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Tárogató 

1. a osztály: Kovácsné Horváth Zsuzsanna 

Kovácsné Horváth Zsuzsanna vagyok, 1990-

ben kaptam tanítói diplomát Baján, az Eötvös 

József Tanítóképző Főiskolán matematika 

műveltségterületen. Nagy álmom teljesült így a 

diplomaosztón. Lelkesedésem, amely erre a 

pályára terelt, azóta sem csökkent, minden tanévet 

nagy izgalommal és kíváncsisággal várok. Nagyon 

szeretem a gyerekeket, szívesen foglalkozom 

velük. Főként az alsós korosztály az, amellyel a 

legkönnyebben találom meg a közös hangot. 

A tanítóképző elvégzése után nem kaptam Baján 

állást, így a környező falvakban kerestem, majd 

kaptam lehetőséget a tanításra.  

Sokáig dolgoztam falusi iskolákban, ahol nagyon 

sok tapasztalattal lettem gazdagabb elsős 

osztályfőnökként is. Később sikerült 

visszakerülnöm Bajára, és 2002-től a 

„Gyakorlóban” tanítok. A hosszú évek alatt 

folyamatosan képeztem magam: előbb rajztanári 

diplomát, majd pedagógus szakvizsgát szereztem. Voltam napközis nevelő is, most pedig 

osztálytanítóként segítem az alsós gyerekeket a megismerés útján.  

Nagyon szép feladat a miénk, elsős tanítóké: gyerekeket vezetünk be az olvasás, írás, 

számolás rejtelmeibe. Nincs annál jobb érzés, mint amikor már maguk birkóznak meg a 

betűk, számok kesze-kuszaságával, s tudom, hogy ezt az én segítségemmel érték el. 

Osztályaimat nagy türelemmel, és mindig segítő szándékkal vezettem, irányítottam, ügyelve a 

lassabban haladók segítésére, de a tehetségesebbek képességeinek kibontakoztatására is. 

Igyekszem nyugodt, bizalommal teli légkört kialakítani, ahol diák, tanító egyaránt jól érzi 

magát, ahol lehet hibázni, lehet örülni a másik sikerének. Fontosnak tartom, hogy közösség 

kovácsolódjon a gyerekekből, ahol a jókedv, a tolerancia, a humor is helyet kap. Mindennek 

igénye személyiségemből is adódik, mely kiegyensúlyozott, türelmes, csendes, derűs. 

Elsődleges teendőm elérni azt, hogy bizalommal forduljanak felém a gyerekek. Aztán a 

mindenkiben rejlő értékek feltárása az, ami a kicsi gyerekek számára is lényeges, hiszen így 

lesznek képesek hinni önmagukban, s ezzel a hittel tanulnak meg oly sok mindent. 

Törekszem arra, hogy minél változatosabb módon és játékosan tanuljanak, minél több inger 

érje őket. Sokszor tevékenykedünk tanórákon különböző munkaformában (párban és 

csoportokban) változatos módszerekkel. A gyerekek nagyon élvezik, és közben megtanulnak 

odafigyelni egymásra, megtapasztalják az alkalmazkodás, együttműködés fontosságát. 
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Két gyermek édesanyjaként tudom, hogy milyen nagy jelentőségű az a pillanat, amikor a 

féltve őrzött gyermek iskolába kerül. Az én lányaim már nagyok, de tisztán emlékszem arra a 

sok-sok izgalomra, aggodalomra, ami annak idején az iskolakezdésüket kísérte. Bizalommal 

adtam át őket az elsős tanító néninek, és már az első pár nap után megnyugodva láttam, hogy 

jól érzik magukat, és tudtam, jól döntöttünk, jól választottunk.  

Remélem, a kedves szülők is ezt fogják érezni, akik megbíznak bennem, s szárnyaim alá 

bocsátják kislányukat, kisfiukat. 

Tudom, hogy nem könnyű időszak az óvoda és az iskola közötti átmenet, szeretném, ha ez a 

legkevésbé viselné meg az osztályomba kerülő családokat, hiszen ez egy jelentős, családot 

érintő változás. 

Nyitott vagyok a szülők felé, nagyon várom őket is, mert szükséges az ő 

közreműködésük, segítségük is a sikerekhez, eredményekhez. Meghallgatom 

visszajelzéseiket, s próbálom velük együtt megoldani a problémákat, ha előfordulnak. Azt 

hiszem, nagyon szerencsés vagyok, mert eddig még mindig támogató és segítőkész szülői 

közösségekkel találkoztam.  

Fontos számomra és az iskola közössége számára is, hogy hozzánk minden gyerek 

szívesen járjon iskolába. Szeretném ezt a leendő kis elsősöknél is elérni: ne feszülten, 

rémülten, félelemmel lépjenek be reggelente az osztályba, hanem mosolyogva, vidáman, 

kíváncsian.   

Munkám során nagy figyelmet szentelek a gyerekek komplex nevelésének. Célom, hogy 

tanítványaim magabiztosan mozogjanak az őket körülvevő világban. Legyenek érzékenyek a 

szépre, a jóra, lássák meg másokban az értékeket, óvják a környezetüket. 

Mindezek tükrében magaménak érzem J. Wagele gondolatait: 

„ Vedd észre, hogy a gyermeket nem lehet kényszerrel tanítani. A puszta léted, a viselkedésed 

az, ami formálja. Éreztesd meg vele, mi helyes, mi nem. Ebből tanulja meg, mi a jó és mi nem. 

Támogasd és tégy meg mindent azért, hogyha felnő, elégedett és boldog legyen.” 
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1. b osztály: Serei Anita 
 

 

Általános iskolai tanulmányaimat az ének-

zenei iskolában végeztem, kórustag voltam, 

zongorázni tanultam. Már ekkor határozottan 

tudtam, felnőtt koromban gyermekekkel 

szeretnék foglalkozni. Németnyelvű 

gimnáziumban érettségiztem és felsőfokú 

nyelvvizsgát tettem. 1992-ben általános iskolai 

tanítóként államvizsgáztam, majd német nyelv 

nemzetiségi szakon szereztem diplomát. 2007-

ben differenciáló szakon fejlesztő 

pedagógusként végeztem, és szakvizsgázott 

pedagógus lettem. Három 15 éves fiam van. 

Egész életem középpontjában a gyerekek álltak 

és állnak. 

1992-1995 között egy faluban, 1995 óta 

ebben az intézményben tanítok. Jelenleg a 2. c 

osztály osztályfőnöke vagyok, ahol 

matematikát, magyar nyelv és irodalmat, 

környezetismeretet, éneket és erkölcstant, más 

alsó tagozatos tanulócsoportokban ének-zene és 

néptánc tantárgyakat tanítok. A felső tagozaton német nyelv tehetséggondozó szakkört tartok. 

A diákönkormányzat összekötő, segítő pedagógusa vagyok. 

