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Tisztelettel és szeretettel köszöntöm iskolánk
tanévnyitójának minden résztvevőjét!
Lassan útra kel a nyár, s észre sem vesszük,
beköszönt az ősz, a szeptember, s vele az új tanév.
Alig több mint 2 hónap telt el azóta, hogy itt álltunk
és együtt búcsúztattuk az évet. Akkor egyetértettünk
abban, hogy a tanévzáró közös ünnep, hiszen
mindenkinek

ugyanazt

jelenti:

a

szabadságot.

Bármilyen furcsán hangzik, a mai nap is egy ilyen
közös ünnep, hiszen ugyanazt hozza el mindannyiunk
számára:

a

munka

örömét

és

az

újrakezdés

lehetőségét.
Szeretettel köszöntelek benneteket első osztályosok!
Nektek még inkább izgalmas ez a mai nap, hiszen a tanévnyitóval iskolánk kapuján belépve
egy teljesen új világ nyílik meg számotokra.
Az óvoda megszokott környezete, a csoportszoba ismerős hangulata és a sok közös játékban,
foglalkozásban összekovácsolódott

társak helyett

szokatlan iskolaudvar, ismeretlen

osztályterem és idegen osztálytársak vesznek körül benneteket.
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Mindez azonban az első napok, hetek, hónapok izgalmában megváltozik: egy év múlva, mikor
itt álltok megint, már úgy fogtok egymásra tekinteni, mint régi barátokra, az iskolára pedig,
mint a második otthonotokra. Itt nálunk rengeteg mennyiségű kincs, a tudás kincse vár
feltárásra. Kívánom, hogy az út, amely a kincsek felfedezéséhez vezet, legyen izgalmas,
örömteli a számotokra.
Kedves Diákok!
A tanévkezdet a fogadkozások időszaka is. Hiszen mindannyian új lehetőség előtt álltok: most
még tiszta a tájékoztató füzet, az ellenőrző könyv minden lapja. Most kell elhatározni, hogy
az év során mivel akarjátok megtölteni! Törekedjetek arra, hogy ez a tanév egy kicsit jobban
sikerüljön, mint a tavalyi.
A nyár folyamán technikai dolgozóink elvégezték a kisebb felújításokat, a tisztasági
festéseket, a nagytakarítást. Köszönöm a munkájukat, és arra kérek mindenkit, hogy a tanév
folyamán fokozottan vigyázzunk környezetünkre!
Személyi változások is történtek a szünidő alatt. Kapornyai Enikő, Supka Magdolna és
Weidinger Yvette távozott iskolánkból, más intézményekben folytatják a tanítást.
Új pedagógusok is érkeztek. Köszöntöm Matheisz Évát, aki biológiát és angol nyelvet fog
tanítani, Bakonyiné dr. Kovács Beát, ő magyart tanít és napközis nevelőként tevékenykedik
majd, Kovács Dórát, aki testnevelőként és napközis nevelőként fog dolgozni, Kovács Evelint,
aki szintén testnevelés tanít és napközis nevelőként kezdi meg a tanévet, valamint Pálnok
Zsannát, aki pedagógiai asszisztensként fog munkálkodni közöttünk. Jó munkát kívánok
nekik, remélem, mielőbb otthon érzik magukat iskolánkban.
Az iskolavezetés tekintetében is változás történik. Igazgatói megbízatásom a mai nappal lejár.
A tavasszal kiírt intézményvezetői pozícióra nem érkezett egyetlen pályázat sem. A fenntartói
döntés és az alkalmazotti közösség támogatása alapján az idei tanévben az intézményvezetői
feladatokat Fajszi Éva igazgatóhelyettes látja el, közvetlen vezetőtársa pedig Kupszáné
Ozvald Katalin igazgatóhelyettes lesz. Munkájukhoz sok sikert kívánok!
Tisztelt Szülők, Pedagógusok!
Közös célunk és feladatunk a gyermekek sokoldalú fejlesztése és nevelése. Közös munkánk
ad gyermekeinknek megfelelő alapot, ez biztosítja számukra a legoptimálisabb fejlődést.
Ehhez elengedhetetlen a partneri viszony.
Bízom abban, hogy egymást segítve meg tudjuk valósítani céljainkat ebben a tanévben is.

2

VONATKERTI NAPLÓ

XXVII. évf. 1. szám (263.)

2016. szeptember

A mindennapi munkához jó egészséget, sok örömet, sikeres új tanévet kívánok mindenkinek!
A 2016/2017-es tanévet megnyitom.

Elsőseink 2016/2017
1. a osztály

osztályfőnök:
napközis nevelő:

Kovácsné Horváth Zsuzsanna
Balatoni Zsolt

1. Agócs Barna
2. Bakonyi Réka
3. Czigány Zente Örs
4. Döbröntey Márton Endre
5. Énekes András Máté
6. Faragó Gergely Bálint
7. Félix István
8. Geiger Martin
9. Gera Noel Zoltán
10. Hidasi Kinga
11. Horváth Réka
12. Jagicza Gergő
13. Kazy Levente Mór
14. Komlósi Luca
15. Módos Igor
16. Onódi Eszter
17. Papp Edina
18. Pauk Viktor
19. Peták Emma
20. Simon Szintia
21. Szabadi Lilla
22. Szalai Kristóf
23. Székely Blanka
24. Várnai Villő
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osztályfőnök: Serei Anita
napközis nevelő: Fazekas Emőke

