
Köszöntő 

Második alkalommal vehetjük kézbe az Illéssy Évad 

című iskolai újságot, mely most a 2014/2015. tanév 

történéseibe vezeti be az olvasót. 

„Ha megállsz, lemaradsz!” – tartja a mondás. Végiglapozva 

az újságot, egy aktív, innovatív iskolát láthatunk, mely 

ebben a tanévben Regisztrált Tehetségpont lett. A sok-

sok verseny, a tehetség-gondozás mellett azonban 

felelősséggel vagyunk a hátránykompenzáció iránt is: a 

hátrányos helyzetű tanulók iskolai sikerességének 

elősegítése című, tíz millió forintból megvalósuló 

pályázat nagy segítséget jelentett, de az Útravaló-Macika 

program is évek óta sikeresen fut az iskolánkban. Ám 

amit mindenféle pályázat nélkül is nyújtunk: segítjük, 

korrepetáljuk, támogatjuk a rászoruló fiataljainkat. 

Minden diák ajándék számunkra, s hiszünk abban, hogy 

mindegyikük képes szárnyalni. Az egyik legszebb 

pedagógusi feladatunk is ez: a gyermekekbe át kell 

ültetnünk a hitet, ugyanis ha alábecsülik magukat, akkor 

nem képesek átlépni meglévő természetes hibáikon, s 

tehetségük kiaknázatlan marad. 

A pezsgő belső iskolai életünk mellett nyitottság is 

jellemzi az Illéssy-iskolát. Vendégeket fogadtunk 

Négyfaluból (Erdély), Texasból, Philadelphiából, a B49 

Klub keretében pedig országosan ismert művészek és

előadók jártak nálunk. A vendéglátás mellett azonban 

mi magunk is sokat jövünk-megyünk: Erdélybe, 

Luxemburgba, Libanonba, az ország számos városába 

versenyezni, szakmai kirándulásokra tudásunkat 

gyarapítani, sportolni, színházba, koncertekre.  

Egyszerű belátni: mindezen eredmények és programok 

mögött egy tettre kész csapat áll: tanárok, dolgozók, 

diákok, fenntartó. Csak biztos háttérrel rendelkezve 

lehetett sikeresen kezelni azt a krízishelyzetet, melyet a 

szakképzési keretszámok megnyirbálásának veszélye 

jelentett. De széles összefogással sikeresen elértük azt, 

hogy a következő tanévünk biztos alapokról indul, 

megőrizzük vezető helyünket a térségben, mint a 

legnagyobb diáklétszámú középiskola. 

Az Illéssy-iskola továbbra is „Hittel és szakértelemmel!” 

kívánja végezni munkáját, mint ahogy ezt országos 

hatókörrel megfogalmazta Szenczy Sándor elnök úr is. S 

tudjuk, ha megfelelünk ennek a magunk számára is 

felállított elvárásnak, törekvéseink támogatásra találnak. 

Kérem, kövessék nyomon a folyamatosan frissülő iskolai 

honlapunkat (www.illessy.sulinet.hu), most pedig 

tekintsenek bele Évadunkba! 

Toldi Attila igazgató 

Elismerések 

Nagyszerű elismerés 

December 14-én Budapesten a Papp László Arénában 

volt a „nagy” karácsony, ahol a Baptista Szeretetszolgálat 

elismeréseket nyújtott át – többek között – a kiemelkedő 

munkát végző pedagógusoknak.  

Az Illéssy-iskolából Szabó Károly igazgatóhelyettes tanár 

úr az egyik legmagasabb elismerésben, az Ócsay Nagy 

Pál-érem kitüntetésben részesült. Szabó Károly tanár úr 

igazi tanáregyéniség, aki olyan elméleti és gyakorlati 

tudással bír, hogy biztos kiigazodási oszlopa a város és a 

baptista intézmények szakképzésének. Kitüntetése nagy 

örömöt okozott dolgozói közösségünknek. Gratulálunk 

„Karcsi bácsi” elismeréséhez!   



 
 

Illéssy Sándor-díj – 2015 

Az Illéssy Sándor – díj azon személyek elismerése, akik az 

Illéssy Sándor Baptista Szakközépiskola és Szakiskola 

fejlődéséért, fejlesztéséért, tágabban Kisújszállás város 

szakképzésének előmozdításáért munkájukkal jelentősen 

hozzájárultak. A díjat az Illéssy Alapítvány kuratóriuma 

ítéli oda évente maximum két személy részére.  

Ebben az évben a 2015. évi díjat Márta István (képen 

balról a harmadik) és Hajdu-Ráfis Tamás (képen jobbról a 

második) szakoktatók kapták. Mindketten eredményesen 

és lelkiismeretesen oktatják a szakács- és pincértanulókat, 

s a szakmai versenyek mellett a diákok lelkére is hatnak. 

 

Elismert tehetség 

Az Illéssy Sándor Baptista Szakközépiskola és Szakiskola 

Regisztrált Tehetségpont 2014. november 11-e óta. A 

Nemzeti Tehetségsegítő Tanács „Felfedezettjeink 2015” 

felhívására benyújtott pályázatunk kedvező elbírálásban 

részesült. A pályázati bizottság Nánási Petra 10. D 

osztályos tanulónk eredményeit kiemelkedően magas 

színvonalúnak találta, és számára a különdíjat ítélte meg. 

A különdíj összege 98.000 Ft, melyet Petra további 

szakmai versenyekre való eredményes felkészülésre és 

részvételre fordíthat. 

Nánási Petra eddigi eredményei:  

• II. Illéssy Országos Gasztro Kupa, szakács tanuló 

(melegkonyha) kategóriában – bronzérem (2013)  

• I. Országos Bibliaismereti és gasztronómiai verseny – 

ezüstérem (2013)   

• Kivilágos Kivirradtig Káposztafőző Fesztivál – 

különdíj (2014) 

• III. Illéssy Országos Gasztro Kupa, szakács tanuló 

(hidegkonyha) kategóriában – bronzérem (2014)  

• Göndöcs Benedek Országos Gasztronómiai Emlék-

verseny, cukrász tanuló kategória – oklevél (2014)  

Petra példája is azt mutatja, hogy a tehetség és a 

szorgalom soha nem számít felesleges befektetésnek. 

(Az újonnan létrejött Baptista Tehetségsegítő Tanács tagja 

lett Toldi Attila igazgató úr is.) 

 

Pro Schola-díj 

A díjat évenként maximum két végzős tanuló 

kaphatja meg, személyéről a diákönkormányzat 

javaslatára a nevelőtestület dönt. A díjat a ballagási 

ünnepségen adjuk át, amely egy emlékplakett és egy 

értékes tárgyjutalom odaítélésével jár. A jutalmat 

az a diák kapja, aki minden félévben 4,5-es átlagot ért el, 

kimagasló közösségi munkát végzett, tanulmányi  

és/vagy sportversenyeken vett részt. A 2014/2015-ös 

tanévben egy diák részesült az elismerésben:  

Lakatos Tímea 12. C osztályos eladó tanuló. 

2. oldal Illéssy Évad 



 

 

Versenyek 

Az országos és városi versenyeken elért sikersorozat nem ért véget az Illéssy Sándor Baptista 

Szakközépiskola és Szakiskolában a 2014/2015-ös tanévben sem. Számos kiemelt jelentőségű 

megmérettetésen ismét dobogós vagy dobogó közeli helyezéseket értek el diákjaink. 

ŐSZI ÉS TÉLI VERSENYEREDMÉNYEK 

Kivilágos kivirradtig…  

(egy vendég szemével: Szurmik Zoltán, a szentesi Horváth 

Mihály Gimnázium tanára) 

„Nagy szerencse ért a minap, hiszen barátaimmal első 

alkalommal vehettem részt a Kivilágos kivirradtig 

elnevezésű kisújszállási fesztiválon, ahol szeptember 27-

én, szombaton a káposztás és bográcsos ételek 

főzőversenye került a középpontba. A gazdag és sokszínű 

programok mellett a gasztronómia imádóinak kedvezett 

ez a nap, hiszen sátorról sátorra járva finomabbnál 

finomabb ételeket kóstolhattak meg az arra járók. Sétánk 

közben utunk az Illéssy Sándor Baptista Szakközépiskola 

és Szakiskola udvarháza felé vezetett, ahol igen hosszú 

sor állt, de a kedves és gyors kiszolgálás következtében 

mégsem kellett sokat várnunk.  

