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Aulaavató
Ha megérkezünk valahová, a belépés pillanatában már
véleményt is alkotunk magunkban. Kellemes, érdekes, vonzó-e
az a hely? Bár intézményünk nagyon sokszínű, és az aulánkban
ezt igyekeztünk is megjeleníteni a faliújságokon, a
dekorációkkal, de ez a szándékunk hosszú ideje nem valósult
meg.
Eljött az ideje a változásnak! Először új megvilágítást
kapott aulánk, azután a falak színét is világosabbra festettük. A
fejlesztés megvalósulásáért köszönet illeti a Bajai Tankerületet,
akik a felújítás költségeit fedezték.
Iskolánk névadójának, Eötvös Józsefnek a gondolatai minden
iskolahasználónak mottóként szolgál: „Ki a gyermek
képzelőtehetségére hat, az egész valójának irányt ad.”
Iskolánk új logóját Árendás József Munkácsy-díjas
tervezőgrafikus művész alkotta, amelyen szintén iskolánk 4 meghatározó gondolata jelöli ki
céljainkat, fejlődésünk irányát: hagyomány és megújulás, érték és lehetőség.
Az összegyűlt tanulókat és pedagógusokat Radnóti Miklós intézményvezető köszöntötte.
Szerletics Emma DÖK elnök leplezte az új logót.
Az aula avatásán vehették át diákjaink az elkészült iskolai pólókat, amelyeket a Hotel
Elizabeth képviselője, Szabó Balázs, valamint a Macronet System Kft. képviseletében Partiné
Dorogi Katalin adott át. Az ő támogatásukkal nagyon kedvezményesen juthattak hozzá
tanulóink.
Most valóban mondhatjuk: jó ebbe az intézménybe megérkezni!
Nagyné Bálint Ildikó intézményvezető-helyettes
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Pályázatok, fejlesztések - innováció
Már ebben az évben kézzel fogható lesz mindaz, amit iskolánk „jelmondata” is üzen,
vagyis a megújulás. Az iskolavezetés és a tantestület egyaránt nyitott a pályázatok adta
lehetőségek kihasználására, amihez a Bajai Tankerületi Központ minden segítség megad.
Az Európai Uniós pályázatoknak köszönhetően több területen is érzékelhető lesz az
innováció. Egy több mint 50 milliós pályázatnak köszönhetően 112 db nyílászáró cseréjére,
és 28 terem parkettájának felújítására van lehetőség. Belső udvarunkon fittnesz eszközök
(17 db) lesznek kihelyezve 6 millió Forint értékben. Több pályázat is segíti a tanulás
folyamatát, amely elsősorban a digitális eszközök beszerzésére irányul, így diákjaink 32 db
táblagépet kapnak, a pedagógusok szinte mindegyike laptophoz jut, illetve egy speciális
tantermi kijelző telepítésére is sor kerül. Nyári táboroztatás terén is színesedhet a kínálat,
amellyel távolabbi desztinációkat is megismerhetnek a tanulók. Hasonlóan a „Határtalanul”
pályázat kapcsán is, ahol a felsőbb évfolyamosok külhoni településekre juthatnak el. Az úgy
nevezett TAO-s forrásokból valamelyik kosárlabda egyesület a sportcsarnokot érintő 15
milliós felújítást vállalta magára.
Radnóti Miklós intézményvezető

