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Civil sarok
Ebben a hónapban a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Halimba- Nyirád 

– Szőc csoportjának beszámolóját olvashatják:
Csoportunk apró, de igen lelkes és aktív, jelenleg 11 főt számlál. Szeretném pár 

mondatban bemutatni a csoportot, és a Szeretetszolgálatot:
Huszonöt éve, 1989. február 10-én kezdte meg működését a Magyar Máltai 

Szeretetszolgálat, a Máltai Lovagrend magyarországi segélyszervezete Kozma Imre 
atya vezetésével. A szolgálat az 1990-es évek közepére építette ki országos 
szervezetét, 1993 óta mentőszolgálatot is fenntart, közhasznú szervezetként 
működik. A budapesti országos központ mellett hét regionális szervezetben, 150 
helyi csoportban, közel nyolcezer önkéntessel végzik munkájukat. Hitvallásuk 
szerint világnézetre, nemzetiségre és felekezeti hovatartozásra való tekintet nélkül 
segítik a rászorulókat: hajléktalanokat, időseket, betegeket, fogyatékosokat, 
gyermekeket. Elsősorban természetbeni  adományokkal, lelki vigasznyújtással, 
tanácsadással, egészségügyi és szociális szolgáltatásokkal csoportra, illetve 
személyre szabottan nyújtanak támogatást. Oktató és tematikus programokkal (Befogadó Falu, Jelenlét, Mesefal) keresik 
a megoldást egy-egy konkrét csoportot vagy régiót érintő problémára, részt vesznek a katasztrófavédelemben és 
nemzetközi humanitárius programokban egyaránt. A Devecseri vörös iszap katasztrófánál is jelen voltunk. Természetesen 
ruhákat és bútorokat is juttatunk a rászorulókhoz, és rengeteg tartós élelmiszert. Jómagam is a "frontvonalon "voltam, 
több máltai munkatársammal.

A csoport több évtizede működik a térségben, többnyire észrevétlenül segítette az emberek életét. Most azonban 
szükségét érezzük, hogy szerepeljünk a nyilvánosság előtt, hogy jobban beépüljünk a köztudatba, és az emberek bátrabban 
forduljanak hozzánk. Nem csak a ruhaosztásokról kell, hogy ismertek legyünk, munkánk ennél sokkal szerteágazóbb. 
Élelmiszert, bútort, és háztartási cikkeket is sikerült nagy számban osztanunk a hozzánk fordulóknak. Hatalmas segítség, 
hogy az önkormányzat a rendelkezésünkre bocsátott egy épületet, így jelentősen kibővültek adományozási lehetőségeink. 
Mi nem pénzt kínálunk, hanem segítünk közösen megoldást találni az egyes emberek személyes problémáira.

Több nyertes pályázatunknak köszönhetően rendszeresen támogathatjuk a gyermekeknek szóló programokat, 
táborokat, foglalkozásokat. Igyekszünk mindenhol hasznossá tenni magunkat, és bebizonyítani, hogy segíteni nem csak 
pénzzel lehet, hanem összefogással is. Minden civil szervezettel, és intézménnyel kiváló munkakapcsolatot tartunk fenn. 
Egy kis közösségben a célok megvalósítása csak összefogással lehetséges, és ez Halimbán tökéletesen megvalósul. Ehhez 
persze az kell, hogy ne csak az intézmények nyissanak egymás felé, hanem az emberek is! Vegyük észre egymás ki nem 
mondott gondjait, és szánjunk időt a párbeszédre! Ezért erre buzdítunk mindenkit. Tanuljunk meg örülni az élet apró 
csodáinak, és nyújtsunk egymás felé segítő kezet. Találjanak meg minket, és találjuk meg egymást. Ne azt firtassuk, 
megérdemli-e, azt lássuk, hogy rászorul-e. Ez a legfontosabb! Köszönöm.

Földiné Bellai Orsolya 
Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület 

Halimba-Szőc-Nyirád Csoport vezetője

Író-olvasó találkozó

2014. március 22-én szombat délután 17 órától Andrea Weaverrel íróval 
találkozhattak a téma iránt érdeklődők. Személyes történeteinek elmesélése közben 
feltárult az írónő világképe. A könyveivel kapcsolatosan kifejtette, hogy mit jelent 
számára az írás: 

- Egy-egy regényhez sokszor egy éjszakai intenzív álmodási folyamat adja 
meg a kezdő lökést, és mintha egy láthatatlan kéz vezetne, sorra gyűlnek a sorok. 
Spirituális üzeneteimet mindig egy-egy angyal segítségével írom. Az izgalmas, 
krimikbe illő fordulatokat történetekbe ágyazom, mert meggyőződésem, hogy azt 
értjük meg igazán, amibe beleéljük magunkat. Úgy gondolom, mindenki egy saját 
maga által választott feladattal születik a Földre, bár tanultam filozófiát és Bach 
virágterápiát is nekem mégis regényeket kell írnom. Szabadidőmben pedig Tiffany 
üveglámpákat készítek. 

