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Sikeres mestervédés 

Intézményünk vezetője, Czirják Erika október 10-én a 

korábban megkezdett mesterpedagógus-minősítési 

pályázatának záróakkordjaként védésen vett részt. Az 

eseményen a hivatalos bizottság mellett az érdeklődő 

kollégák is jelen lehettek.  

A mesterjelölt először a szakmai életútját mutatta be képes 

beszámoló formájában, majd pedig az öt évre szóló 

programját ismerhették meg az ott lévők. Kérdések, 

hozzászólások is elhangzottak, majd a bizottság elnöke 

méltatta a jelölt elképzeléseit, terveit, magas színvonalú 

pedagógiai munkáját, sokoldalú személyiségét. A bizottság 

az október 30-án nyilvánosságra hozott értékelésben 

kiválónak minősítette a védést, a jelölt mesterfokozatba 

léphetett. 

Szívből gratulálunk! 
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Megemlékezés az aradi vértanúkról 

Október 10-én iskolánk 6. évfolyamos tanulói egy ünnepi 

megemlékezésen vettek részt a Benedek Elek Fiókkönyvtárban 

Szalay-Rácz Edina és Márton Károly vezetésével.  

Szilágyi Marianna könyvtárpedagógus az 1848-49-es 

forradalom és szabadságharc fontos momentumait, alakjait 

idézte fel. Kiemelte az aradi tizenhárom és első miniszterelnökünk, 

Batthyány Lajos szerepét. Ez a foglalkozás is hozzájárult ahhoz, 

hogy gyermekeink elmélyülhessenek a magyar történelmi múlt 

fontos eseményeinek megismerésében. 

 

 

 

 

 

 

 

Olvasóvá nevelünk! 

Október 11-én a harmadik osztályosok Kecskeméti Edit 

tanítónő vezetésével játékos könyvtárismereti foglalkozáson vettek 

részt a Benedek Elek Fiókkönyvtárban. Megismerhették a könyvtári 

szolgáltatásokat, a könyvkölcsönzés gyakorlatát, szabályait.  

Jó volt látni, hogy milyen örömmel lapozgatták a könyveket 

gyermekeink! 

 

 

 

 

Szakkörök a tanévben: 

 

 Foci 

 Kosárlabda 

 Sakk 

 Énekkar 

 Gospel kórus 

 Társalgási angol 

nyelv 

 Szolfézs 

 Zongora 

 Ritmikus 

sportgimnasztika 
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Zümi a második osztályban 

Iskolánk fontos szerepet szán a hatékony, modern taneszközök felhasználásának a tanórákon. 

Ebben a tanévben játékos informatikai eszközzel bővült eszköztárunk: 6 Zümit, azaz méhecske 

formájú informatikai robotot vásárolhattunk, melyekkel szemléletesebben, hatékonyabban lehet 

a gyerekekkel elsajátíttatni az új tananyagokat. 

Gyermekeink nagy örömmel használják a kis méhecskéket! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szépséges táncruhák  

Második éve folyik ritmikus sportgimnasztika-oktatás intézményünkben Kállóné Pogácsás 

Andrea vezetésével. A gyerekek nagy örömére ebben a hónapban egységes táncruhákat 

kaptak a szakköri tevékenységben részt vevő kis táncosok.  
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Eric Barrett professzor látogatása 

Október 25-én látogatott el iskolánkba Eric Barrett professzor, brit természettudós, 

klimatológus, a Nasa és a Világbank egykori munkatársa, az Egyesült Királyságban és 

Ausztráliában összesen 5 egyetem nyugalmazott professzora, az Egyesült Királyság Kormányának 

tanácsadója, a Brit Környezetvédelmi Minisztérium, a Nasa, a Világbank és az Európai Űrkutatási 

Központ és az ENSZ több szervezetének konzulense, a Műholdas Távérzékelési 

Kutatóközpontjának alapító igazgatója. 

A csodálatos Föld bolygóról tartott érdekes előadást az 5-6. osztályosok számára. A gyerekek 

kérdéseket is tehettek fel az adott témában, melyre professzor úr készségesen válaszolt. 

Nagyon köszönjük! 

 

 

 

 

 

Zsoltármondó verseny 

Szintén október 25-én vehettek részt iskolánk tanulói a Baptista Bibliai történet- és zsoltármondó 

versenyen Kisújszálláson. A versenyre a Kossuth Lajos Baptista Általános Iskolában került sor. 

Intézményünket a 2. évfolyamról Tóth Gergely, a negyedikesek közül pedig Tóth Tamás Dávid és 

Kádas Dániel képviselték. Gergely és Tamás a legjobbaknak járó különdíjat hozták el. Felkészítő 

pedagógusaik: Simonné Katona Tímea és Pótor Mirjam kolléganők voltak.  

Eredményes felkészülésükhöz és szereplésükhöz gratulálunk! 
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Állatok világnapja 

Az Állatok világnapja tiszteletére idén rendhagyó módon gyűjtőmunkát kaptak a gyerekek. 

Kecskeméti Edit tanítónő kezdeményezésére kedvenc állataikról kellett közös fényképet készíteni, 

melyeket kiraktunk az iskola egyik üzenőfalára. Egy hónap állt a gyerekek rendelkezésére, 

folyamatosan érkeztek a kedvencekről a fotók. Ez a feladat nagy népszerűségnek örvendett. A 

gyerekek örömmel nézegették a kis kedvenceikkel közös képeket. 

 

 

 

 

 

 

 

Hálaadó istentisztelet 

Október 25-án tartotta iskolánk hagyományos Hálaadó ünnepi istentiszteletét a fenntartó 

Debreceni Baptista Gyülekezet Szappanos utcai imaházában. 

Dobos Péter gyülekezetvezető köszöntője után a gyermekek énekes-verses műsorára került 

sor Szalay-Rácz Edina, Orosz Péterné és Kecskeméti Edit pedagógusok vezetésével. Igei 

buzdítással Pafkó Tamás, a Trinity Baptista Gyülekezet lelkipásztora szolgált a jelenlevők felé, 

melyben a visszatekintés fontosságára hívta fel a figyelmet. Az alkalom végén Dobos Péter 

vezetett bennünket közös záró imádságban.  
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Büszkeségeink 

Tóth Benedek 1. osztályos tanulónk a Magyar Tornaszövetség Fiú Gyermek 

Csapatbajnokságán kiválóan szerepelt. Gratulálunk neki! 

Negyedik osztályos tanulóink közül többen is részt vettek a XX. „Szelet a 

vitorlába!” Családi napok, Debreceni Pályaválasztási és Szakképzési Kiállítás 

„Ez leszek egyszer!” című rajzpályázatán. Szebbnél szebb művek születtek 

Németh Jázmin, Ládi-Szabó Jázmin, Révész Dorka, Molnár Fruzsina, Tokaji 

Fanni, Zám Réka, Németi Márk és Czakó Gergő jóvoltából.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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