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Tanévnyitó gondolatok
A vakáció véget ért, holnaptól munkás hétköznapok következnek. Az alkotó, kreatív
ember azonban a szürke hétköznapokban is képes megtalálni azt, ami egyedi, előre visz, ami
örömet okoz önmagunknak vagy másoknak. Képes befogadni az új dolgokat, hogy azokat a
már ismertekkel vegyítve új értéket hozzon létre.
Kedves Első Osztályosok!
Talán ti vártátok legjobban ezt a mai napot! 93-an ültök megilletődve velem szemben.
Köszöntelek benneteket iskolánk tanulóinak sorában. Mától kezdve büszkén mondhatjátok: én
már iskolás vagyok.
Remélem, mindnyájatokban óriási a felfedezőkedv, mert itt nálunk, az iskolában hihetetlen
mennyiségű kincs vár feltárásra. Kívánom, hogy az út, amely a kincsek felfedezéséhez vezet,
legyen izgalmas és örömteli!
Kedves Tanulók!
Az elmúlt tanév végén sok szép eredményt soroltunk fel. Pedagógustársaim nevében
mondhatom, hogy mindent meg fogunk tenni annak érdekében, hogy a lehető legszélesebb
körű tudást biztosítsuk számotokra. Elvárjuk azonban az illedelmes viselkedést, a becsületes,
rendszeres munkát. Ti már ismeritek az iskola követelményeit, ismeritek egymást, tudjátok,
kinek van segítségre szüksége. Figyeljetek egymásra, segítsétek egymást! Az, hogy milyen
közösség formálódik, tőletek is függ. Odafigyeléssel és türelemmel, kitartó, szorgalmas
munkával kiváló eredményeket lehet elérni.
Augusztusban új kollégák érkeztek tantestületünkbe. Oszvald Éva és Fazekas Emőke
napközis nevelőként dolgozik majd. Jó munkát kívánok nekik, remélem, mihamarabb otthon
érzik magukat nálunk!
A fenntartóváltás is lezajlott a nyáron. Mostantól Bajai Eötvös József Általános Iskola néven
folytatjuk tovább munkánkat. Fenntartónk a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ.
Kedves Szülők, Kedves Pedagógusok!
A mai értékvesztett világban szülőként, pedagógusként, emberként értéket közvetíteni, azt
hitelesen átadni és úgy megerősíteni a gyermekben, hogy az számára természetes legyen,
óriási feladat. Közös célunk a gyermekek sokoldalú, harmonikus fejlesztése és nevelése.
Bízom benne, hogy a szülők és az iskola egyet akarva, egymást segítve meg tudja majd
valósítani elképzeléseit ebben a tanévben is.
Kívánom, hogy az elkövetkező munkával, tanulással, tanítással teli hétköznapokban
mindannyian találjuk meg azt, ami a napot egyedivé, különlegessé teszi.
Mindehhez erőt, kitartást, bizalmat, önbizalmat kívánok!
A 2015/2016-os tanévet megnyitom.
Perhács Attila intézményvezető
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Elsőseink 2015/2016

1. a osztály

1. b osztály
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Búcsúztak nyugdíjasaink
Kovácsné Vida Magdolna
1967-ben kezdődött el pedagógusi pályája Akasztón,
majd Páhiban. Ezt követően Nemesnádudvaron, majd
Kecskeméten tanított. Eközben elvégezte Szegeden a
Juhász Gyula Tanárképző Főiskola testnevelés szakát.
Az Eötvös József Főiskola Gyakorló Általános
Iskolájában 1978-tól tanított nyugdíjba vonulásáig.
Lelkiismeretes és magas színvonalú szakvezetői
munkájának köszönhetően tanító szakos főiskolai hallgatók tucatjai sajátították el keze alatt a
testnevelés tantárgy tanításának fortélyait. Szakterületének egyik legkedvesebb állomása a
torna volt. A hosszú évek alatt általa szervezett versenyekre szívesen emlékeznek a megye
testnevelés szakos pedagógusai. Mindig ügyelt szakmai munkája tökéletesítésére, emellett
gondot fordított az önfejlődésre is. A Szegedi Tudományegyetemen pedagógia szakos
diplomát szerzett. Nyugdíjba vonulását követően is aktív maradt, és nagy-nagy szeretettel
gondozza jelenleg is a lánytornát iskolánkban, amelyben tanulóink egyre értékesebb
helyezésekkel térnek haza a tornaversenyekről.

Oroszné Téglás Ilona
1973-ban Cigándon

tanítóként

kezdte

meg

pedagógusi munkáját. 1981-től a gyakorlóiskolában
napközis

csoportvezetőként,

majd

osztályfőnökként,

szakvezetőként

főiskolai

szakos

tanító

vett

hallgatók

tanítóként,
részt

a

gyakorlati

képzésében, az alsó tagozatos tanulók fejlesztésében,
oktatásában és nevelésében.
A

kompetencia-alapú

oktatás

bevezetésekor

a

HEFOP/2005/3.1.3 „Felkészítés a kompetencia-alapú oktatásra” pályázatban a tantestületből
elsőként vállalta szövegértés-szövegalkotás és matematikai-logikai kompetenciaterületeken
’A’- modulban az akkreditált pedagógus továbbképzést, a projektterületek kidolgozását,
tanmenet, óravázlatok készítését, mentorként belső képzések vezetését. Felkészültségét a
hallgatóknak tartott bemutató tanításain, felkészítő és elemző foglalkozásain kamatoztatta. A
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korszerű IKT-eszközök közül elsőként sajátította el az interaktív tábla használatát, a
projektalapú tanítást, a modulrendszert és egyéb, tanulás-tanítás módszertani témákat.
Tanítványaival együtt aktív résztvevője volt a Tinódis Egyesület művészeti, kulturális és
szabadidős programjainak.
Pap Imréné
1975-ben szerzett általános iskolai tanítói oklevelet a
Bajai

Tanítóképző

Főiskolán.

