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Karácsonyi gondolatok

A Karácsony már időtlen idők óta a szeretet ünnepe, a boldogság, a meghittség napjai. Jobban vágyunk a csendre, a 
nyugalomra, visszatérünk azokhoz az értékekhez, amelyek a hétköznapok rohanásában időnként a háttérbe szorulnak. 
Jobban figyelünk családunkra, barátainkra, embertársainkra. Az ajándék vásárlás és az ünnepi készülődés izgalma 
csodálatos, azonban ezen az ünnepen mégis a azokon a meghitt pillanatokon van a hangsúly, melyeket szeretteinkkel 
együtt tölthetünk el. Néha egy szóval, egy mosollyal, egy érintéssel sokkal többet tudunk kifejezni, mintha drága 
ajándékokkal halmoznánk el egymást. Az igazi ünnephez, és az egész életünkhöz nem kell más, csak az, hogy szeretni, 
tisztelni tudjuk egymást. Mert hiába jön össze a család, a baráti társaság, ha csak rideg ajándékozásból, vacsorából és 
egymást untató beszélgetésből áll az ünnep. Kell, hogy legyen közöttünk egy kapocs és ez nem más, mint a szeretet.

„Karácsonyi szeretet, csend és béke
Legyen ott az ünnepvárásban,
A fellobbanó gyertyalángban,

A sülő kalács illatában,
A csengő harangok hangjában,

Az egymásra mosolygásban,
A szemek tükrözte ragyogásban,

A hit csillagában,
A világban!

Legyen szeretet, csend és béke
A lelkek találkozásában.”

Az ünnepek elmúltával se veszítsük el az emberségünket, a másik iránti tiszteletünket, szeretetünket. Vigyük 
magunkkal Karácsony igazi üzenetét és építkezzünk értékeinkből a hétköznapokban is. Kívánjuk mindenkinek, hogy a 
Karácsony – akár egyedül, akár szeretteik körében ünnepelnek – segítse Önöket testi, lelki és szellemi feltöltődéshez.

Kedves Olvasóink! Halimba Község Önkormányzatának és a magunk nevében kívánunk áldott, békés 

karácsonyi ünnepeket és egészségben, szeretetben, jólétben gazdag újesztendőt minden halimbai 

lakosnak és családjának!

   Kovácsné Véber Eszter           Schvarczkopf Anita 
           polgármester        szerkesztő
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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)

- 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:

Októberben 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. 

Közösség, együttműködés, nyitottság – beszélgetés Tóbel János leköszönő polgármesterrel 

Beszámolók a novemberi programokról 
• Az idén november 12-én, kedden délután Márton napi programmal várták a gyerekeket. 

A kézműves foglalkozáson minden a libákhoz kapcsolódott. A kisteremben pedig az idén 
is filmvetítés várta a résztvevőket. A program legfényesebb színfoltja, no meg 
csúcspontja persze a lámpás felvonulás volt. A lámpások hangulatos fényeket 
varázsoltak a már besötétedett Művelődési Ház udvarán. A libazsíros kenyér és a házi 
szörp most sem hiányzott az asztalról.

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

• November 22-én délelőtt a Pegazus Bábszínház bérletes előadása várta a gyermekeket.
• Az EJHA Egyesület most is megrendezte ruhagyűjtési és osztási akcióját. Rengeteg ruha 

gyűlt össze, melyet november 23-án, szombaton osztottak szét a rászorulók és az 
érdeklődők számára. Az egyesület ezúton mond köszönetet minden adakozó kedvű 
embernek, aki részt vett a gyűjtésben!

• November 22-án, pénteken Bognár Adrienn oktató vezetésével elindult a Pilates torna. 
Az első alkalommal nagyon sokan vettek részt a foglalkozáson. A következő óra december 13-án, pénteken 18.30-kor 
lesz. Szükséges felszerelés: kényelmes ruházat, innivaló, polifom szőnyeg.

• November 29-én, pénteken délután 16 órától a Vargáné Marika közreműködésével hagyományos adventi 
munkadélutánon azok vettek részt, akik saját kezűleg szeretik elkészíteni lakásuk adventi koszorúját és egyéb 
dekorációit. 

