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• Értesítem a község Lakosságát, hogy Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 547. §. 
szerint Halimba község Önkormányzata Képviselő -testülete közmeghallgatást tart. A közmeghallgatás helye: 
Művelődési Ház, Halimba Petőfi Sándor utca 22.
Ideje: 2022. december 8.- csütörtök- 17 óra
Napirendi pontok: 

1.  Az Ajkai Rendőrkapitányság beszámolója Halimba község közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében 
tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról.

2.  Tájékoztató az önkormányzat 2021. évi tevékenységéről és gazdálkodásáról. Előterjesztő: Kovácsné Véber Eszter
3.  Tájékoztató Halimba község környezeti állapotáról. Előterjesztő: Kovácsné Véber Eszter

Minden halimbai polgárt tisztelettel várunk!
• A temető hátsó nagykapuját lezártuk, mert gyakran hordtak be kommunális hulladékot a hulladéktárolóba. Ha valakinek 

szüksége van a kulcsra, a Hivatalban elkérheti.
Köszöntés
• Falunkban élő Vajai Ferencné nemrég töltötte be 90. életévét. Születésnapja 

alkalmából Orbán Viktor miniszterelnök úr által aláírt Emléklapot Kovácsné 
Véber Eszter polgármester adta át. Halimba Község Önkormányzata és a 
település lakói nevében kívánunk jó egészséget és tartalmas életet. 

• „A legszebb konyhakertek” program
Poór István és Poór Istvánné Normál kategóriában országos díjat nyertek. A 

kertjükön a harmónia, az átgondolt kertművelés, a kert iránti hatalmas 
szeretet tükröződik. „A legszebb konyhakertek” program összes kívánalmait 
kielégítő kert, példa értékű mintakert az övéké. Gratulálunk!

• Lakossági tájékoztatás:
Szépkorúak jubileumi köszöntése
A Kormány Magyarország nevében köszönti a 90. a 95. a 100. a 105. a 110. és a 
115. életévüket betöltött, Magyarországon bejelentett lakóhellyel rendelkező, 
magyar állampolgárságú szépkor személyeket.
A jubileumi köszöntéssel okirat és jubileumi juttatás jár, amely teljesen 
független a szépkorú személy ellátásaitól.
A jubileumi juttatás összege:

- a 90 életév betöltésekor 90.000 Ft  - a 105. életév betöltéskor 105.000 Ft
- a 95. életév betöltésekor 95.000 Ft  - a 110. életév betöltésekor 110.000 Ft
- a 100. életév betöltésekor 100.000 Ft  - a 115. életév betöltésekor 115.000 Ft

A támogatást kérelmezni nem kell, az eljárás hivatalból indul. A Budapest Főváros Kormányhivatala an szépkor betöltését 
megelőzően 60 nappal – a lakóhelyén és a tartózkodási helyén – írásban keresi meg a jogosultsági feltételeknek megfelelő 
szépkorú személyt. Erre a megkeresésre válaszolva lehet igényelni a köszöntést. Abban az esetben, ha valaki kimarad a 
juttatásból, akkor közvetlenül Budapest Főváros Kormányhivatala Építésügyi és Örökségvédelmi, Hatósági, Oktatási és 
Törvényességi Felügyeleti Főosztály Hatósági Osztályához lehet fordulni. Címe: 1056 Budapest, Váci utca 62664.

Kovácsné Véber Eszter polgármester
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• Tanórán kívüli események
Iskolánk szabadidős tevékenységek széles körét kínálja tanulóinak.
Arra ösztönözzük őket, hogy legalább egyféle foglalkozáson vegyenek részt annak érdekében, hogy szórakozva fejleszthessék 
tudásukat és társadalmi ismereteiket.
Ezek keretében 2022. október második hetében, a tehetséggondozó szakkörön, kirándulni mentek természetkedvelő 
tanulóink.
Süketesné Fehérvári Beáta és Mayer Balázs pedagógusok vezetésével felsős diákjaink Szőcről indulva az Agár-tető felé 
vették az irányt. 
Út közben megismerkedtek a hazai erdőkben található gombafajokkal, amelyeket határozó könyv segítségével azonosítottak 
be Bea néni felügyeletével. A Dabosi-templomromnál Balázs bácsi tartott rövid bemutatót a szükséges túrafelszerelés 
összeállításáról. Ez után felkeresték az elhagyatott Hertelendy-kastélyromot, majd visszaindultak Szőcre. Összesen közel 20 
kilométert tettek meg vidám hangulatban a szép, őszi színekben pompázó erdőben.
Köszönjük Bea néninek és Balázs bácsinak ezt a csodálatos napot!

