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Karácsonyi ünnepkör
Intézményünkben régi hagyomány, hogy az
adventi időszak minden hetében kisebb tanulói
közösségeink rövid műsor keretében mutatnak be
egy-egy jeles napot.
Az idei esztendőben a Luca napjához kötődő
népszokásokat bemutató vidám összeállítás többször
is bemutatásra került. Luca, kinek neve a fény (lux)
szóból eredeztethető, már a középkorban a
szemfájósok védőszentje volt. A magyar nép
körében kétféle Luca alak ismert: egy jóságos és egy
boszorkányos. A néphit szerint a neve napján
végzett munkák (fonás, szövés, mosás stb.)
tilalmainak megszegőire büntetést rótt.
Intézményünk a Luca-naphoz fűződő hagyományt
bemutató műsorát 2016. december 13-án, a Tóth
Kálmán téri kisszínpadon bemutatta Baja város érdeklődő lakosainak is. Ezt megelőzően,
december 9-én, iskolánk „B”épületében a szülők számára, majd 12-én délelőtt a Bernhart
Sándor utcai óvodába ellátogatva is előadta. A műsort szerkesztette: Döbrönteyné Csáki
Beáta.
KOK
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Nyugdíjas búcsúztató ünnepség
November 25-én, pénteken két kedves
nyugdíjba vonuló kollégától búcsúzott iskolánk
alkalmazotti közössége: Kancsár Gézáné biológiatestnevelés szakos tanártól, aki 40 év pedagógusi
munka után kezdte meg megérdemelt aktív pihenését,
valamint Hamvas Zsuzsanna címzetes nevelőtől, aki
több mint 20 esztendeig gazdasági ügyintézőként
dolgozott intézményünkben.
Bensőséges házi ünnepségünk kezdetén – a
gyakorlóiskolai
hagyományokat
követve
–
legfiatalabb kollégánk, Kovács Evelin tanító először
az előkertben található tanúfához vezette a nyugdíjba
vonulókat. Miután mindannyian tisztelegtünk
kollégáink tanúfába tett vallomása előtt, közösen
tekintettük meg iskolánk épületében tanulóink ünnepi
műsorát, majd a mosolyt és könnyeket egyaránt arcunkra csalogató filmösszeállítást búcsúzó
kollégáinkról.
Nyugodt, aktív pihenéssel eltöltendő éveket, sok örömet és élményt kívánunk
nyugdíjas éveikre mindkettőjüknek!
KOK
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Szép magyar beszéd verseny
A Szép magyar beszéd verseny iskolai fordulójának eredményei:
5-6. évfolyam:

I.
II.
III.

Mészáros Janka
Lövész Boglárka
Virág Dorina
Haincz Andor

6. c
6. c
5. c
5. a

7-8. évfolyam:
I.
II.
III.

Tóth Csenge
Bencze Vivien
Pálfi Ágnes
Dóczi Ágnes

8. b
8. a
7. b
8. b

Kovácsné Tettinger Mária
versenyfelelős

Tóth Baján 1. b

4

VONATKERTI NAPLÓ

XXVII. évf. 4. szám (266.)

2016. december

A városi-területi mesemondó verseny eredményei
Újságunk novemberi számában tudósítottunk a házi mesemondó verseny
eredményeiről.
Azóta lezárult minden korcsoportban a tanulók városi-területi megmérettetése is, amelyet
hagyományosan az Ady Endre Városi Könyvtár és Művelődési Központ rendezett.
A házi versenyről továbbjutó tanulóink igen szépen szerepeltek ezen a versenyen is, közülük
az alábbiak kaptak díjat:
I. korcsoport: Szabó Bence 2. b osztály – különdíj (Felkészítő tanára: Bajai Viktória)
II. korcsoport: Kékesi Liza 4. b osztály – II. helyezés (Felkészítő tanára: Szilaski Mária)
III. korcsoport: Kékesi Viktória 5. b osztály - II. helyezés (Felkészítő tanára: Czinege
Hajnalka)
Gratulálunk!
KOK

