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Nemzetközi Kenguru Matematikaverseny
2018
„LEGYEN A MATEMATIKA MINDENKIÉ”
Idén március 20-án került megrendezésre a Nemzetközi Kenguru Matematikaverseny,
amelyen iskolánkból kilenc fő vett részt. A versenyző 3. évfolyamosoknak 24 feladatuk volt,
amit 60 perc alatt kellett teljesíteniük. Bács-Kiskun megyében több mint 200 harmadikos diák
oldotta meg a feladatokat, összesen majdnem 5000 tanuló vett részt a megmérettetésen ebben
a korosztályban.
Iskolánk tanulói az alábbi szép eredményeket érték el. Gratulálunk nekik!
Név
Csiby Júlia (3. c)
Tóth Tamás (3. c)
Demeter Maja Leila (3. b)

Medveczky Ákos (3. b)
Csorba Levente (3. b)
Horváth Emese (3. b)
Szabó Bence (3. b)
Bajai Zsombor (3. c)
Zoltai Gergő (3. c)

Megyei helyezés
3.
64.
72.
78.
100.
100.
155.
172.
188.

Országos helyezés
137.
1147.
1349.
1475.
2025.
2025.
3691.
4166.
4401.

Felkészítő tanár neve
Oszvald Éva
Oszvald Éva
Bajai Viktória
Bajai Viktória
Bajai Viktória
Bajai Viktória
Bajai Viktória
Oszvald Éva
Oszvald Éva
Oszvald Éva
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A képen a 3. c osztályos résztvevők láthatóak.
(Baloldalról: Bajai Zsombor, Zoltai Gergő, Tóth Tamás és Csiby Júlia.)

Kovács Brenda 5. a

Tóbiás Alexandra 5. a
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Részvétel országos angol nyelvi versenyen
A 6. évfolyam emelt szintű angol nyelvi oktatásban részesülő tanulóiból 9 fő nevezett
és vett részt az ELC Language Competition Venus kategóriájában meghirdetett országos
versenyen. A versenyzők a Theseus és Minotaur angol nyelvű könyvet olvasták el és adtak
számot tudásukról. A közel 2000 nevezett tanuló között diákjaink derekasan helytálltak,
hiszen a maximálisan elérhető 150 pontból mindannyian 110 pont felett szereztek. Külön
kiemelendő Varga Balázs teljesítménye, aki maximum pontos teljesítményével jelenleg
holtversenyben áll az első helyen, így részt vesz a mindent eldöntő utolsó fordulóban egy
általa megírt pályamunkával az ókori Görögországról.
Versenyzőink: Varga Balázs, Szendrődi Zalán, Csilics Márk, Magdali Ákos, Kocsner
Sebastián, Szerletics Emma, Farkas Dominika, Virág Dorina, Horváth Kristóf.
Sok szeretettel gratulálunk a résztvevő versenyzőknek!
Matheisz Éva angol nyelvi tanár

Csallóközi Izabella 4. c

Angol városi versmondó verseny
Az iskolai angol nyelvi fordulón 1. helyezett lettem. A városi versmondó verseny
2018. április 18-án délután volt.
A 7-8. évfolyamon öten indultak, az én korosztályomban pedig nyolcan. Iskolánkból rajtam
kívül Jámbor Adrián és Kőnig Márton vett részt a megmérettetésen. 3. helyezett lettem,
amiért nagyon boldog voltam.
Az egész családom és a felkészítő tanáraim nagyon büszkék voltak rám.
Szendrődi Zalán 6. c osztályos tanuló
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Észforgató matematika
A matematikaversenyt április 5-én, csütörtökön
rendeztük. Ilyen sokan még nem neveztek erre a versenyre,
reméljük ezek a kisdiákok továbbra is kedvelni fogják a
matematikát.
A versenyzők, miután megkapták a feladatsort, lázasan
nekifogtak a gondolkodásnak. Voltak könnyebb, gyorsabban
megoldható feladatok, és voltak olyanok, amelyek megoldása
több időt igényelt, szöveges feladat, szabályjáték, számképzés,
mértékegységekkel kapcsolatos igaz, hamis állítások. Biztos
vagyok benne, hogy minden résztvevő tanuló talált magának a feladatok közül olyat, amelyen
szívesen gondolkodott, és meg is tudta oldani.
Mindenki, aki vállalta a megmérettetést, elindult ezen a versenyen, már nyertes.
Örülünk a sok érdeklő diáknak, a legügyesebbeknek pedig gratulálunk! Továbbra is
legyetek nyitottak a problémák megoldására, törjétek a fejeteket!
Bakos Barbara

