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Ismerje meg polgármester- és képviselőjelöltjeinket
A Halimbai Helyi Választási Bizottság a 2019. évi önkormányzati képviselők és polgármesterek általános választása 
kapcsán Halimba községben 4 polgármester jelöltet és 14 egyéni listás képviselőjelöltet vett nyilvántartásba.  A 
választási bizottság a Választási törvény eljárási szabályai szerint a jelöltek szavazólapon elfoglalt sorrendjét sorsolással 
döntötte el.  Ez alapján a jelöltek a következő sorrendben szerepelnek a szavazólapon:

Polgármester jelölt: 

2. Molnár József – Független

3.  Vajainé Szijártó Margit- Független

3. Keresszegi Ferenc – Független

7.  Kovács Tibor – Független

9. Molnár József – Független

1. Csernovic József – Független

4. Kovácsné Véber Eszter - Független

Egyéni listás képviselőjelölt:
1.  Gazdag Csilla - Független
2.  Kovács Alexandra- Független

4.  Kovács Zsolt - Független
5.  Lukács Zsanett - Független
6.  Dr. Katona Éva Rozália - Független

8.  Varga László – Független

10.  Vajai Sándor– Független
11.  Vajai Gábor– Független
12.  Rostáné Dél Tímea– Független
13.  Csernovic József– Független
14.  Kovácsné Véber Eszter– Független

E havi számunkban az ő bemutatkozásukat olvashatják. 

Benyújtási határidő: 2019. október 18. (13.00 óráig)
Támogatás feltételei:

• az igénylő a rendelet hatálybalépése napján Halimba község közigazgatási területén bejelentett lakóhellyel 
rendelkezik, életvitelszerűen a településen él, saját vagy családja szociális körülményei ezt indokolttá 
teszik, valamint az alábbiakban meghatározott egyéb feltételeknek megfelel,

• a szociális igazgatásról valamint a szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet 
szerinti rendszeres települési támogatásra jogosult, vagy

• rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül, vagy
• aktív korúak ellátására, vagy
• időskorúak járadékára jogosult, vagy 

Értesítjük a község lakosságát, hogy a szociálisan rászoruló családok részére lehetőség van szociális célú tűzifa 
támogatás iránti igény benyújtására.

           Tóbel János s.k.

• 65. életévét betöltött nyugdíjas, akinek családjában az egy főre jutó havi jövedelme nem haladja meg a 
70.000,- Ft-ot, egyedül élő esetén a 100.000,- Ft-ot

• halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevel, vagy

                       polgármester..

• 3 vagy annál több gyermeket nevel, vagy

Halimba, 2019. szeptember 25.

A támogatás megállapítása iránti eljárás kérelemre indul. A kérelmeket az Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal 
Halimbai Kirendeltségén (Halimba, Petőfi S. u. 16.) lehet igényelni.

É R T E S Í T É S



A közösség összefogása, egymás segítése fontos számomra. Ezért választottam jelmondatomnak: „Dolgozzunk 
együtt Halimbáért!”

         Csernovic József
Tiszteljenek meg bizalmukkal, szavazzanak Rám október 13-án!

Csernovic József vagyok, 59 éves, nős. 18 éve élek Halimbán, feleségemmel. Egy 
fiam és egy unokám van.
Devecserben születtem, szüleimmel és két húgommal Csertelepen nőttünk fel. 
Az általános iskola után Ajkán tanultam lakatosnak.
Jelenleg az önkormányzatnál dolgozom falukarbantartóként. Előtte hosszú 
évekig a Trudy Kft-nél dolgoztam áruterítő és üzletkötőként, ebből adódóan 
sokat foglalkoztam és beszélgettem az emberekkel. Szívesen meghallgatok 
mindenkit.
Közvetlen kapcsolattartás és széleskörű párbeszéd a lakossággal, valamint a 
helyi, munkahelyeket biztosító cégekkel. Településünk fejlődéséért, 
gyermekeink biztos jövőjéért kívánok munkálkodni, mint polgármester.
A munkák nyílt pályáztatása, a lakók, vállalkozók teljes körű tájékoztatása.
A civil szervezetek szerepének erősítése, bevonása az önkormányzat munkájába. Nyitott vagyok minden nemes, építő 
gondolatra és jó szándékú javaslatra.
Nem a hatalom motivál, azt gondolom, ezzel a pozícióval, amire jelentkeztem sokkal többet tudnék tenni a faluért.

