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Bajai Eötvös József Általános Iskola
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„Carpe Diem! Élj a mának! Hogy mi lesz holnap, azt ne
kutasd! A sors ahány napot nyújt, vedd nyereség
gyanánt….” Hajlamosak vagyunk néha elfelejteni ezt a
horatiusi gondolatot és talán ezért is kell iskolába járnunk,
hogy megismerjük e bölcsességeket! Úgyhogy nincs mit
tenni, adjuk meg magunkat a szeptembernek, az októbernek
és a többi hónapnak egészen júniusig. Év közben jönnek
majd az új élmények. Kívánom, legyen minél több örömünk
ebben a tanévben!
Köszöntöm az Eötvös József Főiskola részéről Dr.
Szilágyiné Dr. Szinger Ibolya rektorhelyettes asszonyt, dr.
Kanizsai
Mária
intézetigazgatót,
valamint
megkülönböztetett tisztelettel köszöntöm iskolánk
címzetes igazgatóját, dr. Cseh Béla igazgató urat - örülünk,
hogy itt van, és mindannyiunk nevében kívánok jó
egészséget neki!
Nos…becsengettek, elkezdődött az új tanév, bennünk vannak még a nyár történései,
ugyanakkor néhány megválaszolatlan kérdés bizonyára kavarog már bennünk, bennetek.
Vajon milyen lesz újra az iskolában, lesznek-e új tanárok, új osztálytársak, ki mellett ülök
majd, mi változott meg nyár óta? Kezdetben ugyan kicsit nehéz lesz ismét korán kelni, több
órát egy helyben ülni, újra tanulni, leckét írni, de fokozatosan mindannyian megszokjuk a
napirendet, és lassan minden a helyére kerül.
Mint ahogy helyére kerültek a felújítás követően a szekrények, a padok és egy kicsit
megújulva, tiszta szép környezetben várunk mindenkit. Köszönet ezért mindazoknak, akik
segítették ezt a munkát. Sokan, sokat tettek érte.
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Szeretnék bemutatni 3 új pedagógus kollégát: Nemes Anikót, aki angoltanárként segíti a
munkánkat, Szász Endréné Ivettet, aki angolórák mellett napközis feladatot lát el, valamint
Szűcs Dórát, aki szintén elsősorban napközis nevelőként dolgozik ebben a tanévben.
Kedves Nebulók, Kedves Elsősök! Sokan irigykedve nézünk rátok mi, felnőttek, hiszen
csillogó szemmel, kicsit megszeppenve, nagy izgalommal várjátok az első perceket...és ez így
van jól…kaland, barátság, sok-sok tudás, megannyi boldog pillanat vár benneteket. Akik az
örömben osztoznak veletek és gondoskodó odaadással, elhivatottan segíteni fognak nektek az
1/a osztályfőnökeként, Kovácsné Horváth Zsuzsanna, napközis kollégája Balatoni Zsolt, az
1/b osztályfőnökeként Paszterkóné Zavaros Katalin, napközis kollégája Szász Endréné.
Mosolygós napokat kívánok nekik!
Kedves Szülők! Továbbra is arra kérem Önöket, vigyék hírét, vigyék jó hírét iskolánknak, és
tisztelettel kérem Önöket, közösen, egymást segítve neveljünk, hiszen célunk ugyanaz, vagyis
hogy emberré, értő, érző, életre való felnőtté váljanak gyermekeink!
Kedves Kollégák! Magunktól csupán annyit kérek, hogy legyünk tudásunk erősítői, a
bölcsességek közvetítői. Legyünk türelmesek, nagylelkűek és kitartóak!
Kedves Tanulóifjúság! Bár az iskolai élet sokszor nektek a tanulásról, nekünk a tudás
átadásáról és nevelésről szól, de legalább ugyanekkora arányban kell, hogy szóljon az
élményekről, a barátságról, a jó hangulatról. De nem lesz mindennap jókedvünk, ekkor kell,
hogy segítsenek a barátok, vagy te magad keresd meg a mindig mosolygós Kálmánczhelyi
Ildikó tanárnőt, aki garantáltan felvidít majd!
Végül Gyurcsó István, néhai szlovákiai magyar költő Biztató című versével köszöntök
mindenkit, mert mindnyájunknak – pedagógusoknak, diákoknak, szülőknek egyaránt – nagy
szükségünk van biztatásra, buzdításra, hogy legyen bennünk elég erő és akarat a mindenkori
újrakezdéshez és a mindennapokhoz:
Legyen bár dolgunk ezernyi,
hozzá örömünk szemernyi,
ne féljünk soha szeretni,
tudjunk őszintén nevetni.
Múljanak évek rakásra,
ne múljon egy sem bukásra,
ébredjünk fényre, sugárra,
mindig és holnaputánra.
Ezzel a 2018/2019-es tanévet megnyitom. Köszönöm, hogy itt lehetek és köszönöm, hogy
meghallgattak!

