
Dr. Elijah Brown, a Baptista Világszövetség főtitkára szeptember
19-én, vasárnap a Budafoki Baptista Gyülekezet előtt beszélt, majd
másnap részt vett azon az eseményen, amelynek során a magyar
kormány újabb együttműködési megállapodást kötött a
baptistákkal. A dokumentumot Semjén Zsolt nemzetpolitikáért,
egyházügyekért és nemzetiségekért felelős miniszterelnök-
helyettes, valamint Papp János, a Magyarországi Baptista Egyház
elnöke írta alá hétfőn Budapesten.

Megállapodás a Baptista Egyház és Magyarország kormánya között

Átfogó megállapodást 
kötött a kormány a baptista 
egyházzal

Jelenléti oktatással, Pintér Béla gospel énekes, előadóművész
közreműködésével kezdődött el a tanév Tatárszentgyörgyön, a
baptista oktatási intézmények közösségéhez legújabban
csatlakozott iskolában, ahol 137 diák tanul.

Országos tanévnyitó

Jelentős fejlesztési beruházás koronázta meg a pécsi Cserepka
Iskolában tíz évvel ezelőtt elindult szakmai megújulást,
amelynek eredményeképpen megduplázódott az itt tanuló
diákok száma, akiknek több mint 70%-a egyetemen folytatja
tanulmányait.

Jubileumi tanévkezdés Pécsett

Elindult a 2021/2022 tanév 
– Tanévnyitók a baptista 
intézményekben

Tisztelt Érdeklődő!

Szeretnénk figyelmébe ajánlani a Baptista 

Szeretetszolgálat tevékenységével kapcsolatos 

legaktuálisabb híreket, információkat.

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

http://www.baptistasegely.hu/hirek/belfold/a-baptista-vilagszovetseg-fotitkaranak-latogatasa-es-egyuttmukodesi-megallapodas-a-kormannyal-
http://baptistaoktatas.hu/bizzatok-kozponti-baptista-tanevnyito-unnepseg-tatarszentgyorgyon
http://www.baptistaoktatas.hu/cserepka-jubileumi-iskolakezdes-es-fejlesztes


Gyarapodó első osztályos létszámmal indul az új tanév a
békéscsabai Szent László utcai Általános Iskolában, amely
szeptember elsejétől Békéscsabai Baptista Általános Iskola
néven működik tovább.

Becsengettek a Békéscsabai Baptista Általános Iskolába

Elindult a 2021/2022 tanév 
– Tanévnyitók a baptista 
intézményekben (folyt.)

A Baptista Szeretetszolgálat fenntartásában működő iskolákat,
óvodákat és bölcsődéket tartalmazó kiadvány – amely
tartalmazza valamennyi intézmény rövid bemutatkozását és
elérhetőségét is – hasznos segítséget nyújt a továbbtanuláshoz,
iskolaválasztáshoz.

A kiadvány online formában is megtekinthető az alábbi linken:

Baptista fenntartású oktatási intézmények

Baptista fenntartású 
oktatási intézmények 
kiadványa

Kaposvári József-díjat kapott Szenczy Sándor, a Baptista
Szeretetszolgálat elnök emeritusa. A díjat azok kapják, akik
szűkebb vagy tágabb környezetükben példamutató
tevékenységükkel segítik mindazokat, akik rászorulnak.

Kaposvári József-díjat kapott Szenczy Sándor

Kaposvári József-díjat 
kapott Szenczy Sándor, a 
Baptista Szeretetszolgálat 
elnök emeritusa

A Tanítványság-képzés a Baptista Szeretetszolgálat és a Baptist
On Mission Észak-Karolinai missziós szervezet közös programja.
A program keretében a tavalyi tanévben hagyományteremtő
céllal indult el az Imádság az Érettségizőkért és az Imanap,
amely ebben a tanévben 2022. május 2-5. között és május 26-
án valósul majd meg.

Szintén a program részeként folytatódik az iskolamisszió és
ismételten megrendezésre kerül a Baptista Művészeti Napok
kulturális eseménysorozat is, amelynek részleteiről, a
bekapcsolódás lehetőségeiről az október 15-i Tanítványság
konferencia nyújt majd tájékoztatást.

Hitéleti programok a 
2021/2022 tanévben

https://behir.hu/becsengettek-a-bekescsabai-baptista-altalanos-iskolaba
http://baptistaoktatas.hu/intezmenyek
http://www.baptistasegely.hu/hirek/belfold/kaposvari-jozsef-dijat-kapott-szenczy-sandor-a-baptista-szeretetszolgalat-elnok-emeritusa-


2021/2022-es év tanév rendje
A 2021/2022-es tanév 
legfontosabb dátumai

„Akiknél a jó földbe hullott a mag: 
ezek hallgatják az igét, befogadják, 
és az egyik harmincszoros, a másik 

hatvanszoros és némelyik 
százszoros termést hoz.”

(Márk 4:20)

http://baptistaoktatas.hu/202122-es-tanev-rendje

