
Köszöntő

Harmadik alkalommal vehetjük kézbe az 
Illéssy Évad című iskolai újságot, mely most a 
2015/2016. tanév történéseibe vezeti be az olvasót. 
A tanév legfrissebb és legnagyszerűbb kollektív 
élményét adja a tantestületünk számára, 
hogy Balog Zoltán oktatásért felelős miniszter 
az Illéssy Sándor Baptista Gimnázium, Szakközép-
iskola és Szakiskola nevelőtestülete részére 
kiemelkedő szakmai tevékenysége elismeréseként 
Elismerő Oklevelet adományozott 2016. május 30-
án. Ebben a kitüntetésben is visszatükröződik 
az a „hittel és szakértelemmel” végzett munkánk 
eredménye, mely hétköznapjainkat jellemzi. 

S ez egy szép keretet is 
adott tanévünknek, ugyanis 
az Országos Tanévnyitón 
Szabó Károly igazgató-
helyettes tanár úr Trefort 
Ágoston-díjat vehetett át 
kimagasló szakmai munkája 
elismeréseként miniszter úrtól. 

De egyes tanároknak vagy a nevelőtestületnek az 

elismerése valóban csak a keretet jelenti, hiszen ez öleli 

körbe a lényeget, a gyermekeket vagy ahogy 

középiskolában mondjuk, tanulóinkat. Tehetség-

ponttá nemesedett iskolánk talán soha ennyit nem 

versenyeztette diákjait, mint idei tanévünkben. Nem 

fér bele az újság terjedelmébe valamennyi verseny, 

fantasztikus program, de megpróbáltunk jól 

válogatni. Tanulóink eredményei pedig éppen a 

„keret” fontosságára is rámutatnak, mely összefogja 

ezt a sokszínű képet, s egységet visz bele. S hogy a 

sokszínűségbe hogyan lehet egységet vinni? A Lélek 

egységére kell gondolnunk és figyelnünk, mert ha ez 

megvan, erősek maradunk. 

Utóbbit bizonyítja beiskolázásunk is, ugyanis 
a hat végzős osztályunk helyébe éppen hat 
újonnan szerveződő osztály lép, s ebben 
a „gyermekínséges időben” ez hatalmas eredmény. 
Biztos alapokról indulva megőrizzük vezető 
helyünket a térségben, mint a legnagyobb diák-
létszámú szakképző iskola. 
Kérem, kövessék nyomon a folyamatosan frissülő 
iskolai honlapunkat is, most pedig tekintsenek bele 
Évadunkba! 
(illessy.baptistaoktatas.hu) 

Toldi Attila igazgató 

http://www.illessy.sulinet.hu/


  

Elismerések 

„Szakoktatói különdíj” 

Iskolánk történetében először alapítottuk meg a 
„Szakoktatói Különdíj”-at, Ez a díj annyiból állt, 
hogy a 2015 decemberében az Illéssy Gasztro Kupára és  
a Göndöcs Benedek Emlékversenyre lelkesen felkészülő  

és a versenyeken helytálló tanulókkal meglátogattuk a 
városi bowling pályát, ahol egy vidám délutánt töltöttünk 
el. Önfeledt jókedv és hangulat jellemezte a versenyekben 
elfáradt diákokat. „Díjalapítók”: Hajdu-Ráfis Tamás és 
Tóth László szakoktatók. 
 

Pro Schola-díj 

A díjat évenként maximum két 

végzős tanuló kaphatja meg, 

személyéről a diákönkormányzat 

javaslata alapján a nevelőtestület 

dönt. A díjat a ballagási ünnepség-

en adjuk át, amely emlékplakett, 

oklevél és tárgyjutalom odaítélésével jár. 

A jutalmat az a diák kapja, aki minden félévben legalább 

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: Nánási Petra 11. D osztályos szakácstanuló, 

aki jeles tanrendűsége mellett 14 szakmai versenyen vett 

részt, s állhatott legtöbb esetben a dobogóra. 

Versenyek 

Az országos és városi versenyeken elért sikersorozat nem ért véget az Illéssy Sándor Baptista 
Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskolában a 2015/2016-ös tanévben sem. Számos kiemelt 
jelentőségű megmérettetésen ismét dobogós vagy dobogó közeli helyezéseket értek el diákjaink. 

 

Rúgjuk a labdát 

2016. április 8-án részt vettünk Debrecenben az Észak-Alföldi 
Regionális Sportnap labdarúgótornán, melyet a KÖZ-PONT 
Ifjúsági Egyesület rendezett a Szent József Gimnázium, 
Szakközépiskola és Kollégium szabadtéri műfüves pályáján. 
A tornán 9 csapat vett részt, akik a 3 megyében (Hajdú-Bihar, 
Jász-Nagykun-Szolnok és Szabolcs-Szatmár-Bereg) ősszel 
megrendezett megyei versenyek dobogós helyen végzett 
csapatai voltak. Itt is 3 × 3 csapatos csoportban zajlottak az első 
fordulók, melyből az első és második helyezett jutott tovább a 
középdöntőbe. 
A középdöntő eredményei alapján az 5. helyet szereztük meg 
a 9, illetve összesítésben, 27 csapatból. Jó eredményt értünk el, 
ráadásul a debreceni csapatokban a LOKI ifjúsági játékosai is 
szerepeltek. Edző: S. Nagy Károly tanár úr. 
A csapat tagjai:  Váradi István, Pesti Zoltán, Szőke Róbert, 
Rácz Sándor, Koszta Zoltán, Nagy István, Kiss Tamás, 
Németh Gáspár, Bendó Dániel, Debreceni Gergő.

VIII. Hármas-Körös-gáti futás     

Az Illéssy Sándor Baptista Gimnázium, Szakközépiskola 
és Szakiskola tanulói is részt vettek Radics Zoltán tanár 
úrral a kunszentmártoni futáson. 
A lányok közül Vadász Vivien a 2. helyet, Balogh Stefánia 
pedig a 3. helyet szerezte meg korcsoportjában. 
A fiúk: Seres Lajos (5. helyezés) és Majorszki Krisztián  
(7. helyezés) szépen teljesítették a 8 km-es távot. 
Szép volt lányok, szép volt fiúk! 

2. oldal Illéssy Évad 



 

Kivilágos Kivirradtig, avagy káposztás 
ételek főzőversenye illéssys szemmel  
Nagyon vártuk már a főzőversenyt! Szombat hajnalban 
azonban megijedve tapasztalhattuk, az időjárás nem 
kegyes hozzánk: szakad az eső. A pénteki előkészületek, 
a diákok, tanárok és kollégák által készített sok száz 
adag töltött és toros káposzta, és ugyanannyi meggyes, 
almás, túrós rétes, a sátrak állítása, díszítések egy 
pillanat alatt felesleges munkának bizonyultak. Reggel,  
a csodában bízva, álltunk és vártunk, hogy az eső 
elálljon és kisüssön a nap. Nem így történt, ezért egy 
ügyes átszervezéssel mentettük a menthetőt.  
Beköltöztünk az iskolába, ahol egy kis éttermet is 
kialakítottunk, s ide vártuk a rendezvényen fellépőket és 
a már évek óta hűségesen nálunk étkezőket. Itt a 
kellemetlen időjárás ellenére is, jó hangulatban 
fogyaszthatták el a finom káposztás ételeket, amit Márta 
István szakoktató vezetésével diákjaink és az iskola 
dolgozói készítettek. Újításként, háromféle rétes sült 
cukrásztanulóink és Tóth László szakoktató jóvoltából.  
 