Tanulmányai

harmadik évében, 1974-ben már tanítóként dolgozott
Dusnokon. Könyvtárosi végzettségét a Juhász Gyula
Tanárképző Főiskola könyvtár szakán szerezte.
1982 augusztusa óta dolgozott a gyakorlóiskolában
napközis

nevelőként,

tanítóként,

majd

iskola-

könyvtárosként, és a könyvtár szakos főiskolai hallgatók szakvezetőjeként.
Gyakorlós éveiben főleg iskola-könyvtárosi hivatását gyakorolta. Folyamatosan azon
munkálkodott, hogy vonzóbbá, érdekesebbé tegye az iskola könyvtárát a tanulók számára.
Rendszeresen tartott könyvtár-használati órákat, szervezett könyvtári vetélkedőket, az utóbbi
években – több pedagógus kollégával együttesen – a méhek napjához kapcsolódó színes
ismeretterjesztő délutánokat tervezett és vezetett.
A tanulók könyvajánlásokat írtak segítségével a Vonatkerti Napló című iskolaújságba, és
szívesen kértek tanácsot Ági nénitől, hogy milyen olvasnivalót válasszanak. Gyakran keresték
a tanulók gyűjtőmunkáik elkészítéséhez is, szívesen adott útbaigazítást a tananyag
elsajátításával, hozzáférésével kapcsolatban. Törekedett arra, hogy a tanulók fokozatos
önállóságra tegyenek szert a könyvtárhasználatban.

Polgárné Gerencsér Rozália
Garán, ösztöndíjasként kezdte meg pedagógusi
pályafutását 1974-ben. Szakvezető tanítóként, rajz
szakos tanárként 1991 óta vett részt a gyakorlóiskola
nevelő-oktató

munkájában.

Differenciált

képességfejlesztéssel alakította ki tanítványaiban az
élethosszig

tartó

tanuláshoz

szükséges

kulcskompetenciákat. A HEFOP 3.1.3 pályázatban
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vállalt kompetencia-alapú oktatás bevezetésekor és kiterjesztésekor ’A’ és ’B’- modulban
matematikai-logikai területen vállalta a fejlesztést. A kompetencia-alapú pedagógia
módszertanát és gyakorlatát a tanítójelöltek gyakorlati képzése szerves részeként oktatta.
Magas szintű szakmai felkészültségét tervező munkájában, óravezetésében, felkészítő, elemző
foglalkozásain, a tanítójelölteknek tartott bemutató tanításain kamatoztatta. A dőltbetűs
írásmód bevezetésével és kiépítésével anyanyelvi módszertani mintát ismertetett meg a
hallgatókkal. A vizuális nevelés területén tanítványai rangos helyezéseket értek el
pályázatokon, kiállításokon. Művésztanárként iskolánk galériája adott helyet alkotásainak.
Mindig aktív szervezője és résztvevője volt a gyakorlóiskola kulturális és művészeti
programjainak.
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Tinódi-plakett
2014/2015. tanév
dr. Beke Csilla
Gyermeke ötödik esztendeje iskolánk tanulója.
Azóta aktívan és rendszeresen segíti gyermeke osztálya szülői közösségeinek életét,
munkáját.
Folyamatosan, önzetlenül látja el iskolai egyesületeink jogi képviseletét, dokumentumaink
jogi felülvizsgálatát.
A Rotary Club Baja tagjaként, a klub képviseletében támogatta hátrányos helyzetű, jó tanuló
diákjaink tanulmányi kirándulását Szentendrére.
A tanévzáró ünnepélyen átadott jutalomkönyveket is a bajai Rotary Clubnak köszönhetjük.

Weidinger Nóra 4. a

Döbröntey Ferenc
Második gyermeke jár hozzánk jelenleg. Nagylánya már középiskolás.
Évek óta fáradhatatlanul segíti tanulóink kulturális és esztétikai nevelésének fejlesztését.
Iskolai rendezvényeink, műsoraink színvonalas bemutatását zenei kultúrájával, hangszeres
tudásával folyamatosan és önzetlenül támogatja.
Intézményünk hagyományőrző programjainak nélkülözhetetlen szereplője. Katica
tánccsoportunk iskolán kívüli szereplései alkalmával – családjával együtt – annak zenei
kíséretét is biztosítja.
Tanulóink sportprogramra való szállításában is kiveszi részét.
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Címzetes nevelő
(posztumusz elismerés)
2014/2015. tanév

Stetina Tamás István
A gyakorlóiskolában több mint 20 éves múltra visszatekintő hétpróba
túrasorozatnak 7 esztendőn keresztül folyamatos támogatója és résztvevője
volt. Időt, fáradságot nem kímélve munkálkodott a túraútvonalak
előkészítésében,

bejárásában,

ezzel

nagymértékben

hozzájárulva

a

túrasorozat eredményes és balesetmentes lebonyolításához. A családi napok
és túrazárások programjaiban is számíthattunk önzetlen segítségére.
Tinódi-plakettel 2014-ben jutalmaztuk.

Őszinte tisztelettel köszönjük munkáját!

A Címzetes nevelői címet felesége, Stetina Hajnalka veszi át.
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Kitűnő tanulók névsora
2014/2015
2. a
1. Balogh Dorka
2. Brachinger Zalán
3. Czibula Kinga Laura
4. Frányó Csenge
5. Halmágyi Kitti
6. Hóman Lili
7. Ikladi Viktória
8. Kazy Zsigmond
9. Kovács Brenda
10.Manhalt Gréta
11.Matos Máté
12.Ódor Viktória
13.Rittgasszer Ábel
14.Szántó Noémi

1.
2.
3.
4.
5.

2. b
Adamek Balázs
Kékesi Liza
Kiri Gergő Dániel
Nagy Luca
Oberhauser Boglárka

2. c
1. Fercsák Sára Panka
2. Vető György Goran
3. a
1. Balázs Emma
2. Bohner Bálint
3. Eichardt Bence Balázs
4. Glocker Hedvig
5. Heffler Erik
6. Kovács Kristóf
7. Nagygellér Nadin
8. Pálmai Laura
9. Weidinger Nóra
10. Weiner Alex
11. Zórity Zsanett

3. b
1. Csiga Csenge
2. Dáné Janka
3. Hajdú Nóra
4. Hesz Dorottya
5. Kékesi Viktória
6. Petrovácz Ádám
7. Petrovácz Csaba
8. Rabi Ervin
9. Szerletics Emma Anna
3. c
1. Nagy Réka
2.Virág Dorina Erzsébet
4. a
1. Bődi Csenge Aliz
2. Horváth Dávid
3. Kassai Anna
4. Lakner Balázs
5. Millunov Aliz
6. Nagy Kolos Barnabás
7. Stanik Kira
8. Szabó Balázs Bálint
9. Tandi-Lebang Linda
Virginia

1.
2.
3.
4.
5.
6.

