
Köszöntő

2014-ben indítottuk útjára, és immár nyolcadik alkalom-

mal vehetjük kézbe az Illéssy Évad című iskolai újságot, 

amely most a 2020/2021. tanév történéseibe vezeti be 

az olvasót. 

Ismét kivételesre sikeredett az 51. tanévünk. A szep-

tember 1-jei tanévnyitón még azon örvendeztem, hogy 

a 2020 tavaszán elrendelt egészségügyi veszélyhelyzet 

után újra diákokkal és tanárokkal népesült be az iskola. 

Az öröm nem tartott sokáig –, bár az első hullámot úgy 

élte meg iskolánk, hogy csupán hírből hallottunk 

a koronavírusról –, a kora ősszel kibontakozó második 

hullám azonban már erőteljesebben éreztette hatását, és 

eljött november 11-e, amikortól újra a digitális munka-

rend kényszere szakadt ránk. Az iskolavezetés még 

időben érzékelte ennek ártó következményeit, és 

decembertől, kihasználva a döntéshozók által biztosított 

lehetőségek maximumát, legalább a tanulmányokban 

meghatározó szerepet játszó érettségi és szakmai tantár-

gyakból biztosítottuk az iskolai kiscsoportos felkészítést. 

Ha sorba vesszük a veszteségeket: a szalagavatóból lett 

egy jó ütemérzékkel megtartott szalagtűzés, bár szülők 

és tánc nélkül. Amit 2020-ban egyszerinek hittem, 

a digitális ballagás ebben a tanévben is megismétlődött. 

Elmaradt az együtt töltött évek egyik legszebb 

eseménye, a szülők, rokonok, barátok előtt történő 

ünnepélyes felvonulás, a ballagási nóták közös éneklése. 

A vírus ellopta a közösségi programokat, ünnepeket, 

kirándulásokat, az Illéssy Gasztro Kupát, a Nagykun 

Diák Sportviadal izgalmát, a kortársakkal való együttlét 

örömét, a felkészülés megszokott iskolai és képzőhelyi 

heteit, hónapjait. 

Ugyanakkor nem kellett a tanítást szüneteltetni, 

a tanárok megoldották – a diákok többségének együtt-

működésével – a felkészítést. És szó szerint túléltük 

a második és harmadik hullámot is, miközben mindenki 

tud rokoni vagy ismerősi körből a vírus következmé-

nyeként elhunytról megemlékezni, nálunk sem diák-

jainkat, sem szüleiket, sem dolgozói közösségünket nem 

érte veszteség. 

S hogy ne csak a negatív szóbeli festéssel éljek, örömmel 

számolok be a beiskolázási eredményünkről. Új mód-

szerekkel és „fegyvertárral” vonultunk fel a beiskolázás 

hadmezejére, és az április végi seregszemlén meg-

állapítottuk, hogy létszámában egy gyarapodó diák-

csapattal vághatunk majd neki a következő tanévnek.

Ebben az „eseménytelen” tanévben sem voltunk híján 

az elismerésekben. Tóth László igazgatóhelyettes tanár 

úr a Magyar Nemzeti Gasztronómiai Szövetség 

Elnöksége által adományozott Gasztronómiáért érdem-

érmet vehette át. 

Sasné Oláh Szilvia iskolatitkárunknak pedig a Baptista 

Szeretetszolgálat Elnöksége A közösség önzetlen szolgála-

táért-éremmel ismerte el több mint két évtizedes 

munkáját. 

Az Illéssy Alapítvány 2021 februárjában arról döntött, 

hogy Illéssy Sándor-díjjal ismeri el az Illéssy Sándor 

Baptista Középiskola fejlődéséért és fejlesztéséért 

végzett munkáját két tanárunknak. 

Ari Katalin tanárnő az iskola tantes-

tületének 2008-ban lett tagja. Mindig 

arra törekedett, hogy tanulóink 

szakmaszerető szakemberekké válja-

nak, akik ismerik mesterségük 

csínját-bínját, és megállják helyüket 

a munka világában. 

Iskolánk sokszínű szakmakínálatán belül a kereske-

delmi képzésben dolgozott, ahol eredményesen 

készített fel több tanulót is regionális és országos 

versenyekre. Minden iskolai verseny és rendezvény 

lelkes segítője volt. Olyan kolléganő, aki teljes ener-

giával csatlakozott a többiekhez, erősítve a csapatot, 

mert a közösség számára mindig előre rangsorolódott. 