  

 

 

A főzőversenyre természetesen több diákkal is 
beneveztünk. Márta István szakoktató felkészítésével 
három egyéni versenyzőből kettőt: Szatmári Péter és 
Nagy-Pál Imrét a neves zsűri különdíjjal jutalmazta,  
Váradi István tisztességgel helyt állt. Egy fiatal, 
de „ütős” csapat, Illéssy 9. D néven is ringbe szállt 
Hajdu-Ráfis Tamás osztályfőnökkel. Szelet, esőt tűrve, az 
időjárás által megtépázott sátor alatt, lelkesen 
rotyogtatták bográcsos ételeiket. Munkájukat, szintén 
különdíjjal jutalmazta a versenybizottság. 

 

IV. Illéssy Gasztro Kupa – országos 
ételművészeti verseny (2015. december 5.) 

Az Illéssy Gasztro Kupa – országos ételművészeti 
verseny, immáron negyedik éve megrendezésre 
kerülő versenye iskolánknak. Mára már egyértelmű, 
hogy 2012-ben hagyományt teremtettünk intézmé-
nyünkben, mely évről évre magasabb színvonalon 
folytatódik. A rendezvénnyel a szakiskolákban tanuló 
diákok vizsgára való eredményes felkészülését 
szeretnénk segíteni, illetve az érdeklődő közönségnek  
szeretnénk olyan gasztronómiai élményt és ötleteket 

  

nyújtani, amelyeket a mindennapokban felhasznál-
hatnak. Három szakma képviselői méretették meg 
magukat az élőmunkás versenyfeladatok során: a 
cukrász-, a szakács- és az eladótanulók. Munkájukat 
magas színvonalon végezték, s nem zavarta őket az 
sem, amikor a közönség belepillantott a feladatok 
végrehajtásába.  
A versenyen minden indulót értékelt a zsűri 
pontozásos rendszer alapján, ezért van az, hogy 
egyfajta éremből több is kiosztásra került a verseny 
napján. 
A rendezvény ideje alatt, amíg a zsűri értékelte a 
munkákat, különböző programokkal vártuk a 
hozzánk érkező látogatókat. 

Illéssy Évad 3. oldal 



 

 
 
A kiállított gasztronómiai kézműves remekek mellett, 
mézeskalács díszítős bemutatót tartottak az Illéssy-
iskola cukrász szakkörös diákjai. A látogatók 
ismételten érdeklődéssel és csodálattal figyelték Patkó 
Károly világbajnoki ezüstérmes zöldségszobrász 
bemutatóját. A kis- és nagygyerekekhez, versenyzők-
höz pedig megérkezett a Mikulás. 
A versenyre összesen 80 nevezés érkezett, amely 
meghaladta az előző évi nevezések számát. Ez 101 fő 
versenyzőt jelentett összesen, ami igen szép 
eredmény, s bizonyítja számunkra, hogy a 
versenynek van létjogosultsága a hazai gasztronómiai 
megmérettetések terén. Ennek egyik bizonyítéka, 
hogy ezen a rendezvényen került először bemutatása 
a Schnitta Sámuel Magyar Éttermi Kultúráért 
Egyesület szerkesztésében a Schnitta 2015. pincér-
jegyzet. 
Az iskolák közötti összesítésben is győztes, így 
a Horváth Ferenc Vándorserleget továbbra is őrző 
illéssys versenyzők és eredményeik:  

 
 
 

Gasztro Ki Mit Tud cukrásztanuló:  
•  Kakaófestésben Tóth Dóra Anna:  
     1 arany- és 1 ezüstérem.  
•  Tortadíszítésben: Fazekas Fanni Zsófia: 1 ezüst- és      
     1 bronzérem. Felkészítő: Tóth László.  
Gasztro Ki Mit Tud szakácstanuló:  
•  Nánási Petra ezüstérem, Nagy-Pál Imre diploma és  
    különdíj. Felkészítő: Horváth Ferenc.  
•  Szatmári Péter bronzérem, Nemes Zsolt  
    bronzérem. Felkészítő: Márta István.  
•  Mérten Márk diploma és különdíj. Felkészítője:  
    Tóth Norbert. 
Szakácstanuló hidegkonyha csapatban:  
• Nánási Petra és Váradi István diploma.  
   Felkészítőjük: Horváth Ferenc  
Pincértanuló kategória csapatban:  
• Halász Dávid és Dobos Fanni ezüstérem.  
   A csapat felkészítője: Hajdu-Ráfis Tamás.  
• Bogdán Kinga és Pikó Katalin aranyérem.  
   Felkészítő: Horváth Ferenc  
Eladótanuló kategória csapatban:  
• Pápai Nikolett Tünde és Nyúzó Fanni Szimonetta  
   aranyérem; Borhi Vivien és Major Alexandra  
   bronzérem. A lányok felkészítője: Ari Katalin  
   tanárnő.  
Felnőtt szakács hidegkonyhai kategóriában indult Mándi 
Enikő (tavaly szakácsként végzett iskolánkban, most 
érettségire készül), akinek munkáját diplomával 
ismerték el, s felkészülését segítette Hajdu-Ráfis 
Tamás és Örsi Adrienn.  
A rendezvényt szervező tanár: Tóth László világbajnoki 
bronzérmes cukrász. 

 

Ismét dobogón a gyulai gasztro versenyen! 

Egy héttel a fantasztikusan sikerült IV. Illéssy Gasztro 
Kupa után 2-2 pincér- és cukrásztanulókból álló 
csapatra egy újabb megmérettetés várt.  
2015. december 12-én Gyulára látogattunk, hogy egy 
újabb versenyen, a VII. Göndöcs Benedek 
Gasztronómiai Emlékversenyen vegyünk részt. Dobos 
Fanni és Halász Dávid 10. osztályos pincértanulónk 
bronzéremmel tértek haza! Felkészítőjük: Hajdu-Ráfis 
Tamás tanár úr.  
A Bogdán Kinga és Pikó Katalin 11. évfolyamos 
pincértanuló párosunk a dobogó 2. fokára léphettek 
fel. Felkészítőjük: Horváth Ferenc tanár úr. 

Cukrásztanulóink Tóth Dóra Anna és Nánási Petra 

tapasztalatokban gazdagon tért haza.  

