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A 65. bányásznap alkalmából a Bauxitbányák emlékhelyét adták át 

Halimbán.
A település térségében 75 éves tevékenység után 2013-ban zárták be a 

bauxitbányát. –mondta Gróf Emese művelődésszervező az ünnepség 

elején, majd a Hungalu – Bányamérnöki Alapítvány Kuratóriumának 

2013. május 23-i jegyzőkönyvéből idézett:
 - „A kuratórium elnöke kezdeményezte, hogy a Kuratórium 

támogassa a bauxitbányák emlékének megőrzésére emlékhely 

létesítését. A kuratórium a javaslattal egyetértett és felhatalmazta 

elnökét a kezdeményezés megszervezésére.
Ezt követően köszöntötte a megjelent bányász szakembereket és a térség önkormányzatainak 

képviselőit. 
A Bányásznapi köszöntőt Székely Jenő a Bányaipari Dolgozók Szakszervezetének elnökségi tagja, a 

Bauxitbányász szakszervezet vezetője mondta, aki a régi bányásznapi ünnepségeket idézte fel 

kezdetektől napjainkig. Beszédében külön köszönetet mondott azoknak a bányásztelepüléseknek, így 

Halimbának is, hogy a bányák bezárása után is továbbéltetik a hagyományokat, megőrzik a bányász 

emlékeket:
 - Nagy tisztelet Dr. Varga Józsefnek, az Alutröszt volt bányászati igazgatójának, aki megálmodta, 

Tóbel János polgármesternek, aki támogatta ezt az ügyet, és mindazokat, akik részt vettek az 

emlékhely létrehozásában. 
Az ünnepi beszédek sorát Tóbel János Halimba első embere folytatta, aki a bauxitbányászat 

beindulása során a település és az emberek életszínvonalának folyamatos fejlődését idézte fel. 
 - A bánya 100 db összkomfortos szolgálati lakást épített a dolgozóinak. Ez a fejlesztés magával 

hozta az intézményi háttér bővítését is, iskola, óvoda, orvosi rendelő épült. A korszerűsített 

közúthálózat javította a közlekedési lehetőségeket is. Szinte nincs olyan család ma is Halimbán, 

akinek ne lenne valamilyen módon köze a bányászathoz. A település vezetése még 2006-ban Mráz 

Attila akkori alpolgármester vezetésével lelkes csapatot verbuvált és társadalmi munkában kezdték 

el kialakítani a Bányászati Gyűjteményt. Úgy gondoljuk a halimbai bauxitbányászat jelentősége a 

falu életében mindannyiunkat kötelez arra, hogy emlékét megörökítsük és megőrizzük. –fogalmazott 

Tóbel János. 
A szónoklatok sorát a halimbai származású Dr. Varga József zárta, aki a bauxitbányászat fejlődését a 

kézi erővel történő fejtésektől indulva a gépesítés elterjedésével, a technológiák korszerűsödésén, a 

bányászok személyes és szakmai fejlődésén keresztül, a társadalom szemléletére gyakorolt hatását 

vezette végig. 
 - Mit adott az embernek? Egy csapatot, az együtt egymásért végzett fegyelmezett tevékenységet és 

az egymás iránti felelősség kialakulását. Ez kapocs olyan erős volt köztük, hogy életük végéig tartott. 

–hangsúlyozta.
A rendezvény zárásaként Tóbel János és Varga József leleplezték a bauxitbányász emlékhelyet, majd 

a bányász szervezetek képviselői koszorúk elhelyezésével emlékeztek a bauxitbányánál 

bányabalesetben elhunytakról.
Az ünnepi program kulturális részében az Ajka Város Fúvószenekara Szűcs Krisztián, a Padrag 

Bányász férfikórus Kanyárné Grünvald Petra vezényletével, bányászdalokkal, Kulcsárné Horváth 

Gabriella, Kulcsár Eszter és Szőke Péter versekkel idézték fel a bányászok mindennapjait. 

Bauxitbányák emlékhelyének avatása Halimbán

(S. A.)

Vallja a napokban 90. születésnapját ünneplő Halimbán élő 

Csizmazia Józsefné, Preininger Mária. 

