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A tartalomból:
november 10.
Öt évesek lettünk!
november 11.

Öt évesek lettünk!

Újra Egészség-hét!

Intézményünk fontos mérföldkőhöz érkezett: öt éve, hogy
megnyitotta kapuit a gyermekek előtt.

november 13.

Ennek a jeles eseménynek a méltó megünneplésére került
sor november 10-én a fenntartó Debreceni Baptista
Gyülekezet Szappanos utcai imaházában.

november 22.

Az ünnepi istentisztelet elején Czirják Erika intézményvezető
felelevenítette az elmúlt öt esztendő kiemelkedő eseményeit,
sikereit. Hálatelt szívvel idézte fel azokat a csodálatos
pillanatokat, melyek a küzdelmes, de gyümölcsöző
időszakból kiemelkedtek. A rendezvényen fellépett az
iskolánk énekkara; hangszeren működtek közre a diákok,
pedagógusok,
gyülekezeti
tagok.
Dobos
Péter
gyülekezetvezető igehirdetése után a gyülekezeti- és az
iskolai kórus közös éneke következett. Az alkalom végén
Fodor István presbiter és Száváné Török Emese tanítónő
imádsága hangzott el.

Pályaorientációs foglalkozás

Rendhagyó osztályfőnöki óra

Fontos közlemények:
Honlapcímünk:
www.talentumdebrecen.hu
E-napló:
talentum.mozanaplo.hu

Kérjük, támogassa iskolánkat az
alábbi számlaszámokon!
Kedvezményezett: Debreceni
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Számlaszám: OTP 1173800820877620
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„Minden dolgotok szeretetben menjen végbe!” (1Kor 16:14)
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Olvasóverseny Kótajon
November 07-én a Baptista Iskolák Területi Hangos Meseolvasó
Versenyén vettek részt tanulóink. Iskolánkat a 3. évfolyamról Bodó
Béla Bendegúz, Pap Sándor, Ladányi Milán, a 4. évfolyamról pedig
Ferenczi Csilla, Nagy Anita és Pálosi Panna képviselték.
A gyerekeknek a felkészülés során őszi témájú meséket kellett
keresni és elolvasni, a versenyen is ilyen témájú mű szerepelt.
Nagy örömünkre a 3. osztályos Pap Sándor 3. helyezést ért el,
felkészítette Kecskeméti Edit. Minden résztvevőnek gratulálunk!

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

DKV-előadás az első osztályban
November 08-án Szőlősi Nikolett, a DKV munkatársa tartott
érdekes előadást elsőseinknek a közösségi és egyéni utazásról, a
közlekedési eszközökről, valamint a tömegközlekedés általános
illemtanáról. Nagy érdeklődéssel hallgatták csemetéink.
Köszönjük!
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 Ritmikus
sportgimnasztika
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Újra Egészség-hét!
Ebben a hónapban került sor a hagyományos Egészség-hetünkre is. A programok
tervezésében-szervezésében Horogh Enikő kolléganőnké volt a főszerep. November 11-től 15-ig
minden nap érdekes programok várták tanulóinkat.
A hétfői napon egészséges ételeket hoztak a gyerekek, melyeket közösen fogyaszthattak el.
Délután Dr. Kéri Judit klinikai reumatológus szakorvos tartott előadást az egészséges életmódról.
Kedden délelőtt folytatódott az egészséges finomságok kóstolója, délután pedig a
Drogmentes Maraton aktivistái tartottak előadást a 4-5-6. osztályosoknak.
Szerdán újabb közös ételbörze után Dr. Üveges Áron kardiológus beszélt a szív, az egészség
védelméről.
Csütörtökön osztályonként ízfelfedező vetélkedő zajlott, ahol különleges, nem mindennapi
zöldségek-gyümölcsök megismerésére került sor Horogh Enikő vezetésével. Délután a DEAC
kosarasai közül látogatott el hozzánk Somogyi Ádám és Asszú Ádám, akiket Tankó István
technikai vezető, és a DEAC Spirit szurkolói csoport vezetője, Barna Márton kísért el. A gyerekek
kötetlen beszélgetésen vehettek részt, kérdéseket tettek fel a vendégeknek. A találkozó végén
a kosárra dobó versenyen pontot szerzőket DEAC-os ajándékokkal jutalmazták.
Pénteken délelőtt Barkó Árpád méhész és csapata mézet kóstoltatott gyermekeinkkel a
„Mézes reggeli” országos programsorozat keretein belül, délután pedig a Máltai
Szeretetszolgálat önkéntesei tartottak érdekes játszófoglalkozást.
Köszönjük a gazdag programsorozatot!
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Pályaorientációs foglalkozás
November 13-án a debreceni Ifjúsági Ház szervezésében egy pályaorientációs kreatív
foglalkozáson vehettek részt a 6. osztály tanulói osztályfőnökük, Szalay-Rácz Edina vezetésével.
A modern informatikai módszerekkel és eszközökkel megvalósított ismeretterjesztő
foglalkozáson nagyon jól érezték magukat a gyerekek. A 13 részt vevő csapatból tanulóink a
második helyet érték el tudásuk, eddig megszerzett ismereteik alapján. A vetélkedő után néhány
szakma jellemzőivel is megismerkedhettek: egy rendőr, egy mentőápoló és egy sajtószóvivő
munkájába nyerhettek bepillantást.
Nagyon izgalmas, érdekes órákat tölthettünk el!

