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"Eötvös 100"
Száz éve, 1919. április 8-án halt meg Eötvös Loránd, aki nélkül a modern fizika nem
az lenne, aminek ma ismerjük. 2019-ben rá emlékezik a tudományos világ. Korszakalkotó
fizikus volt; a róla elnevezett torziós inga feltalálója, akadémiai elnök és miniszter,
elkötelezett fényképész és sportember.
Eötvös Loránd halálának 100. évfordulója alkalmából versenyt szerveztünk 7-8.
osztályosoknak. Erről a nevezetes évfordulóról mindenképpen szerettünk volna
megemlékezni, hiszen iskolánk névadójának a fiáról van szó, a "fizika fejedelméről", akit
háromszor jelöltek Nobel-díjra.
A résztvevő csapatok előzetes feladatokkal készültek az iskolai fordulóra (teszt, Eötvös
Loránd tevékenységével kapcsolatos szófelhő, Eötvös Loránd családfája, kiegészítve
képekkel, megjegyzésekkel). A helyszínen egy, a tantárgyi versenyeknél kötetlenebb, játékos
rendezvényt szerveztünk, ahol a nagy fizikus munkásságán túl nagy hangsúlyt kapott Eötvös
Loránd, a sokoldalú ember, a példakép. Az otthoni és a helyszínen megoldott feladatok
együttes pontszáma alapján alakult ki a végső sorrend.
I. helyezett:
a 8. b osztály csapata - Bokor Boglárka, Bötkös Eszter, Döbrentei Kitti, Peller Tamara Panka
II. helyezett:
a 8. a osztály csapata - Horkics Janka, Kassai Anna, Osztervald Aliz, Szalai Petra Virág
III. helyezett:
a 7. c osztály csapata - Halmágyi Kata, Remetei Nadin
Gratulálunk a résztvevőknek! Nemcsak a helyezetteknek! Reméljük kellemes és
hasznos időtöltés volt!
Szerletics Imréné és Vörös Róbert szaktanárok
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Észforgató tanulmányi verseny az alsó tagozaton
Az idén nyolcadik alkalommal rendeztük meg és zártuk ünnepélyes keretek között az
alsó tagozatos gyermekeknek szóló tanulmányi versenyünket.
Legügyesebb diákjaink az idei évben matematika, helyesírás, hangos olvasás, angol nyelv,
valamint népdaléneklési verseny terén mérhették össze erejüket.
A versenysorozatot a hangos olvasás indította. Ezen az 1-4. évfolyamosok közül 49 fő vett
részt. Ezt követően népdaléneklési versenyt rendeztünk, ahol 23 kisdiák indult az 1-4.
osztályosok közül. A 2-4. évfolyamon 34 tanulónk versengett a helyesírás terén.
Matematikából 35 diákunk indult a legügyesebb matematikus címért a 3-4. évfolyamon. Az
angol nyelvi versenyen a 4. évfolyamosok közül 33 gyermekünk vetélkedett csapatban.
A versenyzők között több olyan ügyes tanítványunk is volt, aki több tárgyban is
megmérettette magát.
A 2019. május 2-án rendezett ünnepélyes díjkiosztóra meghívtuk a legeredményesebben
szereplőket, akiket szüleik is elkísértek. A díjátadást a Pitypangfüzér Énekegyüttes, valamint
Fazekas Réka énekével színesítette.
Gratulálunk a szép eredményekhez!
Köszönjük a felkészítést a tanító néniknek és bácsiknak, a zsűrizést nyugdíjas
kollégáinknak és a tanítójelölteknek, a jutalmakat pedig a szülői közösségnek!
Díjnyertes tanulóink:

Antal Anna Luca 3. b
Bócsa Réka 4. b
Bokor Boglárka 8. b
Bötkös Eszter 8.b
Csanyik Balázs 4. d
Csengeri Lili Borbála 3. b
Csiby Júlia 4.c
Csorba Barnabás 4. d
Döbrentei Kitti 8.b
Döbröntey Márton Endre 3. a
Fazekas Réka 1. b
Halmágyi Kata 7.c
Hegyi Hunor 4. a
Hegyi Zselyke Csenge 1. b
Hérány József 1. b
Hódos Bence 2. b
Horkics Janka 8. a
Horváth Tirza Zoé 1. a
Jerkovics Mladen 3. b
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Karagity Ádám 4.d
Kasi-Farkas Fruzsina 4. a
Kassai Anna 8. a
Kovács Jázmin 4.d
Lehoczky Gabriella 4.c
Medveczky Ákos 4. b
Menczinger Réka 4.b
Mintál Géda 4. a
Nyíri Karolina Ariella 2. a
Obermann Zoé 4. d
Osztervald Aliz 8. a
Pákolitz Tamás János 2. b
Pap Dominika Renáta 4. b
Pilisi Amanda Zsuzsanna 4. c
Pauk Viktor 3.a
Peller Tamara Panka 8.b
Pilisi Amanda Zsuzsanna 4. c
Ponácz Levente 1. a
Póra Alexandra 2. a
Radnóti Soma 3. b
Remetei Nadin 7. c
Szalai Petra Virág 8. a
Szalai Szonja 4.b
Szalontai Ádám 4. a
Szűcs-Szabó Cintia Valencia 3. b
Tamaskó Milla Dóra 2. b
Tóth Baján 3. b
Nemes Gáborné alsó tagozatos munkaközösség-vezető

4

VONATKERTI NAPLÓ

XXIX. évf. 9-10. szám (291-292.)

2019. május-június

A VERSÁTÍRÓ
PÁLYÁZAT
EREDMÉNYEI:

VEHETTÉK ÁT KÖNYVJUTALMUKAT ÉS OKLEVELÜKET!

