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FELHÍVÁS        

Felhívom a tisztelt lakosság figyelmét, hogy a II. félévi magánszemély kommunális adó, illetve helyi iparűzési 
adóelőleg befizetésének határideje 2022.09.15-e.
Az adóigazgatási eljárás részletszabályairól szóló 465/2017. (XII.28.) Korm. rendelet 22. § (1) bekezdése alapján, 
ha az adószámla Ötezer forintot meghaladó összegű tartozást vagy túlfizetést mutat, az adóhatóság az adózó 
adószámlájának adónemenkénti egyenlegéről, valamint annak részletezéséről és a tartozásai után felszámított 
késedelmi pótlékról az adózó részére szeptember 10-ig értesítést ad ki. Hatóságunk a számla egyenlegekről 
március hónapban kiküldte már az értesítéseket, az I. és a II. féléves készpénzátutalási megbízásokkal együtt. A 
vállalkozók, egyéni vállalkozók elektronikus formában kapták meg, az ügyfélkapujukra.
A II. félévi esedékes befizetéseket készpénzátutalási megbízásokkal, átutalással, vagy az E-önkormányzat 
portálon (https://ohp-20.asp.lgov.hu/nyitolap) – ügyfélkapuval belépve – bankkártyával is tudják teljesíteni.
Halimba Község Önkormányzatának adószámla számai:

Egyenlegekkel kapcsolatos kérdés esetén – ügyfélfogadási időben – bátran keressenek a +36 88 237 003 
telefonszámon, vagy személyesen a Nyirádi Közös Önkormányzati Hivatal Halimbai Kirendeltségen.

Rajmon Gabriella
adóügyi ügyintéző

• A 2023-as év Európa kulturális fővárosa Veszprém lesz. A programok nem csak a városban kerülnek 
megrendezésre, hanem a Bakony-Balaton térségben is. A programok megrendezéséhez pályázati rendszeren 
keresztül juthatnak hozzá azok a települések, melyek csatlakoztak a kezdeményezéshez.
Halimba a 2023-as programokra 12.790.000 Ft-ot nyert, a „Halimbai gyógynövényes ArtDrive” című 
pályázattal. A programsorozat célja, hogy nagyobb ismertséget biztosítson településünknek, bemutassa a 
gyógynövényes kultúrát, valamint a különböző művészeti ágak kapcsolatát a gyógynövényekkel. A 
pályázatnak köszönhetően lehetőségünk lesz megrendezni egy formabontó kiállítást, fotópályázatot, 
emléktúrát, gasztro-workshopokat, instafotós tanfolyamot és záró rendezvényként 2023. augusztusában egy 
gyógynövényes fesztivált.

• Nagy szeretettel gratulálok Galler Ábrisnak a Rubik-kocka egykezes kirakásában elért Európa-bajnoki 
címéhez és további sikereket kívánok!

• Az idei évben is részt vettünk a gyógynövénykert standjával a Művészetek Völgye Fesztiválon. Köszönöm az 
önkéntesek munkáját!

• Az Önkormányzat dolgozói a napokban minden háztartásba próbálták eljuttatni a Sün Miklóska mesés 
kifestőt és Szalai Miklós életéről szóló kiadványokat. Ha esetleg valakihez nem jutott el, kérjük jelezze a 
hivatalban.
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Visszatekintő
• július 11-én, hétfőn indult a Művelődési Ház által szerevezett Erzsébet napközis tábor, az alsó tagozatosok 

számára.
• július 18-án, hétfőn szintén Erzsébet napközis tábor kezdődött a halimbai lakhellyel rendelkező iskolások 

számára.
• július 20-án, szerdán a Kormányablak mobil ügyfélfogadása volt 8.30 és 9.30 között a Művelődési Háznál

Augusztusi programok
• augusztus 13-14 között kerül megrendezésre a Nagyboldogasszony napi búcsú és falunap

Tisztelt halimbai lakosok a falunapi programok alatt a Művelődési Ház előtti útszakaszon, a Petőfi utcában, 
illetve a Magtár és a volt vízmű előtti útszakaszon nem lehet parkolni.  Megértésüket köszönjük!

