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Beiratkozás 2015/2016
Az Eötvös József Főiskola Gyakorló Általános Iskolája 2015 telén és tavaszán
változatos programokkal várta a nagycsoportos óvódásokat és szüleiket. A hagyományos nyílt
napokon túl január végén és márciusban egy-egy szombat délelőtt játszóházi helyszínné
alakultak a gyakorlóiskola földszinti tantermei. Izgalmas dzsungellé változott a sportcsarnok,
ahol kedves és segítőkész „sárkányok” kalauzolták a bátor ovisokat. Táncházzá alakult az
iskola ebédlője, ahol megannyi kis táncos láb ropta a táncot és kapcsolódott be a vidám
körjátékokba.
Hisszük, hogy a sokszínű programkínálat is közrejátszott abban, hogy a gyakorlóiskolába az
idei tavaszon 93 kisgyermeket írattak be a szülők. A 2015/2016-os oktatási évben a
gyakorlóiskolában négy első osztály kezdi meg a munkát.
KOK

Rövid hírek versenyekről
Év végéhez közeledve lassan befejeződnek az egész
tanévet átfogó versenyek.
A Mozaik Kiadó által szervezett Országos Tanulmányi
Versenyen iskolánkból több tanuló is indult. Közülük ketten
jutottak be a döntőbe, ahol szép eredményt értek el.
KOMJÁTI MARIANN kémiából 3. lett. BÁRSONY
ANDRÁS ÁRPÁD két tantárgyból is döntős volt. Fizikából a
14., kémiából a 18. helyen végzett.
Lezárult a Matematikában Tehetséges Gyermekekért
Alapítvány nyolcfordulós versenye. Az összeállított
feladatsorokkal a tanulók logikus gondolkodását kívánták
mérni. A többszáz induló közül - ezen a versenyen a
határainkon túl élő diákok is részt vehettek - a legjobb
bajaiként BÁRSONY ANDRÁS ÁRPÁD a 20. helyen zárt.
Gratulálunk a jó eredményekhez! További sikeres
versenyzést!
A Duna Ismerettár "Danube Box" versenye még zajlik. Két csapatunk is nevezett. A 8.
a osztályból PÁNCSICS LÁSZLÓ, TAKÁCS ÁDÁM és SZABÓ BARNABÁS, a 8. b-ből
BENCSES PETRA, KOMJÁTI MARIANNA és VANCSURA ZSELYKE HANNA. A
három fordulóból és kreatív feladatból álló versenyrészt mindkét csapat remekül teljesítette.
Az országos döntőben viszont egy iskolából csak egy csapat szerepelhet. Így a 8. a osztály
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csapata képviseli iskolánkat. Ők egyébként első helyen jutottak be az országos döntőbe,
amely május 23-án volt Budapesten, a Magyar Földtani és Geofizikai Intézetben.

A korábbi években is részt vettünk az Abacusan Stúdió által meghirdetett versenyeken
(4 elem, 4 évszak viadala). Idén a 4 égtáj viadala címmel indult a 4 fordulós vetélkedő. Két
csapatunk már elküldte az utolsó forduló megoldásait és a közösségi munkáról szóló
beszámolót. Várjuk a visszajelzést: vajon részt vehetünk-e a döntőn; a természettudományok,
az irodalom, a történelem, a matematika és a művészetek után egy játékos, sportos fordulón?
A két csapat:
"Ökokrumplik"
"Bajai sajtkukacok"
Bencses Petra 8. b
Andrási Gellért 7. a
Finta Kata 7. b
Horváth Lajos 7. a
Komjáti Kata 7. b
Kovács Lili 7. a
Komjáti Marianna 8. b
Kozma Zénó 7. a
Vancsura Zselyke 8. b
Stetina Bence 7. a
Szerletics Imréné szaktanár

Lapzártakor érkezett
A Duna Ismerettár "Danube Box"
verseny
országos
döntőjén
csapatunk
harmadik helyezést ért el. A csapat tagjai:
PÁNCSICS LÁSZLÓ, SZABÓ BARNABÁS
és TAKÁCS ÁDÁM 8. a osztályos tanulók.
Jól felkészültek a fiúk, ügyesen, határozottan
versenyeztek. Amíg a zsűri meghozta
döntését, a verseny szervezői megvendégelték
a résztvevőket. Majd következett az
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eredményhirdetés. Izgalmas perceket éltünk át. Először a felkészítő tanárok vehették át az
emléklapot, az ajándékkönyvet, az ajándékozó levelet, amely az iskolát egy 2016. évre szóló
Természetbúvár magazin előfizetéssel jutalmazza. Ezután a csapatok mindhárom tagja
emléklapot, ajándékokat kapott. (7 általános iskolás és 7 középiskolás csapat versenyzett a
döntőben!) És végre eljött a nagy pillanat!
Harmadik helyezett: a DUNAI MOLNÁROK! A három első helyezett - mindkét kategóriában
- csodálatos ajándékot kapott: június végén ellátogathatnak 3 Duna menti fővárosba. A
kiindulópont Győr, majd egy-egy napot Bécsben, Pozsonyban és Budapesten töltenek a
diákok. Zárásként részt vehetnek a Nemzetközi Duna-napon, ahol a döntőhöz hasonlóan újból
megrendezik a dunai álarcosbálat.
A meglepetések sorozata még nem ért véget. A verseny szervezői a zsűri elnökét, Juhász
Árpád geológust köszöntötték közelgő 80. születésnapja alkalmából egy hatalmas
csokoládétortával. Természetesen a versenyzők is részt vettek a lakomán.
Élménydús napunk volt Budapesten a Magyar Állami Földtani Intézetben. Remélem,
még több élménnyel gazdagodva térnek haza a csapat tagjai a 3 fővárosból! Még egyszer
gratulálunk a szép eredményhez!
Szerletics Imréné felkészítő tanár
ABACUSAN STÚDIÓ: NÉGY ÉGTÁJ VIADALA

Az alábbi hír érkezett: "Örömmel tájékoztatjuk, hogy a Bajai Sajtkukacok bejutott az
Abacusan Bajnokság döntőjébe!" A döntő helyszíne: Weöres Sándor Gimnázium, Budapest.
A döntő során ismét bebarangoljuk a 4 égtájat, ügyességi, kreatív és sportos feladatok,
kísérletek és rejtvények várnak a gyerekekre. Az Észak feladatsor felidézéseként a résztvevők
korcsolyázni fognak az iskola területén található korcsolyapályán. A Kelet feladatsor kapcsán
sárkánydíszítési és sárkányeregetési verseny lesz. 7. a-sok munkára fel! Készülhet a röpképes
és feldíszítetlen sárkány a döntőre!
További sok sikert!
Szerletics Imréné felkészítő tanár

Csiszér Hanna 1. b
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Gyaxis medvék Szegeden
2015. május 10-én Szegedre utazott 19 jókedvű tanuló az 5-12. évfolyamos diákok,
valamint vállalkozó kedvű felnőttek számára rendezett országos, szabadtéri matematikailogikai csapatversenyre. Medvebocs és kismedve kategóriában 3-3 csapat képviselte így
iskolánkat. Voltak köztük rutinosak, akik tavaly már részt vettek ezen a versenyen, és voltak
először próbálkozók is. A harmadik alkalommal megrendezett szegedi Medve Szabadtéri
Matekverseny rekord létszámú, összesen mintegy 700 résztvevővel zajlott le. A gyaxis
medvék felébredtek, csapatostól vándoroltak egy nagyot, és eközben (4 és fél órán keresztül)
megoldottak néhány matekfeladatot. „Ekkora teljesítményre csak a legjobbak képesek!”
A csapatok eredményei:
Medvebocs kategória: (65 csapatból)
19. Kenyeres Előd, Taskovics Milán, Telkes Bálint (felkészítő: Ugrainé Nagy Zsuzsanna)
23. Kuzsilek Adél, Papp Rebeka, Perger Ivett (felkészítő: Ugrainé Nagy Zsuzsanna)
37. Csorba Melinda Lilla, Éber Panna, Patocskai Petra, Rabi Csilla (felkészítő: Ugrainé Nagy
Zsuzsanna)
Kismedve kategória: (53 csapatból)
39. Kozma Zénó, Marusa Balázs, Paszterkó Máté (felkészítő: Szerletics Imréné)
42. Bársony András, Klein Ákos, Páncsics László (felkészítő: Szerletics Imréné)
45. Bencses Petra, Komjáti Marianna, Vancsura Zselyke (felkészítő: Ugrainé Nagy
Zsuzsanna)
Minden medvének gratulálunk a helyezéséhez!
Ugrainé Nagy Zsuzsanna

Simonyi Zsigmond Helyesírási Verseny
Az az öröm ért bennünket, hogy 4 tanulónkat is meghívták a Simonyi Zsigmondról
elnevezett helyesírási verseny megyei fordulójára.
A verseny 2015. április 18-án, szombaton délelőtt volt Kecskeméten a Kertvárosi Általános
Iskolában.
Résztvevő tanulóink: Csorba Melinda Lilla 5. b, Pálfi Ágnes 5. c, Pohankovics Judit Virág 6.
c és Fábián Renáta 8. b osztályos tanuló.
Az eredményekről május elején kaptunk értesítést, miszerint Renáta bejutott a Kárpátmedencei döntőbe. Gratulálunk!
Kovácsné Tettinger Mária versenyfelelős
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Házi angolverseny /English Language contest
Eredmények /Results

I.

