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• Tájékoztatom a lakosságot, hogy Schvarczkopf Anita jelenlegi élethelyzetében átmenetileg nem tudja vállalni 
a Halimbai Hírek szerkesztésével járó feladatokat. Nagyon köszönöm eddigi színvonalas, lelkiismeretes és 
lelkes munkáját, melyet a lakosság tájékoztatása érdekében végzett.

• Örömmel osztom meg a lakossággal, hogy pozitív elbírálásban részesült az önkormányzat LEADER 
vidékfejlesztési program pályázata. A közel ötmillió forint összegben tudunk majd a művelődési házban 
eszközfejlesztéseket végrehajtani. Így kicserélésre kerülnek az elhasznált székek és babzsákfotellel 
igyekszünk komfortossá tenni a közösségi tereket. A programok technikai feltételeit új mikrofonok, 
mikroportok, informatikai eszközök vásárlásával biztosítjuk. Rendezvényeknél hasznos lesz a hűtőszekrény 
és a mobil grillsütő is. 

       Kovácsné Véber Eszter 
        polgármester

Észszerű gazdálkodás, hatékony, rugalmas ügyintézési szemlélet

Bár a vírushelyzet miatt személyesen nem biztos, hogy találkoztak vele a falu 
lakói, már jónéhány hónapja új jegyzője van településünknek, Dr. Giba Zoltán 
személyében. A következő sorokban őt mutatom be.

Zoltán Cegléden nőtt fel, majd Szegeden végezte felsőfokú tanulmányait. Már 
a negyedik évet végezte a jogi karon, amikor még mindig nem erre a pályára 
készült. Végül azért az utolsó vizsgákra megérett benne, hogy érdemes ezen a 
területen maradni. Az egyetem után Szegeden maradt, megnősült és két fia 
született - akik ma már 25 és 27 évesek. A családi életében bekövetkezett 
változást követően Budapestre került, ahol egy nemzetközi cégnél dolgozott 
12 éven át, majd ezt követően a Nokia vállalati jogásza volt 7 évig. 2019-ben 
egy érdekes fordulatot vett az élete, ahogy ő mondta - „próbanyugdíjas” lett:
- Ezt azért csináltam, hogy el tudjam mondani a barátaimnak, ismerőseimnek, hogy milyen nyugdíjasnak lenni. 
Elmondhatom, hogy igen, jó dolog, - főleg, ha van az embernek elég félretett pénze erre az időszakra. Mivel 
világéletemben takarékos voltam, ezt előre kigazdálkodtam. Persze sokan megkérdezték, hogy nem volt-e 
unalmas, csak otthon lenni? Nem, mert attól, hogy nem dolgoztam munkahelyen, tudatos életet éltem. Mindig is 
voltak terveim közép- és hosszútávon. Ezeket akkortájt felírogattam, és most szépen végrehajtottam őket. E célok 
között szerepelt, hogy ott hagyom a fővárost, és vidéki környezetben szeretnék letelepedni. Így esett a 
választásom Vöröstóra, ahol vettem egy ingatlant. Azóta azt újítgatom. Aztán 2021 tavaszán megpályáztam ezt a 
jegyzői állást, és Vöröstóra is költöztem. Így az eredeti tervem is, hogy a térségben találjak munkát, megvalósult. 
A munkájával kapcsolatosan elmondta, hogy számára a vártnál is jobb ez a munkakör, amellyel három település 
(Nyirád, Szőc, Halimba) jegyzői feladatait látja el. Szerencsére mindenhol jó az együttműködése a 
képviselőtestülettel, és a hivatali dolgozókkal is. 
- Úgy tapasztalom, hogy az üzleti szférában szerzett jogi és főleg menedzselési tapasztalataimat kiválóan tudom 
kamatoztatni itt, a közszférában. Példaként említeném, hogy sok mindent szinte rutinból végeztek a dolgozók. 
Persze, vannak jogszabályi és munkarendi keretek, de van észszerűség is: amit lehetővé tesz a rendszer, azt 
érdemes felülvizsgálni, és ha szükséges, módosítani. Úgy gondolom, ahol lehet, ott gondoljuk végig, hogy miként 
tudnánk jobban, hatékonyabban és gazdaságosabban végig-vinni egy-egy folyamatot. Emellett fontosnak tartom, 
hogy a beosztottjaim is értsék és tudják egy-egy ügymenet logikus tagolását, jogszabályi hátterét. Nyitott vagyok 
az új ötletekre, javaslatokra is. Kompromisszum kész embernek tartom magam, s vallom, hogy hallgassunk meg 
minden felet, és után próbáljunk meg egy közös, mindannyiunk számára elfogadható megoldást találni egy-egy 
problémára. 
Úgy tekint a hivatalra, mint egy szolgáltatóra. Persze ha szükséges hatóságként is fellépnek, ezért a települések 
közösségének érdekeinek szolgálatát és minél hatékonyabb kiszolgálását, ügyeinek intézését tartja elsődleges 
feladatuknak. 

