anyukákat 
az Anyatejes világnap alkalmából szervezett programra. Szeretettel várjuk a rendezvényre a kismamákat és 
gyermeküket, mely egyben a Baba-mama szeptemberi klubfoglalkozása is.

• IX. „HALIMBA KUPA” Bringafesztivál - 2019. szeptember 28.
Rendező: Halimba Község Önkormányzata

Állandó programjaink

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

Az idei évben is főznek a civil szervezetek és csapatok. Az őáltaluk készített 
vacsora megvásárlásával, a helyi Hársfa Óvoda és a Dr. Szalai Miklós 
Általános Iskola Alapítványait, azon keresztül a gyerekeket támogatják! 

A bringás vetélkedő számai: ügyességi verseny, gyorsulási verseny (100 m), 
túraverseny (10 km)

Ezúton tájékozatom a Tisztelt Lakosságot, hogy november 28-ig, minden csütörtökön - továbbképzés 
miatt - a Művelődési Ház zárva tart!

Helyszín: Művelődési Ház-IKSZT, Halimba, Petőfi u. 22.

A verseny részletes kiírása és szabályzata, rövidesen a postaládákba bedobott 
szórólapokon, a facebook közösségi oldal Művelődési Ház IKSZT Halimba 
oldalán lesznek olvashatók. 

• Minden hónap 1. csütörtökén 16 órától a Kertbarát kör tartja foglalkozásait.

Sok szeretettel várjuk rendezvényeinken! 
Lukács Zsanett

• Minden kedden 17 órától a Halimbai Kórus tartja próbáit.

Felhívás 

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

Fürge ujjak-Szorgos kezek klub

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.

Kezdés: 2019. október 8. 15 óra
Helyszín: Művelődési ház Halimba
Alapító tagok:  Csernovicné Szabó Szilvia

Fürge ujjak-Szorgos kezek klub alapítói

   Cser Aladárné Ildi

Azzal a céllal alakulunk meg, hogy legyen egy olyan közösség, ahol az alkotni 
szerető emberek összejöhessenek, tapasztalatot cserélhessenek.
Első körben horgolással szeretnénk foglalkozni, hiszen mind a hárman 
szívesen horgolunk.

Szeretettel várunk minden kézműveskedni szerető embert!

   Pölczmann Istvánné Zsuzsi

Azért, hogy mindenki, aki szeretne, el tudjon jönni 15 órától 18 óráig tervezünk egy-egy klubnapot, így ezen idő 
alatt bárki be tud kapcsolódni az aznapi foglalkozásba, (ki mikor ér rá).

Nem csak idősebbeknek tervezzük a klubbot, hanem minden korosztálynak, 
ezért gondoltuk azt, hogy eleinte havonta egyszer jönnénk össze, amennyiben 
igény lesz rá két hetente is összejöhetünk.

Célok és tervek

Azokat is szívesen látjuk, akik most szeretnének megismerkedni a kézművesség rejtelmeivel. Tudásunkhoz, és 
tapasztalatainkhoz mérten mindenkinek megpróbálunk segíteni a tanulásban.
A klub előszobájaként létrehoztunk egy zárt csoportot a facebookon Fürge ujjak-Szorgos kezek néven. Ide bárki 
jelentkezhet, aki szeretné nyomon követni a klub munkáját. Ezen kívül sok hasznos információt is megosztunk.

Nyitottak vagyunk minden kézműves művészet iránt, így aki valamilyen más 
területen tevékenykedik, akár hobbi szinten is szívesen látjuk. (kötés, 
hímzés, Patchwork, gyöngyfűzés, festés stb.)

Utolsó gondolataiban az óvodavezető kiemelte, hogy az idei évben a fiatal és tehetséges kollégák támogatását, 
segítését tűzték ki célul. Ehhez ők minden segítséget támogatást megadnak. Bízik benne, hogy a gyakornokaik 
előtt álló minősítő vizsgák mindannyiuknak sikeresen zárulnak majd. 

- A nyári karbantartási munkákkal kapcsolatosan Nagy Noémi beszámolt, 
hogy előző nyáron a játszótér beruházása első sorban az alsós tanulók 
részére készült ezért a Szülői Munkaközösség az idei nyáron a nagyiskola 
megszépülésére fókuszált. A biológia és a matematika terem 120 cm 
magasságban körbe lett burkolva. Sajnos évek óta probléma volt a 
felszerelések és váltó cipők kulturált tárolása, így a folyosón lévő szekrények is megújultak. Polcos és akasztós 
részek kerültek kialakításra. Így már lesz hely minden felsős gyermeknek a váltócipő, rajz és tornafelszerelés 
elhelyezésére. A folyosó falára művészein kivitelezett gyógynövényes képek kerültek és egy üveges 
szekrényben méltó helyet kapnak a gyerekek által nyert kupék, érmek is.  A biológia és matematika terem 
nem csak leburkolva lett, hanem a falai színt is kaptak. 

