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Országos baptista 
tanévnyitó

Szeptember 11-én a Kispesti Baptista Gyülekezet imaházában 
tartotta a Baptista Szeretetszolgálat és a Magyarországi Baptista 
Egyház vezetése a pesti régió baptista oktatási intézményeinek 
tanévnyitó ünnepségét.

Révész Szilvia, a szeretetszolgálat hitéleti igazgatója köszöntötte 
a résztvevőket, majd Dr. Mészáros Kálmán, mint a helyi gyüleke-
zet lelkipásztora, és mint a Baptista Teológiai Akadémia rektora 
nyitotta meg imádsággal az alkalmat, majd buzdította a jelenlé-
vőket oktatási misszió folytatására a 2 Péter 1:5 alapján: „Hite-
tek mellé ragasszatok tudományt!” 

Az ünnepségen Durkó István, az egyház missziói igazgatójának 
vezetésével felavatásra kerültek az új iskolalelkészek. Makra 
Zsolt - Sárosd, Bognár Benjamin - Téglás, Juhász Gergely - Debre-
cen, Iván Barnabás - Tapolca, Balázs André - Szeged, Győri Kolos 
- Budapest.

Elismerő jubileumi oklevelet kaptak a 10. éve iskolai misszióban 
szolgálatot teljesítő hitéleti igazgatóhelyettesek és iskolalelké-
szek, Hajnal Zoltán, Rostás Péter, Pollák Dávid és Bögös Jenő.

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

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



Országos baptista tanévnyitó 
(folyt.)

Középiskolai nyílt 
napok

Dr. Szilágyi Béla, a Baptista Szeretetszolgálat elnöke hirdette az 
igét, melyben sorra vette a Baptista Szeretetszolgálat korábbi és 
jelenlegi kihívásait, és rávilágított a küzdelem és a helyes szívál-
lapot fontosságára, a gondviselő Istentől való függés fontossá-
gára.

Dr. Szabó Csaba, a Baptista Szeretetszolgálat oktatási főigazga-
tója arra bátorított, hogy Nehémiás példáját követve építsük to-
vább a védelmet nyújtó falakat.

A 8. osztályos általános iskolai tanulóknak és szüleiknek néha 
nem könnyű eldönteni, hogy milyen irányba is folytatódjon a 
továbbtanulás. Ebben jelentős segítséget nyújthatnak a közép-
iskolák által szervezett nyílt napok, amelyek során betekintés 
nyerhető az adott intézmény életébe és képzéseibe. A lista nem 
végleges, és javasoljuk, hogy tájékozódjanak az intézmények 
honlapjain, mert a nyílt napokon való részvétel az esetek több-
ségében előzetes regisztrációhoz kötött.
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Egy régi új ismerős

Egy régi új ismerős (folyt.)

2022. szeptember 1-től Dr. Somogyi Imre Baptista Szakképző Is-
kola, Technikum, Általános Iskola, Szakiskola és Gimnázium né-
ven működik tovább a korábban Szivárvány Baptista Szakképző 
Iskola, Technikum, Általános Iskola, Szakiskola és Gimnázium-
ként ismert oktatási intézmény.

A névadó Dr. Somogyi Imre (1894 – 1951) a magyar baptista 
misszió egyik legsokoldalúbb személyisége volt. Dolgozott 20 vi-
déki és fővárosi lap szépirodalmi rovatának munkatársaként, volt 
szerzetes, kispap, újságkihordó, a világháború résztvevője, hadi-
fogoly, rendőrfőkapitány, tanfelügyelőségi tisztviselő. Megtéré-
se és bemerítkezése után baptista igehirdető, egyházi újságok, 
folyóiratok alapító-szerkesztője volt.

Társadalomtudományi, magyar történelmi, egyháztörténe-
ti, teológiai, szépirodalmi művek szerzőjeként is ismertté vált. 
Számtalan verset, elbeszélést, vezércikket és cikksorozatot írt, 
hittankönyveket, jubileumi füzeteket, kalendáriumokat szerkesz-
tett.

