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„Mennyi érték és mily sok szépség
él az ifjú lelkekben, mint drágagyöngy a kagylóban…”
Március 25-én iskolánk 36
tanulója vett részt Budapesten
a „Gyöngyhalász” II. Országos
Baptista Ki Mit Tud?-on, amelyet a kőbányai Kőrösi Csoma
Sándor Művelődési Házban
rendeztek meg. Tanulóink
színjátszásban, próza-és versmondásban, éneklésben és
néptáncban mérték össze tehetségüket az ország minden tájáról érkező mintegy hatszáz résztvevő gyerekkel. A tizenhárom tagú neves emberekből álló zsűrinek nem volt könnyű dolga, hiszen
színvonalas produkciókkal léptek fel az egyéni és csoportos előadók is. A jól megszervezett, rangos eseményen
iskolánk diákjai és felkészítő nevelői is igyekeztek mindent megtenni a siker érdekében. Néptáncosaink a „Csodakalap” és a „Seprűs” elnevezésű produkcióikat mutatták be (felkészítő tanáraik: Kovács Viktor és Tolnainé
Rakaczki Ágnes), Hegyes Jázmin 7. osztályos tanuló
gyönyörű hangjával varázsolta el a nézőket ( felkészítője:
Ármós Tamásné), színjátszó csoportunk a Kicsik és
nagyok című jelenetével a zsűri különdíját érdemelte ki , szintén külön díjat kapott Lukács Katalin 3.
osztályos tanuló prózamondásban, a prózamondó
kategóriának Bodnár Dániel 8. osztályos tanuló lett
a győztese, a versmondók között pedig Fedor Virág
7. osztályos diákunk 2. helyezést ért el.

A Csuha Antal Baptista Általános Iskola nagy
szeretettel hívja és várja leendő elsőseit. Mi várja az
ide beiratkozó gyermekeket?

Gyerekszerető, jól felkészült, tapasztalt pedagógusok☺
Kis létszámú csoportok, ahol családias légkörben sajátíthatják el a tananyagot☺ Egésznapos oktatás, így a házi
feladat nem terheli otthon a gyereket és a szülőt ☺ Ingyenes úszásoktatást biztosítunk minden elsősnek☺
Első osztálytól kezdve heti 3 órában angol nyelv oktatás
szaktanárral, és még heti 1 óra angol nyelvű segítővel az
angol tagozatos osztályokban☺ Órarendbe beépített
sakk- és néptáncoktatás☺ Ingyenes sószoba használat☺
Játszóterek, műfüves pálya, képességfejlesztő játékok☺
Interaktív táblák☺
VÁRUNK BENNETEKET!
A tanköteles tanulók első évfolyamba történő beíratásának időpontja: 2016. április 20-án és 21-én 08,00-19,00
óráig.
A beíratáskor csak a szülő vagy a törvényes gondviselő
járhat el a tanuló ügyében! A beiratáskor a szülő vagy a
gondviselő hozza magával az alábbi dokumentumokat: 1.
a gyermek születési anyakönyvi kivonata; 2. a gyermek
nevére kiállított lakcímet vagy tartózkodási helyet igazoló
hatósági igazolvány 3. a gyermek oktatási azonosító száma; 4. óvodai szakvélemény, amely igazolja az iskolába
lépéshez szükséges fejlettség elérését; 5. állami pedagógiai
szakszolgálat által végzett iskolaérettségi vizsgálat szakértői véleménye (amennyiben történt ilyen vizsgálat); 6.
sajátos nevelési igényű gyermekek esetén a Szakértői
Bizottság szakértői véleménye; 7. a gyermek TAJ kártyája
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Ünnepeltünk

Sikereink

Tollaslabda

Március 15-ét, nemzeti ünnepünket színvonalas
műsorral köszöntötték iskolánk tanulói. Előadásukban igyekeztek megjeleníteni a forradalom és a szabadságharc legfontosabb eseményeit. A színpadi
jelenet hangulatát emelték néptáncosaink, valamint
iskolánk énekkara. Köszönet illeti a diákok és felkészítő
tanáraik (Kulcsár Erzsébet Zsanett, Kovács Viktor, Ármós
Tamásné) munkáját, akik heteken át dolgoztak azért, hogy
méltó módon ünnepeljük meg nemzetünk nagy ünnepét, és
iskolánk tanulói, illetve a városi ünnepségen részt vevő közönség maradandó élménnyel legyenek gazdagabbak.