2

VONATKERTI NAPLÓ

XXVIII. évf. 11. szám (283.)

2018. szeptember

Képek az évnyitóról:
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További felújítás, fejlesztés az iskolában
Az új tanév megszépült, megújult környezetben kezdődött. Kicserélték a nyílászárókat
és a tantermek padozata is felfrissült.
A következő időszakban a külső területre szeretnénk fókuszálni. Pályázati pénzből a
hátsó udvarrészben egy 15 eszközből álló fitneszparkot telepítünk, amelyet testnevelésórán és
a napközis időszakban egyaránt használhatnak a diákok felnőtt felügyelete mellett. Várhatóan
október elején kerül átadásra.
A szülők segítségével pedig az ülőalkalmatosságokat szeretnénk bővíteni, cserélni, felújítani a
tanév során.
Informatikai eszközökre is pályáztunk, így a tanév során lesznek osztályok, akik tablet
segítségével sajátíthatnak el ismereteket.
A HATÁRTALANUL pályázat segítségével közel 60 diák és 3 pedagógus a Vajdaságba
látogatott és tért haza élményekkel. Élménybeszámoló a következő számban lesz.
Radnóti Miklós intézményvezető

JUBILEUMI ÜNNEPSÉG
Intézményünk,
a
Bajai
Eötvös József Általános Iskola az
idei évben évfordulókat ünnepel.
Iskolánk falai 75 éve adnak otthont
az oktatásnak, valamint 140 éve
annak,
hogy
városunkban
elkezdődött
a
tanítójelöltek
felkészítése a pedagógusi pályára, amelyhez mi, mint gyakorlóiskola 60 éve kapcsolódtunk.
A jelentős évfordulók méltó megünnepléséhez programsorozatot szervezünk. A jubileumi
napok tervezett időpontja 2018. november 16-17. (péntek–szombat). Pénteken jelenlegi
tanulóinknak, szombaton 15 órától pedig az iskolához egykoron vagy még a mai napon is
szorosan kapcsolódó felnőtteknek, meghívott vendégeinknek szervezünk programokat.
A tanulóknak az alábbiakat ajánljuk (a legjobb pályamunkák díjazásban részesülnek, majd
kiállítjuk azokat):
1. Anyukám, apukám is Gyaxis volt - fogalmazásokat várunk ebben a témában.
2. Rajzpályázat az iskola múltjáról, jelenéről, jövőjéről alsó tagozatosok számára –
a részletes felhívást megtaláljátok az osztály faliújságján.
3. Fotó- és kisfilmpályázat az iskola múltjáról, jelenéről, jövőjéről felső
tagozatosoknak - a részletes felhívást megtaláljátok az osztály faliújságján.
Kérem, hogy sokan éljetek a lehetőséggel!
Radnóti Miklós intézményvezető
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Jó tanuló, jó sportoló
2017/2018

-

Iskolánkban hagyomány, hogy Jó tanuló, jó sportoló címen vándorserleget kaphat az
a tanuló, akinek nincs négyesnél gyengébb osztályzata, rendszeresen sportol, és
kiemelkedő sporteredményeket szerzett az adott tanítási évben.
A nevelőtestület döntése alapján fiú kategóriában az idei tanévben a vándorserleget
Bor Gábor 6. c osztályos tanuló kapta.
A vándorserleget a tavalyi jutalmazott, Horváth Dávid adta át Bor Gábornak.
Gábor eredményei:
A kosárlabda U-14 korosztályos fő táblás csapat tagja. A Junior kosárlabda NBA
legjobb 8 közé jutott csapat tagja. Megyeválogatott.
A mezei futóverseny városi diákolimpiai fordulóján egyéniben 2., csapatban első; a
megyei fordulóban, egyéniben 5., csapatban 2. helyezett, országos döntős csapat tagja.
Az atlétika városi diákolimpián a III. korcsoportos 1. helyezett csapat tagja.
A 6 év alatt mindig lehetett rá számítani az iskolai sportrendezvényeken: volt
labdarúgás, vízilabda, úszóváltóban is csapattag.

A nevelőtestület döntése alapján leány kategóriában az idei oktatási évben az elismerést két
8. b osztályos tanuló vehette át: Pálfi Ágnes és Pálfi Tímea.
A vándorserleget a tavalyi díjazott, Bődi Csenge adta át Pálfi Ágnesnek és Tímeának.
Eredményeik:
- A Bajai Női Kosárlabda Klub csapatával 7. helyezettek a Kadett Országos
Bajnokságon.
- Az iskolánk lány focicsapatával városi, majd megyei diákolimpiai bajnokok, és
országos döntő 12. helyezettek.
- A városi atlétika diákolimpiai bajnokságon a IV. korcsoportos 1. helyezett csapat
tagjai.
- Az intézményünkben töltött 8 év alatt mindig lehetett rájuk számítani az iskolai
sportrendezvényeken.
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KITŰNŐ TANULÓK
2017/2018. tanév
2. a