4. b
Bokor Boglárka
Bötkös Eszter
Döbrentei Kitti
Nievel Flóra
Peller Tamara Panka
Tóth Larissza

4. c
1. Goretich Gergő
2. Mészáros Janka
3. Szabó Kristóf
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1. Beke Márk Zsolt
2. Molnár Miklós

6. b
1. Glocker Endre
2. Komárcsevics Dóra

5. b
1. Adamek Gábor
2. Csorba Melinda Lilla
3. Rabi Csilla

6. c
1. Kenyeres Előd
7. b
1. Molnár Nikolett

5. c
1. Pálfi Ágnes
2. Szatmári Szabolcs
3. Weiner Martin

1.
2.
3.
4.
5.

2015. szeptember

8. a
1. Bársony András Árpád

6. a
Bene Tamás Miklós
Fodor Kinga
Melkó Stella
Mészáros Emma
Szántó Zoltán

8. b
1. Fábián Renáta 8 évig

kitűnő

Jó tanuló, jó sportoló
2014/2015. tanév
Faldum Lili 8. c
Andrási Márton 7. c

Weidinger Nóra 4. a

Az év napközisei csoportonként
1.
2. csoport:
Bartos Eszter
1. b
3. csoport:
Jelencsity Miklós
2. c
4. csoport:
Csallóközi Izabella 1. c
5. csoport:
Kassai Anna
4. a
6. csoport:
Nagyfalusi Vivien
1. a
7. csoport:
Kiri Gergő
2. b
8. csoport:
Vörös Emma
2. a
9. csoport:
Jeszenszky Zétény 3. a
10. csoport:
Peller Tamara Panka 4. b
A 9 csoportból Kassai Anna 4. a osztályos tanuló az év napközise.
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Más iskolából érkezett tanulóink
2015/2016. tanév

1. a:
2. b:
2. c:
3. a:
4. b:
5. a:

Szignár-Ikotics Nimród
Sági Fanni
Takács Kamilla
Kiss Gergely
Virág Benjámin
Hosszu Emma Tekla
Mocsári Anna

5. a
5. c:

6. a:
6. c:
7. b:

Tusa Máté
Érczy Janka Emma
Kubatov Andor
Walkowicz Szása
Bukor Milán
Csendom Olivér Alexander
Varga Gábor László

Bemutatkoznak új kollégáink
Fazekas Emőke vagyok.
Februárban költöztem Bajára. Előtte Debrecenben
laktam.
Mielőtt a Gyaxiba jöttem volna, Hajdúszoboszlón
tanítottam 14 évig.
Most 2., 4., 6. évfolyamon tanítok testnevelést és a 4.
számú napközis csoport „karmestere” vagyok.
Van egy 3 éves kisfiam.
Szabadidőmben szeretek olvasni, kerékpározni és
túrázni.

A Szegedi Tudományegyetemen végeztem német
nemzetiségi tanító, valamint pedagógiatanár és nyelv- és
beszédfejlesztő tanár szakokon. Az iskolában napközis
nevelőként dolgozok. Ezenkívül környezetismeret, rajz- és
technikaórákat tartok. Szabadidőmben is szívesen
kézműveskedek. Ha időm engedi, sétálok a természetben
vagy kerékpározok.
Remélem, hasznos és aktív tagja lehetek az iskola
közösségének mind az oktatás, mind pedig a szabadidős
tevékenységek során.
Oszvald Éva
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Életmód-táborban jártam
A nyáron voltam egy táborban, amit a Magyar Máltai
Szeretetszolgálat szervezett.
Az itt töltött idő alatt sok új barátot szereztem, és sok új dolgot tanultam. A
tábor szervezői mindennap újabb és újabb programokkal vártak bennünket.
Számomra a legizgalmasabb program a tűzoltóság látogatása volt, ahol
megnézhettük a tűzoltóautókat és a felszereléseket. Ezen kívül nagyon tetszett a lovaglás és a
vízimalom, ahol még linzert is sütöttünk.
Számomra nagy élményt jelentett ez az egy hét táborozás, és hálás vagyok, hogy
elmehettem oda.
Kovács Botond János 6. a

Egy életmód-tábor folytatása
Nem is gondolná az ember, hogy egy tábori
rajzversenyen ekkora a tét! A tábor utolsó, szombati napján
megtudtuk, hogy a rajzverseny első három helyezettje egy
kirándulást nyerhet Tiszanánára. Csak kapkodtam a fejem!
Igaz az, hogy én is részese lehetek ennek a programnak?
Pár nap múlva reggel hat órakor indult a vonat Szandival,
Dáviddal, a kísérőnkkel, Anikóval és velem. Eleinte még
csendesek voltunk, de ahogy haladtunk Kecskemét felé,
kezdtük azt érezni, hogy ez jó buli lesz. Amint megérkeztünk a végállomásra, buszra
szálltunk, és célba vettük Tiszanánát. A négyórás út után végre talpra állhattunk és
megebédelhettünk. A többi gyerek, aki Kecskeméten csatlakozott hozzánk, az ország
különböző vidékeiről érkezett. A szállás elfoglalása előtt elmentünk egy gyönyörű hajóútra,
ami mind a hármunknak jobban tetszett, mint a busz- vagy akár a vonatút. Ezt követően egy
kis séta után megérkeztünk a szállásunkra, ahol
kellemes meglepetésünkre Dávid is csatlakozott a
szobánkba. Így hát három lány és egy fiú lakott
együtt ezen a kiránduláson. Miután a vacsorát is
elfogyasztottuk, labdáztunk egy kicsit. Másnapi
elutazásunk
előtt,
a
reggelit
követően
ellátogattunk egy csodálatos kalandparkba. Ott
megkaptuk a szép narancssárga színű sisakot és a
szükséges védőfelszerelést. Mikor szinte már
mindenen átmásztunk, Dávid és én észrevettük,
lehetőség van arra, hogy kipróbáljuk az íjászatot. Óvatosan lemásztunk, levettük a
felszerelést, megragadtuk az íjat, a nyilakat és a céltáblát. Erre a táblára viszonylag kevesebb
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nyíl ment, de az ezt tartó szénabálákba annál több. Mikor már kellőképpen begörcsölt a
kezünk, átadtuk másoknak a terepet. Az ebédet követően elindultunk haza.
Ez volt életem legizgalmasabb kirándulása! Nagyon örültem, hogy nem csak ezen a
kiránduláson vehettem részt, hanem a Magyar Máltai Szeretetszolgálat által rendezett bajai
életmód-táborban is. Köszönöm a Bajai Eötvös József Általános Iskolának, hogy gazdagabb
lehettem ezzel az élménnyel!
Cséfalvay Bianka 7. a osztályos tanuló

Területi összekötők a DÖK-ben
2015/2016. tanév

Osztály

DT-tagok

Kivel, milyen területtel?

