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NYÁRI TÁBOROK
HELYSZÍN: BAJAI EÖTVÖS JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA
6500 BAJA, BEZERÉDJ U. 15.

Megnevezés

Időpontja

Korosztály,
tervezett
létszám

Sportjáték tábor

2016. június 20-24.

1-4. évf.
50 fő

Andrási Barna

Tornatábor

2016. június 27-július
1.

1-8. évf.
30 fő

Kovácsné Vida Magdolna

Angoltábor

2016. június 27-július
1.

1-4. évf.
2 x 10 fő

Buzásiné Berényi Márta
Tiralla Tímea

Helytörténeti és
nemzetiség-ismereti
tábor

2016. június 27-július
1.

1-6. évf.
20 fő

Balatoni Zsolt
Nemes Gáborné

Kar-kreálda

2016. július 4-8.

1-6. évf.
30 fő

Czinege Hajnalka
Döbrönteyné Csáki Beáta
Ugrainé Nagy Zsuzsanna

Élménytábor

2016. július 18-22.

1-4. évf.
30 fő

Bajai Viktória
Serei Anita

Szervezők

A táborok ideje alatt az ebéd biztosított (Fondü Étterem vagy Bányai Júlia Szakképző
Iskola).
BŐVEBB FELVILÁGOSÍTÁST A TÁBOROK SZERVEZŐITŐL KÉRHETNEK.
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Egy izgalmas nap
2016. április 21-én, csütörtökön a rendőrségre látogattunk, hogy megnézzük a
rendőrök munkáját és az épületet.
Egy rendőr néni várt bennünket, hogy körbevezessen. Először rendőrautóba ülhettünk
be, majd a fogdában jártunk. Ott több cella volt, ide zárták be régen a bűnözőket. Azután
következett a helyszínelők irodája, ahol leveszik az elkövetők ujjlenyomatát és lefényképezik
őket. Akik idekerülnek, azokat nyilvántartják a rendőrség adatbázisában. Tőlünk is vettek
tenyérlenyomatot, melyet elhozhattunk. Azután elmentünk egy másik épületbe, ahol
megmutatták a fegyvereket és a rendőri felszereléseket, pl. a gumibotot, pisztolyt, puskát,
védősisakot. Sorban kipróbáltuk mindet, akik kérték, azokat megbilincselték.
Nagyon izgalmas volt, hogy láthattuk azoknak az embereknek a munkáját, akik az
életüket is feláldoznák értünk, hogy megvédjenek.
Horváth Márk 3. c
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Tavaszi diákhangverseny
2016. május 5-én délután ismét muzsika
hangja töltötte be az aulát, mivel megrendezésre
került a tavaszi diákhangverseny.
A Liszt Ferenc AMI Zeneiskola növendékei
igen színvonalas műsorral kápráztatták el a
hallgatóságot. A 6. b osztályból Baráth Bianka és
Rabi Csilla voltak a műsorvezetők.
Műsor:

1. Pierre Phalese: Francia tánc két furulyára
2. Tardos: Erre kakas, erre tyúk
3. Kassai: Scherzando
4. Magyar tánc
5. Kassai. Sötétes az erdő
6. Kassai: Hol jártál báránykám?
7. Papp: Esőcseppek
8. Dlugoraj: Lengyel dal
9. Gólya, gólya, gilice
10. Kassai: Hol jártál báránykám?
11. Megfogtam egy szúnyogot
12. Lóránd: Altató
13. Ismeretlen szerző: Régi francia dal
14. Handel: Gavotte
15. J. S. Bach: Musette, Kocsár: Pattogós
16. Handel: Menuetto
17. Czerny: B-dúr etűd
18. Lully: Air
19. Bartók: Gödöllei piactéren
20. Rieding: h-moll koncert, I. tétel
21. J. S. Bach: Parasztkantáta – részlet
22. Chopin: Ász-dúr etűd
23. Sárközi dallamok
24. Perontéz: Menüette
25. Mozart: Allegretto
26. Popp: Fantázia
27. Kummer: Scherzo
28. Ibert: A kis fehér csacsi

Huzsvay Gergő és Csorba Barnabás, f. t. Kovács Lajos
Bócsa Ábel - zongora, f. t. Gubkó Adrienn
Fercsák Flóra - zongora, f. t. Kerekesné Kovács Klára
Sere Petra - furulya, f. t. Kovács Lajos
Berencsi Kata - zongora, f. t. Bencses Anikó
Kenyeres Kenéz - zongora, f. t. Bencses Anikó
Pápai Zsófia - zongora, f. t. Kerekesné Kovács Klára
Adamek Balázs - furulya, f. t. Kovács Lajos
Kenyeres Ádám - zongora, f. t. Bencses Anikó
Kovács Márk - zongora, f. t. Gubkó Adrienn
Glocker Hedvig, Balázs Emma - klarinét, f. t. Kovács Lajos
Fercsák Sára - zongora, f. t. Kántor Erika
Papp Dorina - zongora, f. t. Kántor Erika
Tandi-Lebang Linda - hegedű, f. t. Lovretity Erika
Zongorán kísér Hazslinszkyné Jaross Adrienne
Ikladi Viktória - zongora, f. t. Kántor Erika
Pálmai Laura - klarinét, f. t. Kovács Lajos
Berencsi Csenge - zongora, f. t. Bencses Anikó
Derekas Blanka - klarinét, f. t. Kovács Lajos
Rybárik Nóra zongora, f. t. Kántor Erika
Nievel Flóra - hegedű, f. t. Lovretity Erika
Zongorán kísér Kunosné Dankó Ilona
Kovács Gyula - klarinét, f. t. Kovács Lajos
Cséfalvay Bianka - zongora, f. t. Hazslinszkyné Jaross Adrienne
Árnika népzenei együttes f. t. Eördögh Gabriella
Szántó Noémi - zongora, f. t. Dankó József
Dóczi Johanna - fuvola, f. t. Szalai Gyöngyvér
Dóczi Ágnes - fuvola f. t. Szalai Gyöngyvér
Hosszú Emma Tekla - fuvola, f. t. Szalai Gyöngyvér
Nagy Kolos - fuvola, f. t. Szalai Gyöngyvér