4. a
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Czigány Zente Örs
Döbröntey Márton Endre
Jagicza Gergő
Kazy Levente Mór
Komlósi Luca
Módos Igor
Pauk Viktor
Peták Emma
Simon Szintia

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Antal Anna Luca
Csengeri Lili Borbála
Himmelmájer Virág
Illés Dorina
Matity Marin
Matula Ákos Mór
Mészáros Milán
Miklós Nóra
Radnóti Soma
Tóth Baján

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Hegyi Hunor
Mintál Géda
Prodán Balázs
Szalontai Ádám
Szerletics Gellért
Szignár-Ikotics Nimród
Takács Petra

1.
2.
3.
4.
5.

Bócsa Ábel
Csorba Levente
Horváth Emese
Medveczky Ákos
Szabó Bence

2. b

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Csiszér Hanna
Fercsák Flóra Cecília
Kalmár Kinga
Kassai József
Kovács Márk
Márton Viktória
Mőzl Nóra
Pápai Zsófia
Radnóti Huba
Romenda Luca
Szőke Panna
Várnai Hunor

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Barabás Liliána
Csiszér Boróka
Gyuricza Luca
Köő Dávid
Markó Nadin
Mészáros Bálint
Pálfi Enikő
Rybárik Balázs
Rybárik Máté
Vida Luca

4. b

3. a

4. c

3. b

1. Antal Péter
2. Emelieze Emma Isioma
3. Kollár Sára

5. a

3. c

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Balogh Dorka
Brachinger Zalán
Czigány Bánk Hunor
Halmágyi Kitti
Ikladi Viktória
Kazy Zsigmond
Matos Máté

5. b
1. Csiby Júlia
2. Pilisi Amanda Zsuzsanna
3. Tamaskó Dominik Zalán

1. Nagy Luca
2. Oberhauser Boglárka
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6. a
1.
2.
3.
4.
5.

Csanyik Balázs
Csorba Barnabás
Eichardt Janka Éva
Millunov Gréta
Obermann Zoé

1.
2.
3.
4.

Gergely Fanni
Jeszenszky Zétény
Pálmai Laura
Weidinger Nóra

6. b
1. Dáné Janka
2. Kékesi Viktória
7. a: Kassai Anna
7. b: Döbrentei Kitti, Peller Tamara Panka
8. b: Pálfi Ágnes

Jeles tanulók
2017/2018. tanév
2. a

4. a
1.
2.
3.
4.

Énekes András Máté
Hidasi Kinga
Onódi Eszter
Várnai Villő

2. b

1.
2.
3.
4.

Agócs Péter
Kovács Hanna
Módos Gréta
Stetina Anna

4. b
1. Novoth Adrián

3. a

2. Kapots Léda
3. Köő Dorina

4. c
1.
2.
3.
4.
5.

Berta Viviána
Horváth Maja
Horváth Vencel
Pálfy Levente
Wagner Nóra

3. b

1. Csallóközi Izabella Vincencia
2. Emelieze Ágoston Kenenna

5. a
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Angyal Mirella
Demeter Maja Leila
Kalmár Szabolcs
Pap Dominika Renáta
Szalai Szonja
Takács Rebeka Mária

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Czégényi Viola Gabriella
Cziczovszki Zsolt Noel
Lehoczky Gabriella
Miskolczi Viktória
Tóth Tamás
Varjassy Dorka

1.
2.
3.
4.

Balogh Szonja
Bohner Áron
Karagity Ádám
Révi Benedek

3. c

1.
2.
3.
4.

Kovács Brenda
Ódor Viktória
Szántó Noémi
Vörös Emma

5. b

3. d

1. Gibicz Darinka
2. Hesz Borbála
3. Kékesi Liza

5. c
1. Borbély Balázs
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6. b
1. Derekas Blanka
2. Petrovácz Ádám

6. c
1. Halmágyi Kata

8. a
1. Gedovics Eszter
2. Horváth Vivien
3. Osztrogonácz Dóra

8. b
1. Németh Diána

Az év napközise
2017/2018
Minden esztendőben Az év napközise elismerést kaphatja az a tanuló, aki példás magatartása
és szorgalma mellett kiemelkedő munkát végez napközis közössége életében. Az idén Miklós
Csenge 4. a osztályos tanuló részesült az elismerésben.