• augusztus 24-én, szerdán a Kormányablak mobil ügyfélfogadása lesz 8.30 és 9.30 között a Művelődési Háznál

Erzsébet tábor
Az Erzsébet program által meghirdetett sikeres pályázatoknak köszönhetően 
júliusban két tábor várta a gyerekeket. Az alsó tagozatosok számára július 11 
és július július 15 között került megrendezésre az Erzsébet napközis tábor, míg 
a halimbai lakhellyel rendelkező diákok július 18 és július 22 között vehettek 
részt ezen a vidám rendezvényen. A részt vevő gyerekek számára a tábor napi 
négyszeri étkezést és felejthetetlen programokat biztosított. A tábort lehetővé 
tette többek között Lukács Zsanett művelődésszervező és Szalai Katalin 
védőnő. Ők írták meg a pályázatot és gondoskodtak róla, hogy már sokadik éve 
jutányos áron nyaralhassanak a településen élő gyermekek. A lebonyolításban 
részt vett még a helyi családsegítő, az ajkai Család- és Gyermekjóléti Központ 
munkatársa, az önkormányzati és az iskolai dolgozók, valamint a településen 
élő fiatalok önkéntes szolgálatukkal segítették a tábort: Kovács Anna, Marosi 
Bálint, Vigh Kornél, Rosta Rebeka, Pál Dominika, Rücker Máté. A szőci Kahu 
Egyesület is támogatta a tábort, pólókkal járultak hozzá az élményekhez.
Az alsósok az első napon kézműves foglalkozást tartottak, az udvarban 
ugrálóvár, csillámtetoválás és óriás társasjáték várta őket. Kedden az 
alsópáhoki Bobo Fun Parkba mentek, szerdán gyalogtúrát tartottak a 
Malomvölgybe, közben részt vettek egy akadályversenyen, ezt követően a 
Magyar Madártani Egyesület képviselőjének, Császár Zsoltnak az előadását élvezhették. Csütörtökön az ajkai 
strandon fürödtek, az utolsó napon pedig a művelődési házban számos program közül választhattak, Horváth 
Csaba lufibohóc készített nekik lufiállatokat, de volt még arcfestés és csillámtetoválás. A második héten 
sportfoglalkozások és balatoni hajókázással egybekötött strandolás várta a fiatalokat. A program céljai között 
szerepelt a környezetvédelem, a közösségépítés és kirándulás, ezen felül a nyári kalandszerzés.
Az iskolások nagyon élvezték ezt a két hetet. Köszönjük a szervezőknek és a segítőknek, hogy lehetővé tették 
számukra az Erzsébet tábort.

       Jordán-Nagy Eszter

Emlékezés

Művelődési ház hírei

A Dr. Szalai Miklós Általános Iskola hírei

Az oktatás és nevelés színvonalának emelésére jött létre 1996-ban a Szalai Miklós 
Iskolafejlesztési Alapítvány. Névadónk Dr. Szalai Miklós, „gyógyfüves pap” 
néven vált ismertté hazánkban és határainkon túl is. Úgy gondoljuk, ha a 
természet szeretetére neveljük növendékeinket, ezzel az ő szellemében 
cselekszünk. A környezettudatos gondolkodás erősítése, a környezeti értékek 
fenntarthatóságához szükséges értékrend és viselkedés kialakítása. 
Feladatunknak tekintjük, hogy tanulóink megismerjék hazánk természetes 
életközösségeit és kultúrtörténeti emlékeit. Arra törekszünk, hogy közvetlen 
tapasztalatok, az élményszerű tanulás személyes érzelmi kötődést alakítson ki a 

