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Tavaszköszöntő túra
A képekhez kapcsolódó cikk a 15. oldalon található.
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Jagodinaiak látogatása intézményünkben
Az Eötvös József Főiskola 2011 decemberében együttműködési megállapodást írt alá a
Kragujeváci Egyetem Jagodinai Pedagógiai Karával.
A már ötéves együttműködés keretében folyamatosan lehetőség nyílik közös oktatási,
tudományos programok és pályázatok megvalósítására.
Az idei tavaszon április 4-6-án látogattak el a jagodinai vendégek intézményünkbe. A
délelőttökön angol, ének-zene és testnevelés tanórákat látogattak. Hallgatói gyakorlatok
keretében környezetismeret és matematikaórákon hospitáltak tantárgypedagógusuk
kíséretében. Délutáni programkínálatunkból az 1. és 2. osztályosok játékos angol
foglalkozásán, majd az alsó tagozatosok rajz szakkörén vettek részt. Megtekintették
iskolagalériánk aktuális tárlatát, valamint iskolabejáráson vettek részt.
Vendégeink távozásukkor ismételten megelégedéssel nyilatkoztak a gyakorlóiskolában
folyó munkáról.
KOK
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„Szakítok egy szál virágot, adom a kezedbe.”

Ide illik e népdalból idézett sor, mert szép eredményről ejtünk szót.
Iskolánk két 3. b osztályos tanulója, Dóczi Johanna és Parragi Csenge április 6-án részt vett
a Szent László ÁMK Lukin László ÉZI AMI által megrendezett Városi Népdaléneklési
Versenyen. Négy népdalból álló csokruk előadását a zsűri kategóriájukban első helyezéssel
jutalmazta, és meghívást kaptak a Mohácson megrendezésre kerülő következő Országos
Schneider Lajos Népdaléneklési Versenyre. A lányok szép népviseletét a Katica Tánccsoport
kölcsönözte számukra az éneklés délutánjára. Köszönjük szépen!
Felkészítő tanárként köszönöm az élményt, mind a versenyen, mind pedig a felkészülés során.
Szép volt lányok! Gratulálunk! További boldog, önfeledt dalolásokat, szép sikereket
kívánunk!
dcsb
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ÖKO vetélkedő
Iskolánkban
immár
harmadik éve, 2016. április 7-én
ÖKO vetélkedőt szerveztünk.
Idén harmadik és negyedik
évfolyamosok mérettették meg
tudásukat. A lebonyolításban
segítségemre
volt
Farkasné
Gelley Viktória, "Viki néni". A
feladatok változatosak voltak,
szerepelt közöttük puzzle, TOTÓ,
rejtvény, activity. A gyerekek
nagy lelkesedéssel hajtották
végre a verseny egyes elemeit.
Nagy népszerűségnek örvendett a
válogatásos feladat, amelynek során a tanulóknak különböző magvakat kellett szétválogatniuk
bekötött szemmel. A feladatok összesítésénél és a pontozásnál nagy segítségünkre volt két
nyugdíjas kolléganőnk, Gelleyné Halas Éva, és Muity Józsefné, így a vetélkedő végén rögtön
eredményt is tudtunk hirdetni. Ezúton is szeretnénk megköszönni segítségüket! A vetélkedő
végén minden résztvevő apró jutalomban részesült.
A kiemelt helyezettek:
1. helyezett: "Arany 5-ös" csapat
2. helyezett: "ÖKO-okosok" csapat
3. helyezett: "ÖKOKOSOK" csapat
Jövőre is szívesen várjuk a jelentkező csapatokat egy kis vidám, könnyed
megmérettetésre!
Mészáros Éva
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Az Észforgató tanulmányi versenysorozat eredményei
Az idei tanévben immár ötödször került sor az alsó tagozatos Észforgató tanulmányi
versenysorozat eredményhirdetésére.
A gyerekek nagyon izgatottan érkeztek április 27-én iskolába. Volt, aki már kora hajnalban,
reggel hat óra előtt ébresztette szüleit, hogy keljenek fel. A díjkiosztó ünnepségre sok
nagyszülő és szülő is elkísérte a kisdiákokat, hogy osztozhassanak örömükben. Az idei évben
259 gyermekünk vett részt a versenysorozaton. Közülük 49 fő ért el matematika, helyesírás,
hangos olvasás, csevegés, vagy éppen angol nyelv területén helyezést.
Büszkék vagyunk arra, hogy tanulóink az egyéni, páros, vagy csoportos versenyzésben
egyaránt helytálltak. Gratulálunk a szép eredményekhez!
Köszönjük a kollégák lelkes munkáját, a szülői közösség anyagi és tárgyi támogatását!
Nemes Gáborné
alsó tagozatos munkaközösség-vezető
Észforgató tanulmányi verseny
2016
Eredmények
Verseny neve, időpontja Évfolyam Helyezés
I.
Játékos angol
2016. március 9.

