
Köszöntő

Ötödik alkalommal vehetjük kézbe az Illéssy Évad 
című iskolai újságot, mely most a 2017/2018. tanév 
történéseibe vezeti be az olvasót. 

A végletek tanévét tudjuk lassan magunk mögött. 
Márta István tanár úr szeptember elején történt 
elvesztését a mai napig sem tudtuk teljesen 
feldolgozni, fájdalmasan korán távozott el közülünk, 
és nagyon hiányzik…  
Szabó Károly igazgatóhelyettes tanár úr az első félév 
zárását követően nyugdíjba vonult, s egy erős és 
rendkívül közkedvelt kolléga távozása mindig 
hiányérzetet hagy maga mögött. Szerencsére a 
pályázatok kezelésében, a felnőttoktatásunk és 
felnőttképzésünk kiépítésében továbbra is 
számíthatunk rá, s ezek iskolánk életének már egy új, 
jövőbe mutató fejlődési lehetőségeit jelentik. 

Mostani tanévünk egy új szakmát is hozott, beindult 
a hároméves szociális gondozó és ápoló képzés, s Vásár 
utcai telephelyünkön egy korszerű demonstrációs 
termet alakítottunk ki, mint ahogy itt hoztuk létre – 
két bérelt tanműhelyt kiváltva – az új fém- és faipari 
tanműhelyeinket is. 

Számomra nagy örömet jelentett, hogy a 2018 
februárjában lezajlott akkreditációs eljárás követ-
kezményeként megkaptuk az Akkreditált Kiváló 
Tehetségpont címet. Nagy köszönet jár Szidey Szilvia és 
Duli Annamária tanárnőknek, akik motorjai tehetség-
támogató rendszerünknek. 

Tehetséggondozásunk nem csupán a versenyekre 
történő felkészítést és a versenyeztetést jelenti, de az 
eredmények ezeken a vetélkedőkön válnak 
megjeleníthető helyezésekké, dobogós eredmé-
nyekké. Ebben nem voltunk híján idén sem: 
tanulóink közül sokan teszik emlékezetesebbé 
diákéveiket a versenyekkel, tanártársaim pedig 
lelkesen készítik fel diákjainkat. Ha egy eredményt 
mégis ki kellene emelnem, az a Szakma Kiváló Tanuló 
Versenyen gépi forgácsoló szakmában elért III. helyezés 
Magyari Attila tanulónk jóvoltából.  

A már hagyománnyá nemesedett Illéssy Gasztro Kupa 
– országos ételművészeti verseny az ország
legnagyobbjává vált a 173 versenyző nevezésének 
köszönhetően. Ki gondolta volna, hogy ilyenre képes 
egy vidéki iskola? Mi nemcsak gondoltuk, hanem 

tudtuk is. Mint ahogy kiválóra szerveztük és 
rendeztük meg a baptista középiskolák országos 
művészeti és kulturális versenyét, a Színek 
Országos Baptista Ki Mit Tud?-ot is – immár 
második alkalommal. 

A külföldi utazások már hozzátartoznak fiataljaink 
hétköznapjaihoz. Sikeresen teljesült 2017 nyarán a 
háromhetes portugáliai és kéthetes németországi 
szakmai gyakorlat, s a mostani nyárra is összeállt 
már a szerencsés utazók 12-12 fős névsora. Ősszel 
erdélyi barátaink látogattak meg bennünket, június 
elején pedig viszonozzuk a vizitet. 

Félévi értékelő értekezletünkön jegyeztem fel Szabó 
Csabának, a Baptista Szeretetszolgálat oktatási 
igazgatójának mondatát, mely szerint: „Az Illéssybe 
mindig jó jönni, mert lelke van.” Ezt érzik meg azok a 
diákok, akik bennünket választottak tovább-
tanulásuk színteréül: odafigyelő tanári közösség, 
változatos programok, a tehetségek mellett a 
rászorulók segítése, folyamatosan szépülő iskola 
környezet, s ezernyi más illéssys jó dolog. 

A kisújszállási baptista nevelésnek-oktatásnak mi 
vagyunk a záró szakasza – az óvoda és általános 
iskola után, valamint a művészeti képzés mellett –, 
s együttműködésünk példaértékű. Jó hírünket 
számszerűsítve is mutatja, hogy a térség szakképző 
(szakgimnázium és szakközépiskola) iskolái közül 
a legmagasabb beiskolázást mi „hozzuk”, s 
továbbra is azt szeretnénk elérni, hogy minél 
többen érezzék át az illéssys életérzést. A gyermeket 
–, bár nálunk inkább már inkább fiatalt – értéknek 
tekintjük, akikbe ha tudásunkat és szeretetünket 
fektetjük be, akkor a saját, a város és az ország 
jövőjébe fektetünk. Mert fiataljaink jövőképe és 
jövője hazánk jövőjét jelentik. Ebbe befektetni 
kötelességünk, de elhivatottságunk is!  

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 

Az Illéssy több mint iskola: Akkreditált Kiváló 
Tehetségpont! 

Intézményünk 2014-ben vált Tehetségponttá, azóta 
elkötelezetten segítjük tanulóinkat abban, hogy egyéni 
képességeiket kibontakoztathassák. Támogatjuk szemé-
lyiségfejlődésüket, valamint tehetségműhelyekben 
biztosítjuk számukra a tehetségfejlesztés lehetőségét: 
tanulóink részt vehetnek a gasztronómiai, angol nyelvi, 
kézműves, kommunikációs, természet-tudományos és 
röplabda tehetségműhelyek munkájában. Idén két 
tanulónk részesült a MATEHETSZ egyéni ösztöndíj 
támogatásában 

2018. március 24-én intézményünk eddigi tehetség-
gondozó munkájának elismeréseként a Nemzeti 
Tehetségsegítő Tanácstól három évre megkapta az 
Akkreditált Kiváló Tehetségpont címet. 

Továbbra is segítjük 
tanulóinkat abban, 
hogy egyéni képes-
ségeiket fejleszthessék, 
intézményünk minden 
diákja számára bizto-
sítjuk a tehetség-
támogatást. 

 

Illéssy Sándor-díjasaink 2018-ban 

Az Illéssy Alapítvány Kuratóriuma ismét a szakmunkásavató 
ünnepségen adta át az Illéssy Sándor-díjakat azon két 
személynek, akik az Illéssy Középiskola fejlődéséhez és 
fejlesztéséhez munkájukkal jelentősen hozzájárultak.  

Eperjesi Judit és személyén keresztül a SPAR 
Szupermarket kisújszállási üzleti egységének dolgozói 
közösségével az eladó és kereskedő képzésben sok éve 
állunk képzési partneri kapcsolatban. Tanulóink az üzlet 
széleskörű áruválasztékának köszönhetően szinte 
minden szakmai feladatot kellően el tudnak sajátítani, az 
árurendeléstől, a kiszolgálásig, a raktározástól a 
leltározásig egyaránt. 
Ebben döntő szerepe van Eperjesi Judit üzletvezető 
asszonynak, aki nagy türelemmel és kellő szakmai 
alapossággal oktatja, neveli a gyakorlaton lévő tanulókat 
a szakma szeretetére és a vásárlókkal szembeni helyes 
magatartásra. Ezek eredményeképpen a tanulók szép 
sikereket érnek el a szakmai versenyeken és a szakmai 
vizsgákon egyaránt. A kezei alól kikerülő tanulók nagy 
része jó szakemberré válik és megmarad választott 
szakirányánál, a kereskedelemnél. 
Eperjesi Judit vezetőként felismerte a tanulóképzésben 
rejlő lehetőségeket a szakmai utánpótlás és nevelés 
fontosságát. Irányítása alatt a tanulók kiváló emberi és 
munkakapcsolatban tölthetik a gyakorlati képzés idejét.  
Munkakapcsolatunk az oktatással összefüggő területen 
is kiemelkedő: zsűritagként és támogatóként rendszeres 
résztvevője a különböző iskolai rendezvényeknek, 
kiemelten is az Illéssy Gasztro Kupának.  
Eperjesi Judit és az általa vezetett üzletegység hosszú 
éveken át végzett kiemelkedő oktató-nevelő munkájával 
kiérdemelte és méltó az Illéssy Sándor-díjra.  