• Október 20-án iskolánk névadójára emlékezve tartottuk meg a Szalai Napot.
A délelőtt folyamán tanulóink játékos feladatokon keresztül mélyíthették tudásukat Dr. Szalai Miklós életével, a 
gyógynövényekkel, a nemzeti parkokkal, szelektív hulladékgyűjtéssel, az év madara, év fájával kapcsolatban.
Köszönjük kollégáinknak a látványos, sokszor interaktív feladatok kivitelezését. Köszönjük a Szülői Munkaközösségnek és 
Biererné Sulyok Veronikának, hogy hozzájárultak a gyerekek jutalmazásához. Szintén iskolánk névadójára emlékezve, Dr. 
Szalai Miklós területi emlékversenyt szerveztünk. A környező településekről 5 alsós és 6 felsős csapat érkezett a versenyre. 
Köszönjük kollégáinknak a feladatok kivitelezését és a verseny lebonyolítását! Köszönjük a Szalai Miklós Iskolafejlesztési 
Alapítvány támogatását! A délutáni vendéglátáshoz köszönjük Kiss Dorina, Nagy Otília, Drei Alexa, Dalma Horváth, Balázs 
Armand, Gergő Gősi munkáját! 

• Október 21-én - Földünkért világnapja alkalmából mobil 360 fokos látványos oceanárium műsor segítségével ismerkedtek 
meg az 1-5. osztályos gyerekek a víz és a vízzel kapcsolatos érdekességekkel.
Az első és második osztályos diákok egy 30 perces víz alatti mesét nézhettek meg, míg 3-5. évfolyamos tanulók a 
korallzátonyok életébe nyerhettek bepillantást.

• Október 23-i megemlékezés alkalmából iskolánk 8. osztályos tanulói adták az ünnepi műsort. Köszönjük diákjainknak és 
felkészítő tanáraiknak Süketesné Fehérvári Beátának és Mayer Balázsnak az előadást!

• Halloween party a felső tagozatosok számára
Október 28-án Halloween partyt tartottunk a Művelődési Házban. A jelmezes felvonulást követően a csapatok a 
következőversenyszámokban vetélkedtek egymással: "ki vagyok én?", almaevő-, smink-, hangfelismerő- és lufipukkasztó 
verseny, cukorgyűjtés. Az eseményt disco zárta DJ Litivel!
Köszönjük Henc Nikolettának és a D.Ö.K. képviselőinek a szervezést, a Művelődési Háznak a helyszín biztosítását, a Szülői 
Munkaközösségnek a rendezvény megvalósításához szükséges költségek előteremtését!

          Nagy Noémi intézményvezető

A Dr. Szalai Miklós Általános Iskola hírei

Visszatekintő
Október 24-26. között a Családsegítő munkatársa és a Védőnői Szolgálat dolgozója ruhabörzét tartott a Művelődési Ház 
nagytermében. Az évek óta megrendezésre kerülő program célja, hogy alkalmat teremtsünk bárki számára a megunt vagy soha 
nem is hordott darabok továbbadására. Nyomasztó a gondolat, hogy milyen mennyiségben halmozódnak föl a nem hordott 
ruhák a szekrényben időről időre, ennek a „problémának” a fenntartható megoldása a ruhabörze, ami segít abban, hogy a még 
kiváló állapotban lévő darabok ne a szemétbe, hanem szerető új tulajdonosokhoz kerüljenek. Sok szép, használható ruhákat, 
kiegészítőket kaptunk, melyeket két időpontban lehetett átválogatni és elvinni. Öröm, hogy sokan éltek is a lehetőséggel.
Novemberi programok
• Értéknap

November 5-én szombaton, a Művelődési Ház nagytermében rendeztük meg a halimbai értéknapot. A rendezvény a Közép-
dunántúli Szövetség az Ifjúságért (KÖSZI) nyertes EKF pályázatának támogatásával valósult meg. Az Érték-Köreink 
programban Halimba mellett még nyolc település vesz részt. Mindenhol két értékfeltáró beszélgetés és egy értéknap valósul 
meg 2022-ben. A 2023-as évben Veszprém és térsége lesz Európa Kulturális Fővárosa, akkor ugyanebben a programban 
további programok kerülnek megrendezésre. Az értéknapon bemutattuk azokat az értékeket, melyeket a korábbi értékfeltáró 
munkánk során, illetve az őszi értékfeltáró beszélgetéseken összegyűjtöttünk. Rendezvényünket megtisztelte jelenlétével 
Navracsics Tibor miniszer úr, országgyűlési képviselőnk, valamint Mihálcsik Márta,a Nemzeti Művelődési Intézet 