Városi verseny iskolánkban
2018. március 27-én iskolánk először rendezte meg a városi helyesírásversenyt,
amelyet Czinege Hajnalkával közösen szerveztünk.
Baja minden iskolájából érkeztek 3-8. évfolyamos versenyzők, akik írásban
mérettették meg magukat. Fontos, hogy a tanulók ugyanazon évfolyamon összemérhetik
helyesírási készségüket. A verseny céljai közt szerepel a tehetséggondozás, az anyanyelvünk
iránti szeretet, tisztelet kialakítása, a nyelvhasználat iránt érzett felelősségtudat megalapozása,
tudatos használata és fejlesztése.
A köszöntő után mindenki elvonult a kijelölt tanterembe, ahol tollbamondást írtak, és
feladatlapot töltöttek ki a tanulók. Ezután egy kötetlen beszélgetésre vártuk őket egy kis
meglepetéssel. Az alsó tagozatosok apró ajándékkal és minden tanuló emléklappal tért haza.
Az okleveleket és az ajándékokat a helyezést elérők ünnepélyes keretek között vehetik majd
át.
Köszönjük szépen a magyar nyelvet tanítók, az intézményvezető-helyettesek és a
tanítást segítő kollégák lelkiismeretes munkáját!
Serei Anita
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Játékos angol nyelvi verseny
2018. április 10-én, kedden délután az
Észforgató alsós tanulmányi versenysorozat játékos
angol nyelvi versenye került megrendezésre a
Stúdióteremben.
A 4. évfolyamos kis tehetségek háromfős
csapatokban mérték össze tudásukat. A játékos
feladatokat 8 csapat teljesítette remek eredményt
elérve. A tavaszt ünnepelve keresztrejtvényt
fejtettek, kirakóztak, memóriajátékot játszottak, rajzoltak, s volt, aki még táncra is perdült a
verseny végére az utolsó állomás víg dala hallatán. A verseny jó hangulatban telt, gyorsan
elrepült a 60 perc. Az első és második helyezett csapat az iskolánk által szervezett városi
versenyen bizonyíthat április 19-én. Sok sikert nekik!
A jövő tanévben is várjuk az érdeklődő 4. évfolyamos tanulókat egy mókás angol
délutánra!
Márti néni, Csilla néni, Timi néni