Karácsonyi bábjáték
A téli szünet előtt az 1-2. évfolyamosok egy bábelőadáson vettek részt a B
épületünkben.
Mostanra már hagyomány, hogy karácsonyi bábjátékkal készülnek a város diákjai
számára a baptista egyházközösség tagjai. Tanulságos, bölcs történeteket mesélnek és
játszanak el a művészek, közérthető, hétköznapi módon. Gyönyörű díszlet és kidolgozott
bábok fogadják a nézőket. A történeteket átszövi a hit, a vallás. Idén megismerték a gyerekek
Jézus születésének történetét, majd a tanulság által azt, hogy mennyire fontos, hogy segítsünk
embertársainkon, ha szükségük van rá.
Úgy gondolom, ez egy nagyon nemes kezdeményezés, amely nemcsak a vallásos
neveltetésű gyermekek számára élvezhető program.
Kovács Evelin
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Séta az ünnepre készülő Baján
A decemberi utolsó tanítási napok egyikének délutánján téli sétára indultunk a 4. c
osztályba járó gyerekekkel. Már nagyon várták, hogy láthassák, miként készül településünk az
év egyik legnagyobb ünnepére, a karácsonyra.
Sétánk során a sok-sok látnivaló mellett vidáman elbeszélgettünk a mindennapokról,
az ünnepi előkészületekről. Ahogy közeledtünk a Sétáló utcához, a kíváncsiság egyre csak
nőtt. A halk zene, a finom illatok és a látnivalók sokasága még inkább fokozták az ünnepi
hangulatot. A gyerekek mosolyogva álltak meg egy-egy kiállított tárgy, apró ajándék, az
óriási adventi koszorú láttán. A Városháza hatalmas kapuján belül rögtön megéreztük a
mézeskalács ínycsiklandozó illatát. Pár lépés után hamarosan elénk tárultak az apró, finoman
díszített házacskák sora, Baja Mézeskalács Mesevárosa. A kérdések egymás után csak
születtek, csak születtek: „Kik készítették? Hol állhat a városban a ház? Hogyan tudták ilyen
szépen kidíszíteni? ”
Ez a kellemes délután legnagyobb sajnálatunkra nagyon hamar elszállt. De azért nem
keseredtünk el nagyon, mert tudtuk, hogy az ünnep közeledtével még sok szép nap vár ránk.
Nemes Gáborné osztályfőnök
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DÖK

DÖK-hírek

Karácsony előtt egy hónappal Igazgató bácsi minden osztályfőnöknek adott egy
gömböt azzal a szándékkal, hogy egy-egy osztály tanulói díszítsék. Szebbnél szebb
remekművek születtek! Facsillagos, szalagos, dekopázs-technikával készült, girlanddal
körbetűzdelt csodagömbök és más remekművek születtek. A mi osztályunkén színes
gombostűk, valamint egy díszes papír volt.
A novemberi utolsó ülésünkön Anita nénivel és Kati nénivel hófehér 3 D-s karácsonyi
díszeket készítettünk. Nyírtunk, hajtogattunk, ragasztottunk a Stúdióteremben, közben
beszélgettünk, nevetgéltünk. Egy héttel a legszebb ünnep előtt halk zene kíséretében a DÖK
tagjai együtt díszítették fel az iskolafát, majd a 3. adventi gyertyagyújtás után minden osztály
megérdemelt képviselője felakasztotta rá a gömböt.
Igazán különleges, meghitt hangulatú karácsonyfa díszítette iskolánk felújított, megszépült
auláját, amellyel szívesen vártuk az ünnepet.

A III. Béla Gimnázium diákönkormányzatának kezdeményezésére január 11-én
összeült a leendő Városi Diákönkormányzat, amelyre iskolánk diákelnöke és alelnöke is
meghívást kapott. Ha minden jól megy, akkor január végén megalakulunk! Az iskolánkat
Szerletics Emma és Döbröntey Gábor képviselte.

Felsősök, ne feledjétek! Január 26-án, pénteken 15 órától félévzáró buliba várunk
benneteket! A részleteket a plakátokon látjátok, kérdéseitekkel keressétek a DÖK tagjait vagy
Anita nénit!
Boldog, újévet kívánunk mindenkinek!
A DÖK tagjai nevében: Petrovácz Ádám

Farkas Dominika 6. c
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Gyakorlós Egyesület Választmánya
Minden tanévben az első szülői értekezleten megválasztják a szülők az adott tanévre
az osztályt képviselő két választmányi tagot. Ők azok, akik részt vesznek a választmányi
üléseken, ahol véleményt nyilváníthatnak, lehetőségük adódik a többi szülőt is képviselve
állást foglalni az iskolát érintő aktuális teendők, felmerülő problémák megoldásában.
Radnóti Miklós, a Gyakorlós Egyesület korábbi elnökeként 2017. október 2-án
lemondott pozíciójáról összeférhetetlenség miatt, intézményvezetői státuszára hivatkozva. A
jelölőbizottság a döntést követően a 2017. december 18-ai ülésen Partiné Dorogi Katalint
mutatta be az elnöki poszt jelöltjeként. Ezen az ülésen a választmányi tagok egyhangú döntést
követően Partiné Dorogi Katalint választották meg a Gyakorlós Egyesület elnökének. Az
újdonsült elnök elmondása szerint a legfontosabbnak azt tartja, hogy egy közösségként együtt
gondolkozva és tevékenykedve, nem egyedüli személyként munkálkodva működjön az
egyesület. Továbbá szeretne mindenkit a közös munkára ösztönözni.
A Gyakorlós Egyesület egyik fő célkitűzése a dokumentumok aktualizálása mellett a
Göndör Diáktanya olyan mértékű felújítása, hogy iskolánk tanulóinak lehetősége legyen ott a
szabadidő hasznos eltöltésére, és akár helyszínt adhasson a Családi-napnak is.
Oszvald Éva választmányi összekötő