Három nap ajándék
A Baptista Szeretetszolgálatnak és iskolánk vezetőségének
köszönhetően három napos városnézésen vehettünk részt
iskolánk húsz hátrányos helyzetű tanulójával Budapesten.
Szállásunkról, étkezésünkről és a programok egy részéről is
a Mellow Mood Hotels szállodalánc gondoskodott. Vendéglátóink a búcsúzáskor értékes ajándékokkal lepték meg a
gyerekeket, akik felejthetetlen napokat tölthettek a fővárosban. Ott tartózkodásunk alatt városnézésen, esti hajókiránduláson, parlamenti látogatáson, cirkuszi előadáson, vehettek
részt a gyerekek, de nagyszerű élmény volt számukra az
Elevenpark játszóházban töltött néhány óra, és a Rendőrpalotában tett látogatás is. Köszönjük a Szeretetszolgálatnak a
lehetőséget, és külön köszönet Baricz Dezsőnek a Szeretetszolgálat programigazgatójának, hogy megszervezte a kirándulásunkat, és velünk töltötte ezt a feledhetetlen három napot!

A Csuha Antal Baptista Általános Iskola tollaslabdázói 3.
alkalommal versenyeznek a
Diákolimpiai versenysorozatban.
Minden évben a megyei, és
területi (regionális) döntőn való
sikeres szereplés a feltétele a
Tollaslabda Diákolimpia Országos Döntőn való részvételhez!
2017. március 24-26 között,
Kiskunfélegyházán rendezett Országos megmérettetésen
2 tanulónk vett részt: Veress Petra (2.a), Orosz Zoltán(3.a). Szucsik László 5.g osztályos tanuló, aki szintén
tovább jutott, más verseny miatt nem utazott velünk a
döntőre.
Az első két napon a selejtezők során eldől a továbbjutás
sorsa! Zoli, kezdőként, a technikai alapok ismeretével 1
győzelemmel mutatkozott be.
Veress Petra 2. döntőjén 3 győzelemmel zárt, amivel a
10. helyezést érte el!
Köszönettel tartozunk a Baptista Szeretetszolgálatnak a
támogatásukért, valamint Orosz Zoltánnak, aki segítőként, szervezési feladatokkal könnyítette munkámat.
Veress Károly

Kutass velünk! Természettudományos vetélkedő
A pécsi Baptista Szeretetszolgálat EJSZ Széchenyi István
Gimnáziuma, Szakgimnáziuma, Általános Iskolája és
Sportiskolája az idei tanévre is meghirdette a természettudományos játékát, melyre két csapattal neveztünk. A
verseny négyfordulós volt, melyet egy Pécsett megrendezésre kerülő döntő zár majd le április 21-én.
A gyerekeknek verseny során kreatív feladatokat kellett
megoldaniuk és fordulónként online tesztfeladatokat
kellett kitölteni adott időpontban.
Az akadályokat ügyesen leküzdve a nyolcadikosok az
első, a hetedikesek a második helyen végeztek.
Nyolcadikos csapat (Tudorok): Kaczur Nóra, Fabók
Tamás, Kormány Szabolcs, Kató Blanka, Pinke
Dominik
Hetedikes csapat (Atomfizikusok): Bor Boglárka,
Barati Ferenc, Horváth Laura
Felkészítő tanárok: Feketéné Horváth Tímea (földrajz), Türkné Bodnár Judit (kémia), Rózsáné Harsányi Irén (biológia), Kormány László (fizika)
Köszönjük az Ibrányi Móricz Zsigmond Gimnázium
igazgatójának és a szaktanároknak azt a lehetőséget, hogy
a versenyek felkészítésére használhattuk az iskola laborját!
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Szeretünk olvasni!

Immár 3. éve, hogy iskolánk
csapata elsőként jut tovább
az online fordulók után a
pécsi baptista iskola által
szervezett országos műveltségi
verseny döntőjébe, amelyet
április 21-én rendeznek Pécsett. A csapat tagjai: Bod-

nár Dániel, Fedor Virág Anna és Hegyes Jázmin négy regény elolvasásával, feldolgozásával, az online ,
illetve a kreatív feladatok megoldásával készültek a versenyre, amelyet eddig minden évben a nagyhalászi csapat nyert
meg. Reméljük ez idén is így lesz!

Mesemondó
A téglási II. Rákóczi Ferenc
Magyar-Angol Két Tanítási
Nyelvű Baptista Általános
Iskola és Alapfokú Művészeti
Iskola
immár 24. alkalommal hirdette meg a „Babszem Jankó” Országos
Baptista
Népmesemondó versenyt az 1-4. osztályos tanulók részére. A versenyen, melyre március 25-én került sor,
három tanuló képviselte iskolánkat: Végső Vanda (1.a),
Jankovszki Benedek (1.a) és Balogh Alexandra (2.b).
Jankovszki Benedek, kinek felkészítő tanára Lippainé Kósa Mária volt 2. helyezést ért el a színvonalas
versenyen.

