
„A bölcs tanítás az élet forrása”
(Példabeszédek 13, 14)

Tisztelt Érdeklődő!
Szeretnénk figyelmébe ajánlani a Baptista Szeretetszolgá-
lat tevékenységével kapcsolatos legaktuálisabb híreket, 
információkat.
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Szeretlek, nem baj?
Szenczy Sándor (1965 – 2022)
2022. május 21-én Szenczy Sándor lelkipásztor, a Bap-
tista Szeretetszolgálat emeritus elnöke megtért Istenhez. 
26 éve hozta létre a magyar Baptista Szeretetszolgálatot, 
amely egy özvegyasszonytól kapott 5000 forint összegű 
első adománnyal indult és vezetése alatt több kontinen-
sen dolgozó, több ezer munkatársat és önkéntest foglal-
koztató karitatív szervezetté nőtt, tizennyolcezer ellátottat 
gondozó és tizennégyezer diákot oktató országos szociális 
és oktatási intézményfenntartó lett. Kiemelkedő szerepe 
volt a magyarországi adományozási kultúra megteremté-
sében, többek között a „Cipősdoboz Akció” és a „Fogadj 
Örökbe!” gyermektámogatási programok révén. Hivatása 
során természeti katasztrófák és háborúk helyszínein jár-
va teljesítette küldetését, megteremtette és biztosította 
egy olyan humanitárius szervezet működésének feltétele-
it, amely munkájának túlnyomó többségét ma a magyar-
országi rászorultak érdekében végzi.  A számos rangos el-
ismerés mellett 2015-ben Magyar Arany Érdemkereszttel 
tüntették ki.

Ezek a hivatalos adatok. Nincs azonban olyan adat, amely 
valóban kifejezhetné, hogy hány embernek – ismerős-
nek és ismeretlennek – nyújtott segítséget, kínált vigaszt 

és adott reményt akkor és ott, amikor 
szükség volt rá, vagy akár az egész to-
vábbi életükre. 

Egy pillantásával, egyetlen ölelésével, 
szavaival és a mindent átitató szere-
tetével képes volt csodát tenni. A tőle 
kapott rengeteg csodát visszük ma-
gunkkal mi, akik ismertük Őt, és foly-
tatjuk szellemiségét és munkájának 
örökségét a Baptista Szeretetszolgálat 
valamennyi iskolájában, óvodájában, 
intézményében, programjában úgy, 
ahogy Sándor mindig mondta: „Ima, 
Harc, Tovább...”



‚‚Egymást kitartóan, 
tiszta szívből buzgón 
szeressétek!”

Tehetség pályázati sikerek

Dr. Szilágyi Béla, a Baptista Szeretetszolgálat elnökének és Durkó 
István, a Magyarországi Baptista Egyház misszió igazgatójának 
megnyitójával vette kezdetét a VII. Országos Baptista Bibliaisme-
reti Verseny az István Király Baptista Általános Iskolában, ahol 
13 iskola 45 csapatának összesen 180 tanulója mérhette össze 
tudását a Szentírásról.

A Bibliaismereti versenyről készült riport beszámoló visszahall-
gatható a www.baptistapodcast.hu oldalon, a FELEBARÁT Bap-
tista Szeretetszolgálat magazinműsora.

A verseny további részletei:

VII. Országos Baptista Bibliaismereti Verseny

A Nemzeti Tehetség Programot 2008-ban fogadta el a Parlament 
teljes egyetértésben. A program húsz évre határozott meg ki-
emelt feladatokat a tehetségsegítésben, a tehetséggondozás-
ban. és elkötelezettségét fejezte ki a tehetséges gyermekek, fia-
talok hosszú távú segítésére, folyamatos fejlesztésére, valamint 
kiszámítható támogatására.

Ennek érdekében az oktatási és nevelési intézmények anyagi tá-
mogatásra pályázhatnak minden évben, és az elnyert összegek 
jelentősen hozzájárulnak ahhoz, megvalósíthassák a gyerekek és 
a fiatalok képzését, fejlesztését elősegítő programjaikat.

Nagyon büszkék vagyunk arra, hogy az idei évben minden koráb-
binál több baptista fenntartású intézmény által beadott program 
nyert el támogatást, közel összesen 35 millió forint értékben. 

További részletek:

Intézmények és nyertes programjaik 

http://www.baptistapodcast.hu/
https://www.baptistaoktatas.hu/vii.-orszagos-baptista-bibliaismereti-verseny-az-istvan-kiraly-baptista-altalanos-iskolaban
https://www.baptistaoktatas.hu/tehetseg-palyazati-sikerek


A cédrusok földjén

A cédrusok földjén (folyt.)