diákokban, s váljék igényükké környezetünk értékeinek a védelme. 
Alapítványunk minden olyan tevékenységet támogat, amely a gyerekek kellemes és hasznos időtöltését, 
programját gazdagítja, színesíti. 
Bevételünk az 1%-os adófelajánlásból és éves szinten 1-2 szülői támogatásból áll. Sajnos az 1%-os adófelajánlás 
évről-évre csökkenő tendenciát mutat, a tavalyi évben nem érte el 100.000 Ft-ot. Emiatt új bevételi források után 
kezdtünk el kutatni: 2019-től aktívan pályázunk minden olyan kiírása, amire alapítvány az oktatás-nevelés 
kategóriában pályázhat. 

Munkánk eredményeképpen eddig az alábbi pályázataink nyertek:
2019.: Pénzügyi Tudatosságra nevelő iskola  1.248.725 Ft 
2021.: Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.      350.000 Ft
2022.: Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.      350.000 Ft
   Tesco „Ön választ, mi segítünk!”      200.000 Ft

Az elmúlt években a sikeres pályázatoknak köszönhetően többek között a következő programok szervezését és 
lebonyolítását támogattuk: Eplényi libegőzés, Balatonlellén egy feledhetetlen estét tölthettek el a gyerekek a 
vidámparkban, prózamondó és szavalóversenyek (résztvevőinek jutalmazása), Szalai Miklós Emlékverseny, Ki Mit 
Tud, Házi Elmetorna Bajnokság és „Fűben fában orvosság” alkotói pályázat díjazása.
Az 1%-os adófelajánlásból az előző tanéveben oktató anyagokat, fejlesztő játékokat és jutalomkönyveket 
vásároltunk, Mikulásra pedig az alsó tagozatnak társasjátékokat vásároltunk.

Célkitűzéseink: 
Széles körű társadalmi összefogás lehetőségének megteremtése. 
Az általános iskolai oktatás és nevelés feltételeinek fejlesztése, korszerűsítése, hatékonyságának növelése. 
Az általános iskola tanulói tevékenységének, tanulmányi munkájának ösztönzése, a kiemelkedő teljesítmények 
elismerése. 
Az általános iskola eszközeinek korszerűsítése. A kitűzött céljaink között elsődleges a gyerekek gyógynövényes 
ismeretinek bővítése és Dr. Szalai Miklós életének, munkásságának bemutatása, továbbadása. Az ő szellemisége 
határozza meg iskolánk célkitűzéseit. A természet szeretetére, környezetünk védelmére, embertársaink 
tiszteletére, a bajbajutottak segítésére sarkall bennünket.
Az alapítvány által létrehozott díj: a Szalai-díj, melyet kizárólag az a 8. osztályos tanuló kaphat meg, aki a 8 év 
alatt kitűnő vagy jeles tanulmányi eredményt ért el, aktívan részt vett az iskola hagyományőrző programjain, 
versenyeken öregbítette iskolánk és Halimba hírnevét. Ezenfelül könyv és pénzjutalomban részesülnek a tanév 
végén azok a 8. osztályos tanulók, akik a 8 év során versenyeken vettek részt és közösségi munkájukkal diáktársaik 
előtt jó példával jártak el.
Azt reméljük, hogy a díjak elvezetik tanítványaikat a saját élményű tanuláshoz, a szellemi értékek felismeréséhez 
– az elanyagiasodott, mindent pénzre lefordító világunkban.
Hisszük, hogy Dr. Szalai Miklós filozófiai alapvetései, gondolatai, gyakorlati alkotásai, nem csak a múltban hordoz 
értéket, hanem a jövőben is utat mutat.
Ezúton is szeretnénk köszönetet mondani mindazoknak, akik az elmúlt 26 évben alapítványunkat támogatták.
Az alapítvány bankszámlaszáma: 11748038 - 20020055 - 00000000
Adószámunk: 18923566-1-19
Kérjük Önöket, hogy adójuk 1%-val vagy egyéni adománnyal támogassák munkánkat és a halimbai iskolába járó 
gyerekeket! 
Köszönjük!