 

Tóth László igazgatóhelyettes tanár úr 2012-ben került 
iskolánkba vendéglátó szakoktatóként, s ezen közel hat 
év alatt több, nagyon jelentős folyamat elindulása 
kötődik nevéhez. 2012 decemberében az ő 
kezdeményezésére, s hatalmas szervezőmunkája 
nyomán elindult az Illéssy Gasztro Kupa – országos 
ételművészeti verseny. Ezzel a versennyel került fel az 
Illéssy az országos versenyeket szervező iskolák 
képzeletbeli térképére. 
A cukrász szakma felvétele a képzési profilba a 
2015/2016. tanévtől az ő szakértelmére lett alapozva, s 
elmondható, hogy sikerszakma lett belőle, a 
beiskolázásunk stabil. 
Tanár úr nem ül a babérokon, folyamatos szakmai 
önképzés jellemzi: 2014 novemberében a luxemburgi 
Kulináris világbajnokságról bronzéremmel tért haza 
cukrász artisztika kategóriában, majd 2016 októberében 
az erfurti Kulináris olimpián már két bronzéremmel 
gazdagította gyűjteményét. 

Nem csupán versenyez, hanem az utánpótlásra is 
odafigyel: az általa felkészített tanulók a versenyeken 
eredményesen szerepelnek. Cukrászszakköre az iskolai 
tehetségműhelyek egyikeként közkedveltségnek 
örvend… és nem csak a cukrásztanulók körében. 

Tóth László tanár úr az iskolai rendezvények, 
pályázatok és feladatok megvalósulásának egyik 
mozgatórugója, s 2018 februárjától igazgatóhelyettesi 
feladatokat is ellát.  

Az Illéssy Sándor-díjjal megköszönjük és elismerjük 
Tóth László tanár úrnak az iskoláért végzett eddigi 
tevékenységét. 

2. oldal Illéssy Évad 



 
 

Versenyeredmények 
Az országos és városi versenyeken elért sikersorozat nem ért véget az Illéssy Sándor Baptista Gimnázium, 
Szakgimnázium és Szakközépiskolában a 2017/2018-as tanévben sem. Számos kiemelt jelentőségű megmérettetésen 
ismét dobogós vagy dobogó közeli helyezéseket értek el diákjaink. 

 

Futóverseny Martfűn és Albertirsán 

2018. március 26-án, a martfűi sporttelepen került 
megrendezésre a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei 
Diákolimpia Atlétika Mezei Futóbajnokság, melyen 
egyéni versenyzőként Vadász Vivien 11. A osztályos 
tanuló képviselte iskolánkat. A VI. korcsoportos 
leányoknál az ötödik helyen ért célba az illéssys 
leánykánk.   
2018. április 23-án, az albertirsai Ecsedi László 
Sporttelepen rendezték a megyei diákolimpia atlétikai 
versenyszámait. Vivien ismételten rajthoz állt az 1500 
méteres síkfutás versenyszámban. Imponáló 
teljesítménnyel, nagyon erős utolsó 100 méteres 
sprinttel ért célba és nyerte meg ezt a sportszámot. 

 

Észak-Alföldi Regionális Labdarúgó Kupa 
Hajdúböszörményben 

Ragyogó tavaszi napon, 2018. április 20-án 
utazhattunk a hét csapatot felvonultató országos 
labdarugó kupa regionális döntőjére. 

A csapat lelkesen, nagy elszántsággal küzdött, és a 
remek kapusteljesítménynek is köszönhetően, 
bejutotta csapat a 3-as döntőbe.  

A teremben lejátszott döntőn elért 3. helyezéssel, 
illetve nagyszerű élményekkel tért haza a csapat a  
sportnap végén. 

 
Csapatnévsor:  
hátsó sor: Balogh István, Penti Roland, Balogh János,  
S. Nagy Károly (edző), Németh Endre, Penti Alex,  
Oros Péter, első sor: Peredi Alex, Kocskovszky Róbert, Rapi 
István, Szujó József. 

 
Újabb illéssys siker a kispályás labdarúgás 
diákolimpia körzeti döntőjében 
A kisújszállási Móricz Zsigmond Református 
Kollégiumban megrendezésre kerülő fiú kispályás 
labdarúgás diákolimpia körzeti döntőjében II. helye-
zést szerezett iskolánk a VI. korcsoportos csapata.  
 
 
 

 

A csapat tagjai voltak:  

Boda Larion, Farkas Nándor, Koszta Zoltán, Németh 
Gáspár, Oros Péter, Penti Alex, Penti Roland, Pesti 
Zoltán, Rácz Sándor, Rapi István.   

Felkészítő: S. Nagy Károly. 

Illéssy Évad 3. oldal 



 

Kivilágos Kivirradtig Fesztivál – illéssys Szakmák 
udvarával és főzősikerrel 

A jó idő megérkezésének reményében vártuk már a 

2017. szeptember 25-én megrendezésre kerülő 

fesztivált és főzőversenyt, s délután fél ötig kellemes 

időben telt városunk nagy érdeklődést kiváltó 

rendezvénye. 

A pénteki előkészületeket a diákok, tanárok és 

kollégák által készített sok száz adag töltött és toros 

káposzta és ugyanannyi meggyes, almás, túrós és 

káposztás rétes, a sátrak állítása, a padok, asztalok 

kihordása, díszítések jelentették. A munkák 

összefogója Lévai János és Hajdu-Ráfis Tamás tanár 

urak voltak. A négyféle rétes elkészítéséről Tóth 

László tanár úr és cukrásztanulóink gondoskodtak. 

Egész dolgozói közösségünk megmozdult, ugyanis 

ebben az évben – már a beiskolázási kampányunk 

nyitányaként felfogható – Szakmák udvara programot 

szerveztünk: tevékenykedtető formában bemutattuk 

szakmáinkat az Illéssy-útvelet kiváltó általános 

iskolásoknak, játékos sportfeladatokat hajtottak végre 

iskolánk udvarán és tornatermében, s mindennek a 

végén, utolsó feladatként vendégül láttuk az ifjakat a 

főzősátrunknál.  

Külön örömmel üdvözöltük a más városból 

(Karcag, Tomajmonostora) érkezett fiatalokat.  

A főzőversenyen való részvétel az Illéssy-iskola 

számára mindig fontos. Horváth Ferenc tanár úr 

felkészítésével Kerekes Réka, Kovács Ibolya, Nagy-Pál 

Regina (13-14. A) káposztás ételvariációja bronz 

minősítést kapott a neves szakemberekből álló zsűritől. 

Oklevelük és ajándékkosaruk átvételekor nagyon 

szimpatikusan elmondták, hogy „Márta István tanár úr 

emlékének” ajánlják díjukat.  

Gladcsenkó Krisztina, Hudák Anita, Kósa Anna (11. D) 

szintén tisztességgel helyt álltak brassói káposzta 

ételükkel. 

VI. Illéssy Gasztro Kupa - 2017
Az ország legnagyobb gasztronómia megmérettetése 

A 2012-ben teremtett hagyományt iskolánk ebben az 
évben is folytatta, s az immár 6. alkalommal 
megrendezésre kerülő Illéssy Gasztro Kupa – 
országos ételművészeti verseny mára az ország egyik 
legnagyobb versenyévé vált. December első 
szombatján (2017. december 2-án) benépesült az 
iskola az ország számos településéről érkező 
versenyzővel és kísérőikkel. A versenyre összesen 121 
nevezés érkezett, amely jóval meghaladta az előző évi 
nevezések számát, s ez 173 fő versenyzőt jelentett 
összesen, ami az ország egyik legnagyobb versennyé 
tette rendezvényünket.  

Nem titkolt célunk, hogy a vendéglátás körében 
tanulók, dolgozók együtt lehessünk, tanulhassunk 
egymástól. A verseny alatt kialakulnak emberi és 
szakmai kapcsolatok, vagy a meglévők tovább 
mélyülnek, az együttlét öröme pedig gyakran többet 
ér bármilyen díjazásnál.  

Iskolánk megújította a hagyományos gasztronómiai 
versenyeket azzal, hogy meghirdettük az úgynevezett 
Gasztro Ki Mit Tud? kategóriát: a tanulónak a 
helyszínen, a zsűri előtt, meghatározott időre kell 
végrehajtania a versenykiírásban meghirdetett 
feladatot. Mind a négy szakma képviselői meg-
méretették magukat az élőmunkás versenyfeladatok 
során: cukrász-, szakács-, pincér- és eladótanulók.  