Zongorán közreműködtek: Kántor Erika, Kunosné Dankó Ilona, Dankó József.
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A felkészítő tanároknak és a műsorvezetőknek ezúton is köszönjük a munkájukat, a
kis zenészeknek pedig szívből gratulálunk ehhez a csodálatos élményhez!

Czinege Hajnalka
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III. Tankerületi Diákönkormányzati Olimpiai Játékok
2016. május 12-én, Vaskúton rendezték a III. Tankerületi Diákönkormányzati
Olimpiai Játékokat.
Az eseményen a tankerület minden általános iskolája, 13 intézmény vett részt, amely
Baján kívül 16 község részvételét jelentette. Iskolánkat 25 felső tagozatos tanuló képviselte 7
versenyágban, ezen belül 21 versenyszámban.
A rendezvény a jelenlévők iskolánkénti
felvonulásával,
fanfárokkal,

lovas

majd

az

felvonulással,
olimpiai

láng

meggyújtásával kezdődött. A hivatalos
megnyitó és tájékoztatás után a versenyek
következtek Vaskút több pontján. Néhány
mozgásos

feladat:

horgászat,

íjászat,

bikarodeo, szumó, autóelhúzás, homokvár
építése, és néhány agytorna: activity,
memória, kvízjáték. A versenyzőket óriási
hot-doggal, házi piskótatekerccsel és limonádéval vendégelték meg. Az eredményhirdetés
után fáradtan és boldogan utaztunk haza.
Mivel az idei évben először vettünk részt a rendezvényen, rendkívüli örömöt jelentett
számunkra, hogy egyéniben (Sirok István Márk) és egy csapatban (Ossó Bence, Hlavati Péter
Grisnik Balázs, Kovács Dániel és Baráth Bianka) ezüstérmet szereztünk, az összesítésben
pedig iskolánk a dobogós 3. helyezést érte el.
Gratulálok minden résztvevőnek!
Serei Anita DÖK összekötő pedagógus
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Baja-Rio 2016 – próbazárás
Az idei tanévet még nem, de a Baja-Rio 2016
próbasorozatot elbúcsúztattuk, ugyanis lezártuk május 21-én,
szombaton.
Ebben a tanévben is sok érdekes, jól sikerült programon
találkozhattunk, kirándulhattunk együtt. Legtöbbször az
időjárás is kegyes volt hozzánk. Az első félévben
kerékpártúrával kezdtünk, ezt követte a Pandúr-sziget erdei
ösvényén egy gyalogtúra. Ezután éjszakai bátorságpróbára
mentünk, ahol a sötétben a zseblámpák, és a holdvilág fényénél jártuk az erdőt. Decemberben
a Mikulás várt minket a gemenci erdőben, a Cserta-parton. A második félévben tavasszal egy
hosszabb túrára utaztunk a Mecsekbe. Óbánya térségében a csodálatos szép völgyben
túráztunk. Sárkányhajós evezés volt a következő program, és ezt követte a próbazárás. Az
utolsó próbát iskolánkban és a Vonatkertben tartottuk. Hasonlóan a tájfutáshoz, itt is meg
kellett keresni a csapatoknak 7 lyukasztót, mindezt a lehető legrövidebb idő alatt. A verseny
után következett a várva várt pólóosztás. A túrákon változó létszámmal vettek részt a
gyerekek és felnőttek, így a pólóosztásnál kicsit kevesebb volt a létszám a korábbi évekhez
képest.
Köszönöm minden iskolai dolgozónak, szülőnek, aki segítette egész évben a
programjaink megvalósulását!
Jövőre is várjuk a túrázni vágyókat az éves próbasorozaton. A részletes programajánlatot
szeptemberben olvashatják az érdeklődők a faliújságon, illetve a honlapunkon.
Balatoni Zsolt szervező
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Tavaszi papírgyűjtés
2016. április 11-13. között a gyermekek és szülők nagy része sok-sok újságpapírral
érkezett iskolánkba.
Az osztályok közötti verseny eredménye:
1. helyezett
2. helyezett
3. helyezett

(1709 kg) 1. b osztály
(1137 kg) 4. a osztály
(1076 kg) 2. c osztály

A legtöbb papírt hozó tanulók:
1. helyezett
2. helyezett
3. helyezett
4. helyezett
5. helyezett