Szabadidejéről kérdezve elmesélte, szívesen végez fizikai munkát: főként most, a háza felújításánál, erre sok 
lehetősége van. Emellett idényben bodzaszörpöt és füge-lekvárt is készít. Közben pedig, szinte minden hétvégén 
jönnek hozzá a barátok, rokonok. 

Ökomenza programnak adott helyet településünk 

Ha meg akarjuk menteni Földünk élővilágát és benne magunkat, akkor meg 
kell szüntetnünk az élelmiszerpazarlást. Ezért nemcsak otthon, hanem az 
iskolákban és óvodákban is sokat tehetünk, hisz a közétkeztetésben több 
tízezer tonna élelmiszerhulladék keletkezik évente. – hangzott el a 
Grennpeace szervezésében április 20-án délelőtt a művelődési házban 
megrendezett Ökomenza workshopon. 
A délelőtti előadások és műhelybeszélgetések során, a résztvevők 
megismerkedhettek a szarvasi közétkeztetéssel és a dabasi - svédasztalos, 
bisztróhangulatú étkeztetéssel. Szarvason az 1700 adagos konyhában a 
zöldségek 70-80%-a helyi biogazdaságból származik. A zöldségek másik 
részét több kisebb helyi, környékbeli termelőtől szerzik be. Az iskolai étkezőkben a gyerekek kis csoportokban, 
ún. asztalközösségekben étkeznek. Maguk szedhetnek a középre tett tálakból. 
Dabason úgy alakították át az étkezőt, hogy egy középre helyezett konyhasziget két oldalán melegen tartó 
edényekből maguk szedhetnek a gyerekek, ahhoz hasonlóan ahogy a szállodákban szokás. A bevezetéskor kellett, 
hogy legyen plusz személyzet az étkezéskor, aki segített és odafigyelt, hogy hogyan és mennyit szednek. Tettek ki

