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Adventi ajándék

TARTALOM

Adventi ajándék
1. o.

Gábor Áronnapok az iskolában
2. o.

Ilyenkor, adventben, amikor a nagy örömhír befogadására készülünk, minden jó
hírnek nagyon örülünk.
Nekünk – Gábor Áron-osoknak – a múlt hét sok jó hírt
tartogatott.
December 3-án és 5-én
volt a Sudoku matematikaverseny megyei döntője
Veszprémben, ahol négy
alsósunk és tíz felsősünk is
megmérettetett.
Mindannyian nagyon ügyesek voltak. Szépen helytállt
a negyedikes Báder Vivien
és Holics Viktória, a hatodikos Förköli Roland és a hetedikes Schmidtauer Anna.
Tízen – Kálmán Benedek
3. osztály, Dufka Alexandra
4. osztály, Kálmán Kristóf
és Kovács Janka 5. osztály,
Halász Dóra 6. osztály,
Vonyó Viktória és Németh
Fanni 7. osztály, Lauer Kitti
és Ékes Ágota 8.a osztály,
Horváth Regina 8.b osztály
- hibátlanul töltötték ki a fel-

adatlapokat. Közülük öten
(Janka, Viki, Regi, Fanni és
Ági) a népes mezőnyből –
évfolyamonként közel 60
gyerek versenyzett – az első
tízben végeztek. Akik nemcsak pontosan, hanem villámgyorsak is voltak, érmet
is kaptak. Büszkén vagyunk,
hogy ezüstérmet szerzett
(magának, iskolánknak és
Hajmáskérnek)Németh Fanni és Ékes Ágota.
December 9-én Budapesten a Műszaki Egyetemen
tartották az Arany János
magyarverseny országos
döntőjét, ahol két tanítványunk, az ötödikes Kovács
Janka és a hatodikos Halász Dóra igazolták, hogy a
hajmáskéri gyerekek jól
ismerik az anyanyelvüket.
Dóri eredménye az ország
hatodikosainak döntőjében a
7. legjobb eredménynek
bizonyult, míg Janka ötödikesek között az ország 3.
legjobbja lett.

Persze, tudjuk, hogy a
sikerek mögött nagyon sok
munka, nagyon sok megoldott feladat, nagyon sok
gyakorlással töltött óra van.
És persze a sikerek mögött
ott állnak a tanárok: a 3. osztályos kisgyerek mögött
Ékes Tamásné, Gyöngyi
néni, a három negyedikest
felkészítő Németh Csilla
tanító néni, a tíz felsős sudokussal foglalkozó Tóth
Zsuzsa tanárnő, a két magyaros lányt felkészítő Forintosné Barabás Mariann
tanárnő.
Mindannyiunk nevében
sok szeretettel gratulálunk a
versenyző diákoknak és a
felkészítő tanároknak.
Köszönjük a szép adventi
ajándékot. Köszönjük, hogy
büszkék lehetünk rájuk,
hogy osztozhatunk az örömükben.
Szabóné Horváth Mária
tanárnő

Adóhatóság
tájékoztatója
3. o.

Vegyes hírek

Hajmáskér minden lakosának
békés, meghitt karácsonyi
ünnepeket és boldog,
eredményekben gazdag
új évet kíván

4. o.

Hajmáskér Önkormányzata

Gábor Áron-napok az iskolánkban
November 21. 22. 23. más
volt, mint a többi nap. Jó
kedvvel, izgalommal, várakozással telve érkeztek a
gyerekek az iskolába.
aImmár tízedik alkalommal
szerveztük meg iskolán névadójának tiszteletére a
Gábor Áron-napokat. Színes
előadások, tevékenységek
résztvevői lehettek tanulóink.

sor. Valamint az elmúlt 9
évre visszatekintő Gábor
Áron-napi fotógyűjteményt
tekinthették meg a jelenlévők.
22-én az alsósok délelőtt
kézműves foglalkozáson
karácsonyi üdvözlő lapokat,
mécseseket, szarvas csipeszfigurát és rongykabalát
készítettek, gyöngyöt fűztek. A felsősök régészeti,