   A tanórákra sokféle módszert és változatos munkaformákat tervezek, a tanulók 

szükségleteire és céljaira építek, mindeközben figyelembe veszem aktuális állapotukat. A 

tanórákon mennyiségileg, illetve minőségileg differenciálok, sőt a gyermekek az eszközöket 

is így használják, mivel minden egyes tanulónak más-más segít. Mivel minden területen 

kulcsfontosságúnak tartom a cselekvéses és a tevékenység-központú tanulást, törekszem 

minél több játékos mozgás beépítésére. A mozgás, a beszéd és a gondolkodás közötti 

kapcsolatnak kulcsszerepe van az anyanyelvi nevelésben. A sok közösen előadott mondókát, 

verset és éneket is sokszor mozgássor kíséri. Nemcsak a projektnapok tanóráinak 

megtervezésénél, hanem a tanítási órákon is törekszem több műveltségi terület kapcsolódási 

lehetőségére. Mindennapos a gyűjtőmunkák meghallgatása és a tanórai csoportmunkák 

beépítése az oktató-nevelő munkába. Ezáltal az önálló gondolkodásra nevelést és az 

alkalmazni képes tudást helyezem előtérbe, és itt tudok építeni a gyermekek más forrásokból 

szerzett tudására is. Segítek nekik, hogy egymás értékeit elfogadják és tiszteljék, melyhez 

nemcsak a hétfő reggeli beszélgetőkörök, hanem akár egy szövegfeldolgozás során 

megosztott saját tapasztalat vagy élmény elmondása is segít. Szaktárgyi tudásomat 

folyamatosan korszerűsítem, tapasztalataimat beépítem a tananyag sokoldalú feldolgozásába, 

melyben nagyon sokat segít az interaktív tábla. 
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A gyermekek személyiségét fejlődésében szemlélem, eközben törekszem a problémák minél 

előbbi felismerésére, amire azonnali segítségadással reagálok. Mivel nagyon szeretem a 

gyerekeket, korosztálytól függetlenül nagyon jó kapcsolatban állok velük. Tisztelem őket, 

minden esetben együttműködő módszereket alkalmazok, nyitott vagyok véleményükre és 

teljes személyiségük megismerésére.   

Az óvodából az iskolába való átmenet óriási lépés a gyermek életében, melyet 

gyermekként, anyaként és pedagógusként is átéltem. Vekerdy Tamás szerint az alsó tagozat 

első két évfolyamát az óvodához közelítve, egyetlen egységként kell kezelnünk. Így mindent 

megteszek azért, hogy az óvodából kilépő gyermekek számára a biztonságot adó, 

szeretetteljes környezetet meg tudjam teremteni. A legfontosabb a kezdő szakaszban, hogy 

megismerjem a gyermek személyiségét, felmérjem készségeit, és ezután figyelembe vegyem, 

mire van szüksége ebben a fejlődési időszakban, majd a gyermek képességeihez mérten 

differenciáljak. Az óvoda-iskola átmenet megkönnyítésének célja az önbizalom erősítése, a 

gyermekek tudásvágyának ébren tartása és a képességek széleskörű kibontakoztatása. 

Folyamatosan figyelek arra, hogy a tudást úgy adjam át, hogy az számukra szinte élmény 

legyen. Minden gyermek valamiben tehetséges. Fontos feladatom ennek minél korábbi 

felismerése, és még fontosabb annak folyamatos ápolása.   

Maria Montessori példaértékű munkásságú pedagógus szerint minden gyermekben él a 

cselekvési vágy és a világ megismerésének igénye, melyhez folyamatosan kell biztosítani a 

megfelelő környezetet. A következő gondolatával nap mint nap azonosulni tudok akár egy 

csoportmunka, akár egy játékos tanulás pillanatában. Nagy szeretettel és a következő sorokkal 

várom a leendő elsősöket: 

„A boldog gyerek a helyes nevelés bizonyítéka. A tanár legnagyobb sikere, ha elmondhatja, a 

gyerekek úgy dolgoznak, mintha ő a világon se volna.”  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VONATKERTI NAPLÓ  XXV. évf. 6. szám (258.) február 

 

6 

 

Tárogató 

Matematika szakkör 
 

Kiemelt fontosságúnak tartja iskolánk a tehetségekkel való foglalkozást.  

A matematika szakkörön a 3. és 4. évfolyamos tanulók vesznek részt. Gondolkodtató, 

érdekes, logikai feladatokat oldanak meg. A szakköri tagok kiválasztása a harmadik év elején 

történik, de évközben a szaktanár javaslata alapján is lehet csatlakozni.  

A Zrínyi Ilona Megyei Matematikaversenyen évek óta részt vesznek tanulóink, az országos 

fordulóba több tanítványunk bejutott. 

 

Bakos Barbara 

 

 

Testnevelés a Bajai Eötvös József Általános Iskolában 
 

 

Iskolánk életében kiemelt helyet foglal a testnevelés. Az idei tanévben minden 

évfolyamhoz elért a mindennapos testnevelés programja. Az elsőtől hatodik évfolyamig heti 5 

órában, a 7-8. évfolyamon heti 3 délelőtti és 2 fakultatívan választható délutáni órában valósul 

meg. A program kiegészül a 6 évfolyamon működő emelt szintű testnevelés programjával, 

ami azonban már az idei tanévben nem indult 

el.  

A magasabb színvonalú sportoláshoz a 

kedvező táptalaj azonban nem változott. A 

normál osztályoknál is a testnevelést szakos 

tanárok oktatják. Az alsó tagozaton 

igyekeztünk megadni nagyobb óraszámban a 

testnevelésórákat, ami jó alapja lehet a 

gyermek későbbi önálló sportágválasztásának. 

A testnevelés tantárgy magába foglalta a 

normál osztályokban is a hagyományos 

atlétikai, labdás és torna jellegű órák mellett a 

judo alapjainak oktatását is. Judo órákat 1-2. évfolyamon tanulnak a gyerekek heti 

rendszerességgel. A 3. és 5. évfolyamon kétheti váltásban bevezettük az úszásoktatást, ezáltal 

sikerült nagyobb vízbiztonságot adni a gyerekeknek. A kosárlabdaórák is egy órával 

megnövelték az óraszámot. Ezt a sportágat 1-3. évfolyamig tanulják a gyerekek a 

testnevelésórákba ágyazva. A mindennapos testnevelés bevezetésével néptánc modult 

indítottunk el az 1-4. évfolyamokon. A mozgásvágy nem korlátozódhat csak a délelőtti 

órákra. Ezért fontosnak tartjuk, hogy a tanórákhoz csatlakozó délutáni időszakban a kedvük 

szerint válasszanak tanulóink a kínált programjainkból. Lehetőséget biztosítunk az 1-2. és a 3-
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4. évfolyamos fiúknak és lányoknak is labdarúgás és a kosárlabda edzések látogatására. 1-8. 

