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Visszatekintő
• május 4-én, szerdán a Dr. Szalai Miklós Általános Iskola által szervezett Zöld 

Forgó Élménynap Interaktív programja került megrendezésre, az eseményt az 
Alma együttes koncertje zárta.

• 11-én, szerda délután a Madarak és Fák napja alkalmából Mindennapi 
madaraink címmel Császár Zsolt tartott interaktív előadást.

• 17-én, kedden délelőtt a Pegazus Bábszínház bérletes előadásán vehettek részt 
az óvodások és az alsó tagozatos gyerekek.

• 21-én, szombaton a helyi Általános Iskola tartotta Ki Mit Tud?-Halimba című rendezvényét.
• 24-én, kedden a Kormányablak mobil ügyfélfogadása volt 8.30 és 9.30 között.
• 26-án, gyereknapi Baba-mama klub tartottunk, melyen a kicsikre meglepetés ajándék várt.
• 28-án, szombaton délután községi Gyermeknapot szerveztünk. A gyermekek szórakoztatásról a 

Hold Színház, a Bodza Együttes, illetve Jeany, Titi és Qtya gondoskodott. A bátrabbak 
ügyességi feladatokkal szerezhettek jutalom labdát, valamint kézműves foglalkozás és 
csillámtetoválás, légvár is az apróságok rendelkezésére állt. A halimbai óvodások Fodor Eszter 
közreműködésével kitáncolták a májusfát, míg a nagyobbak a Tini discoban szórakozhattak 
18.00 után. A gyerekek apró ajándékait (labdák, buborékfújók, vízi pisztolyok) a karácsonyi 
vásáron befolyt összegből finanszíroztuk. Szeretnénk megköszönni a sok finom palacsintát, 
lekvárokat a Kortalan Nyugdíjas Klub tagjainak. Szeretnénk továbbá köszönetet mondani: 
Halimba Község Önkormányzat dolgozóinak, Páhiné Zsédely Anikó családsegítőnek, Torma-
Szabó Anettnak és a fiatal segítőknek: Lendvai Flórának, Inhof Korinának, Földi Odettnek, 
Földi Veronikának, Földi Mátyásnak, Páhi Petrának, Viasz Hannának és Pelzhoffer 
Orsolyának, a Sajtfolyam Manufaktúrának a rendőrség munkatársainak, valamit Mráz 
Attiláné iskolaőrnek, aki éberen vigyázott a gyermekek biztonságára, illetve köszönjük 
Litvinyuk Szabolcsnak, hogy a hangosításról és a tini disco-ban a zenéről gondoskodott.

Júniusi programok
• 4-én, szombaton 20 órától a Hársfa Óvoda tartotta a jótékonysági bálját.
• 10-én, pénteken 10 órától megrendezésre került a „Dr. Szalai Miklós életművének és szellemi örökségének 

bemutatására és népszerűsítésére” Hungarikum pályázat keretében elkészült Sün Miklóska és Szalai Miklós élete 
című kiadványok átadása. Helyszín a Művelődési Ház nagyterme volt, köszöntőt mondott dr. Navracsics Tibor 
területfejlesztési miniszter. A kiadványokat M. Mester Katalin mutatta be. 

• 14-én, kedden a Kormányablak mobil ügyfélfogadása lesz 8.30 és 10.00 óra között a Művelődési Háznál.
• 15-e, „A legszebb konyhakertek” programra való jelentkezés határideje
• 23-án, csütörtökön a Baba-mama klub tartja nyári szünet előtti utolsó klubfoglalkozását. A következő alkalom 

szeptemberben lesz.
• 25-én, szombaton 14.00 órától megrendezésre kerül a 6. Wolfram nap. Helyszín: Művelődési Ház udvarán. Zenés 

programokkal és büfével várják az érdeklődőket.
 Zenél a Plan Jam, az Easter Együttes, a Wolfram együttes, a sztárvendég pedig Révi Sándor (Sunny) lesz. A belépés 

díjtalan, mindenkit szeretettel várnak.