Először a külső, a dekoráció, a vendégvárás pozitív 

gesztusa fogott meg minket: a feldíszített bejárati kapu a 

hatalmas bábuval, a trikolór zászlók a sok-sok népi 

díszítőelemmel a legmeghittebb módon csalogatott 

mindannyiunkat arra, hogy az ételeket is kóstoljuk meg. 

Ezt tovább fokozta a telt ház, pedig az egyik legnagyobb 

pavilon volt az Illéssy-stand. Miközben néztük az 

étkezőket, a népviseletbe öltözött hölgyeket, a vidám 

vendégeket, ahogy jó ízűen falatoznak, összefutott a nyál 

a szánkban. És az ízek azt hozták, amire titokban vártunk. 

Mind a káposzta, mind a toros étel íze nagyanyáink ételeit 

idézte fel bennünk, s máris megértettük, miért is olyan 

elégedett mindenki. Köszönet érte az illéssys 

dolgozóknak és diákoknak, jövőre sem fogjuk kihagyni a 

finom falatokat.” 

 

A fesztiválon idén is több csapattal indultunk, 

versenymunkáinkat nagyon szép elismerésben 

részesítette a szakmai zsűri: 

Ezüst minősítésben részesültek a Konok kunok ifjú 

szakácsai: Boros Krisztián, Fülöp Gergő (a 12. D 

osztályból). Felkészítő tanár: Márta István szakoktató. 

Különdíjat kaptak az Illéssys csajok csapat: Nánási Petra, 

Kiss Nikolett (a 10. D osztályból). Felkészítő tanárok: 

Márta István és Tóth László szakoktatók. 

Szintén különdíjasok lettek a Káposzta angyalai csapat 

tagjai: Balla Tünde, Mándi Tímea, Harmati Krisztina (a 

12. D osztályból). Felkészítő tanár: Horváth Ferenc 

szakoktató. 

Mezei futóverseny Martfűn 

Évek óta képviseli magát iskolánk a Megyei Diáksport 

Szövetség által rendezett mezei futóversenyen. Iskolánkat 

egy lány- (Kiss Gabriella, Fátyol Georgina, Nagy Erzsébet,  

Gergely Zita) és egy fiúcsapat (Pesti Zoltán,  Nagy Zoltán,  

Kelemen András,  Túri László) képviselte. A lányoknak 

2500 m-t, a fiúknak 4000 m-t kellett teljesíteni.  

Csapataink a nagyon erős mezőnyben a mezőny második 

felében végeztek, ami jó teljesítmény az időeredmények 

tükrében. Kiemelkedik azonban a csapatból Pesti Zoltán, 

aki a 9. helyet szerezte meg.  

Akik mindezt előkészítették: Somogyiné Harmati Angéla 

és Radics Zoltán testnevelő tanárok. 

Illéssy Évad 3. oldal 



 

Tóth László tanár úr világbajnoki bronzérmes 

A Culinary World Cup (Gasztronómiai Világbajnokság) 

2014. november 22-26. között a szokásos helyszínen, 

Luxemburgban került megrendezésre, ahol közel 50 

ország 1500 versenyzője mérte össze tudását a következő 

kategóriákban: szakács, illetve cukrász artisztika, szakács 

díszmunka, cukrász-termékek. Számunkra legizgal-

masabb a cukrász artisztika volt; itt 172 versenyző tette le 

a nemzetközi zsűri asztalára alkotásait.  

Tóth László, az Illéssy Sándor Baptista Szakközépiskola és 

Szakiskola cukrász alapvégzettségű, szakmai elméletet és 

gyakorlatot oktató pedagógusa háromhavi munkájának 

címe: A repülés története a kezdetektől napjainkig.  

Az öt napon keresztül zajló világversenyen a zsűri 

naponta értékelte a bemutatott művészi alkotásokat. Tóth 

László kollégánk nyakába november 25-én helyezték a 

megérdemelt bronz medált.  

A Jász-Nagykun-Szolnok megyéből nevezett négy egyéni 

versenyző (Erdős Hanna, Rékási Tibor, Patkó Károly és 

Tóth László) szakmai erejét mutatja, hogy valamennyien 

éremmel térhettek haza. Büszkék vagyunk kollégánkra, 

akinek mesterségbeli tudását tükrözi a világbajnoki érem, 

illetve iskolánkban arra az összefogásra, mellyel 

segítettük az eredményes részvételt. A versenyre 

elkísérte, s ott segédkezett: Horváth Ferenc és Toldi Attila. 

 

 

III. Illéssy Gasztro Kupa – országos 

ételművészeti verseny (2014. december 5.) 

Az Illéssy Gasztro Kupa – országos ételművészeti 

verseny, immáron harmadik éve megrendezésre kerülő 

versenye iskolánknak. A rendezvényen a szakiskolákban 

tanuló diákok mellett felnőtt kategóriában induló 

versenyzők is voltak.  

 

Iskolánk megújította a hagyományos gasztronómiai 

vetélkedőket azzal, hogy meghirdettük az úgynevezett 

Gasztro Ki Mit Tud? kategóriát: a szakácstanulónak a 

helyszínen egy adott nyersanyag-kosárból 2 adag étel 

elkészítését az iskola tankonyhájában, zsűri előtt, 

meghatározott időre. 

 

A cukrásztanulóknak a Gasztro Ki Mit Tud? kategóriában 

kakaófestés vagy tortadíszítés volt a feladat.  

A kakaófestést témája a család volt. A tortadíszítésre 

jelentkezők saját fantáziájuk alapján dolgozhattak: 

karamellből, grillázsból vagy marcipánból. 

Az idén újonnan csatlakozott eladótanulóknak először  

4 különböző tárgyat kellett díszcsomagolással ellátnia, 

majd rövid szünet után egy ajándékkosár összeállítása 

volt a feladat.  

Az Illéssy Gasztro Kupára olyan szakemberek vállaltak a 

zsűriben való szerepet, akik a hazai és a nemzetközi 

gasztronómiában ismert és elismert személyek.  

A versenyen minden indulót értékelt a zsűri.  

A rendezvény ideje alatt különböző programokkal vártuk 

a hozzánk érkező látogatókat. A kiállított gasztronómiai 

kézműves remekek mellett kakaófestés-bemutatót 

tartottak a Nagykanizsáról érkező diákok. Az 

idelátogatók és a kedves vendégek érdeklődéssel és 

csodálattal figyelték Patkó Károly világbajnoki 

ezüstérmes zöldségszobrász bemutatóját. A kisgye-

rekekhez, nagygyerekekhez, versenyzőkhöz pedig 

megérkezett a Mikulás.  

A versenyre összesen 79 nevezés érkezett, amely 106 fő 

versenyzőt jelentett összesen, s ez 35 százalékos 

növekedést jelent a tavalyi versenyhez képest, ami igen 

szép eredmény, s bizonyítja számunkra, hogy a 

versenynek van létjogosultsága a hazai gasztronómiai 

megmérettetések terén. 

4. oldal Illéssy Évad 



 

 

Az Illéssy Gasztro Kupa illéssys versenyzői és 

eredményeik: 

 Gasztro Ki Mit Tud szakácstanuló:  

Boros Krisztián bronzérem, Mándi Enikő bronzérem, 

Szatmári Péter bronzérem, Varga Alexander diploma 

és különdíj. A szakácstanulók felkészítői: Hajdu-Ráfis 

Tamás és Márta István.  

Mérten Márk diploma és különdíj. Felkészítője: Tóth 

Norbert. 

 Pincértanuló kategória csapatban: Örsi Adrienn és 

Kányási Norbert ezüstérem.  

A csapat felkészítője: Hajdu-Ráfis Tamás. 

 Pincértanuló kategória egyéni: Kurucz Anett 

ezüstérem. Felkészítője: Horváth Ferenc és Szatmári 

Anita. 

 

 Szakácstanuló kategória csapatban: Nánási Petra és 

Kiss Nikolett bronzérem. A szakácstanulók 

felkészítője: Horváth Ferenc.  

 Eladótanuló kategória csapatban: Lakatos Tímea 

és Grúber Hedvig aranyérem; Pardi Anita és 

Pápai Anita aranyérem. A lányok felkészítője: Ari 

Katalin.  

 

Újból Gyulán jártunk, 

és ismét éremmel tértünk haza! 