Csernovic József polgármester - és képviselőjelölt bemutatkozója:

Vállalkozásbaráttá tenni a falut. Iparterület, ipari park kijelölése.

A környezettudatosság fejlesztése, „halimbai mikroklíma” kialakítása.

Politikai tevékenységemet 2002-ben kezdtem Tatabányán Bencsik János országgyűlési képviselő, polgármester 
segítőjeként. Dolgoztam bizottsági tagként, felügyelő bizottsági tagként és elnökként valamint ügyvezetőként 
(Tatabánya TV, Gyémánt Fürdő). Utolsó tatabányai megbízatásom: Schmidt Csaba polgármester tanácsadója 
(környezetvédelem).

Tisztelt Választópolgár! Kérem javaslatait, megválasztásomhoz pedig szavazatát!

Terveim megválasztásom esetén:

Molnár József vagyok, polgármester- és képviselőjelölt, nős, három gyermekem /orvos, tanár, mérnök/ és négy 
unokám van.

Molnár József

A falut szebbé, jobbá tesszük, hogy jó legyen itt élni, ezért:

Halimbán születtem, az általános iskolát itt végeztem, majd a veszprémi Vegyipari Technikumban tanultam. 
Mérnöki és közgazdasági diplomáimat a miskolci Nehézipari Műszaki Egyetemen, a budapesti 
Közgazdaságtudományi és a Műszaki Egyetemen szereztem.
Egész életemben az alumíniumparban dolgoztam, több magáncég felépítésében és vezetésében vettem részt. 
Vállalkozóként arra vagyok a legbüszkébb, hogy több mint száz családnak biztosítottam megélhetését. Néhány éve 
hazatértem szülőházamba, és őstermelőként gazdálkodással is foglalkozom. 

Nyitott önkormányzati munkát folytatok; az önkormányzati ülések nyilvánosak lesznek, a hang- és képfelvételeket 
mindenki számára elérhetővé teszem.
 Minden halimbai számára nyitva áll a polgármester ajtaja, igény szerint munkaidő után is.
A lakosság véleménye, közreműködése alapján fejlesztési terveket dolgozunk ki rövid-, közép- és hosszútávra.

Hazatértem után az ajkai KDNP szervezet 2018-ben elnökévé választott. 

- tisztaságot teremtünk, felszámoljuk és megelőzzük a határban, az utak mentén a hulladéklerakást,
- felújítjuk a járdákat, utakat, csillapítjuk az átmenő forgalmat,                                            

Helyi vállalkozók foglalkoztatása, munkahelyek létesítése.

Értékeink, erőforrásaink feltérképezése, közzététele és fejlesztése.

A közösségért való cselekvés mindig része volt életemnek. Munkatársaim képzésében, továbbképzésében, új 
szakmák tanításában kezdeményezőként vettem részt. Támogattam kulturális és sportegyesületeket. 

- anyagi és személyi biztonság, jó közérzet kialakítására törekszem,

- kezdeményezzük az átmenő teherforgalom átterelését az üzemi útra,                                                                                                         
- felszámoljuk a romokat, eltávolítjuk a romos épületeket.

A „Gyógynövényes falu”-imázs kialakítása.

Fokozott figyelmet fordítunk a fiatalokra és az idősekre.                         

        

Molnár József polgármester - és képviselőjelölt bemutatkozója:



Gazdag Csillának hívnak, 16 éve élek a településen, Halimba az otthonommá vált. Három gyermek édesanyja vagyok.

