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Önkormányzati választási eredmények

2. Lukács Zsanett független jelölt 221 szavazat

3. Kovács Zsolt független jelölt 192 szavazat

A képviselőtestület a hat legtöbb szavazatot kapott jelöltből és a legtöbb szavazatot kapott polgármesterből áll. 
(vastagon kiemelve)

4. Keresszegi Ferenc  30 szavazat 

Polgármester választás eredménye:

8. Vajainé Szijártó Margit független jelölt 129 szavazat

3. Csernovic József  31 szavazat 

5. Molnár József független jelölt 162 szavazat
6. Rostáné Dél Tímea független jelölt 144 szavazat

A 2019. október 22-én tartott alakuló ülésen letette esküjét a polgármester és a megválasztott képviselők. A 
képviselőtestület Lukács Zsanettet választotta alpolgármesternek. (S.A.)

1. Kovácsné Véber Eszter független jelölt 198 szavazat

A névjegyzéken szereplő választópolgárok száma: 961. 

Egyéni listás választás eredménye:

7. Vajai Sándor független jelölt 136 szavazat

11. Varga László független jelölt 102 szavazat

2. Molnár József független jelölt 177 szavazat

 Kovácsné Véber Eszter független jelölt 178 szavazat – polgármester 

1. Dr. Katona Éva Rozália (Dr. Dávid Éva) független jelölt 263 szavazat

Szavazóként megjelent választópolgárok száma: 437. 

4. Kovács Alexandra független jelölt 186 szavazat

10. Vajai Gábor független jelölt 102 szavazat
9. Kovács Tibor független jelölt 119 szavazat

12. Csernovic József független jelölt 83 szavazat
13. Gazdag Csilla független jelölt 73 szavazat
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Impresszum

Az iskola 1996-tól viseli dr. Szalai Miklós nevét, aki „halimbai füvespapként” 
került az ország köztudatába. Tiszteletére minden évben megemlékeznek 
születésének évfordulójáról. Néhány éve már ekkor rendezik meg 
hagyományos Emlékversenyüket is. Ez az idei évben sem volt másként. 
Délelőtt az iskola diákjai vetélkedtek, délután pedig a térség nyolc 
településének általános iskolájából érkeztek a négyfős csapatok. Az alsósok és 
a felsősök külön versenyeztek. Az egész nap folyamán az együttes gondolkodás 
és tevékenykedés hatására az iskola egy olyan közösségi színtérré alakult, 
ahol felnőtt és gyerek tagjai kötetlenebb formában, de aktív résztvevőként 
dolgoztak és játszottak együtt. A már megszokott egészséges életmód, 
gyógynövény, Dr. Szalai Miklós munkásságának ismerete mellett, a szervezők 
a mai kor, világunk aktuális, de annál égetőbb problémáit és technikai vívmányait is fókuszba állították. Így az 
alsó tagozatban kiemelt hangsúlyt kaptak a veszélyes - elektronikai, gyógyszer, elem- hulladékok és a 
környezettudatos háztartás alapjai is. A felsősök pedig már digitális technikákat, alkalmazásokat is használtak. 
Nagy sikere volt a Szalai Miklós életrajzából készített kérdéssornak, ahol a diákok egy internetes programot 
(Kahoot) használva on-line módon válaszoltak a kérdésekre. Hasonló pozitív visszajelzés illette a Hungarikum 
feladatot is: az iskolaudvaron elrejtett QR kódokat kellett megkeresni, okos telefonnal beolvasni és felismerni a 
telefonon megjelenő Hungarikumot. A visszajelzések alapján versenyzők és kísérőik nagyon jól érezték magukat 
és máskor is szívesen eljönnek Halimbára. A zsűri tagok pedig elmondták, hogy az idei évben rendkívül 
felkészülten érkeztek a diákok. Habár minden csapat nem lehetett dobogós helyezett, de a szervező tantestület 
úgy látta, valamennyi csapat győztesként zárta ezt a napot, hiszen a megszerzett hasznos és praktikus 
ismeretanyag tovább bővíti eddigi tudásukat. (S.A.)

Szalai Miklós Emléknap 

Fontosnak tartottuk, hogy itt búcsúzzunk el Tóbel János polgármester úrtól 
is, akinek az elmúlt 18 évben az óvoda nagyon sokat köszönhetett.

         óvodavezető   ...

2019. szeptember 30-október 4-ig ünnepi héttel emlékeztünk meg óvodánk 45 
éves évfordulójáról.