(820 kg) Nagygellér Nadin 4. a
(715 kg) Patarcsits Zalán 1. b
(347 kg) Ignácz Ádám 2. b
(260 kg) Szikrai Jázmin 1. c
(217 kg) Gombár Ákos 2. c

Az iskola tanulóközössége összesen 7500 kg papírt gyűjtött, amely nagyon szép eredmény.
Köszönjük Ibolya néni és a karbantartó bácsik odaadó munkáját!
Gratulálunk minden papírgyűjtésben résztvevő tanulónak!
Serei Anita DÖK összekötő pedagógus
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Ballagó ABC
8. a

Kovács Lili: Sziasztok! 8 éve járok ebbe az iskolába. Hobbim a fotózás és a futás. Kedvenc
ételem a pasta carbonara. További sok sikert kívánok az itt maradottaknak!
Hlavati Péter: Peti vagyok, hetedikben kerültem a Gyaxiba. Hobbim a kézilabda. Nagyon
szeretem ezt a közösséget.
Ossó Bence vagyok, 8 éve járok a Gyaxiba. Nagyon szeretem a zenét. A jövőben ezzel
szeretnék dolgozni. Az MNÁMK-ban szeretnék továbbtanulni.
Szabó Tamara: Tami vagyok. Versenyszerűen tornázom 8 éve. A középiskola után
Budapesten szeretném folytatni tanulmányaimat.
Csilics Borbála: Szeretek lovagolni és kosarazni. Informatikusként a Türrbe megyek tanulni.
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Andrási Gellért vagyok. Szeretek judózni. Jó volt ebbe az iskolába járni, mert jó a közösség.
Vinkó Réka vagyok, 8. a osztályos tanuló. Nyolc éve járok a Gyaxiba. Nagyon szeretem ezt
az iskolát. A német suliba készülök tovább. Szeretek olvasni és az állatokkal foglalkozni.
Sokáig zongoráztam, most pedig társastáncra járok. Hiányozni fog ez a hely.
Lantos Petra vagyok, 8 éve járok ebbe az iskolába. Szeretem a kosárlabdázást. A III. Béla
Gimnáziumban szeretnék továbbtanulni.
Schäfer Bence: Schäfer vagyok, 8 éve járok ide és ez a legjobb osztályközösség.
Anyukámmal élek, van egy kutyám. Babettával járok és ne legyek kemény?!
Kapitány Kamilla: Kamilla vagyok. Négy és fél éve járok ide. Ez idő alatt sok barátot
szereztem. Szeretek olvasni, filmeket nézni, és szeretem az állatokat. Hiányozni fog az iskola
és az osztálytársaim.
Juhász Klaudia 8. a osztályos tanuló vagyok. Már több mint 4 éve lovassporttal foglalkozom
versenyszerűen. Kedvenc színem a fekete. A Gyaxit azért szeretem, mert tele van jó
programokkal és jó a társaság.
Marusa Balázsnak hívnak. Kedvenc tantárgyam a földrajz. A focizás a kedvenc időtöltésem. 8
évig tanultam itt, tanulmányaimat a III. Béla Gimnáziumban folytatom.
Paszterkó Máté: Máté vagyok. 8 éve járok ebbe a suliba. Szeretek focizni. Szerettem ide járni,
mert jó volt a társaság és az iskola is. A III. Béla Gimnáziumba jelentkeztem, mert még nem
tudom, mi akarok lenni.
Szöllősi Lívia vagyok, 8. a osztályos tanuló. Van egy szuper nagymamám, aki a közösségi
portálokon játszik. A gitáromon a macskáimmal együtt zenélek. Szabadidőmben tájképet
készítek.
Balogh Barnabás: Szia! Barna vagyok, 8 évig jártam ide. A hobbim a kézilabda volt.
Horváth Lajos: Szeretek játszani és szeretem az informatikát.
Kiss Dávid vagyok, 8 évet jártam a Gyaxiba. Hobbim a rajzolás. A Jelky András
Szakközépiskolába megyek továbbtanulni.
Kozma Zénó vagyok és szeretek sorozatokat nézni. A III. Béla Gimnáziumba megyek
továbbtanulni.
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Stetina Bence: Sziasztok! Stetina Bence vagyok. Nagyon érdekel minden sportág.
Versenyszerűen triatlonozok. Már első óta idejárok. A III. Béla Gimnáziumba felvettek, ezért
elmegyek, de a húgom még itt marad.
Szabó Dávid vagyok. 8 éve járok a Gyaxiba. Kedvenc hobbim az úszás és a horgászat. A
Szent László Szakgimnáziumba vettek fel.

Ódor Viktória 3. b
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Ballagó ABC
8. b

Osztályfőnöki üzenet:
„Mindenik embernek a lelkében dal van
és a saját lelkét hallja minden dalban.
És akinek szép a lelkében az ének,
az hallja a mások énekét is szépnek.” (Babits Mihály)
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Bócsa Kata vagyok, nyolc éve ide járok. Hiányozni fog az osztály! A Szent
Lászlóban folytatom a tanulmányaimat.

Sziasztok! Czvetnics Fanni vagyok, két évet jártam ebbe az iskolába,
tanulmányaimat a Türrben folytatom.
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Szeptembertől

a

Bányaiban

2016. május-június

folytatom

a

tanulmányaimat. Első óta ide jártam és imádtam ezt az iskolát! Amint
tudok, visszalátogatok!