Kutya-Baja

II.

M.B.M
Rabbits

III.

Milky way

IV.

Villám 3

V.

Flower

VI.

Chocolate burnies
Easterkiller

VII.

Cat

Országos rajzpályázati eredmények
A Lovas udvarház által meghirdetett VII. Országos lovas rajzpályázatra több tanulónk
munkáját is elküldtük. Erőteljes színeikkel mindannyian a lóval kapcsolatos élményeiket
jelenítették meg.
Megtörtént a több mint 3200 beküldött alkotás zsűrizése, értékelése. Kiválasztásra kerültek a
díjazottak, és azok is, akiknek a munkáját bemutatják egy kiállításon. A díjazott alkotások
készítői oklevélben és tárgyi ajándékban, a kiállított alkotások készítői emléklapban
részesültek.
Díjazott:
Kiállított:

Hóman Lili alkotása
Nagy Zsombor, Balogh Dorka és Kenyeres Anna alkotása.

Szilaski Mária
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Országos rajzpályázati eredmények
Az SZTE Juhász Gyula Gyakorló Általános és Alapfokú Művészeti Iskolája
„Fényjáték, tükröződés, fényreflexió…”
címmel hirdetett országos rajzpályázatot gyakorlóiskolás alsó és felső tagozatos gyerekek
részére.
A gyakorlóiskolák közül erre a szép kihívásra 8 iskola mellett a Gyaxi is „válaszolt”. A
beküldött pályamunkák különleges ábrázolás-módjukkal, élénk színeikkel, sajátos
kompozícióikkal felkeltették a zsűri figyelmét. Négy alkotást díjaztak. Tanítványaim közül
MATOS MÁTÉ 2. a osztályos tanuló I.,
VIRÁG DORINA a 3. c-ből III. helyezett lett.
Különdíjat kapott MAGDALI NÓRA NAPSUGÁR 2. c és MAGDALI ÁKOS 3. c osztályos
kisdiák.
Matos Máté alkotása látható valamennyi oklevélen. Igazi elismerés!
A gála ünnepélyes pillanatainak megérdemelt részesei lehetettek.
Bízom benne, hogy további rajzoláshoz, festéshez adott kedvet ez a kiemelkedő
eredmény valamennyi gyakorlós diák számára.
„A mosollyal az ember fényt gyújthat önmagában. Reménnyel töltheti el a lényét, és ezt a
reményt másokra is átsugározhatja.”
Szilaski Mária
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6 év után újra Egerben a kórus!
Az egri Eszterházy Károly Főiskola
Gyakorló Általános, Közép-, Alapfokú
Művészeti Iskola és Pedagógiai Intézet
második
alkalommal
hívta
az
Egri
Dalosünnepre az ország gyakorlóiskoláinak
kórusait. A rendezvény 2015. április 24-26-ig
tartott, amelyen iskolánk kórusa is részt vett.
Óriási lelkesedéssel és kitartó munkával készült
a kórus apraja és nagyja a találkozóra. 16
kórusművet tanultunk meg alig 2 hónap alatt.
Alig vártuk az indulás napját.
Pénteken reggel 46 csillogó szemű gyerekkel elindult a busz. 5 és fél óra utazás után végre
megérkeztünk Egerbe. Elfoglaltuk a kollégiumi szállásunkat és rövid próbát követően a nyitó
hangversenyt hallgattuk meg. A 11 kórus fellépése után csak este 11 óra után kerültünk
fáradtan ágyba.
Másnap következett a 16 kórusmű közös próbája a
sportcsarnokban. 19 kórus igyekezett összehangolni a
tudását a karvezetőkkel. Minden darabot más-más
karvezető vezényelt, így alkalmazkodásból is
vizsgázniuk kellett az énekeseknek. A teremben egyre
melegebb volt, és 3 óra megfeszített munka után az
ebéd mindenkinek nagyon jól esett. Egy kis szabad
program után a Dobó téren énekeltünk együtt, majd
közösen vonultunk (tábláinkkal) a koncert helyszínére.
Szép számú közönség előtt mutathattuk meg délelőtti próbánk eredményét. Voltak olyan
dalaink is, amelyeket élő zenekarral adtunk elő. Igazán felemelő élmény volt több mint 800
gyerek együtt dalolása. Minden kórus keretezett emléklapot, egy óriási kalácsot és más apró
ajándékot kapott a szervezőktől. Vidám hangulatban indultunk a Gyakorlóiskolába, ahol
legalább 15 féle program várta a gyerekeket: kézműves játszóház, palóc teaház, a Vitézlő
Oskola bemutatója, csodák terme, fényfestés, stb. Fáradtan, de tele élményekkel aludtunk el
ismét elég későn.
Vasárnap délelőtt több helyszínen szóródtak szét a kórusok a városban, mi a várat néztük
meg. A közös búcsúéneklésre 11 órakor került sor a bazilika lépcsőjén. Ebéd után kb. fél 2kor elindultunk Bajára. A Vonatkert mellé érve egy közös énekléssel búcsúztunk el
egymástól.
Amikor ránézünk egy-egy kottára, amelyet Egerben énekeltünk, nemcsak a fekete
hangjegyeket látjuk, hanem mindazokat a színeket, amelyekkel a 3 nap alatt gazdagodtunk.

Ugrainé Nagy Zsuzsanna
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Az Egerben szereplő kórustagok névsora
1. Bajai Bendegúz
2. Baráth Bianka
3. Bíró Dominika
4. Bócsa Kata
5. Bojás Boglárka
6. Cséfalvay Bianka
7. Csorba M. Lilla
8. Derekas Flóra
9. Derekas Petra
10. Dóczi Ágnes
11. Döbröntey Gábor
12. Éber Panna
13. Frankó Adorján
Tamás
14. Gibicz Darinka
15. Hegyháti Gréta
16. Hesz Borbála

17. Hesz Dorottya
18. Horváth Réka
19. Kassai Anna
20. Kazy Kamilla
21. Kékesi Flóra
22. Kékesi Liza
23. Kékesi Viktória
24. Kollár Fanni
25. Komjáti Kata
26. Komjáti Marianna
27. Kőnig Márton
28. Kőszegi Kata
29. Lisztmajer Laura
30. Major Zsuzsanna
31. Melkó Stella
32. Mészáros Janka
33. Nagy Réka

34. Novák Nóra
35. Nyíri Evelin
36. Osztervald Alíz
37. Patocskai Petra
38. Peller Tamara
39. Petrovácz Ádám
40. Petrovácz Csaba
41. Rabi Csilla
42. Szalai Elizabet
43. Szalai Natália
44. Tandi-Lebang Linda
Virginia
45. Topánka Délia
46. Vancsura Zselyke
Hanna
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Erdei iskola
Május 4-től 7-ig az 5. évfolyamos tanulók elhagyták a Gyakorló épületét. 4 nap, 4
helyszín, forgószínpad-szerűen. Ez volt az erdei iskola, a tanulásnak a tanóráktól eltérő
formája, amely a környezeti nevelés és a közösségformálás szempontjából is kiváló lehetőség.
Helyszíneink között volt Pörböly, ahol az Ökoturisztikai Központból kiindulva kirándultunk a
kisvasúttal. Szarvas, vaddisznó, sokféle madár keresztezte utunkat. Jártunk a zsilipnél, filmet
néztünk az 1956-os bajai jeges árvízről, és egy jégtörőhajó belsejében is körülnézhettünk.
Vodica, a Bajához közeli kegyhely legendáival ott helyben ismerkedtünk, a tanösvényt
végigjárva a nemzetiségek sokszínűsége mellett a természeti értékekre is felfigyelhettünk. Az
egyik napunk fő programja a Türr István Múzeum állandó kiállítása volt. A halászat a Duna
melletti népek életében ma is fontos szerepet játszik. A kiállítás élményét kiegészítette a
hálócsomózás tanulása. Innen a Bagolyvárhoz vezetett utunk, ahol szép festményeket
csodálhattunk meg.
Hogy hasznosan töltöttük e napokat, arról a gyermekek szép munkái tanúskodnak.
Supka Magdolna