A hét további napjai a gyerekek szórakoztatásáról szóltak. Volt Kalap Jakab produkció almafa-ültetéssel, 
arcfestés, csillám tetkó és indián bemutató Kovács Tiborral. Ezt követte a lovaglás, buborék-varázs és sport 
délután. Eljött hozzánk Rudi Bohóc, volt hajfonás és néptánc. Az utolsó napon pedig megint sokat tanultunk 
játékosan Császár Zsolttól a madarakról és a torta után még Lufis Bohóc is szórakoztatott minket. 

A nagycsoportosok és a dolgozók kórusának műsorát köszöntő beszédek 
követték, majd Fenyvesi Zoltán országgyűlési képviselő úr átadta a bölcsőde-
építésre nyert 90 millió Ft-ot jelképező táblát.

Az első napot ünnepéllyel tettük emlékezetessé. Óvodánk volt és jelenlegi 
dolgozói, óvodásai, Halimba Község Képviselő-testülete, polgármestere, 
iskolaigazgatója és legfontosabb partnerei mellett a környező települések 
polgármesterei, intézményvezetői is megtisztelték az eseményt. 

Igazán fergeteges és emlékezetes hét volt!
       Kovács Attiláné 

45 éves a Hársfa Óvoda

- A házasságkötésünk után 4 évvel, az első házhelyet vásároltuk meg a Vörösmarty utcában. Akkor még itt minden 
üres rét volt, egészen Padragig. Mi voltunk az első építkezők. Ezután épült csak ki a falunak ez a része. 
Ezidőszakban a hétköznapok a gyermekek nevelésével, a ház körüli munkákkal, állatok tenyésztésével, 
kertészkedéssel teltek.

Még szeptemberben népes családja körében köszöntötte Kovácsné Véber Eszter 
alpolgármester (szerk. megj.: mostanra már polgármester) a kilencvenedik 
születésnapját ünneplő Sárfi Sándornét, akinek az ország miniszterelnökének 
jókívánságait tartalmazó emléklapját is átadta. Ez alkalomból beszélgettem a 
ma is tevékeny Gizi nénivel gyermekkoráról, dolgos hétköznapjairól, és a hosszú 
élet titkáról mesélt. 
Beszélgetésünk gyermekkorától indult. Gizi néni elmesélte, hogy 1929. 
szeptember 12-én született Jánosházán és ott is élt. Édesapja kádár, édesanyja 
háztartási cikk kereskedő volt. Öten voltak leánytestvérek, egy fiú testvére is 
volt, aki sajnos még gyermekkorában meghalt. 1952 szeptemberében munka 
révén került ide Halimbára. A bányánál volt gyors-és gépíró. Szerette ezt a 
munkát, és mivel a húga is ezzel a végzettséggel rendelkezett, nemsokára őt is idehívta dolgozni. Mindketten itt 
ismerték meg a férjüket. Gizi néni párja, mint villanyszerelő dolgozott a bányánál. 1953-ban kötöttek házasságot. 
Két gyermekük született: Sándor, aki sajnos nagyon fiatalon, 48 évesen elhunyt, és József, aki családjával jelenleg is 
itt él a faluban. 

Gizi néni elmesélte, hogy 1996-ban sajnos tragikus körülmények között elveszítette a férjét:
- Ezután nagyon nehéz volt továbbmenni, de muszáj volt. Sokat dolgoztam a szőlőbe. Szerettem és akkor még 

bírtam is csinálni, aztán kaptam egy jó ajánlatot, és a szőlőt eladtam. 
Azok után a tragédiák után, amin keresztül ment, bár sokat betegeskedett – több szívműtétje volt, jelenleg is 
beültetett szívritmusszabályozó pészmékere van - mégis mindig felépült. Hiszi, hogy ezt a Jó Isten kegyelmének és a 
saját akaratának köszönheti. Sosem nyavalygott, panaszkodott, nem hagyta el magát, mindig talált elfoglaltságot. 
Talán ez lehet a titka a hosszú életének? 

- Magam sem gondoltam volna, hogy ilyen magas életkort megérek. 40 évet kértem a Jó Istentől, hogy a 
gyerekeimet fel tudjam nevelni.
A betegségeim ellenére, szerencsére nincsenek fájdalmaim. El tudom magam látni. Amennyire tudok, 
kertészkedem, a megtermelt zöldségeket, gyümölcsöket magam teszem el. Az idén is sok lekvárt főztem be. Bár 
már nehezen mozgok, de hála az elektromos rokkant járművemnek, könnyen közlekedem a faluban is. Így el 
tudok menni egyedül is bevásárolni. A munka mellett, napi szinten hallgatom a Mária rádiót is. Vallásosan 
neveltek, s ma is tartom a hitemet. 