Tóth Lilla 1. a 8
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Más iskolából érkeztek
2018/2019
1. b osztály:
Boulsbee Marco Cyril
Hérány József
2. a osztály:
Boulsbee Olever
2. b osztály:
Hérány István
Lakatos Dénes
3. a osztály:
Majoros Zétény
Majoros Zsolt
Németh Áron
3. b osztály:
Jerkovics Mladen
Rittgaszer Bence
4. b osztály:
Hérány Ferenc
5. b osztály:
Rittgaszer Bálint
5. c osztály:
Adorján Adrienn Vivien
Szabó Bence
Zsilinszki Roland
6. c osztály:
Terdik Zalán
7. a osztály:
Adorján Richárd
Baráth Alexandra Erzsébet
Kordé Bíborka

Hérány Ferenc 4. b
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Új kollégáink 
Nemes Anikó
A
tavalyi
tanévben
a
Türr
István
Szakgimnáziumban tanítottam nemcsak általános angol
nyelvet, hanem irodai, ill. informatikai szaknyelvet is.
Szeptemberben itt a Gyaxiban kapcsolódtam be
az intézményben folyó magas szintű nevelő-oktató
munkába. Pécsen kezdtem tanítani egy általános
iskolában, majd egy rövidebb kitérő után (4 évig
tengerjáró hajón dolgoztam) visszatértem Bajára.
Főként
nyelviskolákban
oktattam
Baján
és
Szekszárdon, majd 2009-2017 között ismét egy 'kis'
utazás következett, ezúttal Angliába. Családommal
tavaly nyáron költöztünk haza onnan.
Több mint 10 évig kosárlabdáztam az egykori Eötvös József Tanítóképző Főiskola II.
osztályú női kosárlabda csapatában. Első edzőm Bátori Magdi néni volt! Szabadidőmben
most is szívesen kosarazom a családommal, ezen kívül szeretünk kerékpározni, filmeket
nézni, kirándulni.
Bízom benne, hogy az angol nyelv elsajátításával kitágul majd számotokra is a világ.
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Szász Endréné
Gyermekkoromban gyakran játszottam „tanító néniset”, s mára közel 30 éve vagyok a
pályán.
Sok szép évet töltöttem el az egykori Központi Általános Iskolában, majd a Sugovica
Sportiskolai Általános Iskola
Kiscsávolyi Tagiskolájában.
Első
pillanattól
kezdve
rendkívül rokonszenves volt
az iskola vidám légköre,
sokoldalúsága,
gyermekközpontúsága,
programja, amelyet én is teljes
mértékig magaménak érzek.
Nagy örömmel tölt el, hogy az
idei tanévtől a Bajai Eötvös
József
Általános
Iskola
életének része lehetek. Angol
nyelvet tanítok a 3. a, 4. a, 4. d
osztályokban, illetve az 1. b
osztályos gyermekek napközis
nevelője vagyok.
Három felnőtt gyermekem van, akikre nagyon büszke vagyok. Az egészséges életmód
elkötelezett híve vagyok, rengeteg időt töltök a szabadban, aktívan sportolok. Imádok
táncolni, néha pedig gitározom saját vagy gyermekeim örömére.
Köszönöm az iskola tanulóinak, dolgozóinak, a szülőknek a kedves fogadtatást, a sok
mosolygó arcot!
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A napköziről…
Napközis munkaközösségünk újult erővel kezdte meg az idei tanévet. 10 csoportban
dolgozunk. Az idén, nagy örömünkre minden csoport tiszta csoport, vagyis egy osztály alkot
egy napközis csoportot.
Csoportvezetőink:
1. sz. csoport (1. b) - Szász Endréné
2. sz. csoport (4. c) - Szűcs Dóra
3. sz. csoport (4. a) - Pálnok Zsanna
4. sz. csoport (3. b) - Pálffyné Vecsernyés Linda
5. sz. csoport (1. a) - Balatoni Zsolt
6. sz. csoport (4. b) - Dörönteyné Csáki Beáta
7. sz. csoport (2. b) - Galántai Judit
8. sz. csoport (3. a) - Liposinovics Zsuzsanna
9. sz. csoport (4. d) - dr. Czuck Antalné
10. sz. csoport (2. a) - Kovács Evelin
A 16-17 óráig tartó ügyelet ellátását végző kollégák neve, illetve rossz idő esetén a terem,
amelyben megtalálhatók, az aulában a napközis faliújságon, illetve a portán lévő táblázatban
van feltüntetve. A tanév során színes programokat tervezünk a gyermekek számára, mint
színházlátogatás, játékos foglalkozás a Judo-klubban, pénteki játszóház, részvétel az aktuális
iskolai programokon, játékos vetélkedők.
Rendezvényeinkkel, illetve bármilyen problémával kapcsolatosan nyugodtan keressék
a napközis kollégákat, akik szívesen állnak a szülők rendelkezésére.

Galántai Judit napközis munkaközösség-vezető

Demeter Maja 4. b
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Tanórán kívüli foglalkozások 2018/2019. tanév
Iskolánkban a felsorolt szakkörök közül lehet választani ebben a tanévben.
A szakkörválasztás egy tanévre szól. Kérjük a tanulókat és a szülőket, hogy alapos mérlegelés
után döntsenek arról, hogy vállalják-e a tanórán kívüli elfoglaltságokat!
Kollégáink szeretettel várják az érdeklődő gyerekeket.