Pályaorientációs információs nap
2018. január 9-én a Pedagógiai Szakszolgálat Bajai Tagintézménye Pályaorientációs
információs napot tartott az iskolákban működő pályaválasztási felelősök, pedagógusok
részére.
Az előadást Deutsch Szilvia tartotta. Elmondta, hogy pályaválasztással kapcsolatban
csoportos és egyéni foglalkozásokat tartanak az 5., 6., 7. és 8. évfolyamos tanulók részére. A
foglalkozási órákra Nádasné Sraka Zita, Balogh Csaba és Deutsch Szilvia hívható. Az eddig
megtartott önismereti órák tapasztalatai alapján megállapították, hogy a tanulók igénylik az
ilyen típusú órákat, mert ezáltal megismerik önmagukat, és az iskolaválasztás sokkal
könnyebbé válik számukra.
Az előadó továbbá elmondta, hogy a hiányszakmákat próbálják fejlesztéssel és
képzésekkel pótolni. A statisztika alapján MTMI (Műszaki – Természettudományos –
Matematika – Informatika) képzések körét bővítik.

Remeteiné Jávorka Éva
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Téli ramazuri
Karácsonyi osztálybuli keretében
decemberben vendégünk volt a Rejtvények
Nyomában csapata, akik téli kalandos
szórakozást ígértek nekünk.
A gyerekeket csapatokra osztottam és
kezdetét vette a játék. A tanulók fejtörőket és
logikai feladatokat oldottak meg. Egy
titokzatos szekrény fiókjait is kinyithatták az
ügyes diákok, akik eredményesen végeztek
egy-egy feladattal. Természetesen a játék a
közelgő ünnep jegyében telt.
Jó hangulatban ramazurizott a 6. a
osztály!
Farkasné Gelley Viktória osztályfőnök
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Pénzügyi vetélkedő
„Pénz körül forog a világ” címmel a Türr
István Gazdasági Szakgimnázium pénzügyi
vetélkedőt rendezett általános iskolás diákoknak.
Iskolánkból 3 csapat vett részt a 6. a, 6. b, 7. b
osztályokból.
A játékos, több fordulóból álló versenyen
sok izgalmas feladatot oldottak meg a
résztvevők. Végül a legjobb 8 csapat közé a 6. a
osztályos tanulók kerültek be, név szerint: Bajai
Bendegúz, Gottlieb Gábor és Kovács Kristóf. A gyerekek elmondása szerint a felkészülést
éppúgy élvezték, mint magát a szóbeli fordulót, ahol érdekes és igen változatos próbákat
kellett teljesíteni, s mindeközben előnyös ismeretekre tettek szert a pénzhasználattal
kapcsolatosan.
Jövőre veletek ugyanitt!

Farkasné Gelley Viktória
osztályfőnök, felkészítő tanár
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Így írunk mi…
Csalimese
Valamikor, amikor még kétmillió éves kisfiú voltam, kerestem magamnak munkát a tó
mellett, s találtam. Egyszer csak a vízből kibújt egy bika, ellopta a kalapom és elrepült vele.
Elkaptam a bika lábát, és én is repültem vele.
Amikor a Balaton felett repültünk, a bika lerúgott magáról. Szerencsére a Titanicra
estem! Hívtam egy repülő taxit, és az elvitt haza.
Itt a vége a csalimesének!
Döbröntey Márton Endre 2. a

A jégház

Berta Botond 1. a

Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy fiú.
Ez a fiú egyszer lement a tóhoz nyáron jeget szedni. Amint
ott volt, megszólalt mögötte egy kenyér:
- Mit csinálsz?
- Jeget szedek a házamhoz!
Hazament a fiú, és felépítette a házát. A ház reggelre eltűnt!
HOVA LETT?
Kazy Levente Mór 2. a

