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Visszatekintő
• június 4-én, szombaton 20 órától a Hársfa Óvoda tartotta a jótékonysági bálját.
• június 10-én, pénteken 10 órától megrendezésre került a „Dr. Szalai Miklós 

életművének és szellemi örökségének bemutatása és népszerűsítése” 
Hungarikum pályázat keretében elkészült Sün Miklóska és Szalai Miklós élete 
című kiadványok átadása. Helyszín a Művelődési Ház nagyterme volt, 
köszöntőt mondott Dr. Navracsics Tibor. A kiadványokat M. Mester Katalin 
mutatta be.

• június 14-én, kedden a Kormányablak mobil ügyfélfogadása volt 8.30 és 10.00 
óra között a Művelődési Háznál.

• június 23-án, csütörtökön a Baba-mama klub tartotta meg a nyári szünet előtti 
klubfoglalkozását. A következő alkalom szeptemberben lesz.

• június 25-én, szombaton id. Kárer László szervezésében zajlott a 6. Wolfram 
nap. A Művelődési Ház udvarán zenés program és büfé várta az érdeklődőket. 
Halimba Község Önkormányzata nevében köszönjük a  program 
megszervezését!

Júliusi programok
• július 11-én, hétfőn indul a Művelődési Ház által szerevezett Erzsébet napközis tábor, az alsó tagozatosok számára.
• július 18-án, hétfőn szintén Erzsébet napközis tábor kezdődik a halimbai lakhellyel rendelkező iskolások számára.
• július 20-án, szerdán a Kormányablak mobil ügyfélfogadása lesz 8.30 és 9.30 között a Művelődési Háznál. Aznap a 

hivatalban az ügysegéd nem tart ügyfélfogadást.

Önkormányzati Hírek
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A korábban benyújtott Erzsébet tábor pályázatok nyertek, így az elmúlt évekhez hasonlóan napközis jellegű 
táborokat szervezünk két turnusban:

1. turnus: július 11-15-ig halimbai általános iskola alsó tagozatos tanulóinak
2. turnus: július 18-22-ig Unaloműző tábor - Halimbán élő 1-8. osztályos gyerekeknek

A programok között az előző évekhez hasonlóan lesz kirándulás, kézműves és sportfoglalkozások, strandolás és egyéb 
izgalmas és élményszerű kikapcsolódást nyújtó szabadidős tevékenységek. A jelentkezőket részletes programtervvel 
értesítjük. Köszönjük Lukács Zsanett és Szalai Katalin munkáját.

Kovácsné Véber Eszter sk polgármester

Tájékoztatás

Halimba Község Önkormányzata iskolakezdési támogatást nyújt Halimba község közigazgatási területén 
bejelentett állandó lakóhellyel rendelkező általános vagy középiskola nappali tagozatán tanuló gyermek törvényes 
képviselője részére.
A támogatásra az a kérelmező jogosult, akinek családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi 
nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 575%-át (163.875,-Ft), gyermekét egyedül nevelő szülő esetén a 600%-át 
(171.000,-Ft).

A kérelemhez csatolandó:
• iskolalátogatási igazolás (a Nyirádi Erzsébet Királyné Általános Iskola Dr. Szalai Miklós Tagintézményébe járó 

halimbai tanulókét az önkormányzat szerzi be az intézménytől)
• a családban élőktől a kérelem benyújtását megelőző havi jövedelemigazolás 
• a munkanélküliek esetében hatósági igazolás szükséges az Ajkai Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztályáról.

Kérelem benyújtásának határideje: 2022.07. 15.
A támogatás természetbeni juttatás formájában is nyújtható, illetve a kérelmező számlájára történő utalással történhet 
évi egy alkalommal szeptember 15–ig a Hivatal házipénztárából. A támogatás összege: legfeljebb 10.000,-Ft/tanuló. 
A határidő elmulasztása jogvesztő.
A kérelemhez nyomtatvány beszerezhető Halimba Község Önkormányzatánál (8452 Halimba, Petőfi Sándor utca 16.)