A családi körben tartott ünnepségen Tóbel János polgármester 

virágcsokorral és Orbán Viktor miniszterelnök által aláírt 

emléklappal köszöntötte, s még sok boldog egészséges évet kívánt 

az ünnepeltnek, aki ezen a napon nemcsak születésnapját, 

hanem névnapját is ünnepelte. Mariska néni 90 éve, azaz 1925. 

szeptember 12-én született Szőcön. Hárman voltak testvérek. 

Már csak egyedül ő él. Gyermekkorát is itt töltötte, majd amikor férjhez ment, Halimbára 

került. Itt dolgozott az Aknamélyítő Vállalatnál három műszakban. Több munkakört is 

betöltött: volt portás, takarító majd kitanulta a gépkezelő szakmát. A nyugdíjas kort elérve is 

tovább dolgozott, mivel közben meghalt a férje (ma már ennek is 40 éve) és egyedül maradt két 

gyermekével. Mindketten korán kirepültek a szülői házból. Fia Esztergomban, lánya 

Dunaújvárosban tanult tovább. Majd családot alapítottak. Lánya elmesélte, hogy az elmúlt 

évtizedek során édesanyja sajnos sokat volt egyedül, de talán az isteni gondviselésnek is 

köszönhető, hogy baleset vagy rosszullét esetén mindig volt valaki a közelében, aki azonnal 

segítséget tudott nyújtani neki. Élni akarását mi sem bizonyítja jobban, hogy olyan súlyos 

betegségekből is felépült, mint az agyinfarktus és combnyaktörés. Bár ma már nehezen mozog, 

de memóriáját a mai fiatalok is megirigyelhetnék. Mindennapjaiban pedig még mindig több 

évtizedes hobbijának él, kézimunkáz. A lánya rajzolja elő az anyagokra a mintákat,ő pedig 

kiválogatja a hozzáillő hímzőfonalakat, s kihímezi. Mariska néni vidáman mesélte el, hogy 

olyannyira szeretett kézimunkázni, hogy még a munkahelyére is magával vitte, s ha nem volt 

más dolga, elővette. Pedig jól tudta, hogy ez tilos. 

- A gépházban voltam éjszakai műszakban. Hogy el ne aludjak a gépek monoton 

kattogásától, elővettem az ágyterítőt és horgolni kezdtem. A nagy zajban nem hallottam 

meg, hogy bejött a főnököm. Nagyon megijedtem, hogy most mi lesz. Ő pedig ahelyett, hogy 

leszidott volna, csak annyit mondott:”el ne tévessze”. Ezután pedig már nem dugtam el 

semmit sem, ha volt rá időm bátran hímeztem, horgoltam.

Mára minden családtag és barát lakását díszítik a különböző népi motívumokkal hímzett házi 

áldásai, terítői, falvédői, kötényei. Az unokájának pedig még Hello Kittys párnát is hímzett. 

Ezek után már nem csodálkozhat senki, ha arra a kérdésre, hogy mi a hosszú élet titka, ezt 

mondta: 

- Mindig meg kell találni magunknak az értelmes elfoglaltságot. Emellett állandóan örömet 

kell szerezni a körülöttünk élőknek is. Igaz jó érzés kapni, de még nagyobb öröm adni. A 

legnagyobb boldogságot a mai napig is az adja, ha mindennap örömet szerezhetek 

valakinek. Ezért varrok még mindig. Ez éltet engem.- mondta a két gyermekére, három 

unokájára büszke Mariska néni. 

Jó érzés kapni, de még nagyobb öröm adni. 

(S. A.)



Bemutatjuk a Halimbai Könyvtárat

Október elején az Országos Könyvtári napok során egy kicsit 

több média figyelem irányul a könyvtárakra. Ennek 

aktualitásával élve mutatom be településünk könyvtárát. 

Ehhez Györkösné Baráth Anikó az iskola magyar szakos 

tanárát hívtam segítségül, aki már több évtizede látja el a 

könyvtárosi teendőket.
 
 Györkösné Anikó beszélgetésünket a nyitvatartási idő 

megnövelésével kezdte. Örömmel emelte ki, hogy júliustól már 

hetente három alkalommal hétfőn és csütörtökön 16- 18 óráig, és szombaton 9- 11-ig várja a 

könyvkedvelőket.