5. a

Berencsi Csenge, Petike Gréta

Alsós munkaközösséggel

5. b

Czvetnics Dorka, Peller Tamara
Panka

Felsős munkaközösséggel

5. c

Döbröntey Gábor, Szalai Natália

Rendezvényi
koordinátorral

6. a

Beke Márk Zsolt, Molnár Miklós

Öko-járat

6. b

Baráth Bianka, Kis Vivien

6. c

Pálfi Ágnes, Szatmári Szabolcs

Sportélettel,
testnevelőkkel

7. a

Csibi Benjámin, Szerletics Dézi

Karbantartókkal

7. b

Papp Rebeka, Rácz Ferenc

8. a

Juhász Klaudia, Lantos Petra

Könyvtárral

ITV-vel
Gazdasági irodával

8. b

Bócsa Kata, Komjáti Kata

Titkársággal,
VN
szerkesztőbizottságával

8. c

Csibi Dalma, Püski Zsófia

Faliújság frissítése
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Partnerkapcsolatok a DÖK-ben
2015/2016. tanév

Osztály

Testvérosztály

DT-tagok

5. a

Berencsi Csenge, Petike Gréta

1. a

5. b

Czvetnics Dorka, Peller Tamara Panka

1. b

5. c

Döbröntey Gábor, Szalai Natália

1. c

6. a

Beke Márk Zsolt, Molnár Miklós

1. d, 2. a

6. b

Baráth Bianka, Kis Vivien

2. b

6. c

Pálfi Ágnes, Szatmári Szabolcs

2. c

7. a

Csibi Benjámin, Szerletics Dézi

3. a

7. b

Papp Rebeka, Rácz Ferenc

3. b

8. a

Juhász Klaudia, Lantos Petra

8. b

Bócsa Kata, Komjáti Kata

4. b

8. c

Csibi Dalma, Püski Zsófia

4. c

3. c, 4. a

Feljegyzéskészítő: Bócsa Kata

Nagygellér Nadin 4. a
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A napközis csoportok és a tanulószoba elosztása
107. terem
111. terem
108. terem
141. terem
106. terem
109. terem
110. terem
144. terem
145. terem
112. terem
143. terem
235. terem

1. sz. napközis csoport:
2. sz. napközis csoport:
3. sz. napközis csoport:
4. sz. napközis csoport:
5. sz. napközis csoport:
6. sz. napközis csoport:
7. sz. napközis csoport:
8. sz. napközis csoport:
9. sz. napközis csoport:
10. sz. napközis csoport:
Tanulószoba
Tanulószoba

Hopp Eszter
Mészáros Éva
Buzásiné Berényi Márta
Fazekas Emőke
Balatoni Zsolt
Döbrönteyné Csáki Beáta
Galántai Judit
Farkasné Gelley Viktória
dr. Czuck Antalné
Oszvald Éva
Mihalik Laura
Liskáné Svecz Andrea
Lugosné Dömötör Rózsa
Supka Magdolna
Vörös Róbert

ÉNEKLŐ NAP
A Magyar Kórusok és Zenekarok
Szövetsége, a KÓTA Éneklő Napot hirdetett
2007. október elsejére, a Zene világnapjára.
Az Éneklő Napon az egész országban, minden
iskolában az énekórákon kívül is megszólalt a
zene. Iskolánkban immár 9. alkalommal kezdünk
bele ennek a napnak a szervezésébe.
Gyertek, töltsük meg újra dallal az iskola folyosóit ezen a napon!
Ugrainé Nagy Zsuzsanna
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A továbbtanulás alakulása a 2014/2015. tanévben
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Egy csodálatos nyaralás
A tavalyi tanévben a Duna
Ismerettár országos döntőjében
Páncsics László és én 3.
helyezettek
lettünk.
Ennek
jutalmául egy négynapos Győr,
Pozsony, Bécs, Budapest utat
kaptunk az Országos Földtani
Intézettől.
Az első napot Győrben töltöttük,
ahol ellátogattunk az Achilles
parkba, majd megismertük a belvárost. Második nap már Szlovákiába vettük az irányt, és
meglátogattuk a fővárost. Pozsony mindkettőnknek a legszebbnek bizonyult, sőt ebben a
városban egy aranyos, nagy tudású idegenvezetőt is kaptunk. Egy fantasztikus csapatversenyt
rendeztek nekünk, amiben az elméleti felkészítés után, felnőtt kíséret nélkül kellett a
meghatározott helyszíneket felkeresnünk. Este egy gyönyörű hotelben szálltunk meg, ahol
teljes ellátást kaptunk. Ismét egy új nap virradt ránk, megint kisbuszba ültünk. Ezen a napon
egy szintén nagyon szép fővárost céloztunk meg, Bécset. Megérkezésünk után a központ
legszebb és szerintünk legjobb éttermében ettünk. Később egy gyönyörű hintóból
körbetekintve megismertük a belvárost, amely mindnnyiunknak felejthetetlen élmény volt.
Este, szokásainkhoz híven, egy modern hotelben éjszakáztunk, de sajnos ez az utolsó esténk
volt az utunk során. Az utolsó napot Budapesten töltöttük, ahol részt vettünk egy országos,
Dunával kapcsolatos rendezvényen, majd egy csodaszép sétahajózással zárult a kirándulás. A
körúton egy nagyon jó társaság kovácsolódott össze. A csapaton kívül még a túravezetőket is
nagyon megkedveltük kedvességük és lazaságuk miatt.
Ezúton szeretném megköszönni Szerletics Imréné Erzsi néninek az odaadó és
szorgalmas felkészítést. Nélküle nem lett volna részünk ilyen fergeteges és élménnyel teli
programban. Nekem és az osztálytársamnak, Páncsics Lászlónak is egy örök élmény marad ez
a párnapos felejthetetlen út. Reméljük, hogy jövőre is jelentkezhetünk a Duna Ismerettár
versenyére.
Takács Ádám, volt gyaxis diák
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Morzsák a Tinódi-napok rendezvénysorozatból
A tavalyi tanévet jó hangulatú, színes programokkal zártuk.
A kulturális bemutatón ügyes, tehetséges daloló, színjátszó, zenélő,
táncoló diákok mutatkoztak be. Az estét a Bajai Fiatalok fantasztikus
műsora zárta.
Diákjaink ismereteiket rendhagyó órák keretében szaporíthatták,
megismerkedtek a régmúlt tisztálkodási szokásaival, betekintést
nyertek a vadászat csodáiba,
sőt az iskola falait elhagyva,
külsős
helyszíneken
is
szereztek élményeket.
A Tinódis délután a tanév egyik legnépszerűbb
programja. Az idő önfeledt játékkal, mozgással telt. Jól
érezhette magát minden gyermek, testvér, szülő, tanár.
2015-ben első alkalommal az alsó tagozatosoknak is
volt lehetőségük diszkózni. Szuper hangulatban telt,
profikat megszégyenítő táncfigurákat láthattunk.
Jövőre veletek ugyanitt!
Farkasné Gelley Viktória
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Baja – Rio 2016
A Bajai Eötvös József Általános Iskola 25. éve szervez próbasorozatot a sportolni,
mozogni vágyó gyerekeknek és felnőtteknek. A legalább 5 próbát sikeresen teljesítők
emblémával díszített pólót kapnak.
Próbák
száma