Monoki Kálmán tanár úr 2004 

szeptemberétől dolgozott iskolánk-

ban. A faipari tanműhelyben töltött 

évek alatt sokat fejlődött a tanulók 

kitartása, munkafegyelme. Ő maga is 

nagy hangsúlyt fektetett a rendre, 

az elvégzett munka színvonalára. 

A szakmai vizsgákra, a Szakmasztár 

versenyekre folyamatosan nagy gonddal és 

eredményesen készítette fel tanulóit. Az asztalos 

szakma kifutása után kollégiumi nevelőként nagy 

gondot fordított a rábízott kollégista tanulóinkra, 

segítette őket a tanórákra történő felkészülésben. 

Iskolánk tárgyi környezetének szépítésében a leg-

aktívabb munkatársak közé tartozott.  

Szeretettel gratulálunk az ünnepélyes szakmunkás-

avatón átvett, a közösség megbecsülését  

jelentő díjakhoz! 
Toldi Attila igazgató 



Elismerések 

Gasztronómiáért érdemérem 

2020 nyarán Tóth László igazgatóhelyettes tanár úr egy 

igen rangos kitüntetést vehetett át a Magyar Nemzeti 

Gasztronómiai Szövetségtől: a Gasztronómiáért 

érdemérmet. Az elismerést több világ- és olimpiai 

versenyen való kiemelkedően eredményes rész-

vételével érdemelte ki. 2018-ban világbajnoki arany-

érmet szerzett Luxemburgban. 

Fenntartói elismerés

Iskolatitkárunknak, Sasné Oláh Szilviának a Közösség 

önzetlen szolgálatáért érmet adományozta a Baptista 

Szeretetszolgálat elnöksége kiváló, elhivatott szakmai 

munkája elismeréseképpen. 

"A Baptista Szeretetszolgálat azzal a céllal alapította díjait 

2013-ban, hogy az általa fenntartott intézményekben, 

a központban és az Alapítványnál dolgozó, kiváló szakmai 

tevékenységet végző kollégáit elismerje és megköszönje 

áldozatos munkájukat. Hálásak vagyunk, hogy Te is olyan 

hittel és szakértelemmel dolgozó, elhivatott kollégánk vagy, 

aki példakép saját közösségében és az egész Szeretet-

szolgálat előtt!" 

Fejlesztések 

Ismét szépült az iskolánk 

A pandémia időszakát fel-

használtuk az iskola aulájá-

nak megújítására is, az ötven-

éves sötét lambériát moder-

nebb burkolat váltotta fel, és 

új színt is kapott a belső tér. 

2. oldal Illéssy Évad 



Versenyek, tehetséggondozás 

Pacsirta „lakik” az Illéssyben 

Simon Éva tanulónk, akinek kiemelkedő énektudását, különlegesen szép 

hangját tavaly ismerhettük meg, idén is folytatta eredményes szereplését 

a különböző ének- és hangszeres versenyeken, amíg a járványügyi helyzetben 

lehetőség nyílt ezek megrendezésére. Augusztusban, Egerben a Kóta 

Aranypáva minősítő versenyén már a negyedik Országos Aranypáva díját 

nyerte el, valamint harmadszor is 

megkapta a Kóta Gála országos 

különdíját. Szeptemberben Berety-

tyóújfaluban a II. Diószegi Nem-

zetközi Népzenei Versenyen 

arany, illetve kiemelt arany minősítést szerzett ének és klarinét 

kategóriákban. 

Kunok nyomában 

Szeptembertől versenyfelkészítő szakkör indult be, ahol 15 diák számára nyílt lehetőség, hogy elmélyüljenek 

a kunok történelmében. Tanulmányozták a rokoni szálakat, IV. Kun László nevének eredetét, a redemptio 

folyamatát, a kunkapitányok feladatait, öltözködési szokásaikat. Az iskolai foglalkozásokon túl a Morgó-csárdát és 

a Tájházat is meglátogatták. A program a „Tehetségek Magyarországa” című projekt keretében valósult meg Perneki 

Adél tanárnő vezetésével. 

Illéssy Évad 3. oldal



 

Európai Diáksport Nap 

Szeptember 25-én megünnepeltük az Európai Diáksport 

Napját (ESSD), amely magyar kezdeményezésből nőtte ki 

magát nemzetközi eseménnyé. A kezdeményezés célja, 

hogy a tematikus napra regisztráló iskolákban legalább két 

órát sportoljanak a diákok. Az évszámhoz kötődően az első 

feladat a 2020 méteres futás volt, ezt követően pedig 

iskolánk sportudvarán és a városi sportpályán folytatódott 

program labdarúgással, tollaslabdázással, pingpongozással, 

szabadtéri kondizással. 