Rostáné Dél Tímea                                                                                                                             
kuratórium elnök

Fájó szívvel búcsúzunk Jánosi Istvánné Eszti nénitől, aki kiemelkedő tagja volt 
közösségünknek. Eszti néni a 90-es években egyre aktívabb lett a nyugdíjasklub 
életében. 1994-ben a nyugdíjasklubon belül megalakult az amatőr színjátszó kör. A 
nyugdíjas színjátszók nagyon aktívak voltak, rendszeresen felléptek a települési 
rendezvényeken és a színjátszó körrel az ország minden részébe eljutottak. Próbáik, 
találkozóik, fellépéseik közösséggé kovácsolták őket. Ez a jó közösség a falu életére is 
kihatott, gyakran együtt segítettek a rendezvények szervezésében, ha kellett sütöttek, 
főztek a fiatalabbaknak.
Eszti néni ezeknek a közösségi megmozdulásoknak a motorja volt, és ezzel nagyon sokat 
tett a faluközösség megerősítéséért.
Az utóbbi években visszavonult, mert a fia halála nagyon megviselte. Ugyanakkor a 
háttérből továbbra is támogatta a közösségi életet, gyakran küldött például pogácsát, 
süteményt a rendezvényekre a gyerekeknek.
Hálás vagyok, hogy nemrégiben még egy nagyot beszélgethettem vele az életéről, az   
emlékeiről. Nem tudtam hogy ez lesz az utolsó találkozásunk, de nagyon jól esett, lelassítani és meghallgatni amit 
mesélt a régi időkről, és arról, hogy hogy töltötte a napjait „itthon, öregesen”.
Eszti néni színjátszótársainak egy része már egy égi színpadon játszik, és most ő is csatlakozik hozzájuk.
Nekünk megmarad az emléke, a példa, és a hála, hogy Halimba közösségének része volt.

      Kovácsné Véber Eszter polgármester

 

Halimbai Hírek közérdekű tájékoztató időszaki lap.
Kiadja: Halimba Község Önkormányzata 8452 Halimba Petőfi u. 16. tel/fax:88/503-420, 237-003; E-mail: 
halimbaihirek@gmail.com; Felelős kiadó: Kovácsné Véber Eszter polgármester; Nyilvántartási szám: 2.2.4/511/2003. ISSN 
2060-4378 Szerkesztő: Jordán-Nagy Eszter , Tördelés és nyomda: BT. Reklám Bt. Megjelenik: havonta 420 példányban.