4. oldal Illéssy Évad 



 
 
 
Az Illéssy Gasztro Kupán továbbra is olyan 
szakemberek vállalták a zsűriben való szerepet, akik a 
hazai és a nemzetközi gasztronómiában ismert és 
elismert személyek. A versenyen minden indulót 
pontozásos rendszer alapján értékelt a zsűri, ezért van 
az, hogy egyfajta fajta éremből több is kiosztásra 
került a verseny napján. 
 

  
Az Illéssy Gasztro Kupa illéssys versenyzői és 
eredményeik 

Gasztro Ki Mit Tud cukrásztanuló: 
Bernáth Ibolya (9. A) diploma, Csizi Zoltán (10. B) 
diploma, Seres Szilvia (10. B) diploma, Vas Csilla (10. B) 
diploma. Felkészítő: Tóth László. 

Kakaófestésben Balogh Nóra (9. A), Varga Anna (9. A)  
és Urbán-Szabó Andrea (12. A) tanulók első ilyen verse-
nyükön diploma minősítést szereztek.  
Felkészítő: Tóth László. 
 

 

 

 

 

Gasztro Ki Mit Tud szakácstanuló: 

Piroska Klementina (11. D) aranyérem, Nagy-Pál Regina 

(14. A) diploma. Felkészítő: Horváth Ferenc. Gladcsenkó 

Krisztina (11. D) diploma. Felkészítő: Hajdu-Ráfis Tamás. 

Bakó Bianka (10. A ) bronzérem, Darvas Dorina (10. A) 

bronzérem, Nédó Szintia (10. A) bronzérem.  

Felkészítő: Tóth László. 

Pincértanuló kategória: 

Kovács Ibolya (13. A) aranyérem. Felkészítője: Horváth 

Ferenc. Fadgyas Adrienn és Majoros Anna (10. A) 

ezüstérem. Felkészítő: Hajdu-Ráfis Tamás. 

Eladótanuló kategória csapatban: 

Csípő Sára (12. A) és Major Alexandra (13. A) aranyérem. 

Felkészítője: Ari Katalin. 

Amatőr tortakészítő kategória: 

Nagy Gabriella (10. B) ezüstérem, Fodor Eszter (12. A) 

bronzérem, Sárvári Mónika (10. B osztály) bronzérem.  

A lányok maguk készültek fel, a szép torták otthoni munkák 

eredményei voltak. 

Gratulálunk a versenyzőknek és a felkészítést végző 

kollégáknak a szép eredményekhez! 

Mindent összegezve: egy jól megszervezett és 

kivitelezett program volt, amely iskolánk és városunk 

jó hírét viszi az országban. Ezen a napon is, de itt és 

akkor ténylegesen többek vagyunk, mint egy iskola.  

Jövőre veletek ugyanitt! 

Illéssy Évad 5. oldal 



 

 

Reformáció 500 – történelemverseny 
középiskolák számára 

Iskolánk a Reformáció 500. évfordulójának tiszteletére 

az általános iskolák megmérettetése után 

megrendezte középiskolások számára is tehetség-

gondozó versenyét. A versenyfelhívást valamennyi 

baptista középiskolának eljuttattuk. A versenyt két 

fordulóban rendeztük meg; az első, írásbeli 

fordulóban szerepeltek történelmi, irodalmi és 

bibliaismereti feladatok is. Az írásbeli fordulóból a 

legjobb eredményt elérő hat csapat jutott tovább a 

szóbeli fordulóba. A 2017. december 2-án 

megrendezett döntőben a csapatok változatos 

feladatok során bizonyíthatták, hogy alaposan 

megismerték a reformáció előzményeit, irányzatait és 

nagy alakjait. 

Minden csapat remekül szerepelt, ezért külön is 

köszönjük a résztvevő tanulók és az őket felkészítő 

pedagógusok áldozatos munkáját. A zsűri (Fekete 

Tamás András zsűri elnök, Bögös Jenő iskolalelkész, 

Piller Adrien és Szidey Szilvia) nehéz helyzetben  

volt, mert a verseny végén két csapat között 

pontazonosság alakult ki, ezért megosztott első 

helyezést hirdettünk ki. 

 

Eredmények: 
I. helyezett: 12. I csapat az Illéssy Sándor Baptista 
Gimnázium, Szakgimnázium és Szakközépiskolából. 
Tagjai: Acsádi Zsolt, Nagy Imre, Cs. Nagy István.  

V. helyezett: Grenitzer Fatime Katrin, Nagy Szabina, 
Bernáth Ibolya.  

Felkészítő tanár Perneki Adél. 

 

 

Idegen nyelvi versmondó verseny 

2018. február 14-én került megrendezésre iskolánkban 
az idegen nyelvi versmondó verseny, melyre 
általános iskolás tanulók jelentkezését vártuk. A 
diákok angol és német nyelvű versek előadásával 
több kategóriában nevezhettek. A környék általános 
iskoláiból összesen 25 tanuló vállalta ezt a nagyszerű 
és jó hangulatú megmérettetést. A tanulókat több 
szempont szerint értékelte a zsűri, melyben 
intézményünk angol és német nyelvtanárai is helyet 
kaptak. Értékelték a versmondás pontosságát, a 
hangsúlyozást, a beszédtempót, a kiejtést, valamint az 
artikulációt is.  

Szenti Ernő megyei rajzversenyen jártunk 
Az iskolai kézműves tehetségműhelyének keretén 
belül két diákunk 2018. március 24-én a szolnoki POK 
által rendezett Szenti Ernő megyei rajzversenyen vett 
részt. A nagyszabású versenyre 19 iskola 51 diákja 
nevezett a megye területéről. Ressinka József 10. B 
osztályos tanuló tisztességes helytállásáért emléklapot 
kapott. Urbán-Szabó Andrea 12. A osztályos szakgim-
náziumi tanuló kategóriájában 3. helyezést ért el. 

 

 

Sikerek a Bibliaismereti és Gasztronómia 
Versenyen 

Hagyománnyá nemesedett, így már 5. alkalommal 
vettünk részt a baptista középiskolák országos 
versenyén. A vetélkedő rendezője a tapolcai 
Széchenyi István Baptista Középiskola volt. A 
bibliaismereti versenyrészben két tapasztalt diákunk, 
Gergely Zita és Kovács Ibolya szerepelt, s korábbi egy 
ezüst- és három aranyérmük mellé most a bronzérmet 
gyűjtötték be, nagyon szoros versenyben.  

Felkészítő tanár: Bögös Jenő. 

6. oldal Illéssy Évad 



SZÍNEK – II. Országos Baptista Ki Mit Tud? 

2018. április 6-7-én – két év elteltével – ismét iskolánk 

szervezésében került megrendezésre a Színek II. 

Országos Baptista Ki Mit Tud? A versenyfelhívást a 

Magyarországi Baptista Egyházzal és a Baptista 

Szeretetszolgálattal közösen tettük közzé a tanév 

elején a baptista középfokú iskolák számára. Ezen 

iskolák közül 11 intézmény fogadta el meghívást, és 

gyűlt össze a kisújszállási Vigadó Kulturális 

Központban. 

A nemes megmérettetés délelőtt 9 órakor kezdődött a 

Nagykunság legszebb rendezvénytermében. Toldi 

Attila igazgató úr köszöntőt mondott a vendéglátó 

iskola részéről, majd a fenntartó képviseletében 

Bárányné Zsámba Márta. Háló Gyula, a Magyar-

országi Baptista Egyház kommunikációs igazgató-

jának ünnepi gondolatai imával és áldással zárultak. 

A rendezvény jó hangulatához hozzájárult a két 

műsorvezető kolléga (Ari Katalin és Hajdu-Ráfis 

Tamás) közvetlen és vidám stílusa. 

Összesítve 200 tanuló 111 versenyművét élvezhettük 

(egy tanuló több alkotással is nevezett), melyből 39 

élő produkciót láthatott a lelkes közönség. Külön 

dicséret illeti a közönséget is! Csodálatos és nagyon 

megható volt látni, ahogyan a diákok tudnak örülni 

mások sikereinek. Ritka az olyan verseny, ahol ennyi 

önzetlen szeretettel találkozik az ember.   