Városi Népdaléneklési Verseny

Március 28-án a Szent László
Általános Művelődési Központ Lukin
László Ének-Zenei Általános Iskola és
Alapfokú Művészeti Iskola adott
otthont a már hagyományossá vált
megmérettetésnek.
Dalos kedvű tanulóink az idén
sem tétlenkedtek. A zsűri - Magdali
Anna
és
Kovács
Annamária
népdalénekesek - életkor szerint három
kategóriában hallgatta meg a vállalkozó szellemű énekeseket.
A Katica Népdalkoszorú (5. b osztály) III. helyezést ért el, a Demeter Maja, Bócsa Réka,
Angyal Mirella MaRéMI-trió (3. b osztály) a zsűri különdíját kapta. Horváth Viktória (8. a),
Barákovics Máté (6. a) és Pápai Zsófia (4. a) szintén szép énekkel képviselték iskolánkat.
Felkészítőik: Döbrönteyné Csáki Beáta és Czinege Hajnalka.
Gratulálunk a szép eredményekhez!
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Húsvéti foglakozás a múzeumban
Szőke Panna 4. a
Nekem a tojásvadászat volt a legjobb. Tetszettek a feladatok én másra számítottam a
tojásvadászatnál. Eddig ez a legjobb foglalkozás, amin részt vettem. Sajnálom, hogy nem
néztük meg a raktárat. Majd még máskor is eljövünk.
Szabó Zalán 4. a
Nekem azért tetszett a mai nap, mert érdekes volt. Voltak régi vasalók, babák, sőt tojások is.
Részt vettünk egy vetélkedőn, én az Ákost választottam.
Kassai József 4. a
A mai délutánon a Türr István Múzeumban jártunk. Az első része foglalkozás volt.
Megbeszéltük a húsvét szokásait. Felmentünk egy lappal együtt a raktár részbe, ahol tojást
kellett keresni. Nekem nagyon tetszett!
Nagy Zsombor 4. a
A mai délutánt a Türr István Múzeumban töltöttük. Először a húsvétról beszélgettünk, aztán a
raktárban tojásvadászat volt. Én nagyon jól éreztem magam a mai délutánon.
Radics Barnabás 4. a
Nagyon jó volt a Türr István Múzeumban. Először egy kicsit a húsvétról beszélgettünk, utána
következett a tojásvadászat. Nehéz volt egy picit, de könnyítette, hogy lehet egy csoportban is
dolgozni. Nagyon jól éreztem magam.
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Ismerkedés a 3D nyomtatóval
„A Digitális Témahét fő célja a digitális pedagógia módszertanának népszerűsítése és
elterjesztése a köznevelésben. A program fontos törekvése, hogy a digitális kompetenciafejlesztés az informatikaórán túl kiterjedjen más tantárgyakra is. A résztvevő pedagógusok és
diákok változatos és kreatív iskolai projektek keretében fejleszthetik képességeiket
technológiával támogatott tanulás során.”
http://digitalistemahet.hu/temahetrol
A program keretében a 6. a osztály rendhagyó órán vett részt a Bajai SZC Türr István
Gazdasági Szakgimnáziumában. Csoportmunkában „dolgoztak” diákjaink. Amíg a
tanulócsoport egy része a már több alkalommal megismert, kipróbált robotprogramozástudásukat fejleszthette tovább, addig az osztály másik fele a 3 dimenziós nyomtatóval
ismerkedett. Interaktív előadás formájában sok-sok hasznos és érdekes információt hallottak a
gyerekek erről az igazán 21. századi módszerről, természetesem rögtön látható és kézzel
fogható produktumokat eredményezve.
Ezúton is köszönjük Daka Mónika tagintézmény-vezető asszonynak és
munkatársainak segítőkész és áldozatkész munkáját!
Farkasné Gelley Viktória osztályfőnök
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DIGITÁLIS TÉMAHÉT

Első alkalommal regisztrált iskolánk az országosan
megrendezett Digitális Témahétre április 9. és 13. között. A
témahét során a pedagógusok és a diákok egyaránt betekintést
nyerhetnek abba, hogy a mindennapos oktatás folyamatába
milyen kreatív, játékos, mindenki által elsajátítható módon
épülhet be a digitalizáció, az internetalapú technológiák
használata.
Pedagógusaink fontosnak tartják, hogy tanulóink már kisiskolás
korban elsajátítsák a digitális alapkészségeket, hiszen ez teszi lehetővé, hogy mind a
hétköznapok során, mind majdani munkavállalóként a lehető legjobban kihasználják
digitalizált világunk előnyeit. A Digitális Témahét fő célja a digitális pedagógia
módszertanának népszerűsítése és elterjesztése a köznevelésben. A program fontos törekvése,
hogy a digitális kompetencia-fejlesztés az informatikaórán túl kiterjedjen más tantárgyakra is.
A résztvevő pedagógusok és diákok változatos és kreatív iskolai projektek keretében
fejleszthetik képességeiket technológiával támogatott tanulás során. A 2017/2018-as tanévben
kiemelt szempont a médiatudatosságra való nevelés, a gyermekvédelem és a digitális
közgyűjtemények használata.
A Témahét során kipróbálhatják tanárok és diákok azokat a digitális taneszközöket, valamint
tankönyv- és tartalomfüggetlen digitális fejlesztő játékokat, amelyek fejlesztik az iskolások
gondolkodását, valamint ingyenesen vehetnek részt partnerek által biztosított programokon.
Akit érdekel, további
http://digitalistemahet.hu/

részleteket

találhat

a

Digitális

Témahét

honlapján:

