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Törökország - ahol 
szétnyílt a föld

2023. február több szempontból is emlékezetes, fájdalommal, 
nehézségekkel teli hónapként írta be magát a naptárba.

Február 6-án 7,8-as erősségű földrengés rázta meg Törökorszá-
got és Szíriát, amelyet több erős utórengés is követett, mindez 
felfoghatatlan mértékű rombolást hagyva maga után. A Baptista 
Szeretetszolgálat HUBA Rescue24 Tűzoltó és Kutató-Mentő 
Nemzetközi Csoportja és egy sürgősségi ellátást végző egészség-
ügyi csoport – 19 fővel és 7 mentőkutyával – már a földrengés 
napján elindult a helyszínre. Az ott töltött hat nap alatt heroikus 
küzdelmet folytattak a körülményekkel szemben, a nehézségek 
ellen, a romok alá temetettekért.

A mentőcsapat tagjainak az alábbiakban olvasható és megte-
kinthető beszámolóin keresztül hiteles képet kaphatunk az álta-
luk véghez vitt emberfeletti küzdelemről.

„Amikor hallod a hangján, hogy fogy az erő, az ijesztő”

Hősökként tértek haza a Baptista Szeretetszolgálat 
mentőcsapatának tagjai

Hét földrengésnél jártam, de ilyen élményem még sosem volt

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

Tisztelt Érdeklődő!
Szeretnénk figyelmébe ajánlani a Baptista Szeretetszolgálat 
oktatási tevékenységével kapcsolatos legaktuálisabb híre-
ket, információkat.

https://rtl.hu/reggeli/2023/02/13/foldrenges-torokorszag-sziria-huba-kutyas-mentocsapat?fbclid=IwAR0-uUBrlSzNyPNogqfmb6ze-wts3_gTB1K5wZLA4VMtXPjX-sCnzsC77xc
https://tv2play.hu/mokka/hosokkent_tertek_haza_a_baptista_szeretetszolgalat_mentocsapatanak_tagjai_bb?fbclid=IwAR19jFx1_5UgfT-o-9YEDNtEAt4Q86BjXj-w01s_haoTfDuzqvLMBIwsEGk
https://tv2play.hu/mokka/hosokkent_tertek_haza_a_baptista_szeretetszolgalat_mentocsapatanak_tagjai_bb?fbclid=IwAR19jFx1_5UgfT-o-9YEDNtEAt4Q86BjXj-w01s_haoTfDuzqvLMBIwsEGk
https://mandiner.hu/cikk/20230228_mentokutya_torokorszag?fbclid=IwAR18P3qBPYZ5flCgdOjHOOxIxKZ1_MH9J45akmK0q3QrzJo0nCtNsc4kHck


Már egy éve tart…

Egy évvel ezelőtt még nem hittük el, hogy a XXI. században elő-
fordulhat, hogy háború robbanjon ki Európában. 2022. február 
24-én mégis megtörtént, és ez a borzalom már több, mint egy 
éve tart. A Baptista Szeretetszolgálat számos módon igyekszik 
segíteni a háborús területekről menekülőket és az ott mara-
dottakat egyaránt. A Szeretetszolgálat fenntartásában működő 
nevelési és oktatási intézmények mindent megtesznek annak 
érdekében, hogy az Ukrajnából menekülő gyerekek és fiatalok 
számára biztosítsa nemcsak az iskolába járás, hanem a nyugodt 
tanulás feltételeit is.

Nem könnyű feladat, hiszen a fiatalok egy része egyedül, szüle-
iket hátrahagyva, súlyos lelki terhekkel, traumatizált állapotban 
érkezik ide egy idegen kultúrába. Többségük nem beszél magya-
rul, tehát mindenekelőtt a nyelv megtanulása a legfontosabb 
feladat, amelyben az iskoláink pedagógusai rendkívül odaadóan 
segítenek.

A tanárok, a szülők és a fiatalok összefogásának köszönhetően a 
az itt tanuló ukrán diákok sok segítséget kapnak a mindennapi 
problémák megoldásában csakúgy, mint a szabadidő élvezetes 
eltöltésében. A háborúnak nem látszik a vége, valamennyire 
megtanultunk együtt élni vele.

Ezzel együtt három éve folyamatosan tanuljuk azt is, hogy a béke 
és a biztonság bizonytalanná válhat. Bármikor jöhet egy járvány, 
egy háború, egy földrengés, tehát figyelnünk kell egymásra és 
segítenünk kell a nehéz helyzetben lévőket. A baptista fenntar-
tású oktatási- és nevelési intézményekben dolgozók, tanulók és 
szüleik ezt nap mint nap hihetelen kitartással, példamutató mó-
don teszik is!



‚‚A zene lelkem 
lélegzetvétele, 
s egyszersmind 
imádságom és 
munkám”

‚‚Ahány nyelvet 
beszélsz, annyi embert 
érsz”

Liszt Ferenc fenti gondolatának szellemében különleges élmény 
részesei lehetett mindenki, aki február 21-én részt vett az Andor 
Ilona Ének-Zenei Általános és Alapfokú Művészeti Baptista Iskola 
„Művésztanári hangverseny és Kiállítás” eseményén.