Liskáné Svecz Andrea
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Szintfelmérés a 7. évfolyam emelt angol nyelvi csoportjaiban
Április végén került sor a 7. évfolyamon az angol nyelvet emelt óraszámban tanuló
diákok felmérésére.
Az iskola vezetősége szerette volna felmérni, hogy milyen hatékonysággal működik a
még gyerekcipőben járó, emelt angolos program iskolánkban. Az objektív értékelés
biztosítása érdekében iskolánk vezetése felkérte az Eötvös József Főiskola idegennyelvi
tanszékének docensét, Dr. Pogány Csillát, hogy vegyen részt a szóbeli vizsgarész
értékelésében. Ennek keretében a diákok az előre megadott témakörök egyikéből húztak és
számoltak be, majd egy szituációs feladatot kellett teljesíteniük. A diákok teljesítményét a
szaktanárokból álló vizsgabizottság pontozással értékelte, majd a pontokat százalékaránnyá
átszámítva kaptuk meg a szóbeli feleletek értékét. Büszkén kijelenthetjük, hogy a 19 diák
átlagteljesítménye a szóbeli vizsgán 86 % lett. 10 diák ért el 90 %-on felüli egyéni eredményt.
Dr. Pogány Csilla, aki gyakorlott nyelvvizsgáztató is egyben, méltatta a gyerekek
teljesítményét, mondván nem volt ritka a középfokú nyelvvizsga szintjével egyenértékű
felelet.
A hallás utáni szövegértés feladatrészben három szöveget kellett a gyerekeknek meghallgatni
és az ezekhez tartozó, különböző típusú feladatokat megoldani. A szövegek nyelvi szintje az
állami alap (A2) és középfokú nyelvvizsgák (B2) közé eső B1-es szintű volt. Az eredmények
itt is nagyon bíztatóak, hiszen 60-100 % közötti eredmények születtek. A teljesítmény láttán
fontos megjegyezni, hogy egy állami nyelvvizsga 60 %-tól minősül sikeresnek.
Az írásbeli vizsgarészben olvasott szöveg megértésére, nyelvhelyesség mérésére, illetve az
önálló szövegalkotás felmérésére állítottunk össze feladatsort az alapfokú állami nyelvvizsga
szintjén. A diákok ezekkel a feladatokkal is hősiesen megbirkóztak. Az eredmények itt tértek
el leginkább egymástól. Volt, aki 47 %-ot teljesített, de volt olyan, aki itt is a 100 %-ot hozta.
A számok tükrében elmondható, hogy az angol nyelvet két éve heti 5 órában tanuló
diákok szóbeli teljesítménye a középfokú nyelvvizsga szintjét súrolja, az írásbeli feladatokat
pedig az alapfokú nyelvvizsga szintjén magabiztosan oldják meg. De úgy is fogalmazhatnánk,
hogy a középszintű angol érettségit minden egyes hetedikes, tehát 13 éves, emelt angolos
diákunk sikeresen teljesíteni tudná. A számokon és a statisztikán túl a legfontosabb eredmény
számunkra az a tudat, hogy ezek a gyerekek aktív nyelvhasználókká váltak, bármilyen
helyzetben képesek angol nyelven kommunikálni, problémát megoldani, már most
rendelkeznek azokkal az alapokkal, amelyekre építeni lehet a jövőben.
Nemes Anikó angol nyelvet tanító pedagógus
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Rendhagyó nyugdíjas találkozó
Az idei évben, rendhagyó módon, a nyugdíjba vonuló kollégáink búcsúztatásával
kötöttük össze a nyugdíjas találkozót.
Intézményünk dolgozói, Bátori Magdolna és Manz Endre, valamint Dr. Fátrai Klára,
az Eötvös József Főiskola egykori főigazgató asszonya köszöntek el tőlünk. A hagyományos
szögbeverést tanulóink színvonalas műsora követte. Ezután kollégáink velünk töltött éveiből
nézhettünk meg egy válogatást. Ezt követően az ünnepeltek búcsúztak el tőlünk. A műsort
Radnóti Miklós intézményvezető beszéde zárta. A délután további részében a sok finomság
elfogyasztása közbeni kötetlen beszélgetés volt a program.
Tartalmas, kellemes hangulatú délutánt töltöttünk együtt.
Galántai Judit napközis munkaközösség-vezető
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„Az én énem, és a te éned együtt: ének.”
2019. április 16-án - az előző évekhez hasonlóan – újra iskolánk volt a házigazdája az
Éneklő Ifjúság Kórustalálkozónak.
A hangversenyt Pethőné Kővári Andrea, a III. Béla Gimnázium volt énektanára
nyitotta meg.
Elsőként sorakozott fel a dobogóra a Sugovica Sportiskolai Általános Iskola kórusa
(vezényelt: Tálos Gézáné). A műsorban fellépett még a Szent László ÁMK ÉZI kiskórusa
(vezényelt: Váradi Éva), a Magyarországi Németek Általános Művelődési Központja
énekkara (vezényelt: Kovács Andrásné), a nagybaracskai Szent István Katolikus Óvoda és
Általános Iskola kórusa (vezényelt: Hosszúné Balla Lenke), a Bajai Liszt Ferenc Alapfokú
Művészeti Iskola kamarakórusa (vezényelt: Mátyus Yvett), a Szent László ÁMK ÉZI felsős
kórusa (vezényelt: Géczyné Pethes Eleonóra), a Szent László ÁMK felsős kórusa (vezényelt:
Hosszúné Balla Lenke) és iskolánk Zümikara (vezényelt: Czinege Hajnalka és Ugrainé Nagy
Zsuzsanna). A közönség tartalmas, hangulatos, vidám produkciókat láthatott, hallhatott ezen a
délutánon.
Zárásként Beethoven Örömódáját énekelte el az összesített kórus (amelyhez az
EGYMI diákjai is csatlakoztak) Kovács Andrásné vezényletével. A kórustagok és vezetőik
egy-egy apró ajándékot: könyvjelzőt vihettek haza magukkal a rendezvény mottójával: „Az én
énem, és a te éned együtt: ének.”
Ugrainé Nagy Zsuzsanna kórusvezető
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Hangszerbemutató
A Bajai Liszt Ferenc AMI tanárai és növendékei bemutatkozó hangversenyt adtak
iskolánkban.
A rendezvény egyben toborzó is volt. A nagyon jól sikerült, látványos produkció után
tanulóink, akik kedvet kaptak a muzsikáláshoz, jelentkezhettek a különféle hangszeres
szakokra. A fellépésen több, iskolánkban tanuló gyermek is részt vett, megmutatva nagyszerű
tehetségét.
A közönség is bekapcsolódhatott közös népdalénekléssel a rendezvénybe.
Balatoni Zsolt