Tisztelettel: Gazdag Csilla

Az önök bizalma által szeretnék részt venni a község életét alakító és építő munkában. Célomnak tartom, hogy a településen 
megteremtett értékeket megőrizzük, tovább fejlesszük. Fontos számomra, hogy gyermekeinkről, kicsikről és nagyobbakról 
a legmegfelelőbb szinten tudjunk gondoskodni. Kiemelkedően fontosnak tartom, hogy a fiatalok itt telepedjenek le és a 
település ne csökkenő létszámú legyen. Megválasztásom esetén testületi tagként a választópolgárok képviseletét kívánom 
ellátni. Ehhez elengedhetetlen a községben élőkkel való kommunikáció melyet igyekszem folyamatosan fenntartani. 

Dolgoztam a Térségi Családsegítő Központban szociális gondozóként, jelenleg pedig a Halimbai Hársfa Óvoda Családi 
Bölcsődéjében vagyok kisgyermeknevelő. Munkáim során az idős és fiatal korosztály problémáit egyaránt 
megismerhettem.

Előre is köszönöm bizalmukat, szavazataikat!

Gazdag Csilla képviselőjelölt bemutatkozója:

Keresszegi Ferenc vagyok, több mint harminc éve lakom Halimbán.

FOLYTASSUK EGYÜTT KÖZSÉGÜNK TOVÁBBI FEJLESZTÉSÉT!

A jelenben pozitívan kell gondolkodni!

Tisztelt Halimbai Választópolgárok!

Az említett időpontban a letelepedés feltételei között szerepelt a barátságos, élhető 
környezet, az infrastrukturális feltételek megléte, és a jó megközelíthetőség.
Ez, abban az időben is megfelelt a kor követelményeinek, s úgy gondolom a fejlődés pozitív, 
töretlen.
A jelenlegi munkakörömből adódóan (Ajka Város Önkormányzata Építési – és 
Városfejlesztési Iroda, köztisztviselőként) számos olyan jellegű munkával foglalkozom, 
amivel hasznára tudnék válni a településünknek.

A múlt elért eredményeit és az eredmények mögött állókat tisztelni kell.  Elképzelhetetlen, 
hogy a jövőbeni fejlesztésekhez ne vegyük figyelembe a múlt értékeit, hagyományait.

A fejlesztésekhez forrásokat kell felkutatni, biztosítani kell a fenntarthatóságot!
A jövő a lehetőségek tárháza!

Tudatos és következetes településfejlesztési beavatkozásokra van szükség. 

                                                                                                   polgármesterjelölt 

Településünknek rengeteg olyan adottsága van, amely alapot ad a fejlődéshez.

        Keresszegi FerencKöszönöm a figyelmüket (figyelmeteket)!                                                                                          

Keresszegi Ferenc polgármesterjelölt bemutatkozója:

1978-ban születtem, Halimbán nőttem fel, Pápán érettségiztem, majd Szegeden szereztem 
biológia – fizika szakos tanári, valamint református vallástanári diplomát. Német 
nyelvvizsgával  és angol  nyelvismerettel  rendelkezem. Az elmúlt  években 
gyógynövénytermesztői és geotúravezetői tanfolyamokon is részt vettem.

Polgármesterként azért szeretnék dolgozni, hogy Halimba biztonságos, kiszámítható gazdálkodás mellett továbbra is 
töretlenül fejlődjön, és ez a fejlődés szolgálja az itt élők érdekeit.

       Kovácsné Véber Eszter

Az elmúlt öt évben Tóbel János polgármester helyetteseként tevékeny részt vállaltam az 
önkormányzati feladatokban, pályázatokban és beruházásokban, valamint különböző 
fórumokon képviseltem a települést. Ezáltal nagyon sok tudást és tapasztalatot szereztem 
a település vezetéséről, valamint az önkormányzat kötelező és önként vállalt feladataival 
kapcsolatban.
A Gyógynövénykert népszerűsítése, a turizmus fejlesztése eddig is fontos feladatom volt. A Gyógynövénykert a halimbai 
gyerekek tanulásának egyik helyszíne, és közösségi rendezvényeknek is helyet ad. Szeretném, hogy a gyógynövényes 
kultúrára és a szép természeti környezetre épülő turizmus egyre több bevételt hozzon a falunak, ennek érdekében különböző 
turisztikai rendezvényeken népszerűsítettem Halimbát, valamint a jelenleg megvalósítás alatt álló geoturisztikai pályázat 
egyik kidolgozója vagyok.