Elmesélte, hogy kisfiával különleges a kapcsolata, mivel úgy tartja, minden gyermek angyal, és hatalmas rejtett 
spirituális tudással rendelkeznek. A résztvevők sok életre szóló tanáccsal is gazdagodtak: 

- Fontos, hogy ne ártsunk egymásnak, ne gáncsoljuk egymást. A legnehezebb önmagunkat elfogadni, ne a külvilág 
alapján ítéljük magunkat. Felesleges az összehasonlítgatás, minden ember egyedi. A születésünk dátuma határoz meg 
minket, az abban szereplő számok, amelyik szám hiányzik, az a feladatunk az életben, ami a másik emberben megvan, az 
tőle megtanulható.

A konfliktusok kezeléséhez, a mai világra jellemző agresszív, romboló hatások ellen a rendszeres meditációt javasolta, 
de egy-egy templomba betérve is töltekezhetünk pozitív energiával. 

Záró gondolataiban megemlítette a legújabb, még készülő regényét, amely az elfogadásról, a harmóniáról fog szólni: 
„Mennyivel szebb lenne a világunk, ha mindenki csak a saját dolgával foglalkozna!”- fogalmazott Andrea Weaver

A végén az írónő könyveit meg lehetett vásárolni és külön kérésre dedikálta is. Még a program előtt az Ajka tv stábja 
készített riportot vele, amely a youtube csatornájukon ( http://www.youtube.com/watch?v=BikUW8vVXww ) 
megtekinthető.

A szervezet a télen Béres cseppet 
osztott szét a rászoruló gyermekek között.

Vajai Zita

Nőnapi gyalogtúra

2014. március 8-án délelőtt fél 10 kor gyülekeztünk a Művelődési Háznál. A 
vendégségbe érkező, és a túrán résztvevő 392. számú Lesence cserkészcsapatot 
Tóbel János Polgármester Úr köszöntötte az udvaron. A rövid helytörténeti 
ismertető után a csapat hölgy tagjai csokoládét kaptak.

Nagy lelkesedéssel és nehéz hátizsákokkal vágtunk neki a Dabos templom 
romhoz vezető útnak. Útközben megálltunk a vaddisznóskert vadbefogójánál, a 
tónál, és a királykútnál.

A Szent Jakab kolostorromhoz érve hosszabb pihenőt tartottunk, ahol a 
cserkészcsapat jókedvűen játszott a jó időben. Hazafelé megnéztük a Hertelendy 
kastélyt.

Turista jelzés hiányában és a vadkerítések miatt itt-ott eltévedtünk, néhol jó 
nagyot kerültünk, de a végeredményt tekintve mindenki nagyon jól érezte magát.

Összesen 23 km-t gyalogoltunk és rengeteg élménnyel gazdagodtunk.
Jómagam nehezebb hátizsákkal értem haza, mint amivel elindultam – de a cserkész vidám és meggondolt – azóta is 

megemlegetjük a halimbai vándorkövek történetét. Gróf Emese

Március 15-i megemlékezés

2014. március 14-én délután a Művelődési Ház előtt emlékeztek a halimbai 
lakosok 1848 márciusának eseményeire. Györkösné Baráth Anikó felkészítésében a 
helyi Általános Iskola tanulói, versben és dalban elevenítették fel a kor jeles 
krónikásainak leírásait.  Ünnepi köszöntőjében Tóbel János polgármester 1848 
hőseinek összefogását, a jövő felemelkedésébe vetett hitüket és tenni akarásukat 
hozta példaként a mai kor embere számára is:

- Magunkévá kell tennünk azt az akaratot, amely bennük az ország, a nemzet 
jobbá tételére felbuzdult. El kell hinnünk, ha jobb lesz az országnak, akkor jobb lesz 
a falunknak, és jobb lesz magunknak és a családunknak is. Csak közösen érhetünk 
el eredményt. Le kell ráznunk magunkról a csüggedés és az elkeseredés kínzó 
koloncait, és újult erővel kell nekilátnunk az „országépítő” munkának. A vezetők 
felelőssége az, hogy munkát, megélhetési lehetőséget adjanak az embereknek, az emberek felelőssége pedig az, hogy 
tudjanak és akarjanak élni ezzel a lehetőséggel. – emelte ki ünnepi beszédében a polgármester. 