Halimbán találkoztak a polgármesternők

A résztvevőket házigazdaként Kovácsné Véber Eszter, Halimba 
polgármestere, dr. Győri Ottilia Budakeszi polgármestere, a TÖOSZ 
Polgármesternői Tagozatának elnöke, dr. Horváth Klára, Bábolna 
polgármestere, a Polgármesternői Tagozat Közép-Dunántúli Regionális 
Tagozatának vezetője, Schmidt Jenő, a TÖOSZ elnöke és dr. Gyergyák 
Ferenc, a TÖOSZ főtitkára, a konferencia levezető elnöke köszöntötték.
A konferencián elsőként Fűrész Tünde, a Kopp Mária Intézet a Népesedésért 
és a Családokért elnöke tartotta meg "Munka-család összhangját támogató 
lehetőségek" című előadását, majd a körforgásos gazdasági modellben rejlő 
lehetőségekről beszélt Dr. Németh Kornél egyetemi docens, a Pannon 
Egyetem Körforgásos Gazdaság Egyetemi Központ Alkalmazott Gazdálkodástani Intézet igazgatója. (Itt 
jegyezzük meg, hogy Kornél Halimbán nőtt fel és a szülei most is itt élnek!) Csatos Erika, az Álomjövő Tanácsadó 
Iroda pénzügyi tanácsadója "Pénzügyek tűsarkon" című előadásában a női vezetők és a pénzügyi tudatosság 
témáját helyezte középpontba, míg Huber Katalin a Babamamatudakozo.hu ügyvezetője és tulajdonosa a finn 
minta alapján elindított babamama CSOMAG-ot mutatta be a résztvevő polgármesternőknek. A programsorozat 
következő állomása Kunsziget lesz 2022. május 25-én, ahol helyi közösségek megerősítése, a családok 
támogatása, a nők egyenlőbb esélyei és egymás településvezetői munkában való segítése kerül középpontba. A 
program végén a vendégek megtekintették a gyógynövénykertet. (Forrás: töosz.hu)

A gyógymasszőr és a köpölyterápia felfrissülést nyújtott azoknak akik igénybevették szolgáltatását. A 
legkisebbeket légvár, arcfestés, gyermekbarát gyurmázás és zenés interaktív mesejáték, tiniket és a hölgyeket 
hajfonási és kézápolási tanácsok várták. A mozgás egészségmegőrző szerepére az anya- lánya zumbával, a 
szenior tornával és az ajkai VIVA Fittnesz csoport bemutatójával hívtuk fel a figyelmet. Dr. Szabó Bence az 
oltásokról, Dr. Dávid Éva egészségmegőrzésről, betegségmegelőzésről és Sándor Boglárka természetgyógyász 
lézerterápiáról tartott érdekes előadást. Az interaktív solymász bemutató izgalmas színfoltja volt a délutánnak, 
mint ahogy az Egészségnapi rajzverseny eredményhirdetése is. A májusfa állítást követően az egészséges 
falatkák kóstolója zárta a napot. Bízom benne, aki részt vett programjainkon, megtapasztalta a testi-lelki 
feltöltődést.”  - értékelte a rendezvényt a szervező. 

A szervezők ezúton mondanak köszönetet a fellépőknek, előadóknak, termelőknek, és mindenkinek, aki a 
rendezvényt bármilyen munkával vagy felajánlással támogatta. 



Művelődési ház hírei

Visszatekintő
• 7-én, csütörtökön a húsvéti kézműves foglalkozáson a védőnő, családsegítő, 

a pedagógusok, és Szántó Zsanett segítségével az ünnephez kapcsolódó 
díszeket, ajándékokat készítettünk. A foglalkozáson, a Fürge ujjak- szorgos 
kezek klub tagjai által készített horgolt húsvéti tojásokat a résztvevők 
jelképes áron megvásárolhatták. Áprilisban a klubtagok munkáiból mini 
kiállítást szerveztünk.

• 12-én, kedden délután Költészet napi szavalóversenyen vehettek részt az 
irodalomkedvelők. (Részletes beszámoló ebben a számban.)

• 13-án, szerdán 10 órakor a Baba-mama klub tartotta húsvétváró 
foglalkozását.

• 14-én, csütörtökön a Faluszépítő délelőttön a helyi nyugdíjasok főztek az 
önkéntes dolgozóknak. Délután Ifj. Vasuta Gábor természetfotós 
Élménytár című könyvének bemutatója volt az Általános Iskola 
könyvtárában. Egész nap pedig az 1-8 éves korú gyermekek kereshettek 
apró húsvéti meglepetés ajándékokat a művelődési ház udvarán. 

• 20-án délelőtt a Grennpeace szervezésében Ökomenza workshop volt 
Halimbán. (Részletes beszámoló ebben a számban.)