Az elmúlt kilenc évben szerzett tudás és gyakorlat biztosíték arra, hogy megválasztásom esetén a település működése 
zökkenőmentesen folytatódjon. Ehhez kérem támogatásukat október 13-án.

2009-től a halimbai iskolában tanítottam. 2010 óta képviselőként, 2014 óta 
alpolgármesterként dolgozom. Köszönöm, hogy kezdettől fogva támogattak ebben.

Férjemmel, Dr. Kovács Kálmánnal húsz évvel ezelőtt házasodtunk össze, hat gyermekünk van. 
Kezdetben Szegeden éltünk, de 2009-ben hazaköltöztünk, mert a gyermekeinknek szeretnénk 
biztosítani azt a nyugodt és biztonságos gyerekkort, amelyben nekem is részem volt.

Munkám során mindig szem előtt tartom a környezetvédelmi szempontokat, nem csak elméletben, hanem gyakorlatban is. 
Örömmel tölt el, hogy településünkön a szelektív hulladékgyűjtés, az energiatakarékosság az életünk természetes részévé 
válik.

Kedves Halimbaiak!

Kovácsné Véber Eszter polgármester- és képviselőjelölt bemutatkozója:



Törekedjünk együtt arra, hogy a falu tovább fejlődjön, szépüljön, biztonságos és élhető legyen! 
A változások pedig célirányosan szolgálják a halimbaiak érdekeit!

Munkám során minden nap sok emberrel találkozom és beszélgetek. Ezen beszélgetések 
alkalmával több - minden korosztályt érintő – problémára fény derül és ezeket orvosolni kell! 
Ha egyetértenek velem, kérem a segítségüket, közreműködésüket! Dolgozzunk közösen a 
problémák megoldásán!

       Kovács Alexandra

Kovács Alexandra 40 éves helyi lakos vagyok. Ajkán születtem, tanulmányaimat is ott 
végeztem és sokáig ott is dolgoztam. 6 éve viszont már a falu szolgálatában állok, mint 
szociális gondozó. Ezért számomra a legfontosabb az idős és rászorult emberek igényeinek 
kielégítése. Ugyanakkor fontosnak tartom, hogy minden halimbai érdekét szem előtt tartsam 
a legkisebbektől a legidősebbekig. 

Tisztelt Választópolgárok!

Kovács Alexandra képviselőjelölt
bemutatkozója:

Tisztelt Halimbai lakosok!

Nyugdíjas pedagógus vagyok. Két gyermekem és három unokám van. Halimbán élek több 
mint 35 éve.

Megválasztásom esetén továbbra is arra törekszem, hogy a közösségeket erősítve Halimba 
egy élhető, fejlődő település legyen.

Egy bölcs mondást idézek: „Mindnyájan nagy dolgokra törekszünk, és nem vesszük észre, 
hogy az élet kis dolgokból áll össze”(Frank A. Clark) 

Szeretem falumat, az itt élő embereket, fogékony vagyok problémáik, gondjaik iránt. 
Munkám során szerzett tapasztalataimra támaszkodva úgy érzem, mind a fiatalabb, mind 
az idősebb korosztály érdekeit méltón tudtam képviselni.

Ezt a gondolatot alapul véve az elmúlt négy évben sem akartam magasztos célokat 
követni. Képviselőként megpróbáltam segíteni azokban a kis dolgokban, amelyekkel 
szebbé és jobbá tehető egy – egy közösség élete.

Tisztelettel: Vajainé Szijártó Margit

Jelenleg függetlenként vagyok tagja a képviselő testületnek. Most is így kértem 
jelölésemet. Köszönöm azoknak, akik aláírásukkal támogattak.

Vajainé Szijártó Margit képviselőjelölt bemutatkozója:

Kovács Zsolt vagyok. Szüleimmel négy éves koromig Halimbán éltünk, de utána is 
megmaradt a kapcsolatom a településsel, hiszen itt töltöttem nyaraimat a 
nagyszüleimnél, s később édesapám is a faluban nyitott fodrászüzletet. 10 éve élek 
Halimbán.