Szikra Jázmin 2. c
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EGY RAJZPÁLYÁZAT EREDMÉNYE
Ha akarod, suttoghatsz,
Nekem az is elég, hogy halljam,
És én majd ott leszek,
és segítek, ha baj van.
(dalszöveg)
A Magyar Református Szeretetszolgálat országos rajzpályázatot hirdetett. Az apropót
az adta, hogy az idén 10 éves a Magyar Református Szeretetszolgálat. Céljai közt szerepel,
hogy mindennapos segítségnyújtásai mellett figyelmet fordítson a társadalmi előítéletek
lebontására, felhívja a figyelmet az olyan nehéz élethelyzetekre, amelyekben összefogással,
közösen segíthetünk.
Szemléletformáló mesesorozatból lehetett választani az illusztrálásra. A példamutató
történeteken keresztül a gyermekek megismerhették az összefogás erejét, a segítségnyújtás
örömét. A zsűri tagjai között volt például: Döbrentey Ildikó író, grafikus és Szegedi Katalin
illusztrátor is.
NAGY LUCA 4. b osztályos tanulónk 2. helyezést ért el.
Luca a november 26-án megtartott díjátadó ünnepségen szüleivel vett részt Budapesten a
Lónyay Utcai Református Gimnáziumban. Nagyon szép, míves oklevele mellé egy értékes
könyvcsomagot és egy okostelefont is kapott jutalomként.
Gratulálunk!
Szilaski Mária felkészítő

A díjazott alkotás
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A Foody Product Kft. rajzpályázata
A Foody Product Kft. minden esztendőben rajzpályázatot
hirdet Baja város általános iskolásai részére az adventi időszak
kezdetén. A pályázat témája a karácsony, a család és az
ajándékozás volt.
Az idei esztendőben Varjassy Ajsa 2. b osztályos tanulónk
került a díjazottak közé, aki az I. korcsoportban különdíjas lett.
Ajándékát ünnepélyes keretek között a Foody Product Kft.
telephelyén rendezett ünnepségen vehette át. Felkészítője: Bajai
Viktória.
Gratulálunk mindkettőjüknek!

KOK

A különdíjas alkotás
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Őszi diákhangverseny
Hej, a zeneiskola,
az aztán a csoda!
Oda jár a hegedű,
meg a zongora!
Gordonka, a tanárnő,
belép az osztályba,
kezében a vonója,
mint egy varázspálca.
Figyeljetek gyerekek,
kezdődik az óra!
Nyújtózik a harsona,
jó tanuló módra.
Illeg-billeg a gitár,
nem megy még a lecke,
megböki a fuvola,
vicces most a kedve.
Megszólal a klarinét,
köszörüli torkát,
rákontráz a trombita,
elnyomja a hangját.
Rájuk morog a tuba,
csücsörít a szája:
Hol az összhang gyerekek?
Figyeljünk egymásra!
Nagyot mordul a nagydob,
döngeti a taktust,
összecsap a cintányér,
élvezi a ritmust.
Zeng az egész iskola,
mint kasban a méhek,
kezdődhet már a koncert,
szárnyalhat a lélek!

8

VONATKERTI NAPLÓ

XXVII. évf. 4. szám (266.)

2016. december

És valóban! A fellépő gyermekek csodálatos muzsikájától tényleg szárnya kapott a közönség
lelke. Mindig varázslatos hangulatot tudnak teremteni ezek a kis muzsikusok! Nézzük, kik is
voltak ők: Kenyeres Ádám zongora, Huzsvay Gergő, Eichardt Janka, Medveczky Ákos,
Csorba Barnabás furulya, Berencsi Kata zongora, Kenyeres Kenéz zongora, Kovács Gyula
Ákos, Derekas Blanka, Balázs Emma, Glocker Hedvig, Pálmai Laura klarinét, Nagy Kolos
Barnabás zongora, Gottlieb Gábor tenorkürt, Ikladi Viktória zongora, Nievel Flóra, TandiLebang Linda hegedű, Cséfalvay Bianka zongora, Hambalkó Eszter fuvola, Koós Boglárka
hegedű.
Ezúton is köszönöm Kovácsné Tettinger Máriának és a 6. a osztályosoknak, hogy
segítettek lebonyolítani ezt a jeles eseményt,valamint Bojás Boglárkának, Hosszu Emmának,
Mocsári Annának és Osztervald Alíznak a konferálást.
Czinege Hajnalka

