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Díjazott neve Díj megnevezése Intézmény 

Juhar Emőke Ócsai Nagy Pál-díj 

Andor Ilona Ének-Zenei 

Általános és Alapfokú 

Művészeti Baptista 

Iskola, Budapest 

Juhar Emőke 36 esztendeje az intézményben végzett kiemelkedő pedagógusi és vezetői 

tevékenységével hatékonyan hozzájárult az Andor Ilona Ének-Zenei Általános és Alapfokú 

Művészeti Baptista Iskola fejlődéséhez, céljainak megvalósításához. Biológia-technika szakos 

tanárként, osztályfőnökként végzett kiemelkedő munkájának köszönhetően egykori 

tanítványai közül sokan hozzák vissza egykori alma materükbe gyermekeiket, elmondhatja, 

hogy több generáció csereredik a kezei alatt. 

A tanulók nevelésében magas szakmai igényesség jellemzi; megalapozott tudással , 

elkötelezettséggel munkálkodik a tehetséges tanulók fejlesztésén, eredményes felkészítésén. 

Tanítványai kiemelkedő eredménnyel szerepelnek a különböző területi, budapesti és 

országos versenyeken: Kaán Károly Természet és Közismereti Verseny, Herman Ottó 

Biológiaverseny, Indulj el EGY Úton természetismereti és turisztikai vetélkedő. Az Eötvös 

Loránd Tudományegyetem vezetőtanárként adta tovább évekig tudását a jövő 
pedagógusainak.  

Pedagógusi-emberi magatartásával, diákjaival elért eredményeivel nagy tiszteletet vívott ki 

mind intézményen belül, mind a kerületben munkatársai között. Munkájára szakmai 

igényesség, kreativitás, gondosság, a gyermekekkel való sokoldalú foglalkozás, törődés, 

értékközvetítés jellemzi. Példaértékű pedagógiai-szakmai munkájával, magatartásával a 

tantestületben különös fontosságú helyet foglal el, aktívan részt vállal a jó munkahelyi légkör 

alakításában, a kollégák közötti együttműködés megerősítésében. 
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Kökény István Az év intézményvezetője 

VIK Vendéglátó, 

Turisztikai, Szépészeti és 

Üzleti Baptista 

Középiskola, Budapest 

Kökény István a VIK Vendéglátó, Turisztikai, Szépészeti és Üzleti Baptista Középiskola 

dinamikus fejlődéséhez szakmájában kiemelkedő munkát végző vezetőként járul hozzá. 

Egyetemi oktatóként, szakértőként is komoly feladatokat vállal.  

Intézménye mára a szakképzés egyik zászlóshajója a vendéglátás és a szépészet területén. A 

szakképzés folyamatosan változó világában ez nem könnyű feladat. 

A vendéglátás és a szépészet vezető piaci szereplői kapcsolódtak be az intézmény gyakorlati 

képzésébe. A tanulók Budapest neves éttermeiben, szállodáiban, kereskedelmi egységeiben 

és fodrászataiban készülhetnek a szakmaszerzésre. Tanítványaik eredményesen vesznek 

részt a szakmai vizsgákon, az országos szakmai és közismereti versenyeken. 

Az intézmény az Erasmus+ programban 15 európai országgal tart kapcsolatot, és bonyolít 

le szakmai csereprogramokat. 

Az iskola pezsgő szakmai és diákéletének motorja. Elindította és folyamatosan fejleszti a 
gimnáziumi tagozatát. Szakmai tudásával, emberségével támogatja kollégáit, más baptista 

intézmények vezetőit. 
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Baptista 

Szeretetszolgálat EJSZ 

Kölcsey Ferenc 

Általános Iskolája 

Az év nevelőtestülete Törökszentmiklós 

A törökszentmiklósi Baptista Szeretetszolgálat EJSZ Kölcsey Ferenc Általános Iskolájának 

nevelőtestülete a Szeretetszolgálat Dunáninneni Területi Igazgatóságának zászlóshajója 

innovációban, összefogásban, szakmaiságban, odaszántságuk, munkájuk minden intézmény 

előtt példaértékű. 

Az iskola minősített tehetségműhely, többszörösen Akkreditált Kiváló és Európai 

Tehetségpont. 

Folyamatosan pályáznak, egyszerre több projekt megvalósítása folyik az intézményben 

mindegyik magas színvonalon. Az itt dolgozók számára valóban fontos a gyermek: Erzsébet 

-tábor, Határtalanul-pályázat; Erdei iskola, Örökös Ökoiskola; és a professzionális angol 

csoportjai a leghívogatóbbak a településen. Kiválóak a sporteredményeik, és a hannoveri 

Robotika Junior Európa Bajnokságon bronzérmet szereztek. 

A nevelőmunka képes megújulni abban a versenyhelyzetben, amely Törökszentmiklós 
köznevelését jellemzi. Az intézményben megforduló külsős szakemberek, kivétel nélkül, nagy 

elismeréssel beszélnek az ott folyó munkáról. 

Nem feledkeznek meg a rászorulókról sem. Összefognak a beteg, leukémiás diákjukért, a 

nehézségben lévőkért.  

Jó hangulatú közös vacsorák, kirándulások, nyitott és befogadó légkör és sok munka jellemzi 

őket. 
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Derdák Mercedes 

Baptista 

Szeretetszolgálat 

Köszönet - érme 

Cserepka János Baptista 

Általános Iskola, 

Középiskola és 

Sportiskola, Pécs 

Derdák Mercedes 2002 óta dolgozik a Cserepka János Baptista Általános Iskola, Középiskola 

és Sportiskola testnevelő tanáraként.  

Testnevelőként a versenyekre való felkészítést, a tehetségek azonosítását és kiválasztását 

mind általános, mind középiskolai szinten fontos feladatának érzi. 

