
Véget ért a 2016/2017. tanév 

 

A Hajmáskéri Gábor Áron általános iskolában a 2017.június 22-én megtartott tanévzáró 

ünnepséggel véget ért a 2016/2017. tanév. A tanévzáró ünnepélyen 174 diák kapta 

meg a bizonyítványát. 23 elsős kisdiák szöveges értékelést kapott 151-en 

osztályzatokat láthattak a bizonyítványukban. Az iskola tanulmányi átlaga 3,89 volt, 

az alsósoké egy kicsit magasabb 4,07 a felsősöké egy kicsit alacsonyabb 3,69.  

A tanulók egy részének csupa ötös került a kitűnő bizonyítványba. Ők név szerint: Darida 

Bence, Kovács Dávid, Szabó András, Károlyi Luca, Menyhárt Lili, Lőrincz Luca, Lukács 

Írisz, Stange Regina, Nagy Gvendolin, Kálmán Benedek, Báder Vivien, Holics Viktória, 

Stange Bianka, Vonyó András. Voltak olyan kiválók is, akiknek az ötösök mellé, 1-2-3 

négyes került vagy a tanulmányi átlaguk 4,70 fölött volt. Ők név szerint a következők: Bui 

Nóra, Horváth Dorina, Kripli Nóra, Deák Dorina, Kovács Martin, Rákosi Zsolt, Károlyi 

Gréta, Moór Marina, Kertics Anna, Németh Ruben, Varga Rebeka, Fekete Rózsa, Légrádi 

Gergő, Molnár András, Zsurovszky Hanna, Volf Bálint, Regenye Tamás. Nekik gratulálunk a 

kitűnő-kiváló tanulmányi munkájukhoz, további szép sikereket kívánunk, a többieket pedig 

arra ösztönzöm, hogy jövőre az ő nevük is elhangozhasson dicséretképpen ebből az 

alkalomból. 

Sajnos volt összesen 12 olyan tanuló, akinek valamilyen tantárgyból vagy tantárgyakból nem 

sikerült a tantárgyi követelményeket teljesíteni és egyes került a bizonyítványba. Nekik az 

augusztusi pótvizsgán még lehetőségük lesz javítani. 

A tanév során, a tanulás mellett tanulóink nagyon sok programon vehettek részt. Múzeumba, 

színházba vittük tanítványainkat, kirándulásokat, előadásokat, bemutatókat, rendezvényeket- 

Gábor Áron Napok, Diáknap stb.- és sportversenyeket szerveztünk. Diákjaink rendszeres 

szereplői voltak a község ünnepélyeinek, rendezvényeinek. 

Nem csak a helyi megmérettetéseken, hanem más települések tanulmányi versenyein is szép 

eredményeket értek el, és idén is több megyei-országos szintű versenyen vettek részt nem 

kevés sikerrel tanulóink. 

Néhány a kiemelkedő eredmények közül:  

Tanulmányi versenyek: 

1. Légrádi Gergely, Halász Ábel, 

Németh Ruben 
Honismereti vetélkedő országos 1. hely 

2. 
Kertics Anna, Varga Rebeka, 

Horváth Virág Alíz 
Honismereti vetélkedő országos 5. hely 

3. Nagy Gvendolin Arany János anyanyelvi tesztverseny országos 7. hely 

4. Regenye Tamás Titok német nyelvi verseny országos 7. hely 

5. Vonyó András Tudásbajnokság biológia országos 20. hely 

6. Lukács Írisz SUDOKU –matematika verseny megyei döntő 1. hely 

 



Sportversenyek: 

 

1. 
Regenye Tamás Atlétika: 800 m futás 

megyei 1. hely  
országos 10. hely 

2. 
Zsigó Zsanett Atlétika: 800 m futás 

megyei 1. hely  

országos 13. hely 

3. Kálmán Benedek Atlétika: kislabda dobás 
megyei 1. hely  

országos 20. hely 

4. Hanák Bernadett Atlétika: 2000 m futás megyei 1. hely 

5. Förköli Petra Atlétika: távolugrás megyei 1. hely 

Az elvégzett munkáért minden évben díjazzuk a tanulókat. A legjobbak a különböző 

kategóriákban vándorkupát kapnak, s ezt őrizhetik egy évig.  

A tanév díjazottjai a 2016/2017.tanévben következő tanulók lettek: 

Az év kisdiákja: Kertics Anna 

Az év tanulója: Nagy Gvendolin 

Az év sporttehetsége: Horváth Virág Alíz 

Az év sportolója: Kálmán Benedek 

Az év jó-tanuló jó sportolója: Regenye Tamás 

 

Ezúton is szeretném megköszönni a kollégáknak a színvonalas szakmai munkát, mellyel 

eredményessé tették az elmúlt tanévet! Azon munkálkodunk, hogy a ránk bízott gyerekekből a 

bennük rejlő értékeket minél nagyobb sikerrel és eredménnyel hozzuk felszínre.  

A tantestület szeretné megőrizni, a ránk, annyira jellemző: otthonosságot, családias légkört. 

Valamennyien arra törekszünk, hogy munkájukra, életükre igényes, felnőttként jól boldoguló, 

kiegyensúlyozott személyiségeket neveljünk. 

A Hajmáskéri Gábor Áron Általános Iskola dolgozóinak, a technikai dolgozóknak is 

szeretném megköszönni a pontos, precíz, szorgalmas munkát.  

Köszönjük a szülők és a Szülői Munkaközösség áldozatos munkáját! A különböző 

programok lebonyolításában sok segítséget nyújtottak. Támogatták iskolánkat a különböző 

rendezvények, kirándulások az év végi Diáknap megvalósításában.  

Szeretném megragadni a lehetőséget, hogy megköszönjem a Veszprémi Tankerület és a 

Hajmáskéri Önkormányzat, a Hajmáskéri Vállalkozók és minden iskolánkat Támogató 

Személy támogatását, mely iskolánk külső pozitív megítéléséhez nagyon fontos. 

 

A szünetben 2 hétig Kovács Botond és lelkes pedagógustársai, valamint Dancsó Valéria és a 

kultúrosok szervezésben 2 hetes nyári Erzsébet napközis táborban kezdheti meg a nyári 

szünetet 81 kisdiák. Köszönöm a szervezést, lebonyolítást minden résztvevőnek. 

 

Kívánom mindenkinek, hogy tartalmasan, vidám hangulatban teljék a nyári szünet, 

vigyázzatok magatokra, egymásra, hogy szeptemberben mindannyian együtt 

köszönthessük az új tanévet!   

 

Ékes Tamás 

igazgató 