Az iskola mára már az óbudai kulturális élet elválaszthatatlan ré-
szévé vált, hiszen az itt tanulók és tanítók zene és a művészet 
iránti szeretete mindenkit elvarázsol.

Részletek: Művésztanári hangverseny és kiállítás a Mókusban

A fenti jól ismert mondás az utolsó magyar királytól, IV. Károlytól 
származik, aki német anyanyelve mellett magas szinten beszélt 
angolul, franciául, magyarul és csehül, de rendelkezett latin és 
görög nyelvismerettel is. És valóban: egy nyelv megtanulása sok-
kal több a száraz tananyag bemagolásánál, hiszen a nyelven ke-
resztül egy másik kultúrát is megismerhetünk.

A baptista fenntartású oktatási intézmények mindegyikében 
rendkívül hangsúlyos az idegen nyelvek képzése, amely rend-
szeresen kapcsolódik össze különleges lehetőségekkel és ese-
ményekkel. Kisújszálláson, az Illéssy immár hagyománynak te-
kinthető idegen nyelvi versmondó versenyén, az idén már hét 
település összesen 66 diákja mérte össze tudását és 
előadókészségét.

Az esemény további részletei:

Idegen nyelvi versmondó verseny az Illéssyben

https://www.baptistaoktatas.hu/muvesztanari-hangverseny-es-kiallitas-a-mokusban
https://illessy.baptistaoktatas.hu/hirek/verseny/idegen-nyelvi-versmondo-verseny-az-illessyben-2023


‚‚Dolgozz, és ne add fel 
soha!”

Februári sikerek innen-
onnan

Minden évben február 22-e a Magyar Parasport Napja, amely-
hez kapcsolódóan a Magyar Paralimpiai Bizottság együttműkö-
désre, megemlékezésre hívta az ország valamennyi óvodáját és 
iskoláját is a Lélekmozgató program keretében. A felhívás egye-
dülálló programsorozatot indított el a nyíradonyi Kölcsey Ferenc 
Baptista Iskolában, ahol a fiatalok egy teljes héten keresztül 
nemcsak elméletben, hanem gyakorlatban is megismerhették 
és megtapasztalhatták egyrészt a fogyatékkal való együttélés 
nehézségeit. 

Ugyanakkor meg is bizonyosodhattak arról, hogy nincs olyan 
korlát, amelyet az elhatározás, az önmagunkba vetett hit és a 
kitartás ne tudna ledönteni.

Az eseményről részletes beszámoló az alábbi linken olvasható: 

Lélekmozgató napok a fogyatékosság és másság jegyében

A baptista fenntartású oktatási intézményekben közel 12.000 
fiatal tanul. Tanulmányaik során rengeteg sikert érnek el az isko-
lán kívül is, amelynek egyrésze tanulmányaikhoz, más része hob-
bijaikhoz kapcsolódik. Rendkívül büszkék vagyunk rájuk, hiszen 
eredményeik olyan kitartást, erőfeszítést és alázatot tükröznek, 
amely mindannyiunk számára példaértékű.

A kőrösis Tejfalussy-Gecse Lilla Banderas nevú lovával nyert 
Szlovákiában

A Csonka Dorottya (Kőrösi), Kónya Csenge, Tóth Nadin és Do-
monkos Emese összeállítású csapat ezüstérmet szerzett a tallini 
kadet Európa-bajnokságon. 

https://www.clipmyhorse.tv/hu_HU/ondemand/event/10892/competition/181144/amorin-winter-masters-series-il-2023/standardspringprufung-l-120cm-skok-l-120cm?start_at=7742184
https://www.clipmyhorse.tv/hu_HU/ondemand/event/10892/competition/181144/amorin-winter-masters-series-il-2023/standardspringprufung-l-120cm-skok-l-120cm?start_at=7742184


‚‚Hiszen tudom, milyen 
terveket gondoltam el 

felőletek – mondja az Úr; ezek 
a tervek a békére vonatkoznak, 

nem a pusztulásra, mert 
reménységgel teli jövőt szánok 

nektek.”
(Jeremiás 29,11)

Az idei Héraklész-gálán hét kategóriában százharminc díjat osz-
tott ki a legjobb eredményeket elért fiatal utánpótlás sportolók-
nak és edzőiknek a Honvédelmi Minisztérium Sportért Felelős 
Államtitkársága. A díjazottak között hárman – Szegedi Angelina 
Judit, Kollek Bálint és Nyikos Veronika - a Budapesti Baptista 
Gimnázium, Technikum és Sportiskola tanulói.

Héraklész-gála

Az Abu Dhabiban megrendezett Sportex Nemzetközi szinkro-
núszó tornán Rozmán Leona, a Kovács Pál Baptista Gimnázium 
tanulója junior korosztályban a szabadprogramban 2., kombiná-
ciós kűrben az 1. helyet szerezte meg csapatával.

Februári sikerek innen-onnan 
(folyt.)

https://magyaredzo.hu/heraklesz-gala-a-puskas-arenaban-dijaztak-a-jovo-bajnokait/