Önkormányzati Hírek
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Halimba Község Önkormányzata képviselő-testülete hatáskörét gyakorolva elrendeli a 2021. évi költségvetés 
végrehajtásáról szóló zárszámadást. A testület összességében 296 059 029 Ft teljesített bevétellel, 255 321 326 Ft 
teljesített kiadással és 40 737 703 Ft bruttó többlettel hagyja jóvá.

Halimba Község Önkormányzata kiegyensúlyozottan és fegyelmezetten gazdálkodott a 2021-es évben, melynek 
eredményeként nincs önkormányzati tartozás. Megvalósultak az eltervezett programok és projektek, illetve a 
beruházások és felújítások.

Művelődési ház hírei

A Halimbai Hírek szerkesztői feladatait ideiglenesen Jordán-Nagy Eszter veszi át Schvarczkopf Anitától. Eszter 28 
éves, 21 éve él a településünkön, itt töltötte a gyerekkorát és jelenleg is Halimbán él a férjével és a kisfiával. 
Foglalkozását tekintve magyar-történelem szakos tanár, fia születése előtt 3 évig tanított. Szeretettel köszöntjük és sok 
sikert kívánunk a továbbiakban!

Gyereknap az iskolában
Május 20-án pénteken tartották az iskolában a hagyományos gyereknapot. Az alsó 
tagozatosok számára az alsós tanító nénik készültek kézműves foglalkozással és 
játékos feladatokkal, valamint az ugrálni vágyók számára egy légvár állt a 
rendelkezésre. Délután a napköziben szintén jól szórakozhattak a kisebbek, 
változatos programok várták őket a Dr. Szalai Miklós Gyógynövényes kert, 
Bemutató- és Oktatóközpontban, illetve szendvicseket és limonádét fogyaszt-
hattak a szabadban. 
A felső tagozatosok a Kút-völgybe kirándultak, az állomásokon a csapatok a jó megfejtéssel egy-egy étel alapanyagait 
nyerhették el, melyekből később megfőzték az ebédjüket. Az elkészült finomságokat a zsűri értékelte. Bízunk benne, 
hogy mindenkinek tartalmasan telt ez a nap, minden tanuló jól érezte magát. A gyereknap költségeit a szülői 
munkaközösség a farsangi bevételéből fedezte. Az iskola szeretne köszönetet mondani Paulics Editnek (Csocsó Büfé), 
aki már 2. éve ajándékozza meg a tanulókat 1 gombóc fagylalttal gyereknap alkalmából.

„Ki Mit Tud?-Halimba”
Május 21-én, 2 év után újra megrendezésre került a „Ki Mit Tud?-Halimba” nevű program, melynek célja, hogy a diákok 
megmutathassák miben tehetségesek. Minden fellépő emléklapot kapott a jól megérdemelt tapson kívül. 
Osztályprodukciókat is bemutattak a gyerekek, ami szintén nagyon jó hatással van a tanulókra, hatalmas 
közösségépítő szerepe van. A zárószám a 8. osztályos lányok bécsi keringője volt, illetve az iskolai dolgozók country 
tánca. A tanulók, illetve a közönség más oldalról ismerhette meg a pedagógusokat
A rendezvény alatt a szülői munkaközösség által rendezett jótékonysági vásár zajlott, melyen kézműves termékek, házi 
sütemények, hot-dog, üdítő és tombola jegyek voltak kaphatóak. A jótékonysági vásáron sikerült megközelítőleg 
360.000 Ft-ot összegyűjteni, ezt az összeget a tanulók következő évben zajlódó programjaira szánják. Az iskola szeretne 
köszönetet mondani mindazoknak, akik valamilyen formában hozzájárultak a rendezvény sikeréhez.