Fazekas Fanni Zsófia és Antal Károly cukrásztanuló páros 

különdíjban részesültek. Felkészítőjük: Tóth László. 
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http://www.illessy.sulinet.hu/store/horvath_ferenc_serleg.pdf


  

 

Kisújszállás protestáns értékei 

A Református Tehetséggondozó Alapítvány 
Kuratóriuma 2015. június 1-jén pályázati felhívást 
hirdetett a Kárpát-medencei protestáns felekezeti 
iskolák számára településük, intézményük és híres 
diákjaik bemutatására. 
Iskolánk hat diákja – Kovács Ibolya, Külüs Anna, Dávid 
Zoltán, Halász Dávid, Kelemen András és Majorszki 
Krisztián – vállalta, hogy a nyári szünetben 

 
kutatómunkát végeznek a fenti témában, melynek 
eredményét 2015 szeptemberében rendeztük össze 
kész pályázattá, „Kisújszállás város protestáns 
értékei” címmel. 
A pályázatokat a Református Tehetséggondozó 
Alapítvány megbízásából a Debreceni Tudomány-
egyetem professzora, dr. Imre Mihály értékelte.  
A Kárpát-medencei versenyen iskolánk a második helyezést 
érte el. 
 

Színek – I. Országos Baptista Ki Mit Tud? 

Ismételtem bizonyított az Illéssy-iskola! A 2015/2016-

os tanév elején felkérték iskolánkat, hogy  

legyünk rendezői a Színek I. Országos Baptista Ki Mit 

Tud? versenynek. A versenyfelhívást a Baptista 

Oktatási Központ tette közzé a tanév elején a baptista 

középfokú iskoláknak, s 13 intézmény képviselői, 

versenyzői gyűltek össze 2016. március 19-én 

Kisújszálláson a Vigadó Kulturális Központban. 

A nemes megmérettetés 9 órakor kezdődött, s 

köszöntő beszédet mondott Steiner József misszió- 

igazgató, Háló Gyula, a Magyarországi Baptista 

Egyház kommunikációs vezetője és Toldi Attila, 

iskolánk igazgatója. 

A megnyitó részeként a Határtalanul! pályázat 

keretében a négyfalui testvériskolánk és iskolánk 

diákjai közös csángó néptáncot mutattak be, a 

boricajárást.  

Ezután Benedek Zalán, a BOK művészeti igazgatója és 

Ari Katalin tanárnő konferálásával két blokkban került 

sor az élő produkciókra. A második blokk végén, az 

eredményhirdetésig városnéző programot szervez-

tünk, valamint a média–rövidfilm kategóriában 

érkezett alkotásokat tekinthették meg az érdeklődők. 

Az eredményhirdetéskor a zsűri kategóriánként 

értékelte a nap eseményeit, biztatva a diákokat, hogy 

folytassák azt, amit csinálnak. 

 

 

Összesítve a szombati napon 148 tanuló jelent meg, 

mely összesen 161 versenyművet jelentett (egy tanuló 

több alkotással is nevezett), és 72 produkciót (ebből 48 

élő) láthatott a közönség.  
A helyezést elérők oklevélben és értékes tárgy-
jutalomban részesültek, amelyet a Baptista Oktatási 
Központ ajánlott fel. 
Az összesítésben legjobb iskola Vándorkupát vihetett 
haza. Ezt a következő versenyig az ADDETUR Baptista 
Gimnázium, Szakközépiskola és Speciális Szakiskola őrzi 
Budapesten. 

 

Az Illéssy-iskola tanulóinak eredményei:  
• Kovács Ibolya II. hely (vers és próza) 

• Gergely Zita II. hely (fotó és képzőművészet)  

• 11. A osztály III. hely (standup és színpadi jelenet) 

• Balogh Fanni és Bézi Dóra különdíj (hangszer) 

Illéssy Évad 5. oldal 



 
 
  

 
 

 

IX. Országos Pelikán Kupán 

2016. április 9-én illéssys diákjaink számára ismét 
szép sikerrel zárult a XI. Pelikán Kupa Szolnokon. 
Pincértanuló kategóriában Bogdán Kinga és Pikó 
Katalin (11. D) párosa, aranyérmet szerzett, Dobos 
Fanni és Halász Dávid (10. D) pedig oklevelet  
kapott. Szakácstanuló kategóriában Nánási Petra  
(11. D) és Külüs Anna (10. D) oklevélnek örülhettek.  
Cukrásztanulóink, Fazekas Fanni Zsófia és Antal 
Károly (Ksz/11.) oklevélben részesültek. Felkészítő 
tanárok: Horváth Ferenc, Hajdu-Ráfis Tamás és  
Tóth László szakoktatók. 
  

Ismét aranyosak a bibliás tanulóink 

2016. április 8-9-én a budapesti Vendéglátó, 
Idegenforgalmi és Kereskedelmi Baptista Középiskola 
és Szakiskola szervezte meg a III. Gasztronómiai 
és Bibliaismereti versenyt.  
Az idén is sikeres első napi csapatbemutató feladat 
után, második napon került sor a gyakorlati feladatok 
végrehajtására: a pincértanuló – Tóth Judit (Ksz/12.) - 
egyik feladata díszasztal megterítése, valamint 
élőmunkás flambírozás volt. Eredménye ezüstérem 
lett. 
 A szakácstanulók feladata egy adott nyersanyag-
kosárból háromfogásos menü készítése a helyszínen  
4 adagban, valamint egy 4 személyes itthon készített 
hideg dísztálat kellett vinniük. Iskolánkat Nánási Petra 
és Nagy-Pál Imre (11. D) tanulók képviselték. 
Eredményük bronzérem lett. 

  

 

A cukrásztanuló feladata - Tóth Dóra Anna (Ksz/11.) - 
egy alkalmi dísztorta és egy előmunkás (egy adag 
uzsonnasütemény és egy adag kikészített sütemény) 
elkészítése volt. Munkáját ezüstéremmel jutalmazták. 

A szakközépiskolai tanulók feladata a Bibliáról és a 
bibliai ételekről szólt. Ezen feladatok megoldását 
Gergely Zita és Kovács Ibolya 11. A osztályos tanulók 
végezték el a legsikeresebben. Eredményük 
aranyérem lett, s ezáltal megvédték a tavalyi 
elsőségüket. Az összesítésben az iskolák között az 
országos 2. helyet érdemeltük ki.  

A tanulók felkészítését segítette: Horváth Ferenc és 

Tóth László szakoktatók és Bögös Jenő iskolalelkész. 

6. oldal Illéssy Évad 



Újabb siker a "Kutass velünk!"  
országos természettudományi versenyen 

2016. április 15-én került megrendezésre a "Kutass 
velünk, fedezd fel!" elnevezésű, a középiskolák 
számára meghirdetett országos baptista természet-
tudományi verseny döntője, melynek a pécsi Baptista 
Szeretetszolgálat EJSZ Széchenyi István Általános 
Iskola, Gimnázium, Szakközépiskola és Sportiskola 
adott otthont.  

Iskolánk GeoMániások fantázianevű csapata a 
sikeresen teljesített 4 forduló után a döntőbe jutott. A 
csapat tagjai: Csípő Sára, Horváth Dóra és Vitárizs Kitti 
(10. A). A csapatoknak 2015 októberétől folyama-
tosan kreatív feladatokat kellett megoldaniuk, 
 

  

és felmérő teszteken bizonyították tudásukat 
fizikából, kémiából, biológiából és csillagászatból.  
Az összeállított feladatokat váltásban a többi csapattal 
kellett teljesíteniük. Csapatunkat I. helyezettként 
szólították gratulációra. Felkészítő: Vigh Lajos tanár úr. 