A „toto” mentőakció
Hol volt, hol nem volt, volt egyszer egy állatkert. Az egy békés állatkert volt.
Mindaddig, míg meg nem jött egy szúnyogposta, és hozott egy levelet, amire az volt
írva: ELVITTEM TOTO-t!
A tízkezű gorilla azt mondta az állatoknak:
- Szabaduljunk ki!
A hangya kiásta a menekülő utat a nagy állatoknak, a bolha meg a hátára vette az elefántot, és
átugrotta a kerítést. Ki is jutottak!
Az állatkert mellett volt egy repülő kancsó. Abba beleültek, és elrepültek a sivataghoz.
Miközben repültek, az égen egy bálna repült fölöttük. A bálnának eltűnt a szárnya, és ráesett a
kancsóra. A hangya véletlen hozzáért a bálnához, mire a bálna felrepült.
Odaértek a sivatagba. Ott volt „toto” egy ketrecben. Kettő jegesmedve őrizte.
Kiszabadították „toto”-t. Itt a vége, fuss el véle!
Pauk Viktor 2. a
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A panda és a hangya
Hol volt, hol nem volt, a bambuszerdőn is túl, élt egy panda és egy hangya. A két állat
együtt sétálgatott, amikor megpillantottak egy szivárványt.
Kíváncsiak voltak a kincsre, ami állítólag a szivárvány végén található. Nem tudták
eldönteni, hogyan osztozzanak majd. Ezért elkezdtek futni, amilyen gyorsan csak tudtak.
Elsőnek a hangya ért a szivárványhoz. Annyira kifáradt a futástól, hogy elaludt. Álmában
magukat látta, amint lubickolnak egy cukorvízesésben. Amikor felébredt, a szivárványt már
sehol sem látta. Szerencsére mellette volt a barátja! Elmesélte neki, hogy mit álmodott. Azóta
minden sétájuk alkalmával a cukorvízesést keresik.
Még ma is sétálnak a cukorvízesésről álmodozva, ha azóta meg nem haltak!
Hidasi Kinga 2. a

Mi leszel, ha nagy leszel?
Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy kislány.
Az a kislány azon gondolkodott, hogy mi lesz, ha nagy lesz. Talán fodrász, vagy talán
énekes? Megvan, hogy mi lesz! TANÁR LESZ!
Itt a vége, fuss el véle!
Simon Szintia 2. a

Papp Klára 5. b
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Angol
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Winterzeit

Gyalus Barna 6. a
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Német

Die Weihnachten sind vorbei.....jetzt müssen wir lange auf den Frühling warten. Wenn
es schneit, dann können wir auf dem Hof Schneemann bauen, Schneeballe werfen, Schlitten
fahren. Am Nachmittag machen wir Spaziergange in der Natur, wir füttern die Vögel, die bei
uns den Winter verbringen. Die Natur schlaft jetzt. Am Anfang Februar feiern wir Fasching.
Dann veranstalten wir einen Ball in der Schule. Draussen ist es kalt, wir müssen warme
Kleider anziehen.
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Sport

Várnagy Kupa
II. korcsoportban:
Iskolánk csapata a 4. helyen végzett. A csoport 2. hely megszerzése után, ahol 2
győzelmünk is volt, a bronzmérkőzésen sajnos vereséget szenvedtünk.
A 4. helyezett csapat tagjai: Papp Bálint, Mészáros Bálint, Csorba Barnabás, Hujber Enzó,
Kassai József, Hóman Dániel, Kormányos Csongor, Kalmár Szabolcs.

A IV. korcsoportban szintén a 4. helyig jutott a Gyaxi. A csoportmérkőzéseken szoros
meccsen szenvedtünk vereséget a későbbi első III. Béla csapatától, majd 2 könnyű győzelem
következett a Szent Balázs és a Szentistván csapatai ellen. Ezzel az elődöntőbe jutottunk, ahol
a Sugovica csapata ellen 4:1-es vereséget szenvedtünk. Sajnos ezzel a lendületünk is megtört
és a bronzmérkőzésen is 4:1-re kaptunk ki a Vaskút csapatától.
A 4. helyezett csapat tagjai: Vincze László, Molnár Dániel, Szalontai Bálint, Szabó Kristóf,
Kubatov Andor, Szabó Dominik, Döbröntey Gábor, Berta Martin, Bártfay Attila.
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Az első korcsoportban is mérkőztünk a kupán. A negyedik helyen végeztünk.
Meccseink:
Gyaxi-Sugovica
Gyaxi-Vaskút
Gyaxi-Szeremle
Gyaxi-Szent László