Debela Dusán vagyok, harmadikos koromban kerültem a Gyaxiba. Szinte
hihetetlen, hogy ilyen gyorsan eltelt az idő! Szakácsnak készülök.
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Ditelyán Zsanett vagyok. Nyolc évet töltöttem ebben az iskolában. A
Bányaiban folytatom a tanulmányaimat.

Dorogi

-

Kovács

Krisztina

vagyok.

Szeptembertől

az

MNÁMK-ban

folytatom a tanulmányaimat.
Már ötödik osztály óta ebbe az iskolába járok. Minden percét élveztem.
Ezt a nyolcadik osztályt élvezzétek ki, mert hamar elmúlik!
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Égi Csenge vagyok, nyolc éve járok a Gyakorlóba. Hiányozni fog az
osztályom, és a megszokott környezet. A Türrben tanulok tovább.

Féderer Dávid vagyok. Hetediktől járok ide, „Türrös” leszek. Ti pedig
éljétek túl a sulit, én is túléltem! Azt üzenem, hogy az esőben a legjobb!
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Sziasztok! Finta Kata vagyok. A III. Béla Gimnáziumban tanulok tovább.
Nagyon szerettem ide járni, sok boldog emlékkel gazdagodtam. Két
idősebb tesóm is itt végzett, most én, a „legkisebb” is elballagok.

Sziasztok! Hepe Richárd vagyok. Négy évet jártam ebbe az iskolába. A
Bereczkiben kertészetet tanulok majd.
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Horváth Nóra vagyok, sziasztok! Nyolc évet töltöttem e falak között. A
Türrben tanulok tovább.

Komjáti Kata vagyok. Túléltem, nektek is menni fog! Nincs más dolgotok,
csak alkalmazni ezt: „A remény soha ne hagyjon el benneteket! Legyetek
jók, ha tudtok, a többi nem számít!”
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Lakatos Dominik vagyok, az egyetlen fiú, aki első óta ide jár. Kitartás! Ezt
kívánom.

Ne magolj, ne papolj, csakis tarolj! Első osztály óta ide járok és mindig is
sokat „járt” a szám. Molnár Niki a nevem, a III. Béla Gimnáziumban
folytatom az utamat.
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már

nyolc

éve

járok
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a

Gyakorlóba.

Tanulmányaimat a Türrben folytatom. Az osztállyal sok vicces élményben
volt részünk. Az öcsémet még itt hagyom, hogy neki is sok élménye
lehessen. Eredményes munkát kívánok mindenkinek!

Sziasztok! Rajnai Erik vagyok, nyolc évet jártam ide. Ha én megcsináltam,
nektek is menni fog! Soha ne adjátok fel! A Türr lesz a középiskolám.
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Simon Melinda vagyok. Nyolc éve járok ebbe az iskolába. Hiányozni fog az
osztályunk! Nektek sok sikert kívánok és azt is, hogy éljétek túl ezt a pár
évet. Tanulmányaimat Kalocsán, a Dózsában folytatom.

Hali! Tamási Ádám vagyok. Igazából sok mindent nem mondhatok.
Hallgassatok a szívetekre, hogy hová mentek tovább! Csak, mert van olyan
barátom, aki már bánja, hogy nem ezt tette.
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Ballagó ABC
8. c

Andrási Márton vagyok. A 8. c osztályba járok. Azért jöttem a
sport tagozatra, mert szeretek sportolni. Judozok már 9 éve, de
ezzel párhuzamosan mást is sportoltam. Például úsztam,
sakkoztam, és fociztam is. Szerettem a Gyaxiba járni, mert jól
éreztem magam. Különösen az utolsó nap tetszett mindig,
amikor mozgásból állt az egész délelőtt. Ekkor én általában a
fociban, és a félórás futásban indultam.

Bacsi Noel Leventének hívnak. 8 évig tanultam itt, ez idő alatt
nagyon megszerettem az iskolát, és egyben az osztályt is. Ez
egy sportos társaság. A focilabda az életem, ezzel kelek,
fekszem! A focin kívül szabadidőmben még főzni is szeretek.
Tanulmányaimat a III. Béla Gimnáziumban folytatom.

Baranyi Dániel vagyok, 8 évet töltöttem itt. Azért
választottam a „c” osztályt, mert mindig is szerettem
sportolni. Az itt töltött évek alatt több sporttal is
foglalkoztam, de végül a kézilabda lett a kedvencem. A Türr
informatika szakára készülök, elég sok időt töltök a gép előtt.
Nagyon fog hiányozni ez az iskola!
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Boros Barnabás vagyok, 8. c osztályos tanuló. Nagyon
szeretek ide járni. A Türr informatika szakán fogok
továbbtanulni. Kedvenc hobbim a horgászás, a
legnagyobb halam egy 1 kg-os balin volt.

Csibi Dalma vagyok, a Szent László ÁMK-ban
folytatom a tanulmányaimat. Ezt a 8 évemet el nem
cserélném semmire. Sok jó élményben volt részem,
amelyekben igaz barátokra leltem. Remélem, sokszor
fogom látni még az osztálytársaimat. A rossz
dolgokból is mindig valami jó sült ki. Minden egyes
ilyen helyzetből is élményeket szereztem. Csodálatos
emlékeket viszek innen magammal.