4.

II.

III.

1.

2.
Hangos olvasás
2016. március 16.
3.

4.

3.
Matematika
2016. március 22.
4.

3.
Csevegés
2016. április 12.

I.
4.

2.
Helyesírás
2016. április 14.

I.
II.
III.
I.
II.
III.
I.
II.
III.
I.
II.
III.
I.
II.
III.
I.
II.
III.
I.
II.
III.

3.

4.

II.
III.
I.
II.
III.
I.
II.
III.
I.
II.
III.

Versenyző neve
Csapat:
Jeszenszky Zétény, Milánkovics
Sámuel, Weiner Alex
Csapat:
Kékesi Viktória, Hesz Dorottya,
Kovács Gyula
Csapat:
Petrovácz Ádám, Petrovácz Csaba,
Szerletics Emma
Csorba Barnabás
Borsódi Máté
Csiby Júlia
Pálfy Enikő
Módos Gréta
Mőzl Nóra
Hóman Lili
Ritgasszer Ábel
Manhalt Gréta
Haincz Andor
Petrovácz Ádám
Balázs Emma
Oberhauser Boglárka
Harcos Levente
Kazy Zsigmond
Kovács Gyula
Kovács Kristóf
Bor Gábor
Papp Klára - Topánka Délia
Ikladi Viktória - Manhalt Gréta
Kiss Gergely - Matos Máté
Csengeri Zoé Dorottya - Virág Dorina
Erzsébet
Bajai Bendegúz - Dobos Dominik
Geiger Viktória - Petrovácz Csaba
Pálfy Enikő
Pápai Zsófia
Kollár Sára
Nagy Luca
Balogh Dorka
Oberhauser Boglárka
Pálmai Laura
Gergely Fanni
Haincz Andor

Versenyző
osztálya

Felkészítő tanár neve

4. a

Éber Előd

Feketéné Király Margit
4. b
Buzásiné Berényi Márta
1. d
1. b
1. c
2. c

Mészáros Ágnes
Bajai Viktória
Kapornyai Enikő
Serei Anita

2. a

Nagyné Bálint Ildikó

3. a

Mészáros Ágnes

4. a
4. b
4. a
3. b

Kupszáné Ozvald Katalin
Paszterkóné Zavaros Katalin
Kupszáné Ozvald Katalin

3. a

Bakos Barbara

4. b
4. a
4. c
3. b

Paszterkóné Zavaros Katalin
Nemes Gáborné
Lugosné Dömötör Rózsa
Szilaski Mária

3. a

Mészáros Ágnes

4. c

Lugosné Dömötör Rózsa

4. a
4. b
2. c
2. a
2. c
3. b
3. a
3. b
4. a

Kupszáné Ozvald Katalin
Paszterkóné Zavaros Katalin
Serei Anita
Nagyné Bálint Ildikó
Serei Anita
Szilaski Mária
Mészáros Ágnes
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Képek a versenyről és a díjkiosztóról

6

VONATKERTI NAPLÓ

XXV. évf. 8. szám (260.)

2016. április

A hittanversenyek eredményei
Megnevezés
Városi hittanverseny

Helyezés
2.
1.

Egyházmegyei hittanverseny

5.

Városi hittanverseny

1.

Egyházmegyei hittanverseny

5.

Tanuló neve

Osztálya

Tusa Máté

5. a

Szalai Elizabet

5. c

Ossó Bence
8. a
Paszterkó Máté
Gyöngyösi Róbert hitoktató

Helyreigazítás:
A márciusi számunkban tévesen jelent meg a felsős szavalóverseny eredménye.
Helyesen:
Az 5-6. évfolyamon Mocsári Anna (5. a) 2. helyezett, Petike Gréta (5. a) 3. helyezett lett.
Az elírásért elnézést kérünk.
Szerkesztőség