Záró gondolataiban szólt a szabadságharc helyi eseményeiről és Kossuth Lajos fiainak halimbai kötődéséről.                                                                                                                    
A Vajainé Szijártó Margit képviselőasszony által gyűjtött helytörténeti anyagból idézve kiemelte, hogy az 1848/49-es 
szabadságharc idején, Boros Sándor csikvándi birtokos nemzetőr kapitány, a halimbai szülőházba hozta és bújtatta (Boros 
féle ház - ma Petőfi utca 14) Kossuth Lajos három gyermekét – a 8 éves Ferencet, a 6 éves Vilmát és az 5 éves Tivadart- 
miután a kormánynak menekülnie kellett a körbezárt Pest Budáról. Halimbán huzamosabb ideig rejtőzködtek, de az utcán 
nem mutatkozhattak. A család egyik zsellérének a kisfia, Szabó Vince volt a játszótársuk. Kossuth Ferenc még idős 
korában is jó szívvel emlékezett rá. A ház előtt felállított emléktábla - melyet az ünnepség végén meg is koszorúztak - is erre 
az időszakra emlékezik. 



Köztünk élnek

Amikor találkozom vele, ő mindig mosolyog és vidám. Szinte sosem láttam 
szomorúnak. Pedig a munkája nem éppen az örömről, jókedvről szól. Bár 
eleinte nehezen szokta meg zárkózottságunkat, (érkezvén az ő nyitott, 
mindenkit elfogadó és befogadó erdélyi közösségéből), mára azonban szeret itt 
élni. Örül, ha végigmegy a falu utcáin és rámosolyognak az emberek. De ne 
ugorjunk ennyire előre, inkább ismerjük meg Galler – Mike Évát a 
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat családgondozóját.

Először gyermekkoráról, idekerüléséről faggatom, hiszen tudom, hogy 
Erdélyből (Háromszékről) került a mi kis falunkba:

- Erdélyben Kézdivásárhelyen születtem. Itt végeztem általános iskolai 
és gimnáziumi tanulmányaimat is. Geológiai laboráns szakon végeztem, de 
sosem dolgoztam ezen a területen. A szerelem korán megtalált. Erdélybe túrázott egy halimbai fiatalember a 
barátaival. Közös ismerősök révén hozzánk is ellátogatott. Ő volt Galler Attila a későbbi férjem. Kezdetben 
leveleztünk, majd a „szerelem nem ismer határokat”, s én 1990-ben eljöttem vele ide Halimbára. Az esküvőnket 
(mert kettő volt, Halimbán és otthon Erdélyben is) követően, ahogy lenni szokott jöttek a gyerekek: Cinka és 
Gergő, és közben az Ifjúság utcában építkeztünk is. A gyes lejárta után a Csocsó presszóban tudtam elhelyezkedni. 
Ezen a munkahelyen a szemem előtt csúsztak le emberek a munkanélküliség kilátástalanságából a társadalom 
perifériájára. Az otthonról Nagymamámtól (aki a mai napig a példaképem) kapott önzetlen segíteni akarás, érlelte 
meg bennem, hogy át kell kerülnöm arra az oldalra, ahol segíteni tudok rajtuk. Bár nem volt egyszerű - mert 
időközben megszületett harmadik gyermekem Ábris is – mégis nekikezdtem a főiskolának. 2007-ben végeztem 
szociálpedagógusként. 

A munkáddal kapcsolatosan sokan tájékozatlanok vagyunk. Az én számomra a te munkád a hátrányos 
helyzetű gyerekek felkarolását jelenti, pedig tudom, hogy ennél szerteágazóbb a munkaköröd. Mit is csinál egy 
családgondozó?