Idegen nyelv
tantárgy

tanár

német kezdő

Oszvald Éva

német haladó

Galántai Judit

francia kezdő

Farkasné Gelley
Viktória

játékos angol
2. b
játékos angol
2. a

időpont
hétfő
7. óra
csütörtök 0. óra
kedd
0. óra
csütörtök 0. óra
hétfő
7. óra
szerda
7. óra

Knipf Csilla

hétfő

7. óra

Szász Endréné

kedd

6. óra

terem
rajzterem
könyvtár
nyelvi labor

Szakkörök
tantárgy
matematika 3-4.
évfolyam
énekkar
rajz
riporter
sakk
természetismeret
történelem/helyismeret

tanár

időpont
kedd

Bakos Barbara
Ugrainé Nagy
Zsuzsanna
Czinege Hajnalka
Szilaski Mária
Kovácsné T. Mária
Szilaski Mária
Berényi Tibor
Remeteiné Jávorka
Éva
Vörös Róbert

terem

7. óra

145. terem

kedd
7. óra
csütörtök 7. óra

234. terem

csütörtök 7.óra
hétfő
6. óra
kedd
0. óra
kedd
16 óra
hétfő

rajzterem
stúdióterem
146. terem

7. óra

145. terem

csütörtök 7. óra

nyelvi labor

Jó munkát és izgalmas élményeket kívánok mindenkinek!
Buzásiné Berényi Márta intézményvezető-helyettes
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Ballagás 2018. 06. 17.
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Nyári táborok 2018
Sportos Manótábor
Június 18-22. 36 első osztályos tanulóval valósult meg a tábor a Közlekedés, KRESZ, Sport
és Egészségre nevelés jegyeiben.
A rengeteg sport, mozgás mellett a KRESZ-ről és az egészséges életmódról a tudásuk is
bővült, ami igen hasznos volt a nyárra.
1. nap (hétfő)
Egy nagyon szép zászlót készítettünk a gyerekek tenyerének festésével, tábori
szabályokkal. Ismerkedős játékok, bizalomjátékok voltak. Kincskeresés volt a kertben.

2. nap (kedd)
Az állatoké volt a főszerep. Mindenki hozott plüssfigurát. Dobálós játékok mellett az
állatok mozgását utánzó játékok voltak. Délután a Piriponty játszóházban játszhattak
hatalmasat a gyerekek, vissza a városnéző kisvonattal jöttünk. Nagyon tetszett nekik ez a
nap.
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3. nap (szerda)
Az együttműködésé volt a főszerep. Rejtett képek, Titkos üzenet, Nagymama sütije
játékokkal. Nagyon élvezték a gyerekek. Délután védőnőnk, Nagyné Szabián Zita tartott
egyórás előadást az elsősegély alapjairól. Ezután egy szuper KRESZ-pályáján
közlekedhettek a gyerekek.

4. nap (csütörtök)
A jánoshalmi Király Lovastanyára kirándultunk. Lovagoltak, lovaskocsikáztunk, ott
ebédeltünk, majd kézműveskedtek a gyerekek. Tetszett nekik.

5. nap (péntek)
Esős idő volt. Szerencsére a két tábornak hasonló programja volt arra a délelőttre. Andrási
Barna testnevelő kolléga nagy segítségével egy „Furi Olimpián” vehettek részt a
gyerekek. Délután a Luficentrum egy játékos KRESZ-oktatást tartott, valamint a nap és a
hét zárásaképp egy légvárat állítottak fel a sportcsarnokban, amit nagyon élveztek
tanulóink.

Szuper hét volt! A gyerekeknek és nekünk, pedagógusoknak is élmény volt.
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Közlekedés, KRESZ, sport és egészségre nevelés
2018. 06. 18-22. között tartottuk táborunkat Közlekedés, KRESZ, sport és egészségre
nevelés 2. évfolyamos napközis tematikus hét „Játsszunk együtt!” program modulban.
27 tanuló vett részt a 2. a és a 2. b osztályból. Első napon volt a tábor megnyitója,
főként ismerkedéssel, páros ismerkedő játékokkal töltöttük a napot. Kedden már nagyobb
csoportokban játszottunk. Délután ellátogatott a rendőrségtől Gedovics Zoli bácsi, akivel
akadálypályát alakítottunk ki az udvaron és a hozott gokart kisautókkal gyakorolhattuk a
biztonságos közlekedést. Szerdán a Gemencbe kirándultunk: kisvasúttal is utaztunk, majd
gyalogoltunk a szép Malomtelelő tanösvényen. A csütörtöki napot a dávodi Pipacsos
Pihenőházban töltöttük. Kézműves foglalkozásokon vettünk részt, ügyességi versenyeken
szurkolhattunk egymásnak. Pénteken Furi Olimpián vettünk részt, amelyet Andrási Barna
bácsi vezényelt le furfangos, ötletes játékokkal. Délután felelevenítettük élményeinket és
zártuk a tábort. A tábor pedagógusai: Mészáros Éva, Kovácsné Horváth Zsuzsanna, Balatoni
Zsolt voltak, de főiskolás hallgató, és gimnazista önkéntes is segítette munkánkat.
A táborban mindenki nagyon jól érezte magát.
Balatoni Zsolt