Nagy Noémi az iskola vezetője elmondta, hogy ebben a tanévben az iskola 
tanulói létszáma157 fő. Az osztályok létszáma átlagosan 19 fő, de van 16 fővel 
és 23 fővel működő évfolyam is. Alsó tagozaton 3 napközis csoportban, felső 
tagozaton 2 tanulószobás csoportban folyik a délutáni munka.

- A pedagógusok munkáját két pedagógiai asszisztens segíti. Szakos 
ellátottságunk biztosítását a Nyirádról áttanító és óraadó kollégák segítik. 

- Az Esélyteremtő óvoda projektünk utolsó évéhez érkezve büszkén említem meg, hogy a programban résztvevő 
500 óvoda közül, óvodánkat is kiválasztották a legjobb 5 óvoda közé. Fontosnak tartom elmondani, hogy ez az 
érdem az egész falu érdeme is, hiszen a program egyik legfontosabb eleme, hogy minél szélesebb körű 
társadalmi összefogást hozzunk létre környezetünkben a hátrányos helyzetben lévő célcsoportokat is 
bevonva, nálunk működik.  A település civil és egyéb szervezeteinek, intézményeinek rendszeres 
együttműködése folyamatosan megvalósul: családsegítő, iskola, önkormányzat, civil szervezetek, klubok, 
egyház együtt szervez programokat, rendezvényeket (Bringafesztivál, jótékonysági események, ünnepkörök 
stb).  E jól felépített és működő együttműködésről novemberben Gödöllőn tartok majd előadást. 

A vezető óvónő elmondta, hogy 3 csoportban 85 kisgyermek jár 
intézményükbe. A bölcsőde részlegen 5 kisgyermek kerül ellátásra. Az ő 
biztonságukra 8 óvónő, 3 dajka és 1 pedagógiai asszisztens felügyel.

Ágota elmondta még, hogy tovább folytatódnak az előző években megkezdett tehetségműhelyek, és lesznek 
fejlesztőpedagógiai, logopédiai és kutyás terápiás foglalkozások is. 

- Örömmel mondhatom, hogy 3 fiatal óvónő kolléganő is érkezett hozzánk. 
Ez nagyon jó, hiszen új kreatív ötleteikkel több lendületet és motivációt 
adnak nekünk régieknek is. A Nefelejcs (kis) csoportban óvodapedagógusok: Borsodi – Benke Viktória, Vörös 
Orsolya, pedagógiai asszisztens: Leskovics Ildikó, dajka: Puha Réka, a Pitypang (középső) csoportba 
óvodapedagógusok: Berzsenyi – Simon Szilvia, Fülöp Dorottya és Márton Eszter, dajka: Szecsődi Anett, a 
Csipkebogyó (nagy) csoportban óvodapedagógusok Babosné Hock Márta, Kovács Attiláné (Ágota), Tóth 
Brigitta, dajka: Szarka Jánosné (Lívia).  A bölcsődében kisgyermekgondozó Gazdag Csilla. Lakóhelyéhez 
közelebb Tapolcán helyezkedett el Dorosziné Szántó Erika óvónő kolléganőnk, Kócsné Vajai Zita pedagógiai 
asszisztensünk pedig rövidesen anyai örömök elé néz. 

Eljött a szeptember. Újra megnyitották kapuikat nevelési – oktatási 
intézményeink. A tanévkezdés aktuális információról, a nevelési év 
eseményeiről most Kovács Attiláné óvoda -  és Nagy Noémi iskola vezetővel 
beszélgettem. 

Az idei tanév iskolai programjairól is szólt:
Ismét lesz Bringa fesztivál, Szalai nap, Mikulás délelőtt, karácsonyi projekt nap és ne feledkezzünk meg a 
Hallowen partyról és a farsangi délutánokról sem. Az idén harmadik alkalommal veszünk részt a Határtalanul 
program keretében a határon túli magyar lakta területek felkeresésében. 2020 májusában ismét Erdélybe 
utazunk. Emellett az osztályok is szerveznek saját programokat. Tovább folytatódik Szülő - suli programunk, 
melyet a nehezebb körülmények között élő hátrányos helyzetű tanulóink részére szerveztünk. 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 biztosítanak. Úgy tapasztaljuk, 
hogy nagy igényük a gyerekeknek, hogy minden ítélkezés nélkül meghallgassuk őket. Erre bíztatjuk otthon a 
szülőket is, beszélgessenek gyermekeikkel. Az idei tanév egyik kiemelt célkitűzése pedig a szülőkkel való minél 
gyakoribb és szorosabb való kapcsolattartás és együttműködés, bevonva őket az iskolai élet minél több 
színterébe.– mondta Nagy Noémi. (SA)

Itt van az ősz – indul az új tanév