Grisnik Balázs vagyok, a rendészeti pályán szeretnék
továbbhaladni – mindig is érdekelt a rendőri élet. Emellett a
sportot is nagyon szeretem. Amióta iskolába járok, azóta
judozom, és ezt a későbbiekben is folytatni szeretném.
Elsősként érkeztem ide. Gyorsan eltelt ez a 8 év. Ez idő
alatt sok barátot szereztem, és remélem, hogy a
későbbiekben sem vesztem el őket, még ha más iskolában
is folytatjuk tanulmányainkat. Sok jó emlékem van erről az
iskoláról, amelyeket sohasem felejtek el.
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Heffler Péter vagyok a 8. c-ből. Hetedik osztálytól
kezdődően kézilabdázom, előtte pedig úsztam, mert
ezen a tagozaton kötelező volt sportolni. Szerintem
megérte ebbe az iskolába jönni, mert a tanárok törődtek
velünk. Sok barátot szereztem, és rengeteg hasznos
tapasztalatot is. A III. Béla Gimnáziumba megyek
tovább, bár épp, hogy csak felvettek (az utolsó két
évben kissé „leeresztettem”). Tanulj inkább, hogy
felvegyenek oda, ahová szeretnél bejutni! Nekem ezúttal
szerencsém volt, de te ne bízd a véletlenre!

Hornyák Gábor vagyok, 8. c osztályos tanuló. Két éve
vagyok gyaxis diák. Kedvenc sportom a kosárlabda. A
fiúkkal sokat hülyéskedtünk, nevetgéltünk. Hiányozni
fognak
ezek
a
napok.
A
Bereczki
Máté
Szakközépiskolában rendészeti szakon haladok tovább.

Kollár Ágnes vagyok. Számomra nagyon fontos, hogy két éve
ideköltöztünk. Így rengeteg új dologgal ismerkedtem meg, sok
hasznos tapasztalattal gazdagodva megyek tovább. Nagyon sok
minden fog hiányozni nekem: a lányok az osztályból, a fiúk,
amikor megőrülnek a szünetekben, vagy a közös túrakenuzások.
Tanulmányaimat a Pécsi Művészeti Gimnázium és
Szakközépiskolában folytatom. Nagy álmom, hogy életemet a
festészetnek szentelhessem!
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Sziasztok! Laszinger Réka vagyok. A Szent László ÁMK
vízgazdálkodási szakán fogok továbbtanulni. Nagyon
szerettem ide járni, mert a 8 év alatt sok emberrel
ismerkedtem meg, akik a barátaim lettek. Az osztályban
adódtak olykor konfliktusok, de legtöbbször jól jöttünk ki
ezekből. Fantasztikus élményeket viszek innen magammal,
és várakozással tekintek a középiskola felé. Nagyszerű volt
ez az év, főleg a lányokkal! Hiányozni fog az osztály, bár
olykor helytelen dolgokat is tettünk, mégis sok vidámságban
lehetett részünk.

Lövész Bence vagyok a 8. c osztályból. Kedvenc
sportágam a kosárlabda, amit már 8 éve űzök. Hobbim a
horgászat. Nagyon jó volt ez a néhány év együtt!
Tanulmányaimat
a
Türr
István
Gazdasági
Szakközépiskolában folytatom.

Müller Milán vagyok. 8 év igen rövid idő, gyorsan
elrepült. Ha majd arra kerül a sor, olyan célt tűzzetek
magatok elé, ami valóban érdekel is benneteket! A tanulást
ne hanyagoljátok el! Én a Bányaiban folytatom tovább, és
remélem, hogy szakácsként helyt fogok állni!
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Sziasztok, Zsófi vagyok, 8. c-s diák. 6. óta járok a
Gyaxiba, és ezt a döntésemet nem bántam meg!
Tanulmányaimat a III. Béla Gimnáziumban folytatom.
Köszönök mindent a tanáraimnak és az osztályomnak!

Sirok Márk vagyok, 4 éve járok ebbe az iskolába. Nagyon
jól éreztem magam, főleg a közösség miatt, bár a
tanulmányaimat kissé elhanyagoltam. Kedvenc sportom a
jégkorong, amiben egész jó eredményeket sikerült
elérnem. A Bereczki rendvédelmi tagozatára megyek
továbbtanulni.

Stefánovits Gergő vagyok, 2010 óta járok az Eötvös
József Általános Iskolába. A Türr István Gazdasági
Szakközépiskolában tanulok tovább informatika
szakon. Azért szerettem ezt a sulit, mert sok jó barátot
ismerhettem meg!
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Stéhli Benjámin vagyok. Első osztálytól kezdve ide
jártam a sport tagozatra, ahol sok sportággal
ismerkedhettem meg. Én az evezésnél maradtam, ez
vált be nekem a legjobban. Nyolcadik után a Szent
László ÁMK-ba megyek továbbtanulni.

Szőke Tamás vagyok, 8. c osztályos tanuló. Nyolc
évet töltöttem ebben az iskolában. Sok sportágat
kipróbálhattam, jelenleg focizni járok. Jól éreztem itt
magam. Az évek gyorsan elrepültek. Tanulmányaimat
a Türr István Gazdasági Szakközépiskolában
folytatom, gazdasági ágazaton.