- A szombati nyitvatartásnak köszönhetően azok is igénybe tudják venni szolgáltatásait, 

akik hétközben távolabb dolgoznak és későn érnek haza. 

A könyvtárról és annak szolgáltatásairól a következőket nyilatkozta:

- Könyvtárunk a Devecseri Könyvtárhoz tartozik. Onnan kapjuk a könyveket, amelynek 

pillanatnyi állománya 4000 kötet. Azért mondom, hogy pillanatnyi, mivel havi 

rendszerességgel szállítják Devecserből az újabbnál- újabb könyveket. A könyvtár 

általános gyűjtőkörű, de nagyon fontosnak tartjuk Halimba gyógynövénykultúrájának 

megőrzését és népszerűsítését is. Ezért a többi könyvtárhoz viszonyítva, nálunk sokkal 

gazdagabb a gyógynövényismereti és természetgyógyászati könyvállomány. Mivel 

iskolakönyvtárként is működünk, ezért szinte minden fokú tanulmányokhoz 

megtalálhatóak a kötelező olvasmányok. Amennyiben mégsem, akkor igénybe lehet venni a 

könyvtárközi kölcsönzés lehetőségét. Ez azt jelenti, hogy ha valakinek szüksége van egy 

könyvre, dokumentumra, de itt nálunk nincsen meg, akkor az Országos Dokumentációs 

Rendszeren keresztül néhány munkanap alatt könyv vagy elektronikus formában a 

rendelkezésére bocsájtjuk. Ez a szolgáltatás főleg a diákok körében népszerű. A helyben 

történő olvasás mellett, könyvek, DVD filmek (mesék, történelmi filmek, szórakoztató 

filmek), újságok (Kertbarát, Ötlet, Nők Lapja magazin) kölcsönzésére is van lehetőség. Ami 

még fontos, hogy a fent említett szolgáltatások a település lakói számára ingyenesek. 

A könyvtári tagok számával kapcsolatosan elmondta, hogy jelenleg 80 olvasót tart nyilván. 

Ebből 41 fő 14 év alatti, tehát tanuló. Ők főleg tanulmányaik miatt jönnek és a szabadidő egyik 

hasznos eltöltésének lehetőségét is meglátják a könyvtárban. A felnőtt olvasók között többen 

tanulmányaikhoz, munkájukhoz keresnek szakirodalmat, de vannak olyanok is, akik 

befőzéshez, tartósításhoz, horgoláshoz és egyéb hobbitevékenységükhöz keresnek újabb 

praktikákat. 

Végezetül Györkösné Anikó elmondta, hogy a Devecseri Könyvtár nagy segítséget nyújt a 

településszintű és az iskolai programok megszervezéséhez is: pályázatokat nyújt be, ezzel 

anyagi forrásokat teremt ezek helybeli lebonyolításához. Példaként említette a Nógrádi 

Gáborral való író – olvasó találkozót, kézműves foglalkozásokat, Vasuta Gábor természetfotós 

előadásait. Emellett iskolánk tanulói rendszeres résztvevő a Devecseri Könyvtár mesemondó 

versenyének, pályázatainak. – zárta gondolatait Györkösné Barát Anikó. 

Folyamatosan bővülő állomány, sokoldalú szolgálatás 

(S. A.)