 

„Szeretünk művelődni!”  
országos verseny eredménye 

2016. április 15-én Pécsett jártunk a Széchenyi István 
Baptista Gimnázium és Szakközépiskola által 
meghirdetett „Szeretünk művelődni!” verseny 
országos döntőjén. Két 11. A osztályos csapat  
vett részt Kovács Krisztina tanárnő előzetes 
felkészítésével. Az előkelő II. helyet iskolánk  
FORR-A-DALOM nevezetű csapata (Kovács Ibolya, 
Dienes Szabina, Majorszki Krisztián) hozta haza,  
a Zöldikék nevű csapatunk (Gergely Zita, Molnár 
Nikolett, Borhi Vivien) a dobogó 3. helyének örülhetett. 

  

 

 

Városi szavalóverseny illéssys sikerekkel 

1964 óta rendezik meg a magyar költészet napját 
április 11-én, József Attila születésének évfordulóján. 
Ennek az eseménynek a méltó megünneplésére a 
Kisújszállási Művelődési Központ és Könyvtár 
szavalóversenyt rendezett a középiskolás tanulók 
részére, a Galéria Könyvtárban.  

Tanulóink közül négy fő vett részt a versenyen, egy-
egy szabadon választott verssel. Mindannyian 
lelkesen készültek a megmérettetésre. Az eredmény 
nem maradt el: Kovács Ibolya  11. A osztályos tanulónk 
I. helyezést ért el, Garai Sándor  9. A osztályos tanulónk 

 
 
II. helyezést ért el, Ladányi Nikolett és Nagy Ferenc  9.  
A osztályos tanulók pedig IV. helyezettek lettek. 
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Döntős helyezés a Less Nándor  
Oszágos Földrajzversenyen! 

Az 2015/16-os tanév tanulmányi versenyszezonjának 
végéhez közeledve eredményes döntőbeli szereplést és 
helyezést könyvelhettünk el 2016. április 23-án.  

A Less Nándor Országos Földrajzverseny debreceni 
döntőjébe  Horváth Dóra 10. A osztályos tanulónk a 10-
11-12. évfolyamosok kategóriájában a 13. helyen végzett. 
A döntőben résztvevők és felkészítő tanáraik 
(iskolánkból Vigh Lajos tanár úr) oklevelet és értékes 
könyvjutalmat vehettek át a verseny végén.  

  

Előadások, vendégeink voltak 

A little help 
A tavalyi évhez hasonlóan újra van egy kis 
„segítségünk” az angol nyelvi órákon. 
Joelle Nye Pennsylvania államból érkezett, akárcsak 
tavaly Christa. A csokoládéjáról híres Hershey mellől, 
melyet Amerika szerte Csokoládévárosnak, illetve a 
Föld legédesebb helyének neveznek. Joelle tanári 
végzettséggel rendelkezik, és augusztus óta 
tartózkodik Magyarországon. Az angolórákon Joelle 
beszélget, kommunikál a diákokkal. Segíti Duli 
Annamária és Rádai Mária angoltanárnők munkáját a 
szakközépiskolai osztályokban. A hét több napján is 
jön hozzánk és kedvességével, vidámságával 
szórakoztatóvá teszi az angol nyelv tanítását a hat 
nappalis szakközépiskolai osztályunkban.  

 
Szuper prezentációja jóvoltából megismerkedhettünk 
az amerikai szokásokkal, érdekességekkel.  
Reményeink szerint a következő tanévben is 
élvezhetjük anyanyelvű óráit. Thank you, Joelle! 

 

„A modern kor rabszolgasága az ember-
kereskedelem” 

A fenti címmel tartott előadást 2015. október 21-én 
iskolánkban Szabóné Hegedűs Dóra rendőr törzsőr-
mester, a Megyei Rendőr-főkapitányság bűnmeg-
előzési előadója. Napjainkban az emberkereskedelem 
a világ harmadik legnagyobb és leggyorsabb ütemben 
növekvő bűnözői iparága, melynek velejárója az 
emberi jogok súlyos megsértése, az alapvető jogok és 
a szabadság korlátozása, s világszerte már 21 millió 
áldozata van. A szakember felhívta a fiatalok 
figyelmét arra, hogy legyenek óvatosak a szórakozó-
helyeken. A szakember felhívta a fiatalok figyelmét 
 

arra, hogy legyenek óvatosak a szórakozóhelyeken. 
Az interneten és a facebookon kötött ismeretségek 
veszélyeire is figyelmeztette tanulóinkat Szabóné 
Hegedűs Dóra, s előadásának második felében arra 
vonatkozóan adott tanácsokat, hogy külföldi munka-
vállalás előtt mire kell figyelni. 
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Drog-prevenciós előadás  

Fekete András rendőr főtörzszászlós már több 
alkalommal volt vendége iskolánknak. 2015. 
november 18-án és 20-án valamennyi 9. és a 11. D 
osztály tanulói részére tartott interaktív előadást. A 
prevenció a megelőzésről szólt, amelynek a legfőbb 
színtere a család. A káros szenvedélyek megelőzésben 
döntő szerepet játszik szülői odafigyelés, a 
gyerekekkel való rendszeres beszélgetés. 
Az előadó a kellő önismeretet, és a nemet mondás 
képességét egyaránt fontosnak tartja a drogmentes 
élethez. Fekete András a drogfogyasztás és a 
függőség veszélyeire, következményeire közérthetően 
és hatásosan hívta fel tanulóink figyelmét. 

Az előadások egy Szent-Györgyi Albert idézettel 
zárultak: 
„A drogfogyasztás ellen csak egy hatásos ellenszer van: az 
életigenlő világ és az élet méltóságába, értékébe, tartalmába 
vetett hit visszaállítása.” 

 

 

Élménypedagógiai foglalkozás 

Sipos Andrásné és Antal Irén, a Megyei Rendőr-

főkapitányság Bűnmegelőzési Osztályának dolgozói, 

2016. március 1-jén élménypedagógiai foglakozást 

tartottak iskolánk 9. B osztályos tanulói részére. A 

foglakozások a következő témákról szóltak: 

azonosság-másság, iskolai erőszak, iskolai zaklatás, 

bűnmegelőzés.  

 

 

A foglakozáson bemutatásra került a „Jó hecc?” című 

bűnmegelőzési kisfilm. A filmet követő beszélgetés 

kiváló lehetőséget biztosított az iskolai zaklatás és az 

iskolai erőszak problémakörének megbeszéléséhez. A 

résztvevő tanulók mindvégig érdeklődéssel 

kapcsolódtak be a foglakozásokba, és a témakörökkel 

kapcsolatos véleményüket, tapasztalataikat is bátran 

kifejezték. 

