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Önkormányzati választási eredmények

A névjegyzéken szereplő választópolgárok száma: 960. Szavazóként megjelent 
választópolgárok száma: 287. 

Polgármester választás eredménye:
 1. Tóbel János független jelölt 252 szavazat

Egyéni listás választás eredménye:
 1. Dr. Katona Éva Rozália (Dr. Dávid Éva) független jelölt 194 szavazat
 2. Vajainé Szijártó Margit független jelölt 162 szavazat
 3. Kovács Zsolt független jelölt 141 szavazat
 4. Vajai Sándor független jelölt 135 szavazat
 5. Kovácsné Véber Eszter független jelölt 134 szavazat
 6. Vajai Gábor független jelölt 132 szavazat

 7. Kovács László független jelölt 131 szavazat
 8. Földiné Bellai Orsolya független jelölt 124 szavazat
 9. Orsós Sándor független jelölt 49 szavazat

(A képviselőtestület a hat legtöbb szavazatot kapott jelöltből - vastagon kiemelve- és a polgármesterből áll. )
A 2014. október 22-én tartott alakuló ülésen letette esküjét a polgármester és a megválasztott képviselők. A 
képviselőtestület egyhangú döntéssel Kovácsné Véber Esztert választotta alpolgármesternek. 

(S.A.)

40 éves a halimbai Hársfa Óvoda

Nagyszabású rendezvénysorozattal ünnepelte négy évtizedes fennállását a 

Hársfa Óvoda. A jubileum alkalmából egy héten át különböző programokkal 

kedveskedtek az intézmény apraja-nagyjának: közös játék a szülőkkel, kézműves 

foglalkozások, rajzkiállítás, mozizás és szakmai előadás egyaránt szerepel az 

ünnepi hét programpalettáján. 
Kovács Attiláné óvodavezető elmondta, hogy délelőtt inkább a gyerekekkel, 

délutánonként viszont a családokkal együtt ünnepeltek. A hét eseményeiről a 

következőket nyilatkozta. 
A hétfő az egészséges életmód jegyében telt. Délelőtt a vitamindús gyümölcssaláta 

készítésével ismerkedtek meg a gyerekek. Délután a mozgásé volt a főszerep, 

amikor is a Családi sportversenytől zengett az udvar. Kedden ünnepélyes keretek 

között is átadták a megújult óvodai konyhát, ahol az országos hatáskörű Mintamenza program irányelvei szerint 

készítik el a napi menüt. Szerdán kézművesedés töltötte ki a napot. A legnépszerűbb a csuhézás volt, aminek 

alaptechnikáit Malomvári Miklósné nyugdíjas tanítónőtől tanulhattuk meg. A minta is adott volt, hiszen Klári néni 

remekművei egész héten óvodánk öltözőjét díszítették. Csütörtökön Illem Kata és az erdő címmel zenés interaktív 

környezetvédelmi mesejáték szórakoztatta a lurkókat. Délután népi játszótérré alakult az óvoda udvara. A kézzel 

hajtott, fából készült kosaras körhinta, az ügyességi fajátékok (csirkepofozó), a hagyományőrző népi játékok (diótörő, 

horgászat) az egész család számára felhőtlen kikapcsolódást nyújtottak. Ezen a napon rendeztük meg a „Dajka nap” 

elnevezésű szakmai programunkat, amelyen Völlerné Simon Erzsébet tartott előadást A dajka és az óvónő kapcsolata 

címmel. Az Ajka környékéről érkező óvodai dolgozók számára lehetőség volt a szakmai tapasztalatcserére is. Pénteken 

délelőtt az óvoda alapítványi támogatásának köszönhetően az Ajkai moziban néztük meg Bogyó és Babóca történetét. A 

délutáni közös szülinapi bulin régi és jelenlegi óvodásaink egy-egy produkcióval mutatkoztak be. Ekkor adtuk át „Az én 

óvodám „címmel meghirdetett rajzpályázat jutalmait is. A „Múlt és jelen képekben „című fotókiállítás az egykori 

óvodásoknak idézett fel régi kedves emlékeket. A Bodza együttes gyermekdalokból álló koncertje után egy 

háromemeletes óvodánkat megformáló torta várta az ünneplőket. Természetesen minden óvodásunknak egy kis apró 

ajándékkal is kedveskedtünk. -, mondta az óvodavezető.

(S.A.)

