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

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

BAPTINFO - 2022. MÁRCIUS

Több, mint egy hónapja dúl a háború 
Ukrajnában, ahol ez idő alatt 4,3 
millió kiskorú kényszerült otthona 
elhagyására.
Az UNICEF közleménye szerint a határt körülbelül 1,8 mil-
lió gyermek lépte át a szomszédos országokban keresve 
menedéket és biztonságot a harcok elől. A Baptista Szere-
tetszolgálat – valamennyi segélyszervezethez hasonlóan – 
minden lehetséges módon igyekszik segítséget nyújtani a 
menekülők számára az ország számos pontján, amelyben 
teljes mellszélességgel vesznek részt az oktatási intézmé-
nyek munkatársai, diákjai, és a szülők is. Mindenki azt csi-
nálja, amire éppen szükség van: kenyeret ken, vizet oszt, 
tolmácsol, menetjegyet foglal, adományt gyűjt, szállít, ki-
rakósozik egy ukrán kisgyerekkel vagy éppen buborékot 
fúj neki.

A baptista fenntartású intézményekben tanuló fiatalok 
ezekben a hetekben a segítségnyújtás egy nagyon külön-
leges formáját is megtapasztalják, hiszen eddig már 23 
tanulót vettek fel és kezdték el kialakítani tanulmányaik 
folytatásához szükséges körülményeket.



Több, mint egy hónapja dúl a háború 
Ukrajnában... (folyt.)

A befogadó intézmények munkatársainak és diákjainak köszön-
hetően nap mint nap megtörténik és valósággá válik az, amiről 
oly sokat és sokan beszélünk: „Bánj úgy másokkal, ahogy te is 
szeretnéd, hogy bánjanak veled!”

Az alábbi linkeken további részleteket tudhat meg a Baptista 
Szeretetszolgálat és fenntartásában működő iskolák szerepvál-
lalásáról, amellyel igyekeznek segíteni az Ukrajnából érkező me-
nekülteket:

A háború elől menekülő gyerekek oktatásával is foglalkozik a 
Baptista Szeretetszolgálat

Egyedül, családját hátrahagyva menekült Magyarországra egy 
17 éves kijevi lány

Jónak lenni jó

Novák Katalin: A magyarok békét akarnak

https://rtl.hu/reggeli/2022/03/11/baptista-szeretetszolgalat-orosz-ukran-haboru-gyerekek?fbclid=IwAR34BuQS8zPYxa-UFm1cHWFW2Vf-QneThYzKxEHywnuAyBue7qwq3g6pddw
https://rtl.hu/reggeli/2022/03/11/baptista-szeretetszolgalat-orosz-ukran-haboru-gyerekek?fbclid=IwAR34BuQS8zPYxa-UFm1cHWFW2Vf-QneThYzKxEHywnuAyBue7qwq3g6pddw
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Frtl.hu%2Fhirado%2F2022%2F03%2F22%2Fukrajna-haboru-kijev-17-eves-lany-menekules-egyedul-iskola%3Ffbclid%3DIwAR2y73HL0iaQLsu68njb7ohYamRmkx91y3Q7wwDRDc6qO-2D4cBW1oFdZJY&h=AT3MwU2g1W4o_sWoG7qCn19LoeqMSeY5M0B5zDNsLyzpPP6VmEvXbE27O-B9FN7XneoZMiaytca8dAJnAtWFslc839cU7xS_2qx_bdpup1_xS50BLXyf9erGLOtm2FxNWDfnRxUP3ATtYtCRef7z&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT0pKhSan9EI4WFmq80VqXCiH5UGDHQX---Lq7X4hUv7uWysCF3S63Rv5pQlZU6p3o2stv5TUs94UcKVm3axUv3mEJYHZZNMc3MFyk0yFAS3Kaoh_olbUUHPTgN_Rm6xoIspLn5rpN047HJQBxvb6kRQOGFlsZR29q6XiJ_W1ndSsek
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Frtl.hu%2Fhirado%2F2022%2F03%2F22%2Fukrajna-haboru-kijev-17-eves-lany-menekules-egyedul-iskola%3Ffbclid%3DIwAR2y73HL0iaQLsu68njb7ohYamRmkx91y3Q7wwDRDc6qO-2D4cBW1oFdZJY&h=AT3MwU2g1W4o_sWoG7qCn19LoeqMSeY5M0B5zDNsLyzpPP6VmEvXbE27O-B9FN7XneoZMiaytca8dAJnAtWFslc839cU7xS_2qx_bdpup1_xS50BLXyf9erGLOtm2FxNWDfnRxUP3ATtYtCRef7z&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT0pKhSan9EI4WFmq80VqXCiH5UGDHQX---Lq7X4hUv7uWysCF3S63Rv5pQlZU6p3o2stv5TUs94UcKVm3axUv3mEJYHZZNMc3MFyk0yFAS3Kaoh_olbUUHPTgN_Rm6xoIspLn5rpN047HJQBxvb6kRQOGFlsZR29q6XiJ_W1ndSsek
https://www.facebook.com/166832440076252/videos/1366769583768587
https://hirado.hu/kulfold/cikk/2022/03/22/novak-katalin-a-magyarok-beket-akarnak/