Vicces sakkóra
Ebben a tanévben is folytatódik a tavaly elkezdett sakk-képzés iskolánkban. Száva Miklós
tanár heti egy alkalommal tart vidám agytornát az érdeklődő diákoknak.
Az 1-2-3. osztályosoknak november 13-án egy „vicces” sakk-órával is kedveskedett. Nagyon
élvezték a gyerekek! Köszönjük szépen!
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Rendhagyó osztályfőnöki óra
November 22-én rendhagyó osztályfőnöki órán vehettek részt a 6. osztály fiú tanulói. SzalayRácz Edina osztályfőnök felkérésére A serdülőkor kihívásai címmel tartott számukra interaktív, lelki
mélységeket is elérő órát Pafkó Tamás lelkész-tanár, ahol személyes kérdések feltevésére és
megválaszolására is lehetőség nyílt. A foglalkozás következő részére decemberben kerül sor.
Nagyon köszönjük!

Gospel a suliban
Újabb kiváló, tanórán kívüli, mondhatni
„szórakoztató”
foglalkozás
kezdődött
iskolánkban heti rendszerességgel. Amanda
Good Jon angoltanár – lelki munkás
kolléganőnk jóvoltából szerdánként gyerekek,
szülők és pedagógusok énekelhetnek együtt
angol nyelvű gospel-dalokat.
A
kóruspróbák
vidám,
kötetlen
hangulatban zajlanak, melyek része nemcsak
a közös, önfeledt éneklés, hanem az imádság
is.
Thank You, Amanda!
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Ovis nap a Talentumban
November 23-án nagy sikerrel bonyolítottuk le Ovis napunkat. Sokan érdeklődtek iskolánk
iránt, több mint hatvan gyermek érkezett a szüleivel. A kicsiknek többféle kézműves és mozgásos
foglalkozást tartottak a pedagógusok, a szülőket pedig Czirják Erika intézményvezető
tájékoztatta az intézmény működéséről, oktatási-nevelési céljairól, terveiről.
A szülők megismerkedhettek a következő első osztály leendő tanítóival is. A gyerekek egy kis
ajándékcsomaggal térhettek haza a foglalkozások végeztével.

Könyvtárlátogatás a karácsonyi ünnepkör jegyében
November 27-én a negyedik osztály tanulói Szalay-Rácz Edina és Pótor Mirjam vezetésével a
Benedek Elek Fiókkönyvtár adventi könyvtáróráján vettek részt.
Szilágyi Mariann könyvtárpedagógus a karácsonyi ünnepkör eseményeinek felelevenítésére
játékos vetélkedővel és egy szép téli mesével készült, melyet a gyerekek örömmel fogadtak. A
foglalkozás után még kötetlen olvasgatásra, böngészésre is lehetősége nyílt tanulóinknak.
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Büszkeségeink
November 09-én került megrendezésre a GÉNIUS-KWIZDA KUPA korcsoportos sakkversenysorozatának első fordulója Mikepércsen. Iskolánkat most képviselték először sakkozó kisdiákjaink:
Tóth Gergely (2.o.), Nagy Zsolt (3.o.), Nagy Nándor (4.o.), Ördög Zakariás (5.o.) és Keuter Christy
(6.o.). Tanulni mentek elsősorban, hiszen sok náluk tapasztaltabb versenysakkozó ellen kellett 6
fordulón keresztül megmérettetniük a tudásukat.
Keuter Christy elhozta a pontszerző 6. helyet. A többiek is szépen helyt álltak. Nagyon
büszkék vagyunk rájuk. Csak így tovább, gyerekek!

November 23-án újra részt vettek 3-6. osztályos tanulóink a Bozsik Focitornán. Négy csapattal
mérték össze tudásukat: két vereség, egy döntetlen és egy győzelem lett az eredménye.
Ügyesek vagytok, fiúk!
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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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