Kovácsné Véber Eszter sk polgármester

Művelődési ház hírei

A 2021/ 2022-es tanévben búcsúzó 8. osztályos 
tanulóink: 
Balogh Lilla Valentina, Birer Márk, Boldizsár 
Rebeka, Czuppon Armandó, Domonkos Liliána, 
Horváth Sára, Kalmár Márton, Kukla Rozina, 
Orsós Bernadett Aranka, Orsós Zsanett, Pej 
Hajnalka Csenge, Roik Emília, Rosta Rebeka, 
Rózsa Bence, Savanyú János Bence, Szecsődi 
Levente, Takács Félix, Tóth Kristóf Péter, 
Valdinger Johanna Flóra.

Osztályfőnökök: Tóthné Horváth Nóra (alsó tagozatban), Kiss Róbert (felső tagozatban)
Kívánjuk, hogy érjétek el a céljaitokat, váljanak valóra az álmaitok és kísérjen titeket az elmúlt nyolc év emléke végig a 
jövőben! 

Jordán-Nagy Eszter

Tanévzáró

2022. június 21-én délután tartotta az iskola tanévzáró 
ünnepélyét. 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 
iskolánk hírnevét. A kitűnő tanulók cirkuszjegyet, 
oklevelet és könyvjutalmat kaptak.
A Szalai Miklós Iskolafejlesztési Alapítvány idén négy 8. 
osztályos tanulót díjazott 5 ezer forinttal: Savanyu János 

Bence, Valdinger Johanna Flóra, Szecsődi Levente és Rózsa Bence. Ezen kívül oklevéllel 
igyekezetek megköszönni az elmúlt nyolc év közösségi munkáját és az iskola nevének 
öregbítését. 
Rosta Rebeka kiemelkedő tanulmányi teljesítményéért és közösségi munkájáért Dr. Szalai 
Miklós-díjban részesült. Büszkék vagyunk rá és gratulálunk a teljesítményéhez. Sok sikert 
kívánunk Rebekának a jövőben!

Rostáné Dél Tímea

Az alábbi cikkeket Molnár József világi elnök tájékoztatása alapján írtam meg.

Bérmálkozás

2022. június 26-án tartotta a Padrag-Halimba-Szőc-Nyirád egyházközsége 30 feletti létszámban a bérmálkozást. Az 
érseki helynök Takáts István bérmált, ünnepi szentmise keretein belül. A misén négy másik atya is celebrált. A nyirádi 
egyházközség képviselő testülete fogadta a főtisztelendőt, bekísérték a templomba, a bérmálkozó gyerekek pedig virággal 
köszöntötték. Az ünnepség után az egyházközségi képviselő testület fogadást rendezett melyen kötetlen beszélgetés 
alakult ki a helynök és a testület tagjai között.

Templomfelújítás

Két hónapos szünet után, július 3-án ismét megindulnak a templomfelújítással kapcsolatos 
munkálatok. A szünet oka az volt, hogy a tornyon lévő párkányok és díszítő elemek szakmai kihívást 
jelentenek a legtöbb kőművesnek, időbe telt míg a kivitelező talált egy megfelelő szakembert.
A munkálatokat három szakaszra bontották:
Az első szakaszban történt a teljes tetőcsere, héjazat és szerkezet csere. A második (jelenlegi) 
szakaszban a torony megszépítése történik. A vakolat lebontása után, új horgonylemezborítást, új 
faborítást kap, illetve új ablakokat. A torony fehér színű lesz, a tervek szerint augusztus 20-ig 
elkészül. A harmadik szakasz később valósul meg, a hajó, a szentély és a sekrestye újra vakolása és színezése várható.
A felmerülő költségeket a Bethlen Gábor Alapítvány, Halimba Község Önkormányzata és a Veszprémi érsekség fedezi.

Jordán-Nagy Eszter

A Nagyboldogasszony templom hírei



• FELHÍVÁS: Halimba Község Önkormányzata a 2022. augusztus 13-án és 14-én megrendezésre kerülő 
Nagyboldogasszony napi búcsú és Falunap keretében egykori és jelenlegi halimbai lakosok által készített kézműves 
alkotásból kiállítást szervez. Amennyiben szívesen bemutatná produktumát, vagy ismer olyan személyt, akinek 
szívesen látná a munkáját a kiállításon, kérem, legkésőbb 2022. július 20-ig szíveskedjen jelezni a 06202638388-as 
telefonszámon vagy személyesen a halimbai Művelődési Házban.