1. Csengeri Lili Borbála
2. Csepella Hanna
3. Csilics Máté
4. György Pálma
5. Hajdú András
6. Himmelmájer Virág
7. Illés Dorina
8. Jagicza Gábor Benedek
9. Kovács Áron József
10. Kucsora Tamás
11. Kunsági Anett
12. Mándity Máté
13. Markó Gergő
14. Matity Marin
15. Matula Ákos Mór
16. Mészáros Milán
17. Miklós Nóra
18. Novoth Adrián
19. Pintér Péter
20. Radnóti Soma
21. Stéhli Stefánia
22. Tóbiás Balázs
23. Tóth Baján
24. Tóth Nóra

Pintér Panna 4. c
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Tinódi-plakett
2015/2016. tanév
Faddi Istvánné, Marika több mint 25 esztendeje
látja el az iskolatitkári feladatokat intézményünkben.
Munkáját mindig lelkiismeretesen és körültekintően
végzi, a precizitás akár védjegyéül is szolgálhatna.
Arra törekszik, hogy mindennapi teendőit a kollégák,
a szülők, a tanulók, valamint az iskola együttműködő
partnereinek
mindenkori

legnagyobb
határidőket

megelégedésére
figyelemmel

–

a

kísérve

–

végezze.
Nélkülözhetetlen segítője az 1998 óta intézményünk
által rendezett Göndör DT Kupa kispályás labdarúgó
tornának

és

a

közel

negyedszázados

múltra

visszatekintő Iskolagalériának.
Munkáját mindig odaadással, derűsen végzi, amely során gyermekszeretete, az oktató-nevelő
munkával szembeni lojalitása nagy segítség számunkra.
Tisztelettel köszönjük munkáját!
***
Az idei esztendőben a Címzetes nevelői címet – a nevelőtestület döntése
alapján – dr. Beke Csillának adományozzuk.
Gyermeke 6 esztendőt töltött a Gyaxi falai között. E tanévek alatt
rendszeresen és odaadóan segítette a mindenkori szülői közösségek életét,
munkáját.

Folyamatosan

és

önzetlenül

támogatta

intézményi

dokumentumaink jogi felülvizsgálatát. A Rotary Club Baja tagjaként, a klub
képviseletében férjével együtt támogatta jutalomkönyveink, valamint
hátrányos helyzetű, jó tanulmányi eredményű diákjaink tanulmányi
kirándulását.
Tinódi-plakettel 2015-ben jutalmaztuk. Őszinte tisztelettel köszönjük munkáját!
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Jó tanuló, jó sportoló
2015/2016. tanév
Goretich Gergő 5. c osztályos tanuló eredményei:
Minden iskolát érintő labdarúgó eseményen részt vett az utóbbi 5 évben. Sokszor nyert A
torna legjobb játékosa, illetve A torna gólkirálya-díjat.
Hatéves kora óta igazolt játékos a BLSE klubban. Minden korosztályos bajnokságban részt
vett.
Tízéves kora óta tagja a nála idősebb korosztályos alközponti válogatottnak.
Az U11-es korosztályban a Bács-Kiskun, Csongrád és Békés Megyei Régiós Bajnokságban
sikeresen szereplő csapat tagja. Sokszoros Torna legjobbja.
A 2015/2016-os versenyévben U12-es játékosként meghatározó tagja az U13-as
korosztályban szereplő BLSE csapatának a Régiós Bajnokságban.
A 2015/2016-os versenyévben a korosztályos Bács-Kiskun Megyei U12-es Válogatott tagja.
Az iskolai III. korcsoportban a városi és a körzeti bajnokságban 2., a dél-területi
bajnokságban 3. helyezett Gyaxi csapatának tagja.
Pálfi Ágnes 6. c osztályos tanuló eredményei:
Az egyesületi korosztályos országos bajnokságot nyert csapat tagja.
A III. korcsoportos országos elődöntőben 2. helyezett Gyaxi csapat tagja.
A mezei futó atlétikai megyei diákolimpián 3. helyezett csapat tagja.
Az atlétika városi pályabajnokságon egyéniben 3. helyen végzett.

***
A kiemelkedő kulturális és közösségi munkáért elismerést ebben a tanévben Ossó Bence 8.
a és Kollár Ágnes 8. c osztályos tanuló kapja.
Ossó Bence:
- iskolai műsorok, rendezvények szereplőjeként,
- városi és megyei elsősegély-nyújtó versenyen elért kiemelkedő eredményei, valamint
- városi és egyházmegyei hittanversenyeken évről-évre elért helyezései alapján kapja az
elismerést.
Kollár Ágnes:
- a Vonatkerti Napló angol nyelvi rovatában folyamatosan végzett színvonalas
munkájáért,
- a Parafrázis Országos Festészeti Versenyen elért I., a VI. Országos Festészeti
Versenyen elért II. helyezéséért, valamint
- az idei esztendő ballagási meghívójának esztétikus megtervezését is neki
köszönhetjük.
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Kitűnő tanulók névsora
2015/2016
2. a

2. b

2. c

3. a

3. b

3. c

Csiszér Hanna
Fekete Ákos
Kalmár Kinga
Kovács Hanna
Kovács Márk
Márton Viktória
Módos Gréta
Mőzl Nóra
Pápai Zsófia
Radnóti Huba
Romenda Luca
Szőke Panna
Barabás Liliána
Bartos Eszter
Csiszér Boróka
Gyuricza Luca
Köő Dávid
Köő dorina
Mészáros Bálint
Rybárik Balázs
Rybárik Máté

4. a

Balázs Emma
Bohner Bálint
Eichardt Bence Balázs
Gergely Fanni
Glocker Hedvig
Jeszenszky Zétény
Kovács Kristóf
Pálmai Laura
Piukovits Dorka
Weidinger Nóra
Weiner Alex