Liskáné Svecz Andrea

Döbrentei Laura 5. a
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Hetedikesek látogatása a Pethő Zsolt emlékkiállításon
A Türr István Múzeum és az
Országos Széchenyi Könyvtár Pethő Zsolt, a
magyar
rajzfilmkészítés
történetének,
fénykorának
egyik
karizmatikus
személyisége előtt tiszteleg a Nagy István
Képtárban látható emlékkiállításával. Az
Országos
Széchenyi
Könyvtár
Zeneműtárával együttműködésben rendezett
kiállítás 2018. január 17 – június 30. között
látogatható Baján. Ezt kereste fel énekóra
keretén belül két hetedikes osztály.
Idézetek a látogatás után a tanulók által megfogalmazott gondolatokból:
„A látogatás első részében a Nagy István festményeiből készült állandó kiállítást néztük meg.
Ezután megtekintettük a „Kis zenék nagy mestere” című részét a képtárnak. Az animációs
mesék számunkra csak 20-25 percig tartanak, de az alkotók számára akár több napba is
beletelhet azok elkészítése.”
„Gyermekkoromban rengeteg rajzfilmet néztem, naphosszat dúdolgattam zenéit. Kedvenc
játékaimat is mesék szereplőiről neveztem el. Ezzel a kiállítással feleleveníthettem a kiskori
emlékeket, többet tudtam meg a személyiségemet befolyásoló hősökről. Mindenképp
élménydús kiállítás volt!”
„Láthattuk, hogy hogyan készül el egy rajzfilm és azt is, mennyi időt vesz igénybe.
Hallhattuk, hogy milyen hangszereket használtak a filmzenék elkészítéséhez, és
megnézhettünk különböző trükköket is.”
„Nagyon megdöbbentő, hogy hányan és mennyi ideig dolgoztak egy-egy rajzfilm
elkészítésén, hogy más jól szórakozzon. Kimondottan megfogott, hogy meghallgathattuk a
régi animációs mesék zenéjét. Biztos, hogy ellátogatok még a képtárba!”
UNZs
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Szép eredmény az elsősegély-nyújtó versenyen
Iskolánk tanulói 2018. április 9-én városi
elsősegély-nyújtó versenyen vettek részt a
Belvárosi Közösségi Házban. A versenyt a bajai
Vöröskereszt szervezte és több bajai mentőtiszt,
valamint védőnő is részt vett a zsűrizésben.
A versenyzőknek elméleti és gyakorlati
állomásokon kellett helytállniuk. A gyakorlati
feladatok között szerepeltek a csonttörés, hasi
sérült ellátása, agyrázkódást szenvedett beteg, a
vérzés, az eszméletlen beteg ellátása, a felnőtt-,
és a csecsemő újraélesztése is.
A csapatot a 8. évfolyamosok közül Németh Diána, Csendom Olivér Alexander, Illi Ferenc
Ádám, Király Balázs, Kovács Koppány Máté és Fekete András képviselte.
A területi versenyen sikerült 1. helyezést elérni, így a május elején megrendezésre kerülő
megyei versenyen általános iskolás kategóriában ők képviselhetik városunkat.
A tanulók nagyszerűen szerepeltek és rengeteg élménnyel gyarapodtak!
Köszönjük nekik a remek felkészülést, és a továbbiakban is sikeres versenyzéseket
kívánok!

Nagyné Szabián Zita iskolavédőnő
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Víz világnapja 2018
Iskolánk 8. b és a 7. b osztályos tanulói március 29-én vettek részt a város által
szervezett Víz világnapja rendezvényen. A Sugó-parton, a csúszka-pálya mellett gyűlt össze
több száz általános iskolás. Flasmob jellegű megmozdulásként, minden résztvevő lement a
partra és egymás kezét megfogva egy kb. 100 méter hosszú élőláncot alkotott. Radnóti Miklós
intézményvezető volt az esemény előadója. Elsőként felhívta a figyelmet az ivóvíz
fontosságára és annak védelmére. Bátorította a gyerekeket, hogy mindenki a maga
környezetében tegye meg azt a keveset, amire szükség van a természet védelmében. Majd egy
szemléletes példán keresztül számolta ki közösen a gyerekekkel, hogy a Sugovica 100
méteres szakaszán lévő vízmennyiség hány napig lenne elegendő Baja lakosságának. A 8. b
osztály tanulói egy versrészlettel színesítették a programot.
Záróeseményként egy kisfiú bedobott egy üzenetet hordozó palackot a Sugovicába,
amit utána rögtön ki is halásztak.
Az idei év szlogenje, hivatalos jelmondata:
Védd természetesen!
Vörös Róbert