Szudár Richárd 8. c osztályos tanuló vagyok. 8 évet
töltöttem ebben az iskolában. Jelenleg focizni és
kézilabdázni járok, de már sok sportot kipróbáltam.
Nagyon jó volt itt, így visszatekintve gyorsan
elmúltak az évek. Tanulmányaimat a Türr István
Gazdasági Szakközépiskolában folytatom ügyvitel
ágazaton.
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Váits Olivér vagyok. 8 évig koptattam itt a padokat. A
tesóm után én is ebbe az iskolába jelentkeztem. Itt
kezdtem el kosarazni Magdi néninél még első
osztályban, amit azóta is űzök. Tanulmányaimat egy
pécsi gimnáziumban folytatom.

Marcell vagyok, 8. c osztályos tanuló. Már negyedik éve
vagyok ennek az iskolának a diákja, amióta anyukámmal
Pécsről Bajára költöztünk. Azért választottam ezt az
iskolát, mert a barátaim ide jártak és tetszett a suli körüli
park. Kedvenc sportágam a jégkorong, előtte két évig
triatlonoztam. Érdekel az angol nyelv és az informatika
is. Tanulmányaimat a Bereczkiben folytatom.
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Így írunk mi…
Az élet vize
Sodródva haladni egészen,
Míg csak él az ember merészen,
S csak haldokló, eltűnő fények
keringenek, mint álomképek.
Fa lombja takarja bánatod,
Nincs magány, ha látva láthatod,
Hisz eltűnő árva ártalom,
és körültekint a fájdalom.
Tajtékzó, felhős érzelemmel,
Haladó, rántó félelemmel,
Új élménnyel vált s remél,
hogy felkerül, s sorsot cserél.
Müller Milán 8. c

Mamához
Kedves Mama, úgy hiányzol,
bárcsak minden egyes napot veled tölteném!
Száz aranyló, virító napsugár vagy,
mert csillogó szemeid
átragyogják az egész világot!
Stetina Anna 2. a
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Projektnap
2016. április 22-én, pénteken elmentünk
Budapestre tanulmányi kirándulásra.
Első állomásunk a Parlament volt, ami
elképesztően szép. Nem gondoltam, hogy
ennyire díszes, és hogy ekkora. Kívülről is
hatalmas, na de belül!? Leesett az állam, amikor
beléptünk az épületbe.
Megnéztük a Szent Koronát, a királyi jogart, az
országalmát és a koronázási kardot, és még sok
érdekességet.
Második megállónk a Láthatatlan kiállítás volt.
Személy szerint nekem ez tetszett a legjobban. Amikor bementünk az ajtón és nem láttunk
semmit, csak feketeséget, bevallom, kicsit megrémültem, de szerintem mindenki így volt vele.
A végére már nagyon élveztük a dolgot, és alig akartunk kimenni. Amíg bent voltunk,
rengeteget nevettünk, főleg az „idegenvezető” sztorijain, amiket mesélt.
A harmadik napirendi pont a Terror Háza volt. Eléggé meghökkentő volt, főleg a pincerész
volt megrázó. Volt olyan cella, amiben egy ember le sem tudott ülni, olyan picike volt, és ha
nekitámaszkodott a falnak, az őrök nem álltak jót magukért. Láttuk az áldozatok falát, amit
szerintem, igen ötletesen ábrázoltak. A halottak képeit felrakták, ezzel emlékezve rájuk. Egy
szó, mint száz, kegyetlen dolgok történtek. A múzeum rengeteg jelképes dolgot mutatott
számunkra, pl.: a tank, amiből olaj csordogált, ami azt jelképezte, hogy a tank már nem fog
működni, és nem öl meg senkit és semmit.
Összességében nekem nagyon tetszett ez a kirándulás, szívesen megismételném
bármikor.
Kapitány Kamilla 8. a
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Bolhapiac
Májusban ismét Bolhapiacot szerveztünk, amely az ÖKO-iskola keretein belül került
megrendezésre.
A DÖK tagok szívesen vettek részt az előkészületekben. Sajnos az időjárás nem kedvezett
nekünk, így a szakadó eső miatt egy tanterembe húzódtunk be. Ennek ellenére nagyon sok
érdeklődő jött el, rendkívül sikeres volt a cserebere.
Köszönjük Ági néni segítő munkáját!
Serei Anita
DÖK összekötő pedagógus

