
„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)
Az ELTE Lágymányosi Campusán emlékeztünk Szenczy 
Sándorra, a Baptista Szeretetszolgálat alapítójára június 
8-án, szerdán. Az eseményen politikusok, közéleti szerep-
lők, egyházi vezetők és segélyszervezetek irányítói is részt 
vettek. 

Szenczy Sándor megtérése után 1993-tól a velencei bap-
tista gyülekezet alapító pásztora volt, ahol imaházat is 
épített. Huszonhat éve hozta létre a Baptista Szeretetszol-
gálatot, amely a vezetése alatt több kontinensen dolgozó, 
több ezer munkatársat és önkéntest foglalkoztató karitatív 
szervezetté nőtt. Mindig azt vallotta, hogy ő és az általa 
létrehozott szervezet Istennek szolgál, a szolgálat titka 
pedig az Istennek való engedelmesség. A magyarországi 
adományozási kultúra megteremtésének meghatározó 
alakja volt, nevéhez fűződik például a Cipősdoboz-akció 
és a Fogadj örökbe! elnevezésű jelképes örökbefogadási 
program elindítása. Számos elismerés mellett 2015-ben 
megkapta a Magyar Arany Érdemkeresztet.

Utolsó éveit súlyos betegen töltötte, néhány napja he-
lyezték örök nyugalomba. Családja kérésére a budapesti 
rendezvény nem a gyászról, sokkal inkább alakjának, tevé-

kenységének felidézéséről szólt zenész 
barátai – Mező Misi, Pintér Béla, Szabó 
Balázs, Bolyki Balázs – közreműködésé-
vel. Az eseményen beszédet mondott 
mások mellett Alan Donaldson, az Eu-
rópai Baptista Szövetség főtitkára, aki 
nemzetközi vezetőként a Baptista Vi-
lágszövetség nevében is szólt, és Koz-
ma Imre atya, a Magyar Máltai Szere-
tetszolgálat elnöke.

„Ebben a sok tudású és nagyon kevés 
hitű világban hiszek nyugodtan, biz-
tosan és rendíthetetlenül. Ebben a vi-
lágban, amelyben ti is éltek, és azokon 
az utakon, amelyeken ti is jártok, járok 
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fiatal, erős hitemmel. Mit jelent az, hogy hiszek? Hiszek nem 
könyveknek és katedráknak, jelszavaknak és filozófiáknak. Nem 
láttam csodát, és én mégis hiszek” – mondta Kozma Imre.

Igét hirdetett Papp János, a Magyarországi Baptista Egyház elnö-
ke, és dr. Szilágyi Béla, a Baptista Szeretetszolgálat elnöke is. Az 
egyházelnök egyebek mellett arról beszélt, hogy Szenczy Sándor 
a baptisták és a magyarok követe, a szeretet, az irgalmasság és 
a hit harcosa volt. Szilágyi Béla így fogalmazott: „A mennyeit, az 
Istentől kapott meghökkentő, hihetetlennek tűnő álmait hozta 
el hozzánk, a holnap áldásait hozta el nekünk a mába a jézusi 
szeretet képviselőjeként.” „Lépj ki a csónakból!”: Szenczy Sán-
dor életének ez volt az egyik jelmondata. Ennek szellemében a 
megemlékezés résztvevői – több százan – jelképesen, mintegy 
búcsúként kis papírhajókat bocsátottak vízre a Campus közelé-
ben a Dunán.

Zárjuk szívünkbe Sándor másik felejthetetlen üzenetét, és emlé-
keztessük rá magunkat minden nap!

„Szeretlek! Nem baj?”

A megemlékezés képei

Június 10-én a Kossuth Rádió adásában Dr. Papp János, a Ma-
gyarországi Baptista Egyház elnöke, Dr. Szilágyi Béla, a Baptista 
Szeretetszolgálat elnöke, Révész Szilvia, a Baptista Szeretetszol-
gálat Missziói igazgatója, Tatai Erika, a Pannonhalmi Béla Bap-
tista Általános Iskola igazgatója és Paróczi Zsolt, a Baptista Teo-
lógiai Akadémia rektorhelyettese emlékeztek Szenczy Sándorra.

