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Szeretetteljes, békés Karácsonyi Ünnepeket
és sikerekben gazdag boldog
Új Esztendőt kíván
Wass Albert soraival:
„Karácsony készül, emberek!
Szépek és tiszták legyetek!
Súroljátok föl lelketek,
csillogtassátok kedvetek,
legyetek újra gyermekek,
hogy emberek lehessetek!“

In memoriam
6. o.

A Hajmáskéri Gábor Áron Általános Iskola
tanulóközössége és tantestülete .

Lukács Írisz SUDOKU sikere

1. helyezést ért el a SUDOKU matematikai verseny megyei döntőjén Veszprémben
Megyei SUDOKU versenyt rendeztek a Veszprémi Kossuth Lajos Általános Iskolában november
21-22-én, melyen 38 iskola
198 alsós és 262 felső tagozatos tanulója vett részt.
A megyei fordulót iskolai
válogató előzte meg. Ennek
eredményeként iskolánk
legjobbjai, akik kivívták a
továbbjutást:
Deák Dorina, Károlyi
Luca és Menyhárt Lili a 2.
osztályból, Légrádi Gergő,
Németh Ruben és Varga
Rebeka a 4.-ből, Lukács
Írisz, Molnár András és
Stange Regina az 5.-ből,
Budai Boglárka és Kálmán
Benedek a 7.-ből, Báder
Vivien, Dufka Alexandra és
Holics Viktória a 8. osztályból.
A veszprémi versenyen
minden évfolyamon 4 su-

doku táblát kellett kitölteni,
melyre max. 45 perc állt
rendelkezésre.
Hibátlanul teljesített:
Németh Ruben, Légrádi
Gergő, Lukács Írisz,
Stange Regina és Holics
Viktória.
Az 5.osztályosok versenyén a 75 induló közül a mi
Lukács Íriszünk lett az I.
helyezett!!! A hibátlan
megoldáshoz mindössze 8
perc 17 másodpercre volt
szüksége!!!
(Felkészítők:
Németh
Csilla, Kovács Botond,
Lőrincz János)
Minden résztvevőnek, és
felkészítőjének gratulálunk
az elért eredményhez.

„ÁLLJ PÁLYÁRA!”
Az általános iskolások 8.
osztályosai számára elérkezett a továbbtanulás, pályaválasztás időszaka.
Nem kis gondot jelent ez
számukra és szüleik, pedagógusaik számára sem.
Nagyon jól tudják ezt a
középiskolák is, és igyekeznek megkönnyíteni a döntést.
Nyílt Napokon, Pályaválasztási Kiállításokon, és
más rendezvényeken népszerűsítik iskolájukat, a

különböző lehetőségeket,
juttatásokat.
Az idei tanévben több
középfokú intézmény egy
újabb ötlettel próbálta megismerni és megnyerni leendő diákjait.
Csapatversenyeket hirdettek,sok értékes nyereménynyel. A háromfős csapatoknak több fordulóban kellett
összemérniük tudásukat és
ügyességüket más csapatokkal. Iskolánk tanulói
közüla Regenye Tamás,
Vonyó András és Bognár

Adrián alkotta „Picifilyam”
csapat, az Ipari Szakközépiskola „Állj pályára!” címmel meghirdetett vetélkedőjére nevezett be, és
nagyon szép eredményt ért
el. A 14 induló csapatból a
4. helyen végeztek.
Szerencsére, még nekik is
jutott a győzteseknek járó
ajándékokból: vezeték nélküli egeret és bluetooth
hangszórót nyertek az iskolában november 17-én megrendezett 3. fordulót követő
eredményhirdetésen.

A legnagyobb nyeremény
azonban talán mégis az,
hogy remélhetőleg könynyebb lesz az iskolaválasztás a fiúk számára az intézmény, az ott folyó képzési
formák, elvárások, továbbtanulási lehetőségek megismerésével!
SZÉP VOLT FIÚK!
GRATULÁLOK!
Osztályfőnökötök:
Tünde néni

Látogassa meg a „Hajmáskér - közművelődés“ Facebook oldalunkat, hogy időben
értesüljön a Muzeális Kiállítóhely és a Művelődési ház programjairól.
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Köszönjük a támogatást!
Novemberben Erzsébet bált tartottunk a Szülői Munkaközösség szervezésében. A bál vendégei a Hajmáskéri Gábor
Áron Általános Iskola tanulóit támogatták a részvételükkel.
Szeretnénk megköszönni az iskola tanárainak és dolgozóinak, Köbli Miklós polgármester úrnak, valamint a szülőknek
a szervezésben nyújtott segítséget.
Köszönjük továbbá támogatóinknak, akik nélkül nem jöhetett volna létre ez a felejthetetlen este:
100 Íz Kft.
Árkovics György
Bo-boné Kft.
Csácsi Tamás
Gfellner Jenny
Hangulat Cukrászda
Ifj. Kálmán Sándor
Ispán Ákos
Kálmán Sándor
Koronczai János
Köbli Miklós Polgármester
Miklós Judit
Pataki Sándor Hoffmann Group
Simon Csilla Hastánc
Stefl Söröző
Szikla Vendéglő, Vilonya
Törpi ABC
Vass Csaba
Virág Ajándék