Bővült az óvodai konyha

Ünnepélyes keretek között adták át az elmúlt hónapokban megújult óvodai konyhát.
Kovács Attiláné óvodavezető az óvoda szakmai munkájáról, küldetéséről szólt. Külön kiemelve Molnár Zoltánné 36 
évig tartó szakmai irányítását, amely meghatározta az óvoda mai arculatát. Beszédének végén két jubiláló kollégáját is 
köszöntötte: a 30 éves munkaviszonnyal rendelkező Gyulovics Lászlóné diétás szakácsot és a 40 éves jubileumát 
ünneplő Pooór Istvánné élelmezésvezetőt. 

- Mindketten oroszlánrészt vállaltak az országos hatáskörű Mintamenza program bevezetésében. - tette hozzá az 
óvodavezető. 

Ezt követően Tóbel János polgármester vette át a szót és felidézte azt az időszakot, amikor 1972-ben Galler Mihályné 
közbenjárására megkapta a település az engedélyt az óvoda építésére. 

- 1974 őszére készült el a két csoportos, 50 férőhelyes óvoda, amelyben főzőkonyha és szolgálati lakás is helyet kapott. 
Az önkormányzat a rendszeres karbantartás mellett, - a társadalmi igényeket is figyelembe véve - mindig nagy 
gondot fordított az intézmény megfelelő színvonalú fejlesztésére. Ilyen volt a bölcsődei csoport létrehozása, amely az 
épület átalakítását, bővítését, korszerűsítését kívánta meg. A saját anyagi források mellett mindig kihasználtuk a 
segítő pályázati forrásokat is. Ennek köszönhetően az évek folyamán, bár több lépcsőben a teljes megújulás 
valósulhatott meg. –mondta a polgármester.  Zárszavában köszönetet mondott a kivitelezőknek az óvoda és a 
községgazdálkodás dolgozóinak az odaadó munkáért, amelyet a felújítás folyamán végeztek. 
A beszédek sorát, dr. Kontrát Károly államtitkár zárta, aki szerencsésnek nevezte Halimba lakóit, hogy ilyen gazdag 
természeti és fejlett infrastrukturális környezetben és körülmények között tudják felnevelni gyermekeiket. 

- A mostani konyhabővítés pedig a falu közétkeztetését korszerű konyhatechnológiai és magasszínvonalú szakmai 
tudással társulva látja el. Úgy gondolom, jó helyre került a támogatás. – mondta Kontrát Károly.
Az óvodások műsora és az óvónők kórusa után, Simon János plébános adta áldását a megújult intézményre. Majd 
Dr. Kontrát Károly és Tóbel János átvágták a nemzeti színű szalagot, miközben 40 galambot repítettek szét az óvoda 
udvarán. Végezetül a házigazdák vezetésével a vendégek megtekintették a megújult óvodát. 

Bringafesztivál

(S.A.)

Halimba is csatlakozott az „Itthon vagy – Magyarország, szeretlek” országos rendezvénysorozatához.  A település Szent 
- Mihály napján ötödik alkalommal rendezte meg Halimba Kupa elnevezésű Bringafesztiválját. A kerékpáros versenyen 
életkori korosztályonként ügyességi, gyorsasági és túra kategóriákban lehetett indulni. A Művelődési Ház udvarán 
pedig a szervezők tanulópályát is kialakítottak, ahol játékos keretek között a helyes közlekedési szabályokkal 
ismerkedhettek meg a legifjabb résztvevők. Míg a verseny zajlott a helyi civilszervezetek (EJHA, Mozgáskorlátozottak 
Egyesületének Csoportja, Bányász Nyugdíjas Klub, Iskolai és Óvodai Szülői Munkaközösségek, Máltai 
Szeretetszolgálat Csoportja, Polgárőrség, Önkormányzat) közös főzéssel töltötték az időt. Az éttermek ajánlataival 
vetekedő gazdag menükínálatban mindenki megtalálhatta a kedvére valót. A jelképes összegért megvásárolt 
ételjegyekből befolyt pénz pedig a helyi óvoda és iskola alapítványához került. A Bringafesztivál eredményhirdetésén 
Kovács Zsolt szervező és Tóbel János polgármester minden versenyzőnek gratulált, majd a korcsoportok legjobbjait 
éremmel és ajándékkal is megjutalmazták:

I. korcsoport (2004 -2002 között születettek) 
A gyorsulási verseny győztese: Radák Vivien 2. Földi Mátyás 3. Demeter Barbara.
Az ügyességi verseny győztese:Kapeller Felícia 2.Demeter Barbara 3.Radák Vivien
A túra verseny győztese: Radák Vivien 2. Kapeller Felícia 3. Földi Mátyás