Frányó Csenge 3. a
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Kórustalálkozó in memoriam Lukin László
2016. április 26-án délután 5 órától kórustalálkozó
helyszíne volt iskolánk sportcsarnoka.
Erre a városi szintű rendezvényre évek óta jönnek hozzánk a még
működő iskolai énekkarok. Ebben az évben a műsorban felléptek:
a Magyarországi Németek Általános Művelődési Központja kórusa
Kovács Andrásné vezetésével, a Szent László ÁMK Lukin László
ÉZI és AMI nagykórusa Géczyné Pethes Eleonóra vezetésével, a
Szent László ÁMK Lukin László ÉZI és AMI kiskórusa Váradi
Éva vezetésével, a Sugovica Sportiskolai Általános Iskola kórusa
Tálos Gézáné vezetésével, a Bajai III. Béla Gimnázium leánykara
és vegyeskara Pethőné Kővári Andrea vezetésével és a Bajai
Eötvös József Általános Iskola kórusa Czinege Hajnalka és
Ugrainé Nagy Zsuzsanna vezetésével. A
közös éneklésbe bekapcsolódtak a Bajai
EGYMI énekesei Kovácsné Zsemlye
Marietta vezetésével, a Bajai Szentistváni
Általános
Iskola
Arany
János
Tagintézményének, valamint Csávolyi
Tagintézményének énekesei Somogyiné
Dudás Julianna vezetésével.
A találkozót Makkai Gézáné, a bajai
Liszt Ferenc Kórus karnagya nyitotta
meg.
Az énekkarok műsorát több esetben
hangszeresek is színesítették. A szép
számú közönség minden fellépő műsorát
nagy tapssal fogadta. A kórusok által
közösen énekelt műveket és az azt kísérő
hangszereseket Géczyné Pethes Eleonóra
és Pethőné Kővári Andrea vezényelte.
A kórustalálkozó a 90 éve született Lukin
László emlékét idézte. Mottójává Bárdos
Lajos egy aforizmáját választotta:
„Csak énekelj, mert az ének jó dolog!
Csak énekelj, mert az ének víg dolog!
Csak énekelj, mert az énekben szív dobog!”
UNZs

8

VONATKERTI NAPLÓ

XXV. évf. 8. szám (260.)

2016. április

9

VONATKERTI NAPLÓ

XXV. évf. 8. szám (260.)

2016. április

Elsősegély-nyújtási versenyen jártunk
Iskolánk tanulói 2016. április 14-én elsősegély-nyújtás versenyen vettek részt, amely a
Petőfi–szigeten, az Ifjúsági Szállóban került megrendezésre. A szervező a bajai Vöröskereszt
volt. Több bajai mentőtiszt és védőnő vett részt a zsűrizésben.
A versenyzőknek elméleti és gyakorlati állomásokon kellett helytállniuk. A gyakorlati
feladatok között szerepeltek a csonttörés, az ájulás, az égési sérülések, a szemsérülések, a
vérzés, az eszméletlen beteg ellátása és az újraélesztés is.
Iskolánk két részről is érintett volt a versenyben. Az egyik csapatot a Bajai Eötvös József
Általános Iskola 8. évfolyamosai közül Molnár Nikolett, Csepella Gabriella, Simon Melinda,
Dorogi-Kovács Krisztina és Vinkó Réka képviselte. A másik egy vegyes csapat volt,
amelynek tanulói a Lukin László Ének-Zenei Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási
Intézményből kerültek ki, valamint iskolánk egyik tanulója, Ossó Bence is ennek a csapatnak
a tagja volt.
A területi versenyen a Bajai Eötvös József Általános Iskola tanulói 3. helyezést értek el, míg a
vegyes csapatnak sikerült az 1. helyet megszereznie, így május 3-án ők vehetnek részt
Kecskeméten a megyei versenyen.
A tanulók nagyszerűen szerepeltek és rengeteg élménnyel gyarapodtak. Köszönjük nekik a
remek felkészülést!
Mindkét csapatnak gratulálok, és a továbbiakban is sikeres versenyzéseket kívánok!