évfolyamig várjuk a tornászni szerető lányokat, illetve egy játékos atlétikafoglalkozás is 

elérhető minden alsós diák számára. A judo és kézilabda sportágat kedvelők is iskolánk falain 

belül találhatnak edzésekre.  

Fontos láncszem a mozgás megszerettetésében a Gyaxi DSE tömegsport-akciója, ami nagy 

hagyományokra tekint vissza. Havonta egy alkalommal hol kerékpár, hol gyalog, hol vízi 

túrát szervez a DSE. Ezekre az eseményekre iskolánk tanulóin és tanárian kívül a szülők is 

bekapcsolódhatnak. 

Iskolánkban a testnevelés célja, hogy tanulóink közül minél többen a sportot, a 

mozgást szerető, elfogadó emberekké váljanak! 

 

 

Andrási Barna, a testnevelést tanítók munkaközösségének vezetője 
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Tárogató 

 

A kórusról 
 

 

"Ahol a szavak elhagynak bennünket, ott kezdődik a zene." 

 

(Heinrich Heine) 

 

Iskolánkban az énekelni, szerepelni vágyó gyermekeket szívesen fogadja az énekkar. 

A heti 2 óra kórusfoglalkozást Czinege Hajnalka és Ugrainé Nagy Zsuzsanna vezetik. Ebben 

az évben kórusunkba harmadikostól a nyolcadikos korig jelentkezhetnek a tanulók (a 

másodikosok a 2. félévtől). Sok-sok szereplés várja a kórustagokat a tanév során: pl. a már 

hagyományos Éneklő Nap október elsején, a karácsonyi műsor, a gyertyagyújtásokhoz 

kapcsolódó dalolás, az Éneklő Ifjúság kórustalálkozó, a tinódis avatás, a ballagás. Volt már 

alkalmunk énekelni az Egri Dalosünnepen és a Gyakorlóiskolák I. és II. Országos 

Kórustalálkozóján is.  

 

Egy jókedvű, tettre kész csapat vagyunk. Csatlakozz hozzánk Te is! 

 

 

Ugrainé N. Zs. 
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Tárogató 

Idegennyelv-oktatás 
 

Iskolánkban első idegen nyelvként minden gyermek az angol nyelvet tanulja.  

1-2. évfolyamon játékos formában, szakkörként választhatják az érdeklődők. 

Harmadik osztályban heti egy, negyedik osztálytól heti három órában, csoportbontásban 

folyik az angol nyelv oktatása. 

Tanulóink rendszeresen jelentkeznek írásaikkal a Vonatkerti Napló nyelvi rovatában, 

esetenként az iskolatévé adásaiban. A gyerekeknek lehetőségük van a különféle tanulmányi 

versenyeken való részvételre is, bár a pénzdíjas versenyek az utóbbi időkben nem olyan 

népszerűek. 

Második idegen nyelvként ötödik osztálytól lehetőség van a német nyelv tanulására. 

 

Feketéné Király Margit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

English is fun! 
 

Az 1. és 2. évfolyamos tanulók játékos angol szakkör keretein belül ismerkedhetnek az 

angol nyelv szépségeivel.  

A hetente szervezett délutáni foglalkozásokon a játéké a főszerep. A mondókázás, énekelés 

mellett interaktív táblán játékos feladatmegoldás varázsolja mókává a nyelvtanulást. 

Sok szeretettel várunk minden érdeklődő kisdiákot a jövő tanévben is! 

 

Tiralla Tímea (Timi néni) 
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Német szakkör az iskolában 

Évek óta lehetőséget nyújt az iskola, hogy a gyerekek felső tagozaton második idegen 

nyelvként a németet válasszák. A szakkör heti két órában 2 csoportban (kezdő és haladó) 

működik Serei Anita és Galántai Judit vezetésével.  

Galántai Judit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tárogató 

 

Ötödik Észforgató tanulmányi verseny 
 

Az idei tavaszon ötödik alkalommal várjuk a versengeni szerető alsó tagozatos 

kisdiákokat a számukra rendezett tanulmányi versenyeken.  

A versenysorozat célja, hogy a gyerekek minél többször megtapasztalhassák, hogy valamiért 

erőt megfeszítve küzdeni és eredményt elérni remek érzés. A vetélkedőkön mindenki 

indulhat, aki nagyon szeret olvasni, csevegni, helyesen írni, számolni vagy angol nyelven 

feladatokat megoldani. A versenyzők az egyes versenyszámokban önállóan, míg máshol 

csapatban gondolkodnak a feladványok megoldásain.  

A versenyek anyagát a tanító nénik állítják össze, figyelembe véve a tantárgyi sajátosságokat, 

és a tanulócsoportok általános fejlettségét. Valamennyien nagyon örülünk annak, hogy 

minden évben egyre több és több tanuló indul egy, vagy több versenyszámban. A nagy 

érdeklődésre, lelkesedére való tekintettel alkalmanként osztályszintű megmérettetésre is 

szükség van.  

A legeredményesebben szereplő tanulók meghívást kapnak az ünnepélyes díjkiosztóra, 

ahol büszkén vehetik át az elismerő okleveleket és a szülői közösség támogatásával vásárolt 

ajándékokat.  

 

Nemes Gáborné alsó tagozatos munkaközösség-vezető 

 

K
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Tárogató 

Kedves Gyerekek! 
 

Üdvözöllek benneteket egy különös 

meseországban, amit úgy hívnak: könyvtár. 

Ez a varázslatos hely a csend és a nyugalom világa, 

ahol az olvasóra különös kalandok várnak, szomorú 

vagy éppen vidám történetek, attól függően, hogy ki, 

milyen könyvet vesz a kezébe. A könyvtár csendjében 

be lehet barangolni a fantázia távoli birodalmait, és a 

képzelet szárnyán elrepülhetünk messzi-messzi 

galaxisokba. Várnak ránk egzotikus országok, hullámzó 

tengerek, vad dzsungelek, szelíd lombhullató erdők, 

állatokkal népes szavannák, rideg sivatagok, vagy a 

sarkkörök örökké fagyos jég borította hegyei.  

Ehhez nem kell mást tenni, mint csendben leülni egy 

székre, és fellapozni egy kedvünkre való könyvet. A 

lapokról lovagok, királyok, hercegnők, sárkányok köszönnek vissza ránk, autókon, repülőkön, 

űrhajókon, tengeralattjárókon, modern vonatokon utazhatunk. Olyan állatokat, s növényeket 

ismerhetünk meg, amikről még sosem hallottunk. A múlt, a jelen és a jövő mind megtalálható 

a könyvtárban. 

Mert olvasni jó! Az egyik legjobb dolog a világon.  

A könyvtárban magányosan, csoportba verődve, esetleg baráttal, osztálytárssal, testvérrel is 

olvashatsz. A csöndre azonban mindig, mindenkor ügyelni kell! 