Gizi néni bár egyedül él, mégsem magányos. Józsi fia rendszeresen besegít a nagyobb ház körüli munkákba és persze 
a család fiatalabb tagjai is gyakran meglátogatják. 

- Szerencsésnek mondhatom magam, népes család vesz körül: 4 unokám és 9 dédunokám van. Rendszeresen 
látogatnak. Öröm nézni a mindig mosolygós, gyorsan felcseperedő gyerekeket. 

Ezúton kívánok Gizi néninek jó egészséget és további tartalmas életet. (SA)

40 évet kértem a Jó Istentől, hogy a gyerekeimet fel tudjam nevelni.

János elmesélte, jó tanulmányi eredménye mellett, mindig is szívesen vett részt a közösségi életben. Igaz, azt is 
hozzátette, hogy akkor - a nyolcvanas években-  nagyon könnyű volt aktívnak lenni, mivel csak itt a faluban számos 
szervezet (önkéntes tűzoltók, MHSZ klub, Ifiklub) várta az érdeklődőket. Életkorából adódóan az Ifiklubot 
választotta, majd a vezetője is lett. Saját programok szervezése mellett, bekapcsolódtak a térség ifjúsági 
rendezvényeibe is. Először 1998-ben mérette meg magát az önkormányzati választásokon. Polgármesternek nem, 
de képviselőnek beválasztották. Ez az időszak arra is alkalmasnak bizonyult számára, hogy megismerkedjen a falut 
érintő problémákkal, fejlesztési lehetőségekkel. Képviselőtestületi munkájában - akkor és később is - 
döntéshozatalokkor mindig a falu érdekeit igyekezett képviselni. A településvezetőkkel az együttműködést helyezte 
előtérbe. Több személyes beszélgetést folytatott Ghicy László akkori polgármesterrel, - aki betegségének 
súlyosságát érzékelve- lemondása előtt, személyesen kérte fel a település vezetésére. Halimba lakossága pedig a 
2001 tavaszán megtartott időközi polgármester választáson, megerősítette Ghiczy László javaslatát, aki aztán nem 
sokkal ezután sajnos el is hunyt. János kezdetben társadalmi megbízatásban, majd – érezve a feladatok 
sokoldalúságát és a hatékonyabb munkavégzés lehetőségét – főállású polgármesterként folytatta egészen 2019-ig. 
Az autószerelői vállalkozását pedig átadta üzlettársának, Karcsinak. (Folyt. köv.)(SA)



• Minden hónap 1. szerdáján 16.15-től a Kortalanok Nyugdíjas Klub tartja összejövetelét. 

• Október 22-én, kedden 16 órakor volt az 1956-os megemlékezés ünnepi műsora, 
a helyi általános iskola tanulóinak előadásában. Nagy Noémi intézményvezető 
köszöntő szavai után a résztvevők közösen elénekelték a Himnuszt. Kovácsné 
Véber Eszter polgármester ünnepi beszédében a gyermekek életkorának, 
gondolkodásának megfelelő tartalommal és szóhasználattal igyekezett, a 
tanulók számára érthetőbbé tenni a korszakot, és a benne a történések láncolatát. Majd a 8. osztályos tanulók Kovács 
Zsolt osztályfőnök és Zsinkó Zsófia dráma- magyar szakos tanárnő felkészítésének köszönhetően teljes átéléssel 
jelenítették meg 1956 őszének eseményeit.

• Október 4-én hétfőn délután Idősek napi rendezvénnyel köszöntötték, 
településünk szépkorúit. Kovácsné Véber Eszter alpolgármester ünnepi 
gondolataiban a korosztály megbecsülését, életbölcsességét hangsúlyozta. 
Tóbel János leköszönő polgármesterként pedig megköszönte támogatásukat és 
a faluért s az itt élőkért végzett munkájukat. Majd a Hársfa óvoda 
nagycsoportos óvodásai népi körjátékokkal, versekkel, énekekkel köszöntötték 
a rendezvény közönségét. Az ünnepi szavak után külön köszöntötte a falu 
legidősebb polgárait is: a 91 éves Kirchner Józsefné Margit nénit és a 83 éves 
Tárnok Károlyt. A meghívottakat az idén is az óvoda konyhája vacsorával 
vendégelte meg. Markó Krisztián harmonika zenéje vidám hangulatot 
teremtett. Az estébe nyúló program kötetlen beszélgetéssel zárult. 

• November 22-én, pénteken 18.30-tól indul a Pilates torna. Szükséges felszerelés: kényelmes ruházat, innivaló, 
polifom szőnyeg.