Nagyné Szabián Zita védőnő
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Víz és vízpart akvarellben
„Rajztanár vagyok. Rajztanárságom alfája és omegája: mesterséget folytathat valaki anélkül,
hogy művésszé válna, ám művész senki sem lehet alapos mesterségbeli tudás nélkül.”
Kedves István
Március hónapban egy akvarell
kiállítást nyitottunk meg. „. A festéket
és a papírt kézen fogta a víz és
láthatóvá vált az oldott világ
számunkra.”
Kedves István nyugdíjas rajztanár volt a
vendégünk. A Mohácson élő művész
festményei által bemutatta nekünk a
Duna és a vízi város természeti
szépségeit. Tájképein az akvarellfestés
technikájának mesterfokon történő
alkalmazását láthattuk. A színek
sejtelmei ámulatba ejtettek bennünket.
Megkérdeztem tőle, hogy mi inspirálta őt érdeklődésében az akvarellfestés felé. A válasza
meglepő, de érthető volt. A festék és az ecset olcsó volt még abban az időben.
Nagyon sokat próbálkozott, amíg azt látta a papíron, amit látni akart. Egy-egy témát több mint
80-szor is megfestett.
Egykori tanítványa, Döbrönteyné Csáki Beáta így jellemezte művészetét:
„Nemcsak festő, mestere a tűzzománcnak, és alkotássá válik keze alatt kidobásra ítélt
hungarocell, hulladék fa, darab zsinór. A lehetőségeknek csak a fantázia szab határt. Alapító
tagja a Tolna megyei Bárka Művészeti Szalon Egyesületnek.
Önmagáról és művészetéről így vall:
„Képeim a szülőföldről szólnak. Arról a néhány négyzetkilométerről, ahol a gyerekkoromat
töltöttem, és ahol ma is élek. A komótosan hömpölygő Dunáról, ártéri fáiról, rétekről,
virágokról, a réteket őrző öreg fűzfákról. Ködbevesző erdőkről, amelyeknek fáit ükapám
ültette, s ágaik között a szél ma is nagyapám nótáit fújja. Napsütésről, szélborzolta vizekről.
Tanyákról, csendről, szemlélődésről. Egyszerűen: a szülőföldemmel való kapcsolatomról.”
………
„Legszívesebben festek. Erről nagyon nehéz többet mondanom. Úgy érzem, reménytelen
vállalkozás szavakba önteni mindazt, aminek megformálásához alkalmasabb eszköz
számomra a festék és az ecset. Egészen másként gondolkodom, ha fogalmazok, mint amikor
festek. S jobban szeretek úgy gondolkodni, ahogy azt festés közben teszem.”
A kérdésemre, hogy mit üzen a diákoknak, azt felelte, hogy nagyon sokat rajzoljanak,
fessenek.
Fogadjátok meg a tanácsát!
A kiállításon Eördögh Gabriella és tanítványaiból álló zenekara szólaltatta meg a
népzene ritmusát, dallamait.
Szilaski Mária
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Pénz7
Március hónapban iskolánk bekapcsolódott egy országos programba, mely 2015-ben
valósult meg először Magyarországon. Az európai kezdeményezésre indult Pénz7 (European
Money Week) programsorozat célja, hogy a fiatalok tudatosabban kezeljék pénzügyeiket, s
alapos, a hétköznapi életben is hasznosítható ismeretekhez jussanak a gazdaság és a pénzvilág
működéséről. Az idei tanév témája a megtakarítás és a pénzügyi tervezés volt. A programmal
diákjaink az erkölcstanórákon találkozhattak. Reméljük, hogy nemcsak hasznos tudást, hanem
élményeket is sikerült szerezniük. A kooperatív technikákkal feldolgozott órákat alsó és fölső
tagozaton Farkasné Gelley Viktória, Kálmánczhelyi Ildikó és Nagyné Bálint Ildikó vezették
Liskáné Svecz Andrea koordinálásával.
FIGYELEM! A pénzügyi kalandtúrában további érdekességek, pályázatok, rejtvények,
játékok várják a Pénz7 résztvevőit és a kíváncsi diákokat a www.penz7.hu oldalon.
A pénz7 logója: (kisebbíthető)

További képek a programból:
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Barkácsmackó Műhely az iskolánkban
Április 14-én, hosszas szervezés után létrejött egy igazán
különleges program. Budapestről érkezett hozzánk Varga Gabriella,
aki rengeteg, különféle plüssmacival készült erre az eseményre.
Öt osztályban (1. c, 2. a, 2. b, 4. b és 5. c), több mint száz tanulónak
segített elkészíteni a saját maciját. A medvékről szóló rövid
beszélgetéssel kezdődtek ezek a rendhagyó tanórák, majd a varrás
alapjait is becsempészve a foglalkozásokba, kezdtek megszületni a
mackók.
Minden kisgyerek szívet, lelket adott a macijának, majd kiállította a
születési anyakönyvi kivonatát is.
Gyerek, felnőtt egyaránt élvezte ezt a negyvenöt percet, amely élménnyel és egy
aranyos kis társsal gazdagította a résztvevőket.
Kovácsné Horváth Zsuzsanna
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Tavaszköszöntő túra
Április 9-én, szombaton volt a Baja-Rio 2016 akciósorozat 5. próbája.
A Mecsek keleti részén, Óbánya térségében túráztunk. A borongós idő miatt kevesebb
próbázó jött el, mint más alkalmakkor, de a
táj szépsége kárpótolt minket. Óbánya
határában szálltunk ki az autóbuszból, majd
a kis falu fő utcáján haladtunk végig, s
közben megcsodálhattuk a szépen rendben
tartott házakat, a virágzó fákat, és a
kertekben pompázó sok szép virágot. A
falut elhagyva Kisújbánya irányában
haladtunk a völgyben, megcsodálva az
érdekes
természeti
képződményeket.
Kaptunk egy kis esőt is, de utána
valósággal kizöldült a táj. Többször keresztezte utunkat a völgyben folyó patak. Nagy
izgalmakkal telt a köveken való átkelés. Kisújbányán egy helyi kézművestől vásárolhattak az
érdeklődők. A hegy tetején lévő kilátóhoz is felkapaszkodtunk az emelkedőn.
Visszafele ugyanazon az útvonalon tértünk vissza járműveinkhez, s elindultunk haza.
Mivel hamarosan közeledik a próbazárás, aki még nem jelezte Ibolya néninél, hogy milyen
méretű pólót szeretne, kérem, mielőbb tegye meg!