         Kovács Zsolt

Tisztelt Halimbai lakosok!

Három gyermekem van: fiam, Krisztián Budapesten él, közgazdászként dolgozik, 
lányaim, Kitti Angliában, Noémi Budapesten él. 
Tanulmányaimat Ajkán, Pécsett és Lipcsében végeztem. Német-testnevelés szakos 
tanárként tanítottam Ajkán a Fekete István Általános Iskolában, majd a Bródy Imre 
Gimnáziumban. Ezt követően 15 évig vállalkozó voltam, majd a Company Nyelviskolánál 
dolgoztam szaktanácsadóként, majd oktatásvezetőként. Halimbán 10 éve tanítok német 
nyelvet és testnevelést a Dr. Szalai Miklós Általános Iskolában. 
Emellett az iskola ifjúságvédelmi felelőseként rendszeresen személyesen is kapcsolatba 
kerülök a halimbai iskoláskorú gyermekek és családjaik mindennapi problémáival, nehézségeivel. Lehetőségemhez 
mérten próbálok segíteni is nekik. Önkormányzati képviselőként még hatékonyabban és eredményesebben tudtam 
képviselni a halimbai hátrányos helyzetben lévő családok érdekeit és megtalálni számukra a segítségnyújtás további 
lehetőségeit. Sportszerető emberként pedig továbbra is aktív szervezője kívánok lenni azoknak a sport és szabadidős 
rendezvényeknek (őszi Bringafesztivál), melyek a falu lakóinak tartalmas szabadidős kikapcsolódását szolgálják. 
Miért indulok újból a választáson?
Eddig szerzett tudásommal és tapasztalataimmal szeretnék hozzájárulni Halimba további fejlődéséhez! 
Kérem, szavazatukkal támogassanak az október 13-i önkormányzati választáson!
Elérhető vagyok a zsopez65@gmail.com e-mail címen vagy a 06 – 30- 39 18 488–as telefonszámon.

Kovács Zsolt képviselőjelölt bemutatkozója: 



Szülőfalum Halimba, itt töltöttem boldog gyermekkoromat. Tanulmányaim befejezése után a 
helyi általános iskolában dolgoztam pedagógiai asszisztensként, 2005 óta pedig a községi 
művelődési házban dolgozom művelődésszervezőként. Párommal és két kiskorú gyermekemmel 
Halimbát választottuk otthonuknak. Munkámból kifolyólag nagy hangsúlyt szeretnék fektetni a 
közművelődésre.  Aktív részese vagyok a helyi közösségi életnek, melyet most a képviselőségben 
is szeretném kibontakoztatni, és a falu lakói számára kamatoztatni. Fontosnak tartom a fiatalok 
bevonását a közösségi életbe, valamint azt, hogy a falu minden lakóját valamilyen ötlettel, 
programmal megszólíthassuk, azért, hogy mindenki otthonának érezze Halimbát. 
Elengedhetetlennek tartom a párbeszédre épülő terveket, a XXI. századi ötleteket, melyekkel 
kényelmesebbé, praktikusabbá tehetjük az életet a község lakói számára. 
A falunk legyen közös otthonunk, alakítsuk saját igényeinknek legmegfelelőbben, teremtsünk 
újabb és újabb közös értékeket, és védjük meg a már elért eredményeinket. Bármilyen ötletre 
nyitott vagyok, amely otthonunk érdekét szolgálja. 

        Lukács Zsanett

Lukács Zsanett képviselőjelölt bemutatkozója:

Mint külhonból ide cseppent, és itt ragadt ember, Halimba község élhetőbbé, szebbé tételét fontos küldetésnek érzem.

