
„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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Elismerések az oktatási intézmények 
dolgozóinak
A Baptista Szeretetszolgálat Elnöksége minden évben el-
ismeri és megköszöni azoknak a munkatársaknak a kiváló 
szakmai és áldozatos tevékenységét, amelyet a szeretet 
jegyében végeznek a Baptista Szeretetszolgálat EJSZ által 
fenntartott oktatási intézményekben.

Az elismeréseket Dr. Szilágyi Béla, a Baptista Szeretet-
szolgálat elnöke és Durkó István a Magyarországi Baptista 
Egyház missziói igazgatója személyesen adta át a díjazot-
taknak. Az érintetteknek szívből gratulálunk, és örömmel 
mutatjuk be őket a BAPTINFO-ban.



‚‚Ócsai Nagy Pál Díj” 
kitüntetett
Molnár Szabó László

‚‚A Közösség Önzetlen 
Szolgálatáért” díjazott
Kis-Nagy Mercédesz Erika

Molnár Szabó László
Kövessi Erzsébet Baptista Szakképző Iskola, Budapest

2003-ban óraadó szakács szakoktatóként kezdett el az intéz-
ményben dolgozni, majd szakképzési vezetőként folytatta mun-
káját. A Kövessi iskola vezetését 2017. októberben már, mint 
közgazdász mestertanár vette át.

Azóta ő az iskola lelke, és igazi motorja. Fanyar humora mögött 
valódi emberség lapul, empátiával közelít minden és mindenki 
felé.  A rengeteg munkát, amit az iskola működésére fordít, és 
másoktól is elvár, könnyed, laza stílusával ellensúlyozza. Magas 
fokú problémamegoldó képességgel rendelkezik, legyen szó ok-
tatási, gazdasági vagy technikai jellegű feladatról.

Fáradhatatlan a munkában, kér és sosem utasít, embersége, 
személyisége követendő példa kolléga, tanuló, és mindenki 
számára. 

A Kövessi Iskola talán pont ettől működik ilyen jól. 

Kis-Nagy Mercédesz Erika
Cserepka János Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Baptista Spor-
tiskola, Általános Iskola, Gimnázium és Technikum, Pécs

Kis-Nagy Mercédesz 2012 óta dolgozik iskolatitkárként a pécsi 
baptista oktatási intézményben, ahol az iskola általános műkö-
déséhez kapcsolódó adminisztratív tevékenységeken túl, általá-
nos szervezési feladatokat is ellát. Teszi mindezt példaértékű ala-
possággal és precizitással. Mindemellett rendkívül segítőkész, 
kiválóan megtalálja a hangot úgy a diákokkal, mint a szülőkkel.

Ha rászorulót lát – legyen az diák, tanár, „külső” bajban lévő 
ember, vagy kutya, minden lehetőséget megragad annak érde-
kében, hogy segítsen. Az elmúlt három évben a koordinálásával 
összegyűjtött több mint 9 tonna élelmiszer sok háztartásnak je-
lentett hatalmas segítséget a karácsonyi időszakban.

Embersége, hozzáállása követendő példaként szolgál. Rég elbal-
lagott diákok is rendszeresen részt vesznek a különböző
adománygyűjtésekben, hiszen, mint mondják:
„Merci nénivel együtt lenni, és segíteni a bajbajutottakon külön-
leges feladat.”



‚‚Baptista Szeretetszolgálat 
Köszönet Érem” díjazott
Szollár Gyula

‚‚Baptista Szeretetszolgálat 
Köszönet Érem” díjazott
Szollár Gyula (folyt.)

Szollár Gyula
Széchenyi István Baptista Technikum, Szakképző Iskola és Gim-
názium, Tapolca

Szollár Gyula 1984 óta megszakítás nélkül ebben az iskolában, 
illetve jogelőd intézményeiben dolgozott. Öt éves gyakorlatve-
zetői és tizenöt éves igazgatóhelyettesi beosztát követően 2010-
től az intézmény igazgatójaként kiváló vezetője volt az iskolának. 
Ennek köszönhetően a tanulói teljesítmény minden területen 
meghaladta az országos átlagot, a diákok a szakmai versenyeken 
folyamatosan kimagaslóan szerepelnek.