Balatoni Zsolt
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Így írunk mi…
Csalimesék és más huncutságok
A beszélő ceruzák

Papp Klára 3. b

Amikor másodikos voltam, a matematikaórán megszólalt az egyik ceruzám. Az összes
többi pedig táncolni kezdett a tolltartómban.
Erre a radírom felugrott és azt kiáltotta, hogy nem lesz jó az összeg! Mire én
becsuktam a tolltartómat. Ekkor a filctollaim kiugráltak az asztalra, és színes csíkokat húztak
a levegőbe. A tintafoltok az osztálytársaimra csöppentek. Mindenki nagyon nevetett, amikor a
grafitceruzám önállóan beírta a szorzatot.
Ekkor végre kicsengettek.
Barabás Liliána 2. b

Az óriás vendége
Hol volt, hol nem volt, mikor nagyapám száz esztendős fiúcska lehetett, elment a
gumicukorfa erdőbe sonkát ültetni.
Ahogy ott kalapálja a kolbászsorokat, arra repül egy egérke, berepül egy pici lyukba.
Nagyapám fogja magát, ő is berepül a lyukba. Megy, mendegél, hát mit lát a föld mélyében:
egy várat, aminek olyan magasak voltak a tornyai, hogy egy törpe könnyen átléphette őket.
Nagyapám benézett az ablakon, egy óriás éppen kanalazgatta a túrós rétest. Meglátta az óriás
a legénykét, behívja, hogy egyen ő is a túrós rétesből. Nagyapám nem kért belőle, mert ő csak
a disznókörmöst szereti. Erre az óriás olyan mérges lett, hogy megparancsolta a
szolgálójának, a törpének, hogy repítse haza a fiút, mert neki annyi ereje sincs, mint egy
kiscsibének.
Ha a törpe a nagyapámat haza nem repítette volna, az én mesém is tovább tartott
volna.
Bartos Eszter 2. b
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Kaktuszból uborka
Réges-régen a kaktuszok uborkák voltak.
Messze-messze Mexikóban éltek a kaktuszok, az
arra járókat jól megszurkálták. Minden reggel éles
késeikkel hegyezték tüskéiket. Egyszer nagy vihar
támadt, megijedtek, félelmükben az összes tüskéjüket
levágták.
A kaktuszok már nem szurkáltak, hanem békés
uborkává váltak. Ha nem hiszed, járj utána!
Ferencz Máté 2. b

Hóman Lili 3. a

A szösz
Hol volt, hol nem volt, amikor apám boldog volt, fel-alá járkált a házban.
Ahogy sétálgatott, egyszer csak ráesett a lábára egy hatalmas, borzasztó nagy szösz.
Rázta a lábát jobbra, balra, fel, le, de a szösz nem esett le róla.
Ha a szösz leesett volna, az én mesém is tovább tartott volna.
Gyuricza Luca 2. b

A beszélő katica
Egyszer volt, hol nem volt, az Operációs rendszeren is túl, ahol a kurtafarkú malac túr,
élt egyszer egy beszélő katica.
Olyan különleges volt, hogy beszélt az állatok nyelvén. A bocinak tudta mondani,
hogy búú. Értette, mit nyihog a ló. De a legkülönlegesebb az volt, amikor a halakkal beszélt.
Mindig arra vágyott, hogy többféle állattal tudjon beszélni. Egy napon találkozott a rigóval.
Épp szólni akart hozzá, amikor az hopp, megette.
Ebből az tanulság, hogy IDEGENEKKEL NEM ÁLLUNK SZÓBA!
Berencsi Kata 2. b
A beszélő ló
Volt egyszer egy ló, aki beszélt. Ez a ló nagyon magányos volt. Elhatározta, hogy
barátokat szerez.
El is indult hát a nagy útra. Útközben találkozott egy kockás fülű nyúllal. Azt mondta
a nyúl:
- Menjünk együtt!
A ló beleegyezett. Így hát együtt mentek tovább a kék színű dinnyeföldön keresztül, míg nem
egy szárnyas egér röpült neki a ló fejének.
Így ők hárman elválaszthatatlanok lettek.
Kapots Léda 2. b
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Az oroszlánkergető hangya
Volt egyszer egy Hangyi nevű hangya, aki egy szép hétközbeni szombaton a lombos
fákkal borított sivatagban ibolyázott.
Egyszer csak az ibolyalevél alól egy hatalmas oroszlán ugrott elő, és rábődült
Hangyira. Hangyi véletlenül elkapta az oroszlán bajszát, masnit kötött rá, és Bajáig kergette.
Rybárik Balázs 2. b
A földig érő paszuly és a babsonka