Lehoczky Gabriella 2. c
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25 év az Ad Libitumban
2016. november 19-én a Bajai Eötvös József Általános Iskola
adott otthont a 25 éves jubileumát ünneplő bajai Ad Libitum kórus
hangversenyének. Az eseményt két zeneszerző, Tóth Péter és Tillai
Aurél is megtisztelte jelenlétével. A szép számban megjelenő
közönség a gregoriántól napjaink kórusmuzsikájáig, az a'capella
művektől a hangszerkíséretes darabokig sokféle zeneművet
hallhatott. A koncerten az együttesről többek között Sipos János, a
III. Béla Gimnázium volt igazgatója is elismeréssel beszélt. A kórust
a kezdetektől Pethőné Kővári Andrea vezeti. Ezen a jubileumon a
kórus alapító tagjai közül hatan énekeltek.
Jóleső érzés köztük é(neke)lni.
Ugrainé Nagy Zsuzsanna
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Összetartozunk
Valaki más. Valaki több. Mindennél és
mindenkinél több. Akiben feltétel nélkül bízol.
Akinek nem csak néhányat mondasz el titkaidból.
Akire mindet rábízod. Sőt a legnagyobb titkodat
is: az életedet. Feltételek nélkül, kételyek nélkül.
Ez több mint bizalom. Ez a legszebb érzés. Az
összetartozás érzése.
Ezzel a címmel nyílt kiállítás iskolánkban
november 28-án, hétfőn.
Bolvári Csilla és Horosnyi Sándor fotókkal és
versekkel jött közénk azon a délutánon.
„Aki ismeri Csillát és Sándort, tudja, hogy Társak
Ők a mindennapok minden pillanatában, ám a fotózás szerelmeseiként is összetartoznak.
Egy évvel ezelőtt beszélgettünk egy elképzelésről, mint fotó és vers kiállításáról. Az elképzelés
megvalósult…”
A versek a szülőföld, az onnan eredő gyökerek múltjából és jelenéből táplálkoznak, a szeretet
és a szerelem igaz érzéseiről íródtak. Horosnyi Sándor írta őket. A fotók gyönyörű kézjegyei
(mondhatjuk, írhatjuk így is) az ÖSSZETARTOZÁSNAK a táj és az ember különleges
látásmódjában.
A kiállítást megnyitotta F. Horváth Ildikó, a Duna Fotóklub Egyesület elnöke.
A fotók és versek 2017. január 11-ig tekinthetők meg.
Szilaski Mária
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DÖK