Élményműhely – kreatív iskolanap 

Iskolánkban 2016. január 27-én került megrendezésre 
a „Művészet, matematika, játék és innováció” című 
kreatív műhelyfoglalkozás. A programok reggel 8 
órakor kezdődtek és három helyszínen folytak 
párhuzamosan. 
A diákok az első helyszín interaktív műhely-
foglalkozásán Szabó Ildikó tanárnő vezetésével 
Platóntól és az általa leírt geometriai testektől 
elindulva ismerkedhettek meg a matematikai, 
építészeti, kémiai, biológiai és nanotechnológiai 
felfedezések érdekes történetével, miközben 
elkészítették a 4D FRAME készlettel megépített kézbe 
vehető modelleket is. A második helyszínen  
dr. Vörös László egyetemi docens vezetésével 
„többdimenziós kockákból” sík- és térbeli  
mozaikok, lehetetlennek tűnő, illetve kétértelmű  
alakzatok építése zajlott. 

 
 

A harmadik helyszínen Nyögéri Imre tanár úr trükkös 
csomói és ördöglakatjaival ismerkedhettek meg a 
tanulóink, amelyek szorosan kapcsolódnak a 
geometria különféle felületekkel foglalkozó ágához.  
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A szünetekben a tanulók megtekinthették az 
Élményműhely utazó kiállítását, amelyben a világ 
legnagyobb matematikai-művészeti közössége, a 
Bridges Organization nemzetközi tagságának 
alkotásaiból állítottak ki néhányat.  

 
 
 

 
.

A cukor professzionális felhasználása 
2016. március 5-én iskolánkat újból megtisztelte  
Erdős Hanna háromszoros olimpiai- és háromszoros 
világbajnok mestercukrász, aki a nap első részében a 
munkásságáról tartott ösztönző előadást. Ezt követte 
a gyakorlati bemutató, melyet a diákok nagy 
lelkesedéssel fogadtak: megismerkedtek a különböző 
technikákkal, a cukorgobelin és cukorhímzés 
készítésével, valamint a kakaófestéssel. 

 

Iskolánk vendége volt Patkó Károly  
világbajnoki ezüstérmes mesterszakács 

2016. március 24-én iskolánkat újból megtisztelte 

Patkó Károly világbajnoki ezüstérmes mesterszakács. 

A gyakorlati bemutató során a diákok 

megismerkedtek a különböző faragási technikákkal, 

az eszközök helyes használatával. A mestert a tanulók 

nagy lelkesedéssel fogadták, aki közvetlenségével és 

barátságos stílusával elnyerte a fiatalok bizalmát. 

 

Ünnepi alkalmak 

Márk dráma… 

November 2-án különleges élményben lehetett  
része az iskola diákjainak: a reformáció ünnepe 
alkalmából a diáktársaik előadásában tekinthették 
meg Márk evangéliumát. A színdarabot  
három nap alatt tanulták meg a szereplők, akiket 
Benedek Zalán, a Baptista Oktatási Központ 
művészeti igazgatója tanított be jelenetről jelenetre. A 
színdarab tanulásának érdekessége volt, hogy 
senkinek nem kellett otthon szöveget tanulnia, 
mindent a próbán sajátítottak el. A színdarab 
különlegessége, hogy a játéktér a nézők között 
helyezkedik el, sőt, bizonyos jelenetekben a nézők is 
részeseivé váltak az előadásnak. A 70 perces előadás 
során végigkísérhettük Jézus életének hároméves 

 

szolgálatát, egészen a kereszthalálig és a feltámadásig. 
A darabban az evangélium üzenete mai 
szóhasználattal, közérthető módon – olykor humorral 
fűszerezve – jelent meg. 
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A 17. Illéssy-bál 

Az Illéssy Alapítvány kuratóriuma és iskolánk dolgozói 
közössége 2015. november 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, valamint versenyek, 
vetélkedők díjazásához való hozzájárulás.  
 

 

 
 

A bál házigazdáinak (Hidvéginé Kuliga Gyöngyi tanárnő és 

Toldi Attila igazgató) ünnepélyes megnyitója után  

Szabó Csaba oktatási igazgató köszöntötte a vendégeket, 

majd ismét parádézott az iskola dolgozói közössége 

diákjaink táncprodukciójával is megspékelve. 

Az est folyamán a Belami zenekar gondoskodott arról, 

hogy a vendégek a vacsorától felhalmozódott kalóriáktól 

megszabaduljanak. Köszönet mindenkinek, aki 

valamilyen formában hozzájárult a bál sikeréhez! 

    

Szalagavató  

2016. január 16-án délután szép, ünnepélyes ruhába 
öltözött fiatalok gyülekeztek a Vigadó Kulturális 
Központ előtt. A szalagtűzésükre érkeztek. Idén hat 
osztály kezdte meg lassú búcsúját az iskolától.  
Lövei Máté Szé/12/2. N osztályos tanuló szép szavalata 
után, Toldi Attila igazgató úr tanácsait hallgathatták 
meg a vendégek és a diákok.  
A végzősök nevében Fátyol Georgina 12. A osztályos 
diák köszönte meg a szülőknek, tanároknak, diák-
társaknak az együtt töltött éveket. Végre elérkezett a 
pillanat, amire a tanulók 2, 3, illetve 4 éve vártak: az 
osztályfőnökök feltűzték az idei évszámmal a szalagokat.  
 

 

2016-ban a végzősök tánca zárta a szalagavatót: 
keringőt és egy latintánc egyveleget láthattunk tőlük. 

Ballagás 
Ballagtunk…  

Megszólalt a csengő, felcsendül a „Ballag már a vén 
diák” kezdetű ballagási dal, és végzős diákjaink 
ünneplőbe öltözve, virágokkal övezve elindultak 
utolsó körútjukra az iskolában 2016. április 29-én.  
A zászlóátadást követően a vendégek köszöntése 
következett, külön kiemelve:  

Először Kovács Ibolya szép szavalatát hallgathattuk 
meg, majd Toldi Attila igazgató úr vett búcsút a  

 

végzős diákoktól és kívánt sikeres vizsgákat. A 
végzősök nevében Lövei Máté Szé/12/2. N osztályos 
tanuló, köszönt el az iskolától és tanáraiktól.  
Ezt követően a Pro Schola-díjat Nánási Petra vehette 
át. Ballagási ünnepségünk a könyvjutalmak 
átadásával folytatódott, végül Borhi Vivien 11. A 
osztályos tanuló búcsúzott el az itt maradó diákok 
nevében a végzősöktől. 
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Kirándulások 
Tanulmányi kirándulás a Terror  Házába  

Tanulmányi kiránduláson vett részt 2015. november 
26-án Szidey István tanár úrral egy 43 fős csoport. 
Végigjártuk a Terror Házát, ahol torokszorító 
videókkal, korabeli rádiófelvételekkel, tárgyi 
emlékekkel ismerkedtünk meg. Láthattuk a Rákosi-
korszak bűntetteit, illetve a Kádár János nevéhez 
fűződő „puha diktatúra” emlékeit. Megdöbbenve 
jártuk végig a pincebörtön helyiségeit, ahol  

 

megnézhettük az állócellát, a vizes cellát és a bitófát 
is. A rendhagyó történelemóra után a Hősök terén 
nézelődtünk, ahol a magyar történelem nagy 
alakjainak szobrait tekintettük meg.  