Csiby Júlia 4. c

MOZDULJ KI! - AVAGY A LAKÓKÖRNYEZTÜNK
MEGISMERÉSE A MOZGÁS ÁLTAL
Június végére a 4. évfolyamosok részére szerveztünk tematikus hetet, amelynek jelmondata
már a címben is szerepel. A programok a sport, KRESZ és egészséges életmód köré fonódtak.
A bázis az iskolában kapott helyet. Minden nap innen indulva, majd a hét folyamán egyre
távolabb haladva ismertük meg kisvárosunkat, Baját, különféle izgalmas programok során. A
bejárt utat egy térképen rögzítették a gyerekek.
Jártunk játszótéren, játszóházban, kalandparkban. Utaztunk a városnéző kisvonaton.
Kipróbáltuk a sárkányhajózást. A kirándulások mellett a fantázia világára építve számos
mesébe szőtt, mozgásos, együttműködésre épülő játékot játszottunk. A móka mellett komoly
témákra is sor került. A gyerekek interaktív módon, játékosan ismerkedhettek meg a KRESZ
alapjaival. Reményi László mentőtiszt megtanította az elsősegélynyújtás fontosságát,
folyamatát. Elsajátítottuk a stabil oldalfekvés technikáját, az újraélesztést és szituációs
játékként a tanulóknak lehetőségük nyílt a mentőhívást gyakorolni.
18
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A tartalmas hetet egy zsúrral zártuk, amely a többi programhoz hasonlóan jó hangulatban
telt. Ezután mindenki kellemes élményekkel, hasznos gyakorlati tudással köszöntötte a
vakációt. Ezúton is köszönöm a rengeteg segítséget Oszvald Évának és Perhács Attilának.
Pálnok Zsanna
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Nyári projekthetünk
„Ki nyomoz a végén? - avagy testünk és környezetünk rejtélyei ”
Éppen hogy elhallgatott az utolsó kicsengetés
hangja, máris projekthéten találták magunkat a
negyedik évfolyamos gyerekek.
2018. június 25-29. között a sok-sok játék,
manuális
tevékenység,
kirándulás
közepette
közelebbről
megismerkedtek
a
közlekedési
ismeretekekkel, az egészséges életmóddal. A hét
folyamán azt keresték, azt kutatták nevelőik,
Paszterkóné Zavaros Katalin, Remeteiné Jávorka Éva
és Nemes Gáborné vezetésével, hogy mit tegyenek
testi–lelki egészségük megőrzéséért.
A projekthét során a gyerekek különböző bemutatók,
kísérletek, játékok és az interaktív tábla segítségével felfedezték az emberi szervezet
felépítését és működését. Kisvasúttal kirándultak a Gemencben, majd megismerkedtek a
Molnárka tanösvény rejtelmeivel is. Reményi László mentős tiszt segítségével az
elsősegélynyújtás terén bővültek ismereteik. A Petőfi-szigeten a rendőrség gokartpályát
épített ki, ahol a gyerekek gyakorolhatták a helyes közlekedési szabályokat, majd a szabadtéri
edzőtermet is kipróbálhatták. A hét során a Piri Ponty játszóházba is ellátogattak, ahonnan a
városnéző kisvasúttal tértek vissza az iskolába. Szívesen vettek részt napirendbe beillesztett
közösségépítő, személyiségfejlesztő és sportjátékokban is. A foglalkozási napok végén a
részvevők nagy örömmel rögzítették élményeiket naplójukban és pólójukon írásos vagy rajzos
formában.
A hét élményeiről kiállítást is összeállítottak, hogy mindenki kicsit beleláthasson ebbe
a remek hétbe.