Ami különösen fontos, ha megtetszik egy könyv, azt kikölcsönözheted, s utána hazaviheted, 

hogy a kalandok otthon is folytatódhassanak.  

A programokat könyvtári órák is színesítik, illetve két számítógép is a rendelkezésetekre áll, 

amin gyűjtőmunkát végezhettek. 

Sok mindent írhatnék még, de a legjobb lesz, ha személyesen tapasztalod meg, hogy milyen 

hely ez a könyvtárnak nevezett különös meseország. 

Szeretettel várunk benneteket! 

 

Osztrogonácz Miklós 
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Tárogató 

Gyaxi DSE – hétpróba túrasorozat 

 
 

Iskolánkban már 25 éves 

hagyománya van a hétpróbás 

túrasorozatnak, amely ebben az évben a Baja–Rio 2016 nevet viseli.  

Ősszel kerékpártúrával kezdünk, ezután gyalogtúrák következnek, a 

legtöbbször a Mecsekben, és a szekszárdi dombvidéken. Időnként 

télen hótaposó túrát is szervezünk. A régi hagyományokat 

felelevenítve van éjszakai bátorságpróba is. Egy decemberi szombaton 

a Mikulással is találkozhatunk az erdőben. Tavasszal egy hosszabb 

utat teszünk. Az elmúlt évben a pécsi hegytetőn jártunk a Misinatető, 

Nagy-Tubes környékén. Májusban a Sugovicán kenuval, illetve 

sárkányhajóval eveztünk. Utolsó program a próbazárás, amit jó idő 

esetén a szülői egyesület által fenntartott Göndör Diáktanyán tartunk. A környező terepen egy 

rövid távú, de vidám, ötletes erdei akadályversenyt kell teljesíteni csapatokban. Lajhármászás, 

célba dobás, íjászat (korábban kispuskával célba lövés), gólyalábazás teszik érdekessé a 

programot. A legalább 5 próbán résztvevők a sorozat emblémájával ellátott pólót kapnak. Aki 

mind a hetet teljesíti, annak még külön meglepetést is jár. 

Az utóbbi években alkalmanként kb. 140-160 fő járt rendszeresen a túrákra. A családok 

együtt jönnek, jobban megismerhetik egymást az osztályba járó gyerekek, szülők, újabb 

barátságok szövődhetnek. Nagy élményt nyújt a csodálatos, szép tájakon való túrázás. 

Ismerkedhetünk az ott élő növényekkel, állatokkal. 

 Minden próbázni vágyót szeretettel várunk a túrasorozatunkon! 

 

Balatoni Zsolt 
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Tárogató 

 

Diákönkormányzatunkról 
 

 

Iskolánkban diákönkormányzat működik, amely a tanulók és közösségeik érdekeit 

képviseli. Céljaink közt szerepel a gyermekek saját iskolai életének szervezésében, a 

programok lebonyolításában való tevékeny részvétel szervezeti és működési feltételeinek 

megteremtése. Fontos, hogy a gyermekek jogainak és kötelességeinek a nevelőtestülettel és a 

szülőkkel közös megegyezésen alapuló gyakorlását és teljesítését a diákok ellenőrizhessék. 

Diákönkormányzatunk feladata nagyon sokrétű, ilyen például a tanulók tanuláshoz való 

pozitív megerősítése, hasznos tevékenységek szervezése. Egészen tanéven át kéthetente 

ülésezünk, ahol minden osztályt 2-2 tanuló képvisel. Ezek felső tagozatos diákok, akik egyben 

összekötők az alsó tagozatos testvérosztályokkal. Az ülések parlamentárisak, ahol a megjelent 

képviselőket demokratikus úton választják meg minden tanév elején. Az üléseken meghívott 

vendégek is részt vehetnek. 

Diákönkormányzatunk féléves munkatervek, illetve a szervezeti és működési szabályzat 

alapján működik, amelyet folyamatosan segítek és koordinálok. Élükön diákelnök áll, akit az 

iskola tanulói választanak meg, majd ünnepélyes beiktatáson vesz részt, végül esküt tesz, és 

egész tanéven át lelkiismeretesen végzi munkáját. 

Az üléseken túl minden évben megrendezzük hagyományos programjainkat, ilyen például a 

Kereszttűz, a belső pályázatok véleményezése, a tanulmányi munka értékelése, a fenyőfa 

feldíszítése általunk készített díszekkel, a farsangi bál és a papírgyűjtés megszervezése, 

lebonyolítása. Minden tanévben közös ötleteken keresztül újítunk, azaz változatosabbá 

tesszük a gyermekek hétköznapi életét. 

Iskolánk szerencsésnek mondhatja magát, 

mivel a diákelnök és a megválasztott képviselők 

minden tanévben igazán lelkes közösségként 

munkálkodnak. 

Serei Anita 

DÖK összekötő tanár 

 

 

 

 

 

 

Gyuricza Luca 2. b 
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Tárogató 

 

Gyermekeink egészsége 

 

 
 

Az iskolának a 2005/2006–os 

tanévtől van önálló védőnője. 

Elsődleges feladataim közé tartozik a 

gyermekek egészségének védelme és 

egészségkultúrájának kialakítása. Az 

intézmény saját orvosi rendelővel 

rendelkezik, ahol az iskolaorvosi 

munkán kívül védőnői tevékenység is 

folyik. Munkám szorosan 

kapcsolódik az iskola 

egészségfejlesztési programjához. A rendelőben az iskolaorvossal közösen végezzük a 

gyermekek szűrővizsgálatát (2., 4., 6. és 8. évfolyamon), védőoltásait (6. és 7. évfolyamon), 

valamint figyelemmel kísérjük a tanulók fizikai, mentális és szociális fejlődését. Szintén itt 

történik a gyermekek testnevelés csoportba való besorolása is.  

Egészségfejlesztő előadásokat tartok tanórákon belül és azokon kívül is, valamint délutáni 

foglalkozások keretén belül csecsemőgondozási tanfolyamot, elsősegély-nyújtó tanfolyamot 

és katasztrófavédelmi tanfolyamot vezetek, amelyeket követően az érdeklődők versenyeken is 

részt vehetnek. Aktívan közreműködök a gyermekek egészséges életmódra nevelésében, 

egészségfejlesztésében, valamint az egészségtudatos magatartás kialakításában és 

fejlesztésében. 

Az iskolában rendszeresen tartok 

tanácsadásokat és fogadóórákat, amelyeken 

a gyermekeket is, a szülőket is mindig 

szívesen látom, ha problémájuk van, vagy 

ha segítségnyújtásra van szükségük. 

 

 

 

Nagyné Szabián Zita védőnő 
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Tárogató 

Sakk 
 

Iskolánkban már több évtizede folyik 

sikeresen sakkoktatás. Az utóbbi években ez 

szakköri formában történik. A szakkör időpontja a 

napközis tanulási időhöz igazodik, ugyanis a 

tanulási idő után 15.30 órától 17.00 óráig tart. 

