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január 11.
Színházban jártunk
január 13-14-15.

Színházban jártunk

Ovis beiskolázási napok
január 9.

2020. január 11-én iskolánk 4. és 6. osztályos tanulói
megtekintették Molnár Ferenc A Pál utcai fiúk című ifjúsági
regényének színpadi változatát a debreceni Csokonai
Színházban. A Keszég László által rendezett nagy sikerű

Együtt rúgtuk a bőrt
február 21.
Itt a farsang, áll(t) a bál!

előadást Dés László – Geszti Péter – Grecsó Krisztián kiváló

Fontos közlemények:

szövegkönyve és dalai fémjelzik.

Honlapcímünk:

Minden

résztvevő

gyermeknek

és

felnőttnek

felejthetetlen élményt jelentett a darab.

www.talentumdebrecen.hu
E-napló:
talentum.mozanaplo.hu

Kérjük, támogassa iskolánkat az
alábbi számlaszámokon!
Kedvezményezett: Debreceni
Baptista Gyülekezet
Számlaszám: OTP 1173800820877620
Közlemény: Talentum Baptista
Általános Iskola
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Ovis beiskolázási napok
Január 13-14-15-én iskolánkban az óvodások beiskolázási
előkészítő napjaira került sor. Ezeken a napokon a délutáni
órákban 10-10 óvodást fogadtunk, akik intézményünk iránt
érdeklődnek.
Logikai, sport- és kézműves játékokkal, uzsonnával vártuk a
kicsiket beiskolázási eljárásunk újabb állomásaként. Kurucz Ildikó,
Száváné Török Emese pedagógusok vezették a foglalkozásokat,
őket segítette Kállóné Pogácsás Andrea pedagógiai asszisztens a
mozgásos tevékenységek lebonyolításával.
Az óvodások felkészítése 2019 decemberétől előkészítő
foglalkozások keretében történik iskolánkban. A fentebb említett
tanítók heti egy alkalommal 35 gyermeknek tartanak különórát,
melyen az iskolakezdéshez szükséges készségek fejlesztése a cél. A
kicsik nagyon élvezik ezeket a foglalkozásokat, szívesen jönnek.
Nem feltétel, hogy csak ide jelentkezhetnek majd, bárki
bekapcsolódhat a fejlesztő alkalmakba.
Köszönjük a kollégák munkáját!

Szakkörök a tanévben:
 Foci
 Kosárlabda
 Sakk
 Énekkar
 Gospel kórus
 Társalgási angol
nyelv
 Szolfézs
 Zongora
 Ritmikus
sportgimnasztika

„Az iskolaérettség (…) egy sajátos hangulatban,
állapotban, kíváncsiságban mutatkozik meg.”
(Vekerdy Tamás)
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Együtt rúgták a bőrt!
Január 9-én délután kellemes és aktív elfoglaltságban lehetett része a foci szerelmeseinek:
Csernaburczky Gyula testnevelő kolléga vezetésével közös apa-gyerek mérkőzésre került sor a
heti rendszerességgel megtartott labdarúgó-edzés keretein belül.
Minden résztvevő nagyon élvezte az aktív kikapcsolódást és közösségi élményt adó
foglalkozást.

Bábszínházban jártunk
Január 28-án a debreceni Vojtina Bábszínház játszószínházi előadását tekintették meg
második osztályos tanulóink Kurucz Ildikó kolléganő vezetésével. Az aranyszőrű bárány című
előadást Láposi Terka rendezte, zenéjét Arany Zoltán szerezte. Tanulóink nagyon élvezték a
programot.
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Izraeli élmények
Januárban néhány napos izraeli „zarándokúton” vehettek részt intézményünk dolgozói. A
lelki-szellemi felüdülést, feltöltődést jelentő néhány nap a csodálatos bibliai helyszíneken
mélyítette az Úrral és az egymással való közösséget.
Jeruzsálem utcáin járva felcsendültek szívünkben az Ige sorai:
„Lábunk megáll kapuidban, Jeruzsálem. Jeruzsálem, te szépen épített város, részeid jól illenek
egymáshoz!... Legyenek boldogok, akik téged szeretnek! Legyen békesség falaidon belül,
legyen boldogság palotáidban!” (Zsolt 122:2-7)

Szülői értekezletek
Február hónapban minden osztályban sor került a
félévi szülői értekezletekre. Hálásak vagyunk azokért a
szavakért, amelyek ott elhangzottak: erőt és hitet adnak
nekünk a mindennapokhoz. Csak néhányat említve: "…jó
pár alkalommal felálltam volna, hogy hangosan
tapsoljak és ujjongjak, hogy "Igen, ez az!", mert nagyon
sok minden elhangzott, amit hiszek és vallok, de a
külvilágban nem találtam hasonló gondolkodásmódot.
Köszönjük, hogy ennek a közösségnek a tagjai lehetünk!"
"Folytassátok így, mert ezen van és lesz az áldás. Nekünk nagyon fontos, hogy a lányaink ilyen
szellemben növekedjenek. És olyan jó, hogy az Úr elvezetett minket ebbe a suliba!"
"Hála és köszönet az Úrnak Értetek."
„...a másik iskolához képest nálunk magasabb szinten folyik a tanítás.”
„Köszönöm, hogy imában hordozzátok a gyermekeinket."
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Korcsolyázni voltunk
Február 11-én délelőtt a vállalkozó kedvű tanulók Pótor Mirjam tanítónővel és Kállóné
Pogácsás Andrea pedagógiai asszisztenssel korcsolyázni voltak a nagyerdei jégpályán. Együtt
élhették meg a felszabadult mozgás örömét.