Nemes Gáborné táborvezető
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Révfülöpön jártunk

2018. június 18- ától hat
napon át tartott a Bajai Eötvös
József
Általános
Iskola
bentlakásos
tematikus
hete
Révfülöpön.
Játékaink egykor és ma, főleg a
természetben címmel zajlott a
sport tematikára épülő hét,
amelynek
résztvevői
harmadikos,
ötödikes
és
hetedikes diákok voltak.
A közös játékok kavalkádja egy
körhinta lendületét idézte a heti
programok során. A kreatív
feladatok és építőmunka közben
a gyerekek átélhették az „én
képes vagyok” és „együtt
képesek vagyunk” rá élményét.
Természetesen kihasználtuk a balatoni környezet adta lehetőséget, így fürödtünk a tiszta vizű
tóban, különböző közösségfejlesztő játékokat játszottunk a természeti környezetben.
Programjaink a teljesség igénye nélkül: mesejáték, amelyben a szereplők életre keltek,
játékház-építés, forgatókönyvírás, labdajátékok, elsősegélynyújtás és baleset-megelőzés,
rendeztünk társasjáték estet, táncestet, lehetőségünk volt a Tihanyi Apátságot megcsodálni
egy kimozdulós nap alkalmával, valamint kipróbálni a tihanyi visszhangot. A gyerekek
megmérették magukat az iskolák közötti labdarúgó, illetve röplabdabajnokságon. Nagy
sikerrel zajlott a számháború, tájékozódási futáson vettek részt a gyaxis diákok vegyes
csapatokkal, valamint hajókázás is szerepelt a projektben.
Nagyon tartalmas tábort zártunk szombaton, korosztálytól függetlenül mindenki soksok színes élménnyel gazdagodott.
Köszönöm kollégáim segítségét, a közös munkát, jókedvet Fazekas Emőkének,
Kálmánczhelyi Ildikónak!
Farkasné Gelley Viktória
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Bácska 2019 próbasorozat
Túra két keréken
Ebben az évben is útjára indult a közös túrázás.
Első alkalommal kb. 70 fő indult el kerékpáron. A szegedi úti Mol benzinkút mellett
találkoztunk, majd tekertünk Csávoly irányába. A kisebb gyermekek és szüleik a rövid távra
mentek. Ők a mártonszállási bekötőút után megfordultak. A nagyobbakkal tovább bicajoztunk
egészen a Csávoly közelében levő fordulóig. Nagyjából másfél órát töltöttünk a nyeregben.
Az időjárás nagyon kegyes volt hozzánk, szinte nyárias, napsütéses időben tekerhettünk.
Nagyon jól éreztük magunkat. A túrázó csapat útját a rendőrség biztosította, egy régi gyaxis
szülő, Galambos József pedig utánfutóval kísérte, segítette a próbát, amit ezúton is
köszönünk!
November 9-én, pénteken lesz a következő próba, az Éjszakai bátorságpróba. A
részleteket október közepén olvashatjátok iskolánk honlapján és a faliújságon.
Balatoni Zsolt szervező
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Angol
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Am 3-ten September hat es wieder geklingelt. Alle Schüler erzahlen begeistert über
die Sommererlebnisse. Wir freuen uns, dass wir uns wieder treffen können. Der Sommer ist
vorbei, wir müssen wieder lernen, und arbeiten. Ich habe viele Plane für das neue Jahr. Das
Wetter ist so warm, wie im Sommer, aber die Tage sind schon kürzer, und die Nachte langer.

Gergely Fanni 7. a
25
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Das neue Schuljahr beginnt.......
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Sport

2018. június 23-án rendezték meg Szentesen a III. All Kyokushin Karate utánpótlás
világbajnokságot, ahol 553 "ifjú oroszlán" mérte össze a tudását 21 ország képviseletében.
A versenyt megelőző két év a felkészülő versenyekről és az edzésekről szólt. Az
utolsó hónapban már minden nap edzettem valamilyen formában. A kétnapos rendezvényen
csak a második napon léphettem a tatamira, ami nagyon fárasztó volt. Nagyon izgultam.
Titkos álmaim között a dobogó szerepelt. -45 kg-ban indultam, testpáncél nélküli
küzdelemben. A sok induló miatt egyenes kiesési rendszer volt, ami azt jelenti, hogy nem
lehetett hibázni. Az elődöntőben sajnos megállított egy román fiú, de így is elértem az
álmom!
Világbajnoki III. helyezett lettem!!!
Antal Péter 5. c
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TRIATLON
Czigány Bánk a Tiszaújvárosban rendezett Magyar Utánpótlás Gálán nagyszerű
teljesítménnyel az 1. helyen végzett.
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GYAXIS JUDO HÍREK
Iskolánk judosai közül többen, már a nyár közepén megkezdték a felkészülést az
ősszel esedékes országos bajnokságokra.
Augusztus végétől hétről hétre az ország különböző területeit járják be a bajai judo sport
reménységei, akik közül többen az iskolánk tanulói.
Augusztus 26., Siklós - Tenkes Kupa:
Diák C korcsoport: 36 kg: 2. Pálfy Levente, 30 kg: 2. Tóth Tamás

Szeptember 8., Szeged - Csaba Béla Emlékverseny:
Diák C korcsoport: 30 kg: 3. Szabó Bence, 33 kg: 5. Tóth Tamás, 39 kg: 3. Pálfy Levente
Diák B korcsoport: 40 kg: 1. Sztankov Panni
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Szeptember 15., Pécs - Misina Kupa:
Diák C korcsoport: 30 kg: 2. Szabó Bence, 33 kg: 5. Tóth Tamás
Serdülő korcsoport: 73 kg: 1. Péter Ákos