Kelemen Áron fotója
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Napközis játszóház
A tavaszi szünet előtti napon, immár sokadik alkalommal húsvéti játszóházat
tartottunk a napközis gyerekeknek. Öt helyszín közül lehetett választani. Volt tojásfestés,
húsvéti képeslap készítése. Akik mozgásra vágytak, a belső udvaron ügyességi játékokban
vehettek részt. Azok a gyerekek, akik inkább nyírni és ragasztani szeretnek, spatulából tavaszi
virágot, illetve műanyag kanálból tyúkot készíthettek. Mindenki megtalálhatta a kedvére való
tevékenységet. A játszóházi program ismét jó hangulatban telt.
Mészáros Éva napközis munkaközösség-vezető
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Tavaszköszöntő túra
2018. április 14-én a Pécs feletti hegytetőn próbáztunk. Kb. 50 fővel vágtunk neki a
hegyeknek. A túra első szakaszában a Vidámpark és a Misina-tető közötti emelkedőt leküzdve
haladtunk felfelé. Az 534 méter magas csúcsra érve feltekinthettünk Pécs város egyik
jelképére, az 1960-as években épült, 175 méter magas TV-toronyra. Egy rövid szünet után a
hegy nyergén folytattuk utunkat a szépen kialakított hegyi kirándulóúton. Menet közben
megcsodálhattunk sok-sok szép növényt pl. a védett illatos hunyort. Később még
medvehagymát is láthattunk, érezhettük az illatát, és sokan még gyűjtöttek is belőle egy-egy
csokorra valót a pogácsasütéshez. Utunkat folytatva hamarosan újabb pihenőhelyre érkeztünk,
az 1950-es években épült, teraszos jellegű Kis-Tubes kilátóhoz. Szemet gyönyörködtető
kilátás nyílt a városra, a déli hegyoldalak szőlőire, és a messzi távolban még a Villányihegység is látszott. Ezután újabb rövid séta következett, hamarosan felértünk a Tubes 611
méter magas csúcsára, ahol egy magas kőkilátóra felmászva megcsodálhattuk az alattunk
elterülő szép tájat. A gyönyörű panoráma miatt megérte felmenni a toronyba. Miközben az
erdei ösvényeken gyalogoltunk, több alkalommal találkoztunk a pécsi tájfutó versenyzőkkel,
félrehúzódva elengedtük és szurkolva biztattuk őket. Ezután már a déli, napsütötte
hegyoldalon ereszkedtünk a pécsiek által nagyon kedvelt erdei tornapálya ösvényén, egészen
a Mandulás kemping melletti játszótérig, ahol bő fél órát maradtunk. Volt, aki kényelmesen
hátradőlve a ragyogó napsütésben sütkérezett, de sokan éltek a lehetőséggel, és kipróbálták a
nagyszerű szabadtéri játékokat. Pihenve, felfrissülve még némi séta várt ránk. Az Állatkert és
az erdei kisvasút mellett haladva hamarosan megérkeztünk a parkolóhoz, ahol járműveinket
hagytuk. Kicsit fáradtan, de szép élményekkel gazdagon indultunk hazafele.
Kérem, figyelje mindenki iskolánk weboldalát, és a faliújságot, hiszen hamarosan itt a Szállj
vízre! elnevezésű próbánk, ami sárkányhajós evezés. Aki még nem jelezte, milyen
pólóméretet kér, esetleg túraigazolványt még nem adott le, kérem, mielőbb keresse Metzinger
Rózsa Ibolyát az irodájában.
Balatoni Zsolt

13

VONATKERTI NAPLÓ

XXVIII. évf. 8. szám (280.)

2018. április

Tantestületi kirándulás Bikalra
Április 18-án, szombaton a tantestület egy része Bikalra utazott, ahol részt vettünk egy
pedagógusok részére meghirdetett nyílt napon.
Az élménybirtokon egy középkort idéző városka utcáit, a különböző mesterségek
műhelyeit, a fogadót, színházi előadásokat és egy lovagi tornát nézhettünk meg.
Aki kedvet érzett hozzá, az részt vehetett kézműves foglalkozásokon, felpróbálhatott korabeli
ruhákat, lovas kocsival körbejárhatta a birtokot vagy pihenhetett a kis tó partján. Az
időjárásnál csak a kollégák kedve volt napsugarasabb, mindenki feltöltődve, jókedvűen indult
haza a nap végén.
A jövőben mindenki szívesen vinne kirándulni osztályokat is erre a mesebeli helyre.
Buzásiné Berényi Márta