A szakköri tagok kezdő (1-2. évfolyamosok) és 

haladó (2-5. évfolyamosok) csoportokat alkotnak. 

Tanulóink a sakkozást szakszerűen a versenysport 

szerint sajátítják el, beleértve a sakk írásának, 

olvasásának ismeretét is. Fontos megemlíteni, hogy 

nem versenyzőket képezünk, de a legtehetségesebbek és legszorgalmasabbak az itt szerzett 

ismeretekkel később sikeres versenyzőkké is válhatnak, mint ahogy erre már több példa is 

van. 

A fő cél mégis az, hogy a sakkozás ismerete a gyermekeket logikus gondolkodásra, 

sportszerűségre, stressztűrésre nevelje a hasznos és kellemes időtöltés mellett. 

 

Berényi Tibor szakkörvezető 

 

Bemutatkozik a napközi 
 

Iskolánkban az alsó tagozatos tanulók több 

mint 90 %-a igényel napközis ellátást.  

Az étkezések ebédlőnkben pontos időbeosztás 

szerint zajlanak, amelyet a Baja Menza Kht. biztosít 

számunkra. A délutáni foglalkozások 10 csoportban 

folynak, ami nemcsak a házi feladatok elkészítését 

jelenti, hanem változatos szabadidős tevékenységeket 

is. Részt veszünk az iskolai programokon, színházi 

előadásokon, vendég előadók műsorain, városi 

rendezvényeken. A nagyobbak korcsolyázni mennek, 

a városi könyvtárban vagy a múzeumban szerezhetnek új ismereteket, élményeket. Péntek 

délutánonként játszóházat szervezünk kollégáimmal, ahol kézműves foglalkozásokon, 

sportjátékokon, vetélkedőkön, mesedélutánokon szórakozhatnak a gyerekek. Fontosnak 

tartjuk az egészséges életmódra, valamint a szabadidő hasznos eltöltésére való nevelést. 

A napközis csoportvezetők mindent megtesznek azért, hogy tanulóink jól érezzék 

magukat a közösségben.  

Buzásiné Berényi Márta napközis munkaközösség-vezető 
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Tárogató 

Kiállítás-megnyitók 

 

„A művészet épp olyan szükséglete az embernek, mint az evés és ivás.” 

Fjodor Mihajlovics Dosztojevszkij 

 

Nem minden iskola tudhat 

magáénak egy kiállítótermet, 

galériát, amely által a benne élő 

közösség újra és újra gazdagodhat 

különböző vizuális élményekkel. 

Intézményünkben 1995 óta 

havonta nyílnak kiállítások, 

meglévő hagyományaink 

egyikeként. 

A bajai művészek mellett hívunk 

az ország különböző pontjain 

élőket is. Fontos szempont, hogy a különböző műfajok megjelenjenek a bemutatott alkotások 

által. A grafikák, fotók, akvarellek mellett láthatunk különböző anyagból készült plasztikákat 

is. 

Vannak állandó kiállítóink is. A „Vizusok” mestermunkáikkal, a „Jelkysek” kerámia szakos 

növendékei szemet gyönyörködtető kerámiáikkal kedves vendégeink. 

A programot iskolánk tanulóinak alkotásaiból válogatott kiállítás zárja, amely a legkedvesebb 

nekünk. 

A hétfői nap a felnőtteknek szóló megnyitó, kedd reggelén pedig a tanulóközösséghez 

szólunk. Ha lehetőség nyílik rá, akkor az alkotó is megjelenik. Ez azért is örvendetes, mert 

lehetőség van arra is, hogy a gyermekek kérdezzenek a kiállító művésztől. Így közvetlen 

kapcsolat alakul ki a festő, a szobrász, a fotós vagy a grafikus és a látványokat befogadó 

gyermekek között. Rajzórákon megtekintjük a bemutatott alkotásokat, beszélgetünk róluk, 

miközben azt is gyakoroljuk, hogy miként kell egy kiállítóteremben viselkedni. 

A látásmód, az ízlés, a gondolkodás egységében történő gazdagodás, fejlődés nagy 

érték, kincs, amelyet folyamatosan kínálnak a kiállítás-megnyitók színes eseményei. 

 

Szilaski Mária 
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http://idezet.info/muveszet/a-muveszet-epp-olyan-szukseglete-az-embernek-mint-az-eves-es-ivas-7449.html
http://idezet.info/szerzo/fjodor-mihajlovics-dosztojevszkij
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Tárogató 

 

Rajzszakkör 
 

Ha alkotsz, akkor nem leszel átlagos. Nem számít, hogy mit, műtárgyat vagy egy pár 

zoknit. Csak újat alkotni, ennyi az egész, és az te vagy a nagyvilágban. Nézheted, hallhatod, 

vagy olvasva, vagy érezve, de elárul valamit rólad, így több leszel másoknál. 

 

Ha hétfő, akkor rajzszakkör… Igen, 

hétfő délutánonként kezükben a 

rajztáblájukkal és rajzdobozukkal igyekvő 

kisgyermekeket láthatunk a folyosókon. Jó 

ideje már, hogy a tehetséggondozásnak ez a 

színtere jelen van az iskolában. 

Szükségességét bizonyítja a tény, hogy 

elfoglaltságuk mellett is igénylik a 

kisdiákok. 

Elsősorban rajzpályázatokra készülünk, időigényesebb technikákkal dolgozunk. A 

legnagyobb sikerélményt az adja, hogy lehetőség van az alkotások igényes befejezésére. A 

szakkörök végén kiterítjük a rajzokat, festményeket és beszélgetünk róluk. Ezzel egy olyan 

látásmódot és nyelvezetet sajátítanak el az alkotó gyermekek, amely lehetővé teszi, hogy egy 

vizuális élményről (képről, szoborról, tájról) el tudják mondani hozzáértő módon 

véleményüket. 

A csillogó szemek, az elmélyült alkotói tevékenységek, a rajzolás szeretete együtt 

jellemzik a szakkör óráit. Kell-e ennél több? 

Szilaski Mária 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VONATKERTI NAPLÓ  XXV. évf. 6. szám (258.) február 

 

18 

 

Tárogató 

 

Iskolatévé 
 

 Péntekenként reggel már ¾ 8-kor 

elcsendesedik iskolánk folyosója. 

Mindenki a tantermekben tartózkodik. Vajon mi ez 

a csend? Nem az órák kezdődnek korábban ezen a 

napon, hanem az iskolatévé sugározza heti műsorát. 

Az adásokat a gyerekek készítik felnőtt segítséggel. 

2 stáb dolgozik azon, hogy minden héten friss 

információhoz jussanak diákjaink. Híreink 

természetesen az iskolánkról szólnak, tanulóink 

eredményeiről, sportéletéről, művészeti sikereiről és 

minden olyan eseményről, ami nálunk történt és 

történik.  