Egy héttel a nagyon jól sikerült III. Illéssy Gasztro Kupa 

után a pincértanulókra és egy szakácstanulóra újabb 

megmérettetés várt. 2014. december 13-án Gyulára 

látogattunk, a VI. Göndöcs Benedek Gasztronómiai 

Emlékversenyen vegyünk részt. Pincértanulónk, Kurucz 

Anett a második helyezést érte el, és ezüstéremmel tért 

haza! Pincérpárosunk, Örsi Adrienn és Kányási Norbert a 

negyedik helyezett lett. Szakácstanulónk Nánási Petra, aki 

szakmájától eltérően ezen a versenyen cukrásztanuló 

kategóriában indult, és tisztességesen helyt állt. Sajnos a 

zsűri nem kóstolta meg a Petra által készített zserbó-

variációkat, ezért csak tapasztalattal és oklevéllel térhetett 

haza.  

 

Pincértanulóink felkészítői: Hajdu-Ráfis Tamás, Horváth 

Ferenc és Szatmári Anita, aki iskolánknak a volt diákja. 

Cukrász-, szakácstanuló felkészítője: Tóth László. 

 

TAVASZI VERSENYEREDMÉNYEK

Aranyérmesek lettek a bibliás tanulóink 

A Lónyai Menyhért Baptista Szakközépiskola és 

Szakiskola második alakommal szervezte meg a 

Gasztronómiai és Bibliaismereti Versenyt. Iskolánk 

7 fős csapata 2015. március 6-án utazott 

Vásárosnaményba.  

A sikeres első napi csapatbemutató feladat után a 

második napon került sor a gyakorlati feladatok 

 

végrehajtásra:  a pincértanuló — Kurucz Anett 12. D 

osztályos tanuló — feladata egy díszasztal megterítése, 

valamint egy 5 fogásos menükártya elkészítése volt. A 

szakácstanulók feladata egy adott nyersanyagkosárból 

kellett háromfogásos menüt készíteni a helyszínen, 

valamint egy négyszemélyes itthon készített hideg 

dísztálat kellett vinniük. Iskolánkat Nánási Petra 10. D 

és Boros Krisztián 12. D osztályos tanulók képviselték. 

Illéssy Évad 5. oldal 



 

 

A szakközépiskolai tanulók feladata a Bibliáról  

szólt. Ezen feladatok megoldását Gergely Zita és 

Kovács Ibolya 10. A osztályos tanulók végezték el. 

Eredményük aranyérem lett. „Cukrásztanulóink” – 

Grúber Hedvig és Lakatos Tímea a 12. C osztályból – 

valójában csupán cukrászszakkörre járnak, feladatuk  

egy élőmunkás (egy adag uzsonnasütemény és 

egy adag kikészített sütemény) és egy alkalmi  

dísztorta elkészítése volt. Az eredményhirdetés 

alkalmával Szenczy Sándortól a Baptista Szeretetszolgálat 

elnökétől vehették át a tanulók az okleveleket, kupákat. 

 

A tanulók felkészítését segítette: Horváth Ferenc és Tóth 

László szakoktatók, Bögös Jenő iskolalelkész.  

 

 

Sikereink a X. Pelikán Kupán 

2015. április 11-én illéssys diákjaink számára ismét  

szép sikerrel zárult a X. Pelikán Kupa Szolnokon. 

Pincértanuló kategóriában Kurucz Anett (12. D) 

aranyérmet szerzett, Örsi Adrienn (11. C) pedig 

különdíjat kapott. Szakácstanuló kategóriában ismét 

Boros Krisztián (12. D) és Nánási Petra (10. D) mérettette 

meg magát.  

Felkészítésüket segítette Nemeskövi Dénes olimpiai -  

és világbajnok mesterszakács is, aki a verseny előtti  

héten különleges szakmai fogásokat és eljárásokat 

mutatott be tanulóinknak. Szakácsaink jutalma a 

versenyen oklevél lett.  

Felkészítő tanárok: Hajdu-Ráfis Tamás, Horváth Ferenc 

szakoktatók.  

 

 

Kisebb lábnyommal a Földön 

A hatvani Grassalkovich Antal Baptista Szakközépiskola 

II. alkalommal szervezte meg a „Kisebb lábnyommal a 

Földön” elnevezésű vetélkedőjét, melynek idei témája a 

Tudatos vásárlás volt. Iskolánkat 3 csapat képviselte. Az 

első fordulóban interneten keresztül, online módon kellett 

tesztet kitölteniük a 3 főből álló csapatoknak. Iskolánkból 

a „Green trio” csapat harcolta ki a döntőbe jutást. A 

csapatot Csípő Sára, Urbán-Szabó Andrea, Vitárizs Kitti  

9. A osztályos tanulók alkották. Az április 15-én 

megrendezésre kerülő döntőben a 16 fordulóból álló 

verseny feladataiban számos kérdéskör szerepelt: a 

tudatos vásárlói magatartás szabályai, környezetvédelmi, 

szelektív hulladékgyűjtéssel kapcsolatos feladatok, 

valamint ökogazdasággal összefüggő kérdések is. 

Nemcsak vásárlói tudást, hanem logikát, figyelmet, 

koncentrációt, írás és beszédkészséget, szabálykövetést,

 

valamint játékkészséget is kellett alkalmazniuk a 

versenyzőknek a siker érdekében. Bár dobogós helyezést 

nem sikerült elérni, de lányaink nagyon szépen 

helytálltak. Felkészítő: Ari Katalin tanárnő.  

 

6. oldal Illéssy Évad 



Siker a "Kutass velünk!"  

országos természettudományi versenyen 

2015. április 17-én került megrendezésre a  

"Kutass velünk, fedezd fel!" elnevezésű, az általános 

iskolák, gimnáziumok és szakközépiskolák részére 

meghirdetett országos természettudományi verseny 

döntője Pécsett. A döntőbe jutott csapatok között ott volt 

az intézményünkből benevezett Zöldikék fantázianevű 

lánycsapat, melynek tagjai: Borhi Vivien, Gergely Zita  

és Molnár Nikoletta a 10. A osztály tanulói.  

A versenyző csapatoknak 2014 októberétől folya-

matosan kreatív feladatokat kellett megoldaniuk és 

felmérő teszteken kellett bizonyítaniuk tudásukat 

fizikából, kémiából, biológiából és csillagászatból 4 

fordulón keresztül. A versenyen az első négy csapat 

mérhette össze tudását, kreativitását és felkészültségét. 

Először az önállóan kivitelezett projektek prezentációját 

és videóját kellett bemutatniuk a csapatoknak.  

Ezután következtek a tudásfelmérő feladatok és 

kérdések. Utolsó feladatként bebizonyíthatták a 

csapatok, hogy mennyire ismerik nemzeti parkjainkat, 

jellegzetes flóráját és faunáját. A verseny mindvégig 

kiélezett volt.   

Az iskolánkat képviselő csapatot I. helyezettként 

szólította a rendező intézmény igazgatója, hogy 

átvegyék győztes csapatot megillető oklevelet, az értékes 

könyvutalványt és pénzjutalmat.  

Felkészítő: Vigh Lajos tanár úr.  

 

Versmondóink eredményei 

A költészet napja alkalmából 2015. április 13-án 

megrendezett városi szavalóversenyre tanulóink  

közül is készültek néhányan, s nagyon eredményesen 

szerepeltek. A zsűri döntése alapján: I. helyezett  

lett Lakatos Tímea (12. C), II. helyezést ért el  

Kovács Ibolya (10. A), és III. helyezést Bélteki Zsuzsanna 

(11. A) szerezte meg. Kiemelendő, hogy a középiskolás 

kategóriában induló négy szavalóból három illéssys  

diák volt.  
 

 

Iskolánk tanulói a XXIV. Nagykun Diák 

Sportviadalon  

2015. április 23-25 között került megrendezésre a XXIV. 

Nagykun Diák Sportviadal Túrkevén. Sok sportágban 

mérettették meg magukat a résztvevők mind egyéni, 

mind csapatjátékokban. 

Iskolánk a következő eredményeket érte el: 

 atlétikában aranyérmes lett Jancsó Imre 100 m-es 

síkfutásban,  

 bronzérmet nyert Balogh Stefánia távolugrásban, Túri 

László magasugrásban, Somogyi Gergő 200 m 

síkfutásban és Monoki Endre Andor távolugrásban.  

Csapatsportágakban:  

 a fiú labdarúgócsapat a bronzérmet érő értékes  

3. helyen végzett,  

 fiú kézilabdásaink az előkelő 4. helyet szerezték meg,  

 lány kosarasok és a fiú kosarasok egyaránt  

5. helyezést értek el,  

 fiú atlétikacsapat a 6. helyen végzett.  