II. korcsoport (2001-1999 között születettek) 
A gyorsulási verseny győztese: Cséri Boldizsár 2. Demeter Barbara 3. Perger Sára 
A túra verseny győztese: Gfellner Ábel 2. Szigethy József 3. Máté Levente
Ügyességi verseny győztese: Cséri Boldizsár, 2. Tamás Jázmin, 3. Kis Ádám

III. korcsoport (1998-1996 között születettek) 
A gyorsulási verseny győztese Kis Dávid 2. Berki Szabolcs 3. Sipőcz Patrik
A túra verseny győztese Berki Szabolcs 2. Jenei Bálint 3. Darvas Bálint
Az ügyességi verseny győztese Kis Dávid 2. Jenei Bálint 3. Berki Szabolcs

A sport és a gasztronómia mellett, minden korosztály számára kikapcsolódást nyújtó kulturális programok is 
színesítették a délutánt. A gyerekeket Rudi bohóc kerékpáros mutatványai, a felnőtteket pedig Lehoczky Judit operett 
és nosztalgia slágerei szórakoztatták. A helyi gyermekekből álló Poppy Seed 's zumba és a Free Kid Aerobik csoportok 
most is nagy sikert arattak produkcióikkal. Az est zárásaként az összetartozás szimbólumaként fellobbant Szent Mihály 
tüze is. 



(S.A.)

Köztünk élnek

Sorozatunk mostani számában két olyan óvodai dolgozóval ismerkedhetnek meg 
olvasóink, akik hosszú évtizede a közétkeztetésben az egészséges táplálkozás 
népszerűsítése mellett, kiemelt figyelemmel fordulnak a – a mára egyre gyakrabban 
előforduló - speciális étrendet igénylők felé is. Az országos hatáskörű Mintamenza 
program bevezetésében pedig mindketten oroszlánrészt vállaltak. Ismerjék meg 
tehát, Gyulovics Lászlóné Mariannát és Poór Istvánné Violt.

Gyulovics Lászlóné Marianna elmesélte, hogy 24 éve élnek Halimbán. Férjével úgy 
gondolták a három gyermek neveléséhez sokkal jobb körülményeket biztosít a falusi 
környezet.  Az óvodába Nelli (Molnár Zoltánné ) és Viol (Poór Istvánné) hívta, egy 
megüresedő konyhalány állásra.  Ennek már 18 éve.  A munkaköréhez tartozó 
feladatok minél magasabb színvonalú elvégzéséhez a szakmai tudást is meg kellett 
szereznie. Így munka mellett szakács, majd néhány éve diétás szakács szakképzettséget is szerzett. 

- Miben más egy diétás szakács munkája, mint a szakácsé?
- Az elmúlt évtized alatt, mint mindenhol az országban, településünkön is megnőtt a tej, tojás érzékeny, és a 

gluténmentes diétát igénylő gyermekek száma.  Régebben sajnos nekik nem tudtuk biztosítani a közétkeztetésben 
történő ellátást. Szakmai fejlődésünknek köszönhetően mára ők is együtt étkezhetnek társaikkal, bár szigorú 
szabályok betartását követeli meg tőlünk az ő étrendjük összeállítása és az ételeik elkészítése. S itt nem csak arra 
gondolok, hogy ők más alapanyagokból készült ételeket fogyaszthatnak, vagy bizonyos adalékanyag nem lehet az 
ételükben, hanem - főként a gluténmentes diétásoknál - nagy odafigyelést és precizitást igényel számukra a külön 
főzőedények, evőeszközök, tányérok használata.  

- Ebből mit érzékelnek a gyerekek? Milyenek a visszajelzések?
- Kollégáimmal mindig is fontosnak tartottuk, hogy ezek a gyerekek ne érezzék kirekesztettnek magukat kortársaik 

közül. Ezért arra törekszünk, hogy menüjüket a többiekéhez igazítsuk.  A visszajelzések nagyon pozitívak. Számomra 
nincs nagyobb elismerés, mint az, amikor egy ételallergiás kisgyermek azt, mondja, hogy a szakács néni ebédje 
finomabb, mint az Anyáé. 

- A figyelmet igénylő munka után miként tud kikapcsolódni?
- Szerencsés ember vagyok, hiszen a munkám a hobbim is. Otthon is szívesen főzök, s próbálok ki új praktikákat, amit 

lehetőség szerint az oviba is beviszek. Emellett 5 éves Lacika unokámmal töltöm szívesen a szabadidőmet. 