Borbély Balázs 3. c

Volt egyszer egy földig érő paszuly. Amellé egyszer az
apám elültetett egy babot.
Amikor kihajtott, rögtön kinőtt rajta egy nagy sonka.
Amikor meglátta a babon a sonkát a földig érő paszuly,
azonnal elnevezte Babsonkának. Mikor meghallotta ezt az
apám, jót nevetett.
Gyorsan levágta a babról a sonkát, sózóteknőbe tette és
három hétig ott érlelte. Négy hétig füstölte, és az egész falu azt
ette egész télen.
Rybárik Máté 2. b
A repülni vágyó béka
Hol volt, hol nem volt, volt egyszer egy zöld falu. Ott
lakott egy kétlábú nyúl.
A háza udvarában állatok laktak, de a kedvence egy lila béka volt, aki szeretett volna
megtanulni repülni. Egyszer egy nap odasétált hozzá a halacska, és nekiajándékozta a
szárnyait. Nagyon boldog lett, és azon nyomban el is repült. A látványtól az udvarban a
sárkánynak, hangyának, csigának és medvének tátva maradt a szája.
Ha a lila béka visszarepült volna, az én mesém is tovább tartott volna.
Köő Dávid 2. b
A békakirály története
Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy békakirály. A palotájában élt a rózsaszínű
szárnyas szamarával, aki aranypénzeket tüsszentett.
A fél udvar tele volt már arannyal, de a békakirálynak nem kellett, így hát felpattant a
rózsaszínű szamara hátára, és elrepültek az Óperencián túlra a kurta farkú kismalachoz, és
nekiajándékozták az aranyakat.
Ha a békakirály és szamara visszatértek volna, az én mesém is tovább tartott volna.
Köő Dorina 2. b
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A vacsora
Egyszer régen, talán tegnap én készítettem a vacsorát. Nutellás, káposztás nyaflát.
Begurítottam egy hatalmas káposztát a konyhába. Betuszkoltam a sütőbe. Megszórtam
liszttel, hagymával. Nyakon öntöttem Nutellával. Nagyon finom lett. Csak senkinek nem
ízlett! Levelet írtam a konyhás néninek. Egész évben ez lesz az ebéd a suliban!
Aki nem hiszi, járjon utána!
Sere Petra 2. b

Csalimese
Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy kiscsibe.
Szeretett volna egy rózsaszínű sapkát. Megfogott egy lila kukacot. A kukac kérlelte,
hogy engedje el.
- Elengedlek, ha készítesz nekem egy rózsaszínű sapkát!
Ezért kérte, hogy elmehessen az ökörhöz ökörnyálat gyűjteni. Így a kukac ezer méter
ökörnyálat szerzett. Barátaival megszőtték a rózsaszínű sapkát. A csibe és a kukacból lett
pillangó megegyeztek.
Aki nem hiszi, tegyen rózsaszínű sapkát!
Sipos Ábel 2. b

Dóczi Johanna 3. b

Csalimese

Egyszer volt, hol nem volt, az Üveghegyen is túl, élt egyszer egy szegény legény, aki
elindult otthonról szerencsét próbálni.
Elérte a piros akácerdőt, ahol a levelek pirosan izzottak. Majd meglátott egy repülő
nyulat. Gondolta, hogyha ezt elkapja, akkor mindenki a csodájára ered. Elkezdte kergetni
hosszú éveken keresztül, de nem sikerült elkapnia. Nagy búsan hazaindult sikertelenül.
Ha a repülő nyúl nem lett volna, a szegény legény is boldog lett volna.
Tóth Tamara Sára 2. b
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Kollár Ágnes 8. c
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My Saturday
In the morning I always get up at 8
o’clock. After breakfast I do my
homework and surf the Net. I have
lunch at 1 o’clock. In the afternoon I
usually read a book and play my
rabbit or go to my friend. In the evening I like reading
or watch TV. I go to bed at 10 o’clock.
Ugrai Réka 5. a

