Stayin’ Alive
- maradjunk életben -

2022. május június

május 3.
Pedagógus Oscar-díjat nyert Andi néni!
A Neteducatio 2022-ben meghirdetett versenyén az Év tanára kategóriában Liskáné Svecz Andrea
kapta a szakmai zsűri díját! Az oklevelet és a csillogó szobrot, a szakmai ajándékokat gyönyörű
környezetben, Martonvásáron vehette át a Brunszvik-Beethoven Központban.

május 3.
Cserebere a Bolhapiacon
Minden tanév májusában előkerülnek a megunt, de ép könyvek, folyóiratok, játékok. Idén a focis
kártya volt a kedvenc. Szinte minden tárgy új gazdára talált.
A mai délutánon ismét óriási sikere volt a már hagyománnyá vált programunknak.
Köszönöm szépen Ági néni és Timi néni segítségét!
Serei Anita

május 5.
Az 1.c és a 2.a osztály műhelybemutatón vett részt a Liszt Ferenc Alapfokú Művészetoktatási
Intézmény Képző- és Iparművészeti Tagintézményében. A gyerekek óriási élménnyel és egy-egy saját
alkotással léptek ki a Vizu kapuján.
Serei Anita

május 8.
2022.05.03. Atlétika diákolimpia városi döntő fiúk
Ismét remekeltek a fiúk az atlétika versenyen.
II.kcs 3. hely(Huzsvay Andor, Cserháti János, Goretich Marcell,Maros Szabolcs, Stefánovics
Zsombor, Hegyháti Ákos, Balogh Domonkos)
III. kcs A. csapat 1. hely ( Csillag Ádám, Czigány Zente, Radnóti Soma, Matula Ákos, Bartos
Zalán, Kalmár Szabolcs)
III. kcs B.csapat 4. hely
IV. kcs 4.hely
Kalmár Szabolcs egyéni összetettben az előkelő 1. helyet szerezte meg.
Szép volt fiúk!
Irány a megyei!

május 9.
2022.05.04. Atlétika
diákolimpia városi döntő lányok
A fiúk keddi remek szereplése után, bizalommal vágtunk neki a megmérettetésnek a lányokkal.
A tikkasztó meleg sem szegte kedvünket, amit az eredmények is tükröztek.
II. kcs. 1.hely(Péter Sára, Ábrahám Zara, Hegyi Zselyke, Csete Ella, Pálffy Léna, Fazekas Réka,
Kenyeres Szidónia, Kollár Szonja)
III.kcs. 3. hely( Ábrahám Fanni, Révi Dalma, Radics Maja, György Pálma, Horváth Réka,
Szabadi Lilla)
Egyéni érmekkel is büszkélkedhetünk:
Csete Ella és Ábrahám Fanni is ezüst éremmel a nyakában térhetett haza.
Szép volt lányok!
Irány a megyei!

május 9.
Építettük a közösséget
Pénteken közösen kirándultunk és kötetlenül, jókedvűen töltődtünk a Szálkai-tó körüli sétán, közös
ebéden.
Radnóti Miklós intézményvezető

május 9.
Európa Nap
Közös énekléssel, és Linda néni által felkészített 4.b osztály különleges előadásával emlékeztünk az
1985-től kihirdetett Európa Napról.
Radnóti Miklós intézményvezető

május 10.
Óriási!!!
Országos döntőbe jutottak a legkisebbek.
Nagy gratuláció az I.korcsoportos labdarúgóinknak és Előd bácsinak!
Csanyik András
Augusztin Milán
Csobolya Bálint
Varjassy Szabolcs
Kelle Benjámin
Haz-Novák Botond
Kazinczi Dániel
Hajrá Eötvös!
Radnóti Miklós intézményvezető

május 10.
Atlétika megyei döntő II.kcs. lányok
A lányok derekasan helytálltak a megyein, végül a 7. helyen zártak.
Mindenkinek gratulálok!
Fazekas Emőke

május 11.
Megragadunk minél több lehetőséget a tanórán kívüli, élményalapú ismeretszerzésre.
A 6. évfolyam történelem szakkörös diákjai a Bunyevác Tájházba látogattak a heti foglalkozás
alkalmával.