Poór Istvánné Viol érettségit követően ápolónőnek tanult, s az ajkai Kórházban dolgozott, majd férjhez ment (férje is 
halimbai), s két leánygyermekük született.  A gyermekek nevelése a család összetartása mindig is elsődleges volt a 
számára. Ezért is örült nagyon, amikor 1988-ban Gallerné Erzsi néni megkereste és élelmezésvezetői állást ajánlott neki az 
óvodában. A kezdetekre így emlékszik vissza:

- Útravalóul Erzsi néni a következőket mondta: „Ez a munka olyan, mint otthon a háztartás vezetése, csak egy kicsit 
nagyobb.” A szakmát itt az óvodában tanultam meg. A kollektíva és a fenntartó önkormányzat mindig is támogatta 
fejlődésemet. Az élelmezésvezetői szakképzettség mellett, számítástechnikai ismeretekre is szert tettem. A folyamatos 
szakmai fejlődés a mai napig is belső igényem. Rendszeresen részt veszek továbbképzéseken, fórumokon, de magam is 
szívesen adok tanácsot a hozzám fordulóknak. 
Viol elmesélte, hogy családjában van tejfehérje érzékeny, így személyes érintettség révén, neki már a kezdetektől volt 
tapasztalata az allergiás gyermekek étrendjének kialakításában.  Emellett kollégáival, a gyermekek 
szemléletformálását is kiemelt feladatának tekinti. 

- Véleményem szerint az óvodának úgy kell működnie, hogy segítse a családokat is, és ehhez hozzátartozik az 
ételallergiás gyermekek ellátása, illetve az ő integrálásuk az egészséges kicsinyek közé. Az óvónőknek, illetve a 
dadáknak nagyon fontos szerepük van a diéta betartatásában, hiszen folyamatosan figyelniük kell a gyermekekre, 
nehogy tiltott élelmiszert kóstoljanak meg. Szerencsére a hozzánk járó óvodások nagyon fegyelmezettek, jól tudják: 
torkosságuktól betegek lehetnek. Az egészséges gyermekekkel is sikerült elfogadtatni, hogy az ételallergiás társaik 
mást esznek, mint ők.  Bár törekszünk, hogy a számukra engedélyezett alapanyagokból is hasonló menü készüljön, 
mint a többieknek.  

- Szólna e néhány szót a most bevezetett Mintamenza programról?
- Mivel a speciális diétát engedélyeztetni kellett az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálattal, az ÁNTSZ 

szakemberei a helyszínen rendszeresen ellenőrizték, hogy a konyha megfelel-e az előírásoknak, illetve a szakácsok 
felkészültek-e a speciális étrend elkészítésére. Egy ilyen vizsgálatkor hívták fel a figyelmünket a Mintamenza 
programra.  A főzőkonyha épületének bővítése, s a most beszerzett korszerű konyhatechnológiai eszközök még 
egészségesebb ételek elkészítését teszik lehetővé, így minden feltétel adott volt a csatlakozáshoz. Ennek nyertesei 
pedig nemcsak a közétkeztetésben résztvevők (óvoda, iskola, szociális étkezők) lehetnek, hanem a helyi mezőgazdasági 
termelők is. Terveink között szerepel, hogy a helyi gazdáktól majd rendszeresen felvásároljuk a szükséges olyan 
alapanyagokat, mint a tojás, burgonya, gyümölcsök stb. Már most felhasználjuk a tankertben termesztett fűszereket, 
zöldségeket.  
Viol a szabadidejében a saját gyógynövényes kertjét gondozza. A szakmai ismereteket, Babulka Péter gyógynövényes 
tanfolyamán szerezte. Mindennapi munkái mellett sokat tett Halimbáért, s az itt élő emberekért is.  12 éven keresztül 
volt önkormányzati képviselő, s alapító tagjai között tartja számon az Együtt a Jövőért Halimbán Egyesület is.  Lassan 
szeretné átadni a stafétabotot a következő nemzedéknek, s szeretne több időt tölteni családjával.  De munkatempóját, 
agilitását látva, ez még várat magára. 

(S.A.)

Október 23-i megemlékezés

2014. október 22-én délután a Művelődési Házban emlékeztek a halimbai lakosok 
1956 októberére. Szilágyi Tibor felkészítésében az Általános Iskola 8. osztályos 
tanulói, versben és dalban elevenítették fel az eseményeket. Ünnepi szónoklatában 
Tóbel János polgármester Schuller Balázs muzeológus tanulmányából a Halimbai 
Bauxitbányánál történt 1956-os eseményeket idézte fel:
- A magyar bányásztelepüléseket, ahogyan a vidék nagy részét is, néhány napos 
késéssel érték el a forradalmi események. Október 25-én már ott találjuk a helyi 
bányászságot a várpalotai tüntetésen. A budapesti hírekre a halimbai pártszervezet 
fegyveres őrséget alakított a bánya védelmére. A tényleges forradalmi eseményeket, 
Trágy László indította el, aki október 26-án Hertling István vájárral vitatta meg a 
rádióban hallottakat, majd megállapították, hogy Halimbán is meg kell alakítani a 
forradalmi szerveket, amit a munkatársakkal is közöltek. Október 29-én került sor 
az ideiglenes munkástanács megválasztására. A tanács elnöke Ebergényi László, titkára Rácz Rezső lett. –mondta a 
polgármester. 