4. b

Csiga Csenge
Dáné Janka
Hajdú Nóra
Hesz Dorottya
Kapots Hanna
Kékesi Viktória
Kovács Naómi
Petrovácz Ádám
Rabi Ervin
Szerletics Emma Anna

Csallóközi Izabella Vincenzia
Emelieze Ágoston Kenenna
Emelieze Emma Isioma
Kollár Sára
Lakatos Botond
Mészáros Bálint
Pálfi Enikő
Sztankov Panni
Vincze Ádám
Balogh Dorka
Brachinger Zalán
Czigány Bánk Hunor
Halmágyi Kitti
Ikladi Viktória
Kazy Zsigmond
Manhalt Gréta
Matos Máté
Negele Luca
Ódor Viktória
Szántó Noémi
Dóczi Johanna
Kékesi Liza
Nagy Luca
Oberhauser Boglárka
Fercsák Sára Panka

4. c

Csengeri Zoé Dorottya
Szendrődi Zalán
Virág Dorina Erzsébet

5. a

Bődi Csenge Aliz
Kassai Anna
Millunov Aliz
Stanik Kira
Tandi-Lebang Linda Virginia

5. b

Döbrentei Kitti
Peller Tamara Panka
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Goretich Gergő
Mészáros Janka
Szabó Kristóf
Beke Márk Zsolt
Adamek Gábor
Csorba Melinda Lilla
Pálfi Ágnes
Pálmai Flórián
Fodor Kinga
Melkó Stella
Taskovics Milán
Molnár Nikolett

Más iskolából érkeztek
2016/2017. tanév
Szlama Adél 4. c
1. a osztály:

Bakonyi Réka

1. b osztály:

Tóbiás Balázs

3. b osztály:

Vida Luca

4. a osztály:

Tóbiás Alexandra

5. c osztály:

Farkas Dominika

6. b osztály:

Gőzsi Szabina

7. a osztály:

Zempléni Zsófia

Biró Nikolett 4. c
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Ballagás 2016
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KÉPES BESZÁMOLÓ A NYOLCADIKOSOK TÁNCVIZSGÁJÁRÓL
A táncokat betanította: Zámbó Petra

1. Törzsi tánc

2. Autentikus cigánytánc

3. Latinamerikai táncok
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4. Bécsi keringő

KÉPEK AZ ESTI BANKETTRŐL
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Tinódi-napok
Hagyományaink szerint a tanév végi programokat a Tinódi-napok rendezvénysorozat
foglalta keretbe. Ez az iskolai szintű esemény az intézmény minden diákját és dolgozóját
mozgósítja. Kulturális, szabadidős és sport rendezvények közül választhatott az iskola aprajanagyja.
A hétfői kiállítás-megnyitón számtalan ügyes kezű gyermek gyönyörűséges munkáját
csodálhattuk a falon, amelyet aztán büszkeséggel mutathattak szüleiknek, társaiknak.
A kulturális estünk fergeteges, sokszínű műsorrá fejlődött az évek alatt. Mint minden évben,
idén is több órán át szórakoztattuk a nagyérdemű közönséget tánccal, prózával, zenével.
Szerdán megtartottuk a Tinódi délután nevű rendezvényt, amelynek célja, hogy a
közösségépítés, a szabadidő hasznos eltöltése jó társaságban időről-időre az érdeklődés
középpontjába kerüljön, ellensúlyozva a virtuális világ hátrányait. Ebben a tanévben is voltak
újdonságok, minta Rubik kocka kirakó verseny és a nagy sikerű óriáscsúszda. A
hagyományos lepényevés, kézműves foglalkozás is sok gyermeket vonzott. Akik sportosabb
feladatokat szeretnek, ők kereshették az akadálypálya, a gólyalábon járás és az erőember
helyszíneket.
A sorozat részeként számos rendhagyó órát szerveztünk, hogy a katedra mögül kilépve, új
környezetben, új módszerekkel is gazdagodjanak diákjaink ismeretei.
A rendezvénysorozat napokon át színes programokkal várta az iskola tanulóit,
mindenki megtalálhatta a számára kikapcsolódást jelentő elfoglaltságot.
Farkasné Gelley Viktória
programgazda
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Ruhabörze
Intézményünk Gyermekvédelmi albizottsága a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Bajai
Csoportjával kialakított partnerkapcsolatnak köszönhetően 2016. június 7-én délután
ruhabörzét szervezett az iskola előkertjében. Sok ruha és új tornacipő talált gazdára az
érdeklődő szülők és gyermekek körében.
KOK