A nap utolsó programjaként a Fővárosi Nagycirkusz 
„Balance” című műsorát néztük meg, 
 ahol a klasszikus mutatványok mellett látványos 
műsorszámokat csodálhattunk meg. 
.   

Erdélybe, Négyfaluba mentünk és boricát jártunk  

2016. március 3-6-ig lehetőségünk volt ismét eljutni 
Erdélybe. A Határtalanul! pályázat keretében  Négy-
faluban lévő testvériskolánk diákjait látogattuk meg. 
Csütörtökön elsőnek a Királyhágónál álltunk meg, a 
következő megállónk Torda volt, ahol megtekintettük 
a sóbányát. Megismerhettük a bányászok életét, a 
pihenő parkot, a merészebbek csónakáztak is a bánya 
aljában lévő tavon, illetve kipróbálták az óriáskereket. 
Torockón, az újabb megállónál a főtéren sétáltunk, 
megcsodáltuk a Székelykövet majd tovább utaztunk 
Sacele felé. Késő este érkeztünk meg vendég-
látóinkhoz.  

Pénteken Brassóba mentünk, ahol megnéztük 
a Fekete-templomot, a Fekete-tornyot, a főtéren a 
Városházát és a takácsok bástyáját. Délután Brassó-
Pojánára mentünk, ami Brassó közelében egy 
üdülőtelep, és kedvelt a síelők körében. Libegővel 
felmentünk a hegy tetejére, ami mindenkinek 
újdonság volt. Szombaton a helyi Csángó 
Múzeumban kezdtük a napot, ahol meg-
ismerkedtünk a helyi történelemmel, szokásokkal. 
Részletes előadást hallottunk a boricázás és a  
kuka-játék szokásáról, eredetéről, kellékeiről. 
  

 

Délelőtt a szálláshelyen mindenkikészített magának 
kuka-maszkot. Délután a helyi boricás fiúk 
bemutatták a táncot, és mi is elsajátíthattuk a 
boricajárást. Nagyon tetszett a fiúknak, örömmel 
táncolták. Búcsúvacsorával zártuk a napot, majd a 
diákok buliztak, a tanárok pedig beszélgettek. 
Vasárnap reggel elindultunk haza a Fogarasi-havasok 
mellett, megálltunk Nagyszebenben, ahol egy rövid 
séta keretében megnéztük a piacteret. Útba 
ejtettük Déva várát, majd megálltunk Aradon, ahol 
megkoszorúztuk a vértanúk emlékhelyét.  
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Látogatás a Csillagászati Kutatóintézetben 

„Csillagászat a matematika tükrében” elnevezésű  
pályázat keretében 16 diákkal 2016. március 10-én 
látogatást tettünk a Normafánál található  
Konkoly Thege Csillagászati Kutatóintézetben, ahol  
dr. Kiss László kutatóprofesszor jóvoltából átfogóan 
megismerkedhettünk az intézet falai között zajló 
kutatási tevékenységekkel és területekkel.  
A bemutató után dr. Kővári Zsolt csillagász tartott 
előadást „Helyünk az univerzumban“ címmel, 
amelyet nagy érdeklődéssel hallgattak végig 
tanulóink, s melynek végén kérdéseket tehettünk fel a 
csillagászat témaköréből. Ezúton is köszönjük az 
 

 

intézet által megteremtett látogatási lehetőséget és az 
előadásokat, melynek ismeretanyaga gyarapította a 
fiatalok csillagászati tudását és alakította világképét. 

 
Nemzetközi űrkiállításon jártunk 

Iskolánk 25 diákja az Illéssy Alapítvány  
támogatásával budapesti látogatást tett  
2016. március 10-én a Millenáris Parkban 
megrendezett Nemzetközi űrkiállításra, ahol  
az űrutazás történetével ismerkedhettek meg a 
valósághű maketteken és eredeti űreszközökön 
keresztül. Az egyedi és exkluzív, 3000 m2-en elterülő 
interaktív bemutató felejthetetlen élményt nyújtott.  
 

  

Erdélyi diákokat fogadtunk  

2016. március 16-án este érkeztek meg hozzánk  
az erdélyi testvériskolánk diákjai és tanárai.  
Csütörtökön együtt elutaztunk Debrecenbe, ahol 
megnéztük a Déri Múzeumot, a MODEM múzeumot 
és a Nagytemplomot. Később ellátogattunk az 
egyetemre, és megnézhettük a Nagyerdőbe  
és a stadionba is. Pénteken délelőtt Toldi Attila 
igazgató úr bemutatta a négyfalusi diákoknak 
iskolánkat. 
Később átsétáltunk a Vigadóba főpróbára, mert 
szombaton felléptek a boricások az I. Országos Baptista 
 Ki Mit Tud?-on. Délután a csapatnak lehetősége  
nyílt a Kumánia Hotel és Gyógyfürdőbe élvezni a 
kisúji víz jótékony hatását.  
Erdélyi barátaink nagyon jól érezték magukat a  
fürdőben. Szombaton a boricások táncával kezdődött 
 

 

meg a kulturális seregszemle, ahol először láthatta  
a kisújszállási közönség az egyetlen fennmaradt 
csángó férfitáncot. Természetesen nagy sikerük volt. 
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A diákönkormányzat hírei 

Nyári angol nyelvi tábor  

Június végén egy hétig voltam a baptista  

angol táborban, melyet minden reggel áhítattal 

kezdtünk. Az első napot ismerkedéssel töltöttük: 

bemutatkozott a Londonból jött hét angol tanár. 

Kisebb csoportban délelőttönként megtanultuk az 

alapvető dolgokat és játékosan a nyelvtant is; délután 

pedig sportjátékokat mutattak az Illéssy-iskola torna-

termében. A sport után afrikai és angol táncokat és 

énekeket tanultunk. Egyik este kötetlen beszélgetést 

tartottak: miért is jöttek ide és milyen az életük. Arra 

is megkértek bennünket, hogy tanítsuk magyarul 

őket, s az egy hét alatt meglepően sok mindent 

elsajátítottak a nyelvünkből. Meg kell említeni azokat 

a tanárokat, akik segíttetek fordítani, iskolánkból  

Duli Annamária és Rádai Mária tanárnőket.  

 

Az utolsó napot egy Kisújszállás–London 

kosármeccsel zártuk. Búcsúzásként azt mondták, ha 

Isten úgy határoz, hogy jöjjenek vissza, akkor ők 

szívesen megteszik.  

Törőcsik Gréta 12. A osztályos tanuló 

.