Sikeres súlyemelőink 

Daku Zoltán és Kémeri Mihály, akik a Kisújszállási 

Súlyemelő és Szabadidő Sportegyesület tagjai 

(edzőjük Szabolcsi Károly), a korosztályos Országos 

Bajnokságon értek el szép sikert. Mindketten 4. 

helyezést értek el a népes mezőnyben. 

Vitaverseny 

Kocsis Csenge, Oláh Melánia, Táborosi Emese, Major Anett, Széll Kata és Kovács Márk 10. évfolyamos vendéglátás-

szervező tanulóink a fenntartónk felhívását elfogadva, beneveztek egy vitaversenybe. Hosszas felkészülés után 

februárban a velencei Zöldliget Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Baptista Gimnázium csapatával kellett 

megküzdeniük az online megrendezett viadalon. Ha a győzelmet nem is sikerült megszerezni, így is nagyon 

hasznos tapasztalatokkal gazdagodtak a résztvevők a vitakultúrájuk fejlesztésével kapcsolatban.  

4. oldal Illéssy Évad 



 

Őszi tanulmányi kirándulások, előadások, szalagtűzés 

A Csodák Palotájában 

Ebben a tanévben is több tanulmányi kirándulás megszervezésére nyílt lehetőség különféle nyertes pályázatainknak 

köszönhetően. Októberben a „Régi és új, avagy a modern technika alkalmazása az iparművészetben” című 

pályázatunkra kapott támogatásból tehetségműhelyünk 18 tagja az első tematikus kirándulásuk alkalmából 

Budapestre, a Csodák Palotájába látogatott el. A résztvevők megtekintettek egy természettudományos kiállítást, 

meghallgattak egy kísérlettel egybekötött előadást és kipróbálták a különleges interaktív játékokat. Különösen 

szórakoztatónak találták a Richter Gedeon Laborban tartott foglalkozást, ahol megtudták, miként lehet a mobil-

telefonjaikat hangok és színek mérésére, érzékelésére vagy hologram készítésére használni, továbbá azt, hogy 

hogyan lehet kémiai kísérletekhez felhasználni a leghétköznapibb, a háztartásokban is előforduló anyagokat, 

eszközöket. 

„Népies” kirándulás 

Novemberben a „Régi és új, avagy a modern technika 

alkalmazása az iparművészetben” tehetségprogram 

keretében tehetségműhelyünk tagjai újabb tematikus 

kiránduláson vettek részt, ezúttal Miskolcon. Itt egy 

múzeumi látogatás során megnézhették a Kárpát-

medence legnagyobb népviseleti gyűjteményét, 

valamint a népi kismesterségeket bemutató kiállítást. 

Illéssy Évad 5. oldal



A Petőfi Irodalmi Múzeumban 

Szintén egy sikeres Nemzeti Tehetség Program pályázatunknak köszönhetően két további tematikus kiránduláson is 

részt vehettek diákjaink. A pályázat témája „A magyar anyanyelvi, valamint a Magyarországon élő nemzetiségek 

anyanyelvi identitás megőrzését célzó tehetséggondozó programok támogatása” volt. Ehhez a témakörhöz 

illeszkedve az első kirándulás célpontja a Petőfi Irodalmi Múzeum volt Budapesten, ahol egy interaktív 

foglalkozáson Petőfi életével és alkotásaival kapcsolatban szerezhettek új információkat a résztvevők, majd 

a Madách Színházban megnézték a Mamma Mia című musicalt Csordás-Tán Eszter és Keserűné Ébner Tünde 

tanárnőkkel. 

Kazinczy nyomában 

A második kirándulás alkalmával az úti cél Szép-

halom és a Magyar Nyelv Múzeuma volt. Itt is 

lehetőség nyílt egy interaktív tárlat megtekintésére, 

melynek témája Arany János Toldija volt. A legemlé-

kezetesebbnek a szabadulószoba bizonyult, ahol 

Kazinczy kéziratát kellett kimenteni a tűzvészből. 

Ezután Diósgyőrbe utazott a csapat, ahol egy tárlat-

vezetés során ismerkedhettek meg a korra jellemző 

ruhaviselettel és az akkori nyelvhasználattal. 