SZÍNEK – Egy igazi 
tehetségkutató verseny

Koncz Zsuzsa, Benkó Dixiland Band, Kern András, Zorán, Szűcs 
Judith, Gálvölgyi János, a Hungária... és még hosszasan lehetne 
sorolni azokat a divatosan akár „hungarikumnak” is tekinthető 
neveket, akiket itthon mindenki, de tényleg mindenki ismer. Ők 
azok az igazi hírességek, akik nemcsak a mai fiatalokat, hanem 
szüleiket sőt nagyszüleiket is szórakoztatták tehetségükkel. A 
közös pont a „Ki Mit Tud?” tehetségkutató verseny volt, amely 
1962 és 1996 között összesen tíz alkalommal került megrende-
zésre a Magyar Televízióban. Azóta számtalan változata jelent 
meg ennek a műfajnak, többnyire egyre távolabb kerülve a való-
di tehetségeket felkutató céltól.

Azonban 4 év kihagyás után márciusban újra tanúi lehettünk an-
nak, hogy a baptista fenntartású iskolák a tehetséges tanulóiknak 
hihetetlen kavalkádját vonultatta fel rendkívül impozáns környe-
zetben az Illéssy szervezésében megrendezett Színek - Baptista 
Középiskolák Országos Ki mit tud? versenyén. Csak irigyelni lehet 
a zsűrit, amely élőben lehetett részese 130! tanuló 13 kategó-
riában nevezett produkciójának. Mindennek eredményeképpen 
pedig 54 díj került átadásra.

Az egyedülálló eseményről részletesen az alábbi linken olvashat: 

SZÍNEK

https://baptistaoktatas.hu/szinek-%E2%80%93-baptista-kozepiskolak-iii.-orszagos-ki-mit-tud-vetelkedoje


Végre újból megszólaltak a 
kürtök Kisújszálláson!

Méghogy a pénzügy 
unalmas!

A kürt, amely minden valamirevaló koncertzenekar nélkülözhe-
tetlen része, az egyik legnehezebben játszható hangszer. Emel-
lett az egyik legkifejezőbb is, mivel a játékos a harangba helye-
zett kézzel képes megváltoztatni a hangszínt és finomhangolni a 
hangmagasságot.

És bár a rézfúvósok közül a legszélesebb hangterjedelemmel 
rendelkezik, a zenész részéről hatalmas tudásra és rengeteg gya-
korlásra van szükség ahhoz, hogy valóban élvezhető hangokat 
lehessen előcsalogatni belőle.

Mindezek alapján nem meglepő, hogy a március elején Kisújszál-
láson lezajlott XIV. országos döntő hatalmas érdeklődés mellett 
zajlott, ahol 57 kiváló ifjú tehetség mérhette össze tudását.