A 2016/2017-es tanév Kereszttűz beszélgetésén nagyon sok érdekes és vicces kérdés
és válasz hangzott el.
Bea néni, Éva néni, Evelin néni és Jani bácsi voltak a vendégeink, akik mindannyian
örömmel fogadták meghívásunkat. A beszélgetésen először a diákelnök köszöntött mindenkit,
majd a DÖK tagok kérdezhettek.
"Hogyha fogkrém lehetne, milyen ízű lenne?" Evelin néni az epres gyerekfogkrémet
választotta, aminek egy kiskrokodil van a dobozán.
Éva néni kérdése: "Ha lehetne egy különleges képessége, mi lenne az?" Nagyon sokan
válaszolták volna ugyanazt, mint Éva néni: „De ki ne akarna belelátni mindenki fejébe?”
Bea nénitől egy kívánságát tudhattuk meg. Ő világjobbítást kívánna.
Jani bácsi kedvenc édességeit mondta el nekünk, amin nagyot kacagtunk. "Én mindegyiket
szeretem, amelyik „a” betűvel kezdődik: például a csokit, a tortát, a gumicukrot...”.
A kérdések sosem fogytak el, de telt az idő, és lassan közeledett az ülés vége. Megtudhattuk
még, hogy Evelin néni rajong a kutyusaiért, Bea néninek fiatal korában vállig érő haja volt,
Jani bácsi természetbarát, Éva néni pedig egészséget kíván a családjának és a barátainak. Alig
lehetett minket leállítani, csak áradtak a kérdések a felnőttek felé. Bennem is maradt még
kérdés.
Mikor elérkeztünk az ülés végéhez mindenki nagyon vidáman ment haza.
Papp Rebeka diákelnök
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Mikulás túra
December 3-án, szombaton volt a Bagolyvár 2017 próbasorozat 4. próbája.
A Petőfi-sziget focipályája utáni kis hídnál gyülekeztünk, majd a túlpartra átkelve először a
műúton haladtunk, majd a Pandúr–szigeten körbemenő sétaúton mentünk tovább. Útközben
gyönyörködhettünk a sziget ősöreg fáiban. Közel egyórás út után már a Duna partján
haladtunk, ahol nagyon szép volt a kilátás. Ezután nemsokára a Futrinka utca házai között
jártunk, és a gyerekek már izgatottan várták, mikor találkozunk a Mikulással. Természetesen
ez nem is maradt el. A Mikulás bácsi ajándékokkal megrakodva az Ökopark kilátójánál várt
minket, és az ajándékon kívül még Mikulásos pecséttel is ellátta igazolványainkat.
Szép élményekkel gazdagon tértünk haza.
A jó dolgok mellett sajnos szólnom
kell arról is, ami problémát jelent. A túra
kiírása mindig időben megtalálható a
faliújságon és iskolánk weboldalán a pontos
információkkal és jelentkezési határidővel.
Sajnos ezt sokan nem veszik figyelembe, és
a mostani túránál is a már meghosszabbított
határidő után jelentkeztek, ezzel gondot
okozva a szervezésben.
A túrahelyszínek kiválasztásánál gondolni
kell az utaztatásra. Mivel sokszor félig üres
busszal megyünk - sokan saját személyautóval jönnek -, így veszteséggel, ráfizetéssel zárjuk a
túrát. Emiatt rákényszerülünk arra, hogy a közelben tudjunk csak túrát szervezni.
Csak közös összefogással tudjuk azt megtenni, hogy eljussunk más, szép helyekre is, és
ezáltal még több élményt szerezzünk.
Tisztelettel kérjük természetkedvelő társainktól az időben megjelölt határidők és egyéb
információk figyelembe vételét és tiszteletben tartását!

Balatoni Zsolt
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Korcsolyázás
Hétfőn délután Laura nénivel és Barna bácsival korcsolyázni ment az osztályunk a
Petőfi-szigetre. Nagyon izgatottak voltunk, amikor odaértünk, de meg kellett várni, míg a
többiek bérelnek korcsolyát. Végre felmehettünk a jégre! Néhány gyerek nem tudott korizni,
így ők egy műanyag széket kaptak, amire rá lehetett támaszkodni. Máris könnyebben
botladoztunk a jégen. Balázs, a profi korcsolyás (hokizni jár) elesett.
- Csak megmutatom, hogy kell esni és felállni - mondta.
Persze ezt mi nem hittük, de azért később láttuk, hogy tényleg jól korcsolyázik. A jeges
darából hógolyókat készítettünk és csatáztunk. A lényeg a menekülés és a manőverezés volt.
Nagyon jól éreztük magunkat. A vidám hangulatot a fénykép jól tükrözi.

