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Bár az anyagi források elég szűkek, ennek ellenére két táborban is kipihenhették 
a tanév fáradalmait az iskolás gyerekek. 
Az Erzsébet program által meghirdetett pályázatnak köszönhetően az iskola 50 
tanulója 5 napig élvezhette a gondtalan pihenést a zánkai Üdülőközpontban. Bár 
az időjárás nem volt kegyes hozzájuk,- hiszen csak egyszer tudtak fürödni - de a 
szervezők változatos és színvonalas programokkal tették felejthetetlenné ezeket a 
napokat. A Ki mit tud, kézműves foglalkozások, népi játszóház, balatonfüredi 
kirándulás csak néhány a gazdag kínálatból. Bár a tábor elején a gyerekek nagyon 
izgultak, hiszen sokan először voltak több napra távol családjuktól, de a kísérő 
pedagógusok „pótanyaként, pótapaként” gondoskodtak róluk, így néhány nap 
után mindez elmúlt. Az utolsó tábori napon pedig sokan már izgalommal 
készültek a következő héten kezdődő Életmód táborba. – számol be 
tapasztalatairól Nagy Noémi igazgató. 

A már hagyományos népszerű Életmódtábor június 29 - július 3-ig nyújtott 
felhőtlen kikapcsolódást a szőci, öcsi és halimbai alsós gyerekeknek, a szülőknek 
meg biztonságérzetet, hogy gyermekük felügyelete - igaz csak egy hétre - de 
megoldódott. 
A fő szervezők Galler-Mike Éva az Ajka Térségi Gyermekjóléti Szolgálat 
családgondozója és Szalai Katalin halimbai védőnő voltak, de a halimbai iskola 
alsós pedagógusai és technikai dolgozói is aktív szerepet vállaltak a programok 
lebonyolításában. 
Az első napon a halimbai Malomvölgybe túráztak. A pihenőparkban Kovács Tibor 
az indián hagyományokkal ismertette meg a gyerekeket. A második nap 
strandolással töltötték az időt. Szerdán a Halimbai tónál a horgászat nyújtott 
kikapcsolódást. Csütörtökön játékos ügyességi akadályversennyel egybekötött 

gyalogtúra volt a Szőci kútvölgybe. A tábor utolsó napján a Művelődési Ház udvarán, több helyszínen kézműves, 
kerékpáros ügyességi foglalkozások zajlottak. A csillámtetoválás és a nyaklánckészítés mellett közös gyümölcssaláta 
készítésre is jutott idő.  Galler-Mike Éva táborvezető elmondta, hogy bár az idén nem állt rendelkezésünkre pályázati 
pénz, mégis nagyon jól sikerült a tábor. 

- Szerencsére sok támogatónk volt, így a gyermekek számára tényleg élményekben gazdaggá tudták tenni ezt az öt 
napot. 
Hozzátette még azt is, hogy napi kétszeri étkezést is biztosítottak és több alkalommal jutott fagyira is a gyerekeknek. 
Külön kiemelte Poór Istvánné Viol szervező munkáját, aki több támogató bevonásával könnyítette a tábor anyagi 
terheit. Záró gondolatként a tábort értékelve még hozzáfűzte, hogy több szülő jelezte felé, hogy gyereke nagyon jól 
érezte magát és megköszönték a táborban szerzett élményeket. Olyan is volt, aki elmondta, hogy el fognak látogatni a 
családdal is azokra a környékbeli kirándulóhelyekre, ahol a táborozók jártak. – mondta Galler – Mike Éva.   
           (S.A.)

A tábor szervezői ezúton is köszönetüket fejezik ki mindazoknak, akik bármilyen módon segítették és 
támogatták a tábor lebonyolítását: 

- Halimba Községért Közalapítvány
- Szőc Község Önkormányzata
- Szülői munkaközösség
- Somlai Pékség Kft.
- Vitaricum Kft
- Tóbel János
- Somogyi Judit
- Kovács Tibor

Poór Istvánné Viol az alábbi támogatókat szerezte a táborhoz
- Halker
- Kanizsa Hús
- Jani Tamás
- EC Kft
- Marcall kenyér kft.
- Egyed-hús

Köszönjük!

Nyári táborok



2015. augusztus 15-16-án megrendezésre kerülő Nagyboldogasszony Napi 
Búcsú és Falunap alatt szeretnénk megnyitni a „Halimbai, Sütigyárat”. 
Ehhez várjuk nagymamák, lányok, asszonyok, szorgos kezű férfiak 
jelentkezését. Nevezni egy (vagy több) házi készítésű süteménnyel lehet. 
Süsse meg otthon kedvenc házi édességét, majd egy tálcával 
hozzon 2015. augusztus 15-én, szombaton délelőtt 10 - 12 között a 
Művelődési Ház nagytermébe!
A sütemények a hétvégén HalimBankók” ellenében árusításra kerülnek. 
A bevétellel a helyi általános iskola tornatermének felújítási költségeihez 
járulnánk hozzá. 
A délután folyamán az elkészített finomságokra szavazni is lehet. A közönség által legjobbnak ítélt sütemények 
díjazásban részesülnek.

