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Hírlevél  

2019-2020. tanév – szeptember 
 

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 

 

Elkezdődött a tanév 

Iskolánk tanévnyitójára idén is a Debreceni Baptista 

Gyülekezet Szappanos utcai imaházában került sor. Lelkes 

izgalommal töltötték meg a termet az ünneplőbe öltözött 

tanulók, pedagógusok és a kedves szülők, rokonok, 

gyülekezeti tagok.  

Az istentisztelet Dobos Péter gyülekezetvezető szavaival 

kezdődött, melyet Czirják Erika intézményvezető beszéde 

követett, majd a gyermekek Kurucz Ildikó és Orosz Péterné 

vezetésével vidám énekes-verses műsort adtak elő. Az első 

osztályosok fogadalomtétele után igei üzenettel Pető Albert 

bátorította a jelenlevőket. Kedves vendége volt 

ünneplésünknek Papp János, a Magyarországi Baptista 

Egyház elnöke is, aki rövid igei buzdítással és imádsággal 

tette még emlékezetesebbé a délutánt. 

 

 

 

A tartalomból: 

szeptember 1. 

Elkezdődött a tanév - Évnyitó 

szeptember  

Azok a színpompás szekrények! 

szeptember 6. 

Amerikai vendégeink voltak 

szeptember 20. 

Kis madárbarátok 

 

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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Azok a színpompás szekrények! 

Augusztus végére elkészültek iskolánk folyosójának 

öltözőszekrényei, melyeket kellemes pasztell színűre festettek. A 

munkálatok egy részének költségét az Öt talentum alapítvány a 

felajánlott 1%-ok befolyt összegéből fedezte. Az évkezdéskor 

nebulóink és a dolgozók is hangos tetszésnyilvánítással fogadták a 

szemet gyönyörködtető szekrénykéket. Köszönjük szépen! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Amerikai vendégeink voltak 

Amanda Good kolléganőnk szervezésének köszönhetően 

különleges élményben lehetett része tanulóinknak. Szeptember 6-

án az Egyesült Államok Illinois államából, Highland városból 

érkezett hozzánk Rob Kirbach lelkipásztor és Patty Bilyeu területi 

igazgató vezetésével egy tíz fős csapat a First Baptist Church-ből. 

Amerikai testvéreink minden évfolyamon angol nyelvű játékos 

foglalkozásokat tartottak, mellyel az idegen nyelvi képzésünket 

erősítették.  

Köszönjük szépen! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szakkörök a tanévben: 

 

 Foci 

 Kosárlabda 

 Sakk 

 Énekkar 

 Gospel kórus 

 Társalgási angol 

nyelv 

 Szolfézs 

 Zongora 

 Ritmikus 

sportgimnasztika 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 



   

„Minden dolgotok szeretetben menjen végbe!” (1Kor 16:14)  Oldalszám: 3, összesen: 6 

   
 

Csapatépítő nap 

Szeptember 3-án a 4. osztályos tanulók Pótor Mirjam tanítónő vezetésével csapatépítő napon 

vehettek részt, melynek keretén belül ellátogattak a Debreceni Állat- és Növénykert megújult 

Vidámpark részébe, valamint a Graph Art Kft. lapkiadó központjába, melynek 

műhelymunkájába is bepillantást nyerhettek a gyerekek. Egy-egy ifjúsági magazint is kaptak 

ajándékba. Megismerhették a gyermek- és ifjúsági újságokat gyártó és forgalmazó intézmény 

családbarát programjait, célkitűzéseit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kis madárbarátok  

Iskolánk évek óta kiemelt szerepet szán a természet megismerésének, megóvásának. 2016-

ban megszereztük a „Madárbarát iskola” címet is. Ehhez az elismeréshez hűen az első osztály 

szeptember 20-án – Gavallér Zsombor és családja jóvoltából – madáretetőt tett ki az iskola 

udvarára Záhonyi Attila kertész munkatársunk segítségével. Ahogy közeledik a hűvös idő, 

segítünk a környékbeli madaraknak eleséghez jutni. 
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Európai Diáksport Nap 

Szeptember vége évek óta a sportolás egyik fontos időszaka iskolánkban. Ilyenkor kerül sor 

világszerte az Európai Diáksport Napra, melyre 2016 óta mi is minden évben benevezünk. 33 

országból közel 3 millió iskolást várnak erre a sportrendezvényre. A program a Magyar Diáksport 

Szövetség kezdeményezésére indult el 13 éve, 2015 óta pedig Európa más országaiban, sőt 

tavaly óta még a kontinensen túl is megtartják.  

Ebben az évben 4 helyszín várta nebulóinkat, akik mind a 6 évfolyamon képviselték 

iskolánkat: kölyökatlétikai versenyek (pl. sprint-gát váltó verseny), foci, népi gyermekjátékok (pl. 

kapitány fogó), valamint 2019 m-es futás. A nap rendezvényeinek szervezője: Száváné Török 

Emese tanítónő. Segítő tanítók: Csernaburczky Gyula, Kecskeméti Edit és Tóth Zsuzsa. 

A Magyar Diáksport Szövetség oklevéllel ismerte el tanulóink erőfeszítéseit. 

 

 

 

“A sport a test útján nyitja meg a lelket.” 

       (Szent-Györgyi Albert) 
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Bábszínházban jártunk 

Második osztályos tanulóink szeptember 24-én Kurucz Ildikó szervezésének köszönhetően 

ellátogattak a Vojtina Bábszínházba, ahol megtekintették A Csizmadia, a Szélkirály és a 

Nyúlpásztor esete című mesejátékot, mely két kevésbé ismert népmese zenés feldolgozásaként 

örvendeztette meg kicsinyeinket. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zenei világnap 

Intézményünk tanulói és dolgozói idén is megemlékeztek a zene világnapjáról. Remek 

interaktív koncerten vehettünk részt a Hangfogó együttes jóvoltából. A gyerekek és a felnőttek 

is egyaránt bekapcsolódhattak egy kis „örömzenélésbe”. Kiváló volt a hangulat!  

Köszönjük, Hangfogó! 
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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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