Németh Zoltán 4. c
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Mini trampot kaptunk
Kovács T. László és Borszékiné Gábris
Virág, az Eötvös József Főiskola oktatóinak
szakmai terve alapján pályázatot nyújtottunk be a
Magyar
Testnevelő
Tanárok
Országos
Egyesületéhez a torna oktatásához szükséges
sportszervásárlás céljából. A pályázaton nyert
trampolint december 2-án vehették birtokba
tanulóink.
A Nemzeti alaptanterv testnevelés és sport
műveltségterület
célkitűzéseinek
megvalósításához
hozzájárul
az
iskolai
testnevelésórákon az örök értékeket képviselő tradicionális sportágak oktatása. A torna
jellegű feladatok tematikai egységben javasolt tartalmak feldolgozása igényes és sokoldalú
mozgáskultúrával, magas szintű cselekvésbiztonsággal ruházza fel a tanulókat. A tematikai
egység nevelési-fejlesztési céljai között szerepel a torna jellegű feladatmegoldások
szempontjából kiemelt motoros képességek fejlődése, különös tekintettel a test erejére, az
ízületi mozgékonyságra, az izomérzékelésre, a téri tájékozódó és az egyensúlyozó képességre,
valamint a kreativitásra, az improvizációra és az önkifejezésre való törekvés. A torna jelentős
eszközigénnyel bíró sportág. A hatékony munkához a tárgyi feltételek megléte is
elengedhetetlen.
A trampolin célzottan segíti az akrobatikus képességek, a koordináció fejlesztését. A
torna sportág oktatásának alap kiegészítő szereként elismert az egész világon. A szer
kialakítása lehetővé teszi a könnyed levegőbe emelkedést; segítségével a tanulók
könnyűszerrel sajátíthatják el az egyszerű gimnasztikus ugrásokon túl a bonyolult akrobatikus
elemeket is.
Köszönjük szépen a támogatást!
Fajszi Éva intézményvezető-helyettes
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Wiechnachten
Bald feiern wir wieder Weichnachten, jeden Montag zünden wir eine Kerze auf dem
Adventskranz in der Schule. Wir schmücken die Klassen mit Weichnachtskugeln,
Schneeflächen......Wir singen Weichnachtslieder und holen Geschenke in die Schule. Nächste
Woche haben wir ein Theaterspiel. Zu Hause schmücken wir einen Tannenbaum auf, wir sind
ruhig und froh. Die Weichnachten ist das schönste Fest im Jahr.

Kiss Réka 5. c
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Kicsik és nagyok judoja
November 26-án Baja városa adott otthont a Serdülő Országos Bajnokságnak. A
versenyen közel 300 induló vett részt. Erős mezőnynek és színvonalas mérkőzéseknek
lehettünk szemtanúi. Kovács Dániel a fiúk 73 kilogrammos mezőnyében mérkőzött
ellenfeleivel. A kitartás és a harci szellem pedig meghozta az eredményt. Dani a dobogó
harmadik fokán vehette át a megérdemelt bronzérmet.

November 27-én, másnap, a kicsik méretették meg magukat. A „Mindenkinek
aranyérmet” nevű judo rendezvény célja a sok mosoly, a kezdő judokák sikerélményhez
juttatása, judo tudásuk kipróbálása más egyesületből érkező sporttársakkal, valamint az, hogy
megtanulják a versenyek, szabályok működését. A verseny neve is elárulja, hogy itt csak
nyertesek lehetnek, ugyanakkor a gyerekek képet kapnak saját judo tudásuk szintjéről,
önmagukról. A rendezvényen természetesen iskolánk tanulói is részt vettek és parázs
küzdelmekben méretették meg magukat.
Résztvevők és ifjú padawanok: Bohner Áron, Szalontai Ádám, Pálfy Levente, Döbröntey
Márton, Sztankov Panna, Szabó Bence, Kalmár Szabolcs, Márton Balázs, Szőke Panna.
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Birkózás és folyamatos sikerek
2016. november 26-án rendezték meg Budapesten a Diák II. Szabadfogású Országos
Bajnokságot. Gregus Barnabás 42 kg-ban indult, csoportjában 26-an várták a megmérettetést.
Barnának sok ellenféllel kellett megküzdenie. 4 győzelem és 2 vereség után a
bronzmérkőzésig sikerült menetelnie. A harmadik helyért való küzdelemben 2 ponttal kapott
ki, így a pontszerző 5. helyen végzett.
Gratulálunk neki!
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a Gyaxi DSE versenyzői
2016. december 9-én Kalocsán került megrendezésre a XXII. Öcsi bácsi Torna
Kupa, amelyen a Bajai Eötvös József Általános Iskola Gyaxi DSE női szertornászai
sikeresen szerepeltek. A versenyre az egyesület 29 tornásszal nevezett. A tornászlányok
eredményei:
I.
korcsoport ’A’ csapata ezüstérmet szerzett. Az előkelő II. helyezést elért
csapat tagjai: Barabás Liliána, Bócsa Réka, Kapots Léda,
a ’B’ csapat bronzérmet szerzett. A szintén kiemelkedő III. helyen végzett
csapat tagjai: Angyal Mirella, Nagy Valentina, Takács Petra,
a ’C’ csapat is nagyon szép eredménnyel a IV. helyen zárta a versenyzést.
Csapattagok: Czégényi Viola, Pilisi Amanda, Varjassy Ajsa.
II.