május 11.
Május 10-én a Madarak és Fák Napja alkalmából iskolánk vetélkedőt szervezett harmadik és negyedik
osztályos tanulóinknak. A vetélkedő központi témája a madár- és faismeret mellett az élővilág
védelme is volt. A versenyen részt vevő osztályok három fős csapatokkal képviseltették magukat.
Előzetes feladatuk volt, hogy tájékozódjanak az idei év madaráról, a zöld küllőről és a 2022-es év
fájáról, a nagylevelű hársról. A megmérettetésen több érdekes feladvánnyal is találkozhattak a
gyerekek. Volt kirakó, képrejtvény, találós kérdés, kakukktojás, madarak és fák felismerése,
memorizálása. A csapatok nagyon ügyesen helyt álltak, kiemelkedő volt a tudásuk a
természetvédelem tekintetében. Az alábbi eredmények születtek:
4. évfolyam
1. helyezett csapat tagjai: Goretich Marcell, Barna Csanád, Halász Emma (4.b)
2. helyezett csapat tagjai: Bokor Kamilla, Kiss Luca, Szikra Eszter (4.a)
3. helyezett csapat tagjai: Horváth Tirza, Lugos Dominika, Papp Regina (4.a)
3. évfolyam
1. helyezett csapat tagjai: Ikotity Lázár, Rabi Máté, Tumbász Ákos (3.a)
2. helyezett csapat tagjai: Méhész Fanni, Romhányi Iringó, Vető Lídia (3.a)
3. helyezett csapat tagjai: Kékesi Gréta, Keszei Szabolcs, Komlósi Lili (3.b)

május 12.
Szeretnénk megköszönni Fazekas Emőke kolléganőnknek, hogy felajánlott az iskola könyvtára
számára 117 db Disney könyvet!
Kedves Szülők! Hasonló felajánlásokat szívesen fogadunk.
Köszönettel:
Iskolavezetés

május 12.
Atlétika megyei döntő III.kcs. fiùk és III.kcs egyéni lány döntő.
A fiùk a nagy hőség ellenére is egyéni csùcsokat döntöttek. Nagyon szép eredménnyel, az 5. helyen
zártak. Egyéni dobogòs helyet is sikerült szereznünk Kalmár Szabolcs ezüstérmes lett. Ábrahám Fanni
is nagyon szépen menetelt de most lecsùszott a dobogòròl.
Mindenkinek gratulálunk!

május 13
Királyok és fejedelmek útján Dévától Kolozsvárig
Iskolánk 66 tanulója (6.és 8.évfolyam) a Határtalanul pályázat keretében Erdélyben tölt el 4 napot. A
változatos programok első napján Aradon megtekintettük az 1848/49-es szabadságharc mártírjainak
emléket állító Szabadság szobrot, a városházát, a belvárosi palotákat, a színházat, a református és a
minorita templomot. Vacsora után felkaptattunk a dévai várhoz.
Fáradtan bújtunk ágyba.

május 13.
Sárkányröptetés a napköziben

május 16.
Ezúton szeretnénk megköszönni a Dévai Szent Ferenc Gyermekotthon részére küldött adományokat.
Nagy örömmel és hálával fogadták az ott lakók. A gyermekeinket nagyon megérintette, hogy mások
milyen nehéz körülmények között élnek. Biztosak vagyunk benne, hogy jó helyre érkezett a sok-sok
tisztítószer és édesség.
Mindenkinek köszönjük!
Nagyné Bálint Ildikó

május 18.
A 2.a osztály Jánoshalmán, a Király lovastanyán töltött el egy napot. A kiváló programok, a ragyogó
napsütés és a barátságos állatok még fűszerezték a gyermekek élményeit.
Serei Anita

május 18.
A Bajai Liszt Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola pedagógusai és növendékei hangszerbemutatót
tartottak alsó tagozatos tanulóinknak. Megismertették a gyerekekkel a különböző hangszereket, kis
zeneműveket adtak elő, hogy felkeltsék az érdeklődést a zenetanulás iránt. Köszönjük a színvonalas
bemutatkozást!

május 20.
Észforgató 2021-2022 eredmények
Az idei évben is forogtak az "észkerekek" az alsó tagozatosok mellett már a felsős diákok körében is.
Összemérték tudásukat, kreativitásukat, problémamegoldó képességüket. A 76 díjazott tehetséges
tanuló bensőséges iskolai díjkiosztó keretében vehette át jutalmát. A legsokoldalúbb tehetségek 3-4
területen is döntőbe jutottak. Gratulálunk a gyerekeknek és a felkészítő pedagógusoknak!

május 23.
Ide mindenki visszavágyik!
Határtalanul pályázat keretében iskolánk 63 tanulója 6 pedagógussal járta végig Erdélyben a
"Fejedelmek útját". Arad, Vajdahunyad, Déva, Gyulafehérvár, Nagyenyed, Torda, Nagyvárad,
Nagyszalonta látnivalóit tapasztalt idegenvezetőnk - Miskolczi Endre - vezetésével fedeztük fel. A
gyerekek rácsodálkoztak a természeti környezet szépségére, Erdély gazdag történelmi múltjára. Sok
ismerettel, tapasztalattal és élménnyel gazdagodva tértünk haza.