10

VONATKERTI NAPLÓ

XXIV. évf. 9-10. szám (251-252.)

2015. május-június

Föld napja vetélkedő
2015-ben a föld napja mozgalom Magyarországon 25 éves, a világon pedig 45-ödször
ünneplik.
Ebből az alkalomból rendeztünk vetélkedőt április végén a 3-4. évfolyamos tanulóknak. A
felső tagozatosok TOTÓ által találkozhattak a témával. Egy jó hangulatú délutánt töltöttünk
együtt. A diákok bővíthették a környezettudatos életmódról szerzett ismereteiket,
„hazavihették” az itt tanultakat.
Egyetlen nap kevés. Hiába cselekszik ma már több mint egymilliárd ember 192 országban
ezen az egy napon a környezetért, élhető jövőnkért. Egyetlen nap kevés. 2015. április 22-től
legyen minden héten Föld napja.
Rajtad a sor, a változás Te magad légy!
Mentsük meg együtt a Földet!
Farkasné Gelley Viktória
szaktanár, programgazda
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Így írunk mi
Az Alföld
Az Alföld sík terület, el lehet látni, ameddig a szem ellát.
Nekem azért kedves ez a táj, mert ott sokat lehet futni, és szabadok vagyunk. A sok
virágtól illatozik az egész mező, és gyönyörködhetünk a növények szépségben. Amikor a
mező közepére kiállok, lágy szellő simogatja az arcomat. A messze távolban marhák
legelésznek, és a pásztor szorgosan tereli a juhokat. A felhők mögül előbújik a nap és
bevilágítja az egész tájat. A gémeskút közelében repdesnek a madarak. A tanyáknál sok-sok
állat él, és láthatóan jól érzik magukat.
Nekem nagyon tetszik ez a táj, sok örömöm telik benne.
Frányó Fanni 5. a

Kedvenc tavaszi tájam
A kertünk nekem a legszebb tavaszi táj.
Ilyenkor nyílnak az első kerti virágok: jácint, nárcisz, ibolya, tulipán. Felébrednek a
bokrok is, a szép sárga aranyvessző, korall színű japánbirs, új leveleket hoz a kecskerágó,
zöldell a tuja. Virágba borulnak a gyümölcsfák. A kertben hallani lehet a feketerigó
fütyülését, a hosszú piros lábú gólya kelepelését, a piros sapkás fakopáncs kopácsolását. A
kertünkben található egy kis tavacska, amelyben a gólyahír virágozni kezd, felbukkan a
vízicsikó, és már nyitogatja levelét a tavirózsa.
Szeretek a friss levegőn, napsütésben kint lenni a kertben.
Osztrogonácz Dóra 5. a

Kedvenc tavaszi tájam
Az én kedvenc tavaszi tájam nem messze helyezkedik el a házunktól. Csak pár percet
kell gyalogolnunk, és gyorsan ott is leszünk.
Ahogy megérkezünk a napsütötte zöld területre, azonnal érezhetjük a gyönyörű, színes
virágok illatát. Rengeteg tarka, csilingelő énekesmadár hangja harsonázik. Tavasszal a fák és
a bokrok virágba borulnak. Néha lehet látni fickándozó, ugri-bugri mókusokat is.
Amikor valami bánt, vagy jókedvű vagyok, mindig a rétre megyek.
Gál Kamilla 5. a
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A kedvenc tavaszi tájam
Az én kedvenc tájam a ház udvarában a virágoskert. Tavasszal olyan, mint egy
gyönyörű szivárvány, ami ezer színben pompázik.
A tulipánok olyan szép sorban állnak, mint a rendíthetetlen katonák. Van belőlük
fehér, rózsaszín, sárga, cirmos és piros is. A kerítés mentén ibolyák sorakoznak a lila színnek
ezeregy árnyalatában. A babarózsa, az a kert legeslegszebb virága, azaz cserjéje. Rengeteg
gyönyörű, fodros, apró virága van, az egész egy nagy rózsaszín virágnak tűnik.
Ez a táj nekem tavasszal azért tetszik, mert gyönyörű színekben pompázik. Tavasszal,
mikor kiülök a virágoskertbe, akár órákig tudnám nézni ezt a varázslatos virágoskertet.
Majoros Krisztina 5. a

Anyák napja
Anyák napja közeleg
ünnepeljünk gyerekek!
Szép virágot adjunk néki,
hiszen tényleg megérdemli!
Hisz’ ki volt ott az ágyunk mellett,
ha az álom elkerült?
Ki biztatott minket, mikor a
remény mind eltűnt?
Ki mondta, hogy gyere lányom,
nem kell félned, itt vagyok?
Ő volt ott az ágyunk mellett
ha az álom elkerült!
Ő bíztatott minket, mikor
a remény mind eltűnt!
Ő mondta, hogy gyere lányom,
nem kell félned, itt vagyok!

Oberhauser Boglárka 2. b

Mi pedig háláljuk meg fáradtságát,
mit ránk pazarolt!
Hát ünnepeljük jó anyánkat
e napon, mely csak róla szól!
Tandi-Lebang Linda Virginia 4. a
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Kora nyári reggelen
Szél dúdol az ablak előtt,
Napot láttam, a felkelőt,
Reggeli álom képe volt,
Angyali hangon hozzám szólt.
Kiálltam az erkélyemre,
Felhő vonult el keletre,
Madár száll a fészek fele,
Nyár van, ez tudatja vele.
Gyerek játszik, labda gurul,
Édesanya felé fordul,
Csókot ad a homlokára,
Nyári vizek hideg bája.
Müller Milán

Piukovits Panna 6. b

Tücsök és Bogár
1. osztály: Nagy kezdőbetű vagy kis kezdőbetű?
Morzsit azért írjuk nagy kezdőbetűvel, mert Móricz Zsigmond beceneve.
Az iszlám alapítója: Szent Ferenc
Andrássy Gyula: osztrák császár és magyar király
középparasztság = orvosok, boltvezetők
kisparasztság = csendőr, rendőr
Eötvös Lóránd: az anyák megmentője
14
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Themisa Flamel
rövid története
7. rész
(Bócsa Henrietta, iskolánk volt tanulójának történetét
folytatásban közöljük…)
- Nem tudtad, hogy van egy másik Themisa is?
- És miért nem élhet a kettő együtt tovább?
- Erre én se jöttem rá – csóválta a fejét. – Vagy háromszáz könyvön átrágtam magam, de
egyben sem volt rá válasz, csak néhány találgatás. Mint például, hogy a holdbéli ember és a
hullócsillagbéli ember tiltja, hogy ide-oda ugrálj a két időben. Hiszen valószínűleg ezt
tennénk. Egy ideig élnénk ebben a században, aztán átugornánk a másikba. Ezért van az a
szabály, hogy 5 évig van lehetősége a holdbéli embernek visszavonni a kívánságot. 5 év
elteltével ténylegesen meghalsz, és a holdbéli ember egy embernek csak egyetlen egyszer
nyilváníthatja meg nem történtté a kívánságot. Szóval óvakodj az értelmetlen kívánságoktól.
- Szóval… teliholdkor visszamehetek a 21. századi Themisához?
- Igen, de akkor… - apa nagyot nyelt – itt meghalsz – idegesen a hajamba túrtam.
- Szóval választanom kell – motyogtam.
- Pontosan. Ma estig van időd. Hiszen ma telihold van.
- Mi?! – hirtelen nem lettem annyira biztos abban, hogy én tényleg vissza akarok menni. Itt
velem van az egész családom, apu se halott. Viszont nem ismerem ezt a kort, nem tudo… - a
gondolataimat félbe szakította apu.
- Menj vissza, akarom mondani előre. Abban a Themisában, van több Themisa, hiszen arra az
énedre emlékszel, erre nem.
- Tényleg, ez miért van? – néztem rá.
- Gondolj ugyanúgy a Napra és a Holdra. A Nap jobban világít, mint a Hold. Sőt, a Nap
világítja meg a Holdat. A Napban több a fény. Így a 21. századi Themisában is több a lélek.
- Ez beteges – motyogtam. Apa vállat vont.
- Nincs mit tenni.
- Oké, visszamegyek – bólintottam – De megkérhetlek valamire? Pontosabban két valamire.
(Folyt. köv.)
Bócsa Henrietta

Mőzl Nóra 1. a
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Kedves Útitársaim!
Mesevonatunkra egyre több utas száll fel a különböző állomásokon, így vígan pöfög
hosszú útján.
E havi nyertesünk: Tóth Tamara Sára
1. b osztályos tanuló.
Gratulálunk a nyertesnek, ajándékát a
könyvtárban átveheti!
Kisvonatunk az idei tanévben már nem,
ám a következőben újból útjára indul.