A település háziorvosaként, az iskola, óvoda gyermekeiért, az ifjúkért és  felnőttekért felelősként ezidáig, és ezt követően 
is szeretném  a  rám bízottak érdekeit  a község vezetősége felé képviselni.
Nemcsak  a lakosok, hanem az itt dolgozók jólétéért, kiteljesedéséért és megelégedettségéért is felelősséget érzek.
Munkám során betekintést nyerek a  családok életébe, életvitelébe, körülményeibe újszülött kortól a  matuzsálem korig.
Ezen ismeretek rendkívül fontosak településünk jövője, céljai és lehetőségei tekintetében.
Képviselő testületi tagként mindezeket szeretném élethűen képviselni.

dr. Katona Éva Rozália, háziorvos

Dr. Katona Éva Rozália képviselőjelölt bemutatkozója:

A műszerész munkám egyben a hobbim is. Ezért állandóan tanulok, képezem magam, hogy a legújabb technikában is 
otthon legyek.

Jelenleg a Halimbai Egyházközség képviselő tagja vagyok. Aktívan részt veszek a templom hétköznapi életében, 
munkáiban és ünnepnapjain.

Tisztelt Halimbaiak!

Varga László vagyok. 1956-ban születtem.
Általános iskolámat itt Halimbán végeztem. További tanulmányaimat Ajkán, majd Székesfehérváron folytattam. 
Híradástechnikus vagyok. 
1992 óta élek családommal Halimbán, két gyermekem van: Balázs mérnök informatikus, Júlia grafikus, belsőépítész. 
Feleségemet, Vargáné Marikát sokan ismerik. Az NN biztosítónál dolgozik pénzügyi tanácsadóként. Tagja a halimbai 
énekkarnak és a kertbarát körnek is.

2002 -2006 között már voltam önkormányzati képviselő itt Halimbán.

         Varga László

Varga László képviselőjelölt bemutatkozója:

Tisztelettel:  Vajai Sándor 

Ezúton is szeretnék bemutatkozni Halimba lakosságának. Vajai Sándornak hívnak, 
születésem óta itt élek a településen, itt jártam általános iskolába, itt nőttem fel. 
Végzettségem villamosipari technikus, jelenleg a BAKONYKARSZT Zrt-nél dolgozom, 
mint villanyszerelő. Nős vagyok, két gyermekem van. Az önkormányzati választásokon 
független jelöltként indulok. Néhány észrevételem, tervem az elkövetkezendő időre.
Ezúton is megköszönöm irántam tanúsított bizalmukat, melynek eredményeként 
képviselhettem az Önök, illetve falunk érdekeit. Mindig is azt tartottam feladatomnak, 
hogy a lakók észrevételeit, véleményeit, javaslatait továbbítsam, segítve ezzel 
közösségünk fejlődését. Aktív résztvevője voltam a képviselő testület munkájának. A 
képviselő testületben eltöltött éveim során alkalmam nyílt beleszólni, alakítani közös 
jövőnket. Nagyon fontosnak tartom,hogy olyan lehetőségeket teremtsünk falunkban, ami a 
fiatalokat képes itt tartani, az idősek számára biztonságot és nyugalmat garantál. 
Biztosítani kell a megfelelő oktatást (bölcsőde, óvoda, iskola), lakhatást (telkek 
kialakítása), szociális ellátást (háziorvos, védőnő, idősgondozó) és az infrastruktúrát (utak, vízelvezetés, ivóvízellátás, 
szennyvízkezelés, járdák, közvilágítás). Fontos a meglévő helyi szervezetek támogatása, közösségépítő programok 
szervezése.                                                                                                                                                     
Terveimről részletesebben a bemutatkozáskor szeretnék többet elmondani. Kérdésekkel, bizalommal forduljanak 
hozzám most és a jövőben bármikor. Köszönöm megtisztelő bizalmukat és szavazatukat.

Tisztelt halimbai lakosok!

Vajai Sándor képviselőjelölt bemutatkozója:
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Impresszum

Az én kezdeményezésemre a képviselő-testület tagjai a tiszteletdíjukat nem veszik fel, azt 
a település fejlesztésére fordítják. Saját képviselői tiszteletdíjamból a temetőbe 
növényzetet vásároltunk, az óvodai bútorzat cseréjéhez járultam hozzá, valamint az 
iskolai interaktív tábla beszerzését támogattam. Ezen kívül több fejlesztést valósítottunk 
meg képviselő-társaimmal közösen felajánlott tiszteletdíjunkból.
Az előzőekhez hasonlóan a jövőben is részt kívánok venni minden képviselő-testületi 
ülésen, hiszen jelenlétemmel tudom a település érdekeit képviselni. 
Célom, hogy képviselőként egy élhetőbb település létrehozásában tevékenykedjek. A 
közutak és az iskola épületének felújítását, a vízelvezető árkok rendbetételét, valamint járdák állapotának javítását és 
a még hiányzók megépítését tartom a legsürgetőbb és legfontosabb feladatnak.  Régóta szeretném, hogy a település 
temploma is megújuljon. 