 Fecskeavató 

Minden évben az Illéssy-nap keretében kerül 
megrendezésre a Fecskeavató, ahol minket, 
kilencedikeseket avatnak fel. Mókás feladatokkal, 
vetélkedőkkel kellett szembenéznünk! Először 
félénken, később azonban felhőtlen szórakozással 
töltöttük el ezt a kis időt, amit a Diákönkormányzat 
lelkes csapata fáradhatatlan kitartással szervezett meg 
nekünk. Az iskola udvar hamar megtelt a kíváncsi 
felsőbb évesekkel. A feladatok igazán viccesek voltak, 
és akik kacagni akartak, annak csak ránk kellett 
néznie a csokinyalás és a rögtönzött tánc közben. 
A versírás sem ment olyan könnyen a fura  
szavakkal, de a végére egész jó kis rímeket sikerült 

 

összehoznunk. Az igazán fura eskütétel után 
következett az eredményhirdetés. Feszülten és 
egymás lelkesítésével vártuk. Bár nem mi lettünk az 
elsők, de elmondhatjuk: egymás megismerésével és 
boldogan töltöttük el ezt a fergeteges napot!  
Meglepetésvendég is érkezett, Pintér Béla csodálatos 
keresztyén koncertje tett feledhetetlenné a napot. 

Garai Sándor 9. A osztályos tanuló 
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Nyílt napot tartottunk! 

Iskolánk 2015. november 25-én ismét meg- 

nyitotta kapuit azok előtt az érdeklődő nyolcadikosok 

és szüleik előtt, akik a jövőben tovább- 

tanulásukat tervezgetik az általunk kínált képzések 

valamelyikén. A megjelent több mint  

120 főt Toldi Attila igazgató úr tájékoztatta az 

iskolánkban oktatott szakmákról és tovább- 

tanulási lehetőségekről. Ezt követően az iskola 

épületében berendezett kiállítást tekinthették  

meg, és megismerhették az egyes szakmák 

alapfogásait, majd nyílt órákon betekintést nyerhettek 

közismereti és szakmai órákba egyaránt.  

Az érdeklődőket külső tanműhelyeink is szeretettel 

várták, s a bátrabbak ki is próbálhattak egy-egy  

 

 

 

munkaműveletet a különböző szakmákban. Nagy 

érdeklődés volt a faipari és vendéglátós szakmáknál, 

de nagy sikere volt a hegesztő szimulátornak is. 

Adományozás, önkéntesség 

Szeretetből jeles! 

Iskolánk ismét bekapcsolódott fenntartónk, a Baptista 

Szeretetszolgálat által meghirdetett 2015. évi 

Cipősdoboz akcióba, mely Magyarország legnagyobb 

karácsonyi adománygyűjtő akciója. Diákjaink  

és az iskola dolgozói megtapasztalták az  

adakozás és jótékonyság örömét, így nagyon sok 

rászoruló gyermeknek tehettük gazdagabbá a  

karácsonyát.  

December 19-én tankonyhánkon – egyik tanulónk 

családjának támogatása jóvoltából – 120 adag 

babgulyás készült, melyet szintén a rászorulóknak 

osztottunk szét.  

 
Este a városi karácsonyi hangversenyről kilépőket 
mézes süteménnyel, forró teával vagy krampam-
pulival várta néhány lelkes illéssys dolgozó és diák. 

  

Egy falatnyi szeretet 

Iskolánk fenntartója, a Baptista Szeretetszolgálat  

és a Tatár pékség (Halásztelek) közös 

együttműködésének köszönhetően intézményünk 

felajánlást kapott mini csokoládés tekercsekből, 

melyeket 2016. május 18-án megsütöttünk  

és szétosztottunk az iskola tanulói között.  

Köszönjük!

 

Illéssy Évad 15. oldal 
  



 

Közösséget szolgáltunk! 

Ez volt az első ballagásunk, amikor olyan osztály is 
búcsút mondott tanulmányainak, akikre vonatkozott 
a köznevelésről szóló törvény alapján az, hogy az 
érettségit vizsgákat csak az kezdheti meg, aki 
teljesített 50 órás közösségi szolgálatot. Sikeres volt-e 
ez a kormányzati előírás? Nézzük meg, mit csináltak 
szakközepeseink!  
A 12. A osztályunk 4 év alatt rengeteg szemetet 
összeszedett, tábori körülmények között szépítette a 
várost, növényeket ültetett az iskolában és a diákok 
lakótelepülésén, foglalkoztak óvodásokkal, iskolai 
rendezvényeinken voltak hasznos segítők. Mindenki 
megírta a beszámolóját, melyben az egyik tanuló azt 
írta, hogy: „Hasznos, sokféle segítő tevékenységben 
vettünk részt, bővült látókörünk és érzékennyé 
váltunk társadalmi problémákra.” Egy másik végzős 
szerint pedig:  

 

„Inkább szórakozás, mint munka, hiszen 

osztálytársak, barátok voltak jelen. Ezeken az 

eseményeken sokkal könnyebb volt jó kapcsolatot 

kialakítani a tanárokkal. Közösség kovácsoló 

szempontból nagyon hasznos volt. Kiszakadtunk a 

pénz és az internet társadalmából, rálátásunk lett a 

világra.”  

Diákjaink megerősítették a 2013 decemberében kapott 

elismerő oklevél tartalmát, mely szerint „az iskolai 

közösségi szolgálat keretében nyújtott kiemelkedően 

kezdeményező és aktív szerepvállalásáért, az iskola 

tanulóinak példamutató segítőkészségéért” 

Államtitkári dicséretben részesítették az iskola 

pedagógusait és diákjait. Igen, a pedagógusokat is, 

akik együtt hajlongtak diákjainkkal, szervezték a 

szolgálat programjait, s kötöttünk 25 szerződést a 

környék intézményeivel és civil szervezeteivel. 

 

Májusi friss hírek 

Tisztelgés a redemptió emléknapján 

A jászkun redemptió 271. évfordulója alkalmából a 

kunhegyesi Nagy László Szakképző Iskola, 

Gimnázium és Kollégium vetélkedőt szervezett a 

nagykunsági középiskolások számára 2016. május 6-

án. Az Illéssy-iskolát Gergely Zita, Kovács Ibolya  

és Majorszki Krisztián (11. A osztály) képviselte, s a  

 

 

magas színvonalon előzetesen elkészített esszé 

és totó alapján egyedüli kisújszállási csapatként 

bejutottak a szóbeli döntőbe. Érdekes és tudást is 

bővítő feladatokkal kellett megküzdeniük, s a verseny 

végén az V. helynek örültünk (felkészítőjük Toldi Attila 

tanár úr volt). 

A Tisza-tó tortája 

Iskolánk elfogadta Abádszalók város képviselőjének 
felkérését, hogy vegyünk részt a 2016. május 15-én 
pünkösdvasárnap a Tisza-tó tortája elnevezésű 
versenyen. A cukrásztanulók és a cukrász- 
szakkör által elkészített tortát a zsűri ezüst 
minősítéssel díjazta. A díjat az iskola nevében Nánási 
Petra Pro Schola-díjas diák vette át, akinek  
ez volt a 14. versenye a tanulmányai alatt. Petra már  
most gondoskodik az utánpótlás-nevelésről, 
mert a versenyre elkísérte a testvére, aki sikeres  
8. osztályos tanulmányai lezárása után iskolánk diákja 
lesz. A felkészülést és a tortakészítést Tóth László 
szakoktató segítette. 