Szeptember 15., Eger - Tóth Péter Emlékverseny:
Diák C korcsoport: 39 kg: 7. Pálfy Levente
Diák B korcsoport: 40 kg: 2. Sztankov Panni
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Úszás
Iskolánk 1-2. osztályos tanulói júniusban Ponty-poronty úszóversenyen vettek részt.
Valamennyi tanulónk bebizonyította, hogy nagyon jó úton halad az úszástanulás során.
Eredmények:
25 m fiú gyorsúszás: 1. Czigány Bánk, 3. Matity Marin, 5. Pintér Péter
25 m lány hát: 1. Onódi Eszter,
25 m fiú mellúszás: 1. Novoth Adrián, 2. Mészáros Milán, 3. Csilics Máté, 5. Manhalt
Bálint
25 m lány mell: 1. Szabadi Lilla, 3. Peták Emma
4 x 25 m fiú gyorsváltó: 1. Bajai Eötvös József Általános Iskola /Pintér Péter, Mészáros
Milán, Matity Marin, Novoth Adrián/
Gratulálunk minden versenyzőnknek!
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Labdarúgás
Iskolánk lány labdarúgócsapata idén az országos döntőig menetelt, amely
Nyíregyházán került megrendezésre. Az első napot 2 győzelemmel és 2 vereséggel zárták, így
csoport harmadikak lettek. A középdöntőben Zákányszék ellen büntetőkkel 1-0-ra sajnos
kikaptak. Így a 11., 12. helyért küzdöttek. A szombathelyi lányokkal 2-2-es meccset vívtak,
ismét büntetők következtek és 2-1 arányban alul maradtak. Remek 4 nap volt tele
küzdelemmel, fájdalommal és büszkeséggel.
A csapat tagjai: Pálfi Ágnes, Pálfi Tímea, Király Kíra, Németh Diána, Neidert Dorina,
Czvetnics Dorka, Szalai Natália, Szalai Elizabet, Piukovits Dorka, Kovács Brenda.
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Kosárlabda
A Bajai Eötvös József Általános Iskola III. korcsoportos kosaras lányai május 31-én
Kecskemétre utaztak, hogy képviseljék városunkat és iskolánkat az országos diákolimpián,
ahol az ország nyolc legjobb csapata vett részt.
Csoportelsőként a legjobb négy csapat közé jutva az elődöntőn szenvedtek vereséget egyedül
Debrecen csapatától, ahol mindössze 6 pont volt a különbség.
Június 3-án játszották a bronzmérkőzést Szolnok csapata ellen, akit egyszer már sikerült
legyőzni a csoportmérkőzések alkalmával. A mérkőzés fordulatos volt és rendkívül izgalmas,
hiszen a két csapat már ismerte egymás erősségeit és gyengeségeit. A végjátékban lányaink
hatalmasat küzdöttek. Összeszedett védekezésünknek köszönhetően végül csapatunk
örülhetett a bronzéremnek.
Minden elismerésünk és gratulációnk a csapat tagjainak és a támogató szüleiknek!
A csapat tagjai: Felső Gréta, Halmágyi Kitti, Virág Dorina, Kovács Brenda, Remetei
Nadin, Halmágyi Kata, Fercsák Sára, Negele Luca, Piukovits Dorka, Glocker Hedvig,
Pálfi Enikő, Kazy Kamilla, Balázs Emma.
Felkészítő: Kovács Dóra
A torna All Star játékosa: Kovács Brenda
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Bátrak Ligája
2018. június 5-én a Honvédelmi Sportszövetség által rendezett Bátrak Ligája
elnevezésű regionális sportversenyen vett részt iskolánk 8 tanulója a 7. c osztályból.
A verseny célja a közösségi sportélmény népszerűsítése, az egészséges életmód támogatása. A
helyszín a pécsi Lauber Dezső Sportcsarnok volt. Tanulóink kúsztak, lőttek, futottak és több
érdekes ügyességi feladatot is megoldottak. Sajnos a továbbjutás nem sikerült, de igazi
sportélménnyel gazdagodtak. Egy olyan rendezvényen vehettek részt, ahol tényleg minden a
tanulóifjúságról szólt.
Az utazás és ellátás költségei mellett minden résztvevő iskola számára 500 ezer Forint
értékben vásárlási utalványt biztosít a rendező Honvédelmi Sportszövetség.
Ezúton is köszönet a szép érmekért és jutalmakért!
A csapatunk tagjai: Gombás Lilla, Horváth Réka, Szalai Elizabet, Szalai Natália, Berta
Martin, Döbröntey Gábor, Szabó Kristóf, Szalontai Bálint.
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