Impresszum



Európa-bajnok lett Rubik-kocka kirakásban településünk egy lakója Galler Ábris. Egy 
kézzel és 6,99 másodperc alatt sikerült neki elérni ezt a fantasztikus teljesítményt. Ábris 
most 19 éves, idén végezte el Veszprémben a középiskolát.  Ősszel kezdi meg a Corvinus 
Nemzetközi gazdálkodás szakot Budapesten. Kérésemre interjút adott a Halimbai 
Híreknek és mesélt egy kicsit a kockázásról: 
„Magáról a Rubik kocka versenyekről: 17 versenyszám létezik, ezek a Rubik kockához 
hasonló logikai játékok, vagy pedig a hagyományos kockának egy nehezített változatai, 
például bekötött szemmel, vagy amiben én is jónak számítok, egy kézzel. A versenyek több 
fordulóból állnak, a versenyző eredményét pedig úgy határozzák meg, hogy az adott 
fordulóban elért 5 eredmény(kirakás) közül a leggyorsabbat és a leglassabbat kiveszik, és a 
másik három eredményt átlagolják. Minden versenyző ugyanazt az 5 keverést kapja az 
adott fordulóban, hiszen csak így lehet elkerülni, hogy a szerencse túl nagy szerepet 
játsszon. A keverésre létezik egy egyszerű jelölésrendszer, ami mutatja, hogy egymás után 
hogyan kell forgatni az egyes rétegeket. Szeretném hozzátenni, hogy amíg egy átlagember 
legtöbbször a valaha volt legjobb időmre kíváncsi, addig a legtöbb kockás sokkal inkább szereti elmondani, hogy 
milyen gyorsan rakja ki a kockát átlagosan, erre leggyakrabban a 100 kirakás átlagot szokták mondani. Idén eddig 4 
versenyen voltam, Horvátországban, Németországban, Lengyelországban és most Koppenhágában, és mindegyiken 
jó eredményeket értem el, sokszor magamat is meglepve. Horvátországban, Eszéken megdöntöttem a magyar 
rekord egy kezes átlagot 11.53 másodperccel, ami életem első magyar csúcsa volt, tehát itt óriási kő esett le a 
szívemről. Előtte már rengeteg versenyen próbáltam megdönteni az előzőt(11.75) és tudtam, hogy könnyen képes 
vagyok rá, viszont az izgulást nagyon nehéz volt leküzdenem, és itt az nagyon komoly befolyásoló tényező. Ezután 
júniusban versenyeztem Nürnbergben, ahol szintén megnyertem az egy kezes kirakást, és nagy meglepetésre, 

életemben először megnyertem a kétkezes rubik kocka kirakást is, egy 7.91 
másodperces magyar országos rekord átlaggal. Ezután, ez Európa bajnokság 
előtt 2 héttel, július elején versenyeztem Katowice mellett, dél 
Lengyelországban. Az egy kezes kirakás első fordulójában megdöntöttem az egy 
kezes Európa rekord egyszeri kirakást, 6.99 másodperccel. (Az előző rekord 7.74 
volt) Ismét szeretném kiemelni, hogy az egyszeri kirakások nem 
reprezentatívak abból a szempontból, hogy mennyire is gyors ténylegesen az 
illető, hiszen szerencse nélkül egy ilyen rekordot manapság már lehetetlen 
megdönteni. A rekordöntés előtt a kockás társadalom nem nagyon tudta ki 
vagyok, hogy őszinte legyek, ezután viszont szinte mindenki megismerte a 