• November 16-án, szombaton 20 órától az általános iskola szülői munkaközössége szervez Jótékonysági bált. 
(részletes program ebben a számban)

Novemberi programok:

• December 6-án, pénteken 16.30-kor kezdődik a Mikulás műsor. Ezt követően Mikulásunk elindul és felkeresi a 
gyerekeket. 

• Fürge ujjak, szorgos kezek kézműves szakkör, kéthetente keddenként tartja összejövetelét. A következő alkalom 
viszont kivételesen november 11-én hétfőn 15- 18 óráig lesz. 

• Minden kedden 17 órától a Halimbai Kórus tartja próbáit.
Állandó programjaink

Decemberi előzetes: 

• Az ingyenes „Házhoz megy a Mikulás” szolgáltatásunkat a Művelődési Házban nyitva tartási időben, valamint a 06-
20/263-8388-as telefonszámon igényelhetik, december 4-ig. 

•  Az EJHA Egyesület ruha gyűjtést szervez. November 20-án, szerdán és 22-én, pénteken a művelődési ház 
nyitvatartási idejében, várják a használt, de jóminőségű ruhákat. A ruhák között november 23-án, szombaton 
délelőtt 10 - 11 óra között lehetett válogatni. 

• November 12-én Márton napi kézműves foglalkozás. 

• Ingyenes testmozgási lehetőség Mozdulj Halimba! elnevezéssel minden szerdán 18 órától Tálosi Katalin edző várja 
az érdeklődőket. 

• November 29-én, pénteken délután 16 órától a hagyományos adventi munkadélutánra várják azokat, aki saját 
kezűleg szeretnék elkészíteni lakásuk adventi koszorúját és egyéb dekorációit. 

• Az őszi szünet alatt, október 28-án, hétfőn Halloween-hez kapcsolódó kézműves foglalkozás volt. A szervezők tökös 
ételek kóstolóival, csillámtetoválással színesítették a programot. Köszönjük Kovács Bonita, Bakos Dalma, 
Preininger Petra segítségét. 

• Szeptember 28-án szombaton délután Bringafesztivál. Településünk kilencedik 
alkalommal rendezte meg Halimba Kupa elnevezésű Bringafesztiválját. 
Kovács Zsolt szervező elmondta, hogy a kerékpáros versenyen életkori 
korosztályonként ügyességi, gyorsasági és túra kategóriákban összesen 51-en 
indultak. A Művelődési Ház udvarán pedig tanulópályát is kialakítottunk. Itt 
játékos keretek között a helyes közlekedési szabályokkal is megismerkedhettek 
a legifjabb résztvevők. Míg a verseny zajlott a helyi civilszervezetek (Óvodai, 
iskolai szülői munkaközösségek, Ejha Egyesület, „Falukemence” klub, 
Kertbarát Kör/Nyugdíjas Klub, Önkormányzat) közös főzéssel töltötték az időt. 
A rendezvény résztvevői jelképes összegért ételjegyet vásárolhattak. Az 
éttermek ajánlataival vetekedő gazdag menükínálatban mindenki 
megtalálhatta a kedvére valót. Az ebből befolyt pénz pedig a helyi óvoda és 
iskola alapítványához került. Mindkét szervezet kasszája 87 500 Ft-tal 
gyarapodott. A versenyzőket gulyáslevessel vendégelték meg a szervezők.

• November 22-én délelőtt a Pegazus Bábszínház bérletes előadása várja a gyermekeket.

• Minden hónap 1. csütörtökén 16 órától a Kertbarát kör tartja foglalkozásait.

• Október 17-én, csütörtökön az általános iskola tartotta hagyományos Szalai Emlékversenyét. (A programról 
bővebben ebben a számban olvashatnak.)

Beszámolók az őszi programokról 

Művelődési ház hírei

Sok szeretettel várjuk rendezvényeinken! 

Hétfő: 08.00-12.00-ig és 12.30-15.30-ig   Csütörtök: Nincs ügyfélfogadás
Kedd: 08.00-12.00-ig és 12.30-15.30-ig   Péntek: 08.00-13.00-ig
Szerda: 08.00-12.00-ig és 12.30-15.30-ig

Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy Halimba Község Önkormányzata az FC Ajkától korlátozott 
számban, ingyenes szezonbérleteket kapott a 2019/2020 Merkantil Bank Liga NB II. FC Ajka hazai 
labdarúgó mérkőzéseire. A hazai szektorba 4 éves kor alatt és a hölgyeknek a belépés díjtalan, így a 
férfiak és 4 éves kor feletti fiúgyermekek jelentkezését várjuk. A szezonbérleteket korlátozott számban, 
érkezési sorrendben Halimba Község Önkormányzatánál tudják átvenni ügyfélfogadási időben:

Nyitótánc a 7-8. osztályos tanulók részvételével.

