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Lelki és közösségi nap Október 15-én a Nagykun Baptista Oktatási Központ vendége 
volt Dr. Szilágyi Béla, a Baptista Szeretetszolgálat elnöke és fele-
sége, Szilágyi Lilla, akik a reziliencia témakörében tartottak előa-
dást a tantestület részére.

A nap zenés áhítattal indult Bögös Jenő hitéleti igazgatóhelyettes 
és családja vezetésével. A reggeli elcsendesedés fő gondolatát a 
23. Zsoltár gondolatai adták, melyet 4 dallal színesített a családi 
zenekar.

Dr. Szilágyi Béla és Lilla saját gyakorlatukból merítve osztották 
meg gondolataikat a rezilienciával kapcsolatban. Előadásukban 
kitértek az identitás kérdésére, a megváltoztathatatlan dolgok 
elfogadására, az életünkben megtapasztalt pozitívumokra való 
emlékezésre, a kis lépések fontosságára, és a megtartó kapcso-
latokra.

A nap Simonné Nánási Renáta igazgatóhelyettes vezetésével kö-
zös játékkal zárult, így a szórakoztató módon történő egymáshoz 
kapcsolódással közös vidám emlék született minden jelenlévő 
számára.

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

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



‚‚Újrakezdeni mindig 
lehet”

Fahidi Éva holokauszt túlélő kilencvenhetedik születésnapján, 
október 22-én a Diószegi Sámuel Baptista Technikum és Szak-
képző Iskola vendége volt. 18 éves volt, amikor 1944-ben csa-
ládjával együtt Auschwitzba deportálták. A holokauszt során 
49 családtagját gyilkolták meg, majd később első férjét a kom-
munisták koncepciós perben ítélték el. Hosszú évekig képtelen 
volt beszélni a vele történtekről, de 90 éves kora óta fellép egy 
táncos előadásban, és már két könyvet írt az életéről. Azt mond-
ja, a traumákat nem lehet meggyógyítani, de meg lehet tanulni 
együtt élni velük. Számára az a legfontosabb, hogy minél több 
fiatalt meg tudjon szólítani, ezért ő maga is lépést tart a korral: 
internetezik, skype-ol, a könyveit a honlapján forgalmazza. Él-
vezi, hogy a világhálón párbeszédet folytathat az olvasókkal, és 
igyekszik a személyes meghívásoknak is eleget tenni.

A Diószegiben tett látogatása alkalmával készült interjú az alábbi 
linken olvasható:

Fahidi Éva Debrecenben

https://hajdupress.hu/cikk/emlekszem-anyam-arcara-amikor-felfedezni-velte-hogy-ot-most-eppen-megolik-fahidi-eva-eloadasa-debrecenben


A zene világnapja

A zene világnapja (folyt.)

Yehudi Menuhin világhírű hegedűművész kezdeményezésére és 
javaslatára az UNESCO október 1-jét A zene világnapjának nyilvá-
nította. Mindez 1975-ben történt, azóta a világ minden pontján 
ezen a napon különös figyelmet szentelnek annak a csodának, 
amit zenének hívnak. „Arra szeretnék buzdítani minden várost, 
falut és országot, hogy rendezzenek sokféle zenei eseményt ezen 
a napon. Örülnék, ha nemcsak koncerteken, rádióműsorokban 
szólalnának meg régi és főként mai művek, hanem spontán meg-
nyilvánulásként utcákon és tereken is muzsikálnának énekesek, 
kórusok, jazz-zenészek és a komolyzene legjelentősebb előadói.” 
– mondta el Menuhin a világnap tiszteletére írt köszöntőjében.

Számos baptista fenntartású oktatási intézmény megfogadta a 
Mester tanácsát és többek között a téglási II. Rákóczi Ferenc Is-
kolában kiállítással egybekötött koncerttel tisztelget a világnap 
előtt, amelyről összefoglaló...

...itt olvasható. 