Kiállítás-megnyitó
„Mi is a tűzzománc?
Egyszerűen megfogalmazva: a
fém és az üveg egyesítése magas
hőfokon.
Mai formagazdagsága hosszú
évezredek alatt csiszolódott ki.
A kutatások alapján
megállapítható, hogy az ie. I.
évezredben már olvasztottak
üveget fémre a Földközi-tenger
térségében. Varázslatos
zománcékszerek (függők,
medálok, diadémok...) maradtak fenn ebből a korból Azerbajdzsán, Ciprus, Törökország
területeiről.”
Április hónapban a VIZU növendékeinek tűzzománcait állítottuk ki.
„A Vizuális Iskola régóta megtisztel bennünket azzal a lehetőséggel, hogy növendékeinek
alkotásait bemutathatjuk. Ebben az évben a tűzzománc műhely alkotói mellett két növendék
munkáiból állt össze a kiállítás anyaga, Szujer Enikő és Szüllő Soma alkotó munkája által.”
Ez a különleges technika érdekességével figyelemfelkeltő. A kis zománcok különböző
témákat dolgoztak fel. A felületükön megcsillanó fény hívogató a szemlélődők számára.
A megnyitón Vörös Henriette, a műhely vezetőjének és a Vizuális Iskola tanárának gondolatai
hangzottak el.
Iskolánk két kisdiákja népdalcsokrokat énekelt. Dóczi Johanna és Parragi Csenge a
városi népdaléneklési verseny első helyezettjeként varázsolt el bennünket énekhangjával.
Felkészítő tanáruk: Döbrönteyné Csáki Beáta volt.
Szilaski Mária
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Lovas rajzpályázat
„ A lovakat a szívünkkel kell megérteni és a szív mindig kéznél van.”
Örömmel értesültünk egy újabb rajzpályázat
eredményéről.
A VIII. Országos Lovas Rajzpályázatra iskolánkból is
pályázott néhány kisdiák. A téma természetesen a ló és a
vele kapcsolatos bármilyen élmény volt.
A zsűri értékelése alapján Frányó Csenge 3. a osztályos
tanuló színes grafikájával díjazott lett.
Dicséret illeti még azokat a tanulókat is, akiknek alkotásait
kiállították a szedresi Lovas Udvarházban.
Szilaski Mária felkészítő tanár

A díjazott grafika:
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Die Ferien sind bald da!
Es ist schon Mai, bald sind die Sommerferien da! Wir sind schon müde, wir warten
schon auf den Urlaub. Leider müssen wir noch viele Arbeiten schreiben, und viel lernen. Am
Ende des Schuljahres fahre ich nach Deutschland, dass warte ich sehr!
Hornyák Gábor 8. c
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Sport

Atlétika
Atlétika pályabajnokság megyei döntő - Kecskemét

A II. korcsoportos fiúk és lányok is első helyen jutottak be a megyei döntőbe, ahol
nagyon erős csapatokkal szemben is szép eredményt értek el.
A 60 m futás, távolugrás, kislabda-hajítás és 4 x 100 m-es váltó alapján a fiú csapatunk az
összesített pontverseny 3. helyét szerezte meg, míg a lányok, nem sokkal lemaradva a
dobogóról, a 4. helyen zártak.
1500 m futáson Bacsi Noel Levente
a 2. helyen ért célba.

A 3. helyezett II. korcsoportos fiú
csapatunk:
Bor Gábor, Bohner Bálint, Gyalus
Barna, Rittgasszer Ábel, Czigány Bánk

A 4. helyen végzett lány csapatunk:
Berencsi Csenge, Bődi Csenge, Piukovits Dorka,
Virág Dorina, Csete Emma, Geresdi Emese
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Birkózás
Gregus Barnabás 3. c osztályos tanuló ismét remekelt a hónapban. Soltvadkerten 2016.
május 14-én került megrendezésre a Vadkert Kupa, ahol Barnabás a II. helyen végzett.

Kenu
Iskolánk tanulói a kajak-kenu sportágban is jeleskednek, amelynek most kezdődik a
szezonja. Gregus Benedek 2016. április 30-án a Tolnai Évadnyitó Maratonon vett részt és a
10 km-es távon C1-ben, kenuban a II. helyen végzett.
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Judo
A diákolimpiára való felkészülés előtt iskolánk judosai Orosházán mérettették meg
magukat. 2016. 05. 14-én 300 fős régiós versenyre utaztak a Mogyi Bajai Judo Club
versenyzői. Fiú és lány judosainknak ismét sikerült helytállni és az érmek mellett értékes
pontokat is szerezni.
Diák C korcsoport:
33 kg
Szendrődi Zalán 5.
Diák B korcsoport:
45 kg
Rácz Edmond 3.
50 kg
Péter Ákos 2.
Bátyity Márk 3.
Rácz Csaba 3.
Diák A korcsoport:
41 kg
Szalai Elizabet 1.
Szalai Natália 2.
54 kg
Kovács Koppány 1.
Serdülő korcsoport:
40 kg
Szabó Dániel 7.
55 kg
Grisnik Balázs 2.
Kovács Koppány 3.
44 kg
Véber Vanessza 2.
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Gyaxis kosárlabda végjáték
Nagyon sok kosaras fiú utoljára lépett gyaxis mezben a pályára Hódmezővásárhelyen,
hiszen ebből a korosztályból szinte mindenki elballag az iskolából. Ritkán tudunk kiállítani
kosaras csapatot a 7-8. évfolyamokból, így most ez az alkalom óriási ajándék volt a fiúknak.
Ezt a lehetőséget ki is használták a gyerekek, mert eljutottak az országos elődöntőig.
Sajnálatos módon, Hódmezővásárhelyen egy nagyon jól képzett, homogén csapattól vereséget
szenvedtünk, így megszakadt a menetelésünk a legjobb 8 közé.
Én gondolom, hogy a ballagó tarisznyába a kosaras emlékek is bekerülnek és felejthetetlen
élményekként élnek a fiúk lelkében.
Sok szeretettel kívánok a későbbiekben is szép sporteredményeket!