Mihalik Laura
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Ballagó ABC
8. b
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Balázs Fanni vagyok. 1. óta a
Gyakorlóba járok. A Bányaiban
folytatom a tanulmányaimat.
Balázs Fanni

Bencses Petra vagyok, 8. b
osztályos tanuló. Ez a nyolc év
nagyon gyorsan eltelt, hiszen az
osztályunkban mindig zajlik az
élet. Tanulmányaimat a III. Béla
Gimnáziumban folytatom.
Bencses Petra

Bíró
Dominika
vagyok.
Tanulmányaimat a Bánya Júlia
Szakközépiskolában folytatom.
Bíró Dominika
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Szevasztok, én Csóka Norbert
vagyok. Végre megtudtam, hova
vesznek fel! A Szent László ÁMKban folytatom tanulmányaimat.
Csóka Norbert

Dobos
Dávid
Tanulmányaimat
a
folytatom.

vagyok.
Türrben

Dobos Dávid

Fábián Renáta vagyok. Nyolc éve
járok a Gyakorlóba. Az itt eltöltött
időre
mindig
szívesen
fogok
visszaemlékezni. A Bajai III. Béla
Gimnáziumban
tanulok
tovább.
Kedvenc tantárgyaim a biológia és a
magyar, amelyekhez a jövőbeni
terveim is kapcsolódnak: orvos,
pszichológus vagy tanár szeretnék
lenni.
Fábián Renáta
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Sziasztok! Fekete Tamás vagyok.
4 éve járok ide. Tanulmányaimat
a Bereczkiben folytatom jövőre.
Fekete Tamás

Sziasztok! Fülöp Robin vagyok, 8
éve járok a Gyakorlóba. Jövőre a
Bányaiban
folytatom
tanulmányaimat.
Fülöp Robin

Sziasztok!
Gregus
Bertalan
(Berci) vagyok. 1. osztály óta ide
járok. Nagyon szeretek rajzolni. A
Jelky András Szakközépiskolába
vettek fel grafikusnak.
Gregus Bertalan
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Sziasztok!
Kertész
Kristóf
vagyok. 1. osztály óta a
Gyakorlóba
járok.
Tanulmányaimat a Szent László
ÁMK-ban folytatom.
Kertész Kristóf

Komjáti Mariannának hívnak.
Negyedikben jöttem a Gyaxiba.
Nagyon
megszerettem
az
osztályomat. Hiányozni fogtok!
Tanulmányaimat a III. Bélában
folytatom.
Komjáti Marianna

Lisztmajer Patrik vagyok, nyolc
éve járok a Gyaxiba. A
tanulmányaimat
a
Türr
közgazdász szakán folytatom.
Lisztmajer Patrik
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Sziasztok! Nyíri Evelin vagyok. 2.
osztályban jöttem ide. Jövőre a
Bereczkiben
folytatom
tanulmányaimat.
Nyíri Evelin

Szegedi
Bernadett
vagyok,
második osztályban jöttem ebbe
az iskolába. Pincérnőnek fogok
továbbtanulni.
Szegedi Bernadett

Zselyke vagyok, 8 éve járok ide.
Jövőre
Szegeden
folytatom
tanulmányaimat.
Vancsura Zselyke
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Zima Dávid vagyok, 8. b
osztályos
tanuló.
Kedvenc
tantárgyam a fizika. A Türr István
Gazdasági
Szakközépiskolába
megyek továbbtanulni.
Zima Dávid
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Ballagó ABC
8. c
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Csibi Fanninak hívnak. Már első
óta ebbe az iskolába járok.
Rengeteg élményt szereztem itt.
Mindenkinek tudom ajánlani ezt
az iskolát. Minden tanárnak és
osztálytársamnak köszönöm ezt a
remek 8 évet!
Csibi Fanni

Faldum Lili vagyok. Első osztály
óta járok ide. Szabadidőmben
szeretek rajzolni és lovagolni. A
III. Béla Gimnáziumban fogok
továbbtanulni.
Faldum Lili

Sziasztok! Grócz Dávid vagyok. 8
éve járok ebbe az iskolába.
Nagyon
jó
volt
idejárni.
Remélem, a következő osztályom
is ilyen jó lesz. A tanulmányaimat
a Szent László Gimnáziumban
folytatom.
Grócz Dávid
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Haincz Bence vagyok. A III.
Bélába megyek továbbtanulni.
Szerettem ebbe a suliba járni.
Rengeteg élményben volt részem
ebben az osztályban. Szeretek
kosarazni.
Haincz Bence

Sziasztok!
Horváth
Gábor
vagyok. Hetedik óta járok ebbe az
iskolába. Jánoshalmán szeretnék
továbbtanulni. Nagyon szeretek
focizni és gépezni. Kedvenc PC
játékom a World of Tanks.
Horváth Gábor

Sziasztok! Orsi vagyok. 4 éve
járok
a
Gyakorlóba.
Szabadidőmben
legtöbbször
olvasok és futok. Nagyon fognak
hiányozni az osztálytársaim és
legfőképpen az osztályfőnököm.
Kalocsára, rendvédelmi szakra
megyek tovább.
Kiss Orsolya
26
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Patrik vagyok. 6. óta vagyok a
Gyaxiban. Nagyon szeretek ide
járni. Szeretem a csokit. Én a III.
Béla
Gimnáziumban
fogok
továbbtanulni.
Nagyon
fog
hiányozni ez az iskola.
Koszorús Patrik

Kovács Dóra vagyok. Első osztály
óta járok a Gyaxiba. Sok élmény
köt az iskolához. Szabadidőmben
szeretek a kutyámmal foglalkozni.
A Türrbe megyek továbbtanulni.
Kovács Dóra

Sziasztok!
Kovács
Eriknek
hívnak. A Gyakorlóba járok már 8
éve. Nagyon szeretem ezt az
iskolát. Hiányozni fognak az
osztálytársaim. Sok időt szeretek a
számítógép előtt tölteni. Jövőre a
Bereczkiben fogok továbbtanulni.
Kovács Erik
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Tifani vagyok. 8 éve járok ebbe az
iskolába. Szabadidőmben szeretek
kosárlabdázni és a barátaimmal
lenni. Én a Bereczki Máté
Szakközépiskolába jelentkeztem.
Novotnik Tifani

Sziasztok!
Pálinkás
Dávid
vagyok. 8 éve járok a Gyakorlóba.
Nagyon szeretem ezt az iskolát.
Tanulmányaimat
a
Türrben
folytatom. Igazából nem tudom,
mit írjak még.
Pálinkás Dávid

Sziasztok! Én Kornél vagyok. 1.
óta járok a Gyaxiba. Szeretek
LOL-ozni és judozni. Nagyon fog
hiányozni
az
iskola.
Tanulmányaimat a III. Béla
Gimnáziumban folytatom.
Piukovits Kornél
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Sziasztok! Sarok Dominikának
hívnak. 8 évet töltöttem ebben az
iskolában. Nagyon fog hiányozni
mindenki. Az időm nagy részét
számítógépezéssel
töltöm.
Tanulmányaimat
a
Türrben,
informatikai szakon folytatom.
Sarok Dominika

Sziasztok! Veő Olivér vagyok. 8
éve járok a Gyaxiba. Ez idő alatt
rengeteg
csodálatos
élményt
szereztem. Nagyon sok sportot
próbálhattam
ki.
Köszönöm
szépen minden tanárnak, aki
tanított az első sporttagozat
keretein belül!
Veő Olivér

Adorján vagyok. 8 éve járok ebbe
az iskolába. Ennek köszönhetően
nagyon
sokféle
sporttal
ismerkedhettem meg, köztük a
kosárlabdával, amely azóta is a
kedvencem. Nagy várakozással
tekintek a jövőre, amelyhez úgy
érzem, ez az iskola nagyon jó
alapokat adott. Sok jó baráttal és
sok
szép
emlékkel
lettem
gazdagabb.
Viszmeg Adorján
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Sziasztok! Én 8 évig a Központi Általános Iskolában tanultam.
Nagyon szerettem a sportokat, különösen a focit, mégis judos
lett belőlem. Nem bántam meg! Szabadidőmben nagyon
szerettem gombfocizni, klityózni, és kőcicázni a haverokkal, de
az első májusi napsugarak már a Sugovicához vonzottak, ahol
sokat lábtengóztunk, stukkoltunk, bukócicáztunk. Mellesleg a
Bereczki Máté Kertészeti és Gépész Szakközépiskolában
tanultam tovább szőlő- és gyümölcstermesztő kertész szakon.
De innen már egy másik történet kezdődik.
Ez a másik történet már 26 évvel később íródik.
Visszaemlékezés egy osztályra, amelynek rengeteget
köszönhetek. Azt hiszem, nyugodtan mondhatom, hogy együtt
formáltuk egymást. 8 éve kezdődött és furcsa kimondani, hogy
eljött az idő egy kis számvetésre. Az első négy évben még csak
testnevelőként volt kapcsolatom az osztállyal, majd ötödiktől
már osztályfőnökként is átélhettem a közösség változását.
Tanultam tőletek. A megértést, az elfogadást és a bölcsességet
sokat kell még gyakorolni, de ezekből az értékekből ti is
magatokkal visztek. Nagyon kíváncsi vagyok, kit, merre visz
az útja.
Mindig örömmel gondolok rátok és szívesen várom majd az
élményeiteket egy új életről, a jövőről, a jövőben.
Andrási Barna