Andi ABC
Bakonynektár Méhészet
Boór Ferenc
Dezső Gábor
Hajógyár
Higiénia 2005 Kft
Ihász László
Janker ABC
KMB Csoport
Kosztin István
Margaréta ABC
Művelődési Ház
Petrabags
Sle-Pa Kft.
Szent Benedek Gyógyszertár
Sziránszki Krisztián
Tulipán Vendéglő
Varga Teréz
Vitaking Kft. Veszprém

Antal Gyuláné
Barcza Balázs
Borsné Gabi
Fehér János
Hadházy Éva
Hornyák Ferencné
Ihász Viktor
Kaptur József Polgármester
Kocsis Lajos
Kovács János Jegyző
Mester Áruház
Old Blue, Veszprém
Polgárőrök
Stange Szilárd
Szerencse család
Tibor, a„Tejesember”
Varga Viktor
Vida Lászlóné
Wipo Kkt.
Vonyóné M. Gabriella
SZ.M vezető

LOTTÓZÓ
nyílt a Hajmáskér Jókai ltp. 9. szám alatti

Nemzeti Dohányboltban.
NYITVA TARTÁS:
hétfőtől-szombatig

6:00 - 20:00

TOTÓ – LOTTÓ – SORSJEGY –
MOBILEGYENLEG-FELTÖLTÉS
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GÁBOR ÁRON NAPOK
Iskolánk minden évben megrendezi a Gábor Áron napokat, melyen megemlékezünk intézményünk névadójáról.Idén egy hétig tartott programsorozatunk.
A hétfői megnyitó és
koszorúzás után Tünde
néni rejtvényes útvonaltervének megfejtésével
vágtak neki az osztályok
a falu körüli túrának.

❖

Kedd délután a gyerekek,
szülők, nagyszülők által
készített kiállítási darabokat nézhettük meg a
rajzteremben.

❖

A szerda délután a tudományos-fizikai kísérleteké volt.

Csütörtökön a sport
kapott főszerepet. A korcsoportok szerinti futás
után tanáraink játékos
vetélkedőket, kézi- és
focimérkőzéseket szerveztek nekünk.

❖
4

Folytatás a 4. oldalról

Pénteken változatos elfoglaltságokban volt részünk. Történelmi vetélkedőn mérhettük össze
tudásunkat, papírdíszeket
hajtogattunk, ügyességi
versenyeken
vettünk
részt. Sok újdonságot
tudtunk meg a jégkorszakról szóló érdekes előadásból.

A hetet színvonalas gálaműsorral
zártuk, ahol bemutatkoztak tehetséges tanulótársaink.

Élményekben, új ismeretekben gazdag hetünk volt

A 8.osztály tanulói
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IN MEMORIAM…
A hajmáskéri hősi temetőben nyugszanak az első és második világháború különféle nemzetiségű katonái. A katonai
temető szentelésére ünnepélyes keretek
között huszonöt évvel ezelőtt került sor.
Ezen évforduló alkalmat adott arra, hogy
november 18-án emlékezzünk a háborúkban elesett katonák bátorságára, hazaszeretetére, önfeláldozására.
A fáklyák és gyertyák meggyújtása után
Seregélyes András a Bakony Hadtörténeti
Alapítvány kuratóriumi elnöke ismertette
a temető történetét. Ünnepi beszédet mondott Suha Ádám, az MH Bakony Harckiképző Központ századosa, majd többen
elhelyezték az emlékezés koszorúit.
A hősi temetőből fáklyával vonultak át
az emlékezők a Muzeális Kiállítóhelyre,
ahol „IM MEMORIAM 1914-1918Az első világháború emlékezete címmel,
a veszprémi Laczkó Dezső Múzeum gyűjteményéből nyílt kiállítás. A kiállítás és a
megnyitó is az önfeláldozó, hős katonák
sorsát idézte meg méltó módon.
A kiállítást Rainer Pál történész, a
Laczkó Dezső múzeum munkatársa nyitotta meg, majd Rainer Pál: Imádkozzék
édes hazánkért című könyvéből katonaleveleket olvasott fel Kiss Dávid. A
Vadgesztenye népdalkör első világháborús katonadalokat énekelt, Szili Gabriella
csellón, Tósoki Viktória gordonkán
zenélt.
A Seregélyes András által elhangzott
beszéd a temető történetéről:
Tisztelt Emlékezők!
Ma a temető szentelésének 25. évfordulója alkalmából vagyunk itt.
November van. Az ősz, az elmúlás utolsó hónapja. Egyben az emlékezés hónapja
is, hiszen ennek a hónapnak a kezdetén
emlékezünk meg elhunyt szeretteinkről,
hozzátartozóinkról. Ilyenkor látogatást
teszünk végső nyughelyükön, a temetőben.
Most is egy temetőbe jöttünk.
Az azonban nem biztos, hogy olyan
emberekhez, akiket ismertünk, szerettünk,
hozzátartozóink vagy barátaink voltak.
Ők a háború, a harcok, csaták, a hadifogság vagy a véletlen következtében kerültek
ide végső nyughelyükre. Fiúk, testvérek,
férjek, apák voltak. Katonák voltak, akik
parancsokat teljesítettek kortól, nemzetiségtől, rangtól függetlenül. Mindannyian
egy nagycsaládhoz tartoztak: a katonák
népes családjához.