Mindig a munkapiaci és tanulói igények figyelembevételével 
alakította a képzési szerkezetet, szisztematikusan irányította, 
felügyelte a midndennapi munkát megkövetelve a pontosságot, 
tervszerűséget és tanuló-központúságot. 

Vezetői munkájával párhuzamosan aktívan korrepetált; mate-
matikából, fizikából, szakmai tárgyakból felzárkóztató egyéni és 
kiscsoportos foglalkozásokat, érettségi felkészítőket tartott. 

Leginkább így tudott személyes segítséget nyújtani a jellemzően 
hátrányos helyzetű tanulóknak, de személyes problémáikkal is 
bármikor fordulhattak hozzá.

Pedagógiai elveinek fontos lenyomatai az „Ezek a pimasz kama-
szok” és a „Találkozások” címmel megjelent könyvei, amelyek a 
barátság, szerelem, kitartás, tisztesség és a megbecsülés fontos-
ságát közvetítik kamasznak, felnőttnek egyaránt.



Rendhagyó megemlékezés 
a Magyar Kultúra Napjáról a 
Kőrösiben

Rendhagyó megemlékezés a Magyar 
Kultúra Napjáról a Kőrösiben (folyt.)

A Magyar Kultúra Napján a magyarság szerte a világon megem-
lékezik a magyar kulturális értékekről. De mit is ünneplünk ezen 
a napon? Mit jelent az, hogy kultúra? Tág értelemben mindent 
magában foglal, amit az ember, egy nemzet maga teremt - azon 
anyagi és szellemi értékek összessége, amely lehetőséget ad 
arra, hogy megnyilvánuljanak és fennmaradjanak az évezredes 
hagyományok, gyökerek, hitrendszerek, és amely hozzájárul a 
nemzeti tudatunk erősödéséhez.

Ebből az alkalomból a Kőrösi Csoma Sándor Két Tanítási Nyelvű 
Baptista Gimnázium 11 IB-s diákjai egy kulturális arcképcsarno-
kot készítettek. Ez egy rendhagyó összefoglalója annak, ahogyan 
ők látják a magyar kultúrát.

Olyan kortárs, a saját munkájukban elismert embereket gyűjtöt-
tek össze, akik munkásságukkal értéket teremtve, a magyarság 
hírnevét öregbítik a nagyvilágban, és akiket méltán tekinthetünk 
kultúránk nagyköveteinek.

Kulturális arcképcsarnok

https://padlet.com/neykrisztina/60b1jm1nncnf54jt


XV. Magyar Ifjúsági Robot 
Kupa

Tizenötödik alkalommal került megrendezésre a Magyar Ifjúsági 
Robot Kupa 2022. január 23-án, amely egyben az Európa-baj-
nokság és a világbajnokság kvalifikációs versenye is volt. Helyszí-
nül a VIK Vendéglátó, Turisztikai, Szépészeti Baptista Technikum, 
Szakképző Iskola és Gimnázium (1078 Budapest, Hernád u. 3.) 
szolgált.

Hatalmas büszkeség számunkra, hogy több versenyszámban is 
– a korábbi évekhez hasonlóan – a Baptista Szeretetszolgálat 
robotikásai végeztek az élen világbajnoki kvalifikációt szerezve 
ezzel. A csapatok felkészítője és mentora Abán Csaba, a Baptista 
Pedagógiai Intézet munkatársa.

A RoboCup Junior júniusi európai versenyének Portugália, júli-
usi világversenyének pedig Thaiföld ad majd otthont, azonban 
a magyar versenyzők számára ezek a versenyek is már ismerős 
terepet jelentenek!

További részletek:

Magyar Ifjúsági Robot Kupa

Apáczai ösztöndíj a 
szakképzésben tanulók 
számára

A technikumokban és szakképző iskolában már két évfolyam 
kap általános ösztöndíjat, a most futó tanév második felétől na-
gyobb összegű juttatásban is részesülhet mintegy kétezer diák. A 
havi 16-34 ezer forintos Apáczai ösztöndíjakra a hátrányos hely-
zetű és jó tanulmányi eredményű kilencedikesek és tizedikesek 
pályázhatnak. 