Nagyfalusi Vivien 1. a
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Papírgyűjtés
Iskolánk diákönkormányzata április 20-22. között
papírgyűjtést szervezett. Az idei tanévben is lelkesen hozták
a szülők és a gyermekek az újságkötegeket, összesen
majdnem 6 tonna papír gyűlt össze a belső udvaron.
Egyéni versenyben Nagygellér Nadin 750 kg-mal, Fridrich
Ábel 440 kg-mal és Ignácz Ádám 200 kg-mal győzött, őket
oklevéllel és ajándékkal jutalmaztuk. Az alsó tagozaton a 3.
a osztályosok, a felső tagozaton az 5. b osztályosok hozták a legtöbb papírt. Mindkét osztály
csokoládétortát nyert. Minden tanulócsoportban apró nyereményeket osztottunk ki a legtöbb
újságot hozó gyermeknek.
A diákönkormányzat nevében köszönöm szépen Ibolya néni és a karbantartó bácsik
odaadó munkáját.
Serei Anita DÖK-összekötő tanár

Éneklő Ifjúság Kórustalálkozó és Tavaszi diákhangverseny
„A zene ott kezdődik, ahol a szó hatalma véget ér.”
(Debussy)

Az idén is megrendezésre kerültek az immár hagyományos zenei programjaink.
Áprilisban négy intézmény kórusának adott otthont iskolánk az Éneklő Ifjúság
Kórustalálkozó alkalmából. Az MNÁMK, a Szent László ÁMK, a III. Béla Gimnázium
leány- és vegyeskara, valamint iskolánk kórusa igen színvonalas műsorral lépett fel ezen az
estén. Zárásként közel kétszáz gyermek énekelte a Szabadság himnuszát, amely hatalmas
élmény volt mind az énekesek, mind a közönség számára.
Családiasabb hangulatban telt a májusi diákhangverseny. Itt évről-évre olyan
gyakorlós gyermekek lépnek fel, akik a Bajai Liszt Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola
növendékei is. Zongorán, hegedűn, fuvolán, furulyán, klarinéton, szaxofonon és kürtön adták
elő darabjaikat a fellépők.
Geothe szerint „ha fiatalok akarunk maradni, mindennap olvassunk el egy költeményt,
hallgassunk egy kis zenét, nézzünk meg egy szép festményt, és amennyiben lehetséges,
tegyünk valami jót.”
Úgy érzem, ezeken a koncerteken valóban megfiatalodhatunk, hála a gyerekek
csodálatos muzsikájának és a felkészítő tanárok lelkiismeretes munkájának.
Köszönjük szépen ezúton is!
Czinege Hajnalka
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Képek az Éneklő Ifjúság Kórustalálkozóról és a Tavaszi
diákhangversenyről:
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Bikali kirándulás
Nagyon szép nap volt, nagyon jól
éreztük magunkat. Minden tetszett, többek
közt az állatok is. Láttunk lovat, őzet,
szarvast, csacsit, pónit és nyuszikat, amiket
meg is tudtunk simogatni. Nagyon klassz
volt a lovasbemutató, valamint a
kastélyban tett séta is. Innen nagyon
messzire el lehetett látni. Találkoztunk
boszorkánnyal, együtt mondtuk vele az
átváltoztató varázsigét: „Hókusz, pókusz,
ungulu, bungulu, hu!”, de sajnos nem
történt varázslat.
Bár varázslatosan szép élményekkel
tértünk haza erről a kirándulásról!
Lánczi Gabriella, Vadász Mira és Vadász Réka 1. b osztályos tanulók

Bikali kirándulás
Nagyon vártam a kirándulást! Reggel felkeltem, bepakoltam és kimentünk a buszhoz.
Hosszú utat tettünk meg. Aztán odaértünk! Amint bementünk, egy teljesen új világ
tárult elénk. Ez kárpótolt mindenért. A középkorban találtuk magunkat. Kaptunk egy térképet,
amin láthatóak voltak különböző helyszínek. Voltak középkori játékok, például: íjászat, vívás.
Bemehettünk az ajándékboltba is. A városban volt: hóhérvár, gagyizda, pékség és még sok
más érdekes dolog. Megtekinthettünk lovasbemutatót is.
Nekem nagyon tetszett ez a kirándulás! Máskor is eljövök!
Petrovácz Ádám 3. b

Kirándulás Bikalra
Egyik áprilisi szombaton Bikalra kirándultunk.
Elég hűvös és szeles volt az idő, de ez nem szegte kedvünk. Az élménybirtok kárpótolt minket
az időjárásért. Nagyon változatosan mutatta be a középkort. Előadásokon, különböző
bemutatókon lehetett részt venni, amelyek között voltak nagyon mulatságosak is.
Nekem nagyon tetszett az íjászkodás, a vívás és a lovagi torna. A nap délutánján
megtekintettünk egy lovasszínházi előadást, amely az őskortól kezdve igen érdekesen és
mulatságosan mutatta be a történelmi korokat. A sok program mellett a környezet is nagyon
tetszett.
Remélem, mások is szívesen meglátogatják az élményparkot, Bikalon.
Rácz Ferenc 6. c
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Családi-nap a Göndör Diáktanyán
Az idei tanévben 2015. május 9-én került megrendezésre hagyományos programunk, a
Családi-nap, amely egyben Vitál iskolai rendezvény és a Csutka 2015-ös próbasorozat zárása
is volt.
A gyülekező után 9 órakor a gyakorlóiskola bejáratánál a rendőrség tartott egy rövid előadást
a biztonságos kerékpárhasználatról, majd azt követően - a próba és a Vitál Iskola rendezvény
részeként - kerékpárral kerekeztek ki a vállalkozó szellemű résztvevők a Göndör Diáktanyáig.
A városon való áthaladást a rendőrség munkatársai biztosították.
A diáktanya számos programmal várta a nagyszámú látogatót, akik sportversenyeken,
ügyességi játékokon, kézműves foglalkozáson vehettek részt. A próbázók 10-12 fős
csapatokat alkotva, tréfás akadályversenyen mérték össze tudásukat.
Mindenki próbára tehette a szerencséjét is, amelyre a tombola és a zsákbamacska adott
lehetőséget. Ebédre babgulyást fogyaszthattunk, amely a visszajelzések alapján az idei évben
is nagyon finomra sikerült.
Az időjárás is kegyes volt, szikrázó napsütéssel örvendeztette meg a résztvevőket. A
rendezvény az aktív időtöltés mellett remek lehetőséget adott beszélgetésre, pihenésre,
egymás jobb megismerésére is.
Köszönöm mindenkinek, aki segített ennek a nagyszerű programnak a
megvalósításában! A gyakorlóiskola és a Gyakorlós Egyesület szeretettel vár mindenkit a
következő Családi-napra is!
Perhács Attila igazgató
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Méhek napja 2015
Az idén is volt sárga-fekete nap.
Plakáttal jelezve, mézes enteriőrrel díszítve,
óránként zümmögéssel fejben tartva.
Kirajzott a kórus a második szünetben, s
méhrajként egymásba kapaszkodva dalolta
végig a folyosót. Méhész portásunk,
Taskovits Zsolt kicsiknek és nagyoknak
egyaránt érdekes bemutatót tartott délelőtt a
belső udvaron, amiről mindenki - többkevesebb jó válasszal - kérdőíven számot is adott. Délután a napközis méhrajok
akadályversenyen mérték össze kaptárépítő, virágpor- és nektárgyűjtő, beporzó és egyéb
nélkülözhetetlen méh-képességeiket, méltó mézes jutalom ellenében.
Jól szórakoztunk! Tartsatok velünk jövőre is!
dcsb