Felhívás! Falunapi „Süti sütő sütigyár”

Gróf Emese
művelődésszervező 

Településünk karate reménysége Tóth Tamara újabb érmekkel gazdagodott. Emellett, 
iskolánk tanulói tavasszal atlétika sportágban remekeltek. Íme, néhány jelentősebb 
versenyeredmény, amire méltán lehetünk büszkék:

• Karate Európa Bajnokságon vett részt Tóth Tamara június elején Belgiumban 
Herstalban, ahol nagyon szép eredményt sikerült elérnie. Egyéni küzdelemben 
Európa Bajnoknak mondhatja magát, illetve csapat küzdelemben is sikerült egy 
arany és egy ezüstérmet szereznie a csapattársakkal. Szülei és szurkolói nagyon 
aggódtak miatta, mivel tudták, hogy nehezebb dolga lesz, mint az előző évi 
Világbajnokságon. Édesanyja Pikó Judit elmondta sajnos nagyon be volt gyulladva 
a válla is, és folyton fájdalmakkal küzdött. Ennek ellenére kiemelkedő teljesítményt 
tudott nyújtani. Hozzátette még azt is, hogy ilyen nemzetközi versenyen való 
részvétel nagy kiadást ró a családra. A mostani versenyen való részvételt Halimba 
Község Önkormányzata támogatta, azzal, hogy a verseny költségeihez 
hozzájárultak. Ezúton is szeretnék köszönetüket kifejezni! 

Diákolimpia
Járási verseny

• Négypróba :  Galler Ábris 3. helyezés
• 300 m síkfutás: Antal Gergő 2. helyezés  
   Antal Máté 3. helyezés
• Távolugrás Antal Máté  3. helyezés
• 600 m síkfutás Dallos Bálint  1. helyezés

Megyei verseny
•Magasugrás  Antal Gergő  1. helyezés 
   Dallos Bálint  3. helyezés

Országos döntő
• Magasugrás  Antal Gergő 9. helyezés

Kisiskolák versenye
Járási verseny

• 600 m síkfutás  Pelczhoffer  Viktória  3. helyezés 
   Dallos  Bálint  1. helyezés
• 800 m síkfutás  Antal Máté  2. helyezés 
• Svédváltó : 
 Ruttner Máté, Galler Ábris, Dallos Bálint, Antal Gergő  1. helyezés
• Hárompróba csapat : 1.  helyezés (10. győzelem zsinórban )  
 Kovács Gábor, Ruttner Máté, Kalmár Ákos, Galler Ábris, Antal Gergő, Antal Máté 

 
Megyei verseny: május 20. szerda Tapolca

• Négypróba csapat – 4. helyezés
• 800 m síkfutás – Antal Máté 2. helyezés. Bár nem ért el helyezést, de sikeresen szerepelt Békéscsabán a Kis 

Iskolák Sportversenye Diákolimpia Országos Döntőjén is.

Gratulálunk a versenyzőknek és felkészítő edzőiknek, Takács Miklósnak (karate) és Szilágyi 
Tibornak.

Sporteredmények

Az egyesület 10. éve segíti Halimba község jólétét. A történet 2005 augusztusában kezdődött, 
mikor Tóbel János polgármester úr ötlete alapján megalakult az „Együtt a jövőért Halimbán 
Egyesület”, vagy is az EJHA.
Fő célja, hogy helyben tartsa a fiatalokat, számukra egy jobb, élhetőbb lakóhelyet alakítson ki. 
A színes paletta egyik legszebb színfoltja, a mostanra kedvelt Malomvölgy megvalósítása, 
melyet Gfellner Tamás álmodott meg, s a kezdetektől a mai napig tartó lelkesedése köszönet 
érdemlő. A park nem csak múltbéli érdem, hanem egyben a jövő nagy kihívása is, hiszen a 
karbantartása, a vandálok áldozatául esett játszótér, tűzhely, stb. javítása nagy energiákba 
kerülnek. A jövő nagy tervei közt szerepel a kisvasút kiépítése és elindítása.
Fontos a település tisztán tartása, a hulladék tudatos elhelyezése is. Ennek okán indult a 
szelektívhulladék gyűjtési akció. Minden hónap 20-án összeszedett hulladék egy havi termése közelítőleg 5000 db 
PET palack és több 10 kg alus doboz. És ahogy a mondás tartja, sok kicsi sokat ér. A befolyó összegből a rendszeresen 
segítő kezeknek jutalommal, kirándulásokkal tudnak kedveskedni.
A sikeres pályázatok lehetőséget adnak különböző programok, rendezvények szervezésére, támogatására. A már 
hagyományosnak mondható karácsonyi hangverseny vagy a Bringa fesztivál is ide sorolható. Nem mellőzhető a 
szervezet falunapokon, idősek napján nyújtott segítsége sem. A tervezett programok között szerepel színház- és 
koncertlátogatások. A rengeteg nyertes pályázatot és minden azzal járó fáradságos munkát, elsősorban Lukács 
Zsanett és Király Marianna érdeme.
Az EJHA sikeres működését a tagok között baráti szálak tartják össze. Elvégre a közösség együtt, egymásért létezik, 
és csak így lehet eredményesen fejlődni, hiszen minden segítés számít.
Végső soron, köszönet illeti a nem EJHA tagok támogatását. Az egyesület továbbra is szívesen látja az építőjellegű 
ötleteket, akár kívülről is, hiszen az EHJA a faluért, a falu lakóiért van. 