Az eredményhirdetéskor a zsűri kategóriánként 
röviden értékelte a nap eseményeit. A helyezést 
elérők oklevélben és tárgyjutalomban részesültek. Az 
összesítésben legeredményesebb iskola vándorkupát 
vihetett haza - ezt a következő versenyig a Kőrösi 
Csoma Sándor Két Tanítási Nyelvű Baptista 
Gimnázium őrzi Budapesten. 

Iskolánk ezzel a versennyel ismételten bizonyított. A 
már évek óta sikeres Illéssy Gasztro Kupa után ez a 
második olyan volumenű rendezvény, ahol az iskola 
dolgozói kara és diákjai újból bebizonyították, hogy 
nem véletlenül mondhatjuk el magunkról: az Illéssy 
több mint iskola! 

Iskolánk dobogós eredményei: 
Gergely Zita, fénykép          I. helyezés 
Ressinka József, képzőművészet                 I. helyezés 
Monoki Imre, tánc (egyéni)   II. helyezés
Seres Szilvia, tánc (egyéni)              III. helyezés
Illéssy 12. A, tánc (csoportos)          III. helyezés
Urbán-Szabó Andrea, képzőművészet III. helyezés

További ügyes és lelkes résztvevőink: 
Bernáth Ibolya, ének; Szajkó Márk, Bernáth Ibolya, Czakó 
Krisztián képzőművészet. 

Emlékezés és ismeretszerzés játékosan 

2018 februárjában írásbeli vetélkedőre hívta az 
érdeklődőket az iskolai könyvtár, melynek tematikája 
az 1848-as forradalomhoz és az azt követő 
szabadságharchoz kapcsolódott. A játékos feladatokat 
megoldók mélyebben megismerkedhettek a magyar 
történelem egyik legnagyobb sorsfordító időszakával, 
az abban résztvevő személyekkel. 

Az egyik feladat a városunkhoz kötődő Illéssy-család 
tagjairól – Illéssy Sándorról és Illéssy Jánosról – szólt, 
akik aktívan részt vettek az 1848/49-es eseményekben. 
A keresztrejtvény, a képfelismerő feladat, a totó 
kérdései, a betű- és képrejtvények nemcsak történelmi 
búvárkodást igényeltek, hanem irodalmi, képző-
művészeti és zenei ismeretekhez is juttatták azt a 28 
versenyzőt, akik határidőre elkészültek a meg-
oldással. A legtöbb pontot szerző 6 diák oklevelet és 
könyvjutalmat kapott, 10 tanuló emléklapot és 
könyvjutalmat, 12 fő pedig emléklapot és tárgy-
jutalmat vehetett át az iskola ünnepi meg-
emlékezésén. 
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A XIII. Pelikán Kupán jártunk 

Iskolánk állandó résztvevője – az Illéssy Gasztro 
Kupa mellett másik – megyei gasztronómiai 
versenynek, a szolnoki Pelikán Kupának, melyet idén 
már 13. alkalommal rendeztek meg 2018. április 14-
én. Iskolánk szívügyének tekinti, hogy a 
megyehatáron belül található megmérettetéseken 
képviseltesse magát. 

A versenyre 1 pincér asztallal érkeztünk: Kovács Ibolya 
13. A osztályos vendéglátásszervező tanulónk
eredménye aranyérem, felkészítő tanára: Horváth 
Ferenc. A versenyen az ízlésesen megkomponált 
asztalterítése mellett kiemelkedett az élő munkás 
versenyrészben és az elméleti tudást felmérő 
feladatlap kitöltésében is. Az aranyérem mellé 
különdíjat is átvehetett. 

Szakácstanulóink, Major Ágnes, Molnár Vivien, Nagy 
Szabina, Várdai Veronika 9. osztályosok munkáját a 
menzai étel kategóriában oklevél átadásával ismerte el 
a zsűri, felkészítő tanáruk Bottlik Imréné volt. Bár 
minden menzai étel ilyen színvonalú és tálalású 
lenne! 

Cukrász-artisztikában indult versenyzőink, Bakó 

Dorina, Bernáth Ibolya, Horváth Evelin, Varga Anna 9. 

osztályos tanulók szép munkával történő bemutat-

kozását a zsűri oklevéllel jutalmazta. 

Farkas Brigitta és Péntek Andrea 10. D osztályos 
tanulókat gyakorlati képzőhelyük, a karcagi Essen 
Kft. nevezte a versenyre, s oklevelük mellé átvehették 
a különdíjat is. A tanulók felkészülését Rózsa Imre 
gyakorlati oktató segítette az Essen Kft.-nél.   

Dobogón az Őrangyalok 

2018. április 6-án került megrendezésre a 
Katasztrófavédelmi Igazgatóság és a Magyar 
Vöröskereszt közös szervezésében lebonyolított 
Területi Katasztrófavédelmi és Elsősegélynyújtó 
Verseny. 

A versenyen iskolánk is képviseltette magát öt 
tanulóval. Az Őrangyalok csapatát a szociális 
gondozó lányok közül Piroska Szintia, Matuszka 
Henrietta, a szakgimnazista Vadász Vivien, és két 
talpraesett fiú, Lakatos Alexander és Berczi Attila 
alkotta. 

Szorgalmas felkészítési időszak előzte meg a versenyt, 
mind elméleti oktatással, mind pedig gyakorlati 
feladatokkal készültünk. A versenyen a legjobb 
időeredménnyel teljesítette a két fiú a tűzoltási 
feladatot. Több mint 10 akadálypályán kellett a 
fiataloknak számot adniuk tudásukról: tesztek, 
elsősegélynyújtó feladatok, tájolási, tájékozódási 
kérdések várták a gyerekeket, de állták a sarat, és 
fáradhatatlanul meneteltek előre. 

A 17 csapat közül végül sikerült az összesítésbe az 
V. helyet megszerezni, de ennél is nagyobb örömöt 
jelentett, hogy az elsősegélynyújtó versenyen a dobogó 
III. fokára állhattak fel.

Felkészítő tanárok:  
Borók-Varró Veronika és Borók Imre. 
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„Világjáró” versenyen 

A 2017 októberében ismételten meghirdetett Világjáró országos földrajzversenyre Lipcsei Márk 
tanulónk nevezett. A megmérettetés 5 fordulóján elért összesített pontszámok alapján a harmadik 
helyen végzett Márk. A tanulót felkészítette: Vigh Lajos tanár úr. 

Dobogós helyezés a „Kutass velünk!” versenyen 

Az idei tanévben is megrendezésre került a "Kutass 

velünk, fedezd fel!" elnevezésű, baptista középiskolák 

részére meghirdetett 5 fordulós országos természet-

tudományi verseny. Az idei döntőbe a 9. A osztály 

tanulóiból verbuválódott lánycsapatunk jutott be, 

akik sikeresen helyt álltak a végső megmérettetésen.  

A csapat tagjai: Bernáth Ibolya, Lipcsei Alexandra és 

Nagy Szabina voltak. A versenyt a pécsi Széchenyi 

István Általános Iskola, Gimnázium, Szakközépiskola 

és Sportiskola szervezte és rendezte. 

További sikeres szereplést kívánunk a lányoknak a 
későbbi versenyeken való részvételhez! 

A tanulókat felkészítette: Vigh Lajos tanár úr. 

SZKTV sikerek iskolánkban 

A hagyományosan megrendezett Szakma Kiváló 
Tanulója Versenyen iskolánkból is indultak tanulók 
az országos megmérettetésekre. Műszaki munka-
közösségünk minden évben indít jól felkészült és 
alkalmas tanulókat a versenyen: ebben a tanévben 
hegesztő (2 fő), asztalos (2 fő) és gépi forgácsoló (10 
fő). Az asztalos és hegesztő tanulóink tisztességesen 
helyt álltak a megmérettetéseken. Gépi forgácsoló 
szakmában indított 10 tanuló közül 5 fő – Balla 
Richárd, Putnoki Tamás, Oros Dániel (mindhárman 
Ksz/12.) Lázár Richárd (11. C) – megszerezte az írásbeli 
vizsga alóli mentességet, amit 60% feletti teljesítménnyel 
lehetett elérni. 