• 23-án szombaton Családi egészségnap várta a lakosságot. (Részletes 
beszámoló ebben a számban.)

• 27-én, szerdán 16 órától az Anyák napi kézműves foglalkozáson Balassáné 
Horváth Brigittával harisnyavirágokat is lehetett készíteni. 

• 27-én délelőtt Halimba adott otthont a Települési Önkormányzatok 
Országos Szövetsége (TÖOSZ) Polgármesternői Tagozatának 
Polgármesternők a családokért elnevezésű programjának. (Részletes 
beszámoló ebben a számban.)

Májusi programok
• 4-én, szerdán a helyi általános iskola szervezésében ZöldForgó Élménynap 

Interaktív programja szórakoztatta az általános iskolásokat, majd az Alma 
együttes koncertje zárta a délelőttöt. 

• 11-én, szerda délután a Madarak és Fák napja alkalmából Mindennapi 
madaraink címmel Császár Zsolt tartott interaktív előadást. 

• 17-én, kedden délelőtt a Pegazus Bábszínház bérletes előadása lesz. 
• 19-én, csütörtökön Baba-mama klub várja a kisgyeremekes családokat.  
• 21-én, szombaton délután a helyi Általános Iskola tartja Ki Mit Tud 

programját.
• 24-én, kedden a Kormányablak mobil ügyfélfogadása lesz 8.30 és 9.30 óra 

között a Művelődési Háznál. 
• 28-án, szombaton délután Gyermeknapi program lesz. Részletek a 

szokásos helyeken (szórólap, hirdetőtáblák, facebook közösségi oldal).

Júniusi előzetes
• 4-én, szombaton 20 órától a Hársfa Óvoda tartja jótékonysági bálját. A 

Művelődési ház nagytermében tartandó rendezvény belépőjegyének ára: 
3000 Ft, mely aperitifet és vacsorát tartalmaz. Pártolójegy ára: 500 Ft. 
Zenél: Summer Band. Kérjük, részvételi szándékukat június 1-ig az 
óvodában jelezzék! Mindenkinek jó szórakozást kíván a Halimbai 
Óvodásokért Alapítvány a Szülői Munkaközösség és az Óvoda dolgozói.

• 15-én, szerdán délelőtt az Általános Iskola tartja hagyományos ballagási, 
17-én pénteken délután pedig a Tanévzáró ünnepélyét. 

jól látható helyekre adagolási útmutatót és mintatányérokat is. A fogyasztás gyorsan beállt, a gyerekek 
megtanulták és megszerették az új rendszert.
A résztvevők, akik főként élelmezésvezetők, étkeztetéssel kapcsolatban lévő pedagógusok voltak maguk is 
megosztották tapasztalataikat egymással. Büszkén mesélte a helyi óvodai konyha egyik dolgozója, hogy 
Michelin-csillagos plakátot rajzoltak nekik a gyerekek és ezt kitették a konyhaajtóra. Ennél nagyobb elismerés 
nem is kell számukra, mint a fogyasztók elismerése. 
A délutánba nyúló beszélgetést követően Tóbel János Herbaportája biztosította a szintén minőségi 
alapanyagokból készült ebédet. A program a falusétával és a Gyógynövény kert megtekintésével zárult. 

Nyári előzetes

• Tájékoztatjuk a falu lakosságát, hogy az idei évben a Falunap 2022. augusztus 13 – 14 –én lesz. Szívesen 
vesszük és várjuk a falu lakossága részéről a programokkal kapcsolatos ötleteket, javaslatokat. 

• Továbbra is várjuk a középiskolásokat, az 50 órás közösségi szolgálatra. Rugalmas keretek között, változatos 
feladatköröket tudunk biztosítani. 

• Néhány napja adta be az önkormányzat az Erzsébet tábor pályázati anyagait. Nyertes pályázat esetén, az 
elmúlt évekhez hasonlóan a napközis jellegű táborokat két turnusban szerveznénk meg. 