A Földközi-tenger partján fekvő Libanon csodálatos ország. A te-
rülete ugyan kicsi, ám annál nagyobb történelmi múlttal rendel-
kezik. Sajnos azonban a 15 éven át tartó polgárháború, majd a 
2019 óta tartó gazdasági, pénzügyi és politikai válság az ország 
lakosságát egyre nehezebb és kilátástalanabb helyzetbe kény-
szeríti.

Ebben a rendkívül nehéz és bizonytalan környezetben rengeteg 
család számára jelenti az egyetlen biztos pontot a SKILD (Smart 
Kids with Individual Learning Differences), amely a sajátos ne-
velési igényű gyermekek életének jobbá tételéért dolgozik 2011 
óta.

A SKILD megalapítása a Beiruti Baptista Iskola (BBS) speciális 
oktatási programjának létrehozásában gyökerezik. A BBS-ben 
a speciális igényű gyerekekkel való munka során az érintettek 
számára hamar nyilvánvalóvá vált, hogy további támogató szol-
gáltatásokra van szükség nemcsak az egyes tanulókkal való fog-
lalkozáshoz, hanem a tanárok és a diákok családjainak támoga-
tásához, és végső soron ahhoz, hogy Libanon-szerte valamennyi 
diák életében változást lehessen elérni. 

A töretlen hitben gyökerező áldozatos munka eredményekép-
pen mára a SKILD egész Libanonban egyet jelent a kiváló szaktu-
dással párosuló legmagasabb szintű oktatással, és a rászorulók 
folyamatos megsegítésével.

A Baptista Szeretetszolgálat a kezdetektől támogatja a SKILD 
munkáját, ezért a szervezet vezetőjének, Nabil Costa igazgató úr-
nak januári magyarországi látogatását követően április végén Li-
banonban folytatódott a további együttműködés lehetőségeinek 
feltérképezése. A SKILD 10 éves jubileumát ünneplő gála-ren-
dezvény kapcsán egy különleges felkérés is érkezett: a Baptista 
Szeretetszolgálat képviseletében Szász Veronika, Szász Zsófia és 
Tóth Gréta elénekelték a „Jól van, rendben van az én lelkem” (It 
is well with my soul) című dalt. A gyönyörű produkció üzenete 
Libanon és szűkebb értelemben a sajátos nevelést igénylő gyere-
kek és fiatalok  helyzetére is utalva arra mutatott rá, hogy az élet 
kiszámíthatatlan és kihívásokkal teli lehet, de a hit és az Istenbe 
vetett bizalom segíthet legyőzni a nehézségeket.

Talán nem mondhatjuk mindig, hogy életünk minden területén 
minden rendben van. Mindig lesznek viharok, amelyekkel szem-
be kell néznünk, és néha lesznek tragédiák is.



A cédrusok földjén (folyt.)

De a szerető Istenbe vetett hittel és az Ő isteni segítségébe ve-
tett bizalommal bátran mondhatjuk: „Jól van, rendben van az én 
lelkeml”.

Ez a produkció talán előre vetíti a további együttműködés egyik 
lehetséges irányát, hiszen a zene-és hangszeres oktatás iránt - 
amelyre számos kiváló példa van a magyarországi baptista intéz-
mények esetében – jelentős érdeklődés mutatkozik a libanoni 
iskola részéről.

A cédrusok földjén most nem könnyű, napról napra küzdelme-
sebb, de mindenkinek joga van az oktatáshoz és a méltó élethez. 
A rendellenességgel és/vagy tanulási nehézséggel élők számára 
pedig mindenkinél nagyobb szükségük van a figyelmünkre és tá-
mogatásunkra. 

A jövő tudósainak 
találkozója

A robotika szó jelentése biztosan ismerősen cseng a zseniális sci-
fi író, Isaac Asimov rajongó számára, hiszen ő volt a megalkotója 
a robotika három törvényének is. Mára azonban a robotika jóval 
szélesebb körben elterjedt, nagyon komplex tudomány, hiszen a 
gépészmérnöki, villamosmérnöki, elektronikai, számítástechni-
kai ismeretek mellett a biológia is fontos területe.
 
A baptista fenntartású oktatási intézmények robotok fejlesztésé-
vel foglalkozó tanulói évek óta kimagasló eredményeket érnek el 
minden versenye, ami egyáltalán nem véletlen: a Baptista Szere-
tetszolgálat a világ minden pontján az elsők között igyekszik segí-
teni a katasztrófa sújtotta területeken, nagyon gyakran bevetve 
a robottechnológiát is a mentések során.