Kerékpáros délután
Május 12-én újra megrendeztük a kerékpáros délutánt.
Zsolti bácsi a már tőle megszokott szakértelemmel mutatta meg, mit tudnak még a gyerekek is
kerékpárjuk karbantartása érdekében megtenni. Felsorolta azokat az elengedhetetlen
felszereléseket, amik mindenki bringáján ott kell, hogy legyenek.
Az akadálypálya minden évfolyam tanulóinak felkeltette az érdeklődését. Nagyon ügyesen
haladtak végig kerékpárjukkal a gyerekek.
Minden évfolyamon győzteseket hirdettünk és jutalmaztunk.
Élményekkel és tapasztalatokkal teli délutánt tölthettünk újra együtt.
Paszterkóné Zavaros Katalin
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Kutyaiskola bemutató
Iskolánkban 2015. május 20-án 14 órakor volt a Bajai Kutyaiskola bemutatója. A nagy
meleg ellenére sok kisgyerek eljött megnézni.
Négy kutyával jöttek, volt köztük dobberman, német juhász, magyar vizsla és labrador.
Alapvető feladatokat csináltak pl. helyben haladást, szabadon követést, behívást. A képzett
állatok az idegen környezet ellenére ügyesen megcsinálták a feladatokat.
A gyerekek nagyon jól érezték magukat és sok élménnyel gazdagodtak. Reméljük
jövőre is lesz ilyen bemutató.
Kovács Dóra 8. c

Bolhapiac
Az idén először a diákönkormányzat rendezte az alsó tagozatosok egyik kedvenc
rendezvényét, a bolhapiacot.
Május 6-án, szerdán 14 órától sok csereberélni vágyó gyermek sorakozott a hosszú asztalsor
mögött. Plüssjátékok, matricák, társasjátékok, kisautók vártak gazdára.
A piac az idei tanévben is jól sikerült. Mindenki új dolgokkal, vidáman ment haza.
Serei Anita
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Ki mit tud?
Iskolánkban 2015. április 22-én újra megrendezésre került a Ki mit tud? vetélkedő. A
jó hangulatú műsort nagyon sok néző: diákok, szülők, pedagógusok tekintették meg. A
fellépők igen színes, és érdekes műsorral kedveskedtek a közönségnek, ahol 43 tehetséges
gyermek mérhette össze tudását. Mindenkinek elismerés jár azért, hogy felkészült, fáradozott,
és kellő izgalomban, de nagy sikerrel előadta produkcióját.
A zsűri tagjai Czinege Hajnalka, Perhács Attila és a diákönkormányzat részéről Vancsura
Zselyke voltak. Nehezen döntöttek a helyezések tekintetében.
Helyezések, díjazottak:
Tánc és mozgás kategóriában:
1. Ír tánccsoport : Aradi Anna 3. a, Bajai Bendegúz 3. a, Dáné Janka 3. b, Döbrentei Kitti 4. b,
Geiger Viktória 3. b, Hajdú Nóra 3. b, Kőnig Márton 4. a, Peller Tamara 4. b
2. Rácz Dóra 2. c – modern tánc
3. Sztankov Panni, Marusa András – cselgáncs bemutató
Ének - zene kategóriában:
1. Lövész Boglárka 4. c - ének
2. Vörös Emma 2. a - ének
3. Sere Petra 1. b - furulya

Próza kategóriában:
1. Szőke Panna 1. a - mese
2. Bötkös Anna 1. b - vers
3. Mőzl Nóra 1. a - mese
Különdíjat kapott Kazy Zsigmond (2. a) és Bencses Réka (MNÁMK) társastánc
produkciójáért, akik kimagasló felkészültséggel, precíz előadással tették értékesebbé
műsorunkat.
Különdíjban részesült még a 4. c osztályos táncosok csapata, Tamasi Tekla, Tiszavölgyi Sára
és Lanzafame Samara, akik önállóan összeállított modern táncos előadásukkal kápráztatták el
a közönséget és a zsűrit.
Gratulálunk a nyerteseknek!
Ne csüggedjen az sem, aki nem ért el helyezést, próbálja meg jövőre is! Sok sikert a
további munkátokhoz!
Kapornyai Enikő
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Képek a Ki mit tud?-ról:
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Nyílt nap a bajai tűzoltóság laktanyájában
A 4. számú napközis csoport május 8-án a bajai tűzoltóság laktanyájában
bepillanthatott a katasztrófavédelem szervezetébe, feladataiba. A gyerekek kipróbálhatták a
tűzoltók felszereléseit, izgalmas technikai bemutatókat láthattak. Érdeklődve figyelték, hogy
az emelőpárna a levegő erejét kihasználva rövid idő alatt, fokozatmentesen képes hatalmas
terheket megemelni, vagy, hogy a hidraulikus feszítő-vágó berendezéssel a roncsba szorult
személyeket tudják kimenteni. A híradóhelyiségben tájékoztatták a gyerekeket, hogy a
riasztástól számított 120 másodperc múlva menetkészen indulnak el a tűzoltók az esethez,
ezért a leggyorsabb útvonal az autóhoz a csövön való lecsúszás. Megismerkedtek a gyerekek
a főbb tűzvédelmi szabályokkal és a szükséges magatartásformákkal, amelyet
vészhelyzetekben alkalmazni kell, illetve megtudhatták, azt is, hogyan lehet valaki tűzoltó.
Végül a tűzoltóautó szirénázva, villogva egy próbakörre vitte el a csoportot.
Mihalik Laura, a 4. sz. napközis csoport vezetője

Adamek Balázs 2. b

39

VONATKERTI NAPLÓ

XXIV. évf. 9-10. szám (251-252.)

2015. május-június

Párnafű
(Soleirolia Soleirolii)
A párnafű a csalánfélék családjába tartozó évelő növény. Származási helye Korzika,
Szardínia. Eredeti élőhelyén gyorsan növő, örökzöld kúszónövény, mely futószőnyegként
kúszik talajon, sziklákon, falrésekben. Enyhe éghajlatú kertekben, védett helyen
(Magyarországon is), növényházakban hamar gyommá válhat. A rendelkezésre álló teret
hamar benövi.
A párnafű magassága kb. 5 cm. A vékony, törékeny szárakon váltakozó állásban fejlődnek az
apró levelek. Színük általában világoszöld, de haragoszöld, ezüstös zöld, halványsárga
változata is ismert. Ritkán láthatók jelentéktelen, apró, fehér színű virágai. Világos és
árnyékos helyen is jól fejlődik. A közvetlen napsütés megperzseli a leveleket. Inkább a
hűvöset kedveli. Télen a fagypont körüli hőmérsékletet is jól bírja. Nyáron a 20 °C feletti
hőmérsékletet is elviseli. Vízigénye télen mérsékelt, nyáron a földjét mindig tartsuk nedvesen.
Szaporítása: tőosztással, óvatosan széthúzva osszuk a növénycsomót darabokra.
Hajtásdugványozással a hajtásrészeket ültetjük cserébe. Ültetőközege: tőzeges virágföld.
A párnafű szép talajtakaró más, magasabb növény alatt. Tartható télikertben, hűvös
helységek, virágablakok díszeként. Jól mutat kaspóban felfüggesztve konyhában,
fürdőszobában csüngő növényként. Nyárra szabadba is kitehetjük. A nyírást jól tűri, a
növekedés érdekében visszavágható és alakra formálható.
Kert Erzsi néni
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Kedves Túrázók!
Ismét eltelt egy eredményes év, jól
sikerült a Csutka 2015 próbasorozat.
A zárónap eseményeinek leírása előtt néhány
gondolatot szeretnék írni a 6. próbáról, amely a
Szállj vízre! nevet viseli. Április 24-én,
pénteken délután a Sugovicát eveztük körbe
sárkányhajókkal. Izgalommal figyeltük az
időjárást, végül szép napos délutánt tölthettünk
együtt. Két 21 fős hajóval 4 körben tudtuk
lebonyolítani a próbát.
Nagyon tetszett mindenkinek ez a mozgási
lehetőség a szép környezetben. Köszönet
Hoffmann Mónikának és segítőinek a lebonyolításért!
Május 9-én zártuk a próbasorozatot a Göndör
Diáktanyánkon. Itt és ezen a napon volt a Családi-nap és a
Vitál Iskola program is. A gyülekező után 9 órakor az
iskola előtt rendőrségi előadást hallhattunk a biztonságos
kerékpáros közlekedésről. Ezután a Duna töltésén
kerekeztünk ki a diáktanyára. Megérkezés után 10 fős
csapatokat kellett alkotni s megoldani az érdekes
feladatokat: tréfás akadálypálya, gólyaláb, síelés,
mocsáron átkelés, célbadobás. Nagy sikere volt a Vitál
Iskola programszervezők pókhálós játékának is. Az
akadályversenyben a legtöbb pontszámot a 3. b osztályos
gyerekek, szülők szerezték. Ebéd után volt az ünnepélyes
próbazárás, és a megérdemelt pólók kiosztása. Ezúton is
gratulálunk mindenkinek, aki a tanév folyamán teljesítette a próbákat, és így jogosult lett az
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emblémás póló viselésére. Az 1. a-ból túráztak a legtöbben, ők nyerték a tortát. Részvételével
kiemelkedik még az 1. c osztály is. 151-en vehették át a Csutka 2015 pólót.
A próbasorozat lebonyolításáért köszönjük minden segítőnek a sok-sok munkát!