Magyari Attila (Ksz/12.) tanuló nemcsak a megyei 
írásbeli fordulót teljesítette sikeresen, hanem 
továbbjutott a középdöntőbe, ami 2018. március 6-án 
volt Esztergomban. Jól sikerült vizsgamunkája után 
kiderült: bejutott az országos döntőbe.  

2018. április 11-12-én – szintén Esztergomban – már 
csupán nyolc tanuló mérhette össze előzetesen 
megszerzett szakmai felkészültségét. 

Az eredményhirdetésre április 25-éig kellett várni, s 
Budapesten, a Szakma Sztár Fesztivál gáláján a dobogó 
III. fokára  állhatott Attila.

Sikerének kovácsai voltak: Demeter István és Borók 
Imre tanár urak (elmélet), a Borsodi Műhely Kft. 
részéről Ozsváth Sándor és Kacsó Sándor gyakorlati 
felkészítő. 
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Előadások, vendégeink voltak 

Reformáció 500. 

2017. október 9-én a Vigadóban a Reformáció 500. 
évfordulója alkalmából – Bögös Jenő iskolalelkész 
meghívására – a kisújszállási baptista intézmények 
dolgozói részére egyháztörténeti előadást tartott dr. 
Mészáros Kálmán, a Baptista Teológiai Akadémia 
docense, tanszékvezető tanára. „Az anabaptizmus, a 
reformáció harmadik ága” címmel megtartott előadását 
nagy érdeklődéssel figyelte a négy baptista 
fenntartású intézmény dolgozói közössége.   

 
Víz- és emberformálta táj 
2017. november 16-án iskolánk 9. A és 10. D osztálya  

– az Arany János Városi Könyvtár tudomány napi 

programsorozatának keretében – ismeretterjesztő 

előadáson vett részt. Kovács Ágnes, a Hortobágyi 

Nemzeti Park munkatársa a Nagykunság élővilágát 

mutatta be tanulóinknak. Az interaktív előadás Víz- és 

emberformálta táj címmel Kisújszállás, Karcag, 

Kenderes határában élő, védendő madárfajokra hívta 

fel a figyelmet.  

 

 

  

Ismét fogadtuk az erdélyi diákokat 

A „Határtalanul!” pályázat keretében ismét találkoz-

hattunk erdélyi barátainkkal. Október 17-én érkeztek 

meg a négyfalusi diákok a több mint 10 órás hosszú 

útjukról. 

Másnap reggel először Nagykőrösre indultunk, majd 

Kecskemét következett. Nagykőrösön tettünk egy 

kellemes sétát a parkban, ahol megtekintettük a 

református templomot és az ottani Arany János 

Református Gimnáziumot, majd elmentünk az Arany 

János Kulturális Központba, ahol részletesen 

bemutatták Arany János életét és költeményeit.  

Az Arany-kiállítás után indultunk a kecskeméti 

Vadasparkba, ahol rengeteg állattal találkoztunk, 

mint például vidra, mosómedve, oroszlán, mókus, 

majmok stb. Az állatok „meglesése” után megnéztük  

a kecskeméti városháza dísztermét, a Cifrapalotát és a 

Malom plázát.  

Csütörtökön délelőtt az erdélyi diákok megtekintették 
Kisújszállás látványosságait, délután pedig kemény 
munkával készültünk a másnapi Arany-napra. 
Mindeközben zajlott a tökfaragó verseny is, melybe 
vendégeink is beneveztek.  
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Pénteken az iskola teljes mértékben az „Arany-napra” 
koncentrált. Délelőtt vetélkedőn volt mindenki, ahol a 
zsűritagok Duli Annamária, Szidey Szilva és Tóth 
László tanárok voltak, majd csapatokra kellett 
osztanunk egymást úgy, hogy erdélyi és illéssys diák 
is legyen egy csapatban. A vetélkedő 7+1 feladatból 
állt, amiben volt képfelismerés, keresztrejtvény, 
maradj talpon!, és ami a legérdekesebb a +1 feladat. A 
8. feladatban a csapatoknak ketté kellett válniuk, az
egyik csapatrésznek a Toldiból kellett egy részletet 
rajzolniuk, míg a másik csapatrész a belvárosban 
szelfizett Arany Jánoshoz köthető emlékművekkel 
vagy helyeken, s a képekből egy Powerpoint 
bemutatót kellett készíteni. A kora délutáni órákban 
óriási malomjátékra került sor, ami nagyon jó 
hangulatban telt, és egy drónnal is megörökítették. Az 
erdélyi és illéssys diákok Arany A fülemile című 
művét dolgozták fel. A pénteki bemutató nagyon 
nagy sikert aratott, hisz mindenki szorgalmasan tette 
a dolgát. 

Az előadást a vetélkedő eredményhirdetése követte, 
ahol az összes csapat nagyon szép eredményt és 
ajándékot kapott. 

Az eredményhirdetés után átvonultunk a Horváth-
kertbe, a búcsúvacsorára, majd a vacsora után fájó 
szívvel köszöntünk el egymástól, bízva a legközelebbi 
viszontlátásban. 

Bűnmegelőzésről fiataloknak 

2018. február 26-án iskolánk 9. évfolyamon tanuló 
diákjai prevenciós előadáson vettek részt, melynek 
megtartására Fekete András r. főtörzszászlóst, a karcagi 
rendőrkapitányság munkatársát kértük fel. 
Az interaktív program olyan aktuális témákat érintett, 
amelyekben a középiskolás korú tanulók napi szinten 
veszélyeztetve vannak önmaguk vagy mások által. Az 
előadó a közösségi élmények hasznosságára, az 
önismeret fontosságára, és egymás elfogadására hívta 
fel a hallgatóság figyelmét. A közösségi élmény-
szerzés és az igazi emberi kapcsolatok fontosságát 
próbálta hangsúlyozni. Az internet használatban 

rejlő veszélyeket, az alkohol- és drogfogyasztás témáit 
érintve hasznos tudnivalókkal térhettek haza a 
diákok. 

Trinitysek az Illéssyben 

A második félév iskolai istentiszteletét március 11-én 

tartottuk meg iskolánkban, melyen dr. Pafkó Tamás, 

a Trinity Baptista Gyülekezet lelkipásztora és a 

gyülekezet zenei csoportja szolgált. Az Istent 

dicsőítő dalok lelki szemeinket ráirányították Isten 

szeretetére.  

Az igehirdetésben három alapvető kérdéssel 

találkoztunk: Honnan jövök? Miért vagyok itt? Hová 

tartok? A Bibliában megtaláljuk ezekre a választ.

Isten szava olyan számunkra, mint egy tervrajz, mely 
által minden alkatrész a helyére kerül.  
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Ismét fenntarthatóság-környezettudatosság 
témanapot tartottunk 

Szakgimnáziumi osztályaink részére 2018. április 27-

én immár második alkalommal rendeztük meg a 

fenntarthatóság-környezettudatosság témanapot. 

A nap folyamán tanulóink felfrissítették eddigi 

tudásukat e témában, s bízunk benne, hogy sok új 

ismerettel is gazdagodtak a különböző feladatok 

megoldása alatt. Többek között érdekes előadást 

hallhattak a víz körforgásáról Keserű Sándor tanár úr 

tolmácsolásában, aki kiemelt figyelmet fordított a 

túlfogyasztás és a felelőtlen felhasználói magatartás 

következményeire. 

Kipróbálhatták ügyességüket a hulladékok szelek-

tálásánál, tesztelhették tudásukat a komposztálás 

folyamatában, kreativitásukat pedig PET-palackok 

madáretetőként való újrahasznosításakor tehették 

próbára. A munkaremekeket élelemmel megtöltöttük, 

majd az udvaron közösen elhelyeztük, s örömmel 

figyeltük, ahogy a kis madárkák birtokba veszik őket. 

Bízunk benne, hogy a környezettudatosabb magatartás 

nemcsak ezen az egy napon mutatkozott meg diákjaink 

gondolkodásmódjában, hanem jövőbeni cselekedeteiket 

is e szemléletmód fogja irányítani majd. 

Ünnepi alkalmak 

Iskolánk megemlékezése október 6-án 

A 2017-es esztendőben iskolánkat kérte fel 
Kisújszállás Város Önkormányzata és Képviselő-
testülete, hogy a városi ünnepségen emlékműsorral 
tisztelegjen a 168 évvel korábban kivégzett hősökre. 