Az iskolák közötti rangsorban – a két évvel ezelőttihez 

képest jobb eredményekkel – a 8. helyet szereztük meg. 

Felkészítő tanáraik: Somogyiné Harmati Angéla 

tanárnő, Demeter István, Radics Zoltán, S. Nagy Károly 

tanár urak. 

Illéssy Évad 7. oldal 



 

 

Tisztelgés a redemptió emléknapján 

A jászkun redemptió 270. évfordulója alkalmából  

a kunhegyesi Nagy László Szakképző Iskola, 

Gimnázium és Kollégium vetélkedőt szervezett  

a nagykunsági középiskolások számára. Az Illéssy-

iskolát Gergely Zita, Kovács Ibolya és Majorszki 

Krisztián (10. A osztály) képviselte, s a magas szín-

vonalon előzetesen elkészített esszé alapján egyedüli 

kisújszállási csapatként bejutottak a szóbeli döntőbe. 

Érdekes és tudást is bővítő feladatokkal kellett 

megküzdeniük, s a verseny végén a III. helynek 

örültünk (felkészítőjük Toldi Attila tanár úr volt).  

Talán hagyományt is indított ez a verseny, hiszen jó 

lenne minden évben egy-egy redemptiós témájú 

versennyel is megemlékezni az 1745-ös önmegváltásról.  

Előadások, vendégeink voltak 

Akarsz asztronauta lenni? 

2014. november 3-án iskolánkba érkezett a Baptista 

Egyház közreműködésével Eric Barett ny. egyetemi 

tanár Bristolból. Érdekes prezentációt láthattunk  

Négy különleges dolog című előadásában, melyben 

hallhattunk a világegyetemről, csillagrendszerünkről, 

a különböző bolygókról és magáról Istenről, valamint 

az ő szeretetéről irántunk és bolygónk iránt. 

Őszintén reméljük, hogy Mr. Barett és kedves  

felesége a jövőben is meglátogatja iskolánkat, és még több

 

érdekességet hallhatunk tőle. Köszönjük dr. Bukovszky 

Ákos úr élményszerű tolmácsolását is. 

 

Drogprevenciós előadás 

2014. november 20-án, 21-én és 22-én Fekete András 

rendőr főtörzszászlós drogmegelőző, interaktív 

előadásokat tartott iskolánkban. A rendhagyó órák 

indításaként egy párbeszédet idézett a témában jártas 

előadó. 

A prevenció és más alapfogalmak ismertetését 

követően a „drogkarrier” kialakulásának okairól, a 

magyarországi droghelyzetről és az iskolai 

drogkultúráról hallhattunk. Az előadó felhívta a 

tanulók figyelmét a jogi tudnivalókra és a függőség 

kialakulásának következményeire is. Beszélt a designer 

drogok veszélyéről, hiszen olyan új vegyületekből 

(növényvédő szerek, illatosító anyagok, fürdősók) 

állnak, amelyekről nem lehet tudni, mit 

tartalmaznak és az emberi szervezetre, pszichére 

gyakorolt hatásuk is ismeretlen.  

 „Az egész gyermek olyan, mint egyetlen érzékszerv, 

minden hatásra reagál, amit emberek váltanak ki 

belőle. Hogy egész élete egészséges lesz-e vagy sem, 

attól függ, hogyan viselkednek a közelében.” 

(Rudolf Steiner) 

8. oldal Illéssy Évad 



 

Vendégek Texasból 

2015. március 7-12. között iskolánk vendégül látta a 

McKinney-ből (Texas, USA) érkezett középiskolás 

diákokat (Ashley Voss, Collie Koch, Jessee Taite, Madison 

Curry, Ethan Cunninghan, Marc Leamon, Hyden Gilliam, 

Nick Haye) Jeffri Foster lelkész és Pam Voss tanárnő 

vezetésével, akik a Magyarországi Baptista Egyház 

szervezésében jutottak el Kisújszállásra.  

Kurucz Anett, Nádházi Milán és Túri László 

otthonukban látta vendégül az amerikai diákokat, de 

tanáraink is kivették a 

vendéglátásból a részüket, 

ugyanis Toldi Attila és 

Szabó Károly örömmel 

fejlesztették otthon angol 

nyelv-tudásukat. Az itt 

töltött hat nap alatt a 

diákok ismeretséget 

kötöttek tanulóinkkal, 

hitvallást tettek arról, hogyan lettek Jézus Krisztust 

követő keresztyének.  

Jó hangulatban telt el a baptista művészeti iskolában a 

táncház, ahol magyar néptáncokat tanulhattak és a 

népviseleti ruhákat is felpróbálhatták. Meglátogatták 

a baptista fenntartású Kossuth-iskolát és óvodát is. 

 

Vendégeink megismerhették országunkat, benne 

Kisújszállás történetét, nevezetességeit, oktatási 

intézményeit és hagyományait. Próbára tették 

kézügyességüket is az amerikai diákok – a szalmafonó és 

a foltvarró körben. Gyógyvizeink jótékony hatását a 

Kumániában tapasztalhatták meg. Az illéssys diákokkal 

együtt készíthették el a gulyáslevest, mint magyar 

specialitást, de ők is megleptek bennünket az amerikai 

konyha remekeivel.  

A sportdélutánon test-

nevelőink és diákjaink 

a kézilabda rejtelmeibe 

vezették be vendégeinket.  

A búcsúest a baptista 

imaházban nagyon jó han-

gulatban telt, és mindkét 

fél élményekben gazdag 

hetet tudhat maga mögött. 

Köszönjük Szász Veronika területi oktatási igazgató, 

Révész Árpád támogató lelkész, Bögös Jenő iskolalelkész 

és Nagy János Kristóf segítő tevékenységét is, akik szintén 

hozzájárultak ahhoz, hogy ez a fantasztikus hét kiváló 

minőségben megvalósult.  

A Little Surprise 

2014. szeptemberétől  decemberig  új  résztvevője  

volt az angolóráknak az iskolánkban! Christa Piccininni 

az USA-ból, azon belül is Philadelphia-ból  

(Pennsylvania állam) érkezett Kisújszállásra a Baptista 

Szeretetszolgálat közreműködésével. Az angolórákon 

Christa beszélgetett a diákokkal, segítette Duli Annamária 

és Rádai Mária angoltanárnők munkáját valamennyi 

szakközépiskolai osztályban. A hét több napján is eljött 

hozzánk, és kedvességével, vidámságával szórakoztatóvá 

tette az órákat, de megismertetett bennünket az 

 amerikai szokásokkal is. Az „illéssys”-sé fogadott 

 Christa Piccininnitől 2015. március 25-én vettünk búcsút. 

Iskolánk igazgatója, Toldi Attila és a 11. A osztályos 

diákok  búcsúajándékkal, búcsúlevelekkel kedveskedtek 

Christának, aki idegen nyelvi segítőként támogatta az 

iskolánkban folyó oktató munkát. Christa mindvégig 

kedvesen, vidáman, jó humorral és végtelen türelemmel 

fordult diákjaink felé. Köszönjük a Baptista 

Szeretetszolgálatnak, hogy lehetővé tette számunkra a 

Christával való együttműködést. Reméljük, mindig olyan 

marad, amilyennek mi megismertük és örökre a szívébe 

zárta az Illéssy-iskolát! We will miss you, Christa!  
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A B49 Klub és vendégei 

2014. szeptember 26-án iskolánkban a Mennyei és pokoli 

történetek című rendezvény keretében indult a B49 Klub. 

Ezen az alkalmon Szenczy Sándor, Agárdi Szilvi, Weisz 

Fanni, Mező Misi és Szabó Balázs volt vendégünk. 

A tornateremben megtartott rendezvényen kb. 250 diák 

előtt beszélt Mező Misi megtéréséről, Szenczy Sándor 

megindító történeteken keresztül szólt arról, hogy nem 

kell feladni a harcot. Agárdi Szilvi szép hangjával 

varázsolta el a résztvevőket, Weisz Fanni segített a 

fiataloknak abban, hogy jobban átérezzék a fogyatékkal 

élők mindennapjait, Szabó Balázs pedig lendületes 

dalaival színesítette a nap programját. 

A B49 Klub novemberi alkalmán ismét vendégek 

látogattak el hozzánk, Szenczy Sándor, Szenczy Katalin, 

Mező Misi és Bolyki Balázs. 

A klub későbbi alkalmaiba bekapcsolódott Vas Renáta és 

Révész Balázs, a Szeretetszolgálat két munkatársa is. 