My Saturday
In the morning I always get up at 9:00 o’ clock. I have
breakfast with my parents. After breakfast I watch TV
or do my homework. I don’t have lunch. In the
afternoon I play with my dog or play with my friends.
In the evening I like watching TV. I stay up late, I go
to bed at 23:00 o’ clock.
Mocsári Anna 5. a

I have a pet. Her name is Cooke. She is a cat. I really
love her. I’m going to take her for a walk twice a
week, because I know she loves it. She teaches me
to be more responsible, but she is very lazy.
Müller Milán 8. c
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Szignár-Ikotics Nimród 1. a

Püski Zsófia 8. c
Das Branderburger Tor ist auf der ganzen Welt bekannt. Schaut mal nach oben: Was steht auf
dem Tor? Die Quadriga: ein Wagen, vier Pferde und die Göttin Viktoria. Das Tor ist ein
Symbol für Freiheit und Toleranz. Hier gibt es
immer viele Strassenkünstler und Touristen aus der
ganzen Welt.
Nagy Réka 4. c
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Sport

Bácsalmáson 12 csapat részvételével rendezték meg március 23-án a XX. Zsóka
Kupát, melyen több, a torna sportágban kiemelkedő érdemekkel büszkélkedő város is
képviseltette magát, mint pl. Kecskemét, Bácsalmás, valamint Kiskunfélegyháza.
A Bajai Eötvös József Általános Iskolájának női szertornászai rendhagyóan szép
eredményekkel zárták az idei tanév számukra utolsó versenyét. Ezúttal minden bajai tornász
dobogós helyen végzett:
I.

II.

korcsoport: II. helyezés (csapattagok: Barabás Liliána, Berencsi Kata,
Bócsa Réka, Csallóközi Izabella, Csiszér Boróka, Csiszér Hanna, Kapots
Léda, Hesz Borbála)
korcsoport: II. helyezés (csapattagok: Balázs Fanni, Geresdi Emese, Hesz
Dorottya, Marusa Jázmin, Matula Tamara, Nagy Luca, Papp Regina, Zórity
Zsanett)

III-IV. korcsoport: III. helyezés (csapattagok: Kindris Kinga, Mészáros Janka,
Piukovits Panna, Perger Ivett és Szabó Tamara)
A megye legjobbjai közt kiemelkedő egyéni eredménnyel zárta a versenyt Hesz Borbála (II.
hely), valamint Papp Regina (III. hely).
edzők: B.Sz. Gábris Virág, Kovácsné Vida Magdolna; segítőjük: Fazekas Emőke
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Bozsik foci
Április 8-án rendezték a 4. korcsoportos Bozsik Intézményi Program soron következő
fordulóját a Vasvári Pál utcai műfüves csarnokban.
A lányok eredményei:
1. Gyaxi - Bácsalmás 1:1
2. Gyaxi - Madaras 4:2
Játékosok: Czvetnics Dorka, Csibi Dalma, Égi Csenge, Lisztmájer Laura, Papp Rebeka, Püski
Zsófia és Tóth Csenge.
A fiúk eredményei:
1. Gyaxi - Sugovica 0:3
2. Gyaxi -Türr 3:3
3. Gyaxi - Újváros 2:1
4. Gyaxi - Szentistván 4:4
Játékosok: Andrási Gellért, Andrási Márton, Bócsa Ákos, Milánkovics Áron, Pohl
Szilveszter, Kovács Dániel, Szőke Tamás, Rácz Ferenc és Müller Milán.
Éber Előd edző
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2. tavaszi Bozsik-torna

Szép eredményt értünk el április 13-án a Vasvári utcában a 2. tavaszi Bozsik
rendezvényen második korcsoportban.
Mérkőzéseink:
1. Gyaxi - Sugovica 4:1
2. Gyaxi - Szentistván 5:0
3. Gyaxi - Bácsalmás 2:0
4. Gyaxi - Újváros 4:1

Góllövő: Döbröntey 2, Matos 2
Góllövő: Eichardt 2, Matos, Weiner 2
Góllövő: Döbröntey, Weiner
Góllövő: Döbröntey 3, Weiner 1

Játékosok: Döbröntey Gábor, Csúcs Levente, Eichardt Bence, Kiri Gergő, Matos Máté és
Weiner Alex.

Minden játékosomat dicsérem a fegyelmezett játékáért.