A Keserűné Ébner Tünde tanárnő által koreografált 
műsor méltó és megrendítő módon idézte fel a 
„szörnyű napokat”.  

Az előadás résztvevői: Bernáth Ibolya, Borók Gergő, 

Csípő Sára, Czakó Krisztián, Deák Attila, Gál Dóra, Garai 

Sándor, Hajnal Zoltán, Horváth Dóra, Kiss Réka, Kun 

Gergő, Monoki Imre, Nánási Dávid, Pápai Norbert, Szabó 

Ábel, Szabó Ádám, Szűcs Dávid, Tóth Erik, Vitárizs Kitti. 
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Baptista Művészeti Napok 

A Vigadóban 2017 novemberében került megrende-
zésre a kisújszállási baptista intézmények (óvoda, 
általános iskola, középiskola, művészeti iskola) 
kulturális találkozója, melyen – természetesen – az 
Illéssy-iskola is képviseltette magát. 

Keserűné Ébner Tünde és Ari Katalin tanárnők 
újszerű, közös versmondással léptek fel: 7 diákkal 
együtt – Bernáth Ibolya, Csípő Sára, Garai Sándor, Kiss 
Réka, Lakatos Alexander, Piroska Szintia, Seres Szilvia – 
lélekmelengető verseket szavaltak. Majd Bernáth 
Ibolya 9. A osztályos szakgimnáziumi tanuló csodás 

 

 

énekhangjában gyönyörködhettünk, akit gitáron 
Bögös Jenő iskolalelkész kísért. 

 

 

„Háromkoronás” Illéssy-bál 

Az Illéssy Alapítvány kuratóriuma és az Illéssy 
Sándor Baptista Gimnázium, Szakgimnázium és 
Szakközépiskola 2017. november 18-án rendezte meg 
alapítványi bálját a Művelődési házban. Immár 19. 
alkalommal lehetett támogatni az alapítványi célok 
megvalósulását: 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. 

A bál házigazdáinak (Hidvéginé Kuliga Gyöngyi tanárnő 
és Toldi Attila igazgató) ünnepélyes megnyitója után 
Szász Veronika, a Baptista Szeretetszolgálat területi 
oktatási igazgatója köszöntötte a vendégeket.  

A köszöntők után hangulatos és sokszínű műsor 
következett: az „aranyos” nyolcadikos lányok 
Tündéri ír tánca, a HBH-trió zenéje, Bernáth Ibolya  

 
 
9. A osztályos szakgimnáziumi tanulónk éneke, 
valamint az iskola női dolgozói közösségének 
különleges és újszerű produkciója vastapsot váltott ki. 

 
Tatár Zoltán alpolgármester úr pohárköszöntője után 
a kulináris élvezetek következtek. Az est és éjszaka 
folyamán a Belami zenekar szórakoztatta a 
közönséget. A minden korábbinál értékesebb 
tombolahúzás időtartamára pihentek meg a táncoló 
talpak. 

 
Szalagavató 2018 

Végzős tanulóink különös izgalommal várták a 2017. 
december 8-a, péntek délutánt. A ballagás előtti 
legfontosabb eseményre gyűltek össze szeretteik 
kíséretében. Elérkezett az a pillanat, amikor a szakmai 
és érettségi vizsga előtti célegyenesbe fordultak. Az 
osztályfőnökök feltűzték a szárnyaik alá vett 
diákjaiknak iskolánk szalagját.  

A város és a fenntartó vezetőségének ünnepélyes 
köszöntése után Toldi Attila igazgató úr köszöntötte a 
végzős diákokat. 
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A diákok nevében Csípő Sára 12. A osztályos tanuló 
búcsúzott. Ezt követően a jelenlévők meghallgat-
hatták Bernáth Ibolya 9. A osztályos tanuló énekét – 
Pintér Béla: Hazamegy a vándor címmel, zongorán 
kísérte Bögös Levente. 

Az ünnepélyes szalagtűzés után a végzősök bécsi 
keringőjében gyönyörködhetett a közönség, majd a 
12. A osztályos tanulók fergeteges tánc egyvelegét
hatalmas tapssal jutalmazta a közönség. 

Illéssysek ünnepe a redemptiós versenyen 

Ismételten összeállt az Illéssy egyik nyerő csapata, 
hogy a jászkun redemptió 273. évfordulója emlékére 
rendezett helytörténeti vetélkedőn megmérettesse 
magát. A Konok kunok, név szerint Acsádi Zsolt, Cs. 
Nagy István és Nagy Imre 2018. május 8-án 
Kunhegyesen 6 iskola diákjaival való versenyben az 
előkelő III. helyezést érték el. A Zádor és Ágota című 
mondáról szóló totó és egy, a kunok magyarországi 
történetéről írt esszé csak ugródeszka volt a szóbeli 
döntőbe való jutáshoz. 

A vidám hangulatú verseny első három feladatának 
elvégzését követően a csapat az élen állt. Jól töltötték 
ki az elméleti ismereteket mérő totót.  

Az igaz-hamis játékban és az azt követő feladatokban 
is jól teljesítettek. A jó kiállás, talpraesettség és az 
Illéssy szellemisége meghozta az újabb sikert. 
Felkészítő tanáruk: Perneki Adél tanárnő. 

Ballagás 

Ballagtunk… 

2018. május 4-én 15 órakor, végzős diákjaink számára 
utoljára szólalt meg a csengő. A zászlóátadás után 
Garai Sándor 11. A osztályos tanuló szavalatát 
hallgathattuk meg. Toldi Attila igazgató úr búcsú-
beszédében felelevenítette a közösen töltött tartalmas 
éveket, majd – zárszóként – Isten áldását kérte a 
vizsgázók számára. A végzős diákok nevében Csípő 
Sára 12. A osztályos tanuló búcsúzott, majd Kiss Réka 
11. A osztályos tanuló, az itt maradó diákok nevében
köszöntötte és búcsúzott a ballagó diákjainktól. 

Az idei Pro Schola-díjat Gergely Zita 13. A osztályos és 
Csípő Sára 12. A osztályos tanulók vehették át Hajdu-
Ráfis Tamás tanár úrtól és Toldi Attila igazgató úrtól. 
Mindkét tanuló aktív közösségi munkájáért, a sok-sok 
versenyen elért eredményért, jeles tanulmányi 
eredményükért és példamutató magatartásukért 
részesült az elismerésben. 

Ebben az évben ismét átadásra került a diák-
önkormányzat által alapított diákönkormányzati 
különdíj, melyet Kovács Ibolya 13. A osztályos tanuló 
vehette át az iskoláért és a tanulóközösségben végzett 
munkájáért. Az ünnepség végén jutalomkönyveket 
vehettek át a tanulmányi eredményekben, verse-
nyeken és sportban kiemelkedő tanulók. Az SZKTV 
versenyen eredményesen szereplő tanulók az Illéssy-
alapítvány pénzjutalmában részesültek. 

14. oldal Illéssy Évad 



ELBALLAGTUNK… 

 
12. A osztály, osztályfőnök: Szidey István 

 
11. C osztály, osztályfőnök: Garaguly János 
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11. D osztály, osztályfőnök: Hajdu-Ráfis Tamás 

 

13. I osztály, osztályfőnökök: Rádai Mária 
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Ksz/12. osztály, osztályfőnök: Somogyiné Harmati Angéla  

 

13. A és 14. A osztály, osztályfőnök: Hidvéginé Kuliga Gyöngyi 
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Kirándulások 

Illéssysek nyugat-európai szakmai gyakorlaton 
Portugáliában 

Kaland és kihívás várt arra a 12 tanulóra, akik sikeres 
Erasmus+ pályázatunknak köszönhetően a 
portugáliai Barcelos környékén vettek részt 
háromhetes szakmai gyakorlaton július 29. és 
augusztus 19. között. Érthető izgalommal, 
várakozással készült mindenki az útra, hiszen a 
legtöbben nem ültek még repülőn.  