Művelődési ház hírei

A folyamat részletei:
• évek óta vágytunk rá, hogy a kopott medence igazi focipályává változhasson, de a báli bevételnek mindig volt fontosabb 

helye
• az idei jótékonysági bál bevétele és a TESCO nyeremény esélyt adott a megvalósításra (persze csak spórolósan)
• első munkafolyamatként Baracska Dávid (Baracska Zsófi apukája) önkéntes munkával és a szükséges anyagköltség 

vállalásával lecsiszolta a régi medence beton falát (festés előkészítése). Köszönjük szépen!
• ezután Hanczvikkel Anikó lealkudta nekünk a betonfesték árát, Fatér László meghozta a festéket, Gazdag Csilla pedig 

kiegészítette a vásárolt készletet felajánlásával. Köszönet érte!
• az alapozó festéket a karbantartók kenték fel
• eközben a Hársfa Családok szavazás útján kiválasztották a mesejelenetet: Bogyó és Babóca focizik
• az alapozó festék száradása után Márton Eszter, Módné Tóth Brigitta és Gazdag Csilla dolgozók megkezdték a festést a 

háttérrel és a figurák felrajzolásával
• közben én megrendeltem a műfüvet, sok-sok alkudozást követően, melyet részben a báli bevételből, részben a TESCO 

nyereményből fizettünk ki
• Illésiné Szalai Judit szállította haza a terméket Budapestről, így a fuvardíjat is megúsztuk. Hálásan köszönjük!
• a 10.15. szombati nevelés nélküli napon az összes dolgozó részvételével megvalósult a mesejelenet felfestése. Mindenki 

lelkesen és szorgosan dolgozott a gyerekek öröméért. Még a szakács nénik is festettek.
• A műfű beszabását a karbantartók és Baráth András végezték el.
• Már csak az átadó ünnepség volt hátra: Litvinyuk Zoltán fociedző nyilvános edzést tartott az ovis focistáknak, melyet 

szalagvágás előzött meg.
Hálásan köszönöm szépen mindenkinek, aki segített!!!!! Nagyon szép lett! A gyerekek nagyon örülnek neki!
Végül a rámpás mászóvár felújítása is megtörtént, mely a gyerekek egyik kedvenc udvari játéka. A faanyag beszerzésében és 
előkészítésében Horváth Attila segített. A felújítást a karbantartók végezték el. Köszönöm mindenkinek!
Ismét sikeres összefogásnak lehettek kedvezményezettjei a település óvodás-bölcsődés gyermekei.

Kovács Attiláné intézményvezető



 Veszprém Megyei Igazgatóságának módszertani referense. A megnyitó után kulturális műsor következett. A Halimbai Kórus 
által énekelt kórusművek és dalok mindegyike kapcsolódott a természethez, a növényekhez. A hangszeres zenét tanuló 
gyerekek közül Illési Rebeka gitáron, Nyárs Dániel zongorán és Kovács Abigél hegedűn játszottak olyan népdalokat, 
melyekben (gyógy)növények rejtőztek.
A zenés műsor után megtekinthettük a Sün Miklóska bábelőadást, Kovács Attiláné, Kiss Izabella és Tűzhányó Laura 
előadásában. Ezt követően a 2016-os Ifjúsági Értékőrök adták át javaslataikat három halimbai érték értéktárba vételéhez.
Az értékek sorából a bauxitbányászat sem maradhatott ki: Futó János geológus interaktív előadásában Halimba földjének geo-
kincseit mutatta be. Ezután memória bajnokságot tartottunk, „minden-mindennel összefügg” játékot rendeztünk, gyógyteát 
kóstoltunk. Egy izgalmas esti túra a Bányászati bemutatóhelyhez és a kert kincseinek kóstolása zárta a programot.
Azok a gyerekek, akik öt feladatban részt vettek, hazavihettek egy különleges memóriajátékot.
A rendezvény ideje alatt kiállítás és értékfal volt felállítva. Az értékfalon a résztvevők is jelezhették, mely halimbai értékek 
állnak közel a szívükhöz.