Sakk

Sakkosaink 30 fős csapata márciusban a Nyíregyházán megrendezett Bethlen Kupán vett részt. A közel
200 résztvevővel megrendezett viadal nagyon erős
mezőnyében Szabó Maja 3. helyezést, Demeter Dorina pedig 1. helyezést ért el. A gyerekek felkészítői:
Gunyecz Zoltán és Kormány László voltak.

A versenyeken elért eredményekhez minden
tanulónak és felkészítő tanárnak gratulálunk!
Csuha Csillagai
Iskolánk hagyományai közé tartozik, hogy tavasszal megrendezzük a Csuha Csillagai elnevezésű ki mit tud?-ot,
amelyre az idén az osztályok valamelyik számukra kedves
film vagy mese alapján készítettek koreográfiát. Minden
osztály nagy lelkesedéssel készült a vetélkedőre.
A gálára tovább jutott csapatok:
1.b.,2.a.,2.b.,3.b.,4.a.,4.b.,5.g,.7.a.,7.b.,8.a,.8.b,.8.c.
A gála április 5-én 16 óra 30 perckor kezdődik a Petőfi
Sándor Művelődési Házban.
A gálára a belépő 500 Ft lesz.

Mi vár ránk áprilisban?

Április 1-2.: Országos Sakkcsapat Diákolimpia Döntő
Szombathely
Április 1. : Weöres Sándor Országos Gyermekszínjátszó
Fesztivál- Kisvárda

Szavalóverseny

Április 10.: Kötészetnapi vetélkedő a felső tagozatosoknak

Március 17-én került sor Petőfibányán a baptista
iskolák szavalóversenyére, melyen iskolánkat két
alsós tanuló: Szűcs Adrienn (4.a) és Lakatos Kevin
(2.b), valamint két felső tagozatos: Tóth Ferenc (6.a)
és Papp Ádám (7.b) képviselte. Papp Ádám versmondásával a zsűri különdíját érdemelte ki. Felkészítő tanára
Kulcsár Erzsébet Zsanett volt.

Április 11.: Költészetnapi szavalóverseny a Művelődési
Házban

Magyar nyelv
A Bendegúz Nyelvész verseny megyei fordulójára is márciusban került sor. Bodnár Dániel 8.b osztályos tanuló képviselte intézményünket ezen a vetélkedőn, mely helyesírási és
nyelvhelyességi ismereteket igényelt. Dani a rangos eseményen
méltón képviselte Nagyhalászt, hiszen a 4. legjobbnak bizonyult a megyénkben. Felkészítő tanára Kelemenné Móré
Andrea tanárnő volt.

Április 12-14: Országos Sakk Egyéni Diákolimpia DöntőMiskolc
Április 13-18.: Tavaszi szünet
Április: 15-16: Húsvét
Április 21.: Szeretünk olvasni! és Kutass velünk! versenyek
döntője- Pécs
Április 29.: Baptista Iskolák Kamara Néptánc Verrsenye Nagyhalász
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Ünnepváró
Húsvét- Megváltásunk ünnepe

Március képekben

Húsvét csodája nagy lehetőséget kínál arra, hogy a
feltámadás elfogadásával végre Te is megtehesd a
magad lépését Isten felé. Nem kér sokat, mindössze
ennyit: Higgy nekem!
A távolban fáklyák fénye,
a lándzsák hegyén megvillan a hold.
A tömegben ott az az ember,
aki három évig tanítványa volt.
Pimaszul mellé lépett,
egészen közel hajolt,
az arcára lehelt egy csókot,
amely az árulás csókja volt.

A Bethlen Kupa díjazottai

A másik meg folyton csak fogadkozott,
hogy sohasem hagyja el,
de megtette és még hajnal előtt
egy kakas hangja volt a jel.
Mindenki elpártolt mellőle,
egyetlenegy barátja se' maradt,
egyedül csinálta végig
és kiitta a keserű poharat.

Laborban a Kutass velünk! csapata

A helytartó elé cipelték,
bíborszínű palástot kapott,
és "Feszítsd meg"-et kiabáltak,
kikkel tegnap még együtt lakott.
Katonákat küldtek érte a vérét kívánó papok,
de mindenki rémülten hátrált mikor azt mondta: "Én vagyok!"
És mint a bárány, amikor nyírni viszik,
nem nyitja száját és nem tiltakozik.
Úgy tűrte ő is, ahogy megalázzák
és leveszik róla a ruháját.

Néptáncosaink a „Gyöngyhalász” színpadán

Hasít a korbács és csak hullik a vér,
de már kegyelmet kap az, aki kér.
Tudod a bűnöm, a múltam ott halt meg vele,
miattam lett ő a világ szégyene.
Pintér Béla

Csuha Csillagai 5.g
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