 Már 1986 óta, 30 éve van iskolatévénk. Ezen a héten a 873. adást készítjük. 

 

Kovácsné Tettinger Mária 

 

 

Továbbra is iskolagyümölcs-program 

iskolánkban 
 

 

Az idei 

oktatási évben 

is folytatódik az 

iskolagyümölcs-program intézményünkben. 

Már hatodik esztendeje, hogy szeptembertől 

júniusig minden héten friss, I. osztályú 

magyar gyümölcsöt kapnak a program 

keretében a kisdiákok. Az együttműködési 

megállapodás értelmében az első félévben 

almát és körtét, a második félévben almát és 

2 dl-es 100 %-os gyümölcslevet kap minden 

tanuló az 1-6. évfolyamon.  
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Tárogató 

 

Erdei iskola 
 

 

 Intézményünk sok éve alkalmazza az erdei iskolát, mint módszert a tanulók más 

tanulási környezetbe helyezésével. Ötödik osztályos korukban május folyamán 4 napos erdei 

iskolában tanulnak a gyerekek.  

Az egyes helyszíneket forgószínpadszerűen közelítik meg. Minden nap egy helyszín: Türr 

István Múzeum, Máriakönnye – Vodica, Faldum Lovastanya, pörbölyi Ökoturisztikai 

Központ. Mindenhol a helyszín adta lehetőségeket használják fel a pedagógusok és a tanulók. 

Többek között megismerkednek a vodicai tanösvénnyel és a helyi szakrális sajátosságokkal. 

A múzeumban részletesen láthatják Baja történetét, gazdasági és helytörténeti sajátosságait. A 

gemenci ártér élővilágával a pörbölyi túra és skanzenlátogatás során találkozhatnak.  

A 4 nap nagyon nagy élményt és rengeteg információt hordozva mutatja meg 

településünket és annak környezetét.  

 

 

Kökény István 
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Tárogató 

 

Néptánc oktatás a Gyaxiban 
 

Immár négy éve, hogy a mindennapos 

testnevelés, illetve testmozgás bevezetése 

lehetőséget adott arra, hogy az alsó tagozatosok 

órarendbe épített tanóraként néptánc oktatásban is 

részesülhetnek.  

Az elsősök idén Balatoni Zsolti bácsival kezdtek 

ismerkedni a népi játékokkal, a 2. osztályokban 

Serei Anita néni adja át a tanulóknak a táncos 

népi kultúra ismereteit és a 3-4. évfolyamon 

Enikő néni tanítja a néptáncos motívumokat a diákoknak. 

Az első néptáncórák mindig nagy várakozással telnek gyerekeknek, szülőknek egyaránt, 

hiszen nem tudják, hogyan fog tetszeni a tanulóknak ez a mozgási ágazat. Az elmúlt évek 

tapasztalatai azt bizonyítják, hogy a néptánc nem okozott senkinek csalódást. A vidám 

körjátékok, a vicces kiszámolók, az érdekes népi játékok biztosítják a kellemes hangulatot, az 

örömteli tanórákat. A későbbiekben bekapcsolódó táncos motívumok természetes részei 

lesznek a néptáncóráknak, a párban táncolás egy bizalmasabb kapcsolatot alakít ki a 

gyermekek között. Néptánc közben játékosan és szinte észrevétlenül fejleszteni lehet a 

gyermekeket több területen is: fizikai állóképesség, egyensúly- és ritmusérzék, hallás, 

testtartás, zenéhez való alkalmazkodás, térérzék, mozgásmemória, koncentráció, figyelem, 

társaikhoz való alkalmazkodás. 

Célunk az, hogy a gyermekek a népzenét, néptáncot kedvelő felnőttekké váljanak, felkeltsük 

érdeklődésüket a magyar népi kultúra iránt és megismertessük őket a magyar táncok 

alapelemeivel. 

Intézményünkben négy éve alakult a Katica Tánccsoport, ahol szakkör keretein belül 

ismerkedhetnek a gyermekek a néptánccal. Már több fellépése is volt a csoportunknak, tavaly 

táncoltunk a Bajai Szüreti Fesztivál című rendezvényen, Nagybaracskán a Gyermek Néptánc 

Találkozón, a Tinódi-napok kulturális műsorán, és a nyolcadik évfolyamosok 

táncbemutatóján is lehetőséget kaptunk, hogy bemutatkozzunk a közönségnek. 

Szeptembertől a „Katicások” immár két csoportban folytatják a megkezdett munkát, bővült 

létszámmal, hiszen sok első osztályos kisdiák csatlakozott hozzánk. Jelenleg a két csoportban 

32 gyermek tanul táncolni. A kisebbekkel gyermekjátékokat, egyszerűbb tánclépéseket, a 

nagyobbakkal komolyabb néptánc motívumokat is tanulunk.  

A második félév folyamán újabb fellépésekre készülünk, a Tinódi-napokon idén is 

megnézhetik táncainkat, amelyre szeretettel várunk minden érdeklődőt! 

 

Kapornyai Enikő néptánc pedagógus 
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Így írunk mi… 

 

Mi is volt 

  
Mi is volt, míg életemet éltem? 

Nem tudom, mert csak bősz öntudat, 

Eléltem már sokat, nem is értem, 

Lelkemben ész emléket kutat. 

 

Mi is volt, míg leperegtek évek? 

Elfakult, sötét az értelem. 

Sok idő, de rájövök, hogy élek, 

És átjárja testem érzelem. 

 

Mi is volt, míg válaszokra vártam? 

Megértem a világ válaszát, 

Hozzám ért és vele együtt szálltam, 

S megláttam a szeretett hazát. 

 

Müller Milán 

8. c 

 

 

 

 

 

 

Színvilág 
 

Papíron a festett ábra 

Különböző árnyakon, 

Fantázia kis világa 

Kockát rajzol szárnyakon. 

 

Kék és sárga, fent az égen. 

A zöld lent irigykedik, 

Türkiz áll lent a vidéken, 

Szárnyakról képzelődik. 

 

  Müller Milán 8. c 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nagy Luca 3. b 
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Így írunk mi… 
 

Sorakozó 

 

No, hát! Alig hogy kilépek, 

Jönnek felém a zöldségek. 

Tálam előtt sorban állnak, 

S jelentkeznek salátának. 

- Fejes vagyok - szól az egyik, 

- Remélem, hogy velem kezdik. 

Másodiknak ki jön sorra? 

A nagyorrú bősz uborka. 

A paprika máris mérges: 

ENGEDJENEK AZ EDÉNYHEZ! 

Szól a paradicsom: - Nekem 

A tál közepén a helyem. 

Itt állok hetek óta, 

Füllent nagyot az uborka. 

Burgonya úr mit tülekszik? 

Azt se tudja, hogy mi lesz itt! 

Tolonganak békétlenül, 

De mindenki sorra kerül. 

S beválnak nem katonának, 

Csupán vegyes salátának. 

