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„Azért vagyunk a világon, hogy valahol
otthon legyünk benne”
Az elmúlt félévben azon fáradoztunk, hogy a
tanulók, pedagógusok és technikai dolgozók
számára egyaránt második otthonná váljék az
iskolánk. Ehhez járultak hozzá a tanórán kívüli
programok, melyek megszínesítették hétköznapjainkat. Februárban farsangi mulatsággal búcsúztattuk a telet és hívogattuk a tavaszt. A felsős diákjaink az OTP-Fáy Program keretében
ismerkedhettek a pénzügyi ismeretek alapjaival.
A márciusban rendezett Tehetség-napon a tanulók színvonalas bemutatót tartottak a meghívott vendégeknek. Otthont adtunk a VI. Baptista Sakk Kupának, amelyet immár 6. alkalommal
nyert meg csaptunk. Házigazdái voltunk az országos néptánc találkozónak, amelyen az iskola
tánccsoportja fergeteges nyitószámmal csillogtatta meg tehetségét. Nagy élményt jelentett tanulóinknak, hogy a nagyhalászi ifi focicsapatunk
egy záporesővel fűszerezett májusi délutánon
egy igazi brazil csapattal mérkőzhetett meg. A
tanulók és a brazil focisták, no meg a szurkolók
lelkesedését még a rájuk zúduló égi áldás sem
tudta megtörni. Éppen a nehézségek által vált
emlékezetessé és értékessé az a nap.
A kulturális rendezvények a Csuha Csillagait
felvonultató programokkal folytatódtak, amelyeket a Csuha Gála zárt. A gálaműsoron a szülők is ízelítőt kaphattak a diákok és pedagógusok közös munkálkodásának eredményéről.
Valamennyi programunk azt a célt szolgálta,
hogy az iskolát második otthonná nemesítse,
közösséget építsen, egyetlen nagy csapattá, családdá kovácsolja az iskola apraját és nagyját.
A tanév hátralévő részéhez kitartást, a nyári
szünetben pedig jó pihenést, tartalmas kikapcsolódást kívánok iskolai családunk valamennyi
tagjának.
Sózer-Pápai Zsuzsánna

Láttam a napot, súgta a szélnek:
Várnak a tavak, csónakok, stégek.
És tényleg a táblán virul egy szó,
Csupaszín betűkkel: VAKÁCIÓ!

Ebéd Szenczy Sándorral
Egy felejthetetlen délelőttre kaptak meghívást a Csuha Antal Baptista Általános Iskola, Gimnázium, Szakgimnázium és Szakközépiskola leendő első évfolyamos gimnazistái és szüleik. Szenczy Sándor a Baptista
Szeretetszolgálat elnöke és az iskola vezetősége látta őket vendégül. Mérföldkő ez,
mind Nagyhalász mind az iskola életében,
egy közel 20 éves álmot váltott valóra a
Baptista Szeretetszolgálat fenntartása alatt
működő egyházi iskola. A családias, jókedvű ebédet követően a diákok és szüleik egy
kötetlen beszélgetés keretein belül ismerkedtek meg Szenczy Sándor elnök úrral.
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Istentisztelet

Csuha Csillagai

Összevont regionális B49-es istentisztelet
helyszíne volt iskolánk május 27-én. Vasárnap délelőtt több mint száz ember gyűlt
össze Isten dicsőítésére, Steiner József igehirdetésének meghallgatására. A gyülekezeti alkalmon az intézmények vezetői beszámoltak az iskolákban valamint az óvodákban folyó munkáról is, mintegy - az év végéhez közeledve - összegezték az elmúló
tanév eredményeit.

A hetekig tartó lelkes készülődés után elérkezett a nap, amikor tanulóink és osztályfőnökeik ismét bemutatkozhattak a nagyhalászi művelődési ház színpadán. Az idei
évben a kiírás szerint bibliai alapú jelenettel
kellett készülniük az osztályoknak a Ki mit
tud?–ra. Több osztály élt azzal a lehetőséggel, hogy zenés-táncos produkciót adjon
elő, ezért többször is felcsendültek az Pintér
Béla közkedvelt dalai.
Az elődöntők után kilenc osztály jutott tovább a Gálára.
A Gála megkezdése előtt iskolánk több
mint 40 tanulója Pintér Béla Az én istenem
című dalára mutatott be flashmobot a művelődési ház melletti téren.
Majd megkezdődött a Ki mit tud? döntője,
amelynek zsűrijében a Baptista Szeretetszolgálat
részéről
Szász
Veronika
Dunáninneni Területi Oktatási Igazgató
volt jelen, illetve a zsűri tagja volt PápaiSózer Zsuzsánna igazgatónő és Szentirmai
Gáborné. A 9 továbbjutott csoporton kívül
fellépett a műsorban Hegyes Jázmin
(ének), Varga Viktor (tánc) valamint Barati
Ferenc, Oláh Gábor és Nagy Dorina (néptánc). A színvonalas előadások közül a zsűri
a 2.a, az 5.g és az 5.a produkcióját értékelte
a legjobbnak.
Köszönet minden résztvevő gyereknek és
felkészítő tanárnak az élményért!