Könyvbemutató

A 2022. június 10-én megrendezett könyvbemutatóról az egyik szerzőt, Kovács Kálmán 
Árpádot kérdeztem. A „Dr. Szalai Miklós életművének és szellemi örökségének bemutatása és 
népszerűsítése” Hungarikum pályázat keretében elkészült Szalai Miklós élete című kiadvány 
átadása történt ünnepélyes keretek között.
Az előzményekről Kálmán elmesélte, hogy az esperes úr könyveit pakolgatva a felesége talált 
egy olvasónaplót, ami személyes gondolatokat is tartalmaz. Nehéz volt megfejteni az írást, az 
értelmezést nehezítette, hogy furcsa betűkkel írt, a kézírását is nehezen lehetett elolvasni, ám 
Kálmán rászánta az időt és sikerült egy okos és mély gondolkodású ember képét kirajzolni. Ezt 
követően folyóiratokban, a Halimba története című műben, a füveskönyvekben, geneológiai 
honlapokon és számos más forrást felhasználva, elkészítette ezt az összefoglaló füzetet, amely 
az esperes úr életrajzát és pályaképét tartalmazza, emellett egyfajta halimbai emlékőrzés is 
megjelenik a műben. A kutatás során számos új, eddig a helyiek számára is ismeretlen 
információ került a felszínre.
Kálmán további kutatásokat tervez a témában.
A könyvbemutatóról a Zóna tv is hírt adott, aki szeretné a Kálmánnal készült interjút 
megtekinteni, ezen a fórumon megteheti.        Jordán-Nagy Eszter

Tavasz a Hársfa Óvodában
Május az óvodában

Nagyon sok örömet tartogatott számunkra a május. A Zöldforgó Élménynap 
keretében az Alma zenekar koncertet adott az iskolás gyerekeknek, melyre a 
bölcsődés és óvodás gyermekek is meghívást kaptak az iskolától május 4-én, 
a kultúrház udvarán. Köszönjük! Az együttes igazi koncerthangulatot 
varázsolt a gesztenyefák alá, amit a gyermekek nagyon élveztek.  Miután 
kibuliztuk magunkat, május 10-én a Veszprémi Állatkertbe látogattunk el 
80 gyermekkel. Azt gondolom ez az a program, amit minden gyermek egész 
évben nagyon vár. Van, aki már kívülről ismeri az állatkertet, mert 
annyiszor járt ott, de van, aki velünk látogat el először és fedezi fel más 
égtájak állatait. A csillogó szemekért és az ilyenkor felmerülő 1000 kérdésért 
érdemes megszerveznünk minden évben ezt a kirándulást. A gyermekek sok 
új élménnyel és ismerettel gazdagodva tértek haza.  
Igen különleges volt a május az időjárás szempontjából, hamar lettek nagyon meleg napok. Szerencsére Nardainé Paulics 
Edit néni idén is gondolt a gyermekekre és meghívott minden csoportot fagyizni a Csocsó Büfébe. Nagyon köszönjük ismét 
a kedvességét, hálásak vagyunk a finom fagyiért!
A május egész hónapja a gyermekek öröméről szólt, hiszen az évzáró előtti hetekben történt néhány igazán izgalmas dolog:

- a Nefelejcs csoport Nyirádra látogatott Tóth József keramikus műhelyébe, ahol a kerámia készítés folyamatával 
ismerkedtek meg,

- kutyás terápia bemutató volt az oda járó gyermekek szüleinek, ahol az év során tanult feladatokat mutatták be Édi 
kutyussal,

- tehetségműhelyek munkájának ünnepélyes lezárása, oklevelek átadása,
- „Pizsama party”: utolsó közös buli a nagycsoportban.