 

Kismándor Bátor 5. b 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pápai Zsófia 2. a 
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Simonyi Zsigmond helyesírási verseny 
 

 A helyesírási verseny iskolai fordulóján az alábbi tanulók munkái érték el a 

továbbküldéshez szükséges pontszámot: 

 

Ugrai Réka 

Csorba Melinda Lilla 

Pálfi Ágnes 

Fodor Kinga 

 

A fenti tanuló közül Fodor Kinga, Csorba Melinda Lilla és Ugrai Réka kapott meghívást a 

megyei fordulóra. 

 

 Gratulálunk a szép eredményekhez! 

 

Kovácsné Tettinger Mária 

 

 

Szép magyar beszéd verseny 
 

 

Az iskolai forduló eredményei: 

 

5-6. évfolyam: 

1. Csorba Melinda Lilla 

2. Mészáros Janka 

3. Kollár Fanni 

 

7-8. évfolyam: 

1. Tóth Csenge 

2. Bencze Vivien 

 

 

 

Az 1. helyezettek képviselték iskolánkat a városi versenyen. 

 

Eredmény: 

Csorba Melinda Lilla 2. helyezést ért el. 

 

 

Kovácsné Tettinger Mária 
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Talajgerendát kaptunk 
 

Kovács T. László és Borszékiné Gábris Virág, 

az Eötvös József Főiskola oktatóinak szakmai terve 

alapján pályázatot nyújtottunk be a Magyar Testnevelő 

Tanárok Országos Egyesületéhez a torna oktatásához 

szükséges sportszervásárlás céljából. A pályázaton 

nyert talajgerendát február 17-én vehették birtokba 

tanulóink. 

A Nemzeti alaptanterv testnevelés és sport 

műveltségterület célkitűzéseinek megvalósításához 

hozzájárul az iskolai testnevelésórákon az örök 

értékeket képviselő tradicionális sportágak oktatása. A 

torna jellegű feladatok tematikai egységben javasolt 

feldolgozása igényes és sokoldalú mozgáskultúrával, 

magas szintű cselekvésbiztonsággal ruházza fel a 

tanulókat. Fejlesztési céljai között szerepel a kiemelt 

motoros képességek fejlődése, különös tekintettel a test 

erejére, az ízületi mozgékonyságra, az izomérzékelésre, 

a téri tájékozódó és az egyensúlyozó-képességre, 

valamint a kreativitásra, az improvizációra és az önkifejezésre való törekvés.  

A gerendán elsajátítandó elemek gyakorlása mindig a talajon kezdődik, majd az alátámasztási 

felület csökkentése és a gerenda magasságának növelése fokozatosan történik. A talajgerenda 

az elemtanulások, illetve -gyakorlások során könnyített feltételt biztosít, valamint 

alkalmazásával az egyidejű gyakorlás intenzitása könnyen növelhető. S mivel a gerenda 

vízszintes felülete egy szintbe hozható a szőnyeg magasságával, a gyermekek önálló 

feladatvégzése - a balesetveszély nagymértékű leredukálásával - biztonságosabban oldható 

meg. 

Köszönjük szépen a támogatást! 

Fajszi Éva igazgatóhelyettes 
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Értékelő ülésünkről 
 

Diákönkormányzatunk tagjai összeültek.  

Megjelent az elnök, majd a képviselők. Mindenki leült egy padba, mintha igazi párt 

lennénk. Anita néni az elnök mellett ült, segítette, támogatta a mi Rékánkat, sőt átvette a szót, 

ha éppen senki nem szólalt meg.  

A január 22-i ülésünkön megvitattuk az első félév munkáját, majd értékeltük azt. A területi 

összekötők beszámoltak, azaz elmondták a véleményüket az első félévről. A diákelnökünk 

szerint jól zártuk ezt a félévet, szereti az elnökséget és teljesen elégedett a DÖK munkájával. 

Persze a vélemények megoszlanak, ugyanis egy tanuló nem érzi jól magát csapatunkban, tőle 

Anita néni sok jó ötletet vár. A nyolcadikosok elmesélték: számukra ez az első félév egy kész 

rémálom volt, én is így gondolom, szóval örülök, hogy vége.  

Ezután Anita néni átnyújtotta az elnöknőnek a második félévi munkaterv nyersanyagát, és 

kérte, gondolkodjunk, „ötleteljünk” mi is. Utána pedig csak beszélt-beszélt és beszélt, habár 

kérdezett minket, hogy van-e ötletünk, de a társaság így a hetedik órában már kicsit aludt, 

mégis egy-két ember próbált kitalálni pár pofás dolgot. Eszünkbe jutott a kutyabemutató, amit 

előző év végén rendezett a diákönkormányzat. Próbáltunk hasonlót kitalálni, egyelőre semmi 

eredménnyel, de a mi kis csapatunk nem adja fel! Így ezt házi feladatnak kaptuk meg.  

A második félév tervéről a következő ülésünkön véleményezünk és szavazunk. 

 

Komjáti Kata 8. b 

 

 

DÖK 
 

 

Szerdán, ebben a félévben másodszor, összegyűlt a diáktanács. Szerencsére sokan 

voltunk ott, hogy tájékozódhassunk az aktualitásokról.  

Fő napirendi pontjaink voltak a második féléves munkaterv megvitatása, véleményezése, új 

ötletek meghallgatása és a szombati játszóházra DÖK-tagok toborzása. Az ötleteket Anita 

néni továbbítani fogja a pedagógusok felé, habár ő nem mindennel értett egyet. A 

munkatervet, egy kiegészítéssel, egyhangú igennel fogadták el tagjaink. Végül sikerült 

jelentkezőket gyűjtenünk a játszóházra. 

Eredményes volt a munkánk ezen az ülésen is. Remélem, hogy a következő találkozás 

is ilyen jó hangulatban fog telni. Szép délután volt. 

 

Vinkó Réka 8. a 

 

 

DÖK DÖK DÖK 

Vuity Evelin 1. a 

T
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s 
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Korcsolyázás 

 
Ebben az évben igyekeztünk kihasználni a korcsolyapálya adta lehetőségeket a 4. 

számú napközis csoporttal.  

Nagyon várták a gyerekek a nagy napot. Készültek és izgultak. Amikor odaértünk a pályára, 

alig tudták kivárni, hogy felvehessék a korcsolyát. Volt, aki egyszerűen beleszeretett a 

korcsolyázásba, pedig a többség akkor lépett életében először jégre. Estek-keltek, nagyokat 

nevettek. Kellemesen elfáradtak. 

 
Legnehezebb dolgom akkor volt, amikor le kellett őket terelnem a pályáról. ”Csak még egy 

kicsit! Még egy kört had menjünk!”- kérlelték felváltva a gyerekek.  

Ebben a tanévben háromszor voltunk korizni.  

Remek ajándékot kaptak a gyerekek, másfél óra önfeledt szórakozást, én pedig azt, 

hogy láthattam a boldogságot csillogni a szemükben. 