Klubrendezvényeinken a fiatalok többek között hallhattak 

 

 

 

arról, mennyire meghatározó, hogy milyen emberek 

vesznek körül bennünket, kikkel töltjük el az időnk nagy 

részét. A jó példák rendkívül nagy húzóerőt jelenthetnek 

számunkra.  

Áprilisban Henderson Dávid, a TV2 Voice című 

tehetségkutató műsorának egyik énekese jött el hozzánk, 

aki arra bátorította a fiatalokat, hogy ne adják fel álmaikat, 

Isten mindent megtehet. A klubalkalmakon egy kis üdítő 

és sütemény mellett sokat beszélgettünk az 

elhangzottakról, illetve a diákokat foglalkoztató témákról. 

Májusban ismét itt volt közöttünk Mező Misi, aki így már 

szinte rendszeres vendéggé lett az Illéssy-iskolában. A 

közöttünk töltött idő alatt közel került a dolgozókhoz és a 

diákokhoz egyaránt, melyet egy dedikált fotóval is 

kifejezett. Ezen az alkalmon Révész Árpád  

támogató lelkész is szólt a fiatalokhoz, aki egy bibliai 

zsoltáron keresztül beszélt a bűnbocsánat felszabadító 

erejéről. 

 

Ünnepi alkalmak 

Elkezdődött … 

2014. szeptember 1-jén újból benépesült iskolánk udvara. 

Az ünneplőbe öltözött diákokat a reggeli tanévnyitón 

Toldi Attila igazgató úr köszöntötte. Tájékoztatta a 

tanulókat a változásokról, a megszépült tárgyi 

környezetről és bemutatta iskolánk új zászlaját is. Ezt 

követően Bögös Jenő iskolalelkész úr közös imára hívta a 

megjelenteket. 

 

S hogyan telt az első hét? Két évfolyamnak bizonyára 

különlegesen: a kilencedikesek információk áradatát 

kapták, a végzősök első hetét pedig valami 

megmagyarázhatatlan izgalom - várakozás hatotta át. S 

nekünk tanároknak mit jelent a tanévkezdés? Korán 

kelést, zsinatot, az órákra való készülést, dolgozatok 

javítását… Igen elkezdődött! 

10. oldal Illéssy Évad 



 

 

„Magyarország! Ne feledd halottaidat, mint 

vádlók élnek ők.” 

Az ország egyik leggyászosabb napja a 13 aradi 

vértanú és a szabadságharc hőseit idézi föl. Városunk 

október 6-án megemlékezést tartott a Kálvin parkban. Az 

emlékműsort iskolánk tanulói adták. Toldi Attila, 

iskolánk igazgatója idézte fel a hősök emlékét. Majd 

 „Ne feledd halottaidat” címet viselő műsort meghatottan 

és csendben figyelte a közönség. Ezt követően a 

jelenlévők megkoszorúzták Illéssy János és Kossuth Lajos 

mellszobrát, majd együtt vonultak át a 1848/49-es 

emlékműhöz, hogy kegyeletüket fejezzék ki.  

A műsorban szereplő diákok: Garai Sándor, Gergely 

Zita, Kelemen András, Kovács Ibolya, Mércse Dóra, 

Monoki Imre, Monoki Miklós, Nagy Gabriella, Nagypál 

Regina, Szőke Róbert, Váradi István. Felkészítő tanáraik: 

Kovács Krisztina és dr. Pappné Major Zita.  

 

Szalagavató 

Hét végzős osztályunk kezdte meg lassú búcsúját az 

iskolától, melynek első állomása a szalagavató volt. Erre 

most 2014. december 20-án került sor. 

Lakatos Tímea 12. C osztályos végzős tanuló szép 

szavalata után Toldi Attila igazgató úr időutazásra hívta 

a hallgatóságot. Grúber Hedvig 12. C osztályos diák 

a szalagfogadók nevében köszönte meg a szülőknek, 

tanároknak, iskolai dolgozóknak, diáktársaknak az  

együtt töltött éveket, majd a szalagtűzés felemelő 

pillanatai  következtek. Az iskola jelvényével és 

szalagjával az osztályfőnökök föltűzték szeretetünket is, 

mely soha el nem fogy, s mellyel elfogadjuk a másikat.  

A tánccsoportok zárták a 2015-ben végzősök 

szalagavatóját: keringő, charleston és modern tánc 

szórakoztatta a közönséget.  

Születésnapi parti... 

...a 15 éves Magna Cum Laude zenekarral! December 29-

ére tiszteletjegyeket kaptunk Mező Misitől (aki már több 

alkalommal is iskolánk vendége volt) és a Baptista 

Szeretetszolgálattól a MCL koncertjére, a Papp László 

Sportarénába. 20 fős csapatunk így élőben nézte végig a 

nagyszabású, látványos és fergeteges koncertet. 

Köszönjük Misinek és fenntartónknak, hogy ennek az 

élménynek részesei lehettünk.  

 

 

Illéssy-bál 2015 

Az Illéssy Alapítvány kuratóriuma és az Illéssy Sándor 

Baptista Szakközépiskola és Szakiskola 2015. február 21-

én rendezte meg alapítványi bálját a Művelődési házban. 

Az alapítvány céljai évek óta változatlanok: az iskolai 

oktatás anyagi-technikai feltételeinek javítása, a 

kiemelkedő tanulmányi eredményt elérő tanulók 

támogatása, iskolai és más szabadidős programok 

támogatása és versenyek, vetélkedők díjazásához 

  

hozzájárulás. Az este fővédnökei Illéssy Ádám emeritus 

nagykunkapitány, Kecze István városunk polgármestere 

és Szenczy Sándor a Baptista Szeretetszolgálat elnöke 

voltak. A bál házigazdáinak (Hidvéginé Kuliga Gyöngyi 

tanárnő és Toldi Attila igazgató) ünnepélyes megnyitója 

után került sor az Illéssy Sándor-díj átadására. Idén Márta 

István szakács szakoktató és Hajdu-Ráfis Tamás pincér 

szakoktató részesültek a díjban. 

Illéssy Évad 11. oldal 



 

Munkásságukat az Illéssy Alapítvány Kuratóriumának 

elnöke méltatta. Természetesen a dolgozói gárda műsora 

most sem maradhatott el, a Hupikék Törpikék látogattak 

el Aprajafalváról. Az est folyamán a Resistan együttes 

gondoskodott arról, hogy a vendégek megcsillog-

tathassák tánctudásukat. Az éjféli tombolahúzás után, 

hajnalig tartott a tánc, a zene és a szórakozás. Köszönet 

mindenkinek, aki valamilyen formában hozzájárult a bál 

sikeréhez!  

 

 

 

1848. március 15-ére emlékeztünk 

Iskolánk minden évben kiveszi a részét az 1848/49-es 

forradalom és szabadságharc emlékére rendezett városi 

ünnepi programokból. Idén, március 13-án – a 

hagyományoknak megfelelően – először az Illéssy-

sírkertben emlékeztünk a szabadságharc kisújszállási 

hőseire, majd iskolánk udvarán, Illéssy Sándor  

 

mellszobránál Varga Anikó tanárnő mondott beszédet és 

Bélteki Zsuzsanna 11. A osztályos tanuló szavalt. A 

hagyományos fáklyás megemlékezésre március 14-én, 17 

órakor került sor. Intézményünkben Szabó Károly 

igazgatóhelyettes úr fogadta a ’48-as hősök emléke előtt 

tisztelgőket. A városi ünnepség után vasárnap délután 

részt vettünk a Nemzeti dal közös szavalatán is.

Ballagás 

Ballagtunk…  

Megszólalt a csengő, felcsendült a Ballag már a vén 

diák kezdetű ballagási dal, és végzős diákjaink 

ünneplőbe öltözve, virágokkal övezve elindultak 

utolsó körútjukra az iskolában 2015. április 30-án. A 

zászlóátadást követően Lakatos Tímea szép szavalatát 

hallgathattuk meg, majd Toldi Attila igazgató úr vett 

búcsút a végzős diákoktól és kívánt sikeres vizsgákat. 

A végzősök nevében Kelemen András 12. A osztályos 

tanuló köszönt el az iskolától és tanáraiktól. Kovács 

Ibolya 10. A osztályos tanuló az itt maradó diákok 

nevében búcsúzott el a végzősöktől.  