Záró gondolataiban azokból a forradalmat követő őszi téli perekben született kemény ítéletekből is idézett, amelyet a 
halimbai munkástanács tagoknak szabtak ki büntetésül: 

- A forradalmi eseményekben vezető szerepet vállalt dolgozók egy része elhagyta Halimbát, de biztonságban nem 
érezhették magukat, mert a megerősödő megyei Politikai Nyomozó Osztály felderítette a munkástanács történetét, 
majd letartóztatta annak egykori vezetőit, köztük Trágy Lászlót, akit15 év börtönre és Rácz Rezsőt 10 év börtönre 
ítéltek. –idézte a polgármester. Az ünnepség a Szózat hangjaival ért véget. 

A Művelődési Ház novemberi programkínálata:

- November 11. (kedd) 15.00-17.00 Véradás az ajkai Vöröskereszt szervezésében 
- November 15-én szombaton 19 órától tartja a Dr. Szalai Miklós Általános Iskola hagyományos jótékonysági batyus 

bálját. A bevétellel az iskola gyermekprogramjait támogatják. A belépő jegy ára: 2000 Ft, a pártolójegy ára: 500 Ft.  
Mindkettőt Vajai Brigittánál lehet megvásárolni az iskola titkárságán. 

- November 27. (csütörtök) 16.00 órától  Adventi alkotódélután, adventi koszorú készítés várja az érdeklődőket.

Állandó programjaink:
- Hétfőn és pénteken 17.00-18.00-ig felnőtt zumba
- Kedden 16.00-tól17.00-ig és szerdán 16.00-tól 18.00-ig a Free Kid Aerobik csoport
- Csütörtökön 17.30-18.30 Jóga (Szükség van kényelmes ruhára és polifomra!)

A rendezvényekkel kapcsolatban bővebb tájékoztatás a www.halimba.hu weboldalon található.

Tisztelt Halimbai lakosok!

Az Együtt a Jövőért HAlimbán Egyesület vas- és alumínium-gyűjtést szervez, melynek bevételéből KARÁCSONYI 
HANGVERSENYT szeretnénk szervezni a falu lakóinak. Kérjük, jelezzék felénk, ha vas vagy alumínium hulladék 
található Önöknél! 
2014. november 8-án, szombaton végigmegyünk a falun, és a vas-alumínium hulladékot összeszedjük.
Kérjük, értesítsenek bennünket: Csipszer András 06-20-941-9834! Köszönjük szépen! 

EJHA Egyesület 

Gróf Emese művelődés-szervező 

(S.A.)

Idősek napja

„Minden társadalmat arról lehet megítélni, hogy hogyan bánnak az öregekkel.” – 
mondta köszöntőjében Tóbel János polgármester az Idősek napi ünnepségen.

Az Önkormányzat meghívására 2014. október 18-én délután gyűltek össze a 
szépkorúak a Művelődési Házában. Házigazdaként Gróf Emese művelődésszervező 
köszöntötte a megjelenteket. Majd Tóbel János a falu első embere ünnepi 
gondolataiban az idősek megbecsülését, életbölcsességét hangsúlyozta:” Nemcsak a 
családban, hanem a településen is fontos az idősek élete és az erre való odafigyelés. 
Érdemes egy-egy napra megállni a hétköznapok egyhangúságában, ünnepelni, 
beszélgetni a fehér asztalnál és megköszönni a faluért és az itt élőkért végzett 
munkát.”- fogalmazott a polgármester. Az ünnepi szavak után külön köszöntötte a 
falu legidősebb polgárait is: a 95 éves Vajai Kálmánnét, - aki most sajnos nem tudott 
eljönni- és a jelenlévő 88 éves Szabó Kálmánt. Ezt követően az óvodások népi körjátékokkal, az iskolások zenével a 
Nyugdíjas Színjátszó kör vidám darabbal szórakoztatták a rendezvény közönségét. Végül a meghívottakat az óvoda 
kollektívája vacsorával vendégelte meg. Az estébe nyúló program kötetlen beszélgetéssel zárult. 