Bozsik-focitorna
Február 15-én került sor a Bozsik-focitornára, melyen iskolánkat két csapat is képviselte. A
kisebbeket (3-4. osztályosok) Csernaburczky Gyula kolléga, a nagyobbakat (5-6. osztályosok)
Pindicska Zsolt edző készítette fel erre a sporteseményre. Mindkét csapat 4 mérkőzésen vett részt,
teljes erőbedobással küzdve a sikerekért.
Szívből gratulálunk! Hajrá fiúk, hajrá lányok!
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Itt a farsang, áll(t) a bál!
Intézményünk hagyományos farsangi délutánjára február 21-én került sor. A tanulók és a
pedagógusok vidám jelmezes felvonulása előtt Kurucz Ildikó igazgatóhelyettes üdvözölte a
megjelent sokaságot, majd mindenki bemutathatta jelmezét. Ezt követően minden osztály a
saját termében töltötte a délután fennmaradó részét vetélkedőkkel, játékokkal és evés-ivással.
Nagyon jól szórakoztunk mindannyian!
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Angol – matematika játékos nap

Február 28-án Amanda és Jon Good,
valamint Grace Jones amerikai misszionárius
vezetésével vidám, játékos angol-matematika
foglalkozásra került sor a negyedik osztályban.
gyerekek nagyon élvezték ezeket az órákat.
Köszönjük!

A

Büszkeségeink
Iskolánk egyik elsős tanulója, Tóth Benedek Attila január
10-én indult a Debrecen városi és Hajdú-Bihar megyei fiú
torna diákolimpiáján. 7. helyezést sikerült elérnie a nívós
versenyen, és gyakorlatából látszott, hogy nagyon sokat
fejlődött, és szép reményekkel folytathatja tovább a
felkészülést.

Szabó Zoltán 1. osztályos tanulónk első sakkversenyén, a GeniuszKvizda Kupán vett részt január 11-én, melyen a III. helyet szerezte
meg, azaz bronzérmes lett. Ugyanezen a versenyen Tóth Gergely 2.
osztályos tanulónk is szépen
teljesített.
Tóth
Gergő
(2.osztály),
Nagy Zsolt (3.osztály) és Nagy
Nándor (4. osztály) képviselték
iskolánkat január 26-án a Sakk Városi Egyéni Diákolimpián.
Mindegyikük korosztályában rendkívül sok rutinos játékos
indult, így dobogós helyezést
ugyan nem értek el, ám sok
tapasztalattal és élménnyel gazdagodhattak.
Czakó Gergő 4. osztályos tanulónk a Tudásbajnokság levelező
versenyen angol nyelvből arany fokozatot szerzett.
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Bodó Béla Bendegúz 3. osztályos tanulónk február 2-án a miskolci
Regionális Judo Diákolimpián 1. helyezést ért el.

A HEBE Kft. által meghirdetett
„Biblia – a világ legolvasottabb
könyve”
című
országos
csapatversenyen 4. osztályosaink két
csapata 6. helyezést ért el. A
csapatok tagjai: Rozsályi Lili Noa,
Nagy Anita, Kerti Jázmin, Ferenczi
Csilla, Pálosi Panna, Andrew Good, Tóth Tamás és Makai
Mátyás. Felkészítő tanáruk Pótor Mirjam volt.
A HEBE Kft. által
meghirdetett Christmas is
All
Around
országos
angol
karácsonyi
csapatversenyén
4.
osztályosaink
csapata
(Rozsályi Lili Noa, Nagy
Anita, Ferenczi Csilla, Kerti Jázmin) 20. helyezést ért el.

A február 7-én Nyíradonyban megrendezett
Matek Guru Területi Versenyen iskolánk 2. osztályos
tanulói közül többen is – három csapat tagjaként részt vettek Szarkáné Farkas Anikó tanítónő felkészítő
munkájának köszönhetően: Nagy Máté, Beeri
Napsugár, Tóth Kornél, Ötvös Dóra, Vígh Natália, Alce
Anna Maximilla, Gulyás Ráchel, Juhász Anna Léna,
Tóth Gergely, Kóti-Jószai Milán, Németi Simon, Kiss
Botond, Fábián Levente.

A debreceni Hunyadi János Általános Iskola által megrendezett, „A
Hunyadiak nyomában” megyei komplex verseny rajzversenyének
rajzpályázatán sikeresen vett részt az első osztályos Gulyás Rodé és Nagy
Nikolett.
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Szükségeink:
Elsősorban imatámogatásra van szüksége intézményünknek, tudva, hogy „Nagy az ereje az igaz
ember buzgó könyörgésének” (Jakab 5,16).
Ugyanakkor anyagi felajánlásokat is örömmel fogadunk azzal a céllal, hogy a ránk bízott
gyermekek oktatását-nevelését minél hatékonyabb tárgyi eszközökkel tudjuk kiegészíteni,
biztosítani. Intézményünknek nagy szüksége lenne egy mikrobuszra, mely nem idősebb 5-6 évnél,
ugyanis sok rendezvényre, versenyre, különféle programokra szállítjuk gyermekeinket. Ennek
megvásárlásához is örömmel fogadunk minden adományt.
A felajánlásokat egyrészt a gyülekezeti számlaszámra (OTP Bank: 11738008-20877620) „Talentum
Baptista Általános Iskola” megjelöléssel lehet elküldeni, illetve lehetőség van az Öt Talentum
Közhasznú Alapítvány számlájára eljuttatni (OTP Bank: 11738008-20181239). Az így befolyt
támogatásokról igazolást adunk, ami céges adományok esetén bizonyos feltételekkel az
adóalapból levonható. A természetbeni felajánlásokkal kapcsolatban pedig Dobos Péter
gyülekezetvezetőt (dobpet@gmail.com) lehet személyesen vagy e-mail-ben keresni.
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