Mindezek után május 27-én került megrendezésre az óvodai gyermeknap. Itt egész délelőtt 3 légvár, népi játékok, 
csillámtetkó, arcfestés, lufi bohóc gondoskodott a jókedvükről. Nagyon jó hangulatban telt el a délelőtt. Meghívtuk az első 
osztályosokat és a Kismama Klub tagjait is, így 150-en voltunk az udvaron. Két önkormányzati képviselő is támogatta 
tiszteletdíja felajánlásával az eseményt. Rostáné Dél Tímea a gyereknapi ajándéknak kiosztott hajtogatott lufikat, Vajai 
Sándor pedig az összes gyerek fagyiját finanszírozta. Köszönjük! Délután a Nefelejcs nagy csoport ballagása került 
megrendezésre. Kovács Attiláné köszöntő beszéde után átadta az okleveleket azoknak a szülőknek, akik valamilyen 
formában segítették óvodánkat (28 fő), valamint kihirdette az „Örömmel végzett munka”-díj nyerteseit a dolgozók közül. 
Óvodapedagógusok közül Babosné Hock Márta kapott legtöbb szavazatot, dajkák közül Puha Réka, konyhai dolgozók 
közül Gyulovics Lászlóné. Ezután a gyermekek előadták évzáró műsorukat melynek címe: „Egy nap az óvodában”. A 
műsor verseket, mondókákat zenés-táncos koreográfiát tartalmazott. Utána búcsúverssel köszöntek el óvodájuktól, az 
óvónéniktől. Néhány középső csoportos gyermek is verssel búcsúzott ballagó társaitól. A szülők nevében Kovácsné Véber 
Eszter búcsúzott az óvodától, óvodás évektől, akinek 18 évig jártak intézményünkbe gyermekei. A ballagás végén nem 
maradhatott el a már hagyománynak számító faültetés sem. Egy csodaszép, piros levelű, cseresznye-szilva fát ültettek el a 
gyermekek az udvar Rákóczi utcai oldalán, mellyel örök nyomot hagytak maguk után (nem csak a szívünkben).

                                                                          Márton Eszter- óvodapedagógus

A Halimbai Hársfa Óvoda hírei

Pedagógusnap

2022. június 13-án zajlott a Szülői Munkaközösség szervezésében a pedagógusnap. A Dr. Szalai Miklós Emlékház és 
Helytörténeti Gyűjtemény udvarán fogyasztottak el a jelenlegi és a már nyugdíjba vonult pedagógusok egy finom 
legényfogó levest, emellett az első osztályosok szülei süteménnyel kedveskedtek a jelenlévőknek. A délután jó 
hangulatban telt el, kötetlen beszélgetés alakult ki a nyugdíjas és a jelenleg aktív állományban lévő tanárok között.

Rostáné Dél Tímea

Ballagás

2022. június 15-én tartotta az iskola hagyományos ballagását. A 11 órakor megszólaló csengő hangja után, a 8. osztályos 
diákok osztályfőnökeikkel –Tóthné Horváth Nóra és Kiss Róbert- utoljára mentek végig a tantermeken, majd a 
Művelődési Ház udvarán kezdődött az ünnepség.
A 7. osztályosok műsora után, a végzős diákok elevenítették fel az eltöltött 8 év legszebb pillanatait. Az iskola vezetése 
nevében Nagy Noémi megfontolandó útravaló gondolatai mellett, az osztályokkal közösen átélt eseményeket és kedves 
pillanatokat idézte fel. Ezt követően, virággal köszönték meg a ballagó diákok pedagógusaiknak a hosszú évek munkáját.

A Dr. Szalai Miklós Általános Iskola hírei

Jótékonysági bál az óvodában

2002 óta minden évben megrendezésre kerül a halimbai Hársfa Óvodában ez a kiváló program. Kivételt képez ez alól az 
elmúlt időszak, a covid járvány miatt számos, a közösségnek fontos esemény maradt el. Idén a szülők kérésére, illetve az ő 
támogatásukkal sikerült újra megrendezni a jótékonysági bált június 4-én. A bál témája a tanévzárás és a nyár köszöntés 
volt. Remek lehetőség a szülők közössége számára, hogy az intézményen kívül megismerkedjenek, oldott hangulatban 
szórakozzanak. A szülői munkaközösség, a Halimbai Óvodásokért Alapítvány és az óvoda alkalmazotti közössége vett 
részt a bál szervezésében. Minden évben kitűznek maguk elé egy célt, amit aztán a befolyt összegből igyekeznek 
megvalósítani. Idén az udvar fejlesztése és biztonságossá tétele, illetve eszközfejlesztés volt a cél. A befolyt összegből a 
tervek megvalósulhatnak, hamarosan új játékok játszhatnak az óvodások.