Próba

Időpont

1.

Túra két keréken

2015. szeptember 18.,
péntek

2.

Gemenc túra

2015. október 17.,
szombat

3.

Éjszakai bátorságpróba

2015. november 13.,
péntek

4.

Mikulás túra

2015. december 5.,
szombat

5.

Tavaszköszöntő túra

2016. április 9.,
szombat

6.

Szállj vízre!

2016. április 22.,
péntek

7.

A próbasorozat zárása

2016. május 21.,
szombat

Az igazolvány ára:
Nevezési díj:

próbánként

150,- Ft
250,- Ft

A próba utazási költségét a próbázó fizeti.
A 6. próbához szülő, illetve testnevelő által igazolt úszni tudás szükséges.
A kerékpártúrán a fejvédő használata ajánlott. A KRESZ betartása minden résztvevőnek
kötelező!
20
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A próbákon mindenki a saját felelősségére vesz részt.
A részvételi díj befizetése a túra előtti héten a megadott határidőig lehetséges munkanapokon
7-10 óráig. Helye: Gondnoki iroda (emelet: 213. szoba).
A túrák időpontjai változhatnak a szélsőséges időjárás miatt. Ebben az esetben az iskola
honlapján és a faliújságon tájékoztatást adunk.
Baja, 2015. szeptember 2.
Gyaxi DSE Vezetősége

Bartos Eszter 2. b

Kedves Gyerekek, Szülők!
A Gyaxi DSE sok szeretettel várja változatos programokkal a túrázást, kirándulást
kedvelőket!
Ebben az évben a Baja-Rio 2016 nevet kapta a próbasorozat. Hagyományainkhoz híven olimpiai év lévén - az olimpiai helyszínről kapta elnevezését az éves programunk.
A korábbi "gyakorlott" túrázóink bizonyára jól ismerik a túráink sikerét, lebonyolítását. A
mostani pár sorral az új résztvevőket is szeretném tájékoztatni. Hét próbából áll a sorozat. A
tanév időtartama alatt megpróbáltuk arányosan szétosztani az időpontokat. Lesz kerékpártúra,
éjszakai bátorságpróba, több gyalogtúra és sárkányhajós evezés is. Aki legalább 5 próbát
teljesít, emblémás pólót kap a záró rendezvényen. Aki mind a hetet teljesíti, még meglepetés
ajándékot is kap. Fontos tudnivaló: csak a próbák tényleges teljesítése számít, tehát részvételt
versenyeken nem számítunk be, hiszen az ott sportoló már megkapja a sporteredményéért az
érmet. A próbák pótlására nincs lehetőség. Az az osztály, amelyből egész tanévben a
legtöbben túráznak, év végén még egy tortát is kap jutalmul!
A részletes információkat a földszinti aulában, a faliújságon olvashatjátok.
Kérjük, a nevezési határidőket pontosan tartsátok be!
A jelentkezést, a próbák befizetését iskolánk gondnokánál, Metzinger Rózsa Ibolyánál lehet
megtenni az emelet 213. számú irodában. Kérjük, jelezzétek nála, hogy milyen méretű pólót
szeretnétek, mert tanév végén ez alapján fogjuk megrendelni azokat.
A próbaigazolványt minden alkalommal hozzátok magatokkal a túrákra, mert abba kapjátok a
pecsétet, ez alapján tudjuk nyilvántartani, hány próbán vettetek részt. Kérjük, a pontos
nyilvántartás, és a saját érdeketekben, ne feledkezzetek meg erről! Utólagos igazolvány
begyűjtést, pecsételést nem vállalunk.
Az első próba kerékpártúra lesz szeptember 18-án, pénteken.
Eredményes, sikeres tanévet, jó egészséget kívánok! Minden próbázót szeretettel várunk!
Balatoni Zsolt
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Könyvajánló
Aprilyme Pike: Wings (Szárnyak)
Laurel egy teljesen átlagos lány, kicsit furcsa étkezési szokásokkal. Eddig
magántanulóként tanult, azonban új városba költöztek, ezért iskolába kezd járni.
A beilleszkedés kicsit nehézkes, ám az első pillanattól fogva David, a fiú, akivel bioszórára
jár, rajongásig imádja a lányt.
Egyik nap egy különleges csomó nő a hátába. Először Laurel arra számít, hogy majd eltűnik,
de ezzel szemben egy virág nőtt a hátára. A lány megrémül, és segítséget kér barátjától. Egyik
nap eljött hozzájuk a vevő, aki a régi házukat szeretné megvenni. Laurelnek az első pillanattól
kezdve furcsa ez az ember. A könyv végén olyan titkok derülnek ki, amikről még csak
álmodni se mertünk volna.
A könyv izgalmas jelenetekkel átszőtt fantasy. Minden megtalálható benne: mágia,
összeesküvés, szerelem és veszély.
Ebből a regényből kiderül, hogy eddig szinte semmit sem tudtál a tündérek világáról.