21-én a sport jegyében
telt. Délelőtt nagyszabású
futóversenyen mérhették
össze gyorsaságukat. Délután a kicsik játékos sorversenyeken, a nagyok kézilabda mérkőzéseken bizonyíthatták ügyességüket. A nap
zárásaként volt és jelenlegi
diákjaink fotóiból készült
kiállítás megnyitójára került

barlangászati és ásványtani
előadáson, valamint Kerékpárral Londonban … című
élménybeszámolón vettek
részt. A délután a versmondás kapta a főszerepet. Az
alsósok az iskoláról szóló
verseiket mondták, a felsősök a kedvenc versükkel
léphettek a pódiumra.
23-án a kicsiknek érdekes

népihangszer-bemutatót tartott Tóth László tanár úr.
Ásványtani előadást hallgattak, gyöngyöt fűztek, íjászkodtak, megtekintették a kis
jurtát. Délután mind a kicsik, mind a nagyok, vidám
csapatvetélkedőn versengtek a helyezésekért. Sok
játékos feladat vidáman mulatta az időt. A szlovákiai
nagykéri testvériskola delegációja megtisztelte jelenlétével programjainkon való
részvételével rendezvényünket Veszprémben egy városnéző kirándulással, Szaléziánumban érdekes programmal kedveskedtünk vendégeinknek.
Köszönjük az alább felsorolt segítőknek munkájukat
és a támogatóknak adományaikat, mellyel hozzájárul-
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tak rendezvényünk sikeréhez:
– Pannon Sütő Kft.
– Lang Építőanyag
Kereskedő Kft.
– Haribó Kft.
– 100-íz Kft.
– Közös Jövőnkért
Alapítvány
– Sle-Pa Húsipari Kft.
– ADA-BAU KFT
– Bikádi László
Sóly polgármestere
– A kiflit sütő mamák
– A szülői munkaközösség
– itoktatónk
– Logopédus Marika néni
– Az ösküi Árvalányhaj
Egyesület
– Baba bolt
– Andi ÁBC
– Anna Papír
– Mester Áruház
Varga Teréz
ig.h.

ADÓHATÓSÁG TÁJÉKOZTATÓJA
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Fenyővásár

FIGYELEM!

2012. 12. 17–23. között

Megfelelő számú
jelentkező esetén

a Margaréta ABC mellett
Jókai Ltp.9.

Frissen vágott ezüst
és normand fenyők
Zalából!
Termelési helyek:
Surd / Mórichely.

Előrendelést is
felveszünk!
Elérhetőségek:
tel.: 30/234-0035
e-mail:zalaifenyo@gmail.com

FOTÓKÖRT
indítunk
2013 januárban a Művelődési Házban..
Jelentkezhet bárki korhatár nélkül,
aki szeretne megismerkedni
a fotózás technikai alapjaival.
A fotókör önköltséges 500 Ft/alkalom.
Vezeti: Mátyus Károly
a Bakony Fotóklub vezetője.
Jelentkezni lehet: Kelemen Mária Zitánál
30-437-5223 telefonszámon.

Decemberben is szeretettel várunk mindenkit
az ADVENTI programokra
a Művelődési Házban.

Programok:
December 15-én 16 órától
Adventi játszóház gyerekeknek
December 17-én 18 órakor
Liszt Ferenc Kamarakórus
Adventi koncertje
December 22-én 17 órakor
Falusi karácsony
A programok ingyenesek.
Kelemen Mária Zita
Művelődési Ház vezető
Hajmáskéri Hírlap, Hajmáskér Önkormányzatának időszakos kiadványa
Felelős szerkesztő: Köbli Miklós polgármester Felelős kiadó: Hajmáskéri Önkormányzat Megjelenik: 1.250 pld.-ban Nyomda: PRESSCOMP 2000 Kft. Veszprém
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