ABACUSAN TÁBOR 2016
A 2015/2016-os tanév elején
jelentkeztem az osztályunkból egy
csapattal, amelynek a neve: SZUPER
ÖTÖS volt, az Abacusan Stúdió által
meghirdetett
versenyekre.
Segítő
tanárunk Szerleticsné Erzsi néni volt.
Minden hónapban kaptunk
feladatokat, amelyeket Erzsi néni
osztott szét közöttünk. Készítettünk
PowerPointban előadást is. Tanév
végén, Budapesten a Budai várban volt
az eredményhirdetés, ahol a 2.
helyezést szereztük meg, ezáltal egy
táborutalványt kaptunk ajándékba. Az elért eredményekért a bajai Polgármesteri Hivatalban is
köszöntöttek minket és Erzsi nénit is.
Ez a nyereménytábor Sarudon volt, a Tisza-tónál. Minden nap kirándultunk, vagy valamilyen
programot szerveztek nekünk. Az egyik napon a National Instrument gyárban jártunk
Debrecenben, ahol körülvezettek minket. Erről a gyárról azt kell tudni, hogy a gépek
belsejében lévő processzorokat rakják itt össze. Nagyon érdekes volt számunkra! Másnap a
Tisza-tóban fürödtünk, ahol jót strandröplabdáztunk. A következő napon a Poroszlói
Ökocentrumba látogattunk el, ahol mindenféle édesvízi állatot láthattunk.
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Én a délelőtti kézműves
foglalkozásokon vettem
részt minden nap. Akik a
robotika
után
érdeklődtek, azok a
robotprogramozással és
készítésével
foglalkozhattak ilyenkor.
Az esős napokon a
közösségfejlesztésen volt
a hangsúly, amit a
különböző játékokkal és
történetmeséléssel
tettünk változatossá. Csak repült és repült az idő, és csak azon kaptam magam, hogy már vége
is a hétnek, mehetünk haza! A suliból még két kislány vett részt a táborozáson. Így örültem,
hogy találkoztam ismerőssel is, de másokkal is összebarátkoztam. Az utolsó nap mindenki
bemutatta, hogy mit csinált a héten. Én egy
hiperbolikus paraboloidot készítettem és
tojástartóból virágkoszorút.
Nagyon jól éreztem magam! Nagyon
köszönöm Erzsi néninek a sok-sok segítséget,
amit nyújtott az egész vetélkedősorozat alatt
mindvégig a csapatnak és nekem is!
Mindenkinek ajánlani tudom csak az élménydús
és szórakoztató év közbeni feladatokat és a
tábort!
Kovács Lili
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Danubebox Országos Döntő
A három internetes fordulót követően
az országos versenyt Budapesten, a Magyar
Földtani és Geofizikai Intézetben rendezték.
Izgatottan vártuk az eseményeket.
Mikor odaérkeztünk, a harmadik emeletre
irányítottak bennünket, ahol a többi
versenyző már a kiállítást nézegette. Rögtön
megláttuk a saját asztalunkat, ahol
névjegykártyák és négy póló várt ránk.
Hamarosan kezdetét vette a verseny. Először
egy feladatsort kellett megoldanunk, amivel viszonylag gyorsan végeztünk. A következő
feladat egy "Ki vagyok én?" című játék volt. Az a lényeg, hogy mindegyik csapatnak
felolvasott az egyik zsűritag egy szöveget, amiből ki kellett következtetni, melyik növényre
vagy állatra utal a leírás. Itt egy plusz pontot is sikerült összeszednünk. Ezt egy pihenő
követte, majd kezdődött a harmadik forduló: ez egyszerű képfelismerés volt. Az utolsó feladat
bizonyult a legnehezebbnek, de ide tanárunk segítségét is kérhettük. Egy hatalmas Lánchíd
makettet kellett megépítenünk, törékeny, hungarocellhez hasonló anyagból. Erre 60 percet
kaptunk. Csak egyetlen csapatnak sikerült teljesen elkészülni a nagy művel. Azért mi sem
szégyenkeztünk az alkotásunkkal! Ezután egy csapatfotó készült lenn az épület előtt, majd a
rendezők megvendégeltek bennünket. Miután elfogyasztottuk a sok finomságot, sor került a
nap fénypontjára: az eredményhirdetésre. Harmadik helyezést értünk el. Amikor csapatunkat
helyezettként szólították, nagyon meglepődtünk, és boldogan mentünk átvenni a nyereményt.
Nagyon jó ajándékokat kaptunk, mellette nyertünk egy szigligeti tábort és egy
élménnyel is gazdagabbak lettünk.
Tóth Csenge, Papp Rebeka, Varga Gábor

Szigligeti tábor
Csapattársammal, Varga Gáborral indultunk a
táborba. Autóval mentünk, és elég sokat utaztunk, mire
elértük a végállomást.
Mi érkeztünk meg elsőként a táborhelyre, így volt
időnk körülnézni. Elsőre nem tűntek megnyerőnek a
faházak, de amint megérkezett a többi csapat, rögtön jobban
éreztük magunkat. Az első nap délutánját balatoni fürdéssel
kezdtük. Vacsora után pedig egy kis csapatfejlesztő játékot
játszottunk, hogy megismerjük egymást. A második napunkat ismét fürdéssel töltöttük, majd
délután bicikliztünk. A következő nap irány a tapolcai tavas barlang! Amikor nem volt
annyira napos az idő, kirándultunk a szigligeti várhoz, esténként fociztunk a többiekkel.
Utolsó napunkon nagy szívfájdalommal elbúcsúztunk barátainktól, és hazaindultunk.
Tóth Csenge
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Sportnap – DÖK-nap
Iskolánk hagyományaihoz hűen az
utolsó tanítási nap csak a játékról,
sportról, szórakozásról és mókáról szólt.
A DÖK-nap keretein belül iskolánk
diákjai több sportban, játékos feladatban
is kipróbálhatták magukat.
Az időjárás sajnos többször
próbára tette a diákok és a pedagógusok
kitartását, de a kreativitás és a
csapatszellem győzedelmeskedett. A zenés gimnasztikára (esőtáncra) a sportcsarnokban került
sor, amelyben közösen vett részt az alsó és felső tagozat, valamint iskolánk vállalkozó kedvű
pedagógusai is.
Az alsó tagozatos tanulók ügyességi
vetélkedőkben, váltóversenyekben és népi
játékokban vettek részt. Megmérettették
magukat a különböző sportjátékokban,
labdarúgásban, floorball és kosárlabda
bajnokságban, valamint a felső tagozatosok
körében rendkívül színvonalas partizán
kidobó párbajoknak lehettünk szemtanúi. A
Vonatkert udvara izgalmas terepet biztosított
a biciklis akadályversenynek. Külső helyszíneken kapott helyet a méta, a frízbi és a
tollaslabda bajnokság.
A riói olimpia tiszteletére az alsó és felső tagozatos diákok kipróbálhatták magukat az ókori
olimpiai számokban, bár a stadionfutáshoz nagy képzelőerőre volt szükségük. Iskolánk
tanulói birkóztak, futottak, távolt ugrottak, diszkoszt vetettek és gerelyt is hajítottak. A
babérkoszorú elmaradt, de nagyon szép eredmények születtek.
Akinek nem volt elég a mozgásból, benevezhetett a vonatkerti 30 perces futásra,
amelyben pedagógusaink futócsapatával együtt lehetett elindulni, s végül a célba érni.