Művelődési ház hírei

Még november közepén a Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer támogatásával, a 
halimbai és nyirádi általános iskolákban, Bosnyák Viktória író-műfordító író-olvasó 
találkozóján vehettek részt a diákok. Az írónő nem egyedül érkezett. Elkísérte 
illusztrátora Dudás Győző is. A rendhagyó irodalom óráról, a szervező Zsinkó Zsófia a 
halimbai iskola magyar szakos tanárnője mondta el tapasztalatait: 

-  Nyirádon az első osztályos tanulók vettek részt a programon, ahol az olvasás- és 
írástanítás, valamint az olvasás megszerettetése volt a cél. Ehhez az írónőnek van 
egy új könyvsorozata, a "Rém jó könyvek" sorozat, amely tele van Dudás Győző 
illusztrációival, és tökéletes lehet akár egy egész osztály számára az olvasás 
tanulása során. A halimbai találkozón az írónő "Tündérboszorkány" című könyvéről 
mesélt. Ez azért is volt nagyon jó, mivel a negyedikesek számára az idén kötelező 
olvasmány. Mivel a felsősök nálam egy ajánlott könyvlistából választhatnak, nálam 
is szerepelt az írónő két könyve: 5-6. osztályban a Tündérboszorkány, 7-8. 
osztályban pedig az Elképesztő! című regények. A két előadó nagyon pozitív és 
közvetlen volt. A sok beszélgetés, mese, kérdések, „bábozás” mind-mind a 
gyermekek életkorához, érdeklődési körükhöz kapcsolódott. Emellett a gyerekek 
sok dologra voltak kíváncsiak az írónővel és a munkásságával kapcsolatban. 
Bosnyák Viktória válaszaihoz pedig mindig kapcsolódott egy-egy történet is. 
Ízelítőül pedig felolvasott egy nemsokára megjelenő könyvéből részleteket, 
valamint lehetőség volt dedikálásra is. Az élményen kívül mindenki egy dedikált könyvjelzővel térhetett haza.

A tanárnő mind a két találkozót nagyon pozitívan értékelte. Nagy örömére szolgált, hogy a gyerekek nagyon aktívak és 
érdeklődőek voltak. Elmondta, hogy az előadás során nagyon érezni lehetett, hogy az írónő és illusztrátora tökéletesen 
kiegészítették egymást, a stílusuk nagyon barátságos volt mind a gyerekek, mind a felnőttek irányába. (SA)

Rém jó könyvek - Író – olvasó találkozó Bosnyák Viktóriával 



• Minden kedden 17 órától a Halimbai Kórus tartja próbáit.

• December 12-én, csütörtökön 15.30-tól Karácsonyi kézműves foglalkozás várja a 
gyerekeket és felnőtteket. Program: karácsonyi díszek készítés, mézeskalács díszítés, 
karácsonyi csillámtetoválás.

• December 19-én, csütörtökön 10 órától a Hahota Gyermek Színház Betlehemi kisjászolnál 
című előadására várjuk a gyerekeket. 

Köszönetnyilvánítás

• December 20-án, pénteken 16 órától az általános iskola tanulóinak Karácsonyi műsorára 
hívjuk a falu lakóit. A műsort az alsó tagozatos tanulók adják. Terveink szerint a műsor 
után a Művelődési Ház udvarán újra megrendezzük a Karácsonyi kézműves termékek 
vásárát.

• Külön Rózsavölgyi Lászlónak a Télapó munkakör ellátását és Litvinyuk Szabolcsnak a programok lebonyolításához 
nyújtott segítségét. 

• a Dr. Szalai Miklós Általános Iskola, a Hársfa Óvoda, a Védőnői és Gyermekjóléti Szolgálat, a Községgazdálkodás és az 
Emlékház dolgozóinak.

• December 18-án, csütörtökön 10.00 órától meglepetéssel várjuk az ünnepi Baba-mama 
klubba a kisgyermekeket és szüleiket. 

Ünnepi programajánló

• December 22-én, vasárnap 10 órakor a Római Katolikus Templomban tartja az EJHA 
Egyesület hagyományos karácsonyi hangversenyét, melyen a Halimbai Kórus és a 
veszprémi Dohnányi Ernő Zeneművészeti Középiskola volt növendékei lépnek fel. 