- Először is fontos elmondanom, hogy régebben az iskola pedagógusai látták el ezeket a feladatokat. Csak 
néhány éve van önálló alkalmazottja az Ajka Térségi Családsegítő Központnak. Halimbán kívül még Öcsre és 
Szőcre is kijárok. A munkaköröm tényleg változatos. Ennek egyik része a családsegítés. Itt nemcsak a szociálisan 
rászoruló családoknak nyújtok segítséget, hanem az idősek, egyedülállók is számíthatnak rám. Az általános 
szociális ellátásokról történő információnyújtás mellett személyes segítséget is nyújtunk az egyes ügyek 
intézéséhez. A másik területem a már közismertebb gyermekjóléti munka. Ide tartoznak a hátrányos helyzetű, a 
családi nevelésben elhanyagolt gyermekek támogatása, de e területen foglalkozom az igazolatlan hiányzások 
ügyével is. Szerencsére a településen működő intézményekkel nagyon jó kapcsolatban vagyok, s ez nagyban segíti 
a munkám ellátását. 

- Milyen tapasztalataid vannak?
- Sokan inkább anyagi támogatást szeretnének kapni. Az egyéb segítségre nem tartanak igényt. Sajnos az 

évek folyamán már megtanultam, hogy csak annak lehet segíteni, aki maga is akarja az együttműködést, és ő 
maga is szeretné, hogy pozitív irányba változzon az élete. Ha ő nem akarja, akkor hiába van bármilyen segítőkéz. 
Ebben a munkában sajnos nincsenek nagy sikerek, ezért minden pici eredménynek örülni kell. 

- Ennyi negatív hatás után, miként tudsz kikapcsolódni? Miben van sikerélményed?
A kikapcsolódást nekem a családom, a gyerekeim jelentik. Szívesen olvasok és varrok. A sikerélményt pedig a 

gyerekeknek szervezett programok biztosítják. Mindig nagy lelkesedéssel és örömmel veszek részt az 
Életmódtábor, kézműves foglalkozások és egyéb szabadidős tevékenységek szervezésében. A Szülői 
Munkaközösség tagjaként pedig az iskolai programok szervezésében nyújtok segítséget. Úgy érzem, mindig 
megtalálom azokat az embereket, közösségeket, ahol szívesen fogadják segítő szándékomat, és én is számíthatok 
rájuk. Ez az érzés pedig olyan erőt ad nekem, hogy a hétköznapok nehézségei apró porszemekké válnak. 

Megújul az óvoda és környezete

A Belügyminisztérium - adóssággal nem rendelkező önkormányzatoknak - kiírt pályázatának köszönhetően az 
idei évben 20 millió forintot fordíthat az önkormányzat településének fejlesztésére. – mondta Tóbel János 
polgármester. Ezzel kapcsolatosan elmondta, hogy e támogatás segítségével az óvoda teljes körű felújítása valósulhat 
meg az idén. A tavalyi belügyminisztériumi támogatás a konyhabővítésre volt elegendő, valamint ebből fedezték egy 
részét a konyhai berendezések beszerzésének is. A most elnyert támogatásból a kb 10 millió Ft-os költségből az óvoda 
teljes külső homlokzata megújul, korszerű hőszigetelő rendszer beépítésével tovább csökken az energia költség, s a 
teljes épület külső szigetelésén túl, az óvoda környezete is esztétikai megújuláson megy keresztül. Ehhez 
kapcsolódóan 3 millió forintból az óvodai konyha teljes bútorozása, informatikai fejlesztése, valamint a szükséges 
nagykonyhai berendezések beszerzése is megtörténik. Ezen túl még a nyár folyamán az Ifjúság utca aszfaltozására is 
sor kerül, mely 6,7 millió forintba kerül. Eredetileg az Arany János utca is tervbe volt, de az anyagi forrás sajnos nem 
fedezte a két utca munkálatainak költségét. Reményeik szerint a jövő évben is lesz hasonló pályázati forrás, amelyből 
a másik utca felújítását is el tudják majd végezni.

A Művelődési Ház áprilisi programkínálata:

2014. április 9. (szerda) 15.00 Játékos Elmetorna foglalkozás

2014. április 12. (szombat)17.00 Kiállítás Wéber Andrea alkotásaiból
17.00 Ünnepélyes megnyitó, 17.30 műsor:, fellépnek a helyi általános iskola tanulói és az óvodások, énekel Kovács 
Bonita

2014. április 16. (szerda) 15.30 Nyusziváró kézműves foglalkozás kicsiknek és nagyobbaknak.

2014.április 26. (szombat) 10.00 órától Családi Egészségnap Ingyenes szűrővizsgálatok – koleszterin vércukor, 
látás – ügyességi vetélkedők, kendo bemutató 
Kamra mustra kóstoló, VÉRADÁS! 

Egyéb aktuális információkat olvashatnak településünk honlapján a halimba.hu weboldalon. 
Kattintson!