A „Ki Mit Tud?-Halimba” rendezvényen az alkotói pályázat díjkiosztása is megtörtént. A Bethlen Gábor 
Alapkezelő Zrt. tette lehetővé, hogy a helyi általános iskolában meghirdessenek egy meseíró-, rajz- és 
fotópályázatot Dr. Szalai Miklós születésének 120 évfordulója alkalmából. Bár mese nem érkezett, sok 
szép rajzot és fényképet díjazott a zsűri. Gratulálunk a nyerteseknek!

Szurkoltak a fiatalok
Június 4-én szombaton a helyi általános iskola tanulói ellátogattak a 
Magyarország-Anglia labdarúgó mérkőzésre. A Magyar Labdarúgó Szövetség 
lehetővé tette, hogy 14 év alatti gyerekek is ellátogathassanak a mérkőzésre, ezért 
megszervezte az iskola a tanulóknak ezt az élményt. 90 tanulóval vettek részt az 
eseményen, 45 halimbai és 45 nyirádi gyerek élvezhette szinte testközelből, ahogy 
Szoboszlai Dominik berúgja a gólt. Hihetetlen hangulatban telt el ez a nap és nem 
hiába szurkoltak a gyerekek.

Mezítlábas ösvény átadása
Június 7-én kedden került sor a Dr. Szalai Miklós Általános Iskola mezítlábas 
ösvényének az átadására. Az iskola a Tesco közösségi pályázatán nyert a tavasszal 
200.000 Ft-ot, melyből megvalósulhatott ez a projekt. A mezítlábas ösvény 
hasznosságát Sebastian Kneipp, német természetgyógyász fedezte fel és 
fejlesztette ki ebből a saját egészségmegőrző módszerét. A lényege, hogy mezítláb, 
cipő nélkül, különböző felületű, keménységű, hőmérsékletű anyagokon kell végig 
sétálni. Hasonló elven működik, mint egy talpmasszázs. Reméljük a tanulók sok 
örömet találnak az ösvény használatában.  Az iskola szeretne köszönetet mondani 
Süketesné Fehérvári Beátának aki segített a pályázat megírásában, a tervezésben 
és a munkálatok lebonyolításban és koordinálásában. Rába Zoltánnak aki nélkül 
határidőre nem valósulhatott volna meg ez a pályázat. Továbbá szeretné 
megköszönni a sok segítséget: Halimba Község Önkormányzatának, Gfellner Tamásnak, Kiss Róbertnek, Mayer 
Balázsnak, Malánics Gábornak, Rózsa Zoltánnak, Valdinger Róbertnek, Pelchoffer Titusznak, Tóth Viktóriának, 
minden gyermeknek aki segített az ösvény kialakításánál, a kazetták feltöltésénél és a tereprendezésnél! Kiemelten 
szeretnék köszönetemet kifejezni a 7. és 8. osztály tanulóinak, akik a szünetekben és a játékidőben is itt 
tevékenykedtek!

Jordán-Nagy Eszter



A Halimbai Hársfa Óvoda hírei

Közérdekű információk:
• 2022. július 25. és 2022. augusztus 19. között zárva tart az intézmény.
• A főzőkonyha július 25-től két hétig zárva lesz, a szociális étkezők Magyarpolányból a Tarka Kakas vendéglőből 

kapják majd az ebédet.
• A tanév utolsó Kismama klub foglalkozását követően a következő találkozó októberben várható.

Tavasz a Hársfa Óvodában

Márciusi programok
• 2022. március 11.  –  Az 1848. március 15-i forradalom megünneplése az óvodában

Az 1848. március 15-i forradalomra való megemlékezés az óvodában a hagyományoknak megfelelően, a 
nagycsoportosok ünnepi műsora által történt.  A jeles napok megünneplése kiemelt fontosságú óvodánk életében. 
Nincs ez másként az 1848-as forradalomra való emlékezés esetében sem. Ilyenkor alkalmunk nyílik a gyerekekkel a 
történelmi alakok, hősök és sorsfordító események soráról beszélgetni, azonban figyelnünk arra, hogy mindez a 
gyerekeket érdeklő, életkorukhoz igazodó formában történjék.
A színvonalas ünnepség, a gyermekekben megerősítette a hazához való kötődést, a tiszteletet a nemzeti ünnep iránt.