A budapesti Andor Ilona Ének-Zenei Általános és Alapfokú Mű-
vészeti Baptista Iskola tanulóinak pedig különleges élményben 

lehetett részük, hiszen az Amerikai Egyesült Államokból érkezett 
Celebration Orchestra zenekar adott számukra hangversenyt.
A zenekar kitűzött célja, hogy megosszák a közönséggel zené-
jüket és Jézusba vetett hitüket az egész világon. Nagyon sok or-
szágban jártak már, ebben a hónapban Magyarországra látogat-
tak, egyik zenei állomásuk az Andor Ilona iskola volt. Számukra 
örömöt jelent, hogy a zenén keresztül kapcsolatot teremtenek 
az emberekkel, hitük, a zene összeköti az embereket világszerte.

Az ifjúság lelkesen fogadta a külföldi zenészeket, nagy élményt 
jelentett számukra, hogy élőben látták és hallgatták a zenekar 
műsorát. Viszonzásul, két kórus átélt énekléssel 
ajándékozta meg az együttest.

Az iskola hagyományaihoz hűen megünnepelte 
a Zene világnapját, reggel művésztanárok mu-
zsikáltak, ismert filmzenékkel fogadták a gye-
rekeket, akik ezen a jeles napon átélték Kodály 
Zoltán szellemiségét, „Zene nélkül nincs teljes 
ember. Legyen a zene mindenkié!” 

https://www.baptistaoktatas.hu/koncert-a-zene-vilagnapja-alkalmabol-a-teglasi-ii.-rakoczi-ferenc-iskolaban




Középiskolai nyílt 
napok

Középiskolai nyílt 
napok

Addetur Baptista Gimnázium, Technikum és Szakiskola Budapest
(addeturiskola.hu)
• 2022.11.14. 8.00 – 12.00
• 2022.11.15. 8.00 – 12.00
• 2022.11.16. 8.00 – 12.00

„Budapest” Baptista Gimnázium, Technikum és Sportiskola Budapest
(bubaki.hu)
• 2022.11.11. 10.00
• 2022.11.21. 16.00

Dr. Somogyi Béla Baptista Szakképző Iskola, Technikum, Általános 
Iskola, Szakiskola és Gimnázium Budapest
(www.szivarvanyszakkepzo.hu)
• 2022.11.08. 9.00 
• 2022.11.15. 9.00
• 2022.11.22. 9.00

Kőrösi Csoma Sándor Két Tanítási Nyelvű Baptista Gimnázium Buda-
pest
(korosi.hu)
• 2022.11.9. szerda
• 2022.11.18. péntek
• 2022.11.30. szerda

Kovács Pál Baptista Gimnázium
(kpgimi.hu)
• 2022.11.15.
• 2022.11.17.
• 2022.12.07.

VIK Vendéglátó, Turisztikai, Szépészeti Baptista Technikum, 
Szakképző Iskola, és Gimnázium Budapest
(vikiskola.hu)
• 2022.11.08.
• 2022.11.22.
• 2022.12.06.

Cserepka János Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Baptis-
ta Általános Iskola, Gimnázium, Sportiskola, Technikum, 
Szakgimnázium és Szakképző Iskola Pécs
(cserepka-janos.baptistaoktatas.hu)
• 2022.11.10. 9.00

Diószegi Sámuel Baptista Technikum és Szakképző Iskola 
Debrecen
(dioszegi-samuel.baptistaoktatas.hu)
• 2022.11.18. 9.00
• 2022.12.02. 9.00

https://www.addeturiskola.hu/
http://www.bubaki.hu/
https://www.szivarvanyszakkepzo.hu/
http://korosi.hu/
https://kpgimi.hu/
https://www.vikiskola.hu/
https://cserepka-janos.baptistaoktatas.hu/
https://dioszegi-samuel.baptistaoktatas.hu/


Középiskolai 
nyílt napok

Örömünnep 
Kisújszálláson

Petőfi Sándor Baptista Általános Iskola, Gimnázium, Szakképző Iskola, 
Technikum és Szakiskola (korábban Grassalkovich Antal Baptista Szakképző 
Iskola, Technikum, Szakiskola és Felnőttek Általános Iskolája)
(grassalkovich-antal.baptistaoktatas.hu)
• 2022.11.09.