További információ a 06 - 20 – 263 83 88 telefonszámon, és személyesen a Művelődési Házban kedd- péntek 10-18 
óráig, illetve e-mailben a muvhaz@halimba.hu.
A programokon való részvétel ingyenes!  Mindenkit szeretettel várunk!

Gróf Emese és Vajai Zita

Terápiás kutyás bemutató az óvodában

Március 12-én terápiás kutyás bemutató gazdagította a halimbai Hársfa 
Óvoda tavaszi programjait.

Bárány Tamásné Bíró Gabriella látássérült halimbai lakos és Labrador 
kutyája, továbbá a SANSZ – Segít A Négylábúak Szeretete – Közhasznú 
Alapítvány képviseletében Kiss Istvánné és Kissné Laczay Ágnes, valamint 
Alice, a belga juhász terápiás kutyájuk nyújtott felejthetetlen perceket az óvoda 
udvarán.  

Az óvodások és az érdeklődő szülők a Kismama Klub tagjaival együtt 
ismerkedhettek a délelőtt folyamán a nyugodt természetű, gyerekbarát ebekkel, 
hasznos tudnivalókat hallhattak és tapasztalhattak a kutyák viselkedéséről, 
jelzéseikről és testbeszédükről is. A bemutató után az óvodások kipróbálhatták 
az állatok vezetését, irányítását pórázon és hámmal. Játékos feladatokat adhattak a türelmes kutyusoknak, melyek 
végén elmaradhatatlan volt a jutalomfalat.

A részvevők „jutalma” pedig a sok új ismeret és önfeledt játék mellett az állatok szeretete, társasága és az együtt 
töltött szép délelőtt lett.

A programot a Művelődési Ház TÁMOP – 3.2.3. „ Együtt a közművelődésért Halimbán” pályázata is támogatta. 
Köszönet érte!

Továbbá köszönjük az élményekkel teli bemutatót az új négylábú barátainknak és gazdáiknak egyaránt!

Modoriné Kurucz Veronika óvodapedagógus

Az óvoda megújulásáról a következőket nyilatkozta: 
- A negyven éves óvoda épülete már több éve folyamatos felújítás alatt van. Már 2009-ben a teljes belső felújítás 

mellett új csoportszobát és foglalkoztatót alakítottunk ki a szolgálati lakásból. Ezt követően 2010-ben a 
tetőszerkezetet cseréltük ki, s az idén végre befejeződik a több éve óta tartó felújítási folyamat. A főzőkonyha 
épületének bővítése, a dolgozók munkakörülményeinek javulását, a korszerű konyhatechnológiai eszközök pedig az 
egészségesebb ételek elkészítését teszik majd lehetővé. A modern gázfőző üst mellett, olyan sütő-pároló berendezést is 
vásárolunk, amely az egészséges ételek elkészítésének alapját képezi. Az országos kiterjesztésű Mintamenza 
programhoz való csatlakozás nyertesei pedig nemcsak a közétkeztetésben résztvevők (óvoda, iskola, szociális 
étkezők) lesznek, hanem a helyi mezőgazdasági termelők is. Hiszen a konyhán elsősorban a helyi alapanyagok, illetve 
a mezőgazdasági és élelmiszeripari vállalkozások termékeiből főznek. Terveink között szerepel, hogy a helyi 
gazdáktól majd rendszeresen felvásároljuk a szükséges olyan alapanyagokat, mint a tojás, burgonya, gyümölcsök stb. 
S, ha a szezonális kínálat nagyobb lenne, mint az éppen aktuális igény, lehetőségünk van az idénygyümölcsök és 
zöldségek eltevésére is. Ezt segíti az a tavalyi évben vásárolt befőző automata, amellyel rövid idő alatt tartósítószer 
nélkül, szinte vitaminveszteség- és akár cukor nélkül tudjuk elkészíteni befőttjeinket, lekvárjainkat és 
savanyúságainkat. Így még egészségesebb és változatosabb étkezést tudunk majd biztosítani. Az előbbiekben 
bemutatott felújítási folyamatnak köszönhetően a fenntartási költségek is minimálisra csökkennek. Ez már most 
érzékelhető az óvoda idei évi gázszámláján. Köszönhető ez a néhány éve beszerelt gazdaságos kondenzációs 
gázkazánnak. Reményeim szerint a mostani megújulásnak köszönhetően az óvoda az elkövetkező negyven évben is a 
település lakóinak minőségi és korszerű ellátását szolgálja. 