Ezt követően a Pro Schola-díjat vehette át  

Lakatos Tímea. Timi az Illéssy Gasztro Kupán szerzett 

első helyezésével, a Szakma Kiváló Tanulója 

Versenyen, és számos más szakmai versenyen való 

tisztes helytállásával, szép szavalataival illetve 

szorgalmával, közösséget kovácsoló erejével példát 

mutatott diáktársainak, méltó iskolánk legmagasabb 

diákkitüntetésére. 

 

A diákönkormányzat különdíjat adományozott  

Baróti Kitti 12. A osztályos tanulónak, aki 3 éven 

keresztül töltötte be a diákönkormányzat elnöki 

tisztségét és sikeresen képviselte iskolánkat és a 

diákönkormányzatot különböző megyei, városi és 

iskolai rendezvényeken.  

Ballagási ünnepségünk a könyvjutalmak átadásával 

folytatódott.  

 

12. oldal Illéssy Évad 



 

ELBALLAGTUNK… 

 
12. A osztály, osztályfőnökök: Ari Katalin és dr. Pappné Major Zita  

 

 
12. B osztály, osztályfőnök: Garaguly János  

 

 
12. C osztály, osztályfőnök: Lévai János 

Illéssy Évad 13. oldal 
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12. D osztály, osztályfőnökök: Törös Ágnes és Tóth László 

 

 
12. I osztály, osztályfőnökök: Bagdányné Szél Zsuzsanna 

 

 
11. B osztály, osztályfőnök: Kovács Krisztina 

14. oldal Illéssy Évad 



 

 

 

11. C osztály, osztályfőnök: Hajdu-Ráfis Tamás 

 

Kirándulások 

Szakmai tudásunk gyarapítása  

A III. Schnitta Sámuel Emlékverseny országos döntőjén 

vett részt Kurucz Anett 12. D osztályos tanuló 

Veszprémben 2015. március 27-én Horváth Ferenc tanár 

úrral és Toldi Attila igazgató úrral.  

A versenyen 7 csapat mérettette meg magát. A versenyen 

láthattak hideg és meleg konyhai készítményeket, 

cukrászati termékeket és gyönyörűen megterített 

díszasztalokat. A pincérversenyzők angol felszolgálásban, 

pezsgő bontásban, és koktélkészítésben is meg 

mutathatták tudásukat. Nagyon színvonalas versenynek 

voltak szemtanúi.   

 

Színházban voltunk  

2014. október 3-án iskolánk kirándulást szervezett 

Szolnokra, melyen 14 tanuló és egy fő kísérő pedagógus 

vett részt. A Szigligeti Színházat látogatták meg, ahol a 

„Csongor és Tünde” c. előadást tekintették meg. 

Néhányan most jártak először színházban. Az előadás 

igen látványos, érdekes és szórakoztató volt. Akik már 

tanultak a műről, örömmel fedezték fel a szereplőket a 

jelenetekben, bár a rendező modern feldolgozásban 

mutatta be Vörösmarty Mihály művét. Mindenki jól 

érezte magát. A színházlátogatás az IPR-es pályázati 

támogatásból valósult meg. 

 

 

Üzemlátogatás a kecskeméti Mercedes gyárban  

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kereskedelmi és 

Iparkamara szervezésében sikerült bejutni a kecskeméti 

Mercedes gyárba 2014. október 29-én. Az őszi szünetben 

szívesen vágott neki 15 fő, hogy megismerje a gyárban 

folyó gyártási eljárásokat. Megérkezésünk után 

tájékoztatást kaptunk a cég alapításáról, a termelésről, 

majd elindultunk a közel 2 órás a termelési folyamat 

megtekintésére.  

Megtudhattuk többek között, hogy kb. 2 percenként 

készül el egy gyönyörű és korszerű Mercedes. 

Tanulóinknak nagyon tetszett az üzemben folyó gyártás.

12. E osztály, osztályfőnök: Galambos Orsolya 

Illéssy Évad 15. oldal 
. oldal 



 

DEXPO 2014. – „Aki keres, az talál!” 

Ez volt a szlogenje a Debreceni Egyetem által szervezett 

nyílt napnak, melyen iskolánk 11 végzős szakközép-

iskolás tanulója vett részt 2014. november 19-én. A diákok 

ízelítőt kaptak az egyetemi életből, betekintést nyertek a 

különböző karok gazdag képzési kínálatába. Lehetőségük 

volt órákat látogatni, pályaorientációs és képzési 

tanácsadáson részt venni, fotózkodhattak eDE-vel, az 

egyetem kabalafigurájával, volt Dumaszínház Aranyosi 

Péterrel és Campus-túra. A legnagyobb sikere mégis az 

Egyetemi Pom-pom csapat bemutatójának volt – 

legalábbis a fiúknak ez tetszett a legjobban… 

 

Gazdag, programokkal teli napon vagyunk túl, melyen 

mindenki jól érezte magát. A program az IPR-es pályázati 

támogatásból valósult meg.  

 

 

Március Erdélyben 

2015. március 12-15. között 25 illéssys diák utazott 

Négyfaluba a Határtalanul! – Történelmünk bennünk él 

tovább pályázat keretében. Március 12-én kisebb 

megállókkal (Király-hágó, Kolozsvár) jutottunk el 

Négyfaluba. Pénteken meglátogattuk a helyi csángó 

néprajzi múzeumot, majd folytattuk az itthon elkezdett 

pályázati projektet a partneriskolánk diákjaival. Egy 

mozgóverseny vette kezdetét, amely március 15-éhez és 

a testvériskola névadójához, Zajzoni Rab Istvánhoz 

kapcsolódott. Sok érdekes, történelmi és irodalmi 

ismereteinket bővítő feladatban volt részünk. Este 

Brassó városának nevezetességeit néztük meg.

 

 

Szombati napunk kirándulással telt, a négyfalusi 

diákokkal közösen meglátogattuk a prázsmári 

erődtemplomot, majd a Drakula-legendához  

kapcsolódó Törcsvárat, illetve a rozsnyói várat. Este 

közös vacsorával és játékos, vidám programmal 

búcsúztunk el egymástól. Vasárnap reggel korán 

indultunk vissza, útközben megemlékeztünk az 1848-

49-es szabadságharc és forradalom hőseiről. 

Koszorúztunk Nyerges-tetőn, Orbán Balázs sírjánál 

Szejkefürdőn és Tamási Áron sírjánál Farkaslakán. 

Megnéztük Máréfalván a székelykapukat, és 

Homorodon a vártemplomot. Csodálatos kiránduláson 

vettünk részt.  

 

16. oldal Illéssy Évad 



Parlamenti Ifjúsági Nap 2015 

Az idén is megrendezték a Parlamenti Ifjúsági Napot az 

Európai Ifjúsági Hét keretén belül, amit az NCSSZI 

Erasmus+ Ifjúsági Programiroda és az Országgyűlés 

Hivatala Közgyűjteményi és Közművelődési 

Igazgatósága közösen szervezett. Iskolánk abban a 

megtiszteltetésben részesült, hogy részt vehetett 17 

tanulóval ezen a nevezetes eseményen. 

A Parlamenti Ifjúsági Nap célja, hogy a fiatalok 

bepillantást nyerjenek az Országgyűlés működésébe, 

megismerhessék törvényhozás helyszínét, az 

Országházat. Emellett játékos formában próbára tehetik 

az Európai Unióról szóló ismereteiket is.  

Ezen a napon találkozhattunk hazai és európai uniós 

parlamenti képviselőkkel, beszélgethettünk velük 

különböző, az Európai Uniót érintő kérdésekről, 

interaktív játékban vehettünk részt, bejárhattuk az 

Országházat, és megismerkedhettünk az EU ifjúsági  

 

 

 

programjával, az Erasmus+ programmal is, amely 

lehetőséget teremt a fiataloknak saját ötleteik, 

elképzeléseik megvalósítására.  

 

 

A libanoni határon 

2014 októberében a Baptista Szeretetszolgálat tíz fős 

küldöttségének tagjaként Libanonban jártam a szír határ 

közelében. Az út alázatra tanított. Alázatra mások 

szenvedései előtt, alázatra a Baptista Szeretetszolgálat 

segítő missziói előtt, s alázatra saját jó sorsunk 

megbecsülésére.  

 

Jártunk a libanoni–szíriai határon átözönlő mene-

külttáborban, ahol a családok sátrakban, összeeszkábált 

viskókban élnek, s a földön van a fekhelyük. 

 

 

Jártunk egy kis lakásba összezsúfolódott nagycsaládnál, 

ahol az édesapát megölték, s négy félárva gyermek 

csüngött az anyán. Jártunk „szükség-iskolában”, ahol 

ablaktalan termekben folyik az oktatás.  