   
 

Fazekas Emőke, a 4. sz. napközis csoport vezetője 
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This is a griffin. It’s half 
an eagle and half a lion. 
It has got two wings, and 
it is very strange. It has 

got long tail and a big beak. It has got 
big claws . 
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The phoenix 
 

   The phoenix is a 

speciAl bird. It has got two big fire wings. It has got a little 

head. It has got  red and gold feather. It is a mythical bird. 

 

( created: Hepe Balázs, Szabó Balázs) 
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Félix dog is waking up. 

He’s singing near my bed. 

And suddenly I’m singing too. 

I’m singing in my head. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kékesi Viktória 4. b 

 

Dream with my sister 
 

I’m dreaming… I’m dreaming 

My sister is waking up. 

She’s playing a guitar, non-stop, 

And suddenly I’m playing… 

I’m playin to the morning. 

ZZZ… ZZZ… ZZZ… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Dáné Janka 4. b 
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Pancake day is always on tuesday in February or March. It is the day before Ash wednesday, 

start of the Lent. Lent is a period of 40 days before Easter when people often give up or stop 

eating things that are bad for them like chocolate or fast food. AT the end of Lent is Easter. 

Another tradicion on pancake day in the UK is pancake racing. People run in a race with a 

pancake in a pan. As they run, they have to toss the pancake several times. Pancake recipe: 

 

Ingredients: 

One cup of flour 

one cup of milk 

on large egg 

some salt 

some butter or oil 

Lemon juice 

Some sugar 

 

Instructions: 

Fill one cup with flour and put into a bowl. Fill another cup with milk and pour into the bowl. 

Crack the egg into the bowl and whisk the milk, flour and egg. Put a very small amount of 

butter or oil in a pan, and when it is hot, put some mixture in the pan and move the pan to 

make a thin pancake. After one minute hold the pan carefully and throw or toss the pancake in 

the air to turn it over. Now cook the pancake on the oder side. 

 

Müller Milán 
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Fernsehabend 

Vater,Mutter,hallo! 

Psst!  

Ich bin.... 

Später !  

Also ich wollte nur..... 

Ruhe!  

Dann geh ich... 

Momentchen.Gleich 

haben sie den Mörder. 

So,was wolltest du sagen, 

mein Kind? - 

Jetzt ist es wieder weg. 

Nie kann man ún Ruhe reden 

mit ihm. 

Hans Manz 

Von Krisztina Majoros 6. a 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Papp Dorina 3. b 
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A 2015. december 11-én, Kalocsán megrendezett Öcsi bácsi Torna Kupán a Bajai 

Eötvös József Általános Iskolája női szertornászai hét csapatot nevezve versenyeztek. A 

versenyen összesen 32 női szertornász csapat mérte össze tudását.  

 

A bajai tornászlányok eredményei: 

I. korcsoport: III. helyezés (csapattagok: Barabás Liliána, Kapots Léda, 

Berencsi Kata, Csallóközi Izabella) 

II. korcsoport ’A’ csapata: V. helyezés (csapattagok: Marusa Jázmin, Matula 

Tamara, Papp Regina) 

II. korcsoport ’B’ csapata: VII. helyezés (csapattagok: Hesz Borbála, Nagy 

Luca, Zórity Zsanett) 

II. korcsoport ’C’ csapata: IX. helyezés (csapattagok: Geresdi Emese, Parragi 

Csenge, Hesz Dorottya) 

II. korcsoport ’D.’ és ’E’ csapata holtversenyben a X. helyen végzett 

(csapattagok: Ódor Viktória, Frányó Csenge, Lőrincz Emília, Fenyvesi 

Zsuzsanna, Papp Dorina, Heckenberger Hanna) 

III-IV. korcsoport: V. helyezés (csapattagok: Kollár Fanni, Mészáros Janka, Szabó 

Tamara, Komárcsevics Dóra, Kindris Kinga) 

 

Egyéni eredmény:  

I. korcsoportban bronzérmet érdemelt ki teljesítményével Barabás Liliána.  

Sport Sport 
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a csapatverseny bronzérmet nyert tornászai Barabás Liliána egyéni bronzérmes 

 

A szép eredményekhez gratulálva további sok sikert kívánunk!  

 

Kovácsné Vida Magdolna és Borszékiné Gábris Virág edzők 

 

Brno-i Pingvin Kupa 

2016. január 15-én a bajai Spartacus Úszóegyesület színeiben Csehországba 

utazhattunk úszótársaimmal. A kétnapos brno-i Pingvin Kupán Gyurkity Grétával, Hegyháti 

Grétával és Pintér Pannával négyszer 25 méteren gyors- és vegyes váltóban is a dobogó 

második fokára állhattunk.  

Vasárnap este fáradtan, de élményekkel gazdagodva szálltunk le a buszról 

ezüstérmeinkkel a nyakunkban. 

Gibicz Darinka 3. b  
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JUDO 
 

Iskolánk tanulói 2016. február 6-án „maratoni” régiós nemzetközi versenyen vettek 

részt Nagykőrösön. Az éjszakába nyúló versenyzés és az izgalmas küzdelmek meghozták az 

eredményt. 

 

Eredmények: 

 

Csete Emma 7. 

Regajz Ferenc 5. 

Rácz Edmund 5. 

Péter Ákos 2. 

Neidert Dorina Panna 2. 

Fekete András 3. 

Kovács Koppány 1. 

Salga Ákos 3. 

Grisnik Benedek 2.  

Szabó Dániel 7.  

Kovács Dániel 2. 
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Ifjúsági Országos Bajnokság 
 

 

Az idei évben igazán méltó helyre került az ifjúsági judosok országos bajnoksága, 

hiszen a Veszprém Aréna adott színvonalas otthont a 18 év alatti versenyzők legrangosabb 

hazai eseményének. A Mogyi Bajai Judo Club indulójaként iskolánkból két tanuló vett részt a 

Nemzeti Bajnokságon, ami egyben a korosztály egyik válogató versenye. Az Andrási 

testvérek egyaránt a súlycsoport válogatott kerettagjaként szerepeltek. Sajnos Gellértnek az 

első mérkőzésén nem volt szerencséje, mert egy erősen vitatható bírói ítélet miatt vereséget 

szenvedett. Bár lett volna esélye a vigaszágon javítani, de ezúttal az sem sikerült, így 

helyezetlenül zárt. Márton szintén nehéz mérkőzéseken át menetelt az elődöntőig, ahol nagy 

küzdelemben egy intéssel maradt csak alul. A harmadik helyért vívott csatában viszont ő 

bizonyult jobbnak egy intéssel. A válogató versenyek még nem értek véget számukra, 

hamarosan Miskolcon folytathatják a pontszerzést egy nemzetközi viadalon. 

 

 

 
 

 

42 kg: Andrási Márton 3. hely 
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