0:5
3:5
5:0
0:7

Játékosaink:
Balogh Domonkos, Hóman Dániel, Kalmár Szabolcs, Matula Ákos, Mészáros Milán, Módos
Igor és Gera Noel.
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Harmadik helyezés nyolc csapat közül!
III. korcsoportos eredmények:
Mérkőzéseink:
Gyaxi - Sugovica B
Gyaxi - Vaskút
Gyaxi – Szentistván
Gyaxi - Sugovica A
Gyaxi - Sugovica B

1:3
11:1
3:0
0:7
3:2

Játékosok:
Csúcs Levente, Döbröntey Gábor, Matos Máté, Regajz ferenc, Vincze László és Weiner Alex.
Matos Máté a torna legjobb kapusa lett! Gratulálunk!
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Czigány Bánk beszámolói a téli szünetről
3 órás váltóúszás:
Ennek a versenynek az volt a lényege, hogy a csapattársaimmal együtt váltóban, 3 óra alatt
ússzunk 10 km-t. Mi ezt még túl is teljesítettük, mert mi 11500 m-t úsztunk. A végére eléggé
kifáradtam, de nagyon élveztem.
Szilveszteri futás:
2017.12.31.
Ez a futóverseny abból állt, hogy egy nagy szigetkört lefussunk (2700 m). Én egyéni csúcsot
döntöttem (10 p 30 mp), és ezzel megnyertem a versenyt. A futást nagyon élveztem.

Kosárlabda
2018. január 16-án lány és fiú kosárlabda csapataink a Szent László ÁMK csarnokába
látogattak el, a Kisiskolás Kosárlabda Kupa 3. fordulójára.
Lánycsapatunk szoros mérkőzést játszott a Sugovica Sportiskolai Ált. Iskola lánycsapata
ellen, végül két ponttal nyerni tudtak. Az eredmény: 36-34.
Csapattagok: Pálfi Enikő, Felső Gréta, Csiszér Boróka, Csiszér Hanna, Gyuricza Luca, Bartos
Eszter, Balogh Szonja, Márton Viktória, Berencsi Kata, Kovács Jázmin, Török Regina,
Nagyfalusi Vivien, Mándics Lola, Bakai Angelika.
Fiúcsapatunk úgyszintén a Sugovica Sportiskolai Ált. Iskola lánycsapatával állt szembe. Ezen
a meccsen a lányok játéka bizonyult jobbnak és fiúcsapatunk vereséget szenvedett. Az
eredmény: 22-35.
Csapattagok: Bohner Áron, Makk Gergő, Radnóti Soma, Stefánovics Sebestyén, Gottlieb
Gergely, Kőnig Mihály, Huzsvay Gergő.

Szertorna eredmények a megyei diákolimpiáról
2018. január 10-én, Kecskeméten került megrendezésre női szertorna sportágban a
diákolimpia megyei döntője, amelyen a Bajai Eötvös József Általános Iskola (GYAXI DSE)
tornászai az eddigi pályafutásuk során a legsikeresebb eredményüket könyvelhették el.
A versenyen több korcsoportban 17 csapat tornászott. A bajai lányok eredményei:
I. korcsoport V. helyezés (a csapat tagjai: Onódi Eszter, Stéhli Stefánia, Peták Emma, Miklós
Nóra, Molnár Eszter)
II. korcsoport II. helyezés (a csapat tagjai: Kapots Léda, Csallóközi Izabella, Angyal Mirella,
Berencsi Kata, Barabás Liliána, Hesz Borbála)
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III-IV. korcsoport II. helyezés (a csapat tagjai: Nagy Luca, Emelieze Emma, Geresdi Emese,
Papp Regina, Matula Tamara, Marusa Jázmin)
Egyéni eredmény:
V-VI. korcsoportban I. helyen végzett Perger Ivett (III. Béla Gimnázium – GYAXI DSE)