korcsoport eredményei: ’A’ csapat (tagok: Hesz Borbála, Geresdi Emese,
Papp Regina) IV. hely,
’D’ csapat (tagok: Berencsi Kata, Csallóközi Izabella Vincencia, Emelieze
Emma Isioma) V. hely,
’B’ csapat (tagok: Csiszér Boróka, Csiszér Hanna) VII. hely,
’C’ csapat (tagok: Balázs Fanni, Lőrincz Emília, Parragi Csenge) VIII.
hely.
A Gyaxi DSE-ben edző MNÁMK-ban tanulmányokat folytató két kislány,
Tóth Eszter és Vörös Nadin a IX. helyen végeztek.

III-IV. korcsoport ’A’ csapata bronzérmes lett. Az előkelő III. helyezést elért
csapat tagjai: Marusa Jázmin, Perger Ivett (III. Béla Gimn.), Szabó Tamara
(Bereczki Máté SZKI),
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’B’ csapat: VII. helyezés (csapattagok: Kollár Fanni, Matula Tamara,
Zórity Zsanett, Fenyvesi Zsuzsanna – Szent László ÁMK Lukin László
ÉZI AMI).
Egyéni eredmények:
I.
korcsoportban ezüstérmet szerzett Barabás Liliána
III-IV. korcsoportban bronzérmet szerzett Szabó Tamara
Minden versenyzőnek a szép eredményeikhez gratulálva további sok sikert
kívánunk!
Kovácsné Vida Magdolna és Borszékiné Gábris Virág edzők
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Várnagy Kupa
2016. december 6-án a Várnagy Kupán szerepeltünk a Sugovica Sportiskolában. A 3.
korcsoportos fiúk versenyeztek ezen a napon. Felállási forma: négy mezőnyjátékos és egy
kapus. A játékidő 2×12 perc volt mérkőzésenként.
A hét nevezett csapat közül az előkelő 2. helyet szereztük meg.
Mérkőzéseink:
1. Vaskút – Gyaxi:
1:8
2. Szentistváni Ált. Iskola – Gyaxi: 1:5
3. Szent László ÁMK – Gyaxi:
2:7
4. Sugovica Sportiskola – Gyaxi:
4:2
A Gyaxi csapat tagjai: Bártfay Attila, Berta Martin, Csúcs Levente, Döbröntey Gábor,
Goretich Gergő, Kubatov Andor, Szabó Dominik, Szabó Kristóf és Szalontai Bálint.
Az edzői szavazatok alapján Szalonta Bálint lett a torna legjobb kapusa. Gratulálunk neki!
Minden játékosomat dicséret illeti a mutatott teljesítményéért!
Éber Előd testnevelő tanár

Minden kedves Olvasónknak békés, boldog karácsonyi ünnepeket kívánunk!

21

VONATKERTI NAPLÓ

XXVII. évf. 4. szám (266.)

2016. december

Vonatkerti

Napló
Bajai Eötvös József
Általános Iskola

Grafikai- és felelős szerkesztő:
Kovácsné Horváth Zsuzsanna
Technikai szerkesztők:
Faddi Istvánné
Osztrogonácz Miklós
Szerkesztők:
Kálmánczhelyi Ildikó
Kupszáné Ozvald Katalin
Ugrainé Nagy Zsuzsanna
Szerkesztőség:
6500 Baja, Bezerédj u. 15.
www.eotvosbaja.sulinet.hu
eotvosbaja@gmail.com

22