Több százezer gyermek 

azonban el van zárva az 

oktatási, az egészségügyi és 

szociális ellátástól. Éreztük, 

hogy az embertelenségben 

csupán a hit adhat fizikai és 

lelki erőt a következő nap 

elviselésére.  

Próbálom megértetni tanítványaimmal, ha kérünk egy 

füzettel, ceruzával többet, ha összerakunk egy 

cipősdoboznyi ajándékot, ha kupakokat gyűjtünk egy 

beteg kislánynak, akkor a tárgyak mellé szeretetet, 

együttérzést, emberséget is gyűjtünk, s azzal, hogy 

adunk, éppenséggel mi leszünk gazdagabbak.     Toldi Attila 

Illéssy Évad 17. oldal 
. oldal 



 

A diákönkormányzat hírei 

Illéssy-nap 2014 

2014. október 10-én megrendezésre került iskolánkban a 

már hagyományossá vált Illéssy-nap. A reggelt 2014 

méter lefutásával indítottuk, majd 9 órakor elkezdődött az 

úgynevezett Fecskeavató, ahol a diákönkormányzat tagjai 

által előre kitalált feladatokat kellett pontokért 

teljesíteniük a kilencedikeseknek. Természetesen az 

osztályok a verseny végén jutalomban részesültek. 

Az avató után az osztályok között elindult a versengés az 

első helyért. A különböző szórakoztató feladatokból 

minden osztály kivette a részét. Voltak, akik karaokéban 

érezték magukat tehetségesnek, vagy a műveltségi 

vetélkedőn mérették meg tudásukat, de akadtak olyanok 

is, akik a vicces vetélkedőben jeleskedtek. A fiúk körében 

 

 az osztályok közötti foci, a kötélhúzás, a traktorgumi 

görgetés, illetve a talicska szlalom volt a népszerű. 

Azt hiszem, mindenki nevében mondhatom, hogy 

nagyon jól éreztük magunkat, egy élménydús, klassz 

napon vagyunk túl.  

 

.

Fecskeavató!  

A Fecskeavatóra a 2014/2015-ös tanévben október 10-én 

került sor. A felsőbb évfolyamok tanulói és a 

diákönkormányzati tagok ilyenkor összegyűlnek, hogy 

felavassák a 9. osztályosokat. Erre az alkalomra 

különböző vicces, tréfás feladatokat, vetélkedőket találnak 

ki számunkra, amit legjobb tudásunk szerint kell véghez 

vinnünk. A legtöbb feladathoz több ember kellett, itt 

fontos volt az összhang a sikeres végrehajtás érdekében. 

Az is lényeges volt számunkra, hogy jól is érezzük 

magunkat. Nekem a közös éneklés tetszett a legjobban, 

mert akkorra már szinte mindenki felszabadultan és jól 

érezte magát. Mivel holtverseny alakult ki, ezért minden 

9.-es osztály kapott egy kis időt, hogy kitaláljon 

valamilyen koreográfiát és lenyűgözze a zsűrit. 

 Miután előadtuk a táncot mindannyian fellélegeztünk és 

vártuk az eredményhirdetést, közben pedig figyeltük a 

többi osztály előadását.  

Ezután következett az eskütétel, melyre egész életemben 

emlékezni fogok. A Fecskevató nagyon jól sikerült – 

hiszen az én osztályom nyert…                       Horváth Dóra 9. A 

 
 

Mi is megfigyeltük a napfogyatkozást! 

Derült égbolt várta március 20-án a részleges 

napfogyatkozást megfigyelni szándékozó diákokat, 

tanárokat és az intézményben dolgozó munkatársakat. A 

nem mindennapi jelenséget szabad szemmel 

szűrőüvegen keresztül, illetve egy napfóliával felszerelt 

Newton típusú távcsővel figyelhette meg a diáksereg.   

18. oldal Illéssy Évad 
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Adományozás, önkéntesség 

„Hozz egy füzettel, ceruzával többet” akció 

Iskolánk idén is bekapcsolódott fenntartónk által 

meghirdetett „Hozz egy füzettel, ceruzával többet” 

akcióba. A tanszeradományt Toldi Attila igazgató úr 

nyújtotta át Szász Veronikának, a Baptista 

Szeretetszolgálat Dunáninneni Területi Oktatási 

igazgatójának, az iskolánkba látogató Szenczy Sándor  

elnök jelenlétében 2014. szeptember 26-án. Szász 

Veronika hálás szívvel mondott köszönetet a 

füzetekért és az írószerekért, melyek a petőfibányai 

iskola gyermekeihez kerültek. A füzeteken, 

ceruzákon, tollakon kívül egyéb hasznos, az 

iskolakezdést segítő tanszer is összegyűlt: 

iskolatáskák, tornazsák, körzők, de adományként

 

néhány kisiskolásoknak való szórakoztató irodalom is 

az adományok közé került.  

 

Baptista adományt kaptak diákjaink 

2014. október 8-án a Baptista Szeretetszolgálat 6 kg-os 

étkezési almacsomaggal ajándékozott meg minden 

illéssys diákot. Intézményünkbe 2,2 tonna alma 

került. A szabolcsi almákat a segélyszervezet az 1 %-

os adófelajánlásokból érkezett támogatásokból 

vásárolta. Az intézmény diákjai nevében meg-

köszöntük a fenntartónknak az adományokat.  

 

Köszönet az adományért! 

2014. december 1-jén ismét adomány érkezett 

iskolánkba. Fenntartónk tartós élelmiszerből álló 

csomagokat hozott tanulóink részére. A karácsonyi 

ünnepek közeledtével ez a segítség különösen jókor 

érkezett a családoknak. Rászoruló tanulóinknak 16 db 

élelmiszer-adományt tartalmazó dobozt tudtunk 

kiosztani, amit ők örömmel és köszönettel fogadtak. 

A 2014/2015-ös tanévben, több krízishelyzetben lévő 

tanulónk pénzbeli segítséget is kapott fenntartónktól. 

Az adományokat ezúton is nagyon szépen köszönjük 

a Baptista Szeretetszolgálatnak. 

Cipősdoboz-akció – Baptista karácsony 

Nagy lelkesedéssel kapcsolódott be iskolánk ebben az 

évben is a Cipősdoboz-akcióba. A 66 gazdagon 

„felszerelt” cipősdoboznyi szeretetet sikerült iskolai 

szinten összeállítanunk. Ennek kapcsán a Baptista 

Szeretetszolgálat ismét lehetővé tette, hogy 30 diákunk 

részt vegyen a december 12-én megrendezett adventi 

hangversenyükön és istentiszteletükön Debrecenben a 

Kölcsey Központban.  

A Baptista Szimfonikusok mellett az est fényét emelték a 

vendég előadók is. Jó volt együtt ünnepelnünk a 

baptista közösségben, őszinte, szeretetteljes előkészítése 

volt mindez a családi karácsonynak. 

Illéssy Évad 19. oldal 
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Miénk volt a tér! 

Egy önkormányzati pályázat eredményeként 2015. 

április 18-án az Illéssy Alapítvánnyal közösen a városi 

Kálvin-parkban megrendeztük a „Szakmák utcája” 

programot. Ezzel elsősorban Kisújszállás város 

lakosságának, ezen belül is kiemelten az ifjúsági 

korosztálynak egy olyan tartalmas, szórakoztató, de 

egyben oktató programnapot szerveztünk, ahol a 

látogatók tevékenyen megismerkedhetnek különböző 

szakmák hagyományaival, rejtelmeivel a női szabó, 

asztalos, szakács, pincér, cukrász, gépi forgácsoló, 

épület- és szerkezetlakatos, kőműves és hidegburkoló 

szakterületeken. Továbbá olyan ritka vagy elfeledett 

szakmákat élesztettünk föl, mint a kosárfonó, 

bőrdíszműves, foltvarró, mézeskalács-készítő. A 

résztvevők a különböző szakmák tevékenységébe 

aktívan bekapcsolódhattak, s az általuk elkészített 

remekműveket hazavihették vagy éppen elfogyaszt-

hatták.  

 

 

 

A programmal több, mint 800 főt értünk el, s a 

szombati napnak és a jó időnek köszönhetően a 

legtöbb esetben a családok együtt látogattak ki a 

rendezvényre, így a gyermekektől egészen a nagy-

szülőkig egy remek közösségi élményben volt részük.  

