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

Tisztelt Érdeklődő!
Szeretnénk figyelmébe ajánlani a Baptista Szeretetszolgá-
lat tevékenységével kapcsolatos legaktuálisabb híreket, 
információkat.

2022 / 2023-AS TANÉVNYITÓ

Országos baptista tanévnyitó
A baptista iskolák országos tanévnyitó ünnepségére a 
velencei Zöldliget Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Bap-
tista Általános Iskola és Gimnáziumban kerül sor szep-
tember 1-én. A 2022/23-as éppen a harmincadik tanév, 
amelyet több mint 800 tanulóval kezd meg az intézmény. 
Hatalmas öröm, hogy hosszú várakozás után egy új épü-
letrészt is birtokba vehettek az iskola tanulói és dolgozói.

Az ünnepélyes eseményen beszédet mondott Dr. Szilágyi 
Béla, a Baptista Szeretetszolgálat elnöke, Papp János, a 
Magyarországi Baptista Egyház elnöke, a tanévet pedig 
természetesen Czuppon István, az intézmény igazgatója 
nyitotta meg.



Különleges tanévnyitó az 
Addeturban

A 2022/2023-as tanév 
rendje

A baptista fenntartású oktatási intézmények között van egy, 
amely sok szempontból különleges: ahol a máshol természetes 
dolgok csak rengeteg munkával, odafigyeléssel és türelemmel 
érhetők el. És persze határtalan szeretettel.

Az iskola három évtizedes tehetséggondozó munkáját „Minő-
sített tehetséggondozó műhely” címmel ismerték el. A 2022/ 
2023-as tanév ezzel a kivételes eseménnyel indult, amelyről 
részletek az alábbi linken olvashatók:

Különleges tanévnyitó

A Magyar Közlöny 128. számában szerepel a 2022/2023. tanévre 
vonatkozó belügyminiszteri rendelet. Ez alapján a 2022/2023-as 
tanévben a tanév első tanítási napja szeptember 1. (csütörtök), 
az utolsó tanítási napja pedig június 15. (szintén csütörtök) lesz. 

A középiskolások 2023. május 4-én fejezik majd be a tanévet, a 
két évfolyamos részszakmára való felkészítést folytató szakisko-
lákban pedig 2023. május 31-én.

A további legfontosabb dátumokat az alábbi dokumentum tar-
talmazza:

A 2022/2023-as tanév rendje

https://www.addeturiskola.hu/kulonleges-tanevnyito/
https://magyarkozlony.hu/dokumentumok/ecd576d5221bcc7c7e3103a23fc231c70033132d/megtekintes


TANÉV RENDJE - 2022 - 2023

Tanítási szünetek
ŐSZI SZÜNET (9 NAP) Őszi szünet előtti utolsó tanítási nap: 2022. október 28. (péntek)

Őszi szünet: október 29-től november 6-ig, 
Őszi szünet utáni első tanítási nap: november 7. (hétfő)

TÉLI SZÜNET (12 NAP) Téli szünet előtti utolsó tanítási nap: 2022. december 21. (szerda)
Téli szünet: december 22-től 2023. január 2-ig 
Téli szünet utáni első tanítási nap: 2023. január 3. (kedd)

TAVASZI SZÜNET (6 NAP) Tavaszi szünet előtti utolsó tanítási nap: április 5. (szerda)
Tavaszi szünet: április 6-tól április 11.
Tavaszi szünet utáni első tanítási nap: április 12. (szerda)

Első tanítási félév vége
2023. JANUÁR 20. (PÉNTEK) Az iskolák 2023. január 27-ig értesítik a diákokat és a szülőket a ta-

nulmányi eredményekről.

Utolsó tanítási nap
2023. JÚNIUS 15. (CSÜTÖRTÖK)



Őszi érettségi
ÍRÁSBELI VIZSGÁK október 14 – 27. között

SZÓBELIK VIZSGÁK emelt szinten november 10-14. között
középszinten november 21-25. között

Középiskolai felvételi 
JELENTKEZÉSI HATÁRIDŐ 2022. december 2.

ÍRÁSBELI VIZSGÁK Központi írásbeli vizsgák időpontja:
2023. január 21. 10.00 

PÓTFELVÉTELI Pótfelvételi időpontja:
2023. január 31. 14.00 órakor lesz. 

SZÓBELI FELVÉTELI Szóbeli felvételi vizsgák időpontja:
2023. február 27. és március 14. között lesznek.

Középfokú iskolákba történő jelentkezés határideje:
2023. február 22. 

Általános iskolai beiratkozás
Az iskola első évfolyamára a tanköteles tanulókat 2023. április 20–
21-én kell beíratni.

Tavaszi érettségi 
ÍRÁSBELI Írásbeli érettségi vizsgák időpontja:

2023. május 5 – 26 között zajlanak.

EMELT SZINTŰ SZÓBELI Emelt szintű szóbeli vizsgák időpontja:
2023. június 7–14. között zajlanak 

KÖZÉPSZINTŰ SZÓBELI Középszintű szóbeli vizsgák időpontja:
2023. június 19–30. között zajlanak



Élelmiszermentés – egy 
követendő jó gyakorlat

Élelmiszermentés – egy követendő jó 
gyakorlat (folyt.)

A Baptista Szeretetszolgálat Alapítvány közvetítése segítségével 
a törökszentmiklósi Baptista Szeretetszolgálat EJSZ Kölcsey Fe-
renc Általános Iskolája és a Magyar Élelmiszerbank Egyesület kö-
zött megállapodás jött létre.

A szerződés alapján, a törökszentmiklósi, tiszaroffi és kisújszállási 
intézmények 2022. május 1. és 2024. április 30. között részt vesz-
nek az egyesület által összehangolt Élelmiszermentő projektben. 

Az együttműködésnek köszönhetően az elmúlt négy hónapban 
több mint két tonna élelmiszer jutott el rászoruló családokhoz. 
A szerződés alapján a törökszentmiklósi LIDL áruházból hétfőtől 
péntekig minden nap elszállításra kerül a megmaradt pékáru, és 
a feleslegessé vált, de étkezésre alkalmas gyümölcs és zöldség 
változó mennyiségben. A projekt felelősei: az intézmény részéről 
Polgár Béláné Valika, a törökszentmiklósi iskola igazgatóhelyet-
tese és Szász Veronika, a DITI területi oktatási vezetője.

2022. augusztus 23-án Magyar Élelmiszerbank Egyesület, tájé-
koztató napot tartott, ahol Szabó Szilvia ügyvezető és munkatár-
sai megerősítették, hogy továbbra is azon fognak dolgozni, hogy 
minél több üzletet bekössenek a rendszerbe.

Így a boltokban felhalmozódott és feleslegessé vált élelmiszer a 
becsatlakozott intézményeken keresztül eljuthat a rászorulók-
hoz. A Jász-Nagykun Szolnok megye iskolái azon fognak dolgozni 
a közeljövőben is, hogy éhes gyermek ne legyen a padokban!

A Szentírásban Jézus azt mondja: 
„Mert éheztem, és ennem adtatok, szomjaztam, és innom adta-
tok, jövevény voltam, és befogadtatok… Bizony, mondom nék-
tek, amikor nem tettétek meg ezeket eggyel a legkisebbek közül, 
velem nem tettétek meg.”

Máté evanégliuma 25, 35, 45.



‚‚Tudd meg hát, hogy ilyen 
a bölcsesség lelkednek: ha 

megtalálod, van jövendőd, és 
reménységed nem semmisül 

meg”
(Példabeszédek 24, 14)