Az adás felvétele az alábbi linken meghallgatható:

Kossuth Rádió: Emlékezés Szenczy Sándorra

https://www.baptist.hu/megemlekezes-szenczy-sandorra-a-baptista-szeretetszolgalat-alapitojara/
https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2022-06-10_13-30-00&enddate=2022-06-10_14-10-00&ch=mr1&fbclid=IwAR3XtcM1A9Y1VpRBiDbskYwKgd5tsT0sf7Qzw3yE6My6DVSsPqTLiwdSWI0
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Június első hetében Portugáliában került megrendezésre a 
„European RoboCup Junior 2022” elnevezésű robotika Euró-
pa-bajnokság, melyen a Baptista Szeretetszolgálat robotika csa-
pata három Rescue kategóriában képviselte Magyarországot. 
A Rescue robotok katasztrófa szimulációs helyzetekben, kizá-
rólag szenzorjaikra és programozásukra hagyatkozva, autonóm 
módon mentenek áldozatokat. A RoboCup Junior a hagyomá-
nyos robotika versenyeken jellemző oktatási robotkészleteken 
túl, a korosztályban érvényes legmagasabb technológiai szint 
alkalmazására serkenti a résztvevő csapatokat. 

Az Európa- bajnokság Entry kategóriái lehetőséget biztosítanak 
a RoboCup Junior világbajnokságon előírt minimális életkornál 
fiatalabb U14-es versenyzők számára is. 

Rescue Line Entry U14-es kategóriában Fazekas Kristóf, Tuka 
Ákos összetételű Sensor csapatunk magabiztos teljesítménnyel, 
végig az élmezőnyben versenyezve szerezte meg az EB I. helye-
zést. 

Rescue Maze Entry U19-es versenyszámban a 12-13 éves Szél 
Nikolett, Szilágyi Jázmin alkotta Lightning csapat az idősebb kor-
osztállyal is versenyezve III. helyezést ért el. 

A haladó szintű Rescue Maze ligában a korábban VB ezüst és 
bronz, EB ezüstérmes 2_Bit nevű csapatunk állt rajthoz. Az ifj. 
Abán Csaba, Parilla Anna, Cs. Kiss Zsófia Panna összetételű egy-
ség az EB első futamától, négy napon keresztül vezette a magas 
színvonalú csapatokból álló mezőny versenyét, és magabiztos 
teljesítménnyel szerezte meg az Európa- bajnoki címet. A Rescue 
Maze kategória a junior robotika technológiai csúcsát képviseli. 
Az európai mezőny színvonalát jelzi, hogy az előző három VB-t 
európai csapat nyerte. 

A három csapata eredményei alapján a Rescue kategóriákban a 
Baptista Szeretetszolgálat robotikásai a 2022-es Európa-bajnok-
ság legeredményesebb résztvevői voltak. 

Az elmúlt 10 évben a Baptista Szeretetszolgálat robotika csapata 
9 db VB, 5 db EB dobogós helyezést ért el. A csapatok felkészí-
tője, mentora Abán Csaba a Baptista Pedagógiai Intézet munka-
társa. 

Gratulálunk a kitűnő eredményhez, és sok sikert kívánunk a nyá-
ri világbajnokságon is!



Nyári táborok

A Baptista Szeretetszolgálat fenntartásában működő oktatási 
intézmények a 2021/22-es tanév nyári szünetére összesen 68 
táborozási lehetőséget kínálnak jelenlegi és leendő tanulóik szá-
mára. A kínálat rendkívül gazdag, mert az iskolák igyekeztek a 
fiatalok érdeklődési köreinek megfelelő témában kikapcsolódást 
nyújtani. A teljesség igénye nélkül több nyelvi tábor, kreatív al-
kotótábor, bibliaismereti tábor, tánctábor és napközis tábor is in-
dul, de aki a különleges élményekre vágyik, kipróbálhatja magát 
a környezetvédelemben, a vitorlázásban, de akár az indiánélet-
tel is megismerkedhet, ráadásul angolul!

A táborozási lehetőségekről az intézmények honlapjain vagy te-
lefonon keresztül lehet érdeklődni.

Hitéleti munkaközösség 
vezetők és iskolalelkészek 
találkozója

Hitéleti munkaközösség vezetők és iskolalelkészek találkozójára 
került sor 2022. május 30-án Pákozdon.  A 2022-2023-as tanév-
re vonatkozó feladatok megbeszélése mellett a nyári táborok, a 
Bibliaismeret mint érettségi tantárgy, valamint a baptista 500. 
évfordulóra való felkészülésről tanácskoztak a résztvevők. 

A találkozón a munkaközösségek beszámoltak elvégzett munká-
jukról, az elért eredményeikről és megosztották egymással a jó 
gyakorlatokat is. 
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Évről évre egyre több diák vállal munkát nyáron, leginkább di-
ákmunka formájában. A lehetőségek közül nem mindig könnyű 
választani, és van néhány szempont, amelyet mindenképpen ér-
demes figyelembe venni.

A nyári hónapokban különösen a vendéglátásban nő meg a di-
ákmunkások száma, de idén – vélhetően a szektorban fennálló 
súlyos munkaerőhiány miatt – a mezőgazdasági idénymunkákra 
is jelentős a kereslet. A gyártás és a logisztika területén ugyanak-
kor elsősorban az állományban lévő munkavállalók nyári szabad-
ságolása miatt van szükség.
Munkaviszony esetében ragaszkodni kell az írásban megkötött, 
legalább az alapbért és a munkakört tartalmazó szerződéshez, az 
alkalmi munkánál és idénymunkánál ez nem kötelező, de aján-
lott.