Antal Péter 4. c
14

XXVIII. évf. 8. szám (280.)

2018. április

Angol
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Mein Wocchenende

Sándori Sarolta 7. a
15

Német

Am Samstag sind wir nach Szeged gefahren, und dort den Tierpark besucht. Ich mag
sehr die Tiere, deshalb war ich sehr begeistert.Wir sind um 10 Uhr angekommen, und bis 13
Uhr in dem Park spazieren gegangen. Am besten hat mir Robben_Show gefallen. Die
Elefanten, Giraffen, Affen, Papageien waren auch sehr interessant. Am Ende haben wir ein
Foto beim Eingang gemacht. Das Wetter war sehr schön. Ich habe mich sehr wohl gefüllt.
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Karate
Márciusban került megrendezésre a XXIII. Széki Kupa WKF karatebajnokság. A
versenyen 550 fő és 41 egyesület mérte össze tudását. Iskolánkból Gál Kamilla aranyérmet
szerzett 12-13 50 kg kumite kategóriában.
2018.04.1.-én, Kőszegen rendezték meg az SKI Magyarország országos ippon shobu
karatebajnokságot. Gál Kamilla súlycsoportjában megnyerte a bajnoki címet.
Gratulálunk Kamilla!

Ikladi Viktória 5. a

Frányó Csenge 5. a

16

VONATKERTI NAPLÓ

Sport

XXVIII. évf. 8. szám (280.)
Szép eredmények kyokushin karatéban

2018. április

Sport

A Bajai Eötvös József Általános Iskolát az idei tanévben 3 tanuló képviselte
kyokushin karatéban a Diákolimpia országos döntőjében, amit 2018. március 31-én, Vácott
rendeztek meg. A testpáncél nélküli küzdelmek kemény csatákat hoztak. Emelieze Ágoston
40 kg-os súlycsoportban a II., míg Antal Péter 45 kg-os súlycsoportban III. helyezést ért el!
A harmadik résztvevő Herceg Martin volt, aki szintén keményen küzdött, de mivel a
résztvevők száma miatt egyenes kiesés volt, az első körben búcsúzott.
Oroszi Ágnes szülő

Birkózás
Barna továbbra is jó formában menetel. 2018.03.31-én Mezőhegyesen rendezték meg
a Nemzetközi meghívásos Nyuszi Kupát, ahol Gregus Barnabás Diák I. 50 kg-ban a II. helyen
végzett.
2018.04.07-én Csongrádon járt a Délterületi Szabadfogású Bajnokságon, ahol Diák I.
50 kg-ban szintén a II. helyen végzett, így továbbjutott az országos döntőre, ami április 21-én
lesz.
Hajrá Barna!
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Kosárpalánta
Az idei tanévben induló Kosárpalánta Program jóvoltából 242 diák részesült
ajándékban Húsvét alkalmával. Minden diák pólót, kulacsot és tornazsákot kapott. Ezen kívül
a kosárlabda tömegsporton, Kisiskolás Városi bajnokságban, illetve diákolimpián résztvevő
tanulók egy kosárlabdamez fölsőt is kaptak. A 4. c tanulóit idén sajnos nem tudtuk
szerepeltetni a programban, ellenben ők is kaptak egy-egy mezt ajándékba.