Az 1. a osztályosok műhelybemutatón jártak a VIZU-ban
Május 8-án ellátogattunk a VIZU-ba, ahol
különböző műhelyekkel ismerkedtünk meg.
Szabó Szilvia iskolatitkár fogadott és kalauzolt
végig bennünket az épületben, az egyes
helyszínek között.
Elsőként a szobrászatból, és az ehhez
kapcsolódó tevékenységekből kaptunk ízelítőt
Harmath István szobrászművész által.
Innen Harmath Ilona grafikai műhelyébe
sétáltunk át, és sokszorosító grafikát láttunk.
Azaz megtudtuk, ezzel a technikával hogyan
lehet egy alkotást (több alkotást) elkészíteni.
Következett a tűzzománc, itt Vörös Henriette
várt minket, és bepillanthattunk a gyönyörű
tűzzománcok elkészítésének néhány fázisába.
Végül Erdei Márta egy kis kézműveskedéssel
tette egésszé ezt a délelőttöt. Minden helyszínen
gyerekek is segítették a felnőttek, tanárok
bemutatóját, és több volt gyakorlóssal is
találkoztunk.
Osztályunkból többen tanulói már a Vizuális Iskolának, de ez a program sokakban ültette el a
gondolatot: „Jó lenne ide is járni!”
Köszönjük szépen a bemutatót, a lehetőséget!
KHZs
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Mesehallgatás
Több napközis csoport – köztük az 1. a osztályos tanulók is - részt vettek a sétáló
utcában szervezett húsvéti készülődésen. A mesekuckóban húsvéti népszokásokkal
ismerkedtünk, néptáncokat tanultunk a zöldágjárás kapcsán, és mesét hallgattunk.
A gyerekek nagyon jól érezték magukat.
Balatoni Zsolt napközis csoportvezető

A rendőrségi nap
Egy napsütéses napon az osztályommal
elmentünk a Petőfi-szigetre, a rendőrség nyílt
napjára.
Egy nagyon kedves néni fogadott minket,
aki ismertette, mennyi mindent láthatunk,
próbálhatunk ki, új dolgokkal ismerkedhetünk
meg. A részeg szemüveggel és az ujjlenyomat
készítéssel gyorsan felkeltette az osztály
érdeklődését.
Először
kétféle
lenyomatot
készítettek
a
kezünkről, amit emlékbe haza is vihettünk. Lehetett lenyomatot
csináltatni ujjakról, kézről, fülről és szájról. Ezután a részeg
szemüveget próbáltam ki, amitől igazából szédelegtem.
Végignéztük a rendőrségi eszközöket, fegyvereket, ruházatokat,
járműveket. Mindent ki is lehetett próbálni. Az egyik
osztálytársam fel is húzta a védőruhát. A gokartpályán 2 kicsi és 1
nagy gokartot lehetett kipróbálni. Nagyon jó volt versenyezni.
Beülhettünk a rendőrautóba, sőt a rendőrmotorra is
felpattanhattunk. Végül jött a fő látványosság, a rendőrségi
kutyabemutató. Sok érdekes dolgot mutattak be a kutyákkal.
Legjobban az tetszett, amikor a 40 kg-os ruhában szaladt a bácsi és a kutya leterítette a földre.
Jövőre a következő harmadikosoknak érdemes lesz elmenni, nagyon fogják élvezni az
ott eltöltött időt. Bárcsak mi is láthatnánk még egyszer!
Szűcs-Szabó Cintia Valencia 3. b osztályos tanuló
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Játszóház a napköziben
Az idei évben is megrendeztük a gyerekeknek a tavaszi játszóházat a húsvéti ünnepkör
keretében.
Felavattuk a kitakarított, felszerelt tankonyhát, ahol töltött tojást készítettünk. Emellett
tojásvadászatot, csokitojás keresést is rendeztünk a gyerekeknek. A sportolni vágyók számára
játékos ügyességi verseny, a kreatívkodni vágyóknak kézműves foglalkozás volt. Mindenki
megtalálta az érdeklődésének megfelelő helyszínt.
Ismét tartalmas délutánt töltöttünk együtt.
Galántai Judit napközis munkaközösség-vezető

