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Hiszek a szeretet végső győzelmében 

A fényt nem nyeli el a sötétség, az égbolton ragyogó 

csillagok fénye évmilliárdokkal ezelőtt kelt útra, 

évmilliárdnyi fényévek távolságából jön a sötét, hideg űrön 

keresztül, és nem kopik meg, nem szennyeződik, nem hűl 

ki. A szeretet sokkal inkább ilyen: örök, halhatatlan, 

elpusztíthatatlan, egészen biztos, hogy diadalmasan 

győzedelmeskedni fog bennünk is és körülöttünk is. A víz 

természete az, hogy lefelé folyik Verejtékes munkával fel 

lehet vinni a hegy tetejére, de ha elengedem, akkor az 

magától leszivárog a völgybe. Az ember természete az, 

hogy szeretetben éljen, ő maga is szeressen, és önzetlenül jót 

tegyen. Tudunk mi rosszak is lenni, de az nagyon 

lefáraszt, bemocskol. A veszekedések is legtöbbször elég 

gyorsan véget érnek, mert jobb egy nap béke, mint ezer nap 

háború. Az emberiséget hosszú távon Isten képére 

teremtett mivolta predesztinálja a jóra, a szépre, az örök 

boldogságra, én ezért is hiszek a világformáló szeretet végső 

győzelmében! 

Gyakran megkérdezik tőlem, hogy én miben hiszek. Erre 

azt szoktam mondani, hogy nem az a lényeges, hogy én 

miben hiszek, hanem az, hogy Jézus Krisztus miben hitt. 

Ő kétezer évvel ezelőtt azért jött közénk, hogy az ember 

hirdesse a szeretet parancsát, hit abban, hogy az emberiség 

képes megtanulni azt, képes testvéreivel békében…kitartó, 

kemény munkával a szeretet 

országát felépíteni. 

Böjte Csaba 

 

 

 

                                                                                                        

            Hitélet iskolánkban 

 

A tanév első tanítási napján diák-istentiszteletre gyűltek 

össze tanulóink az iskola tornatermében, ahol egy régi 

kedves vendéget köszönthettünk, hiszen Pintér Béla, 

keresztény dalszerző-énekes sok-sok idő után újra 

megtisztelt minket jelenlétével. Szívhez szóló dalai, szavai 

jó útravalót adtak az előttünk álló tanévre. Nagy 

örömünkre október és november elején is ellátogatott 

hozzánk, hogy lelket érintő énekével, gondolataival Isten 

útjára terelgessen kicsit és nagyot egyaránt.  

 

Szintén nagy öröm és megtiszteltetés számunkra, hogy 

Szabó Balázs gospel énekes már évek óta rendszeres 

vendége intézményünknek, hiszen iskolai előadássorozata 

keretében havonta kétszer is ellátogat iskolánkba. 

Tanulóink nagy lelkesedéssel vesznek részt ezeken az 

alkalmakon, ahol nemcsak Szabó Balázs énekein, hanem 

Alicia Jones, a Baptista Szeretetszolgálat missziós 

munkatársának igehirdetésén keresztül is közelebb 

kerülnek Isten Igéjéhez. 
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Biblia ajándékba 
 

 
 

"Azért a hit hallásból van, a hallás pedig Isten igéje által." 
Évek óta lehetősége van iskolánknak arra- a 
Baptista Szeretetszolgálatnak köszönhetően-, 
hogy év elején egy-egy koruknak megfelelő 
Bibliával ajándékozza meg elsős, ötödikes, 
nyolcadikos és kilencedikes diákjainkat.  
Bízunk benne, hogy ez a szeretettel adott 
ajándékot nemcsak a bibliaismeret órákon 
forgatják majd haszonnal, hanem lelkük 
épülésére is szolgál! 
 

 

Milyen ez az iskola? 

Iskolánkban ebben a tanévben 48 diák ült az 
első osztály padjaiba. Közülük négy kisiskolás 
mondta el gondolatait arról, mit jelent 
számukra az iskola. 

 
Jónás Natália 1.a  
Én szeretek iskolába járni. 
Szeretem a tanárnéniket. Sokat 
tanulunk itt. Kedvencem az 
írásóra. Sokat rajzolok, mert 

szeretek rajzolni. Jók az osztálytársaim is, és 
vannak  barátaim itt az iskolában, ezért is jó ide 
járni. 

 
Balogh Róbert Milán 1.a 
Amikor az oviban voltam, azt is 
szeretttem, de az iskolát még 
jobban szeretem. Szeretem a 

rajzolást, az írást. Jó, hogy lehet itt barátkozni.  
Szeretem a tanár néniket, Ági nénit és Ibolya 
nénit. 

Radó Kevin 1.g 
Jó itt lenni az iskolában.A 
tantárgyak közül a magyar és az 
angol a kedvencem. Vannak 
barátaim, akikkel lehet szünetben 

beszélgetni, játszani vagy focizni. 
 

Kiss Hanna 1.g 
Jó ide járni, de az ovi jobb volt, 
mert ott többet lehetett játszani. 
Persze tanulni is jó dolog. Én 
legjobban az angolórákat 
szeretem. Jó, hogy van játszótér 

az udvaron. Ott sokat játszunk, ha jó az idő. 
 

Rendezvényeink                  

Augusztus végén- a hagyományoknak megfelelően- 

Csibe-napon várták az elsős tanító nénik a 

legkisebbeket. Nagy öröm volt, hogy sok kis elsős jelent 

meg ezen a játékos vidám napon, ahol ismerkedhettek 

az iskolával, tanítóikkal és leendő osztálytársaikkal. 