• November 11-én, pénteken 16 órakor kezdődött Márton napi rendezvényünk. Márton nap hagyománya: Márton napjáról az 
utóbbi években egyre több helyszínen és módon tartanak ünnepségeket. A hétköznapi életben legelterjedtebb, hogy libahúst 
eszünk ezen a napon. A gasztronómia szokások mellett egyéb hagyományok is kialakultak Márton napjára. A Művelődési Ház 
évek óta szervez Márton napjához kötődő gyermekprogramot. November 11-én, péntek délután a résztvevők az önkormányzat 
és a helyi intézmények dolgozóinak segítségével ötletes libás díszeket készítettek, valamint elkészítették az esti lámpás 
„felvonuláshoz” a lámpásokat. Zsíros kenyérrel és meleg teával vendégelték meg a közel 70 fős „Márton napozókat”.

• November 17-én, csütörtökön tartottuk a Baba-mama klubfoglalkozásunkat.
• Szeretettel hívjuk és várjuk 2022. november 24-én, csütörtökön 16 órától Adventi munkadélutánra a Művelődési Ház 

nagytermébe. Vargáné Marika segítségével ötletes adventi koszorúkat, asztali díszeket lehet készíteni, otthonról (gyertyát, 
kérjük hozzanak magukkal) hozott vagy helyben vásárolt (szalagok, termések), koszorúalap) alapanyagokból.

DECEMBERI ELŐZETES
• December 4-én, vasárnap házhoz megy a Mikulás. Minden 12 év alatti gyermeket személyesen köszönt. 
• December 6-án, kedden, 16 óra 30 perckor a budapesti Hahota Gyermekszínház: Oszi és a Boszi és Mikulás című zenés, 

interaktív Mikulás mesejátékát láthatják.
• December 14-én, szerdán karácsonyi kézműves foglalkozással várjuk kicsiket és nagyokat. 
• December 15-én, csütörtökön 10 órától az év utolsó karácsonyi baba-mama klubfoglalkozása lesz.
• December 17-én szombaton, 17 órától az EJHA egyesület és az önkormányzat szervezésében „Szép mennyei üzenet” címmel 

a Halimbai Kórus és az Era Nova Kamaraegyüttes adventi koncertjére várjuk Önöket a művelődési ház nagytermébe.

ADVENTI ABLAKOK FÉNYE
Advent a várakozás időszaka, szívünk, lelkünk feldíszítése a karácsonyi ünnepek csodájára. Ehhez az ünnepi hangulathoz, 
készülődéshez szeretnénk hozzájárulni a halimbai élő adventi kalendáriummal. 
A halimbai élő adventi kalendárium célja, hogy a jelentkező feldíszítsék saját ablakaikat, házukat vagy kertjüket, s jól látható 
helyen elhelyezzék azon, az adott nap számát. Így, a 24 nap alatt minden szám megjelenik a település különböző pontjain.
A díszítéshez bárki csatlakozhat: magánszemélyek, intézmények, üzletek kirakattal,
hisz a cél, hogy minél több, szép ablak legyen, ami „kinyitásra” vár.
A díszítők jelentkezését november 23-ig várjuk. A jelentkezők november 24-én kapnak egy sorszámot, melyből kiderül, hogy 
melyik nap kell feldíszíteniük az ablakukat.
Jelentkezni a 06-20/263-8388-as telefonszámon, személyesen a Művelődési Házban, vagy messenger üzenetben lehet.
Az érdeklődőknek nincs más dolga, mint a faluban megkeresni és csodálni a kidíszített ablakokat.
Örömmel vennénk az Ön jelentkezését is!!!

Szeretettel hívjuk és várjuk 2022. november 24-én, csütörtökön 16 órától Adventi munkadélutánra a Művelődési Ház 
nagytermébe. Vargáné Marika segítségével ötletes adventi koszorúkat, asztali díszeket lehet készíteni, otthonról (gyertyát, 
kérjük hozzanak magukkal) hozott vagy helyben vásárolt (szalagok, termések), koszorúalap) alapanyagokból.