2019. november 16-án 20.00 órakor 

 Éjfélkor tombola sorsolás értékes nyereményekkel!

Tisztelettel: Kovácsné Véber Eszter – polgármester

ARANY TOMBOLA!

A programok változásának jogát fenntartjuk. A rendezvények pontos időpontját és a részletes programokat keressék a 
postaládákba bedobott szórólapokon. Emellett figyelmükbe ajánljuk településünk honlapját a www.halimba.hu–t és a 
facebook közösségi oldal Művelődési Ház IKSZT Halimba oldalát is, ahova szintén aktuális információkat teszünk fel.

Focikedvelők figyelem! 

Menü: Klasszik rántott sertésborda rizzsel, házi csalamádéval.

További meglepetés vendégeinknek: 

Meghívó

Lukács Zsanett

Ezúton tájékozatom a Tisztelt Lakosságot, hogy november 28-ig, minden csütörtökön - továbbképzés miatt 
- a Művelődési Ház zárva tart!

Szeretettel meghívjuk Önt és Kedves Párját a 

kezdődő jótékonysági bálunkra, 
a Művelődési Ház nagytermébe!

Belépőjegy ára: 3.500 Ft, mely aperitifet és a Herba Porta jóvoltából vacsorát tartalmaz. 

Desszertként a kisteremben sütibár (házi és cukrász sütemények széles kínálata) várja vendégeinket!

Pártolójegy ára: 500 Ft. 
Zenél: KASZAP EMŐKE

Kérjük részvételi szándékát november 12-ig Vajai Brigitta iskolatitkárnál szíveskedjen jelezni.

Mindenkinek jó szórakozást kívánunk!
Dr. Szalai Miklós Általános Iskola Szülői Munkaközössége

Az elmúlt hetekben zajlottak az önkormányzati választások. Ez Halimbán egy 
korszak zárását is jelenti, hiszen településünk vezetésében is változások történtek: 
az eddigi polgármester Tóbel János már nem indult. Úgy gondolom az elmúlt 18 év 
az ő életében is meghatározó volt és érdemes egy kicsit visszatekinteni. Ezért 
kerestem meg és beszélgettem vele pályakezdéséről, Halimba iránti szeretetéről, 
polgármesteri munkájáról és távlati céljairól. A beszélgetésünkből készült cikket, 
két részletben – a mostani és a következő számban - olvashatják. 

- Mindig is halimbai voltam. Szüleim is itt dolgoztak. A húgommal ide jártunk általános iskolába. A középiskolás évek 
alatt voltam távol, amikor Veszprémben tanultam. A Lovassy László Közlekedésgépészeti Szakközépiskolában 
érettségiztem, autószerelő szakmát szerezve. Ezt követően a helyi bányában kezdtem el dolgozni. Kérdezhetnéd, 
hogy miért nem a szakmámban kezdtem? Ennek két oka volt: egyrészt egy technológiai váltás miatt a bányába 
fiatalokat toboroztak, érdekelt a dolog és persze az akkori viszonyokhoz a fizetés is magasabb volt itt, mint máshol. 
Közben katona voltam és meg is nősültem. Majd jöttek a gyerekek: Dávid 1986-ban, Evelin 1989-ben született. Rá 
egy évre a bányán belül a Központi Bányamentő Állomásra mentem át. Az ehhez szükséges – bányamentő 
műszerész – szakképzettség mellett, gépjárműtechnikusi oklevelet szereztem, valamint az autószereléshez 
mestervizsgát is tettem. Majd 1994-ben, a most elhunyt Tóth Karcsi barátommal megalakítottuk Tóth-Autóbel Bt. 
autójavító vállalkozásunkat. Ebben dolgoztam 2001-ig. Ekkor lettem polgármester. 

János a Dózsa György utcai Herbaportáján fogad. Egy kissé zavarban is érzem 
magam, mivel látszik, munka közben van, de Andi a felesége– szó szerint értem– 
átveszi a fakanalat és mi már ülhetünk is az asztalhoz és az idei birsalma szörp 
mellett nyugodtan beszélgethetünk. Persze miről is kérdezhetném először, mint gyermekkoráról, iskolai élményeiről és a 
pályaválasztás lehetőségeiről:

Közösség, együttműködés, nyitottság – beszélgetés Tóbel János leköszönő polgármesterrel 