Kálmánczhelyi Ildikó testnevelő tanár
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Népzene – néptánc
Zeneszótól volt hangos iskolánk sportcsarnoka 2016. szeptember 9-én, pénteken
délután. A Danubia Művészeti Iskola népzene-néptánc tagozata mutatkozott be azzal a céllal,
hogy népszerűsítsék a népi kultúrát és új tagokat toborozzanak.
A jó hangulatú előadáson tanulóink megismerkedhettek a különböző hangszerekkel,
pl. furulyával, klarinéttal, harmonikával, hegedűvel, nagybőgővel és a citerával. Hallgathattak
szép magyar népdalokat egy nagyszerű előadótól és megtudhatták milyen zenére táncoltak
hazánk különböző tájain az emberek.
A bemutató végén közös táncra hívták a közönséget, amit a gyerekek pillanatok alatt
megtanultak és lelkesen ropták a pedagógusokkal együtt.
Köszönjük a tartalmas délutánt és reméljük, hogy több diákunk is kedvet kapott a
zenéléshez, énekléshez vagy a tánchoz.
Buzásiné Berényi Márta
napközis munkaközösség-vezető
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Délszláv Hagyományőrző Klub
Kedves Gyerekek, Kedves Szülők!
A klub megszervezésének ötlete már korábban felvetődött bennem. Soknemzetiségű
városunkban nagyon sokan élnek bunyevácok, a kicsit tágabbi környezetben sokacok és más
déli szláv nemzetiségek. A belvárosban sétálva nagyon gyakran bekapcsolódhatnak az
odalátogatók a hangulatos délszláv táncházakba. Bizonyára nagyon sok iskolánkba járó tanuló
családjában is jelen van ez a nemzetiségi hovatartozás. Ha a szülők talán már nem is beszélik
a nyelvet, de a nagyszülők életében még talán jobban jelen volt a hagyományok őrzése,
ápolása. Remélhetőleg örülnének ezek a családok, ha itt, iskolánkban szervezetten is lenne
erre lehetőség. Szeretném egybegyűjteni mindazokat a tanulókat 1-8. osztályig, akik szívesen
bekapcsolódnának a hagyományainkat ápoló munkába. Péntekenként 14,45-15,30 között
lennének a foglalkozások, ahol táncokat, énekeket tanulnánk, nyugdíjas kolléganőnk,
Katanichné Kati néni időnként a nyelv játékos tanulásában segítene. A nagyobb, felsős
tanulókkal pedig ezen felül még bővítenénk ismereteinket a szláv nemzetiségek
magyarországi letelepedéséről, néprajzáról. Vannak persze eltérések az egyes nemzetiségek
között, olykor jelentősek is, ami gyökerezik a történelmi tradícióban, megmutatkozik a
kultúrában, de ami hasonló, ami összeköt, erre fektetném a hangsúlyt. Az értékek, a népi
kultúra továbbadására, mint ahogy ezt teszik neves, zenével, tánccal foglalkozó szakemberek,
akik már előttünk járnak ezen az úton, jó példát mutatva.
Kérem, beszélgessenek gyermekeikkel erről. Nem lenne jó az sem, ha bárki
„kényszerből” jönne, de akit érdekel, örömmel és szívesen részt venne a hagyományainkat
ápoló munkában, várom a jelentkezését. Októberben kezdenénk, az éves munkánk
gyümölcseként év végén egy műsorral is szeretnénk bemutatni a tanultakat.
Balatoni Zsolt

Vinkó Hanna 4. c
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1. próba: Túra két keréken
Nagy izgalommal vártuk az első próbát. Már napokkal a túra előtt figyelemmel
kísértük az időjárás alakulását, de péntek délutánra, szerencsére szép időnk lett. Az elsőseink
és szüleik szintén nagyon készülődtek erre napra, hiszen most kapcsolódtak be a hétpróbás
rendezvénysorozatunkba.
A rendőrség biztosította a zavartalan közlekedésünket a városban, így haladtunk végig a Duna
töltése kezdetéig, ahol két csoportban kerekeztünk tovább. A nagy távra igyekvők haladtak
elöl egészen az érsekcsanádi gátőrházig. A kisebb táv résztvevői a félúton megfordultak és kis
pihenőt tartva bevárták a nagy távosokat a Békavárnál, majd rendőri biztosítással jöttünk
vissza az iskolához.
Nagyon jól sikerült az első próba, várunk mindenkit a másodikra!
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2. próba: Gemenc túra
A gyalogtúrát a Bajai Természetjárók Egyesületével közösen szervezzük,
bekapcsolódunk az általuk szervezett programba.
Gyülekező: október 8-án, szombaton, 8,15-kor a bajai Tesco bejárata előtt.
Indulás 8,30-kor.
A túraigazolványokat kérjük, mindenki hozza magával és az indulás előtt adja le a
szervezőknek!
A táv: kb. 12 km.
Útvonal: a Duna hídon átkelve a vasúti töltés melletti földúton megyünk, majd a piros
jelzésen folytatjuk utunkat a felső-pörbölyi vadászház mellett. Ezután a közép-pörbölyi
vadászháznál haladunk tovább a műút irányába. A kishíd alatt átmenve, a Cserta-parti
kirándulóhelyet érintve jövünk vissza a kék jelzésen a Duna hídhoz, illetve a
gyülekezőhelyhez kb. 13,30-14 órakor.
A túra szemerkélő eső esetén is indul. Kérjük, mindenki készüljön vízálló lábbelivel, réteges
ruházattal, esőköpennyel. Enni- és innivalóról mindenki maga gondoskodjon!
Nevezési díj: 300 Ft.
Nevezés: Metzinger Rózsa Ibolyánál a gondnoki irodában (emelet, 213. szoba) október 3-7.
között a reggeli órákban.
Balatoni Zsolt szervező