Május 5-én zajlott a II. Országos Baptista Robotika Találkozó öt 
intézmény 11 csapatának versenyével, amelynek részletei a lin-
ken olvashatók:

II. Országos Baptista Robotika Találkozó

https://www.baptistaoktatas.hu/ii.-orszagos-baptista-robotika-talalkozo


Sportfesztivál a 
Cserepkában

Egyszer csak ott volt 
előttem a cél…

Hagyományteremtő céllal került megrendezésre a Sportfesztivál 
a Cserepka iskolában, amelyen öt intézmény tanulói mérhették 
össze tudásukat, erejüket és nem utolsósorban hatalmas közös 
élményekkel is gazdagodhattak a rendkívül jól és gazdagon szer-
vezett három napban.

A fesztivál sikere a szervezők kivételesen magasfokú csapatmun-
káját dicséri, amelyet remélhetőleg jövőre is bevetnek annak ér-
dekében, hogy ez a remek kezdeményezés valóban hagyomány-
nyá válhasson.

A fesztiválról részletek és képek itt találhatók.

A Kőrösi tanulója, Szimcsák Míra – meglepve leginkább saját 
magát –, megnyerte a LEN Nyíltvízi Európa-kupa harmadik ál-
lomását Algheróban. Ezzel maga mögé parancsolta az olaszok 
kilencszeres Európa-bajnokát és a többszörös brazil vb-verseny 
résztvevőjét is.

Nagyon drukkolunk, hogy a két hét múlva esedékes junior Euró-
pa-bajnokságon hasonló sikereket érjen el!

Szimcsák Míra nem tudja hogyan, de nyert

https://cserepka-janos.baptistaoktatas.hu/hirek/beszamolo/sportfesztival-a-cserepka-iskolaban?fbclid=IwAR0nQH52whr5Pbqp-mYfEkP8ZcyE9aiRMT5g7f9vG2iawdonax-dfow4G68
https://musz.hu/szimcsak-mira-nem-tudja-hogyan-de-nyert/?fbclid=IwAR2cI4MbtvG-WRnmo2b6hDqsBw2D94kJbHnZRjLSUVo1yS_jpiwE6CTmNT8


Újabb elismerés az 
Illéssynek

A világban zajló események, az elmúlt járványos két év itt ha-
gyott romjai időnként talán mindannyiunk számára megnehezí-
tik azt, hogy észrevegyük a jó dolgokat, elidőzzünk egy kicsit a 
megvalósult tervek okozta elégedettség érzéseivel és elismerés-
sel adózzunk akár saját magunk, akár mások eredményei előtt. 
Pedig rengeteg jó dolog is történik körülöttünk, törekedjünk hát 
meglátni őket!

Szinte nincs olyan hónap, hogy az Illéssy ne kerülne be az aktu-
ális BAPTINFO-ba egy újabb elnyert díj vagy kiválóan teljesített 
megmérettetés kapcsán. Így történik ez most is, hiszen a Ma-
gyar Nemzeti Gasztronómiai Szövetség (MNGSZ) „Gasztronómi-
áért érdemérem” elismerést adományozott a Nagykun Baptista 
Oktatási Központ Illéssy Sándor Baptista Középiskola részére. Az 
MNGSZ éves közgyűlésén, Baktalórántházán vette át a magyar 
gasztronómiáért végzett kimagasló munkájukért odaítélt elisme-
rést Toldi Attila igazgató a vendéglátás ágazatban oktató mun-
katársakkal, Tóth László igazgatóhelyettessel és Horváth Ferenc 
oktatóval.

Részletek: Érdemérem az Illéssyben

Pünkösd

A Baptista Pedagógiai Intézet kezdeményezésére, hitoktatók, is-
kolalelkészek és a Budapesti Innovatív Technikum, Gimnázium 
és Szakképző Iskola kiadványszerkesztést tanuló diákjának közre-
működésével elkészült a kvízekkel, rejtvényekkel bővített „PÜN-
KÖSD” kiadványt.

A kiadvány az alábbi linken tölthető le:

PÜNKÖSD

https://www.baptistaoktatas.hu/az-illessy-iskola-ujabb-elismerese
https://www.baptistaoktatas.hu/punkosdi-kiadvany
https://www.baptistaoktatas.hu/punkosdi-kiadvany


‚‚Nem lehet az ember életében 
olyan pillanat, amikor ne 

érné meg kimondani, hogy 
SZERETLEK!”

‚‚Szeretlek, nem baj?”

(Szenczy Sándor)