A FÜRGE UJJAK SZORGOS KEZEK KLUB IDÉN ÜNNEPELTE 3 ÉVFORDULÓJÁT. 
2019. október 8-án alakult meg a klub.
Mivel az alapító tagok mindegyike a horgolás szerelmese, így először ezt a kézműves technikát kezdtük el a klubban. Ez nem 
jelenti azt, hogy nem voltunk és leszünk nyitottak más technikákra.Tagjaink egy része hímzéssel, gobelin hímzéssel, kötéssel 
foglalkozik. Vannak olyan tagjaink is, akik ezelőtt még soha nem próbálkoztak a horgolással. Már néhány klubnap után (és 
persze otthoni gyakorlás után) elmondhattuk, hogy nagyon szép munkákat készítettek a tagok.
Az első alkalommal 2019 decemberében mutatkoztunk be a kézműves vásáron.
Szeretnénk, ha minél több fiatal csatlakozna hozzánk, aki szeretne valami szépet és egyedit alkotni akár magának, akár a 
családjának, esetleg jótékony célra.
Terveink között szerepel, a Halimbán született babák megajándékozása, a falunapon történő bemutatkozás kiállítás formájában.
A klub foglalkozások nyilvánosak, bárki benézhet hozzánk minden kötelezettség nélkül, és megnézheti az éppen folyó munkákat. 
Amennyiben tetszik, amit készítünk csatlakozhat hozzánk.
A klubbal párhuzamosan elindult egy privát facebook csoport is, csatlakozhat bárki. Itt is nyomon lehet követni a munkáinkat. 
Megtalálhatóak itt még a tagok önálló munkái, valamint mintákat, leírásokat is megosztunk a csoport tagjai között.
Klubvezető: Csernovicné Szabó Szilvia,  Elérhetősége: +36-30-646-7832;szaboszilvi@msn.com

5 ÉVE ALAKULT A HALIMBAI KÓRUS
A 2017. októberében először főleg óvónőkből, de később helyi lakosokkal kibővült kórus hiánypótló szerepet betöltve alakult. 
Repertoárjukban dallamos, könnyű magyar, külföldi, korabeli és régebbi zeneszerzők, klasszikusok világi, egyházi művei is 
szerepelnek.  Kórusvezető: Grőberné Adorján Renáta
Céljuk, hogy éneklésükkel örömet szerezzenek, valamint a karéneklés értékes közösségi hagyományainak fenntartása.

Az énekkar megalakulása óta minden évben a falu jelentősebb rendezvényein fellépnek: pl. Nagyboldogasszony napi búcsú és 
falunap, Karácsonyi Hangverseny. A próbákat minden kedden 17 órától a helyi Művelődési Házban tarják.

VILÁGBAJNOK HALIMBÁN
Településünk egy újabb lakójára lehetünk méltán büszkék. Busznyák Ferenc Arnold világbajnok lett a Szlovákia Trnava Gpc 
World Champions rendezvényén fekvenyomásban. Sok szeretettel gratulálunk Neki!  Kérésemre szakított időt egy interjúra:
- Be tudnád mutatni egy kicsit nekünk ezt a sportágat?

Kemény edzéseket igényel, mindig a 100%-ot kell nyújtani. Odafigyelés, helyes gyakorlatok elvégzése. Nem könnyű ezt 
csinálni nem úgy van ahogy sok ember hiszi, ehhez a sportághoz évek kellenek! De ha fanatikus vagy, szereted csinálni. Nem 
érdekel mennyi időbe telik, csak CSINÁLOD.

- Mióta foglalkozol ezzel a sporttal?
Négy hónapja foglalkozom vele.

- Miért pont ezt választottad?
Elkezdtem egyedül edzeni egy másik teremben. Videóra vettem a felhúzásaimat, amit aztán apukámnak megmutattam. Ő 
mondta, hogy ebben a sportágban van bennem potenciál (fejlődési lehetőség).
Így is tettem és felkerestem a mostani edzőmet Németh Károlyt, neki is megmutattam a videókat. Arra jutottunk, hogy 
másnap a GOD GYM teremben találkozunk és ott személyesen beszélünk.
Másnap lementem megbeszéltünk mindent és befogadott! 

- Hova szoktál járni edzeni?
GOD GYM TEAM SE termébe járok. Imádok ott lenni, jó a hangulat, rendes segítőkész emberek vannak.