Ezt a helyet,- a katonatemetőt, - már az
1885-ös évben jelölték KuK. katonai térképeken. A temető osztottságát két kereszt
jelöli, melynek oka ismeretlen, mint ahogy
az is, kiket temettek ide. 1892-től a tüzérség megjelenésével sajnos megjelentek a
balesetek is. A tüzérbalesetek áldozatai
közül többeknek már ez a temető lett a
végső nyughelye. Az idő nem állt meg és a
történelem sajnos újabb halottakat hozott
az első világháborúval. 1917 tavaszára a
háborúnak és a hajmáskéri hadifogolytábornak köszönhetően már szerb, olasz,
román és orosz sírok is domborultak.
1926-ban a Pápai Hírlap híradása szerint
a II. Kerékpáros Zászlóalj első és második, valamint a gépesített százada érkezett
községünkbe, hogy a korábban a környék
és a megye lakosaitól és vállalkozóitól
összeszedett, mintegy 1,3 millió korona
adományból a sírokat rendbe hozzák.
Adakozók voltak például: a Magyar Hidro
Elektromos Rt., a Hajmáskéri Honvéd
Helyőrség, a Tüskés család, a Burghardt
család. A Hősök Napjára, május utolsó
vasárnapjára, valamennyi sírelméket
rendbe tették. Az adományozók adományukkal egy-egy sírt is örökbe fogadtak.
1933-ban a temető már hősi és hadifogoly temetőként biztosan két részre osztott. Az alsó része helyőrségi temető is, ide
temették el a tüzér balesetek áldozatait is.
1934-ben olasz katonák érkeztek és
elvitték az itt eltemetett negyvenöt hadifogoly maradványait, írta a május 20-i
Veszprém Vármegyei Újság.
A béke korszaka után ismét világháborút hozott a 30-as évek vége, amely a 40es évek közepéig tartott. A temetőbe 1944. decemberében az itt állomásozó, és
innen hátráló német csapatok, valamint
az I. Páncélos Hadosztály katonái kerültek a többi egységeik bajtársaival együtt.
A végső, 1944. március 22-i ütközetig,
összesen 519-en. Ezen a napon tizenhárom ismeretlen szovjet katona életét veszítette, akiket közös sírba temettek. Később
közülük egyet tudtak azonosítani, akinek
arcképe ma is látható a temető emlékművén. 1945.áprilisától 1946. januárjáig a
Magyar Demokratikus Hadsereg utászai
segítségével a Szovjet Hadsereg is hadifogolytábort kerít be. Az itt maradt német és
más nemzetiségű hadifoglyok között halt
meg Kiss Lajos, akit szintén itt helyeznek
örök nyugalomra. Még egy magyar is
nyugszik itt: Nemeskolesói Zaumenszki

László. Ő volt a táborban a II. szakasz
hadiüzemének századosa, aki korábban a
háború eseményeinek hatására öngyilkosságot követett el, ezért a temető alsó polgári részébe került végső nyughelyére.
1945. után a temetőt már csak a szovjet
hadsereg látogatta rendszeresen, leróva
kegyeletét hőseik előtt.
1965-ben, a ma is látható fekete márvány emlékművet emelték és számos alkalommal koszorúzták.
1991-ben, azaz 25 éve, miután a szovjet
csapatok elhagyták hazánkat, a temetőt
civilek és katonasír gondozók rendbe tették, a holttesteket azonosították és mára
több emlékművet emeltek tiszteletükre.
Ekkor történt meg a temető szentelése is.
Jelenleg a temető rendszeres gondozás
mellett méltó nyughelye és emlékhelye a
zivataros múltunk háborúiban elesett hős
katonáinak. (Forrás: V.I. Táborkutató)

A kiállítás megtekinthető
2017. január 13-ig.

Hajmáskéri Hírlap, Hajmáskér Önkormányzatának időszakos kiadványa
Felelős szerkesztő: Köbli Miklós polgármester Felelős kiadó: Hajmáskéri Önkormányzat Megjelenik: 1.250 pld.-ban
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