Tavaszi Kavalkád
Felső tagozatos gyaxisaink egy napsütéses tavaszi
délután alkalmával együtt tölthették szabadidejüket.
Pedagógiai célként, a közösségépítésen túl, a diákok
érdeklődésének felkeltését a hasznos elfoglaltságok iránt
és a jó példa bemutatását határoztuk meg.
A tanórán kívüli nevelési feladatok a tanulási
tevékenységekkel egységben alkotják az iskola nevelési
rendszerét, így fontos időről időre a „nagyok” bevonzása
is ilyen kötetlen alkalmakra. Akkor leszünk
eredményesek, ha nyitott befogadó a közeg, elkötelezett a
pedagógiai szemlélet, hiszen a tanulók már rendelkeznek
olyan fogyasztói szokásokkal, amelyek a család, a reklám
és más környezeti hatásra alakultak ki, ezeket kell
befolyásolni, alakítani. A tanulók egészséges életmódra
nevelésében fontos szerepe van intézményünknek,
valamint a közösségi nevelés fontos színtere.
Természetesen a kavalkád alkalmával a sport
sem maradhatott el. Fejleszteni akarjuk
tanulóinkban a szellemi élet számukra is
hozzáférhető eseményei iránti érdeklődést, a
hasznos kulturális élményekben való részesedés
igényét, ezért meghívott előadót is vendégül
láttunk.
Ökoiskolai programunk részeként virágot is
ültettünk.
Cél
a
környezetismeret,
természetismeret órákon tanultak elmélyítése, s
az, hogy tanulóink képesek legyenek a
környezet természeti és ember alkotta értékeinek felismerésére és megőrzésére, érdeklődjenek
a természet jelenségei, folyamatai iránt.
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A gyerekekkel való játék remek lehetőséget teremt új szavak tanulására, szókincsük
bővítésére is. Minden társas tevékenység során fontos a kommunikáció, és ez alól a
társasjátékok sem kivételek. Pénteken tanár és diák egyaránt jól szórakozott a közös játék
alkalmával.
Számos program közül válogathattak az érdeklődök. Folyt. köv. jövőre!
FGV programgazda

Bojás Balázs 6. a
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Rajzpályázati eredmény
Az Újvárosi Általános Iskola vezetősége és a Ponty-Poronty Alapítvány Kuratóriuma által
„Úszni jó!” címmel meghirdetett rajzpályázaton
II. korcsoportban I. helyezést ért el Pálffy Léna 1. a osztályos tanuló!
Gratulálunk!

Városi Informatikaverseny
2019. április 9-én rendezték a Városi Informatikaversenyt a Sugovica Sportiskolai
Általános Iskolában.
Iskolánkat 5-6. évfolyamos csapatverseny kategóriában három 6. c osztályos tanuló
képviselte: Jelencsity Miklós, Negele László és Németh Zoltán. A verseny témája a költészet
napjához kapcsolódott. 15 diából álló bemutatót kellett készíteni.
Iskolánk tanulói I. helyezést értek el.
Gratulálunk nekik!
Mihalik Laura felkészítő tanár