Június 15-től középiskolások és egyetemisták is regisztrálhatnak 
a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat által támogatott „Nyári Diák-
munka Program”-ra. A programra 16–25 év közötti, nappali ta-
gozaton tanuló, munkaviszonyban éppen nem álló, vállalkozási 
jogviszonnyal sem rendelkező diákok jelentkezhetnek.

A támogatásokat önkormányzatok és a mezőgazdaságban, turiz-
musban, vendéglátásban működő vállalkozások hívhatják le. A 
helyhatóságok számára legfeljebb két hónap időtartamra teljes 
egészében megtérítik a legfeljebb napi 6 órás foglalkoztatás után 
fizetett munkabért. A cégeknél legfeljebb napi 8 órás foglalkoz-
tatás támogatható, a program a munkabér összegének három-
negyedét vállalja át.

Az idei évtől a 25 évnél fiatalabbak mentesülnek a SZJA-kötele-
zettség alól, ami még vonzóbbá teheti a munkavállalást a körük-
ben. 

Az alábbi linken a diákok munkavállalásával összefüggő legfonto-
sabb adózási szabályok olvashatók:

NAV Diákmunka 2022

https://nav.gov.hu/pfile/file?path=/ugyfeliranytu/nezzen-utana/inf_fuz/2022/72.-a-diakok-munkavallalasa


Könyvajánló nyárra

Luisa May Alcott: Kisasszonyok

A négy March nővér - Meg, Jo, Beth és Amy -egy új-angliai tele-
pülésen, nehéz anyagi körülmények között élnek édesanyjukkal, 
miközben apjuk a polgárháborúban szolgál tábori lelkészként. A 
lányokat rengeteg kaland és váratlan balszerencse éri, és a sok 
tapasztalat révén egyre jobban kirajzolódik a személyiségük.

A Kisasszonyok lányregénynek íródott, ám mára az egyik legis-
mertebb amerikai klasszikusként ismert, amely női írók generá-
cióinak adott ihletet, és számos film- és egyéb feldolgozás ké-
szült belőle.

Könyvajánló nyárra

Gaby Schuster: A császár menyasszonya

Remekül megírt történet, magával ragadó, olvasmányos; valós 
tényeken alapul, végig kíséri Sissi egész életét.
Aki szeret Sissiről olvasni, annak kötelező!

___________________________________________________

Papolczy Péter: Jelek a falon

Bence imádja a törit. Az intrikákat, a hatalmi játszmákat, az 
emberi történeteket. A hősöket, akik megvédik a gyengéket. 
Mindenből sztorit farag, és még egy bánatos tacskóval is képes 
együtt érezni. Az új sulijában hamar megtalálja a helyét, sőt, az 
első szerelmet is. Mindeközben nagy lelkesedéssel veti bele ma-
gát az iskolai projektfeladatba, amelynek során egy helyi törté-
netet kell szemtanúk beszámolója alapján feldolgozni. Abszolút 
összeesküvés, abszolút Budapest, abszolút első



Könyvajánló nyárra

‚‚Jöjjetek énhozzám 
mindnyájan, akik 

megfáradtatok és meg vagytok 
terhelve, és én megnyugvást 

adok nektek. Vegyétek 
magatokra az én igámat, és 
tanuljátok meg tőlem, hogy 
szelíd vagyok és alázatos 

szívű, és megnyugvást találtok 
lelketeknek. Mert az én igám 
jó, és az én terhem könnyű.”

(Máté 11:28 – 30)

Dávid Ádám Finy Petra Gévai Csilla Kertész Erzsi Majoros Nóra 
Mészöly Ágnes Miklya Anna : Találj ki!

Hogy lesz egy unalmasnak ígérkező osztálykirándulásból félel-
metesen izgalmas szabadulós játék? Úgy, hogy az osztály nyolc 
különc tagja mondvacsinált vagy valós indokkal lemarad az éjsza-
kai túráról. A lepukkant kastélyszállóban töltik az éjszakát, ahol 
hamar a bogaras gondnok mesterien őrült játékának szereplőivé 
válnak. Ők nyolcan véletlenül lettek egy csapat, de hajnalig – ha 
szeretnék, ha nem – össze kell tartaniuk, mielőtt a többiek visz-
szaérnek.

Különleges könyv született: a könyv nyolc főszereplőjét megszó-
laltató nyolc író közös munkája. Ők nyolcan nem véletlenül lettek 
egy csapat, szívvel-lélekkel írták ezt a könyvet.