• 2022. március 9.  –  Kismama Klub „Elsősegélynyújtás kisgyermekkorban”
Havonta egy alkalommal, a hónap első szerdáján szeretettel várjuk a 3 évnél fiatalabb gyermekeket szüleikkel az 
oviban 16-18 óráig. Ebben a hónapban Bakos Ferenc mentőtiszt tartott érdekes előadást, a gyors- és szakszerű 
egészségügyi segítségnyújtás fontosságáról. A szülők a gyakorlatban is kipróbálhatták, alkalmazhatták a 
kisgyermekekre vonatkozó speciális eljárásokat.

• 2022. március 17.  –  Diavetítő szakkör
Minden hónap második szerdáján diavetítő szakkör várja az érdeklődőket. A szakkör lényege az ölelés. Mottója: 
“Belépés csak szülővel.” A szülő és gyermeke - kiszakadva a rohanó világból - eltölthet együtt fél órát meghitten. A 
gyermek belesimulhat a szülő ölelő karjába, miközben a meséket nézik és hallgatják együtt. 

• 2022. március 22.  –  Víz világnapja
A víz kincs – ez a jelmondata a 2022. évi víz világnapjának, amelyet világszerte 
március 22-én tartanak, annak érdekében, hogy a különféle kampányokkal, 
rendezvényekkel, akciókkal a víz fontosságára és védelmére hívják fel az 
emberek figyelmét.
Rajzpályázatot hirdetettünk a Víz Világnapja alkalmából, „Víz, víz, tiszta víz” 
címmel. A rajzpályázat díjátadójára 2022.március 21-én került sor. 6 győztes 
gyermek 2022.március 22-én jutalomkiránduláson vehetett részt és elutazott 
Siófokra a DRV Víz Világnapi gyermekrendezvényére. Hagyományainkhoz híven 
ezen a napon gyalogos túrát, családi kirándulást szerveztünk településünk 
határába, a Halimbai Kistóhoz, ahol a többiekkel a vizes élőhelyek természeti 
szépségeit csodálhattuk meg.

• 2022. március 24.  – Családi „TÍZ-VÍZ-PRÓBA”
Az óvoda udvarán megrendezésre kerülő családi sportdélutánra vártuk a szülőket, nagyszülőket és testvéreket a víz 
világnapjához kapcsolódó próbatételekkel. 
A vizespalackokkal történő zenés bemelegítés után, a gyerekek és szüleik csapatokat alkotva fedezték fel a dimbes-
dombos udvar tíz állomását, ahol vízzel kapcsolatos ügyességi játékok várták a résztvevőket. Motivációként minden 
próbatételhez meséltünk egy rövid történetet pl.: a szigeten rekedt állatokat csónakokkal kell kimenteni, mert nem 
tudnak úszni (a felnőtt talicskában tolta a gyermeket, aki magához vette a bajba jutott állatot).

• 2022. március 25.  –  Makk Marci Színház előadása
Az óvoda kiscsoportjában megtartott interaktív, zenés előadás lehetővé tette, hogy a gyermekek minél több ismeretet 
szerezzenek az egészséges táplálkozás fontosságáról. 

• 2022. március 30.  –  Pegazus Színház előadása  A kiskakas gyémánt félkrajcárja
A népmese és annak feldolgozása méltán népszerű, hiszen alighanem minden gyermek átéli legalább egyszer azt a 
nehéz helyzetet, amikor egy nagyobb, erősebb valaki elvesz tőle egy számára kedves, fontos, vagy értékes tárgyat. A 
mese főhőse azonban – a kiskakas – nem hagyja magát! Vesztesből győztessé válik. S hogy hogyan? Mindenekelőtt a 
saját magába és az igazságba vetett hit által. 