Jr. NBA és Kisiskolás Kosárlabda Kupa
Az iskola fiú kosárlabdacsapata az amerikai mintára elindított bajnokságban kivívta a
továbbjutást.
A csoportmérkőzések során 7 győzelemmel és 1 egyetlen pontos vereséggel zárt.
A 2005-2006-2007-es fiúkkal várjuk a következő mérkőzést.
A 2008-as születésű fiúkkal pedig szépen fejlődünk, hogy minél több győzelemmel zárjuk a
tanévet!
Hajrá Gyaxi!
Radnóti Miklós intézményvezető
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Labdarúgás
2018.04.11-én iskolánk leány labdarúgó csapata végre megmérethette magát. A Városi
Labdarúgó Diákolimpián ismét címvédésre került sor. 3 éve sikerül lányainknak megnyerni a
városi döntőt és ez most sem volt másképp. A jó hangulatú és sportszerű tornán 5 csapat vett
részt: Szentistván, Sugovica, Bácsalmás, Újváros és a Gyaxi csapata. A lányok 3 meccset
magabiztosan hoztak, azonban az utolsó döntő mérkőzés rendkívül izgalmasra sikeredett. A
Szentistván csapatával döntetlent játszottunk, így büntetőrúgásokra került sor. Bravúros
kapusteljesítményünknek és Czvetnics Dorka pontos találatának köszönhetően a lányok
továbbjutottak a megyei döntőbe, amely 2 hét múlva kerül megrendezésre.
Csapattagok: Czvetnics Dorka, Kovács Brenda, Szalai Elizabet, Szalai Natália,
Király Kíra, Pálfi Tímea, Pálfi Ágnes.
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Bronzos lányok
Bácsalmáson 2018. április 14-én rendezték meg idén a VII. Zsóka Kupát.
A Bajai Eötvös József Általános Iskola női szertornászai bronzéremmel zárták az idei tanév
számukra utolsó vidéki versenyét.
II. korcsoport: III. helyezés (csapattagok: Angyal Mirella, Barabás Liliána, Berencsi Kata,
Csallóközi Izabella, Hesz Borbála, Nagy Valentina).
III-IV. korcsoport: III. helyezés (csapattagok: Emelieze Emma Isioma, Geresdi Emese,
Kollár Fanni, Matula Tamara, Marusa Jázmin, Nagy Luca, Papp Regina).
Edzők: B.Sz. Gábris Virág - Kovácsné Vida Magdolna - Fazekas Emőke
Gratulálunk a lányoknak a szép eredményhez, s köszönjük a felkészítőknek a munkát!
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Úsztunk!(a boldogságban is! )
2018. március 24-én Hódmezővásárhelyen rendezték az Országos Úszás Diákolimpia
döntőjét a III-IV. korcsoportos diákok számára. Iskolánk öt tanulója versenyzett ,,A’’
kategóriában.
Nagy Réka egyéni számában 100 m pillangón az előkelő 19. helyet szerezte meg, fiúváltónk
pedig a 12. helyen végzett.
A váltó tagjai: Csilics Márk, Czigány Bánk Hunor, Dombovári Kolos, Kiss Gergely.

2018. március 25-én a II. korcsoportos lányok „szálltak” vízbe. Szoros benyúlást követően
Gibicz Darinka nevezési idejét megdöntve 10. lett női 50 m hátúszásban.
Iskolánk lány váltócsapata 2000 csapat közül jutott tovább a döntőbe, ahol a lányok szintén
több másodpercet javítva a 8. helyen végeztek. A váltó tagjai: Gibicz Darinka, Heckenberger
Hanna, Hegyháti Gréta, Pintér Panna.

Gratulálunk mindenkinek! Büszkék vagyunk rátok!
21
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GYAK-SÍ TÁBOR 2018
2018. március 13-án iskolánk nagy hagyományokkal bíró sítábora az ausztriai GosauHintertal falucskába érkezett. A Nyugat-Dachstein hegyei által övezett szállás néhány
percnyire volt csak a sípályáktól. A 72 főből álló csapatunk így minden nap teljes
menetfelszerelésben, síbusszal utazott a pályákig. A hó minőség sajnos nem volt mindig
kifogástalan, volt részünk kásás, fagyos, de 20 cm frissen hullott porhóban is. Összességében
azonban mindenki találhatott magának megfelelő pályákat, ahol tovább pallérozhatta tudását.
A kezdők Barna bácsi kezei között ismerkedtek az alapokkal. A közép haladók Döbrönteyné
Csáki Bea néni segítségével csiszolták tudásukat, míg a haladóknak Orsi néni segített. A tábor
szervezéséért, az előkészületekért pedig Katanichné Kati néni volt a felelős. Örömmel
jelenthetjük ki, hogy sérülés nélkül, szép élményekkel telten érkeztünk haza március 18-án.
Reméljük, ez a több évtizedes múltra visszatekintő tábor még sokáig megmaradhat
iskolánk szabadidős kínálatában!
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