Brazil focisták Nagyhalászban
Májusban brazilok érkeztek városunkba. Iskolánkban immár 2. alkalommal láthattuk vendégül a lelkes focistákat, akik a világot járva tesznek tanúságot Istenről. A barátságtalan idő ellenére nem volt hiány a lelkes szurkolókból, akik
a nagyhalászi ifi csapatot a döntetlen eredmény
eléréséig lelkesítették. A meccs után hálaadó istentiszteletre került sor, melynek meghívott
vendége Pintér Béla volt. A rendezvény keretében Pápai Sózer Zsuzsanna igazgatónő értékelte
tanulóink munkáját.
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Díjazták a legjobbakat
Június 8-án díszbe öltözött iskolánk tornaterme,
hiszen itt került sor az állófogadással egybekötött hagyományos év végi jutalmak kiosztására.
Több mint hetven tanulónk és szüleik voltak
hivatalosak az ünnepségre. Szép eseménye ez
intézményünknek, hiszen itt a nagy nyilvánosság előtt vehetik át jutalmukat azok a diákok és
nevelők, akik egész tanévben sokat tettek iskolánk hírnevének öregbítéséért. A díjazottak között voltak, akik valamely tantárgyban jeleskedtek a tanév során, ott voltak sakkosaink, akik
mindent felülmúló eredményt értek el ebben a
tanévben. Tapsolhattunk a néptánc és a színjátszó csoport tagjainak és a sportolóinknak is.
Gratulálunk minden eredményesen szereplő diáknak és az őket felkészítő tanároknak. Köszönjük a szülőknek, akik a háttérből támogatják a tanulók és nevelőik munkáját!

Június 6-án a nagyhalászi színpadon adták elő
színdarabjaikat a Csemeték és a Kincskeresők.
Iskolánk tanulóitól és tanáraitól egyaránt elismerő szavakat kaptak az előadásukért.

Köszönöm a diákok egész éves kitartó, lelkes
munkáját!
Szentirmai Gáborné

Színjátszós hírek

Családi nap
Június 1. napján került sor az intézményünkben
a hagyományos Családi nap megrendezésére. A
program a tanár-diák meccsel vette kezdetét,
amelyben a tanárok győzedelmeskedtek. Ezt
követte a kutyás bemutató a gyerekek nagy
örömére. Majd tanulóink izgalmas vetélkedőn
vehettek részt, ahol helytörténeti kérdésekre válaszolhattak, szórejtvényt tölthettek ki, és különböző ügyességi feladatokat kellett teljesíteniük. Míg a gyerekek vetélkedtek, addig a szülők
finomabbnál finomabb ételeket készítettek
mindenki nagy örömére és megelégedésére.

Színjátszó csoportjaink május 11-én Kisújszállásra utaztak, ahol az évek óta hagyományosan
megrendezett baptista színjátszó találkozón vettek részt.
A gyerekeknek minden évben nagy élményt jelent ezen a szép helyszínen, színvonalasan lebonyolított találkozón való fellépés. Mindkét
csoportunk dicséretet kapott a zsűritől előadásukért, és öt különdíjat is elhozhattuk, amellyel
a legtehetségesebb fellépőket jutalmazták. Alakításukért különdíjat kaptak: Fedor Virág, Hegyes Jázmin, Szabó Maja, Lukács Katalin és
Szücs Adrienn.
Május 26-án a Csemeték csoport vendégjátékra
utazott Nyírpazonyba. Az ott megrendezett
Családi napon léptek fel a Szemenszedett mese
című jelenetekkel, amely a nyírpazonyi gyerekek
körében is sikert aratott.
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A Csuha Csillagai színpadán…

Ez történt

Találkozás Szenczy Sándorral
a 6.g

az 1.g

Petró László a B49-es istentiszteleten

Teadélután Pintér Bélával

a 8.g

Brazilok az igazgatóiban

és Varga Viktor
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