Wagner Nóra 4. a
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VIZU-s hírek
A Vizuális Iskolában 2019. május 24-én (pénteken) 16 órakor került megrendezésre a
„Mesterségem címere” című rajzpályázat ünnepélyes eredményhirdetése.
Iskolánkból sok kisdiák ért el szép eredményt ügyes, ötletes alkotásával!
Díjazottak:
II. helyezett: Pálffy Léna 1. a
III. helyezett: Papp Regina 1. a
III. helyezett: Tóth Lilla 1. a
I. helyezett: Várnai Villő 3. a
különdíj: Pauk Viktor 3. a
Kiállításon szerepel:
Nagy Magor Levente 1. a
Ábrahám Zara 1. a
Borbély Bence 1. a
Vollár Virág 1. a
Módos Igor 3. a
Szalai Kristóf 3. a
Ők Kovácsné Zsuzsa néni tanítványai.
Szilaski Marika néni tanítványai is nagyon szép eredményekkel büszkélkedhetnek:
Díjazottak:
I. helyezett: Nagy Hunor Attila 2. a
III. helyezett : Mészáros Míra 2. a
Különdíj: Hegedűs Nimród 2. a
Különdíj: Kékesi Bálint 2. a
Különdíj: Csete Ella 2. a
Különdíj: Nyíri Karolina 2. a
II. helyezett: Lehoczky Gábor 4. a
II. helyezett: Szűcs-Szabó Cintia 3. b
II. helyezett: Horváth Vencel 4. a
III. helyezett: Tóth Nóra 3. b
III. helyezett: Wagner Nóra 4. a
Kiállításon szerepel:
Barabás Bence 2. a
Birki Bence 2. a
Varjassy Kéra 2. b
Hérány István 2. b
Szeretettel gratulálunk nekik!
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Tavaszköszöntő túra
2019. április 13-án, szombaton külön autóbusszal kirándultunk.
A túra tervezett helyszíne: Óbánya térsége volt. Mivel az éjszaka nagyon sok eső esett,
így módosult a helyszín és az útvonal. A Magyaregregy melletti erdőben található Márévárához vezetett a gyalogtúra. A buszról leszállva erdészeti műúton sétáltunk. Eső már nem
esett, néha a fákról csöpögött egy kis víz. A túra végig olyan úton haladt, hogy nem lettünk
sarasak.
A vár felkeresése mindenkinek nagy élmény volt, különösen, hogy még a vár alatti
alagútba is bemerészkedtünk.

Bónusz túra
2019. április 26-án, pénteken délután túrapótlást szerveztünk, mivel a téli túra
időpontjában sokan voltak betegek, ill. a tavaszi nagytúrára is kevesebben jöttek el. A
kerékpárúton bicajoztunk Vaskútig. A játszótéren megpihentünk, majd ugyanazon az
útvonalon tekertünk vissza Bajára. A haladást a bajai polgárőrség segítette, munkájukat
ezúton is köszönjük. A túrán kb. 40 fő vett részt.
Mindenki nagyon jól érezte magát.

Hétpróba
2019. május 10-én a Sugovicán eveztünk. Ez volt az utolsó, az 5. próba. A Bajai
Sárkányhajó Klub segítségével, támogatásával jött létre a program. A 2 fordulóban kb. 40 fő
teljesítette a távot. Az időjárás kegyes volt hozzánk, mert a sok esőzés éppen szünetet tartott,
így száraz, szélcsendes időben tudtunk evezni.
Biztonságosan lezajlott a program, természetesen mindenki mentőmellényben
küzdötte le a sziget körbeevezését.
Balatoni Zsolt
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Endlich sind die Sommerferien schon da. Wir schreiben noch Schularbeiten, dann
beenden wir das Schuljahr. Das Wetter ist schon schön, die Baumen und Blumen sind
wunderschön.
Gergely Fanni 7. a osztályos tanuló
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Sport