május 25.
Medve Matek!
Két év covid miatti kihagyás után újra megrendezték a Medve Szabadtéri Matekversenyt.
Iskolánk is képviseltette magát a május 21-i szegedi fordulón két csapattal, Koala kategóriában.
Ügyesek voltak és nagyon élvezték!

május 26.
Iskolánkban már harmadik éve, hogy az emelt óraszámú angol nyelvoktatásban tanuló diákok nyelvi
szintfelmérő vizsgát tesznek. Négy írásbeli és két szóbeli feladatrészt oldottak meg az ide tanév
végén. A vizsga egy tanúsítvánnyal zárult, melyet iskolánk igazgatója Radnóti Miklós adott át
tanulóinknak, május 25-én.
Sok kiváló eredmény született idén is.
Gratulálunk a kitartó, eredményes munkájukért!
Éber Előd

május 27.
Évek óta részt vesz intézményünk a Bajai Városvédő- és szépítő Egyesület által hirdetett virágos
intézmények programjában. Ennek keretében Baján az Eötvös utcában Tündérkertet építettünk, az
arra járók örömére.

május 31.
A Bajai Eötvös József Általános Iskola 8.b osztálya az elmúlt hét végén vett részt az országos
Kamaszfesztiválon, ahol az országból nagyon sok iskolából érkeztek tanulók, hogy együtt tanuljanak,
szórakozzanak, ismerkedjenek. Ezúton is szeretnénk köszönetet mondani Baja város
önkormányzatának hogy a kirándulás teljes költségét biztosította a kiírt pályázat útján. A tanulók
nagyon jól érezték magukat, sok tapasztalatot és élményt gyűjtöttek.
Andrási Barna

június 1.
Kosárlabda Diákolimpia a Gyaxiban!
Az iskolánkban lezajló Kosár Diákolimpián mind fiaink, mind lányaink a város legjobbjai lettek.
A fiúk e kiváló teljesítménnyel a jövő heti megyei döntőn is részt vehetnek.
Gratulálunk nekik, hajrá Gyaxi!
Radnóti Miklós intézményvezető

június 3.
A tehetségek köztünk járnak: Borszéki Zsombor iskolánk 6.a osztályos tanulója “A kis zeneszerző”
országos versenyen 1. helyezést ért el!
Gratulálunk neki!

június 3.
Pünkösdölés és készülődés a nyári szünetre.

június 4.
Lassan kezdődik...
Nagy élmény a gyerekeknek
.......
Mindeközben a legkisebb focistáink Szombathelyen mar a legjobb 10ben vannak...4ből 4 győzelem
kezdték az országos döntőt.
1 Eötvös-Szentes 6:0
2 Eötvös -Bábolna 4:2
3. Eötvös-Székesfehérvár 6:1
4. Eötvös -Encs 5:1
Hajrá Gyaxi!
Hajrá Magyarok!

Június 5.
Micsodaaaaaa?!?!
Az iskolánk I.korcsoportos fiú labdarúgó csapata hazaért Szombathelyről az országos döntőről
és...
...elképesztő menetelés után...
...AZ ORSZÁG III. LEGJOBB CSAPATA LETT!!!
A bronzérmes csapat tagjai:
Augusztin Milán
Csanyik András
Csobolya Bálint
Haz Botond
Kazinczi Dániel
Kelle Benjámin Kevin
Kenyeres Patrik
Varjassy Szabolcs
Az egész Vonatkerti közösség nevében gratulálunk Előd bácsi csapatának!
Aki kedd délig kommentbe megírja és elsőként eltalálja, hogy a 2021/2022-es tanévben hány
csapat nevezett a Magyar Diáksport Szövetség I. korcsoportos focibajnokságára az a bronzérmes
csapat tagjai által dedikált focilabdát kap ajándékba a sportnapon. ( a játékban kizárólag iskolánk
tanulói, vagy azok szülei vehetnek részt )
Radnóti Miklós intézményvezető

június 7.
Újabb sportsiker
Ma a II. korcsoportos kis kosarasaink a kecskeméti Petőfi iskolát legyőzve lettek a megye legjobbjai.
Megint egy arany a nyakban
Radnóti Miklós intézményvezető

június 8.
Rajzolni és olvasni jó!
Tóth Emese 6.b osztályos tanulónk az Észt Nagykövetségen vehette át Nívódíját. A rajzpályázat
témája: "Észtország olvas". Szeretettel gratulálunk Emesének, és felkészítő pedagógusának, Szilaski
Marika néninek!