Lukács Zsanett  

Ezúton szeretnénk köszönetet mondani azoknak az intézményeknek, vállalkozásoknak, magánszemélyeknek, akik egész 
évben és advent időszakában megtartott rendezvényeink sikeres lebonyolításához bármilyen módon hozzájárultak. 
Köszönjük: 

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

Decemberi programok:
• December 6-án Halimbára is megérkezett a Mikulás. Délelőtt az iskolában, óvodában, délután pedig a Művelődési 

Házban találkozhattak vele a gyerekek. Mindenhol kedves fogadtatásban volt része. A Kultúrban a Hársfa óvoda 
dolgozói műsorral is kedveskedtek a gyerekeknek. Természetesen az ajándékozás sem maradhatott el. A Mikulás 
távozása előtt még ígéretet tett arra, hogy ha a gyerekek jók lesznek, jövőre ugyancsak ellátogat hozzájuk. Az idén is 
voltak olyan gyerekek, akikhez személyesen is ellátogatott.

Állandó programjaink

• Köszönetünket fejezzük ki Németh Sándornak (Rákóczi u.) és Mráz Károlynénak Aranka néninek (Rákóczi u.), a 
községi fenyőfák felajánlásáért. 

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

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

• December 13-án, pénteken 17 órakor Adventi koncertet ad a Halimbai Kórus.

• Fürge ujjak, szorgos kezek kézműves szakkör, kéthetente keddenként tartja összejövetelét. 

Tájékoztatjuk a falu lakóit, hogy a Művelődési ház 2019. december 22.  – 2020.  január 6-ig ZÁRVA tart. 

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.

„Háztól házig, szívtől szívig, az egyik helytől a másikig – a karácsony melege és élvezete mindannyiunkat 
közelebb hoz egymáshoz.” (Emily Matthews)
A Művelődési Ház valamennyi halimbai lakosnak áldott békés karácsonyi ünnepeket és eredményekben, 
együtt töltött programokban gazdag boldog új évet kíván! Várjuk Önöket 2020-ban is!

 Figyelem!
Az Ajkai Család- és Gyermekjóléti Központ karácsonyi gyűjtés szervez, rászoruló időseknek, gyerekes 
családoknak várunk egy cipősdoboznyi adományt (pl: tartós élelmiszer, édesség, játék, könyv). Kérjük a 
dobozon jelölje meg, hogy kinek szánja az ajándékot (nem, életkor). A csomagokat december 16-ig leadhatja a 
Tanácsadó épületében Galler – Mike Évánál. Segítségüket ezúton is köszönjük! 

Nemrég egy tudatos hulladékmentes (zero-waste) szemléletet közvetítő Öko-körbe 
kapcsolódtam be. A háztartásban, takarításban használható praktikus „zöld” 
szemléletet közvetítő ötletek, praktikák mellett, a környezettudatos karácsonyi 
készülődéshez is kaptam hasznos tippeket. Ezek közül válogattam néhányat:

- Csomagolás: Használjuk újra! Használjunk már meglévő papírokat: újság, 
magazinok, stb. Használjunk natúr, újrahasznosított dobozt, papírt, és dekoráljuk 
kreatívan

- Energia: Használjunk LED izzót, a Karácsonyfán is! Ha megtehetjük használjunk 
természetes gyertyát (viasz, nem paraffin)

Díszek, program menü: Legfontosabb: szeretet legyen benne!
- Dísz: Kézzel készült! Rokon/barát kisgyermek készítette. 
- Program: TV helyett közös társasozás, közös séta, beszélgetés
- Menü: Fontos az előzetes tervezés: Ha pedig marad élelmiszer: fagyasztás, élelmiszermentő doboz (Ajkán a Rossmann 

üzlet oldalánál, Lipóti pékség mellett)

Amit lehet készítsünk el magunk: 
Sütibefőtt

Ajándékok: 

- Friss finomság: dulce de leche (karamellkrém), mézes dió, cukrozott mandula, stb.