nevem, ami nagy nyomást helyezett rám. Annyira, hogy Lengyelországban az egy kezes kirakást nem is tudtam 
megnyerni, egy másik magyar srác, az előző magyar rekorder és magyar bajnok, Veres Kristóf nyert, akivel amúgy 
szoktam együtt járni versenyekre. A verseny után, az EB előtt néhány emberen kívül senki nem sorolt az esélyesek 
közé, hiszen a hivatalos átlagom csupán 17. volt az európai ranglistán. (A Ranglista minden idők összes eredményét 
tartja számon, és a WCA (WorldCubeAssociation) weboldalán érhető el. A hivatalos átlagaim ellenére én tudtam, 
hogy ennél bőven többre is képes vagyok, viszont ez Európa rekord miatt még nagyobb nyomás nehezedett rám, 
hiszen nagyon meg akartam mutatni, hogy mire vagyok képes. Gyakori jelenség és velem is ez volt, hogy ha az ember 
dönt egy egyszeri rekordot, úgy, hogy a hivatalos átlaga attól messze elmarad arányaiban, akkor megbélyegzik, hogy 
csak óriási szerencséje volt, amiben van is valami, viszont én ezt akartam magamról lemosni. Az Európa 
bajnokságon július 14-17 között Koppenhágában ez sikerült is, viszont az út egyáltalán nem volt zökkenőmentes. 
Veres Kristóf akit már említettem lebetegedett, ami később nekem nagyon jól jött, amellett, hogy persze nagyon 
szurkoltam neki is. Az első fordulóban elképesztően izgultam, ha jól rémlik 32. helyen jutottam tovább az elődöntőbe, 
ahonnan 20 ember jutott döntőbe. Ott is eléggé gyengén szerepeltem magamhoz képest, egy 13.17-es átlaggal 
épphogy, 20. helyen jutottam döntőbe, tehát utolsóként, és szinte biztos vagyok benne, ha Kristóf ott lett volna, akkor 
be sem jutok. A döntőben viszont végre összekaptam magam, és az Európa rekord után 
először rendesen tudtam koncentrálni, és egy 10.61-es átlaggal (magyar rekord, 
Európában 3. a világon pedig 22. vagyok vele az örök ranglistán) nyerni tudtam. A messze 
legnagyobb esélyes egy francia lány, Juliette Sebastian lett a második, egy számára 
csalódáskeltő eredménnyel (10.65-ös átlag, ő ennél már több, mint egy másodperccel is 
tudott jobbat versenyen). A harmadik pedig egy brit srác, Nicholas Archer lett, 10.76-os 
átlaggal.
2016-ban raktam ki először Rubik kockát, de természetesen magamtól nem sikerült, a 
legtöbb embernek amúgy nem sikerül elsőre, persze van pár kivétel. Komolyabban gyors 
kockázni viszont 2017-ben kezdtem el, megtanultam egy profi kirakási metódust (jelenleg 
igazából 2 alternatíva létezik ami versenyképes), és elkezdtem rengeteget gyakorolni. A 
gyakorlás úgy néz ki, hogy részben az ember bekeveri és kirakja újra és újra, viszont nagyon 
fontos, hogy hatékony megoldásokat használjon az ember, ami kevesebb fordítás, ezért 
szokás sok algoritmust megtanulni, valamint a profik kirakásait elemeztem én például, és 

Galler Ábris Európa bajnok Rubik-kockás a legtöbben így szokták, így el lehet lesni rengeteg trükköt. Ha az ember 
különböző versenyszámokat gyakorol, pl.: 4x4, 5x5 stb. akkor gyakran ezek 
összefüggenek és egymást is fejlesztik. Ha jól tippelek, nagyjából 3000 órát 
gyakoroltam eddig életemben Rubik kockát, ami elég soknak hangzik így 
belegondolva. Jelenleg célokat nehéz kitűzni, hiszen az EB címet nagyon nehéz 
felülmúlnom, pláne, hogy underdog voltam. Hogy őszinte legyek jó lenne több 
versenyszámból is először magyar csúcsot dönteni, majd pedig a világelitbe jutni, 
de emellett nem szeretném az egy kezest sem elhanyagolni, mert egyértelműen 
ebben van a legnagyobb tehetségem az összes szám közül. Jó lenne továbbá 
találni egy szponzort, aki el tud vinni versenyekre, kifejezetten örülnék ha jövőre 
el tudnék jutni Dél-Koreába a világbajnokságra nyáron, és ott egy jó 
szereplésnek, mondjuk top10, nagyon örülnék. Hogy milyen érzés rekordot 

dönteni, EB-t nyerni, hát nagyon fura. Sokat álmodoztam erről, hittem benne, tudtam, hogy lehetséges, de tisztában 
voltam az oddsokkal, amik nem nekem kedveztek, egy szóval csak simán rohadt jó érzés. Örülök, hogy többezer óra 
gyakorlásnak megjött az eredménye, és persze elég menő, hogy elmondhatom magamról, hogy az egész kontinensen 
én vagyok a leggyorsabb egy kezes Rubik kockás.”