Balatoni Zsolt

Kovács Péter Csaba 6. b
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The film is about…
The name of the film is Fury.
It’s a historical and action film.
Five characters star in it.
The director is David Ayer.
The plot is about World War II.
A young boy joins the army.
He drives the tank but he is
untrained. There are five people
in the tank. During the battle
everyone dies, only the boy stays alive.
The acting is brilliant. The soundtrack is amazing. The special effects are realistic. The
costumes are normal. The ending is interesting.
Tóth Ákos 8. a

My favourite animal
It eats bone. It’s little or big. It lives near the house. It’s a very clever animal. There
are one white, black or brown dog.

It’s a dog!
Millunov Aliz 4. a
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Kollár Ágnes 7. c
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Miklós Csenge 1. a
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Sommerferien mit meiner Familie
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Vonatkerti sporthírek

Mozdulj a szabadban!
Április 24-én volt a Vitál iskolai pályázati programunk 2. nagyrendezvénye. Ezúttal a
felső tagozatosok számára kínáltunk mozgásos programokat.
Fontos szempont volt, hogy egy időben, egy helyen minél többen vegyenek részt az aktív,
egészséges életmódot hirdető eseményen. Ezért a Petőfi-szigeti atlétikapályára esett a
választás a helyszín kijelölésekor. Kellemes, tavaszias időben 14 órától 16,30-ig jó hangulatú
programokkal töltöttük a délutánt. A megnyitót követően Yvette néni zenés, táncos
bemelegítőt tartott, majd a focizni szerető tanulók 2 pályán évfolyampárok szerint bajnoki
mérkőzéseket játszottak. Ezzel párhuzamosan megkezdődött az ügyességi váltóverseny is,
ahol 10 csapat mérte össze erejét. A versengést követően egy kis frízbi játékra került sor. A
focisták pihenő idejükben célba rúghattak. A nap végén a Bajai LSE csapatának kapusa,
Orbán Soma állt a rúgások útjába, persze néha rajta is kifogtak tanulóink. A program
eredményhirdetéssel, ajándékozással és fotózással zárult.
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A váltóverseny végeredménye:
1. Csillám Lámák 6. c
15 pont
2. Túlélők 5. c
13 pont
3. Thuglife 7. c
12 pont
Indultak még: Jobbdolgúak, Csillámpónik, Gekko lovak, Dílerek, Boti+a copfosok, Robin+a
vagány csajok, Nyakig lányok
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Az 5-6. évfolyamos labdarúgó bajnokság végeredménye:
1. 6. c
2. 5. c
3. 6. a
A 7-8. évfolyamos labdarúgó bajnokság végeredménye:
1. 7. c
12 pont
2. 8. a
9 pont
3. 8. c
6 pont
4. 7. a
3 pont
5. 7. b
0 pont

Judo:

2. Oros-Honvéd Kupa Regionális Bajnokság, Orosháza

Az országos diákolimpiára felkészítő verseny 4. állomása Orosháza volt, ahol 22
egyesület majd 150 fő judósa vett részt, köztük a 24 fős bajai mogyis csapat, ahol 16-an
gyaxis tanulók is egyben.
A verseny jó hangulatban telt. A nap végére nagyon szép eredmények születtek.

Is
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Iskolánk tanulóinak eredményei:
Diák D korcsoport:
Szendrődi Zalán

28 kg 2.

Diák C korcsoport:
Regajz Ferenc
Rácz Csaba
Bátyity Márk
Rácz Edmond

36 kg
42 kg
39 kg
39 kg

7.
2.
2.
3.

Diák B korcsoport:
Szalai Elizabet
Neidert Dorina
Lakner Balázs
Salga Ákos

36 kg
49 kg
38 kg
55 kg

5.
1.
4.
2.

Diák A korcsoport:
Véber Vanessza
Liptai Márk
Lógó Norbert
Csányi Zalán

38 kg
38 kg
38 kg
45 kg

2.
3.
5.
2.

Serdülő korcsoport:
Perger Ivett
40 kg 1.
Szabó Dániel
36 kg 5.
Grisnik Balázs
50 kg 2.

Lisztmajer Laura 6. b

Az orosházi versennyel egy időben Domaszéken rendezték a 12. Tökmag Kupa
nemzetközi utánpótlás versenyt, ahol 2 tanulónk az erős nemzetközi mezőnyben igazán jól
megállta a helyét.
Diák B korcsoport:
32 kg: Fekete András 7.
46 kg: Kovács Koppány 5.

Nemzetközi judo versenyek:

Pozsony, Budapest

A serdülő korcsoport több versenyzője két hét leforgása alatt 2 rangos versenyen is
megmérette magát. A pozsonyi versenyen iskolánk 2 tanulója is remek eredményt ért el.
Szőllősi Balázs és Andrási Márton azonos súlycsoportban indultak és a döntőben találkoztak,
ahol ezúttal Mártoné lett az első hely, de Balázs is megmutatta, hogy egy évvel fiatalabbként a
súlycsoportjában komoly erőt képvisel.
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A pozsonyi versenyt követően Budapesten folytatódott a versenysorozat, ami már a serdülő
korosztály egyik legrangosabb eseménye volt. A 28. alkalommal megrendezett Budapest
Kupán óriási mezőny vett részt. A két nap alatt induló 1241 résztvevő között szerepelt több
gyaxis tanuló is. A 18 országból eljött versenyzők magas színvonalat jeleztek. Ebben a
mezőnyben ért el kimagasló szereplést Andrási Márton, aki 5 győzelmet aratva megszerezte a
Budapest Kupa serdülő 36 kg-os bajnoki címet. Ezzel az eredményével Márton vezeti a
súlycsoportja rangsorát, így válogatott kerettagként képviselheti városunkat június 6-án a
korosztály Európa Kupáján, Győrött. Ugyanezen a versenyen Perger Ivett értékes 7. helyet
szerzett.

Országos diákolimpia
Ebben a tanévben sem maradunk diákolimpiai bajnok nélkül. Bár már van a serdülő
korcsoportok révén 2 második /Kovács Dániel, Andrási Márton/, 1 harmadik /Kovács Dániel/
és 2 ötödik /Szőllősi Balázs, Andrási Gellért/ helyezésünk, a diák korosztályban már 1
aranyérmet és egy újabb bronzérmet is hozzátehetünk e szép kollekcióhoz. Kovács Koppány a
tavalyi évhez hasonlóan idén is megszerezte a súlycsoportja aranyérmét és a Diákolimpia
Bajnoka címet. Kellemes meglepetésre Grisnik Benedek révén újabb bronzérmet szereztünk.
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Foci:
Az OTP Bank Bozsik Intézményi Program Tanévzáró labdarúgó fesztiválját
rendezték meg május 8-án a Vasvári Pál utcai sporttelepen. Iskolánk volt a rendező
intézmények egyike és négy korosztályban mérettünk meg. Közel háromszáz diákot
mozgatott meg ez a nap.
Ünnepélyes megnyitóval kezdődött a rendezvény. Az intézményi program megyei és országos
koordinátorai fogadták a gyermekeket.
Az első és második korcsoportosoknak 'Grassroots fesztivált' rendeztek, a harmadik és
negyedik korcsoportokban mérkőzések voltak a műfüves pályákon.
Minden résztvevő labdarúgó ajándékkal - szép éremmel, egy karkötővel és egy emléklappal térhetett haza.
Az év során a legkimagaslóbb teljesítményt nyújtó játékosok emlékplakettet is kaptak
jutalmul. Az idei évben Matos Máté, Döbröntey Gábor, Nyíri Evelin és Páncsics László
lettek érdemesek erre a díjra.
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Minden gyaxis diáknak gratulálok az éves teljesítményéért és a tisztes helytállásért!
Csapattagok:
1. korcsoport: Abai Bence, Dávid Csaba, Gregus Barnabás, Greksa Zalán, Hujber Enzo,
Kiri Gergő, Lakatos Botond, Matos Máté, Papp Bálint, Sőreg Martin és Viszmeg Levente.
2. korcsoport: Bátyity Márk, Bohner Bálint, Csúcs Levente, Döbröntey Gábor, Eichardt
Bence, Haincz Andor, Jeszenszky Zétény, Novakovic Patrik, Szalontai Bálint és Weiner
Alex.
4. korcsoport fiú: Andrási Márton, Beck János, Csibi Benjámin, Haincz Bence, Kiss Ákos,
Müller Milán, Páncsics László, Piukovits Kornél.
4. korcsoport lány: Bíró Dominika, Csibi Dalma, Finta Kata, Kiss Orsolya, Lisztmajer
Laura, Novotnik Tifani, Nyíri Evelin, Perger Ivett, Égi Csenge.