Perger Ivett megyei egyéni bajnok

A két dobogós helyen végzett bajai csapat, valamint az egyéni versenyző eredménye
továbbjutást jelent a Diákolimpia Országos Elődöntőbe.
A gyermekeket felkészítő edzők: B. Sz. Gábris Virág, Fazekas Emőke, Kovácsné Vida
Magdolna.
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A Bajai Eötvös József Általános Iskola a megyei bajnokságon II. helyezést elérve országos
elődöntőbe jutott versenyzői.
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2018. január 3-án, Kiskunhalason került megrendezésre férfi szertorna sportágban a
diákolimpia megyei döntője, ahol iskolánkat Horváth Márk és Huzsvay Gergő képviselte.
Mindkettő fiú bronzérmet szerzett, ami továbbjutást jelent a DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS
ELŐDÖNTŐBE.
Felkészítő edző: Szabó Attila
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Városi Úszás Diákolimpia
Iskolánk diákjai 2018. január 16-án, úszóversenyen vettek részt a Bajai
Sportuszodában. A város és a környéke számos iskoláját képviselték a megjelenők.
Iskolánkból 34 tanuló vett részt becsülettel és szép eredményekkel. A gyerekeket Kovács
Evelin és Osztrogonácz Miklós kísérte az uszodába. A városi selejtezőről az egyéni
versenyszámokban az I-III. helyezésig, a váltókban az I. és a II. helyezettek jutnak tovább a
Kecskeméten megrendezésre kerülő megyei fordulóra. Nagy örömünkre, 17 egyéni úszónk
jutott tovább, és mindhárom váltó, amely elindult a városi selejtezőn. Nagy létszámban
képviselteti magát iskolánk a megyei fordulón is.
Az alábbi eredmények születtek:
I. korcsoport fiú 50 m gyorsúszásban:
I. helyezett Czigány Zente 2. a, III. helyezett Matity
Marin 2. b
I. korcsoport lány 50 m gyorsúszásban:
I. helyezett Szabadi Lilla 2. a
II. korcsoport lány 50 m gyorsúszásban:
III. helyezett Pintér Panna 5. c
III. korcsoport A kategória fiú 100 m gyorsúszásban:
I. helyezett Csilics Márk 6. c, III. helyezett Czigány
Bánk 5. a

III. korcsoport A kategória lány 100 m gyorsúszásban:
I. helyezett Nagy Réka 6. c
IV. korcsoport A kategória fiú 100 m gyorsúszásban:
I. helyezett Barcsák Ambrus 7. c
I. korcsoport fiú 50 m hátúszásban:
III. helyezett Novoth Adrián 2. b
II. korcsoport lány 50 m hátúszásban:
I. helyezett Gibicz Darinka 5. b, II. helyezett Pintér Panna 5. c, III. helyezett Takács
Petra 3. a
III. korcsoport A kategória fiú 100 m hátúszásban:
II. helyezett Dombovári Kolos 6. b, III. Kiss Gergely 5. a
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IV. korcsoport A kategória fiú 100 m hátúszásban:
I. helyezett Barcsák Ambrus 7. c
I. korcsoport fiú 50 m mellúszásban:
I. helyezett Novoth Adrián 2. b, III. helyezett Mészáros Milán 2. b
I. korcsoport lány 50 m mellúszásban:
I. helyezett Szabadi Lilla
II. korcsoport fiú 50 m hátúszásban:
I. helyezett Novoth Kornél 4. c, III. helyezett Bánóczky Bence 3. d
II. korcsoport lány 50 m hátúszásban:
III. helyezett Hegyháti Gréta 5. b
III. korcsoport A kategória fiú 100 m mellúszásban:
I. helyezett Dombovári Kolos 6. b
III. korcsoport A kategória fiú 100 m pillangóúszásban:
I. helyezett Csilics Márk 6. c
III. korcsoport A kategória lány 100 m pillangóúszásban:
I. helyezett Nagy Réka 6. c
II. korcsoport fiú 4x50 m gyorsváltó:
I. helyezett Bánóczky Bence 3. d, Csanyik Balázs 3. d, Novoth Kornél 4. c, Pálfy Levente
3. a
II. korcsoport lány 4x50 m gyorsváltó:
I. helyezett Gibicz Darinka 5. b, Heckenberger Hanna 5. c, Hegyháti Gréta 5. b, Pintér
Panna 5. c
III. korcsoport A kategória fiú 4x50 m gyorsváltó:
I. helyezett Csilics Márk 6. c, Czigány Zente 5. a, Dombovári Kolos 6. b, Kiss Gergely 5.
a

Gratulálunk az összes versenyzőnek és sok sikert kívánunk a következő fordulóra is!
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