                                                                                                        Babosné Hock Márta - óvodapedagógus

Mozgalmas április az óvodában

Óvodánkban a tavasz mindig egy eseménydús, élményekkel teli időszak volt a gyermekeknek és a felnőtteknek 
egyaránt. Az ezt megelőző két nevelési évben a világjárvány okozta bezárások, korlátozások azonban erre a mozgalmas 
periódusra is hatással voltak: nem szervezhettünk kirándulásokat, nem tarthattuk meg többek között a nagyobb 
létszámú, megszokott rendezvényeinket és ünnepeinket sem. A 2021/2022-es nevelési év azért volt különleges, mert 
hosszú idő után - a korlátozások feloldását követően- mindannyian visszatérhettünk a ,,normális kerékvágásba”, 
felszabadultabban kezdhettük élni mindennapjainkat. Ennek szellemében építettük fel óvodánkban az áprilisi 
programok terveit is, amelyeknek köszönhetően egy igazán izgalmas, eseménydús hónapot tudhatunk magunk mögött. 

A Dr. Szalai Miklós Általános Iskola hírei

Közérdekű információk:
• A Dr. Szalai Miklós Általános Iskola gyűjtést szervez az ukrán menekült családok számára, 2022. június 13-ig várják 

az iskola titkárságán az adományokat, melyek lehetnek higiéniai cikkek, tartós élelmiszerek.
• Június 15-én délelőtt kerül megrendezésre a 8. osztályosok ballagása.
• Június 21-én délután pedig a hagyományos Évzáró ünnepséget tartja meg az iskola.

ZöldForgó Élménynap
Május 4-én szerdán került megrendezésre a környezettudatosság jegyében ez az interaktív élménynap, melynek célja 
főként az volt, hogy rávilágítson arra, miért fontos 2022-ben a környezetvédelem és a szelektív hulladékgyűjtés. A 2-7. 
osztályosok vehettek részt a programban, a tanulók VR-szemüvegen keresztül kereshettek hulladékot, mágneses tábla 
segítségével csoportosíthatták a szemetet, illetve táblagépek segítségével életre keltették a plakátokat. A rendezvény 
zárásaként az Alma együttes koncertezett, ezen már a bölcsőde, az óvoda és az iskola tanulói is szórakozhattak. A 
gyerekek hangulata fergeteges volt.

Mit hagyott idén a gyerekeknek a fészekben a Húsvéti nyuszi? Miként lett 3 Michelin csillagos az óvodai konyha?  
Többek között ezekről olvashatnak ebben a visszatekintésben:

Nyílt nap az iskolában: Április 7.-én a leendő elsősöknek lehetősége adódott ellátogatni a Dr. Szalai Miklós Általános 
Iskola osztálytermébe Tóthné Horváth Nóra tanító nénihez egy nyílt napra, melynek keretében a még nagycsoportos 
óvodások három játékos foglalkozáson vehettek részt szüleikkel és a nagycsoportban dolgozó óvó nénikkel, közösen. 

Nyílt napok az óvodában: Április 11.-én, 12.-én és 13.-án csoportonként nyílt napokat szerveztünk, melynek során a 
szülők betekintést nyerhettek a reggeli szabadjátékba, a tízóraizásba, valamint az irányított foglalkozásokba és az ezt 
követő udvari játékba is.

Reform ételkóstoló a Kismama Klubban: Április 13.-án egy meglehetősen érdekes és ínycsiklandó témával vártuk a 
hozzánk látogató kicsiket és nagyokat. Sok szülőt foglalkoztat a kérdés: Mit tehetek annak érdekében, hogy gyermekem 
elfogadja az egészséges ételeket? Gyulovics Lászlóné, intézményünk diétás szakácsnője és Makkosné Balogh Adrienn, 
óvodánk élelmezésvezetője minden ezzel kapcsolatosan felmerülő kérdésre választ adott a jelen lévő szülőknek, akik 
gyermekeikkel közösen a főzőkonyhán készült egészséges finomságokat is megkóstolhatták, ötletet meríthettek belőle. 
Emellett az év elején meghirdetett receptgyűjtő felhívásra a szülőktől beérkezett ételleírások is az asztalra kerültek, így 
aznap sok értékes tanáccsal és recepttel is gazdagabbak lettünk. Köszönjük a közreműködőknek és a résztvevőknek is 
ezt a hasznos délutánt.