- Tudnál egy kicsit mesélni arról, hogy mit szoktál csinálni az edzéseken?
Napokra bontva edzek:
Hétfőn a fekvenyomást gyakorolom és a mellizmaimat erősítem, kedden a hát- és vállizmaimat, szerdán bicepszre és tricepszre 
gyúrok, csütörtökön a felhúzás és a lábizmok erősítése a feladat. Pénteken változó hogy mit csinálok általában amihez kedvem 
van. Nekem ez az edzés tervem, de szoktam vele néha játszani cserélgetni a napokat új gyakorlatokat kipróbálni.

- Milyen érzés világbajnoknak lenni?
Megtisztelő!

- Mennyit kellet ehhez edzeni?

Sokat☺Napi 2 vagy 2 és fél órát. Keményen!
- Milyen volt egy másik országban versenyezni?

Nagyon jó volt a hangulata, a színvonala szintén nagyon jó volt, imádtam.
- Nagyon másnak találtad a körülményeket, mint itthon? Jobban tetszett mint Magyarországon?

Jók az itthoni versenyek is és a külföldiek is. Abba nem megyek bele melyik a jobb mert nem vagyok ehhez elég tapasztalt.
- Hol lesz a következő versenyed?

A következő versenyem Lengyelországban lesz.
- Tervezel-e esetleg olimpián indulni?

Olimpiára szívesen ki mennék és igen el is indulnék rajta.
- Mit tanácsolnál azoknak a fiataloknak, akik szeretnének elkezdeni versenyszerűen sportolni, de nem mernek vagy félnek, hogy 

nem sikerül nekik?
Ez egy alapvető rossz felfogás ha így kezdik hogy mi van ha…Nincs ilyen! Ha valamit szeretnél és érzed iránta a késztetést 
akkor CSINÁLD! Ne foglalkozz a rossz akarókkal.
Tedd bele a kemény munkát edzéseken! Minden edzést komolyan kell venni maximális teljesítményt bele rakni! Légy 
magabiztos! De ne légy nagy képű! Alázat és kemény munka ezek kellenek, hogy profi versenyző légy!

Igazán figyelemre méltó teljesítményt nyújtott. Még egyszer gratulálunk Neki és további sok sikert kívánunk!
        Jordán-Nagy Eszter

ÉLMÉNYTÁNC HALIMBÁN IS!
Szeretettel várunk mindenkit szerdánként, ¼ 5-kor a Kultúrházban közös táncolásra!
Kinek ajánljuk? Minden örökifjú hölgynek és úrnak, akik szívesen táncolnak, akik szeretnek nevetni, akik szeretik magukat jól 
érezni egy közösségben!
Néhány gondolat az örömtáncról:  
A szeniortánc zenére történő, az idősödő ember szervezetéhez illeszkedő kíméletes „sporttevékenység”. Az új tánclépések 
megtanulása intenzív agytornát kíván, és elősegíti az idegpályák „olajozását”. Az alaplépések kíméletesek az izmok, ízületek 
számára. Az egyszerűbb lépéskombinációk, a mozgás- és a táncfigurák az idősödő ember képességeihez igazodnak. Sem előzetes 
tánctudásra, sem partnerre nincs szükség, bármikor be lehet csatlakozni! Cél, hogy lelkünk felviduljon egy-egy pezsdítő ritmus, 
muzsika hallatán, közösen táncoljunk és örömet okozzunk.
Szeretettel várok minden táncolni szerető örökifjút!

          Nagy Noémi táncoktató

Támogatással újult meg az óvoda-bölcsőde udvara
Örömmel számolok be róla, hogy példátlan összefogás eredményeképpen több felújítást is sikeresen elvégeztünk idén ősszel az 
intézmény udvarán.
A TESCO áruházlánc „Ön választ, mi segítünk!” pályázatával 400 000 Ft-ot nyertünk zsetongyűjtéssel. Köszönjük szépen 
mindenkinek, aki részt vett a gyűjtésben, hiszen a támogatásuk által 1. helyezettek lettünk! Az elnyert összeget Alapítványunk 
kiegészítette, így három fontos munkát is elvégezhettünk.
Elsőként az intézmény kerítését festettük le. Szülők és dolgozók együtt végezték ezt a munkát jó hangulatban. Az eredmény 
önmagáért beszél. Igazán szép lett! Köszönet a szorgos csapatnak!
Ezt követően elkészült az intézmény udvarán a régi, kopott, szürke beton medencében az ÚJ, GYÖNYÖRŰ, SŐT MESESZÉP, 
BIZTONSÁGOS, MŰFÜVES FOCIPÁLYÁNK!

A Halimbai Hársfa Óvoda és Bölcsőde hírei