- Mikor kezdett el érdekelni a Rubik-Kocka kirakás?
Először 2016-ban raktam ki, és fontosnak tartom leszögezni, hogy egyedül nem 
sikerült, hanem YouTuberól tanultam meg. Sőt mi több, mindent, ami az 
Európa bajnoki címig vezetett onnan tanultam, a kockázásban nem igazán 
léteznek „szakmai titkok”. A komolyabb gyakorlást 2017 elején kezdtem, 
amikor már profi módszereket tanultam, és elkezdtem foglalkozni más 
játékokkal is, például a 4x4-es kockával, stb…

- Naponta mennyi időt töltesz gyakorlással?
Azt tudom mondani, hogy az elmúlt 5 évben nagyjából átlagosan 2 órát 
gyakoroltam naponta, de ez sajnos nem volt túl rendszeres, hiszen voltak 
időszakok amikor akár 1-2 hónapig szinte semmit nem gyakoroltam, viszont volt, amikor kifejezetten sokat.

- Hogy hat ez a sok gyakorlás a magánéletedre?
Hogy őszinte legyek különösen nagy hatást nem gyakorol rá, hiszen a Rubik kocka miatt maximum a Gaming 
szorult háttérbe, de a barátaimat egyáltalán nem hanyagoltam el. Azt is megjegyezném, hogy a legtöbbet karantén 
alatt kockáztam, és akkor rengeteg időm volt gyakorolni anélkül, hogy nagy áldozatokat kellett volna hoznom.

- Mikor csatlakoztál egy csapathoz?
Ez a „sport” teljes mértékben egyéni, nem is léteznek csapatok, mindenki magát képviseli. Az egészben nagyjából 
nulla pénz van, emiatt az utazás is önköltséges. Létezik 2 cég akik szponzorálnak versenyzőket, de ez nagyon kevés 
embert jelent és ők is csak ingyen kockákat kapnak gyakorlatilag.

- Többen is vannak a csapattársak közül olyanok, akik hasonló eredményeket értek el, vagy ez egy csapaton belüli  
kiemelkedő teljesítmény, amit te elértél?
A magyarok közül kiemelkedő eredményt ért el 2 barátom is, Kiácz Bence 17. lett, skewb versenyszámban, 
valamint Novotni Gergely 9. lett megaminxban.

- Melyik város tetszett a legjobban?
Talán Koppenhága, pont olyan feeling volt ott lenni, mint ahogy elképzeltem, gyönyörű volt, nagyon tiszta és 
rengeteg volt a biciklis.

- Van olyan hely, ahol szívesen élnél a továbbiakban? 
Az összes nyugati városban szívesen élnék ahol eddig jártam, ilyen például Bécs, Nürnberg, München és 
Koppenhága.

- Milyen érzés volt részt venni az Európa bajnokságon? 
Lehet, hogy nem túl kielégítő a válasz, de nem volt túl különleges érzés, próbáltam úgy felfogni mint bármelyik 
másik versenyt, persze ez nem igazán sikerült, a nyomás sokkal nagyobb volt. Amúgy meg nagyon jó érzés volt a 
világ minden pontjáról új embereket megismerni.

- Mennyivel tér el egy átlag hétköznaptól egy versennyel töltött időszak? 
Egy átlagos verseny 2-3 napig tart, és ezeken a napokon reggeltől estig a versenyhelyszínen vagyunk. A legtöbb 
résztvevőre és rám is igaz, hogy a verseny sokkal inkább a barátkozásról szól, mint a versenyzésről, természetesen 
mindenki jól szeretne teljesíteni, de a legfontosabb szinte mindenki számára, hogy jól érezze magát. 

- Mikor lesz a következő verseny? 
Minden héten rendeznek versenyt nagyjából elérhető távolságon belül, én a következőkben nagyjából 1-2 havonta 
szeretnék versenyre menni, de nem tudom megmondani, hogy mikor lesz a következő, hiszen most lefoglal az, hogy 
egyetemre megyek, szóval szerintem októberben megyek legközelebb.

Szívből gratulálunk Ábrisnak az elért eredményhez! Biztos vagyok benne, hogy a jövőben hallunk még a sikereről.
        

Jordán-Nagy Eszter