A Magyarországi Baptista Egyház elnöke – 1940-től haláláig –, 
s mindenek előtt Isten és az emberek alázatos, áldott emlékű 
szolgája volt.

Méltó tisztelgés nagysága előtt, hogy nevét ezentúl egy kiváló, 
nagy múltú iskola viseli.



Taroltak a baptisták a 
Kivilágos Kivirradtig 
Fesztiválon

Európai Mobilitási Hét

Szeptember harmadik hétvégéje Kisújszálláson már hosszú évek 
óta a Kivilágos Kivirradtig Fesztiválról szól. A már messze földön 
is híre esemény a helyiek életének részévé vált, a közelről és tá-
volról érkező vendégek pedig ilyenkor tényleg dúskálhatnak az 
élményekben.  Az idén sem volt ez máshogy. A kézművesek al-
kotásait és a sztárvendégek programjait még emlékezetesebbé 
tették azok a finom illatok, amelyek a főzőverseny résztvevőinek 
köszönhetően az egész városközpontot betöltötték. Az Illéssys 
diákok három különdíjat is elhoztak. A linken részletesen olvas-
ható, hogy mindezért miket főztek.

Illéssys sikerek

Emellett a Baptista Szeretetszolgálat Kisújszállási 
Óvodájának munkatársai 2 különdíjat, egy harma-
dik és egy első helyezést szereztek meg, és már csak 
hab a tortán, hogy jövőre felkérést kaptak a zsűribe. 
A linken kiderül, hogy hogyan lesz rablóból a leg-
jobb pandúr!

Kisújszállási Óvoda a Kivilágos Kivirradtig 
rendezvényen

Az Európai Mobilitási Hetet – amely Európa legnagyobb közle-
kedési-környezetvédelmi kampánya, és évről évre egyre népsze-
rűbb hazánkban is –, minden évben szeptember 16. és 22. között 
rendezik meg. Ezen a héten az európai városok és nagyvárosok 
fokozott erőfeszítést tesznek a fenntartható közlekedési megol-
dások bevezetésének népszerűsítésére, ösztönözve a lakosokat, 
hogy próbálják ki a gépkocsihasználat helyetti alternatívákat.

A kezdeményezéshez több baptista oktatási intézmény is csat-
lakozott, és a linkeken olvasható beszámolók és fotók tanúsága 
szerint hatalmas élménnyel is gazdagodtak a résztvevők.

Seregélyes együtt mozdult Európával

Tégláson a kerékpár hódított

Törökszentmiklóson a futás volt a favorit

https://illessy.baptistaoktatas.hu/hirek/beszamolo/illessys-sikerek-a-kivilagos-kivirradtig-fesztivalon-2022?fbclid=IwAR0t2A_nmakEW9354e_nGhaNaHrPZUE0d-Mqr2w1etrvC3IMWIkN3Fp4blA
https://www.baptistaoktatas.hu/baptista-szeretetszolgalat-kisujszallasi-ovodaja-a-kivilagos-kivirradtig-rendezvenyen
https://www.baptistaoktatas.hu/baptista-szeretetszolgalat-kisujszallasi-ovodaja-a-kivilagos-kivirradtig-rendezvenyen
https://seregelyes.baptistaoktatas.hu/hirek/beszamolo/mozdulj-te-is-europaval-
https://rakoczi-ferenc.baptistaoktatas.hu/hirek/program/europai_mobilitasi_het_2022
https://kolcsey-ferenc.baptistaoktatas.hu/hirek/sport/sportosnak-lenni-meno


‚‚Azért imádkozom, hogy a 
ti szeretetetek egyre jobban 
bővölködjék ismeretben és 

teljes megértésben...”
(Pál levele a filippiekhez 1- rész 9. vers)


