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XXVII. évfolyam 5. szám (267.) 2017. január 

Gyaxis karácsonyi fények a városi színpadon 
 

Sokéves hagyományokhoz híven ebben a tanévben is színes 

műsorral tekintettünk az érkező karácsonyi ünnepek elébe. A 

GyakSzínpad tagjai H. C. Andersen: A kis gyufaárus lány c. meséjéből 

készült karácsonyi darabjukat mutatták be a Városi Színházteremben. 

Az iskola diákjai, tanárai, a meghívott vendégek és szülők – a nagy 

létszámra való tekintettel – két előadás keretében lehettek részesei a 

varázslatos mesének. 

Ezúton is szeretnénk megköszönni támogatóinknak az előadás 

létrejöttéhez nyújtott segítségüket. 

Köszönjük a Baja Marketing Kft-nek, hogy 

rendelkezésünkre bocsátotta a színháztermet! 

Köszönjük a Gyakorlós Gyermekekért 

Alapítvány támogatását a darabban hallható új 

elektromos zongora megvásárlásához! 

Az énekkar számára a lépcsős dobogókat 

Pethő Attila, a Szent László ÁMK ÉZI AMI 

igazgatója biztosította. 

A kandelábert Ottmár Attila, a Bajai Fiatalok Színháza művészeti 

vezetője bocsátotta rendelkezésünkre. 

A reklámanyag elkészítésében az Apolló Média Digitális Nyomda 

volt - most is, mint mindig - gyors segítségünkre. 
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Köszönjük a szakmai támogatást, az építő kritikákat és minden egyéb kézzel nem fogható 

segítséget Dely Gézának, a Rábl Színpad és Énekegyüttes művészeti vezetőjének! 

Köszönjük a Czirfusz utcai Ruhaszerviznek egyes jelmezeink kedvezményes kivitelezését! 

Köszönjük a varázslatos fénytechnikát Szőllősi Kristófnak! 

Köszönjük a kollégák és a szülők együttműködését, türelmét és mindennemű segítségét! 

 

Köszönjük iskolánk technikai dolgozóinak egyes régi, padláson 

elfekvő díszletek felújításához való közreműködését, valamint a korai 

próbák helyszínének biztosítását! 

Az előadás díszletei közül az énekkar fölött látható papírmetszetekből 

összeállított ablak jelenlegi nyolcadikos diákok két évvel ezelőtt 

készült munkája volt. 

 

Az előadásról a Bajai Televízió felvételt készített, valamint Sándor 

Boglárka írt elismerő gondolatokat Baja város honlapján, amely az 

alábbi linken elérhető: 

 http://www.baja.hu/index.php/aktualis-hirek/item/5065-ha-elfogy-a-

szeretet 

 

A darab közreműködői és alkotói az előadás plakátján olvashatók.  

Szívünkben, lelkünkben örök emlék marad. 

dcsb 

http://www.baja.hu/index.php/aktualis-hirek/item/5065-ha-elfogy-a-szeretet
http://www.baja.hu/index.php/aktualis-hirek/item/5065-ha-elfogy-a-szeretet
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További képek a karácsonyi műsorról: 
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„EGY DOBOZNYI SZERETET” 
 

Iskolánk Gyermekvédelmi albizottsága 2016 karácsonyára is megszervezte a már 

hagyománnyá vált akciót, amelynek keretében megajándékoztunk több kisgyermeket. 56 

ízlésesen becsomagolt ajándékdobozt osztottunk szét. A tartalmát iskolánk tanulói, szüleik és 

dolgozóink ajánlották fel. Ismét sikerült kivenni részünket az érintett gyerekek ünnepének 

szebbé tételéből. 

Köszönjük a segítséget! 

Gyermekvédelmi albizottság 

 

PZK 

 
Weidinger Nóra 5. a 
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A Télapó műhelyében 

Santa’s Workshop 
 

 

A karácsony előtti hetekben iskolánk apraja és 

nagyja a készülődés hetében izgatottan várta a közelgő 

téli szünetet. Az iskola minden terme és folyosója 

ünnepi díszben pompázott, míg a Stúdiótermünk 

átalakult a Télapó izgalmas műhelyévé, ahol szorgos 

kezek munkálkodtak saját készítésű ajándékok 

barkácsolásán Éva néni és Kata néni segédletével. 

A karácsonyi hangulat megteremtéséről a háttérben 

felcsendülő karácsonyi dalok sora is gondoskodott, a 

levegőben szálló illatos narancs és szegfűszeg aromája 

mellett. Számos apróság készült el a gyerekek dolgos kezei között, kizárólag természetes, 

otthon is bármikor megtalálható anyagok felhasználásával. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sokat nevettünk, kellemes, és vidám hangulatban töltöttük el a délutánt, és hogy hasznos is 

legyen az együtt töltött idő, mindenki hazavihette, amit készített. Néhány fényképpel 

szeretnénk felidézni a remek délután hangulatát.  