DÖK

DÖK

DÖK

2016/2017-es tanév első diákönkormányzati ülése egy osztály képviselői hiányzásával
maximális létszámmal gyűlt össze.
A megalakulásunkat követően ismerkedési játékkal, majd a szervezési feladatok
megbeszélésével folytattuk programunkat. Tagjaink kiválasztották osztályuk testvérosztályát,
majd mindenki vállalt terület-összekötő feladatot.
Ezután áttértünk a választási előkészületek megszervezésére. Ennek lebonyolítására bizottság
alakult. Végül megbeszéltük a diákelnökké avatás kritériumait és a diákelnök egész tanéves
feladatait.
Iskolánk diákönkormányzata erre a tanévre rendben megalakult.
Serei Anita DÖK összekötő tanár
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DT-tagok, testvérosztályok, kapcsolattartás
2016/2017. tanév
Osztály

DT-tagok

Testvérosztály

Kivel, milyen területtel?

5. a

Jeszenszky Zétény, Piukovits
Dorka

1. a

Alsós munkaközösség

5. b

Szerletics Emma, Petrovácz
Ádám

2. a

Felsős munkaközösség

5. c

Kormos Adrián, Virág Dorina
Erzsébet

1. b

Napközis munkaközösség + Ökojárat

6. a

Berencsi Csenge, Petike Gréta

2. b, 4. b

Könyvtár, Vonatkerti Napló

6. b

Peller Tamara, Kőszegi Kata,
(Bokor Boglárka)

2. c

Titkárság

6. c

Szalai Elizabet, Döbröntey
Gábor

2. d, 4. c

Kulturális munkaközösség

7. a

Baráth Bianka, Gedovics Eszter

3. a

Gondokság

7. b

Pálfi Ágnes, Roncsák Martin

3. b

Testnevelés munkaközösség

8. a

Aladics Zófia, Horváth Dániel

3. c

ITV

8. b

Kuzsilek Adél, Rácz Ferenc

4. a

Karbantartók

Feljegyzéskészítő: Baráth Bianka 7. a

Balázs Fanni 4. c
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Táborok 2016
Élménytábor 2016
A 2. alkalommal vártuk Anita nénivel a táborlakókat
2016. július 18-22-ig az általunk tervezett- szervezett
Élménytáborba.
Színes, sokrétű programkínálattal igyekeztünk a
gyermekek kedvében járni, törekedvén arra, hogy valóban
minden nap élményekkel gazdagodjanak.
Így a kalandnapon túl - amely során csapatokba szerveződve
barangolhatták be iskolánk épületét, természetesen rendkívül
fontos információkat gyűjtve -, 2 alkalommal kézműves
foglalkozást terveztünk.
Ellátogattunk Érsekhalmára a
tájházba, ahol a kemencés sütés
gasztronómiai élményei mellett
Fanni, a makrancos ló okozott
némi izgalmat a lovaskocsikázni
vágyóknak.
A Nagy István Képtárban a Fény a
régészetben című kiállítást tekinthettük meg, majd
forgószínpadszerűen vehettek részt a gyerekek a különböző
foglalkozásokon. A legnagyobb sikert az emberi csontok
tisztogatása aratta, de a mikroszkópos vizsgálódás is érdekesnek
bizonyult a gyermekek körében.
Mindezek mellett a kisvonatozás, a közös fagylaltozás, a
számháborúk, az önismereti játékok mind-mind nagy szerepet
játszottak abban, hogy az utolsó napon a gyermekek közül sokan úgy búcsúztak tőlünk és
egymástól, hogy jövőre újra élménytáborozók szeretnének lenni.
Bajai Viktória
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Tornatábor
2016. június 27-július 1-ig tornatábort szerveztünk azoknak a tanulóknak, akik
tornaedzésre járnak, illetve majd szeretnének járni.
Naponta minden szeren (gerenda, szekrény, talaj) minden tanulóval tudtunk foglalkozni.
A munka mellett sok játékra is volt időnk.
Jó hangulatú, vidám hetet töltöttünk együtt.