         Jordán-Nagy Eszter
Sün Miklóska könyvbemutató

Településünk értékeinek feltárását, megőrzését, a következő generációnak való átadását 
rendkívül fontosnak tartja nevelőtestületünk.  Óvodánkban a tevékenységben megvalósuló 
tanulási folyamatban rendszeresen alkalmazzuk a korszerű pedagógiai módszereket, ami a 
gyermekek érdeklődésre, kíváncsiságra, felfedező kedvére épít. Az egészséges életmódra való 
nevelés és az ehhez kapcsolódó szokások kialakítása az egyik kiemelt feladatunk.
Intézményünk Gyógynövény specifikus Zöld Óvoda. A gyógynövények megismeréséhez 
kapcsolódó témákat új szemléletmóddal közelítjük meg, lehetőséget adva a gyerekeknek 
többféle tapasztalatszerzésre, az önálló egyéni –és csoportos munkára, a kreatív ötletek 
megvalósítására.
Pedagógiai céljaink megvalósításának érdekében néhány évvel ezelőtt Kovács Attiláné Ágota 
intézményvezető elhatározta, hogy a község neves esperesének, a gyógynövénygyűjtő Dr. 
Szalai Miklósnak méltó emléket állít, mégpedig oly módon, hogy az óvodás korosztály életkori 
sajátosságait maximálisan figyelembe veszi. Három egymásra épülő mesét írt, a három óvodás 
korosztály számára azzal a céllal, hogy a történeteken keresztül ismerjék meg a 
gyógynövények felhasználásának többféle módját, a szervezetre gyakorolt „gyógyító” hatását. 
A mesék népszerű melléklete a kifestőkből, színezőkből, feladatokból összeállított munkafüzet, ami a gyermekek 
ismeretanyagának bővítését, gyógy-és fűszernövények felismerését, megnevezését szolgálja. 
Kovács Attiláné Ágota szavait idézem: „A mese megírásával az volt a célom, hogy az óvodás korosztály számára 
befogadhatóvá tegyem a halimbai gyógyfüves pap, Dr. Szalai Miklós hagyatékát. A mese a gyerekek nyelvén, egy sün 
család életét követve végig vezeti a hallgatóságot a Dr. Szalai Miklós Emlékház, Tankert és Oktatóközpont növényei és 
épületei, berendezései között. A gyerekek megismerhetik a gyógynövények egészségünkre gyakorolt hatását, valamint 
Dr. Szalai Miklós életét. A meséhez kifestő társul, mely néhány gyógynövényt, a ma is álló lakóházat, a mesében szereplő 
állatok képét és néhány- témához kapcsolódó- óvodás feladatot tartalmaz.”
Sün Miklóska története által a halimbai óvodások már több éve olyan speciális tudásra tesznek szert, olyan tapasztalatok, 
ismeretek, élmények birtokába jutnak, ami igazán ritkaságnak számít. Halimbán a települési értéktárban szerepel Dr. 
Szalai Miklós élete és munkássága. Fontos, hogy ezt a hagyatékot ápoljuk és átadjuk a fiatalabb generációnak.
Hungaricum pályázatnak köszönhetően jelent meg a helytörténethez kapcsolatos 
gyermekeknek szóló kiadvány, Sün Miklóska története ami hozzásegíti az óvodás 
korosztályt ahhoz, hogy meséken keresztül megismerjék Dr. Szalai Miklós 
felbecsülhetetlen értékű gyógynövényes hagyatékát. A könyvet M. Mester Katalin 
és Dr. Navracsics Tibor területfejlesztésért és az uniós források felhasználásáért 
felelős tárca nélküli minisztere adta át ünnepélyes keretek között. Az ünnepségen 
részt vett a falu lakossága, illetve az iskolába induló gyerekek egy-egy példányt 
kaptak ajándékba magától a szerzőtől, Kovács Attiláné Ágotától. Nagy örömünkre 
szolgál, hogy a kiadvány minden halimbai családhoz eljut.

      Babosné Hock Márta-óvodapedagógus