Éber Előd edző
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Foci megyei diákolimpia
Harmadik korcsoportos csapatunk Megyei Diákolimpián vesz részt labdarúgás
sportágban.
Április 6-án rendezték a városi döntőt, ahol 2. helyezést értünk el, így továbbjutottunk a
körzeti döntőbe.
Mérkőzéseink:
Gyaxi - Sugovica 1:3
Gyaxi - Szentlászló 3:2
Gyaxi - Szentistván 2:1
Gyaxi - MNÁMK 4:0

Április 12-én a körzeti döntőben kivívtuk a regionális döntőbe való bejutást.
Mérkőzéseink:
Gyaxi - Sugovica 1:2
Gyaxi - Bácsalmás 3:2
Gyaxi - Vaskút 2:1
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Nevezett játékosok: Bártfay Attila, Berta Martin, Molnár Dorián, Gregus Benedek, Goretich
Gergő, Csúcs Levente, Döbröntey Gábor, Szőke Bálint, Vincze László, Szabó Dominik, Kazy
Balázs és Szalontai Bálint.
Minden játékosomat dicséret illeti a munkájáért.
Éber Előd edző

Labdarúgás diákolimpia - regionális döntő
2016.04.26.
Kalocsa adott otthont a 2016. évi regionális labdarúgó diákolimpia döntőjének, ahol
tanulóinkkal részt vettünk.
Mérkőzéseink:
1 Gyaxi - Kalocsa 4:2 G.: Goretich, Döbröntey, Berta 2
2 Gyaxi - Sugovica 0:5
3 Gyaxi - Szilárdy 1:1 G.:Döbröntey
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Játékosaink:
Bártfay Attila, Berta Martin, Csendom Olivér, Csúcs Levente, Döbröntey Gábor, Goretich
Gergő, Gregus Benedek, Kazy Balázs, Molnár Dorián, Roncsák Martin, Szabó Dominik,
Szabó Kristóf, Szalontai Bálint, Szőke Bálint és Vincze László.
A harmadik helyen végeztünk, egy góllal maradtunk le a második helyről és a megyei
döntőbe való továbbjutástól.
Minden játékosomat dicséret illeti a mai teljesítményéért.

Éber Előd edző
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Női Labdarúgó Diákolimpia

2016. április 8-án rendezték meg a női városi Labdarúgó Diákolimpiát a Petőfiszigeten. A Gyaxi csapata gólerős játékosaival, a kemény védekezésével, magabiztos játékkal
az első helyig küzdötte fel magát. Ezzel az eredménnyel lányaink továbbjutottak a megyei
döntőbe.
Mérkőzések:
Gyaxi - Szentistváni Ált. Isk.
Gyaxi - Madaras

2-2
7-1

Vuity Evelin 1. a
29

VONATKERTI NAPLÓ

XXV. évf. 8. szám (260.)

2016. április

Megyei Diákolimpia
2016. április 13-án került sor a Női Labdarúgó Diákolimpia Megyei Döntőjére,
Bugacon. Csapatunk az első mérkőzésen sokáig kitartóan küzdött, azonban az ellenfél, fizikai
erejének és tapasztalt játékosainak köszönhetően az utolsó percekben felülkerekedett. A
tornagyőztes Szilárdy Általános Iskolától 2 góllal, a Szentistváni Általános Iskolától 1 góllal
kaptunk ki, így nem jutottunk tovább a középdöntőbe, 5. helyezést értünk el.

Papp Rebeka, Lisztmájer Laura, Püski Zsófia, Csibi Dalma, Tóth Csenge, Czvetnics Dorka,
Finta Kata, Égi Csenge

Birkózás
Gregus Barnabás 3. c osztályos tanuló ismét remekelt a Popori Ottó Emlékversenyen
és a bajai rendezésű Mogyi Kupán Barna I. helyezést ért el és a Legjobb Hazai Versenyzői
Kupa tulajdonosa lett.
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Judo
Judo regionális verseny volt Szolnokon, 2016.04.17-én. A versenyre 150 fő körüli nevezés
érkezett, köztük voltak diákjaink is, akik nagyon szép eredményeket értek el.
Diák B korcsoport:
36 kg: Csete Emma 2.
35 kg: Regajz Ferenc 1.
45 kg: Rácz Edmond 7.
A következő hétvégén Kecskeméten került sor a Szentkirályi Kupa megrendezésére, ahol
iskolánk diákjai szintén izgalmas küzdelmeket vívhattak. Az edzés és a küzdés meghozta az
eredményeket!
Csete Emma 2.
Bátyity Márk 5.
Rácz Edmond 5.
Péter Ákos 3.
Szalai Natália 3.
Szalai Elizabet 5.
Neidert Dorina 3.
Kovács Koppány 1.
Salga Ákos 2.
Véber Vanessza 5.
Grisnik Balázs 3.
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