június 9.
Újabb tehetséges diákunk sikerét osztjuk meg: Halász Emma 4.b osztályos tanulónk a MatekÁsz
tanulmányi verseny országos döntőjében 1. helyezést ért el.
Felkészítő pedagógusa Paszterkóné Zavaros Kati néni! Gratulálunk a kiemelkedő teljesítményhez!
Nagyné Bálint Ildikó

június 9.
Közel 70 tanuló zárta igazgatói dicsérettel a tanévet. Sok területen értek el kimagasló eredményt:
sport, művészet, tanulmányi munka és környezetvédelem. Büszkék vagyunk rájuk!
Nagyné Bálint Ildikó

június 9.
Döntetlen az év focimeccsén
A hagyományos tanár-diák focimeccsen tisztességesen helytálltak
eredmény született.
Radnóti Miklós intézményvezető

végzős tanulóink, ahol 2:2-es

június 10.
Gratulálunk Magyar Lilla 4. a osztályos tanulónknak, aki 1. helyezést ért el Óbecsén, a "Fantast 2022"
zongoraversenyen.
Felkészítő tanára: Hazslinszkyné Jaross Adrienn

június 10.
Hagyomány iskolánkban, hogy Kulturális Bemutató keretében mutatkoznak be tehetséges diákjaink
az iskola közössége előtt. Az idei évben is bebizonyosodott, hogy a tehetségek köztünk élnek: a jövő
táncosai, költői, zeneszerzői, és előadóművészei. Köszönjük a színvonalas, olykor nevettető -olykor
elgondolkodtató bemutatókat a gyerekeknek és felkészítő pedagógusoknak!

június 13.
2022. május 26 – 29. között iskolánk 7. évfolyamos tanulói 6 pedagógus kíséretében ismerkedtek a
CSALLÓKÖZ KINCSEIVEL, POZSONY, ZOBORALJA és BAJMÓC LOVAGVÁRAIVAL.
A program fő célja a határon túli magyarokkal való kapcsolattartás, hazánk történelmének
megismerése. Ebben helyi vezetőnk, Vörös Attila nyújtott segítséget, akinek tudása, ízes tájszólása és
humora még emlékezetesebbé tették az utazást.

június 13.
Eötvös-délelőtt a suliban
Iskolánk régi hagyományát újítottuk fel azzal, hogy elsős tanulóink ünnepélyes ígéretet tettek az
iskolaközösség előtt: tisztelik társaikat, őrzik a hagyományokat és értékeket.
A nap játékos feladatokkal, helyismereti vetélkedővel, sütizéssel és ételkóstolással folytatódott.

június 15.
Újabb elismerésekkel gazdagodtak tanulóink: a tiszta és rendezett, környezetbarát osztályok egész
évi igyekezetükért kaptak jutalmat: 1. helyezett a 3.a és 6.a, 2. helyezett az 1.c és 5.b, 3.helyezett
pedig az 1.b és 7.c osztályok. A helyismereti verseny győztes csapatának tagjai: Gera Noel, Lehoczky
Gábor, Csallóközi Mercédesz, Solti-Szabó Maja, Kalmár Szabolcs, Szabó Bence (8.b), Balogh
Domonkos, Miklós Csenge, Patarcsits Zalán, Szalai Kristóf, Módos Igor, Hódos Bence. Gratulálunk
mindannyiuknak!

június 15.
Sikeres tanulók díjazása
Baja Város Önkormányzata „Országos tanulmányi versenyen elért kimagasló eredményért”, valamint
a „Kiemelkedő versenyfelkészítő munkájáért” elismeréssel jutalmazta az országos versenyeken 1-3.
helyezést elért diákokat és felkészítő pedagógusaikat. Szeretettel gratulálunk tehetséges
diákjainknak: Kosóczki Dorottya 1.b, Kosóczki Orsolya 3.a, Nagy Nadin 3.a , Tóth Lilla 4.a, Mihó Milla
4.a, Magyar Lilla 4.a, Ponácz Levente 4.a, Halász Emma 4.b, Borszéki Zsombor 6.a, Tóth Emese 6.b
osztályos tanulóknak! Szeretettel gratulálunk a díjazott pedagógusoknak: Kovácsné Horváth
Zsuzsannának és Szilaski Máriának!
Nagyné Bálint Ildikó

június 15.
Tegnap megtartottuk iskolánkban a DÖK Sportnapot.

június 15.
Újabb siker!
Az Arcus Környezetvédő Egyesület által meghirdetett Nemzetközi Természetismereti Rajzpályázaton
Mihó Milla 4.a osztályos tanuló alkotása, a III-IV. osztályos diákok kategóriájában a szakmai zsűri
döntése alapján 2. helyezést ért el. Felkészítő tanára: Szilaski Mária. Szeretettel gratulálunk Marika
néninek és Millának!
Nagyné Bálint Ildikó

június 18.
Tanévzáró ünnepély, 2022. június 17. péntek

június 18.
Ballagási ünnepség, 2022. június 18. szombat