 A következő tanévben újra sok szeretettel várunk mindenkit. 

 

 

            

 

 

 

 

Dolgoztunk naranccsal és szegfűszeggel, 

zsineggel és hurkapálcikával, papírlapokkal 

és színes kártyákkal. Számos ötletes és 

nagyon szép dolog született. 
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Repülj velem – Vörös Henriette tűzzománc-művész tárlata 
 

Az új esztendő első kiállításán, amely 

2017. január 16-án nyílt, Vörös Henriette 

művésztanár ékesítette fel tűzzománcaival az 

Iskolagaléria falait.  

A tárlatot dr. Fátrai Klára nyugalmazott 

főiskolai tanár nyitotta meg, tág betekintést 

adva a művész alkotói pályájába, a 

zománckészítés rejtelmeibe, és a zománcképek 

létrejöttét motiváló gondolatokba. A Bódi 

László: Ég és föld között repülj velem című 

szövege és dallama inspirálta kompozíciók 

mellett rokon hangon szólalt meg az iskola 4. b osztályos leánykáiból alakult Katica 

Népdalkoszorú, akik moldvai népdalokból összefont csokorral készültek az alkalomra, s 

énekük a zománcművek tüzességével vetekedett. Dalukat Majorcsicsné Ujjady Krisztina, a 

Szüvellő Népzenei Együttes vezetője erősítette meg kobozjátékával. 

Szívet melengető élménnyel lett gazdagabb mindenki, aki részese volt a megnyitónak, 

s talán azok is, akik a kiállításról érkezőket otthon várták. 

 

dcsb 
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Der Winter 
 

 

Januar und Februar sind noch Wintermonate. Das Wetter ist immer kalter, schneit es, 

weht ein starker Wind. Die Vögel, die im Winter hier bleiben, müssen wir füttern. In der 

Schule gibt es Vögelhauser, und wir geben ihnen Körner, und Speck. Wenn es schneit, 

können wir Schneemann bauen, oder Schneeball werfen. Aber wir warten schon auf den 

Frühling! 

 

 

Kata Kőszegi 6. b 
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12. Kosaras Karácsony a Gyaxiban 
 

 

2016. december 20-án délután 

14 órakor izgatottan futottak le a 

kosaras gyerekek a sportcsarnokba, mert 

Weidinger Yvette néni és Bátori Magdi 

néni hívta őket karácsonyozásra. 

12 év óta hagyományosan az 

éppen aktuális kengurukorú versenyzők 

mellé az edzők meghívják a volt 

tanítványokat is, hogy a kosaras család 

együtt lehessen a szeretet ünnepén.  

Rövid bemelegítés és teremberendezés 

után - a legkisebbek és a „nagy” kengurusok - 6 csapatban tréfás feladatok teljesítésével 

váltóversenyeztek, majd eredményhirdetéssel záródott a programnak e része. 

Ekkor már gyülekeztek azok a tanítványok, akik nem a kengurufészek versenyzői. Ők minden 

évben - legalább - ekkor visszakukkantanak, ahol megismerték és megszerették ezt a gyönyörű 

játékot. Amíg a kicsik átöltöztek, a nagyok berendezték az ünnephez a sportcsarnokot. Amikor 

minden a helyére került, gyertyafényben, zenére megkezdődött évjáratonként a bevonulás a fa köré 

és ezzel elkezdődött az ünnep. Magdi néni és Yvette néni bemutatta a jelenlévőket egymásnak, 

valamint rövid ismertetést kapott mindenki a csapatok eredményességről is. Így minden 

„családtag” közelebb kerülhetett egymáshoz. Majd a néhány mondatos karácsonyi köszöntő 

elhangzása után közös éneklés mellett, csillagszóró fényében kisült a gyerekek kedvenc nyomi 

keksze.  A „családi” beszélgetés és a többfordulós sütizés után ajándékosztás következett. Az idei 

ajándék mellé minden palánta és vendég választhatott még egy meglepetést is magának. 

Miután kiürültek a kekszes kosarak és új gazdára leltek az ajándékok, befejeződött a 12. 

kosaras karácsonyi ünnepség, ami – remélhetőleg – emlékezetes élmény maradt a gyerekeknek. 



VONATKERTI NAPLÓ  XXVII. évf. 5. szám (267.) 2017. január 

 

11 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Grafikai- és felelős szerkesztő:  

Kovácsné Horváth Zsuzsanna 

Technikai szerkesztők: 

Faddi Istvánné 

Osztrogonácz Miklós 

 

Szerkesztők: 

Kálmánczhelyi Ildikó 

Kupszáné Ozvald Katalin 

Ugrainé Nagy Zsuzsanna 

 

Szerkesztőség: 

6500 Baja, Bezerédj u. 15. 

www.eotvosbaja.sulinet.hu 

eotvosbaja@gmail.com 

 

 

Vonatkerti 

Napló 
Bajai Eötvös József 

Általános Iskola 
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