Kovácsné Vida Magdolna
táborvezető
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Helytörténeti, nemzetiség-ismereti tábor
2016. június 27. és július 1. között volt a tábort 20 fő gyerekkel, Nemes Gáborné Erzsi
néni és Balatoni Zsolt vezetésével.
A tábor célja az volt, hogy jobban megismerkedjenek a gyerekek városunkkal, az itt
élő nemzetiségekkel. A programokat ennek alapján állítottuk össze, mindezt színesen,
változatosan, hogy játékos, érdekes legyen az ismeretszerzés.
Első nap a Bajai Hajómalom Egyesület szabadtéri kiállítására mentünk (Mini Skanzen) a Türr
Emlékműhöz, ott foglalkozáson vettünk részt, sütöttünk kemencében. Kedden Mohácsra
kirándultunk, ahol a busójárást megelevenítő nagyon érdekes kiállítást néztük meg a
Busóudvarban. Ismerkedtünk a sokacok szokásaival, sétáltunk, fagyiztunk a belvárosban,
megnéztük a dunai rakpartot a nagy folyami hajókkal. Szerdán a bajai Türr István
Múzeumban voltunk, ahol érdekes előadást hallhattunk a bajai nemzetiségekről. Megnéztük a
kiállított használati tárgyaikat, ruházatukat, megtekintettük a halászati kiállítást, és szőttünk
szövőkereten. Csütörtökön a szentistváni Bunyevác Tájházban voltunk, táncokat tanultunk és
megnéztük az érdekes lakóházat. Minden nap kézműveskedtünk, főként bőrdíszműves
munkálatokkal foglalkoztunk. A héten szerzett ismereteinket minden nap, játékos módon,
érdekes feladatokkal ismételtük, elevenítettük fel. Pénteken a sporté volt a főszerep: ügyességi
dobó feladatokat hajtottunk végre, de még tanultunk célba lőni íjjal is. Számháborúztunk,
majd ismét jutott idő tánctanulásra.
Mindenki nagyon jól érezte magát. Sok-sok érdekes élménnyel gazdagodva zártuk a
tábort.
Balatoni Zsolt

Kovács József 4. c
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Angol tábor
Az angol tábor az egyik legjobb nyári élményünk volt.
Minden nap sokat tanultunk és játszottunk. A tábor témája a kalózok voltak. Első nap
kalózhajót készítettünk tojástartóból. Másnap tengeri képet rajzoltunk állatokkal, növényekkel
és igazi homokot ragasztottunk a lap aljára.
Szerdán elmentünk a piacra és a beszerzett gyümölcsökből finom gyümölcssaláta készült
délután. A negyedik napon a Nagy István Képtárban voltunk, ahol egy régészeti kiállítást
néztünk meg. Mostunk csontokat, majd összeraktunk belőle egy csontvázat. Nagyon izgalmas
volt. Pénteken a kalózok kincsét készítettük el. Karkötőket fontunk különböző színű
fonalakból.
Mindenkinek ajánljuk ezt a tábort, aki szereti az angol nyelvet!
Szerletics Emma és Petrovácz Ádám
5. b osztályos tanulók
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Die Sommerferien sind zu Ende............das neue Schuljahr beginnt. Wir müssen
wieder jeden Tag früh aufstehen, und zur Schule gehen. Der Herbst ist da, die Blatter fallen
wieder ab, und werden rot, gelb und braun.In der Schule können wir Kastanien sammeln. Die
Tage werden immer kürzer, die Nachte langer. Oft regnet es, und weht ein starker Wind. Die
Störche fliegen fort. Der Herbst ist wunderschön.
Réka Nagy 5. c
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Sport

Nyáron bőven volt részünk kiemelkedő sporteseményekben. Még le sem zártuk a
tanévet, amikor régen nem látott játékkal örvendeztette meg a labdarúgás kedvelőit a magyar
válogatott. Öröm volt látni a szervezettséget, hitet, küzdeni akarást a válogatott játékosokban.
Visszaköltözött a lelkekbe egy már elveszettnek hitt érzés, hogy igazán lehet lelkesedni a
magyar futballért. A z EB csoportmeccsek alatt igazi eufória vette körül a csapatot. Sajnos a
fránya belga csapat ismét útját állta a lendületünknek. Emlékszem, még egy bizonyos
Czerniatynski nevű belgára, aki 34 évvel ezelőtt a mérkőzés vége előtt nem sokkal szétlőtte
álmainkat. Az egy VB csoportmérkőzés volt és 1:1 lett, nekünk a VB végét jelentette…
Augusztusban pedig következhetett a világ legnagyobb eseménye, az olimpia.
Nagy reményekkel, izgalommal, hősökkel, bukásokkal, könnyekkel és kitörölhetetlen
élményekkel.
Egyszerű sportot kedvelő emberként én már óriási teljesítménynek tartom, ha valaki az
olimpián képviselheti hazáját. Ahhoz, hogy eljusson oda, átlagfeletti szorgalom, kitartás,
akarat kell. Persze az olimpia egy tiszta lap. Mindezeket a tulajdonságokat hajlamosak
vagyunk elfeledni és a sikert aranyban, ezüstben netalán bronzban mérni. Bosszankodunk,
amikor nem sikerül megismételni egy korábbi eredményt, ha nem hozza a formáját szeretett
versenyzőnk, ha a bíró igazságtalan, ha nem látunk annyi érmet a nyakakban. Pedig hihetetlen
teljesítmény van a vesztesek mögött is. Számomra Faldum Gábor nem vesztes, hanem a
triatlon sportág egyik legnagyobb magyar egyénisége. 20. helyen ért célba, teljesen
elcsigázottan, elkészülve az erejével, de minden pillanatát a közel 2 órás versenynek végig
küzdötte, és lett a férfi szakág legeredményesebb olimpiai versenyzője. Nem mellesleg bajai,
ebből a kis városból jutott ki a sportolók legnagyobb viadalára.
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Néhány sorral feljebb azt írtam, hősök is születtek. Nem tudom más jelzővel illetni azt a
teljesítményt, amit Hosszú Katinkától láthattunk. Néhány évvel ezelőtt, amikor az első
világbajnoki címét szerezte, azt írtam édesapjának sms-ben, hogy gratulálok a lányához, aki a
tehetségből talentum lett. A tehetség jelei már iskolánk falai között is megmutatkoztak
Katinkában. Ahhoz, hogy talentum legyen, kellett a nagy eredmény, ami egy világbajnoki cím
elérésével teljesült. Az én képzeletbeli tehetséglétrámon a talentumnál is van nagyobb jelző,
amit én zseninek nevezek. Ezt a jelzőt, csak a legnagyobbak érik el. Katinka már a riói
olimpia előtt átlépte ezt a határt munka, alázat, célok, teljesítmény és eredmény tekintetében.
Egy egészen új világot mutatott az embereknek. Azt gondolom, hogy ő már az olimpia előtt is
a sportág halhatatlanjai közé lépett. Persze az olimpia a legfőbb mérce. Ő ennek az
olimpiának a hősévé vált szememben. Küzdött, kitartott és óriási sikereket aratott. A három
arany, egy ezüst, egy hatodik helyezéssel országunk legeredményesebb sportolója lett. Mit
mondhatnék, mint hogy KÖSZÖNÖM!