Vinkó Réka 8. a
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Őszi virágültetés
Szeptember 8-án virágokat ültettünk Erzsi nénivel.
Gyökereztetett növényt kellett vinni. Több fajta is volt: zöldike, györgyike, majomkenyérfa.
Először virágcserepet fogtunk, majd ezt követően a cserepet háromnegyedéig megtöltöttük
földdel. Utána egy kis gödröt csináltunk a földbe és belehelyeztük a virágot. Az ültetés végén
lehetett virágot cserélni.
Aki szerette volna, az osztályban is hagyhatta volna, de haza is vihette a növényt.
Glocker Hedvig 4. a

Virágültetés a 4. a-ban
Osztályfőnökünk javaslatára virágültetésbe fogtunk, hogy hangulatosabbá tegyük a
termünket.
Megbeszéltük a hoznivalókat. A munkát a kis palánták ültetésével kezdtük. Én gyompálmát
hoztam. Néhányan próbálkoztak a kaktusszal. Egyesek aloe verát ültettek. Mindenki
szorgalmasan tette a dolgát. Végül a növények az ablakba kerültek.
Elégedetten néztünk végig az osztályon a munka befejeztével.
Bajai Bendegúz 4. a
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Tábori pillanatok
Nyári angol tábor
A nyári szünetet angol táborral kezdtem Márti nénivel és Timi nénivel.
Nagyon sokat játszottunk, egy percet sem unatkoztunk. Társasoztunk, labdáztunk,
számháborúztunk, még homokvárat is építettünk. Ebéd után mindig lementünk az ebédlőbe, s
készítettünk valamit. A szórakozás alatt rengeteg szót tanultunk meg angolul.
Nagyon jól érezte magát mindenki, nehezen indultunk haza pénteken.
Jövőre is szeretnék ott lenni!
Hajdú Nóra 4. b
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Rajztábor a Gyaxiban
2015. július 20-24-ig 25 kisgyerek három pedagógus irányításával hódolhatott
hobbijának. Változatos programok segítették őket ebben: papírmasé-álarcot készítettünk,
agyagoztunk, batikoltunk, új technikákkal ismerkedtünk meg, és természetesen rajzoltunk és
festettünk is.
A hőség ellenére vidáman és gyorsan teltek a napok, szinte pillanatok alatt péntek lett. Ekkor
lepett meg bennünket Berencsi Kata 2. b, Stetina Anna 2. a és Berencsi Csenge 5. a osztályos
tanuló egy énekes-táncos előadással, amellyel azt szerették volna kifejezni, milyen jól érezték
magukat az elmúlt öt nap alatt.

„A rajztáborban oly csodás,
minden móka, kacagás.
A fiúk mindig fociztak,
a lányok jókat buliztak.
Folyt a munka ezerrel,
agyagoztunk két kézzel,
ragasztottunk, rajzoltunk,
közben jókat kacagtunk.”

Köszöni a szép pillanatokat a három pedagógus:
Hopp Eszter, Kovácsné Horváth Zsuzsanna és Nagyné Bálint Ildikó!
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Élménytábor

Élménytábor
Anita és Viki néni július 27-től 31ig élménytábort szervezett, amelynek
helyszíne iskolánk volt. A táborban 30-an
vettünk részt. Nekem a legjobban a
számháborúzás, a kisvonatozás, utazás
Érsekhalmára és a fagyizás tetszett. Nagy
élmény volt a „Kriminális” játék,
amelyben én voltam a „gyilkos”.
Nagyon jól éreztem magam,
remélem jövőre is lesz ilyen tábor!

Július
utolsó
hetében
volt
iskolánkban az élménytábor, amit már
nagyon vártam.
Izgatottan mentem hétfőn reggel a suliba
anyával. Vártam, hogy találkozzak az
osztálytársaimmal, Viki nénivel. A
programokra is kíváncsi voltam.
Első nap fedeztük fel az iskolát, olyan
helyeken is jártunk, ahol én még nem
voltam.
Kézműveskedtünk,
számháborúztunk és jókat játszottunk.
Egyik nap elmentünk fagyizni is.
Csütörtökön
busszal
Érsekhalmára
kirándultunk. Itt is nagyon jól éreztük
magunkat. Tízóraira kakaós-meggyes
csigát sütöttek nekünk, ebédre pedig pizzát
készítettek.
Sajnos gyorsan elérkezett a péntek, amit
most egyáltalán nem vártam, mert ez volt
az utolsó nap. Délelőtt elmentünk
kisvasutazni, ebédre pedig a Malom
étteremből pizzát rendeltünk.
Nagyon jó volt ez a pár nap.
Remélem, hogy jövőre is lesz ilyen tábor.
Kékesi Liza 3. b

Balogh Dorka 3. a
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Kosárlabda edzőtábor – Dávod
2015. augusztus 10-15.
Forró nyári hét elé néztünk, amikor megérkeztünk Dávodra, a helyi általános iskolába.
A gyaxis U-11-es (legifjabb versenyző korosztály) fiúk és lányok első közös edzőtáborában
28 kosaras palánta vett részt. Szállásként az iskola tornaterme szolgált, ahol kör alakzatba
lefektetett tatamikon ágyaztunk meg esténként magunknak. Sok táborozó életében ez volt az
első olyan alkalom, amikor több éjszakát is szülők nélkül kellett eltölteni, és ez nem ment
minden esetben zökkenőmentesen. Legtöbbjüknek azonban sikerült leküzdeni félelmeiket, és
a teknősbékát formázó éjjeli fényünk mellett - ami a mennyezetre csillagokat vetített – végül
mindenki békésen álomba szenderült. Ebédet és vacsorát a helyi „menzán” kaptunk, amit
reggelivel, tízóraival és uzsonnával egészítettünk még ki. A napi két edzés mellett bőven
jutott idő szabadidős foglalkozásra is. Kedd és csütörtök délután a dávodi strandfürdő
medencéiben is megmártózhattunk, ami nagy felüdülést jelentett a rendkívüli hőségben.
Esténként szabadtéri „mozizás” keretében, óriási vetítővásznon kosaras filmeket néztünk.
Alkalmanként elleshettek a gyerekek néhány ügyes mozdulatot profi játékosoktól, amit aztán
az edzéseken ki is próbálhattak.
Utolsó esténken tábortüzet raktunk. Vidám dalokat énekeltünk, és tréfás játékokat játszottunk
körülötte. Az ezt követő karaoke parti még késő este is „szórakoztatta” a falu népét.
Reméljük, táborunk jó felkészülésként szolgált az elkövetkező bajnoki évre, és az együtt
töltött napok élményei sokáig megmaradnak mindannyiunk emlékezetében.
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Dear Laura!
I’m here in Paris with my family. Yesterday , we went sightseeing. Today we
visited Disneyland, the Eiffel-Tower and the Louvre. Tomorrow , we will visit
the Notre Dame and Montmarte, the highest point in the city. The weather is
sunny and hot.
This is the best holiday!
See you soon
Zsófi