A városközpontban megújult Kálvin park remek 

lehetőséget biztosított a szakmák kitelepülésére, s így 

kihasználva a hely adottságát, egy helyszínen, számos 

területen kipróbálhatták magukat az érdeklődők. A 

közönséget megismertettük a helyi szakképzési 

kínálattal, bízva abban, hogy ezzel segítettük a 

fiatalabb korosztály későbbi pályaválasztást is.  

Bízunk benne, hogy e tartalmas nap eltöltésével 

sikerült a lakosság egyfajta szemléletformálása is 

a szakmunka elismerésének tekintetében. 

 

 

Illéssy Évad 

az Illéssy Sándor Baptista Szakközépiskola és Szakiskola kiadványa 

Megjelent 2015 májusában 100 példányban.  

Főszerkesztő: Toldi Attila igazgató 

Szerkesztő: Kovács Krisztina tanárnő 

 Technikai szerkesztő: Vígh Lajos 

A szerkesztőség címe: 5310 Kisújszállás, Arany János u. 1/A  

: (59) 321-329 : illessy@illessy.sulinet.hu 

Web: www.illessy.sulinet.hu 
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2015. május-június 

Újabb kiemelkedő siker! 

A Fogyasztói és Betegjogi Érdekvédelmi Szövetség 

(FÉBÉSZ) 7 hétig tartó online fogyasztóvédelmi 

vetélkedőt és fotópályázatot hirdetett 2015 áprilisában.  

A versenyre 3 fős csapatokkal lehetett nevezni; iskolánkat 

7 csapat képviselte.  

A heti rendszerességgel érkező feladatok a szavatosság, 

jótállás, minőségi kifogások intézése, tisztességtelen 

kereskedelmi gyakorlatok, fogyasztói tájékoztatás, 

jogorvoslat, békéltető testület szerepe és a fogyasztói 

tudatosság témakörök köré épültek. A versenyfeladatok 

beküldési határideje május 25-e volt. Izgatottan vártuk a 

végeredményt a végül 80 csapatos vetélkedőről. Óriási 

örömünkre az alábbi kiemelkedő siker született: 

I. hely: „Tudatos illéssysek” (Major Alexandra, Molnár 

Nikoletta, Gergely Zita 10. A) 

III. hely: „Profi Profit” (Majorszki Krisztián, Kovács Ibolya 

10. A, Kelemen András 12. A) 

 

    

Szakmunkásavató – 2015 

Ünnepélyes keretek között vehették át végzős 

szakmunkástanulóink bizonyítványaikat május 28-án a 

Városháza dísztermében megrendezett szakmunkásavató 

rendezvényünkön.  

Iskolánk szakmunkásavatója egyben a fizikai dolgozók 

ünnepe is, a tisztességes, az újításokon töprengő,  

a gondolkodó, s ezzel egyben a fejlődést, az emberi 

civilizációt előre vivő szakemberek dicsérete. 

Toldi Attila igazgató úr nyitóbeszédét követően  

a művészeti iskola tanárainak fiatalos, lélekben felemelő 

előadását hallgathattuk meg. Dr. Kovács Tibor történelmi 

utat is felelevenítő köszöntője után Szabó Zoltán, a Jász-

Nagykun-Szolnok Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 

képviselője a megye, az ország gazdasága számára 

jelképesen átvette az ifjú szakembereket. Szabó Csaba  

a Baptista Szeretetszolgálat oktatási igazgatója ünnepélyes 

és a 45 éves iskolát is méltató beszédében kívánt 

boldogságot az ifjú szakmunkásoknak.  

 

Végzős diákjaink nevében Lakatos Tímea Pro Schola-díjas 

tanulónk búcsúbeszédét követően átadásra kerültek  

a szakmunkás-bizonyítványok. Ennek során a legjobbak 

(15 diák) az ünnepség alkalmával megtapasztalhatták a jól 

végzett, kitartó tanulás és munka eredményét: számukra 

városunk cégeinek jelen lévő képviselői (hat gazdálkodó 

szervezet) állásajánlatokat nyújtottak át, többen 

kiemelkedő teljesítményükért különféle jutalmakat 

vehettek át, ezzel is gyarapítva a helyi munkahelyek 

számát és erősítve a helyi szakképzett munkaerő 

foglalkoztatását. 

 

Hazafias helytállás az országos történelmi 

verseny döntőjében 

Iskolánk ebben az évben ismét benevezett „A hazáért 

éltek, haltak” – Kárpát-medencei Történelmi Tanulmányi 

Versenyre, melyet magyarországi és határon túli 

középiskolák számára írtak ki. Az idén olyan nagy 

érdeklődés kísérte a vetélkedőt, hogy két fordulóban is 

helyt kellett állniuk a csapatoknak. Az első forduló 

 

feladata egy Vasvári Pál életútját bemutató esszé  

készítése volt. Ezt iskolánk csapata – Dávid Zoltán, 

Kelemen András és Nagy Zoltán (12. A) – olyan sikeresen 

teljesítette, hogy meghívást kaptak a 2015. június 5-ei 

országos döntőbe. A feladatok az 1848-as szabadságharc 

és az első világháború eseményeihez kapcsolódtak.  

Az írásbeli teszt megírása után egy szituációs 

szerepjátékot kellett előadni. Az Illéssy-iskola csapata  

a versenyen az 5. helyezést szerezte meg.  
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„Aki magyar, az mindenhol magyar marad” – 

Trianon 95 év távlatából 

Az ország másik leggyászosabb napja a trianoni tragédia, 

a békediktátum aláírása. 1920. június 4-ére iskolánk a 

városi ünnepség keretein belül emlékezett. A megindító és 

tartalmas emlékműsort iskolánk tanulói adták. Az „Aki 

magyar, az mindenhol magyar marad” címet viselő 

műsort csendben és meghatódva figyelte az emlékező 

közönség. Ezt követően virágfüzért és koszorúkat 

helyeztek el a turulmadaras, valamint az első és a 

második világháborús emlékművekhez. A műsorban 

szereplő diákok: Borhi Vivien, Czina Mária, Garai Sándor, 

Gergely Zita, Kerekes Réka, Kovács Ibolya, Lakatos Gréta, 

Mércse Dóra, Váradi István. A műsor forgatókönyvét írta 

és rendezte: Kovács Krisztina tanárnő. 

 

 

Barangolás Észak-Erdélyben 

A Rákóczi Szövetség „Nemzeti összetartozás napja” 

alkalmából kiírt pályázatára 2015. június 12-14. között 

került sor 41 diákkal és 5 kísérő tanárral. Székelyhídon a 

Petőfi Sándor Elméleti Líceum igazgatónője, Vad Márta, 

valamint az iskola tanárai és diákjai már szeretettel vártak 

bennünket. Bemutatták az iskola épületét, a 

szaktantermeket, mi pedig megkoszorúztuk az iskola 

épülete előtt álló Petőfi Sándor szobrát. 

Az iskola megtekintése után meglátogattuk a helyi 

múzeumot is, amelynek tárgyi emlékei főleg vadászati  

és halászati eszközökből álltak. Buszra szállva  

a közeli Csokaly felé vettük az irányt és a templom 

kertjében felállított trianoni emlékműnél Lakatos Tímea 

végzős tanulónk szavalt el egy megindító verset  

a nemzeti összetartozásról, majd megkoszorúztuk az 

emlékművet. Megtekintettük a falu híres szülöttjének,  

Fényes Eleknek, a magyar statisztika alapítójának a 

szobrát és a családi kastély maradványait. 

 

A közeli Hegyközszentmiklóson működő termálstrand 

szálláshelyén éjszakáztunk.  

Másnap igyekeztünk minél több történelmi emlékhelyet 

és múzeumot meglátogatni: Nagykárolyban a Károlyi-

kastélyt, Szatmárnémetiben a székesegyházat. A Püspöki 

Palotában Petőfi Sándor és Szendrey Júlia házasságkötő 

oltárát, majd a Vécsey-házat csodálhattuk meg.  

Kirándulásunk következő állomása Nagybánya volt, itt a 

Szent István tornyot, az Ásványtani Múzeumot, valamint 

a Történelmi és Régészeti Múzeumot tekintettük meg  

2015. június 14-én indultunk haza, útba ejtettük Bihar 

községet, amelynek határában egy Árpád-kori földvár 

maradványai találhatók. Ezután betértünk Nagyváradra, 

ahol tartalmas sétát tettünk a rekkenő hőségben (EMKE 

Kávéház, Körös-part, a nagyváradi vár romjai).  

Reméljük, hogy a jövőben is lesz lehetőségünk hasonló 

diákutaztatásban részt venni. 
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