- Újraöntött gyertya

- Varrott dolgok

- Szeretet-befőtt, Gondolat-lekvár

Ha mégis vásárolunk: Vásároljunk helyi termelőtől, egyéni vállalkozótól, kézműves termékeket. Támogassuk azokat, 
akiket ismerünk, hiszen a nagy multicégek vezetői/tulajdonosai nem lejtenek örömtáncot a raktárban a vásárlások után. 
Idén adjunk okot valakinek az örömtáncra!  (SA)

- Utalvány – tőlem neked 

- Keksz, szép dobozban/üvegben
- Valami finomság a kamrából „Nyár ízei” – házi szörp, lekvár, savanyúság

- Szappan, fürdöbomba (csak kádasoknak!), illatosító 

Környezettudatos karácsony

2019. november 16-én megtartott Jótékonysági bálunknak több célja is volt. Egyrészt szeretnénk a 
sok munka, rohanás közben szórakozási lehetőséget biztosítani. Másrészt nagyon fontosnak 
tartjuk, hogy tanárok, szülők és diákok egy ilyen rendezvény kapcsán is együttműködjenek, hiszen 
az Ő közös munkájuk elengedhetetlen feltétele egy iskola sikeres nevelő-oktató munkájának. És 
nem utolsó sorban, ahogy a nevében is szerepel, ez egy jótékonysági bál, bevételét teljes egészében a

Henry Drummond szavait idézve: „Ahogy visszanézel az életedre, mindig azok a pillanatok 
magasodnak ki, amikor másokért tettél valamit.” 

Jótékonysági bál

• Az Ajka Járási Kormányhivatal települési ügysegédi ügyfélfogadása minden szerdai napon 8-9 óra között lesz 
elérhető a lakosság számára. Nagyné Kovács Rozália települési ügysegéd várja a lakosokat.

2020. január 1-től Nyirád, Halimba és Szőc Közös hivatalhoz tartozik, melynek székhelye Nyirádon, kirendeltsége 
Halimbán lesz. A Halimbai Kirendeltség működésében a lakosok ügyintézését érintő jelentős változás nem várható.

polgármester

•  Tájékoztatom Halimba lakosságát, hogy Halimba Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2019. november 27-i 
ülésén döntött az Ajkai Közös Önkormányzati Hivatalt létrehozó megállapodás felmondásáról és jóváhagyta a 
Nyirádi Közös Önkormányzati Hivatal létrehozásáról szóló megállapodást.

       Kovácsné Véber Eszter sk. 

Figyelmükbe ajánljuk településünk facebook közösségi oldal Halimba oldalát is, ahova rendszeresen friss és aktuális 
információkat teszünk fel a falu életéből. Lájkoljanak és kövessenek bennünket! 

Önkormányzati hírek

Soraimat Széchenyi István szavaival zárnám, bízva abban, hogy az összetartás, a közös összefogás az idő múlásával tovább 
fog erősödni, hiszen egy célért: a GYEREKEKÉRT munkálkodunk. „Egynek minden nehéz, sokaknak semmi sem 
lehetetlen.”              

    Rostáné Dél Tímea / SZMK elnök

Ezúton is köszönjük mindenkinek a támogatást, akár a bálon való részvétellel, 
pártolójeggyel, tombola felajánlással vagy ezek kombinációjával tette ezt meg!

diákokra fordítjuk. Az iskolai programokon kívül az alsó tagozat termeinek megújítását 
tervezzük. Ehhez a célkitűzéshez sikerült sok szülőt és az iskolához közvetlenül nem kötődő 
támogatót megnyerni: A rendezvényen 107-en vettek részt és 189 db pártolójegy talált gazdára. 
Hatalmas összefogásnak vagyunk részesei a szervezéskor, melyre nem csak mi készülünk nagy 
igyekezettel, hanem az Iskola diákjai is. A 7. és 8. osztályosok nyitótáncával vette kezdetét a 
mulatság. A táncot Nagy Noémi és Kiss Róbert tanította a lelkes tanulóknak és nyolcadikos 
osztályfőnökként Kovács Zsolt is csatlakozott a fellépők sorához. A keringők után a HerbaPorta 
által készített vacsorát fogyaszthatták el a vendégek, majd megnyitotta kapuit a sütibár is. Ezt 
követően hajnalig tartott a tánc, melyet csak a tombolasorsolás szakított félbe, ahol 250 értékes 
nyereményt sorsoltunk ki.
A másfél hónapig tartó szervezés nem volt hiába való: A rendezvény tiszta haszna 542.710 Ft-
os bevételt eredményezett.

Köszönjük Kaszap Emőkének, hogy tisztelet díjáról lemondva húzta a talp alá valót hajnalig! Köszönjük a fellépő gyerekek 
kitartó munkáját, hogy egy színvonalas tánccal kápráztatták el a közönséget! Köszönjük a HerbaPortának a mennyei 
vacsorát és a szülőknek a sütibárhoz a sok-sok tálcányi finomságot!