Die Sommerferien sind zu Ende
Vor einige Wochen haben wir noch im Strand gebadet , in der
Sonne gelegen, Eis gegessen, aber jetzt müssen wir in der Schule
sitzen und fleissig lernen, arbeiten. Bald beginnt der Herbst, wo
die Blätter von den Bäumen runterfallen, werden gelb, rot, und
braun. Die Tage werden immer kürzer, und die Nächte immer
länger. Im Herbst ist das Wetter kühler, oft regnet es, weht
manchmal ein starker Wind. Trotz des schlechten Wetters
wünschen wir den Schülern ein glückliches neues Schuljahr.
Galántai Judit
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KH MARATON VÁLTÓ ORSZÁGÚTI FUTÓVERSENY
Az előző tanév szeptemberi számában azzal fejeztem be a maratoni váltóról szóló
cikket, hogy remélem, néhány tanuló számára példaként szolgál az iskolai dolgozók
teljesítménye, és lesznek, akik talán jövőre már tanáraikkal együtt fogják teljesíteni a távot.
Büszkén jelentem, hogy testközelből követhettem végig, ahogy a tanárok csapatát egy
jelenleg 8. a osztályos tanuló példa értékű elszántsággal és akarattal erősítette. Kovács Lili a
rekkenő hőség ellenére, legyőzve a 38 fokos meleget és legfőként saját magát, nagyon jó
idővel teljesítette a 7 km-es távot.

Nem kisebb tisztelet jár Szerletics Imréné Erzsi néninek, aki a félmaratoni 21 km-es távot
egyéni indulóként teljesítette.
Köszönjük az önzetlen részvételt minden csapattagnak, amely ezúttal tényleg nagyon
családias lett. Kivették a részüket a közös sikerből családtagok, kollégák egyaránt. Köszönet a
segítségért, a kitartásért, a példamutatásért, a nem mindennapi őrültségért! A Gyaxi csapata:
Netoleczki Nóra, Döbrönteyné Csáki Beáta, Taskovicsné Marika, Taskovics Zsolt, Andrási
Barna.
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Sportjáték tábor 2015
Még jóformán be sem fejeződött a tanév, a sportjátékokat szerető alsó tagozatosok
közül 65-en már táborozásba kezdtek. Jól lehet, ez csak egy rövid kis napközis jellegű tábor,
mégis évről évre szép számmal jelentkeznek tanulóink. A tábor programjában a
mindennapokban megszokott foci és kosárlabdán kívül a tenisz alapjaival is megismerkednek
a diákok. Mindezekről a tábor végén egy hangulatos bajnokság keretén belül adnak
tanúbizonyságot. A bajnokságokban külön korcsoportban szerepelnek a kisebbek, 1., illetve 2.
és a 3-4. évfolyamosok.
Eredmények:
Labdarúgás I. évfolyam:
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Real Madrid /Rybárik Balázs, Tádity Tamás, Takács Martin, Fercsák Flóra, Mőzl Nóra/
Barcelona: /Somogyi Zsombor, Radnóti Huba, Novák Patrik, Tigelmann Hanna, Agócs Péter/
Bayern München: /Sőreg Martin, Rybárik Máté, Bohner Áron, Felső Gréta, Gottlieb Gergely/
Labdarúgás II. évfolyam:

Real Madrid: /Negele László, Nagy Luca, Ikladi Viktória, Adamek Balázs/
Gólkirályok: /Matos Máté, Kovács Brenda, Harcos Levente, Fercsák Sára, Greksa Zalán/
Kecskék: /Rittgasszer Ábel, Horváth Márk, Vinkó Hanna, Halmágyi Kitti/
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Labdarúgás III-IV. évfolyam:

Magyar válogatott: /Horváth Dávid, Major Levente, Halmágyi Kata, Jeszenszky Zétény/
Real Madrid: /Bor Gábor, Kocsner Sebastian, Kovács Kristóf, Glocker Hedvig/
Kecskelóna: /Bohner Bálint, Gyalus Barna, Bődi Csenge, Horváth Réka, Tigelmann Péter/
Barcelona: /Kormos Adrián, Szabó Balázs, Heffler Erik, Petike Gréta, Remetei Nadin/
Balláb München: /Lakner Balázs, Haincz Andor, Balázs Emma, Gottlieb Gábor/
Tenisz:
I. évfolyam:
II. évfolyam:
III-IV. évfolyam:

1. Somogyi Zsombor, 2. Rybárik Balázs, 3. Tádity Tamás
1. Negele László, 2. Rittgasszer Ábel, 3. Matos Máté
1. Petike Gréta, 2. Bor Gábor, 3. Bohner Bálint
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Kosárlabda:
I. osztályosok:
Dobóverseny:
Lányok:
1. Mőzl Nóra, 2. Felső Gréta, 3. Tigelmann Hanna
Fiúk:
1. Rybárik Balázs, 2. Radnóti Huba, 3. Rybárik Máté
Kosárlabda-bajnokság:

Kosárlabda /Rybárik Máté, Rybárik Balázs, Somogyi Zsombor/
Villám Kosarasok /Novák Patrik, Takács Martin, Sőreg Martin/
Baja /Radnóti Huba, Gottlieb Gergely, Tigelmann Hanna/
Villám kígyók /Bohner Áron, Felső Gréta, Tádity Tamás/
Kosarak /Fercsák Flóra, Mőzl Nóra, Agócs Péter/
2. osztályosok:
Kosárlabda-bajnokság:
1. Villámok /Negele László, Kovács Brenda, Ikladi Viktória/
2. Malacok: /Horváth Márk, Fercsák Sára, Rittgasszer Ábel, Adamek Balázs/
3. Chichago Bulls: /Matos Máté, Harcos Levente, Greksa Zalán/
4. Kosaras fantomok: /Nagy Luca, Halmágyi Kitti, Vinkó Hanna/
3-4. osztályosok:
Kosárlabda-bajnokság:
1. Miami /Bor Gábor, Glocker Hedvig, Heffler Erik/
2. Gyaxi /Horváth Dávid, Kocsner Sebastian, Remetei Nadin/
3. Csupa Csoki /Halmágyi Kata, Horváth Réka, Bődi Csenge, Lakner Balázs/
4. Királyok /Szabó Balázs, Petike Gréta, Tigelmann Péter/
5. Ördögök /Bohner Bálint, Major Levente, Gottlieb Gábor/
6. Fing-King /Haincz Andor, Kormos Adrián, Horváth Kristóf/
33