A szálláshely egzotikus növényekkel körülvett, 
hangulatos táborban volt, ahol a szabadidő eltöltésére 
úszómedence, futballpálya és egy biliárdozásra, 
pingpongozásra, csocsózásra alkalmas terem is 
rendelkezésre állt. Hét szakács- és pincértanuló az 
Atlanti-óceán partján fekvő Apúliában kisebb 
éttermekben, három vendéglátóipari szakgimnazista 
ugyanott egy szállodában töltötte gyakorlati idejét, 
ketten pedig a táborhely konyháján segítettek. A 
kommunikáció nyelve elsősorban az angol volt, s bár 
a helyiek közül sem mindenki értett angolul, illetve a 
diákok között is akadtak, akik csak németül tanulnak, 
a vendégszerető, készséges portugál vendéglátók 
minden nehézségen átsegítették őket. 

 
A program helyi koordinátora segített megszervezni a 
szabadnapokat. Busszal bejártuk a környék nevezetes, 
történelmi emlékekben gazdag városait. Mindenhol 
idegenvezető mutatta be a fontosabb, történelmi, 
művészeti jelentőséggel bíró épületeket, 
műemlékeket, vagy éppen sétahajózásra vitték a 
társaságot a Douro folyón. A program nemzet-
köziségét erősítette, hogy olasz diákokkal is össze-
ismerkedtünk a szálláshelyen. 

Ez a három hét egészen biztosan maradandó élmény 
volt minden résztvevő számára. 

 

 
Illéssysek nyugat-európai szakmai gyakorlaton 
Németországban 

Sikeres Erasmus+ pályázatunknak köszönhetően 12 
diák (9 gépi forgácsoló és 3 hegesztő tanuló)  
2017. augusztus 13-26-ig kéthetes németországi 
szakmai gyakorlaton vett részt a Drezda melletti 
településen, Grossenhainban. 

Az első héten hegesztési feladatokat végeztek, mely 
során a 3 hegesztő diáknak sikerült egy nemzet-
közileg is elismert hegesztővizsgát is letennie! A 
vizsga két részből állt: tesztfeladatot kellett 
megoldaniuk és vizsgamunkát kellett elkészíteniük. A 
második héten gépi forgácsoló tanműhelyben 
dolgoztak, itt egy kisteherautót kellett elkészíteniük. 
Ez a komplex feladat több műveletet igényelt: fúrás, 
menetfúrás, esztergálás, stancolás, kézi és gépi 
munkák. Tanulóink fegyelmezetten tevékenykedtek 
az ottani oktatók nagy megelégedésére, így örömmel 
fogadták őket két fémipari céglátogatáson is.  

A hétvégi szabad program keretén belül Meissen és 
Drezda nevezetességeit tekintették meg. Láthatták, 
hogyan készül a híres meisseni porcelán, illetve 
megcsodálták a két város építészeti és kulturális 
nevezetességeit. 

 
Tanulóinknak felismerték, mennyire fontos az idegen 
nyelv ismerete. Az ottani oktatóink nagyon kedvesek 
és barátságosak voltak. A hétvégi programok jól 
megszervezettek, érdekesek voltak. 
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A Diákönkormányzat hírei 

Fecskeavató 

Új ötlettel állt elő az iskola Diákönkormányzata: 
legyen egy egész hét szentelve az intézmény 
„Fecskéire”, a 9. évfolyamos tanulókra. Az órák 
szüneteibe csempésztük bele a vicces feladatokat. 
Reggelente valamilyen különös iskolatáskában – 
krumplis zsák, szemetes zsák, vödör – kellett hozni a 
tanszereket. Néha nem hétköznapi ruhát kellett ölteni. 
Volt nap, mikor tejfölevésben jeleskedhettek a 
fiatalok, talicskázni tanulhattak és szelfi-készítésben is 
kipróbálhatták magukat (az igazgató úrral készült 
szelfi dupla pontot ért - volt osztály, akinek sikerült 
„elkapni” igazgató urat). Like vadászat és lufi-
durrogtatás is volt a feladatok között. 

Kíváncsian várták a felsőbb évesek, hogy milyen 
dicsőítő versek hangoznak el az iskolarádióban és 
milyen táncot lejtenek a Fecskék a szünetekben. 

 

 

Örültek a diákok, hogy az osztályfőnökök is 
bekapcsolódtak a napi feladatokba, és segítették 
osztályukat a siker felé. Utolsó nap az esküvel 
bizonyították, hogy teljes jogú diákjai lettek iskolánk 
közösségének.

 
 
Iskolarádió 

Szeptember elején az iskola diákönkormányzati 
gyűlésén felvetődött a kérdés, hogy mivel lehetne 
felpezsdíteni az óraközi szüneteket. Az ötletet, 
miszerint indítsunk be iskolarádiót, mindenki nagy 
örömmel fogadta. Így nem volt más hátra, mint 
megvalósítani! Egy lelkes kis csapat összeállt, 
és néhány nap múlva felcsendültek a dallamok. 15 év 
után az első műsorunk a kívánságkosár volt, melyre 
közel 100 kívánság érkezett. Az Iskolarádió 
szerkesztősége a diáktársak nagy megelégelésére 
gondoskodott egész évben a szünetek hangulatának 
feldobásáró 

 

 
 
Farsang az Illéssyben 

Diákönkormányzatunk lelkes tagjai ismét gondoltak 
egy merészet. A gondolatot tett követte, és a diákok 
szervezkedni kezdtek. Régi vágyuk volt, hogy 
farsangi hangulatba öltöztessék az iskolát, s ehhez a 
Sulirádiót hívták segítségül. Egy héten keresztül 
toborozták a bátor diákokat, hogy február 23-án 
megvalósulhasson a nagy átalakulás! 

Péntek délután először elcsendesedett, majd ismét a 
diákok hangjától lett hangos az iskola aulája. A 
közönség (szurkolótábor) izgatottan várta 

a pillanatot, mikor lépnek elő a csapatok az öltözőből, 
és nagy tapssal fogadtak minden jelmezbe öltözött 
diákot. A bemutatkozás után indult a csapatverseny, 
melyben volt kosárra dobás, aktivity, darts, illetve 
megismerkedhettek egy nyelvtörő feladattal, melynek 
neve eszperente.  

A 11. A osztály fergeteges műsorral nyert egy 
csokoládétortát! A csapatverseny díjai: bowling, 
mozijegyek és strandbelépők. Ezen a délutánon egy 
bátor versenyző sem maradt díj nélkül. 
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Megemlékezés... 

A 2017/2018-as tanév nagy veszteséggel indult 
iskolánkban Márta István tanár úr halálával. Ő volt az 
a szakember, aki az iskolai, 2006-ban indult 
szakácsképzés szakmai megalapozója volt, illetve a 
magyar konyha hagyományainak jeles őrzője és 
továbbörökítője. Diákjait mindig lelkiismeretesen 
oktatta a szakma fortélyaira, s számos versenyre is 
felkészítette őket. Emellett részt vett az iskola 
közösségi életében, táboroztatott, szervezte a tanórán 
túli közös programokat, s az Illéssy-bálra is 
rendszeresen készült valamilyen meglepetéssel. 
Ezeket a fontos jellemzőket örökítette meg az a 
gránittábla is, melyet Bocskai Magdolna szülő és Oros 
Tamás ajánlott fel és készített el. 

A család, a munkatársak és tisztelők 2017. szeptember 
22-én avatták fel – Toldi Attila igazgató emlékező 
gondolatait követően – az emléktáblát és a 

szakmai életút egy-egy pillanatait felelevenítő 
tablót, munkatársunk egyik kedvenc eseményének, a 
Kivilágos Kivirradtig Fesztivál előestéjén. 

Iskolánk megőrzi és ápolja Márta István kollégánk 
emlékét.

Posztumusz Díj 

Szenczy Sándor elnök úr, a Baptista Szeretetszolgálat 
képviseletében 2017. november 16-án Márta István 
tanár urat posztumusz Ócsai Nagy Pál Díjban 
részesítette a gyermekek harmonikus személyiség-
formálásában végzett kiemelkedő munkájáért.  

A legmagasabb baptista oktatási elismerést azon 
személyeknek adományozzák, akik tevékeny-
ségükkel, személyes példamutatásukkal kifejezték 
elhivatottságukat életpályájukon. Márta tanár úr 
méltó volt a díjra. 

A díjat özvegye, Márta Istvánné és fia, Márta Renátó 
vette át a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem 
Bartók Béla Zeneművészeti Szakgimnáziumában. 
A díjátadásra elkísérte őket Toldi Attila igazgató is.  