Húsvétolás: A természet tavasszal kizöldül, kivirágzik, az állatok felébrednek téli álmukból, a reggeli 
madárcsicsergés, és a simogató napsugarak segítenek felocsúdni a komor, szürke hétköznapok fogságából, vidámabban 
telnek mindennapjaink. Mi tehetné még szebbé a gyermekek számára ezt az időszakot? Természetesen a húsvéti nyuszi 
érkezése! Óvodánkban erre április 14.-én került sor, mely napot lázas készülődés előzött meg: az ünnepi jelképekről való 
tanulás mellett a locsolóversek elsajátítása, az épület tavaszi díszbe öltöztetését célzó kézműves foglalkozások (pl. 
tojásfestés), a húsvéti énekek és népi játékok mind azt a törekvést támogatják, hogy a gyermekek szellemileg és 
érzelmileg is ráhangolódjanak az ünnepre. Ők maguk készítették el az udvaron csoportonként a fészkeket is, amelyekbe 
az ajándékok kerülhettek. A kis csomagokba sok finomság került tekintettel a diétás gyermekek igényeire is. 

Föld napja: Zöld Óvodaként fontosnak tartjuk, hogy a hozzánk járó gyermekeket a környezet megóvására, védelmére 
neveljük. Több erre irányuló programot is szerveztünk. Áprilisban mi is csatlakoztunk a Halimbai Önkormányzat által 
meghirdetett Tavaszi nagytakarítás programhoz, melynek során a gyermekekkel közösen megtisztítottuk a Bányász és 
a Rákóczi utca egy részét, valamint az ovi udvarát is.
Emellett április 22.-ére kirándulást szerveztünk a Kútvölgybe, ahová a szülőket is szeretettel vártuk egy jókedvű, 
természetben eltöltött délelőttre, azonban az időjárás közbeszólt, így ez a program elmaradt.

Anyák napja: A hónap utolsó két hetében az év egyik legszebb ünnepére 
készültünk: az Anyák napjára. A gyermekek szívhez szóló, kedves ajándékokkal, 
dalokkal, versekkel készültek, és a mögöttük álló szorgalmas, fáradhatatlan 
munkát egy- egy megható műsorral koronázták meg azért, hogy meghálálják a 
szeretetet és odaadást, amelyet édesanyjuktól és nagymamáiktól kapnak. Az 
ünnepeltek arcán büszke örömkönnyek csillogtak, a gyermekek tekintetében 
pedig a szeretet és a hála köszönt vissza. Igazán megható pillanatok voltak.

3 Michlein csillagos lett az óvodai konyha: Ebédeltetés közben gyakran 
hallunk olyan mondatokat a gyermekektől, hogy: ,,Ugye ebből van még repeta?”, 
vagy hogy: ,,Ilyet kérek anyukámtól vacsorára is!”. Nem volt ez másként aznap a 
nagycsoportban sem, amikor a gyerekek eldöntötték, hogy Ők bizony ezt a finom 
ebédet valahogyan meg szeretnék hálálni, éppen ezért kitalálták, hogy meglepetésből az ajtóra felhelyezett 3 Michelin 
csillaggal díjazzák a konyhán dolgozók mindennapi munkáját. A „nem akármilyen” köszönet sem maradt el, hiszen a 
konyhás nénik felajánlották, hogy a nagycsoportosok süthetnek velük muffint, amelyből aztán az óvodába járó összes 
gyermek elé került egy-egy, melyet mindenki örömmel fogyasztott.

Módné Tóth Brigitta - óvodapedagógus