2008-ban a Magyar Testnevelő Tanárok Országos Egyesületének „Az év testnevelője” 

emlékplakett kitüntetését vehette át.  

Saját fejlesztésű érettségi jegyzet készítésével segíti kollégái munkáját, és tanulóik sikeres 

továbbtanulását a felsőoktatásban. 

Fontosnak tartja a sportoló tanulóknál is a kettős karrier kialakításának lehetőségét, hogy 

ne csak a sportolást tekintsék mindennapjaik egyetlen feladatának, hanem a tanulást és 

önmaguk más irányú fejlesztését is.  
Tanítványait egymás segítésére, az emberek, illetve az állatok segítésére, támogatására 

neveli. Ennek érdekében gyűjtéseket szerveznek, karácsonyi jótékonysági akciókban, 

véradásokon vesznek részt, valamint katasztrófavédelmi versenyekre járnak és 

elsősegélynyújtást tanulnak. Szakvizsgázott pedagógusként a Pécsi Tudományegyetem 

tanárjelölt hallgatóinak iskolai gyakorlatát mentortanárként vezeti.   

A Magyar Diáksport Szövetség felkérésére a DO60 Diáksportfesztivál szakmai vezetője. 

Harmadik éve igazgatóhelyettesi feladatokat is ellát az iskolában, melynek keretében a 

beiskolázásért folytatott munkája is kiemelkedő. Tervező- és szervező készsége Országos 

Természettudományos és Sporttudományi Konferencia megvalósítását teszi lehetővé az 

iskolában.  
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Kissné Lesnyák Beáta „Minden tisztelet” érem 

II. Rákóczi Ferenc 

Magyar-Angol Két 

Tanítási Nyelvű Baptista 

Általános Iskola és 

Alapfokú Művészeti 

Iskola, Téglás 
Kissné Lesnyák Beáta 2007 óta dolgozik a téglási II. Rákóczi Ferenc Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű 
Baptista Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskolában angol nyelvszakos tanárként. Ő a vezetője az 

idegen nyelvi munkaközösségnek, e mellett német és Bibliaismeret oktatóként is dolgozik. 
Az idegen nyelvek tanítása iránt rendkívül elkötelezett, fő célja az, hogy a gyerekek szeressék és tudják 

alkalmazni az idegen nyelvet. A nyelvi versenyeken elért szép sikerek, az angol tagozatú osztályokban 
tovább tanuló végzősök magas száma, a sikeresen teljesített nyelvvizsgák, és az újszerű innovatív feladatok 

sikeres megvalósítása jelzik oktató munkájának eredményességét.  
Tanítványai közül sokan nyelvvizsgát tesznek alap-, sőt középfokon is. 

2017. decemberében tanítványa 1. helyezést ért el az Országos angol nyelvi prózamondó versenyen. 
Folyamatosan motiválja diákjait nemcsak a tanórákon, de egyéb tehetséggondozó programokon is.  

Magabiztos nyelvtudása miatt gyakran segíti a település külföldi partnerkapcsolatainak kialakítását és 
ápolását. Angol és német nyelven tolmácsol hivatalos és iskolai rendezvényeken.  
Rendszeresen és sikeresen pályázik külföldi továbbképzésekre. 

Ő volt a koordinátora annak a nemzetközi projektnek, melynek sikeres megvalósításáért az iskola 2015. 
május 20.-án Nívódíjat kapott.  

A Baptista angol nyelvi táborok egyik fő szervezője és lelkes koordinátora. Jelenleg írja portfólióját, mivel 
bekerült a 2019-es minősítési tervbe. 

Az ő irányításával dolgozta ki a nyelvi munkaközösség azt a tehetséggondozó programot, melyet a 
tehetségsegítő tanács két alkalommal is kiválóra akkreditált. Az elmúlt évben részt vett a Baptista tanterv 

kidolgozásában is.  
Adminisztrációs munkája pontos és precíz. programokat szervez a gyerekeknek, folyamatosan neveli 

őket. Jó kapcsolat kiépítésére törekszik a szülőkkel, iskolánk hazai és nemzetközi partnereivel.  
Kiemelkedő szakmai munkájának elismeréseként a város képviselő testületétől 2015-ben pedagógiai díjat 

kapott. Rendkívül innovatív szellemű, jó szervező és megbízható középvezető. 
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Baptista Szeretetszolgálat 

Gyöngyszem Óvodája 

A Közösség Önzetlen 

Szolgálatáért érem 
Kótaj 

A Baptista Szeretetszolgálat elnöksége először ítélte oda közösségnek ezt a díjat. Nem 

véletlenül. A kótaji Gyöngyszem Óvoda és annak vezetése – Béresné Dobránszky Beáta – 

sok nehézség ellenére olyan közösséget alkot, amely a település egészére hatással van. Ezt a 

kis közösséget összetartozás és összefogás jellemzi. A szülőkkel együtt szépítik az óvodai 

környezetet és a felajánlások az óvodán belüli és kívüli életet segítik: ruha- és cipőbörzét 

szerveznek azoknak, akik szükségben vannak, 

Kiváló kapcsolatot alakítottak ki a helyi civil szervezetekkel, a rendőrséggel, egészségügyi 

központtal, önkormányzattal, települési képviselőkkel. 

A szülőkkel számos közös programot szerveznek, amelyek jó hangulatban telnek el, észre 

sem véve azoknak közösségteremtő erejét. 

Osztoznak egymás bánatában és örömben – egy hónapon belül sírtak a gyászolóval és 

büszkék voltak kolléganőjükre, aki férjhez ment.  

Észrevétlenül is összefogják a helyi közösség egy részét, fontos szerepet vállalva a település 
életében. 

 
 

 