Bátori Magdolna testnevelő tanár

36

VONATKERTI NAPLÓ

XXV. évf. 9-10. szám (261-262.)

2016. május-június

Amatőrök az országoson

2016. április 30-án került megrendezésre Kecskeméten a Dobd kosárba! elnevezésű
program keretén belül az Add tovább! verseny megyei döntője, ahol iskolánk (3-4.
évfolyamos csapata) tovább jutott az országos jamboree–ra.
Az országos döntőn - Budapesten május 6-án - 24 csapat szerepelt, ahol nem történt
sorrendiség felállítása, tehát bátran állíthatjuk, hogy a gyaxis csapat szépen helytállt.
Minden résztvevő egy pólóval, egy kosaras könyvvel és sok szép élménnyel térhetett haza.
Az én ajándékom a gratuláción kívül minden csapattagnak egy csillagos piros pont.
Bízom benne, hogy ezek az élmények kellő motivációt jelentenek majd a következő
évi munkához is.
Bátori Magdolna testnevelő tanár
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Kosárlabda Diákolimpia
II. korcsoport
megyei döntő, Baja
A városi megmérettetés után, 2016. május 24-én került sor II. korcsoportos
kosárlabdázóink megyei diákolimpiai döntőjére Baján. A fiúk mérkőzésére az MNÁMK-ban,
a lányokéra pedig iskolánkban került sor. Mindkét helyszínen 3-3 csapat mérhette össze
tudását. Fiaink, a kecskeméti Mathiász mögött a 2. helyezést szerezték meg.
A csapat tagjai:
Bor Gábor, Bohner Bálint, Gottlieb Gábor, Haincz Andor, Kormos Adrián, Negele László,
Novák István, Jeszenszky Zétény, Czigány Bánk, Rybárik Máté, Rybárik Balázs, Csilics
Márk.
A lányok, magabiztos győzelmet arattak a szintén kecskeméti Arany János Általános Iskola
csapata felett. Megérdemelten vehették át a győztesnek járó aranyérmet.
Gratulálunk csapatainknak! Hajrá Gyaxi!
A III. korcsoportos fiú és lány csapatok még küzdenek a legjobb 8 közé kerülésért. Az
országos döntő Debrecenben kerül megrendezésre június 17-20-ig.
Bátori Magdolna és Weidinger Yvette testnevelők
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Bozsik-fesztiválsorozat

2016. április 29-én a Vasvári utcában rendezték az első és második korcsoportos
Bozsik-fesztiválsorozat következő fordulóját. A torna „Grassroots” rendszerű torna volt, ahol
a gyermekek hat állomáson különféle ügyességi feladatokat végeztek labdákkal.
Résztvevő tanulóink:
1. korcsoport:
Tádity Tamás, Vincze Ádám, Papp Bálint, Mészáros Bálint, Bánóczki Bence, Hegyi Hunor,
Fébó-Goretity Zétény, Emelieze Ágoston, Kalmár Kristóf, Márton Balázs.
2. korcsoport:
Adamek Balázs, Csúcs Levente, Döbröntey Gábor, Greksa Zalán, Kenyeres Kenéz, Kiri
Gergő és Matos Máté.
Éber Előd edző
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A Bozsik Intézményi Program zárása
2016. május 20-án, pénteken rendezték a Bozsik Intézményi Program záró tornáját,
amelyen közel 500 gyermek vett részt Baján a Vasvári Pál utcai sporttelepen.
Korosztályok: ovis, 1. korcsoport, 2. korcsoport, 3. korcsoport, 4. korcsoport lány és 4.
korcsoport fiú.
Mi, gyaxisok négy korcsoporttal vettünk részt a programon.
1. korcsoport:
Bohner Áron, Bánóczky Bence, Emelieze Ágoston Kenenna, Fébó-Goretich Zétény, Hóman
Dániel, Hujber Enzo Meliton, Mészáros Bálint, Papp Bálint, Tádity Tamás, Vincze Ádám.
2. korcsoport:
Adamek Balázs, Csúcs Levente, Dávid Csaba, Döbröntey Gábor, Eichardt Bence, Greksa
Zalán, Kiri Gergő, Matos Máté és Weiner Alex.
4. korcsoport lány:
Papp Rebeka, Lisztmájer Laura, Püski Zsófia, Csibi Dalma, Tóth Csenge, Czvetnics Dorka,
Finta Kata, Égi Csenge
Lány focicsapatunk egész évben esőben, szélben és fullasztó hőségben is pályára lépett. A 3
forduló alatt végig kiegyensúlyozottan küzdöttek, amelynek meg is lett az eredménye.
Csapatunk idén is tornagyőztes lett.
4. korcsoport fiú:
Kolovics Apor, Kovács Dániel, Müller Milán, Novák Balázs, Rácz Ferenc és Szőke Tamás.
Minden játékos szép éremmel gazdagodott ezen a napon.
Kálmánczhelyi Ildikó és Éber Előd edző
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Megjegyzés: Az újságba bekerülő gyermekrajzoknál nem minden
esetben ismert az alkotó, de a munkák szépsége arra ösztönzött
bennünket, hogy az olvasóknak is megmutassuk ezeket.
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