- 1. turnus: július 11 – 15-ig halimbai általános iskola alsó tagozatos tanulóinak. 
- 2. turnus: július 18 –22-ig Unaloműző tábor – Halimbán élő 1.- 8. osztályos gyerekeknek 
A programok között az előző évekhez hasonlóan lesz kirándulás, kézműves és sportfoglalkozások, 
strandolás és egyéb izgalmas és élményszerű kikapcsolódást nyújtó szabadidős tevékenységek. 
Az elbírálást követően, ha nyert a pályázat a jelentkezőket – részletes programtervvel - értesíteni fogjuk! 

Lukács Zsanett

Költészet napi szavalóverseny

Településünkön is hagyománya van vers- és mesemondásnak. A Költészet 
Napja tiszteletére rendezett szavalóversenyre az idén is nagyon sokan 
jelentkeztek. Még a szomszédos nyirádi iskolából is érkeztek diákok. Az 
április 12-én a művelődési házban megrendezett versenyt a verskedvelő 
szülők, rokonok is figyelemmel kísérték.  A produkciókat a versenyzők magas 
létszáma miatt, két zsűri értékelte. Szorgalmas felkészüléséért és 
részvételéért minden résztvevő emléklapban és apró ajándékban részesült. 
Malánics Gábor szervező, az iskola magyar irodalom és nyelv tanára örömmel 
mesélte, hogy talán ilyen sokan még nem is vettek részt ezen a versenyen. 
Nagyon jó érzés volt számára, hogy látta, hogy a gyerekek nagyon komolyan 
vették a vers kiválasztását és persze sokat is gyakoroltak, ami már legtöbbüknél nemcsak a vers megtanulását 
jelentette, hanem a helyes hangsúlyos szavalást is, ami a hallgatóság számára is pozitív élményként köszönt 
vissza. 
 
A szavalóverseny díjazottjai: 

Nyirádi iskolából: Somodi Emma, Horváth Szelina, Mohos Fruzsina, Gárdonyi Emma

Halimbai iskolából: Balogh Nimród, Torma – Szabó Csenge, Kardos Dzsenifer, Balogh Jázmin, Somogyi 
Kincső, Takács Barnabás, Rosta Rebeka, Gyulovics-Marton László, Rózsa Bence, Kiss Miklós, Orsós 
Bernadett.

Gratulálunk minden résztvevőnek! 

Egy délután az egészség jegyében 

Áprilisban újra volt Családi egészségnap. A több évtizedre visszatekintő 

rendezvénynek, talán az idei évben még nagyobb jelentősége volt, mint eddig. 

A járványhelyzet miatt, két év kimaradt, de az emberi élet talán két 

legfontosabb területe a család és az egészség, most is középpontban volt. 

Lukács Zsanett szervező elmondta, hogy az idén is úgy próbálták 

összeállítani a programkínálatot, hogy a család minden tagja megtalálja az 

életkorának és érdeklődésének megfelelőt. 

- A már megszokott ingyenes vércukor-, vérnyomás-, koleszterinszint-, 

testsúly, testzsír, mérése mellett az idén testösszetétel és életmód 

tanácsadás és elsősegély nyújtás oktatás is volt. Az eredményeket dietetikus 

és gyógytornász értékelte és adott személyreszóló tanácsokat. 
A rendezvényt kiegészítő, kísérő programokkal is színesítettük. Így az idei 

évben is lehetőséget biztosítottunk a térségben élő helyi termelők 

termékeinek bemutatására. A természetes alapanyagokból készült sajtok, 

joghurtok, szendvicskrémek mellett ásvány és ékszer tervezés, készítés, 

saját készítésű táskák és neszeszerek, eszenciális olajok és fenntartható és környezettudatos termékek is várták 

a résztvevőket. 
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