Edző: Éber Előd.

Atlétika:

Körzeti diákolimpia atlétika pályabajnokság

A kétnapos atlétika pályabajnokságon szép számmal és sikeresen képviseltük
iskolánkat. A 4 korcsoportban különböző atlétikai számokban mérték össze ügyességüket a
lányok, majd egy nap elteltével a fiúk is.
A lányoknál mindhárom korosztályban induló csapatunk 2. helyen végzett. Az egyéni
eredmények tekintetében az I. korcsoportban Geresdi Emese 6. helyezett lett, a II.
korcsoportban Virág Dorina 4. és Mészáros Janka 6., a III. korcsoportban Pálfi Ágnes 5.
helyen végzett.
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A csapattagok: I. korcsoport: Geresdi Emese, Halmágyi Kitti, Negele Luca, Balázs Fanni,
Hóman Lili, Fercsák Sára.

II. korcsoportban: Virág Dorina, Mészáros Janka, Mezei Lili, Szalai Natália, Piukovits
Dorka, Németh Diána.
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III. korcsoportban: Pálfi Ágnes, Pálfi Tímea, Tóth Csenge, Pohankovics Virág, Renkus
Eugénia, Horváth Vivien, Éber Panna.
A fiúknál mindenfajta éremből született egy-egy, de az egyéni eredményekben is voltak
sikereink. A legkisebbeknél Rittgasszer Ábel szerzett 3. helyet, de ötödikként végzett Czigány
Bánk és 6. Matos Máté. A II. korcsoportban Goretich Gergő 4. lett és Szabó Kristóf 5. Az 56. évfolyamosoknál Novák Balázs 2. helyen zárt.
Csapateredmények:
I.
korcsoport: 1. Gyaxi: Rittgasszer Ábel, Czigány Bánk, Matos Máté, Negele
László, Király Szabolcs, Hujber Enzó.
II.
korcsoport: 2. Gyaxi: Goretich Gergő, Szabó Kristóf, Bor Gábor, Döbröntey
Gábor, Berta Martin, Csilics Márk.
III.
korcsoport: 3. Gyaxi: Novák Balázs, Molnár Dorián, Várhelyi Balázs, Taskovits
Milán, Weidinger Áron, Kenyeres Előd.
Vízilabda:

Sulipóló bajnokság

Egy új kezdeményezésnek tettünk eleget azzal, hogy a Bajai Spartacus Vízilabda
Egyesület meghívására 3 korcsoportban is kiállítottunk csapatokat azzal a céllal, hogy
tanulóink ismerjék meg e Magyarországon sikeres sportág kezdeti játékos formáját. Azért
mentünk, hogy játszunk és kipróbáljuk magunkat. Ezzel nem is volt baj. Tanulóink nagyon
lelkesen, bár kissé idegenkedve a sapkától vetették bele magukat a játékba. A baj az volt,
hogy nem volt igazán ellenfél. Azaz, hogy volt, de az több iskolából és korosztályból
összerakva. Ami még nem lett volna baj, mert hát a játék a lényeg, de ezután az
eredményhirdetés kissé lehűtötte a lelkesedést. Tulajdonképpen, csak mi tettünk eleget a
kiírásnak, mégis mások, a nagyobbak, az erősebbek, a tanultabbak vitték el az érmeket. Igaz,
elhangzott a köszönöm, hogy mi mentettük meg a tornát, de egy kicsit fanyarrá tette a
vigaszdíj oklevél és néhány póló átvételét. Ha csak mi feleltünk meg a kiírásnak, akkor miért
nem…. Én is azt gondolom, hogy nagy dicséret jár tanulóinknak, akik részt vettek az I. Városi
Sulipóló Bajnokságon.
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Ilyen még nem volt! Egy korcsoport, 2 országos döntő!

Május 14-én került megrendezésre iskolánkban a 3. korcsoportos Fiú kosárlabda
országos elődöntő 4 csapat részvételével, amelyen iskolánk csapata a következő
eredményeket érte el: az első meccsünkön a Szolnok csapatával 42:1 lett, majd a második
mérkőzésen a Hódmezővásárhely ellen 80:61-es győzelmet arattunk.
Így első helyezettként bejutottunk az ország legjobb 8 csapata közé.

A Gyaxi 3. korcsoportos országos döntőbe jutott csapata:
Álló sor: Ódor András, Szatmári Szabolcs, Kazy Balázs, Szamosvári Márk, Berta Máté,
Bene Tamás, Weidinger Áron, Várhelyi Balázs, Lövész Bence.
Középen: Bátori Magdolna felkészítő.
Alsó sor: Horváth Dávid, Rutterschmidt Balázs, Bor Gábor, Szabó Balázs, Weiner Martin,
Pálmai Flórián.
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Május 19-én a 3. korcsoportos lányok ugyanezt a bravúrt hajtották végre Pécs
városában. Szoros mérkőzéseken, küzdeni akarásból jelesre vizsgázva győzték le a házigazda
Pécs, majd a döntőben a Székesfehérvár csapatát. Ezzel az eredménnyel iskolánk lány
kosárlabda csapata is országos döntős. A legjobb 8 csapat között a lányoknál és a fiúknál is ott
van iskolánk.

A Gyaxi 3. korcsoportos országos döntőbe jutott lány csapata:
Álló sor: Pálfi Ágnes, Renkus Eugénia, Rybárik Zsófia, Pohankovics Virág, Rybárik Nóra,
Halmágyi Kata, Pálfi Tímea, Weidinger Yvette felkészítő.
Alsó sor: Piukovits Dorka, Virág Dorina, Németh Diána, Bődi Csenge, Lövész Boglárka.
Gratulálunk a LÁNYOK és a FIÚK teljesítményéhez és eredményes "menetelést" kívánok az
országos döntőn.
A döntő Egerben kerül megrendezésre június 13-16-ig.

Kosárdöntő
Április 16-án került megrendezésre az MNÁMK-ban a 3. kcs. fiú kosárlabda megyei
döntő, ahol iskolánk csapata a Kunszentmiklós és Kecskemét csapatát leléptetéssel legyőzte.
Így veretlenül továbbjutott az országos elődöntőbe, ahol szintén két győzelmet kell aratni a
legjobb 8 közé kerülésért.
Szép volt fiúk! GYERÜNK GYAXI!
Bátori Magdolna felkészítő
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Táborok
Sportjáték tábor
2015-06-16 /kedd/- 06-19 /péntek/
Az idén is várjuk az alsó tagozatos mozogni,
sportolni szerető tanulókat. A tábor programjában a
kosárlabda, a labdarúgás és a minitenisz alapjainak
tanulása, játékok, versengések, atlétikus képességek
fejlesztése szerepelnek.
A
foglalkozásokat
3
helyszínen,
iskolánk
sportcsarnokában, a kézilabda-pályán és a főiskola kis
tornatermében tartjuk.
A programok minden nap reggel 8 órakor kezdődnek és délután 14 óráig tartanak.
A tábor költsége 4800-/fő, amely napi egyszeri ebédet tartalmaz.
Jelentkezni lehet a testnevelő tanároknál.
A táborban résztvevő tanárok: Bátori Magdolna, Weidinger Yvette, Kálmánczhelyi Ildikó,
Éber Előd, Pump Gábor és Andrási Barna.
Judo tábor
2015-06-22 /hétfő/- 06-26 /péntek/
A Bajai Judo Club szervezésében, de két gyakorlós pedagógus /Kálmánczhelyi Ildikó
és Andrási Barna/ vezetésével indul a tanulóink körében népszerű judo napközi.
A táborba 6-10 éves korú gyerekek jelentkezését várjuk. A programok között a judo sport
alapjai mellett, az atlétika, a torna képességfejlesztő gyakorlatai, küzdő és különböző
sportjátékok szerepelnek.
A programok minden nap reggel 8 órakor kezdődnek és délután 14 óráig tartanak.
A tábor helyszíne a Vasvári Pál utcai sportcsarnok.
A tábor költsége 6.000,-/fő, amely napi egyszeri ebédet tartalmaz.
Jelentkezni lehet Kálmánczhelyi Ildikó vagy Andrási Barna tanároknál.
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Női szertorna tábor
2015-06-22 /hétfő/- 06-26 /péntek/
Az alsó tagozatos lányok körében
népszerű tornatábor idén is várja a
jelentkezőket.
Mindenkit
szívesen
fogadnak, aki szeretne egy kicsit
belemélyedni a sportág szépségeibe.
A helyszín: iskolánk sportcsarnoka.
Részvételi díj 7.000,-/fő ebéddel együtt,
amit a tábor első napján kell befizetni.
A tábor vezetője: Kovácsné Vida
Magdolna.
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