Hosszú Katinka
És KÖSZÖNET minden magyar sportolónak, akik továbbra is emelték a magyar sport
hírnevét!
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Olimpiai bajnok női kajak négyes:
Szabó Gabriella, Kozák Danuta, Csipes Tamara, Fazekas – Zur Krisztina

Olimpiai ezüstérmes: Cseh László

Kétszeres olimpiai bajnok: Szilágyi Áron
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Szász Emese

Persze azért emeltem ki Katinkát és Gábort, mert bajaiak és méltán büszke lehet rájuk kis
városunk, de tovább szűkítve a kört, Katinka iskolánk tanulója volt. A nyáron több olyan volt
növendékünkről lehetett hallani, akik sportágukban szép eredményeket értek el.

Az úszásnál maradva Kalmár Ákos a nyílt vízi, Olaszországban rendezett Európabajnokságon egyéniben 12., a hollandiai világbajnokságon 15. helyen végzett, az Európabajnokságon a 4 x 1250 m-es mix gyorsváltó tagjaként ezüstérmet szerzett.

Kalmár Ákos Nyílt vízi országos bajnok
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Kalmár Ákos az EB váltó tagjaként

A triatlonban Flander Márton immár 3. alkalommal szerezte meg a Hosszú távú Triatlon
Országos Bajnoki Címet, majd a nagyatádi verseny után az ausztriai Podensdorfból hozott
értékes 2. helyezést.

Flander Márton

31

VONATKERTI NAPLÓ

XXVII. évf. 1. szám (263.)

2016. szeptember

Városunk a triatlon egyik hazai fellegvára. Ezt bizonyítja, a kiváló versenyzők sora. Király
István már a tanév kezdésekor utazott el a Mexikóban rendezett junior VB-re, ahol 8. helyen
végzett.

Király István és edzője, Bajai Péter

A triatlon sportág képviselőjeként vehette át nyáron Karai Levente a Magyarország Jó Tanuló
- Jó Sportolója címet.
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Evezésben Döbröntey Réka az ifjúsági válogatott tagjaként az országos bajnokságon
kettesben és négyesben is bajnoki címet szerzett, a felnőttek között pedig a négy párban lett
ezüstérmes. Az ifjúsági korosztályban az Európa-bajnokságon négyesben 5., majd a
világbajnokságon 9. helyen végzett.

Döbröntey Réka

Lovaglás: Hóman Grétáról már több alakalommal sikerült hírt adnunk, kiváló lovas
eredményei révén. A nyár számára több értékes versenyt hozott, ahol tovább gyűjthette érmei
számát.

Hóman Gréta
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Tanulóink nyáron
Triatlon: A gyermek korosztályban a 31. Halasi Hajtás Triatlon versenyen Érczy Janka 1.
helyen ért célba.
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Labdarúgás: A Tolnán rendezett U-11-es tornán a BLSE utánpótlás csapata az első helyen
végzett. A BLSE csapata kapott gól nélkül 23:0-s gólkülönbséggel szerezte meg a győzelmet.
A csapat tagja volt Matos Máté és Kiri Gergő. Utóbbi tanuló a torna legjobb kapusának járó
különdíjat is megszerezte.

Kosárlabda:
Zánkán rendeztek egy kenguru korcsoportos streetball bajnokságot ahol a Bajai Villámok
csapata 2. helyen végzett. A csapat tagja volt Balogh Eszter is.

A 2. helyezett Bajai Villámok
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Bajai Villámok I. hely

Esztiék nem álltak meg, és a Hódmezővásárhelyen rendezett országos elődöntőn 6 mérkőzést
megnyerve szerezték meg az első helyet. Ezzel kvalifikálták magukat az országos döntőre.
Judo: Szegeden rendezték meg a Kidcoorp Kupa nemzetközi judo versenyt, ahol iskolánk
tanulói a Mogyi Bajai Judo Club tagjaként kitűnő eredményeket értek el. A Diák A
korosztályban Fekete András és Kovács Koppány is magabiztos győzelmet aratott. A B
korcsoportosok között Péter Ákos esélyeshez méltóan szerzett aranyérmet, de ebben a
súlycsoportban Bátyity Márk is eljutott a bronzéremig. A 38 kg-osok között Regajz Ferenc
szép győzelmeket aratva szerezte meg az ezüstérmet. A C korosztályban Szendrődi Zalán
kemény csaták után az 5. helyen zárt, épp úgy, mint Major Levente egy korosztállyal feljebb.
Eredmények:
Diák A korcsoport:
38 kg: Fekete András
54 kg. Kovács Koppány

1.
1.

Diák B korcsoport:
38 kg: Regajz Ferenc
50 kg: Major Levente
55 kg: Péter Ákos
Bátyity Márk

2.
5.
1.
3.

Diák C korcsoport:
36 kg: Szendrődi Zalán

5.
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55kg: Péter Ákos 1. és Bátyity Márk 3.
Andrási Barna testnevelő tanár

György Dávid 4. c
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