A részletes pályázati feltételek és dokumentáció a Nemzeti Szak-
képzési és Felnőttképzési Hivatal vagy az IKK Innovatív Képzéstá-
mogató Központ honlapján az alábbi linken érhető el:

Apáczai ösztöndíjprogram

https://njszt.hu/hu/news/2022-01-24/diakok-altal-epitett-robotok-szamara-nincs-lehetetlen
https://www.nive.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=2372&Itemid=101


Éremeső a Kőbányai Sakk 
Diákolimpián

Terbéné Kis Zsuzsanna felkészítésének köszönhetően taroltak a 
Pannonhalmi Béla Baptista Általános Iskola tanulói a Sakk Diá-
kolimpia kerületi döntőjében.

A Duczár testvérek – Vilmos és Edmond – aranyéremmel a do-
bogó legfelső fokára állhattak. Az alsósok a csapatverseny során 
ezüstérmet szereztek, Ulviczki Ádám egyéniben aranyérmes lett. 

A negyedik korcsoport bronzérme is a Pannonhalminál landolt 
Gál Attila sikeres szereplésének köszönhetően.

Cserepkások a jövő 
kosárlabda bajnokai

A legidősebb Diákolimpia® korosztály kosárlabda országos dön-
tői zajlottak a hétvégén. A meccseket az „A” kategóriában, vagyis 
a főleg egyesületi tagsággal rendelkező fiú és lány játékosok ját-
szották Székesfehérváron és Móron. A rendkívül erős mezőny-
ben a Cserepka Iskola lány kosárlabda csapata a dobogó máso-
dik helyét szerezte meg, és ezáltal bekerültek az ország legjobb 
diáksportolói közé is.

A dobogós együttesünk tagjai:
Árvai Noémi, Bercsi Luca, Fekete Leticia, Gyuró 
Roberta, Halmágyi Kata, Jónás Mirjána, Kovácsfi 
Barbara, Küllős Kíra, László Anna, Orbán Alexand-
ra Martina, Piukovits Dorka, Rátkai Eszter („All 
Star” különdíj), Segec Andrea, Séra Zsófia és Sza-
kolczi Diána. Kísérőik és felkészítőik: Eördögh Edit 
és Szikszai Zsolt.



Online továbbképzések a 
Baptista Pedagógiai Intézet 
szervezésében

Pedagógusaink munkájának elősegítse érdekében 2020 szep-
temberében indultak el a legaktuálisabb pedagógiai kérdéseket 
(online oktatás, projektoktatás, élménypedagógia, motiváció) 
feltérképező online továbbképzések először havi, majd - a nagy 
érdeklődésre való tekintettel - a 2021-2022-es tanévben heti 
rendszerességgel. Az egyes alkalmakon átlagosan 40-60 nevelő, 
szaktanár vesz részt. 

A meghívott előadók többsége neves szakember, emellett igyek-
szünk bemutatni és továbbadni azokat a belső értékeket, jó gya-
korlatokat is, amelyeket intézményeink tanárai, tanítói hoznak 
létre legyen szó akár digitális tananyagról vagy az online oktatás 
alkalmával szerzett tapasztalatokról.

A növekvő érdeklődésnek eleget téve sajátos, szűkebb szakterü-
letekre fókuszáló, például kimondottan tanítókat célzó vagy ép-
pen a minősítéssel kapcsolatos kérdéseket tárgyaló képzéseket 
is szervezünk. Terveink szerint 2022. március 21-25 közötti kerül 
megrendezésre a „Baptista Pedagógiai Napok” programsorozat, 
ahol online előadásokkal, jelenléti szakmai napokkal várjuk az 
érdeklődőket.

‚‚Fiam, ha megfogadod 
mondásaimat, és parancsaimat 
magadba zárod, ha figyelmesen 

hallgatsz a bölcsességre, és 
szívből törekszel értelemre, 

bizony, ha bölcsességért 
kiáltasz, és hangosan kéred 
az értelmet, ha úgy keresed 
azt, mint az ezüstöt, és úgy 
kutatod, mint az elrejtett 

kincseket, akkor megérted, mi 
az Úr félelme, és rájössz, mi az 

istenismeret.”

(Példabeszédek 2:1-5 HUNB)