10 éves az EJHA

Gffelner Flóra 

Mostani körkérdésünkből kiderül, mit terveznek a nyárra a falu lakói. Kizárólag munkával telnek majd a következő 
hetek, vagy tudnak időt szakítani a pihenésre is?

Tóth Család (Pikó Judit, Akácfa utca): Mivel gyerekeink aktívan sportolnak a nyár is az ő versenyeik köré 
szerveződik. Próbálunk minél több időt eltölteni a családdal. Míg Tamara túl egy sikeres Európa bajnokságon itthon 
pihent, középső gyermekünk ment A K&H bank által rendezett „Vigyázz kész pénz!” című versenyre. Osztálytársaival 
öten jutottak el az országos döntőbe, ahol második helyezést értek el. Ezek után hamar következett a kézilabda tábor is, 
amit nagyon élveztek a gyerekek. Mindeközben a kis öccsük sem tétlenkedett, az óvodai csoportjukkal jelnyelven 
tanultak meg egy musical részletet előadni, ami rendkívül megható és sikeres volt. Közben a családdal is mentünk a 
Balatonra fürdőzni, bobozni. Bográcsoztunk a szomszédokkal és a barátokkal is. Attila július végén megy iskolai 
táborba, majd újra a kézilabda kerül előtérbe, mert augusztusban mennek Veszprémbe a nemzetközi kézilabda 
versenyre a Cell-Kupára. A közös programok szervezését úgy próbáljuk alakítani, hogy részt tudjunk venni a 
versenyeken, ezzel is bátorítva a csapatot. Ennyi program mellett csak augusztus második felében tudunk néhány 
napra közösen elmenni, nyaralni. Terveink szerint Sopron és környéke lesz az úti cél. De amikor csak tehetjük spontán 
programokkal is próbáljuk meglepni magunkat! 

Kulcsár Család (Kulcsárné Horváth Gabriella, Rákóczi utca): Úgy tervezem, hogy a munka mellett jusson idő a 
családdal pihenésre és kikapcsolódásra is. A nyarat igyekszünk sok kirándulással, fürdőzéssel, kerékpározással tölteni. 
Ebben a rohanó világban számunkra a legfontosabb, hogy együtt legyünk gyermekeinkkel. Természetesen nem utolsó 
szempont a gyümölcsök felhasználása. Már tettünk el meggybefőttet, amit nagyon kellemes lesz elfogyasztani a hideg 
téli napokon, felidézve a nyári emlékeket. 

Birer Család (Birerné Sulyok Veronika, Petőfi utca): Márk fiam az iskolai életmódtáborral indította a nyarat. 
Nagyon jól érezte magát. Bár az idei nyárra nem tervezünk hosszabb nyaralást, azért nem telnek unalmasan a napok. 
Ha jó az idő hétvégenként a Balatonra megyünk fürödni és horgászni. A veszprémi Állatkert is a kedvenceink közé 
tartozik. Mivel a gyerekeim nagyon szeretik a lovakat, ezért több lovas programot is beiktattunk. Elmentünk Zircre, a 
Bakonyi vágtára és néhány napja voltunk a Gyulakeszin a Gyulaffy Napok Csobáncért hagyományőrző napokon is. 
Hétközben pedig heti 2 alkalommal lovagolni járnak Bódéra. 

Gffelner Fanni (Ifjúság utca): Nagy lendülettel vetettem bele magamat a nyárba, tele színházi fellépésekkel, és 
rengeteg tervvel. A nyár első pár hete nekem az iskolai fáradalmak kipihenésével telt, majd a továbbiakban zenei 
táborban veszek részt, kirándulni megyünk a családdal/barátokkal, illetve az 50 óra közmunkát igyekszem teljesíteni. 

Sárfi Ákos (Dózsa György utca): Általában heti 6 napot dolgozom, napi 12 órában. A szabadnapomon pedig itthon is 
kell tevékenykedni. Amikor azonban épp ráérek, biciklizem. A környéken 40km-s köröket tekerek. Emellett esténként a 
munkatársaimmal Vonyarcvashegyre, Keszthelyre megyünk el bulizni. Terveim között van még, hogy körbebiciklizem 
a Balatont. Egyedül sajnos nem fog menni, de ha a falu szervezne egy ilyen túrát biztos, hogy elmennék.

Mivel tölti a nyarat?