. 

Illéssy Évad 
az Illéssy Sándor Baptista Gimnázium, 

Szakgimnázium és Szakközépiskola kiadványa 
Megjelent 2018 májusában, 150 példányban. 

Főszerkesztő: Toldi Attila igazgató 
Szerkesztők: Csordás-Tán Eszter és Varga Anikó 

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

: (59) 321-329 : illessy@illessy.sulinet.hu 
Web: http://illessy.baptistaoktatas.hu 
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Diákönkormányzati napok az Illéssyben 
A Diákönkormányzat az év végéhez közeledve idén is 
megszervezte a „tanulásban megfáradt” diákok 
részére a már hagyománynak számító Illéssy-
napokat. A tanulást leváltottuk szabadidős 
tevékenységekre. Az első napon osztály- és 
csapatszinten folyt a verseny, melyben voltak 
ügyességi és szellemi feladatok. A napot vicces 
vetélkedővel zártuk. 

 
A második napra egy „Próbáld ki magad más 
szakmákban!” programot szerveztünk. Reggeltől 11 
bográcsos vagy tárcsás étel illata töltötte meg az  

Illéssy udvarát, és közben az iskola különböző 
pontjain lehetett kézműveskedni.  

Voltak, akik a fatetoválás, voltak, akik az ördöglakat 
készítés rejtelmeiben merültek el. Emellett palacsinta- 
és koktélkészítés is színesítette az utolsó „tanítási” 
napot. 

 
Nagy megtiszteltetés érte iskolánkat, hogy 
idelátogatott Erdős Hanna, többszörös világ- és 
olimpiai aranyérmes mestercukrász. Egy egész 
délelőtt tanulhattak diákjaink Hannától. Köszönjük!  

 

Erdélyi kirándulás 

Iskolánk a Határtalanul! pályázat keretében ismét 
meglátogatta erdélyi testvériskolánkat, a négyfalui 
Zajzoni Rab István Elméleti Középiskolát.  
A kirándulás programjai Arany János születésének  
200. évfordulója köré épültek. Utazásunk első 
megállója Nagyszalonta volt, ahol a Csonka-
toronyban kialakított Arany János Emlékmúzeumot 
látogattunk meg. Ezt követően megkoszorúztuk a 
költő impozáns szobrát is. 
A következő nap hegymászással folytatódott. 
Románia egyik legmagasabb hegyét, a Bucsecset 
másztuk meg. Mivel a felvonó nem működött, 
szervezett terepjáró csoport vitt fel bennünket az 
alaptáborig, majd 22 km-es gyalogtúra várt ránk a 
csúcsig. A hegy csúcsán több érdekes szikla-
képződményt láthattunk, köztük volt a híres Szfinx és 
a gomba alakú sziklaképződmény. A napot Románia 
legszebb kastélyának meglátogatásával zártuk 
Sinaian. A Peles-kastély különlegességei közé tartozik 
a 160 szoba és 30 fürdőszobából álló komplex 
belsőtér, amelynek egy részét rejtett ajtókon keresztül 
közelíthettük meg. A nap végén a tömösi emlékművet 
koszorúztuk meg, ahol egy helyi diák tartott idegen-
vezetést. A 3. napon a Hétlétra szurdokon keltünk át, 
majd Brassó városában tettünk látogatást.  
 
 
 

 

Megnéztük a Fekete templomot, ahol az építmény 
különleges belső kialakítását és a Fekete Szűz Mária 
festményt csodálhattuk meg. Az egyedülálló török 
szőnyeggyűjtemény, amely a templom falait 
díszítette, lenyűgözött bennünket. 

 

A negyedik napon iskolai majálison pihenhettük ki  
az eddigi túráink fáradalmait. Együtt lehettünk 
erdélyi diáktársainkkal, közösen főzhettünk és 
különböző foglalkozásokon, versenyeken, szórakoz-
tató feladatokban vehettünk részt. A búcsúvacsorán 
megköszöntük vendéglátóinknak a kedvességüket, 
türelmüket, túravezetésüket és az itt eltöltött 
fantasztikus élményekben gazdag kirándulásokat. 

    Garai Sándor 11. A osztályos tanuló 
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Újabb Miniszteri elismerés! 

2013-ban Dr. Hoffmann Rózsa köznevelésért 
felelős államtitkártól, 2016-ban Balogh Zoltán emberi 
erőforrások miniszterétől, majd a sort folytatva,  
2018. június 1-jén iskolánk újabb miniszteri 
elismerésben részesült. Toldi Attila igazgató úr 
„kiemelkedő hatású oktatási-nevelési munkájáért, 
valamint a pedagógiai gyakorlatot segítő kiemelkedő 
tevékenysége elismeréseként Apáczai Csere János-
díjban részesült”. A díjat pedagógusnap alkalmából 
prof. dr. Kásler Miklós emberi erőforrás miniszter  
és dr. Maruzsa Zoltán köznevelésért felelős helyettes 
államtitkár adta át Budapesten. 

 

 

Ifjú szakmunkásokat avattunk a Vigadóban 

A néhány éve újraélesztett hagyomány idén is 
folytatódott - 2018. június 1-jén rendeztük meg a 
szakmunkásavató ünnepséget a Vigadóban. Az 
ünnepélyes zászlóbehozatal és Toldi Attila igazgató 
úr köszöntője után az Illéssy Alapítvány által odaítélt 
Illéssy Sándor-díjak átadására került sor. Eperjesi 
Judit, és rajta keresztül a SPAR Magyarország Kft., 
valamint Tóth László igazgatóhelyettes, 
cukrászoktató kollégánk odaadó és áldozatos 
munkáját, amelyet a jövő szakembereinek 
felkészítésében végeztek. A díjak átadása után dr. Szél 
András, Kisújszállás aljegyzője és Szász Veronika, a 
Baptista Szeretetszolgálat területi igazgatója mondott 
köszöntőt, majd Szabó Zoltán a Jász-Nagykun-
Szolnok Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 
képviseletében jelképesen átvette a szakembereket a 
megye és az ország gazdasága számára. Végzős 
diákjaink nevében Kovács Ibolya 13. A osztályos 
tanuló mondott szívhez szóló búcsúbeszédet. 

Ezt követően Toldi Attila igazgató úr ismertette a 
szakmai vizsgák eredményességét, miszerint a 
vizsgán megjelent 78 tanuló eredményes szakmai 
vizsgát tett. Szakmunkásavató ünnepségünkön sok 
diákunk a szakmunkás-bizonyítvány mellett 
átvehette képzőhelye, a Borsodi Műhely Kft., a 
Horváth Kft. vagy a Präzi Hungária Kft. 
képviselőinek ajándékát és állásajánlatát is.  

 

 

Illéssysek műsora a nemzeti összetartozás napi 
városi megemlékezésen 

A 2017/2018-as tanévben iskolánk két alkalommal  
is műsort adott az önkormányzat városi meg-
emlékezésein. Az október 6-ai után június 4-én,

 a városi összetartozás napján is illéssys diákok 
idézték fel nemzeti múltunk fájdalmas időszakát.  
A műsort Perneki Adél tanárnő állította össze, s a 
részt vevő diákokat: Acsádi Zsolt, Bakó Dorina Petra, 
Bernáth Ibolya, Kiss Réka, Piroska Szintia,  
Varga Anna. 

 
 
Tehetségműhelyek eszközfejlesztése 

Intézményünk 800 ezer forint támogatást nyert  
a tehetségműhelyek eszközfejlesztésére az NTP-TFJ-
17-0019 azonosítószámú pályázat keretében.  
A rendelkezésünkre álló összegből a nyelvi 
tehetségterület fejlesztéséhez angol és német  
nyelvű szókártyákat, a gasztronómiai tehetség-
területhez konyhai robotgépeket, gázrezsókat, 
marcipánmodellező és zöldségdíszítő eszközöket, 

a matematikai-logikai tehetségterület fejlesztéséhez 
sakk-készletet és sakkórákat, az interperszonális 
képességterülethez történelmi társasjátékokat, 
vezeték nélküli fejmikrofonokat és kreativitást 
fejlesztő kártyajátékokat vásároltunk.  

22. oldal Illéssy Évad 
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