VONATKERTI NAPLÓ

XXV. évf. 1. szám (253.)

2015. szeptember

Kosárlabda Diákolimpia Országos Döntő – III. korcsoport – Eger
2015. június 13-16.
Óriási örömünkre szolgált, hogy az elmúlt tanév során, fiú és leány III. korcsoportos
csapatunk egyaránt bejutott az országos döntő küzdelmeibe. A hosszú utat követően a
házigazdák igazi olimpiához méltó megnyitó ünnepséggel várták a több száz sportoló fiatalt a
város főterén. A színvonalas műsort tűzijáték zárta, amely rakétáit az egri vár falai mögül
lőttek a magasba. Másnap megkezdődtek a mérkőzések. Mindenki igyekezett a tőle telhető
legjobbat nyújtani. Küzdeni tudásból mindenki jelesre vizsgázott. A lányok csapatának átlag
életkora a legalacsonyabb volt a mezőnyben. A fő cél ez alkalommal a tapasztalatszerzés volt.
Végül a pontszerző 6. helyezést sikerült elcsípni!
A fiúk eleinte könnyen vették az akadályokat, majd haladva előre az időben, egyre nehezebb
ellenfelekbe ütköztek. A döntőbe jutásért a Zalaegerszeg csapatával kerültek szembe, ami
szoros küzdelem után az ellenfél javára dőlt el. Így fiaink a bronzéremért játszhatták
következő mérkőzésüket a Dombóvár csapata ellen. Nagyszerű játék után a Gyaxi csapata
felállhatott a képzeletbeli dobogó harmadik fokára. Külön örömünkre szolgált, hogy az edzők
két játékosunkat is beszavazták a torna legjobbjai közé: Bene Tamás és Weidinger Áron
vehette át az All Star tagoknak járó kupát.
Bátori Magdi nénivel nagyon büszkék voltunk a gyaxis kosarasokra. Az ország
egyetlen általános iskolája voltunk, ahol mindkét nem képviseltette magát, így játékosaink
élvezhették annak előnyét, hogy kölcsönösen szurkolhattak egymásnak!
Gratulálunk! Hajrá Gyaxi!
Weidinger Yvette
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Kosaras évadzáró – Nagybaracska
2015. június 20-21.
Iskolánk kengurus (U-11) csapatai, közvetlen a sporttábor után, június 20-21-én
tartották Nagybaracskán, a Füzes-parti tanyán évadzáró hétvégéjüket.
Az önfeledt együttlét sok vidám élménnyel gazdagított mindenkit. A bújócska („pacs-pacs”),
íjászkodás, pecálás, dartsozás és csocsózás mellett - érdekes módon - senki nem hiányolta a
számítógépet. Szombaton este, sötétedés után, komoly bátorságpróbán estek át fiúk és lányok
egyaránt. 4 fős csapatokat alkotva, zseblámpával felszerelkezve kellett a tanyát megkerülniük,
miközben az előre elrejtett szalagokról leolvasott mondatfoszlányokból a próba végeztével
egy értelmes szöveget állíthattak össze. A gyerekek többsége csatárláncot alkotva - félelmüket
jól leplezve - haladt a sötétben. A célban Magdi néni pokrócba burkolózva, zseblámpával a
kezében várta a beérkező csapatokat, akik ekkor ijedtek meg igazán. A távolból megpillantva
őt, a többség szellemet, vagy magát a „kaszást” vélte látni.
Másnap délelőtt a szülők is csatlakoztak hozzánk, így a faluismereti vetélkedőn már családi
csapatok mérhették össze leleményességüket. Ez idő alatt néhány apuka finom
krumplipaprikást főzött ebédre. Az asztalt körbeülve még felidéztük az elmúlt év
eredményeit, élményeit, majd néhány gondolat erejéig előre vetítettük céljainkat és terveinket
is a jövőt illetően.

Sporthírek- szeptember
Judo: Siklós
Az új tanév kezdetével párhuzamosan a judo sportágban is elindultak a felkészülési
versenyek, amelyek célja minél jobb formába hozni a versenyzőket az ősz végi nemzeti
bajnokságokra. Egy ilyen felkészítő állomás volt az augusztus utolsó hétvégéjén Siklóson
rendezett Nemzetközi Tenkes Kupa judo verseny. A volt gyaxis, most már Bajai Eötvös
József Általános Iskola tanulóinak eredményei:
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U13 fiúk:
49 kg: Kovács Koppány 3.

U15 fiúk:
40 kg: Andrási Gellért 1., Andrási Márton 2.

66 kg: Kovács Dániel 3.
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Szabadka
Az utánpótlás korcsoport következő versenye szeptember első hétvégéjén folytatódott
a szerbiai Szabadkán. Az erős nemzetközi mezőnyben Andrási Márton 1., Kovács Koppány 3.
helyen végzett.
Iskolánk tanulóinak eredményei:
U13 fiúk:
34 kg: Fekete András 4.
50 kg: Kovács Koppány 3.

U16 fiúk:
38 kg: Andrási Márton 1.
42 kg: Andrási Gellért 5.
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Szeged
Szeptember 2. hétvégéjén iskolánk judósai a szegedi regionális diák és serdülő
Euroliga versenyre utaztak, ahol kisebb nemzetközi mezőny indult el Szerbia, Románia,
Horvátország és Magyarország egyesületeinek részvételével. Iskolánk tanulóinak eredményei:
U 10 /2008-2007-2006/:

Kezdő kategória:
Szabó Bence 22 kg 3.
Haladó kategória:
Szendrődi Zalán 30 kg 3.
Diák C:
Regajz Ferenc 33 kg 7.
Bátyity Márk 45 kg 3.
Péter Ákos 55 kg 2.
Diák B:
Neidert Dorina 49 kg 1.
Fekete András 32 kg 3.
Kovács Koppány 50 kg 1.
Diák A:
Véber Vanessza 38 kg 2.
U 16:
Grisnik Balázs 55 kg 5.
Szabó Dániel 36 kg 4.
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Díjlovaglás
Hóman Gréta gyermek és póni kategóriában, 6 versenynap összesített eredménye alapján, 5.
helyen végzett a korosztályos Championatus döntőjében.
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