NABOK - Illéssy Sándor Szakgimnázium és Szakközépiskola Tagintézménye 
Kisújszállás
(illessy.baptistaoktatas.hu)
• 2022.11.14. 8.00

Széchenyi István Baptista Technikum, Szakképző Iskola és Gimnázium 
Tapolca 
(szechenyi-tapolca.baptistaoktatas.hu)
• 2022.11.09. 17.00
• 2022.12.07. 8.00 szakterületi bemutatókkal
• 2023.01.09. 17.00

A görög eredetű „zsoltár” szó egyfajta verses imádság, himnusz, 
zenei kísérettel előadott dal, amelynek célja Isten dicsőítése. 
Eredetileg az Ószövetségben található 150 vallásos ének gyűjte-
ményre utalt, ma már azonban a templomi liturgia részét képe-
zik.

Kisújszálláson már hagyománynak tekinthető az évente meg-
rendezett „Biblia történet és zsoltármondó találkozó”, amelynek 
idén a helyi Vigadó adott otthont.

Kimagasló produkcióknak lehetett tanúja mindenki, aki részt vett 
az eseményen, amelyről összefoglalót az alábbi linken olvashat-
nak:

Szép illéssys sikerek

https://grassalkovich-antal.baptistaoktatas.hu/
https://illessy.baptistaoktatas.hu/
https://szechenyi-tapolca.baptistaoktatas.hu/
https://illessy.baptistaoktatas.hu/hirek/beszamolo/szep-illessys-sikerek-a-zsoltarmondo-talalkozon-2022


A szeretet pedagógiája

Kidobós egy kicsit 
másképp

Ha azt kérdeznénk, kinek mi jut eszébe Japánról, valószínűleg 
kevesen gondolnának egyből a Szuzuki módszerre, amely egyike 
a 20. század legjelentősebb reformpedagógiai irányzatainak. A 
Szuzuki Sinicsi japán hegedűművész, zeneszerző és zenepedagó-
gus nevéhez fűződő módszer középpontjában a tehetségnevelés 
áll, amelynek alaptézise, hogy a gyermek bármit képes megta-
nulni, ha kellő időt tölt az adott elfoglaltsággal és harmonikus 
család veszi őt körül. Ez alapján az emberekben nem létezik az 
eleve adott zsenialitás, a tehetség minden emberben megtalál-
ható, és sok gyakorlással, kemény munkával kinevelhető.

A Szuzuki-módszer legfőbb hangszerei a hegedű, brácsa, cselló, 
zongora és a fuvola, a Szuzuki iskolákban ezekre a hangszerekre 
képeznek tanárokat.

A módszert a „szeretet pedagógiája”-ként is szokták emlegetni, 
amelybe a kisújszállási Baptista Alapfokú Művészeti Iskola is be-
kapcsolódott.

Az együttműködésről itt olvashat.

A tornaórákról jól ismert kidobós nemzetközi változata a dodge-
ball, amely mára egy rendkívül izgalmas sportággá fejlődött egy-
szerű, érthető szabályokkal, Európa és világbajnoksággal. Egy 
csapatban 6 játékos van a pályán, akik 5 szövetlabdával játszanak 
egyszerre. Külön érdekesség még, hogy nem csak női és férfi, ha-
nem vegyes csapatok is indulhatnak a versenyeken. Maga a já-
ték nagyon szórakoztató, amelyhez azonban elengedhetetlenül 
szükséges az erőnlét, a rugalmasság és a komplex taktika.

A kossuthos diákok csapata a Horvátországban rendezett Croatia 
Open 2022 elnevezésű nemzetközi tornán 5. helyezést ért el.

A képes beszámoló itt olvasható.

https://www.baptistaoktatas.hu/nemzetkozi-suzuki-vonos-tabor-es-mesterkurzus-a-baptista-alapfoku-muveszeti-iskolaban
https://www.baptistaoktatas.hu/kossuthos-siker-nemzetkozi-bajnoksagon


‚‚Aki ellenben figyelmesen 
tanulmányozza a szabadság 

tökéletes törvényét és ki is tart 
mellette, aki nem feledékeny 
hallgatója, hanem tettekre 

váltója, az a maga útján 
boldogságot talál”

(Jakab levele 1,25)