Tisztelt Halimbai lakosok!

A nevem Vajai Gábor.  Ajkán születtem 1963. 02. 17. napján. 

Vajai Gábor

Amennyiben céljaimmal Önök is egyetértenek, és úgy gondolják, hogy a település életében tevékenyen részt vegyek, 
úgy kérem, szavazatukkal támogassanak! 

Gyerekkoromtól fogva Halimbán élek. Családunkban két lánygyermeket neveltünk, akik 
már tőlünk külön élnek. Jelenlegi munkahelyemen 20 éve dolgozom, Ajkán egy 
szerszámkészítő vállalkozásnál gépi forgácsolóként. 
Az előző négy ciklustól tagja vagyok a képviselő-testületnek. 

Vajai Gábor képviselőjelölt bemutatkozója: 

Az iskola Szülői Munkaközösséget öt éve vezetem. Ez alatt az időszak alatt sikerült annyi 
pénzt összegyűjtenünk, hogy tavaly az udvarra padokat, lengőtekét telepítettünk és egy 
játszótér is épült. Idén új szekrények készültek és 2 osztálytermet burkoltunk le.  Ez 
2.000.000 Ft-os beruházás volt a SzM részéről.

Mindenütt jó, de legjobb itthon! Ne csak azért legyen jó itthon, mert minden ideköt minket, hanem azért is, mert a jó és 
tartalmas élet lehetőségei megvannak nálunk, Halimbán! 

Tanulmányaimat Tapolcán végeztem és kereskedelmi technikusként a Polus-Coop Zrt-nél 
helyezkedtem el. Először beszerzőként, majd marketing vezetőként dolgoztam, ahol 
szerteágazó kapcsolatrendszert sikerült kiépítenem. Jelenleg a Dr. Szalai Miklós 
Általános Iskolában pedagógiai asszisztensként dolgozom. 

- a pályázatok adta lehetőségek kihasználását,

Rostáné Dél Tímea vagyok, tősgyökeres halimbai lakosként 41 éve élek a településünkön. 
Férjemmel mindig is itt akartunk élni, 3 gyermekünk van, akik a helyi intézményekbe 
járnak.

Az iskolán kívül, az óvodai életben is tevékenykedek, a Művelődési Ház által szervezett programokon aktívan részt 
veszek. 
Célom, hogy képviselőként egy élhetőbb település létrehozásában segíthessek,  fontosnak tartom: 

- a civil szervezetek nagyobb mértékű támogatását, 

- a közterületek megtisztítását,
- a volt „munkásszálló” épületének a hasznosítását,

 De a legfontosabb talán az, amit jelmondatnak is használhatnék: 
Központi szerepet szánok a közösségépítésnek, az összetartás erősítésének!

Rostáné Dél Tímea

- azt, hogy a falubusz ténylegesen a falu érdekeit szolgálja pl.: kórházi és bevásárló napok biztosításával,

Tisztelt Halimbai Lakosok!

2019. 10. 13-án lezárul egy korszak, és újra indul egy másik, mely sok munkával és 
feladattal teli időszak lesz, aminek szeretnék a részese lenni! 

- az iskola udvarán lévő vízelvezetés megoldását, és a kisiskola épületének felújítást.

Kedves halimbai Választópolgárok! Településünk sorsa most az Önök kezében van! Zárjanak le egy korszakot, és egy 
fiatalabb generáció támogatásával indítsanak egy újat! Kérem, szavazzanak nekem bizalmat az október 13-i 
önkormányzati választáson! 

Rostáné Dél Tímea képviselőjelölt bemutatkozója:


