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Hírlevél  

2019-2020. tanév – december  
 

Talentum Baptista Általános Iskola 
4030 Debrecen 

Balaton u. 86.   

Tel: 20/326-6442; 52/798-253; 52/798-252 

E-mail: talentumdebrecen@gmail.com 

Web: www.talentumdebrecen.hu 

 

Megérkezett a Mikulás! 

 

December 6-án iskolánk tanulói és dolgozói is pirosba 

öltözve, izgatottan várták a fehér szakállút… 

Meg is érkezett délutánra, és hű segítőivel, a 

krampuszokkal közösen zenés műsort adott a gyerekeknek. 

Az osztályok egy-egy kis verses-zenés előadással 

kedveskedtek a jó öreg Mikulásnak, majd elérkezett a várva 

várt pillanat is, amikor átvehették az ajándékcsomagokat. 

Jövőre is várunk! 

 

 

A tartalomból: 

december 6. 

Megérkezett a Mikulás! 

december 7. 

Nyílt nap a Talentumban 

december 9-10. 

Adventi vásár 

november 22. 

Rendhagyó osztályfőnöki óra 

 

Fontos közlemények: 

Honlapcímünk: 

www.talentumdebrecen.hu 

E-napló: 

talentum.mozanaplo.hu 

 
Kérjük, támogassa iskolánkat az 
alábbi számlaszámokon! 

 
Kedvezményezett: Debreceni 
Baptista Gyülekezet  
Számlaszám: OTP 11738008-
20877620 
Közlemény: Talentum Baptista 
Általános Iskola 

Öt Talentum Közhasznú Alapítvány 

Számlaszám: OTP 11738008-
20181239 
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Nyílt nap a Talentumban 

December 07-én az érdeklődő szülők, hozzátartozók minden 

osztályban megtekinthettek egy-egy tanórát. Minden évfolyamon 

nagy volt az érdeklődés. Az elsősökhöz eljött több volt óvónéni is, 

hogy megnézzék, mennyit fejlődtek, tanultak mára az egykori kis 

tanítványok.  

Az órák megtekintése után a szülőknek lehetőségük volt a 

tanítókkal, tanárokkal megbeszélni, elemezni a látottakat. Sok 

érdekes, vidám pillanatban lehetett része a jelenlevőknek. 

 

 

 

Szakkörök a tanévben: 

 

 Foci 

 Kosárlabda 

 Sakk 

 Énekkar 

 Gospel kórus 

 Társalgási angol 

nyelv 

 Szolfézs 

 Zongora 

 Ritmikus 

sportgimnasztika 
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Adventi kézműves foglalkozások 

December első két hetében került sor a szülőkkel közös adventi kézműves foglalkozásokra az 

1., 3., 4., és 6. osztályokban. A kisebbeknél Kecskeméti Edit, Pótor Mirjam, a nagyobbaknál Mihály-

Tóth Mária, Nagy Anikó és Szalay-Rácz Edina vezetésével készíthettek a gyerekek és a szülők 

szebbnél szebb ajándéktárgyakat, díszeket, üdvözlő kártyákat. 

A közös alkotás minden jelenlevőnek sok örömet szerzett. 
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Adventi vásár… 

December 9-10-én került sor a gyerekek által már nagyon várt adventi vásárra. A kedves 

szülők által felajánlott és házilag készített süteményeket, édességeket, ajándéktárgyakat lehetett 

megvásárolni ezen a két délutánon. Az ünnepi kínálat különlegessége volt a gyerekek saját 

rajzaiból összeállított 2020-as falinaptár.  

Nagy volt az adakozó- és a vásárlási kedv is! 160 ezer forint gyűlt össze, melyet intézményünk 

az osztályok karácsonyi ajándékainak beszerzésére fordított. Nagyon köszönjük a kedves Szülők 

segítségét és felajánlásait! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…és az ajándékok, melyeket az osztályok megkaptak 
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Adventi koncert a Fórumban és a „fényvillamoson” 

December 12-én – immár harmadik alkalommal – nagy sikerrel lépett fel iskolánk énekkara a 

Fórum Bevásárlóközpontban. Orosz Péterné tanárnő karácsonyi témájú énekek betanításával 

újból megmutatta, hogy milyen tehetségesek, ügyesek tanulóink. Czirják Erika intézményvezető 

köszöntötte a hallgatóságot, és röviden bemutatta intézményünk kórusát és művészeti 

tevékenységeinket. 

December 15-én új bemutatkozási lehetőséget kapott énekkarunk: az adventi 

„fényvillamoson” tartottak sikeres bemutatót karácsonyi dalcsokruk előadásával.  

Mindkét előadásnak nagy sikere volt. Gratulálunk a gyerekeknek és a felkészítő tanárnőnek, 

Orosz Péterné Évának! 

 

 

„Hűs ünnepi ének  

illan szájról szívre. 

S talál utat 

szívről szív öblébe.” 

 (Egri László) 
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Meglepetés a szülőktől 

Nemcsak a gyerekek, hanem a pedagógusok is részesültek ajándékokban. A Szülői 

Munkaközösség karácsonyt idéző finomságokkal halmozott el bennünket. Nagyon köszönjük! 

 

 

Karácsonyi bábjelenet 

December 18-án ismét ellátogatott iskolánkba a Palánta Bábcsoport Kecskeméti Edit 

tanítónő meghívásának köszönhetően. Egy nagyon kedves jelenetet adtak elő gyermekeinknek 

a karácsony igazi üzenetéről. A gyerekek csillogó szemmel követték a kis történetet, és örömmel 

kapcsolódtak be a közös éneklésbe is. 

Köszönjük! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

„Minden dolgotok szeretetben menjen végbe!” (1Kor 16:14)  Oldalszám: 7, összesen: 9 

   
 

Karácsonyi családi istentisztelet 

December 19-én a Debreceni Baptista Gyülekezet Szappanos utcai imaházában tartottuk 

hagyományos karácsonyi ünnepi istentiszteletünket, melyre meghívtuk tanulóink kedves szüleit, 

családtagjait is.  

Az ünnepi alkalmat Dobos Péter gyülekezetvezető presbiter kezdte meg rövid bevezetővel 

és imádsággal, majd Pető Albert igehirdetését hallhattuk. Ezután iskolánk tanulói adták elő 

karácsonyi műsorukat Kurucz Ildikó és Orosz Péterné kolléganők vezetésével. A műsor 

befejezéseként egy különleges előadásra került sor: apák és leányaik táncát láthatták az 

egybegyűltek.  

 

 

 

 

 

„Az által lett nyilvánvalóvá az Isten szeretete bennünk, hogy az ő egyszülött Fiát 

elküldte az Isten e világra, hogy éljünk általa.” (1János 4:9) 
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Karácsonyi vacsora 

Az év utolsó munkanapján, december 20-án intézményünk dolgozói és a fenntartó 

gyülekezet részéről érkező vendégek közösen vehettek részt egy meghitt, a karácsony 

hangulatát idéző vacsorán.  

Czirják Erika intézményvezető egy játékos visszatekintésre hívta a jelenlévőket: mindenkinek 

a tányérja alá helyezett cédulán olvasható kulcsszavak segítségével kellett felidéznie az elmúlt 

év emlékezetes pillanatait. Sok értékes és építő gondolat hangzott el az egyes 

visszaemlékezésekben, majd elfogyaszthattuk a finom vacsorát, és kötetlen beszélgetéssel zártuk 

ezt az évet. 

 

Büszkeségeink 

December 14-én öt kis alsó tagozatos nebuló 

képviselte iskolánkat a Kazinczy Komplex 

Vetélkedőn. Gavallér Zsombor (1.o.), Tóth Benedek 

(1.o.), Dér Mira (2.o.), Beeri Napsugár (2.o.) és 

Horváth Hédi (3.o.) szépírásban, hangos 

olvasásban és logikai feladatok megoldásában 

szép teljesítményt nyújtott.  

Gratulálunk! 
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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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