Eljött a szeptember. Újra megnyitották kapuikat nevelési – 
oktatási intézményeink. A tanévkezdés aktuális információról, a 
nevelési év eseményeiről most Kovács Attiláné óvodavezetővel 
beszélgettem. A következő hónapban pedig az iskola következik. 
Az óvodavezető elmondta, hogy a halimbai Hársfa óvoda 3 
csoportjának jelenlegi létszáma 75 fő. 16 gyermek a kiscsoportba 
(ebből 5 bölcsődés korú), 30 gyermek a középső csoportba és 29 
gyermek a nagycsoportba jár. Az ő ellátásukat 7 óvodapedagógus, 
3 dajka, 1 kisgyermekgondozó (bölcsődésekhez) és 1 pedagógiai 
asszisztens biztosítja, aki munkaidejének felét a gyermekek 
között, másik részét az óvodai élethez kapcsolódó adminisztratív munkákkal tölti ki. Az 
infrastrukturális feltételekről elégedetten nyilatkozott:
- Az elmúlt évek során kívül - belül teljesen megújult az óvoda. A nyári időszakban még a régi 
falburkolat cseréje történt meg. Amúgy mindenünk megvan, ami szükséges az ideális 
működéshez. Jó az ellátottságunk. 
Minden óvoda szakmai munkájának sarkalatos pontja az iskolára történő minél eredményesebb 
felkészítés. Ezzel kapcsolatosan a vezetőóvónő kiemelte, hogy a 26 tanköteles korú gyermek 
iskolaérettségi felmérését már elvégezték az ajkai Nevelési Tanácsadó pedagógusai. A tanulási 
nehézség veszélyeztetett gyermekek számára többirányú fejlesztési lehetőségeket is tudnak 
biztosítani. Óvodapedagógusaik fejlesztőpedagógia, nyelv- és beszédfejlesztő pedagógia, alapozó 
mozgásterápia szakirányú végzettségekkel is rendelkeznek. Az utazó gyógypedagógiai hálózat 
révén pedig logopédus is jár az óvodába. 
Ehhez kapcsolódva szólt a tavaly elindított Tehetséggondozó műhelymunkákról is.

- A tavalyi évben indult a program első szakasza. Először a kiscsoportos gyermekeket mértük 
fel egy óvodai tehetséggondozó szakemberek által összeállított Gyermektükör vizsgálati 
módszerrel. Ezek a megfigyelések, mérések a már ismert egyéni személyiséglaphoz 
hasonlóak. A kétéves folyamat végén a gyermek adottságaira és érdeklődésére építve 
választjuk majd ki azt a műhelymunkacsoportot, ahol ő majd tevékenykedik nagycsoportos 
korában. A program élesben majd csak a 2016/17-es nevelési évben indul, de az idei évben 
kísérleti jelleggel elindítjuk a gyermektánc és báb műhelymunkákat. A program nagyon 
lényeges eleme, hogy egy gyermek sem maradhat ki belőle, tehát valamelyik csoportba 
mindenki bekerül. 

Újdonságként még megemlítette a hároméves ciklusban ismétlődő projektmunkákat is. Az idén a 
Föld napja, jövőre a Víz napja, majd végül az Érzékenyítő napok (sérült embertársaink helyzete) 
témakör köré épül több héten át az óvodai élet. Beszélgetésünk során a szülőkkel történő 
kapcsolattartás is szóba került: 

- Teljesen megújult a Szülői Munkaközösség is. Iskolába lépő gyermeke miatt távozott Szalai 
Katalin elnök. Őt Némethné Cseh Andrea váltotta, aki, eddig is aktív és tevékeny tagja volt a 
szülői közösségnek. Andrea külső források, támogatók felkutatásával és tárgyi adományok 
szerzésével járult hozzá az óvoda eszközeinek további bővítéséhez. Az óvoda család jó 
kapcsolatának megszokott lehetőségein (fogadóóra, szülői értekezlet, családlátogatások, 
előadások, óvodai kulturális, sport programok) mellett a csoportok külön is szerveznek 
családos programokat. Ilyen volt nemrég a Micimackó csoport Bicskeszedő túrája, 26 
középső csoportos gyermek, 4 dolgozóval, 12 szülővel, nagyszülővel és 3 kistestvérrel 
kirándult. Novemberben pedig a nagycsoportosok készülnek Márton napi programmal. 
Természetesen az eddig megszokott közös barkácsolós programjaink is továbbfolytatódnak. 

Beszélgetésünk záró kérdésében, hogy miként fogadták a szülők a három éves kortól kötelező 
óvodába járást, mint törvényi előírást az óvodavezető a szülők pozitív irányú hozzáállását 
dicsérte:

- Szerencsére nálunk nem okozott létszám túllépést ez a törvény. Volt elég férőhelyünk. A 
szülők pedig nagyon jogkövetőek voltak, és mindenki beíratta gyermekét, még akkor is, ha 
kérte gyermeke óvodába járásának későbbi időpontra történő halasztását. 

Itt van az ősz, itt van újra…

(S. A.)