                                                                            

Szeptember végén a Csuha-napok keretében 

vetélkedőkön és sport programokon vehettek részt 

tanulóink. Ekkor avattuk fel elsős és ötödikes 

diákjainkat a csibe- illetve a verébavatón. A játékos 

feladatok vidám perceket szereztek legifjabb alsó- és 

felső tagozatos tanulóinknak és erősítették bennük a 

közösséghez való tartozás örömét. A vidám vetélkedést 

követően fogadalmat tettek kisdiákjaink, hogy jó és 

szorgalmas tagjai lesznek közösségünknek. 
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Szeptember 24-én a Magyar Diáksport 
Napon a tornateremben fociban és 
röplabdában, a  nagyhalászi sportpályán pedig 
a futásban mérhették össze ügyességüket, 
állóképességüket, gyorsaságukat diákjaink.  
 

 

2021. 09. 29-én délelőtt pályaorientációs 

napot tartottunk intézményünkben, amelyen a 

diákok különböző szakmákkal ismerkedhettek 

meg meghívott vendégeink illetve az internet 

segítségével. Ennek a napnak a keretében 

került sor a Nagyhalász Rendőrőrs 

munkatársainak az MRFK toborzó 

munkatársával közösen tartott előadására, 

melyet végzős tanulóinknak tartottak. A 

tanulók részletes felvilágosítást kaptak a 

rendőri hivatás és munka sajátosságairól. 

Nagy örömünkre az idén lehetőségünk volt arra, hogy 

megrendezzük a Csuha-bált. A lelkes, szorgalmas  

készülődésnek megvolt az eredménye, hiszen egy 

gyönyörű báli teremmel várhattuk kedves vendégeinket.  

 

 

 

A báli hangulathoz hozzájárultak iskolánk 

néptáncosai, a színjátszó csoport tagjai és Simon 

Hajnalka gimnazista diákunk, akik 

produkciójukkal méltán nyerték el a közönség 

tetszését. 

 

Köszönet mindenkinek, aki a szervezésben, az 

előkészületekben és a lebonyolításban  részt vett. A jól 

sikerült bál bevételét, amely közel 2 millió forint lett,  

iskolánk informatikai ellátottságának növelésére 

fordítjuk. Reméljük, minden vendégünk egy kellemes 

estét töltött nálunk! Köszönjük a nagylelkű 

adományokat!                                    

                       Versenyek 

 

Hosszú kihagyás után szeptemberben 

tehetségeink újra a sakktáblák mellé ülhettek a 

Nyírbogdány község által megrendezett I. 

Nyírbogdányi Amatőr Sakkversenyen, melyen 

3. helyezést ért el Ragány Blanka és Hajnal 

Milán, sikeresen szerepelt Fekete Csenge 7. g 

osztályos tanuló. Nagyon büszkék vagyunk 

rájuk! 
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 VIII. Országos Baptista Sakk Kupa 

 

 Nagyon nagy örömmel tölt el, hogy az idén 
2021.10.22-én a 2 év kihagyás után meg tudtuk 
rendezni a VIII. Országos Baptista Sakk 
Kupát, amelyen 148 versenyző képviseltette 
magát. Először kicsit féltem, hogy össze jön-e 
annyi sakkozni vágyó gyerek, hogy meg tudjuk 
rendezni a versenyt. De, mint a számok 
mutatják, sokan ki voltak már éhezve a 
sakkjáték szeretete iránt, így egy igen 
színvonalas versenyt tudtunk megrendezni. 
Ezen kívül még a felnőttek (seniorok) is 
megmérettették magukat 5 versenyzővelAz 
újonnan szereplő sakkpalántáink sem vallottak 
szégyent, hiszen a nap végére minden 
korosztályban sikerült a dobogó valamelyik 
fokára felállnunk. Összességében nagyon 
színvonalas és igen erős mezőnyben sikerült 
nagyon jól szerepelnünk.. Hálás vagyok a 
versenybíróknak, és a munkatársaknak az 
áldozatos munkájukért, hogy a nap folyamán 
segítségemre voltak.  
Helyezettjeink: 1. korcsoport lány: 1. hely 

Hajnal Bianka  2. hely Boros Eliza  fiú : 3 

hely Zámbori Ádám  2. korcsoport lány: 1. 

hely Román Ildikó Edit  4. hely Jakabacska 

Lilla Maja 3. korcsoport lány: 2. hely Tóth 

Petra Anita  3. hely Berencsi Emma 4. 

korcsoport lány: 1. hely Ragány Blank fiú: 

1. hely Kelemen Bálint Róbert hely Hajnal 

Milán Csaba 

Gratulálunk minden versenyzőnknek!   

Felkészítő tanárok: Kormány László, 

Kropkóné Gulácsi Andrea 

                                             (Kormány László)                                                           

A Kisújszálláson megrendezett Biblia 
Történet-és Zsoltármondó Találkozón négy 
tanuló képviselte iskolánkat. Minden diákunk 
ügyesen szerepelt. Rácz Alexandra 7. osztályos 

és Nagyidai Jusztin Kevin 6. osztályos 
tanulónk a zsűritől különdíjat vehetett át. 
Köszönjük Tóth Tündének és Szentirmai 
Gábornénak a felkészítést, valamint Alicia 
Jonesnak a találkozón való részvételhez 
nyújtott segítségét! Gratulálunk! 
     

 
 

                         

Kirándultunk 

Szeptemberben és októberben a jó időt 

kihasználva több osztály is tanulmányi 

kirándulásra indult. Gimnazistáink Széphalmon 

jártak, ahol  Magyar Nyelv Múzeumában tettek 

látogatást. Több osztály pedig  Budapestre 

utazott a különleges Vadászati Világkiállításra. 

 

 