Atlétika
2019.04.29. - Leány Területi Diákolimpia
Iskolánkból 32 fővel vettünk részt a versenyen. A lányok az időjárás viszontagságait
leküzdve szépen helytálltak.
I. kcs. 1. hely
Csapattagok: Radics Maja, Révi Dalma (egyéni 2. hely), Ábrahám Fanni (egyéni 3. hely),
Gömöri Doroti, Szabadi Lilla, György Pálma (egyéni 1. hely).
II. kcs. 3. hely
Csapattagok: Takács Rebeka, Mándics Lola, Gál Janka, Romenda Luca, Juhász Amina
II. kcs. Gyaxi „B” csapata 5. hely
Egyéni 3. hely: Bakonyi Réka
III. kcs. 2. hely
Csapattagok: Csiszér Boróka, Csiszér Hanna (egyéni 3. hely), Nagy Luca, Topánka Délia,
Geresdi Emese
III. kcs. Gyaxi „B” csapata 4. hely
IV. kcs. egyéni 3. hely: Szalai Petra Virág, 4. hely: Szalai Elizabet, 5. hely: Czvetnics Dorka.
IV. korcsoportban sajnos nem tudtunk csapatot kiállítani, mert nem volt meg a szükséges
létszám, de a lányok így is nagyon szépen teljesítettek.
Büszkék vagyunk rátok!
Ildi néni, Emő néni
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2019. április 25. - Területi Atlétika Diákolimpia fiúk versenye
Iskolánk 38 fővel vágott neki a rangos megmérettetésnek. A régió 7 iskolája mérte
össze tudását az atlétika versenyen.
„Éremeső” hullott a gyönyörű, napfényes csütörtökön.
I. kcs. 1. hely
Csapattagok: Radnóti Soma (egyéni 3. hely), Balogh Domonkos, Csillag Ádám, Manhalt
Bálint, Brachinger Lénárd, Pintér Péter
II. kcs. 1. csapat 1. hely
Csapattagok: Kalmár Szabolcs (egyéni 1. hely), Szabó Bence (egyéni 2. hely), Hegyi Hunor,
Matula Ákos, Radics Barnabás, Kassai József
II. kcs. 2. csapat 5. hely
III. kcs. 1. csapat 2. hely
Csapattagok: Czigány Bánk (egyéni 2. hely), Kiri Gergő, Vincze Ádám, Negele László,
Rybárik Balázs
III. kcs. 2. csapat 5. hely
IV. kcs. 1. csapat 1. hely
Csapattagok: Kismándor Bátor (egyéni 1. hely), Csilics Márk, Szabó Kristóf (egyéni 2. hely),
Vincze László (egyéni 3. hely), Döbröntey Gábor, Horváth Dávid
IV. kcs. 2. csapat 4. hely
Gratulálunk! Bearanyoztátok a napunkat!
Ildi néni, Emő néni
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Megyei Diákolimpia Atlétika 2019
2019. április 13-14-én Kecskeméten jártunk az
atlétika diákolimpia megyei versenyén.
Hétfőn a II. korcsoportos fiúk csodálatos
napsütésben versenyeztek, kedden a IV.
korcsoportos fiúk szakadó esőben teljesítették a
rájuk váró megmérettetést.
A fiúk nagyon szépen szerepeltek, kihozták
magukból a lehető legjobb eredményt.
A II. korcsoportos fiúk a háromtusában (60 m futás,
távolugrás, kislabda-hajítás) + 4 x 100 m-es
váltófutásban az előkelő 3. helyet szerezték meg.
A csapat tagjai: Kalmár Szabolcs, aki egyéniben is
3. lett, Szabó Bence, Huzsvay Gergő, Hegyi Hunor, Kassai József, Radics Barnabás.

Ezen a napon egyéniben indult Bakonyi Réka, aki a
középmezőnyben végzett, és Kismándor Bátor távolugrásban, aki a
8. helyen végzett.
A IV. korcsoportos fiúk kedden szakadó esőben és szélben vágtak
neki a távoknak.
A szurkoláshoz is kellemetlen volt az időjárás (rendesen
átfagytunk), nemhogy a versenyzéshez.
Ennek a korcsoportnak már az öttusát kellett teljesítenie.
Sajnos a 6 fős csapatból, csak 5-en jöttek el, így minden eredmény
nagyon fontos volt.
(100 m futás, távolugrás, kislabda-hajítás, súlylökés, 800 m futás)
A 800 m- es futásnál kapták igazán a nyakukba az esőt, a hátuk közepéig vizesen, teljesen
kimerülve értek célba.
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Összesítésben a 6. helyen végeztek.
A csapat tagjai: Szabó Kristóf, Döbröntey
Gábor, Csilics Márk, Kismándor Bátor,
Vincze László.

Mindenkinek gratulálunk!
Nagyon ügyesek vagytok!
Büszkék vagyunk rátok!

Ildi néni, Emő néni
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