 

16. oldal Illéssy Évad 



 
 

Ismét „tudatosak” voltunk! 
Az idén harmadik alkalommal rendezte meg a 
hatvani Grassalkovich Antal Baptista Szakképző 
Iskola a Kisebb lábnyommal a Földön elnevezésű tudatos 
vásárlók regionális versenyét, melyen iskolánk 
második alkalommal képviseltette magát. 
A kétfordulós megmérettetés elődöntőjéből a nevezett 
3 csapatunkból kettő jutott tovább a döntőbe. A 
Tudatos Illéssysek csapatát Borhi Vivien, Czina Mária, 
Major Alexandra (11. A osztály), a Green Trió csapatát 
Csípő Sára, Vitárizs Kitti és Szabó Ádám (10. A osztály) 
tanulók alkották. 
Az április 28-án megrendezésre került döntőbe 9 
csapat jutott be. A 16 érdekesebbnél érdekesebb 
feladat az egészséges életmódhoz, környezet-
védelemhez, a tudatos információszerzéshez, 
vásárláshoz kapcsolódtak. A feladatok között volt 
fogyasztóvédelmi totó, szókereső, szituációs 
feladatok, élelmiszer felismerés, memóriajáték is. 

 

 

 

Ezen a sokrétű ismeretet igénylő, élvezetes versenyen 
csapataink szép eredményeket értek el, amely 
köszönhető a tanulók kitartó, szorgalmas 
munkájának, mely meghozta „gyümölcsét”: a 
II. helyezést a Green Trió csapata vívta ki magának, s 
az előkelő IV. helyezést a Tudatos Illéssysek csapata 
szerezte meg, egy ponttal lemaradva a dobogóról. 
Felkészítő tanárok: Ari Katalin és Galambos Orsolya.

 
Gourmet fesztiváloztunk 

A „Tehetségfejlesztés és ismeretgazdagítás a gaszt-
ronómia tárgykörében” (NTP-SZTG-15-0008 pályázati 
azonosítón nyilvántartásba vett) tehetség-program 
keretében 2016. május 12-13-án lehetőségünk volt 
Budapestre látogatni és részt venni a hazai 
gasztronómia egy jeles eseményén a „Gourmet 
fesztivál 2016.” elnevezésű rendezvényen. 
A program során megismerkedtünk új trendekkel, 
ízelítőt kaptunk a szó legszorosabb értelmében a 
fesztiválon fellelhető ínyencségekből, ami főként a  
halakból és vadakból állt – igazodva az idei 
rendezvény jelmondatához, hogy „főszerepben a hal 
és a vad”. A finom ételek után mértékkel 
borkóstolásra is volt lehetőség (a 18. életévüket 
betöltött diákoknak). 

 

A diákok részéről nagy volt az öröm akkor is, amikor 
egy-egy hírességgel találkoztak, pl. Pierrel a 
Konyhafőnökből, Hamvas Zoltánnal, Bíró Lajossal. 

A két eseménydús nap fáradalmait a tanulók a hosszú 
hétvégén pihenték ki. Köszönet a segítségért Hajdu-
Ráfis Tamás tanár úrnak!                            Nánási Petra 

Illéssyből az egyetemre 

2016. május 14-én a cukrász szakkör kis csapata 
látogatást tett Budapesten. A délelőtt során a város 
nevezetességeit néztük meg, a Hősök terét, a 
Lánchidat, az Országházat. Sétánk során eljutottunk a 
Budapesti Gazdasági Egyetem Kereskedelmi, 
Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Főiskolai karára, 
ahol iskolánk több tanárának is csiszolták a tudását. 

Illéssy Évad 17. oldal 
 



 
 

 

Közúti elsősegélynyújtás-vizsga volt az Illéssyben 

A szakképzésben tanuló diákok a munkavédelem 
tantárgy keretén belül, az elsősegélynyújtás gyakorlati 
oktatásában is részesülnek. Ez adta az ötletet, ha már 
tanulják az elsősegélynyújtást – és valószínűleg sok 
tanulónk terve a vezetői engedély megszerzése –, 
akkor miért ne vizsgázhatnának le közúti 
elsősegélynyújtásból. A Vöröskereszt munkatársai 
készségesen álltak az ötlet mellé, és így az iskola többi 
osztályában is meghirdetésre került ez a lehetőség. 
Ennek köszönhetően 2016. március 17-én 30 fő tett 
sikeres vizsgát, Patkós Sándor mentőtiszt és

 

Körmöndi Andrea, a Vöröskereszt munkatársa által 
alkotott vizsgabizottság előtt.  
A vizsga színvonaláról elmondható, hogy a diákok 
felkészültek a vizsgára, s a vizsgabizottság meghívta 
iskolánkat a Szolnokon megrendezésre kerülő 
Elsősegélynyújtó-versenyre.  
Remélhetőleg ezzel hagyományt teremtünk 
iskolánkban, és a következő vizsgafelkészítés már egy 
elsősegélynyújtó verseny felkészülés jegyében fog 
történni. S aki mindezt megszervezte, s a felkészítést 
tartotta: Borók Imre tanár úr. 

 

Új szakmákat indítottunk a 2015/2016. tanévben 
 

            cukrász                  hegesztő 
 

 

 

 

 

 

 

 

Sánta Gábor tanár úr emlékére 

Sánta Gábor biológia-földrajz szakos tanár urat 2015. október 10-én, 57 évesen  

szólította magához az Úr. 1996-tól tanított iskolánkban, ahol optimista  

életszemléletével jó kapcsolatokat alakított ki az őt körülvevő kollégákkal és a 

tanulókkal. Munkáját nagy szorgalommal és igényességgel végezte, óráit a jól 

szervezettség jellemezte. Szakmai munkájában a kiváló felkészültség és a pedagógiai 

hozzáértés érvényesült. A tehetséggondozásban is szép eredményeket ért el. 

Fájdalmasan hamar hagyta el a tanári katedrát és hagyott itt bennünket: hiányát 

érezzük, humorát hiányoljuk, emlékét megőrizzük. 

 

Illéssy Évad 

az Illéssy Sándor Baptista Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola kiadványa 
Megjelent 2016 májusában 200 példányban.  

Főszerkesztő: Toldi Attila igazgató 
Szerkesztő: Kovács Krisztina tanárnő 

 Technikai szerkesztő: Vígh Lajos tanár úr 
A szerkesztőség címe: 5310 Kisújszállás, Arany János u. 1/A  

: (59) 321-329 : illessy@illessy.sulinet.hu 
Web: illessy.baptistaoktatas.hu 
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ELBALLAGTUNK… 

 
11. B osztály, osztályfőnökök: Radics Zoltán 

 

 
11. C osztály, osztályfőnökök: Bikki Kálmánné  

 

 
11. D osztály, osztályfőnök: Tóth László 
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12. A osztály, osztályfőnökök: Rádai Mária  

 

 
Szé/12/2. N  osztály, osztályfőnök: Duli Annamária 

 

 
Ksz/12.  osztály, osztályfőnök: Demeter István 

 

20. oldal Illéssy Évad 