Az eseményről részletesen az alábbi linken olvashat:

XIV. Országos Kürtverseny Kisújszálláson

Újabb díjat zsebelhetett be a Budapesti Innovatív Technikum és 
Gimnázium a Pénziránytű Alapítvány digitális alkotói pályáza-
tán. 

A második helyezést kiérdemlő alkotásuk a „Kossuth bankó” 
plakát lett, amellyel a „Történelem pénzügyi hősei” témában in-
dultak.  Gratulálunk a versenyzőknek és Borsosné Gróf Gyöngyi 
felkészítő tanárnőnek!

A plakát az alábbi linken megtekinthető:

Kossuth bankó – BIG suli

https://baptistaoktatas.hu/xiv.-orszagos-kurtverseny-kisujszallason
https://www.bigsuli.hu/hirek-aktualitasok/erettsegi-elotti-hirek/ismet-sikeresek-voltunk.html


Elismerés a BUBAKI-nak

A Sportiskolák Országos Szövetsége 2022. február 28-án a 
Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetemen tartotta 
meg a 2021. év legjobbjait díjazó Gáláját. A „Budapest” Baptista 
Gimnázium, Technikum és Sportiskola, vagy ahogy mindenki is-
meri, a BUBAKI  „Magyarország legjobb sportiskolája 2021-ben 
köznevelési típusú középiskolák között” kategóriában II. helye-
zést ért el.

A BUBAKI tanulója, Vas Kata Blanka kerékpáros, a Tokiói Olimpia 
4. helyezettje pedig „Magyarország legeredményesebb sportis-
kolai sportolója 2021-ben, középiskola” kategóriában I. helye-
zett lett.

Büszkék vagyunk!



Lónyay 200

Lónyays ifjú hölgy 
parancsolta maga mögé az 
országot

A Lónyay Menyhért Baptista Technikum és Szakképző Iskola 
rendkívül tartalmas eseménysorozattal ünnepelte meg névadója 
születésének 200. évfordulóját. A gazdag életutat maga mögött 
tudó Gróf Lónyay Menyhért kiváló példakép valamennyiünk szá-
mára – életének főbb eseményei itt olvashatók –, amely előtt 
méltó módon tisztelgett a nevét viselő iskola a március 21 – 24. 
között megrendezett Lónyay-héttel.

A részletes beszámoló az alábbi linken olvasható:

Lónyai 200

A Lónyay 10. c osztályába járó Pataki Melánia nyerte el szakkép-
ző iskola kategóriában az I. helyezést az Implom József Középis-
kolai Helyesírási Verseny Kárpát-medencei döntőjében. Szívből 
gratulálunk a győztesnek és Dérné Cseresnyés Anikó felkészítő 
tanárnőnek a kiváló teljesítményhez!

További részletek...

https://lonyay-menyhert.baptistaoktatas.hu/nevadonk
https://lonyay-menyhert.baptistaoktatas.hu/hirek/beszamolo/lonyay-200
https://lonyay-menyhert.baptistaoktatas.hu/hirek/beszamolo/implom-jozsef-kozepiskolai-helyesirasi-verseny


Felülről - ‚‚Minden jó 
adomány és minden 
tökéletes ajándék felülről 
való…”

Tiszafüredi helyszínen zajlott a Baptista Szeretetszolgálat 
látásadó oktatási missziós konferenciája, amelynek keretében 
a hitéleti munkacsoport, az iskolalelkészek, hitéleti igazgatók és 
a baptista közösség néhány missziós vezetője közösen készülhe-
tett az oktatási misszióban előttünk álló időszakra.

Részletek:

Felülről

‚‚Mert csak én tudom, mi a 
tervem veletek – így szól az Úr 
–: békességet és nem romlást 

tervezek, és reményteljes jövőt 
adok nektek.”

(Jeremiás 29:11)

https://www.baptist.hu/felulrol/