6. oldal Illéssy Évad 



Gasztronómiai utazások…

…Szegeden és Röszkén

Gasztronómiai tehetségműhelyünk tagjai egy újabb 

sikeres pályázat révén Szegedre és Röszkére 

utazhattak el. Az „Utazás az élelmiszerek csodálatos 

világában” tehetségprogram keretében felkeresték 

hazánk egyetlen kávégép múzeumát és egy előadás 

részeként egy pörkölőüzemet is megismerhettek. 

Sajnos, a járványügyi és a HACCP előírások miatt 

csak képeken nézhették meg az ország legkorszerűbb 

számítógép-vezérlésű pörkölő berendezését, de egy 

interaktív előadáson mindenki kipróbálhatta a leg-

modernebb kézi kávéőrlőt és a pörkölés színét ellen-

őrző speciális műszert. Ezt egy könnyed séta követte, 

amelynek során Szeged főbb látnivalóival ismerkedett 

a csapat. A második napon a Café Frei üzletében igazi 

kávéspecialitásokat kóstolhattunk meg, majd tovább 

indultunk Röszkére, ahol a Paprika Molnár Fűszer-

paprika Malom és Múzeumban a szegedi paprika 

történetét ismerhették meg. 

…Miskolcon

Novemberben technikumi osztályainkból Miskolcra 

utaztunk, ahol az Aranykorona Történelmi Étterem & 

Látványpincébe látogattunk el. Lehetőség volt bejárni 

az étterem alatt lévő pincerendszert, ismerkedtünk 

a  Miskolcra jellemző gasztronómiai sajátosságokkal, 

és kürtőskalácsot is süthettünk az étterem látvány-

kemencéjében. 

Szalagtűzés 

A hagyományos szalagavatót – a végzősök tánca, a 

szülők és barátok büszke tekintete nélkül – a járvány-

ügyi helyzet miatt szokatlan módon és időben 

szervezhettük meg. 2020. október 22-én iskolánk 

udvarán került sor a szalagtűző ünnepségre, ahol 

Toldi Attila igazgató úr beszédét követően az osztály-

főnökök feltűzték a jelvénnyel összefogott szalagot, 

benne a titkos üzenettel: a szülők és tanárok 

szeretetével és közös reményével a szép és ered-

ményes jövőt illetően. 

Illéssy Évad 7. oldal



 

Európai Uniós Előadás 

Októberben az Ex Ante Tanácsadó Iroda szervezésé-

ben ismerkedhettek technikumi osztályaink tanulói az 

európai uniós pályázati lehetőségekkel, a pályázat-

írás és lebonyolítás folyamatával.  

Novemberben a Vigadóban rendezett pályaválasztási 

tanácsadással folytatódott a programsorozat. Elméleti 

pályaorientációs és szakmákat ismertető foglalko-

zások mellett interaktív workshopokon is részt 

vehettek érdeklődő tanulóink, akik előtt a felső-

oktatásban történő továbbtanulási lehetőségeket is 

felvillantották. 

E programok megszervezését Kisújszállás Város 

Önkormányzatának pályázata tette lehetővé a „Kis-

újszállás a Te otthonod” című projekten belül. 

Diákönkormányzat

Fecskehét 

Szerencsére az októberi járványhelyzet még lehetővé 

tette, hogy a megfelelő óvintézkedések megtételével 

megrendezhessük a kilencedikes osztályok „beavató”  

programsorozatát, a hagyományos fecskeavató 

hetünket. A kiemelkedően jól szereplő 9. A osztály 

pénzjutalomban részesült. 

8. oldal Illéssy Évad 



Adományozás 

Mézes meglepetés 

A Kisújszállási Térségi Szociális Otthon és Alap-

szolgáltatási Központtal kialakított jó kapcsolatunkat 

mélyítette tovább az a kis meglepetés, amit a 9. év-

folyamos szociális és vendéglátós technikumi tanu-

lóink szereztek az otthon lakóinak és dolgozóinak. 

A  diákok több száz mézes süteményt készítettek 

számukra iskolánk tankonyhájában. Az adományt 

karácsony előtt adtuk át. 

Cipősdoboz 

Ebben az éven is bekapcsolódtunk a Cipősdoboz 

akcióba, hogy örömet tudjunk szerezni néhány 

gyermek számára a karácsonyhoz közeledve. 

A  járvány miatt sajnos ezúttal csak a dolgozói 

közösség adományaiból összeállított ajándékcsoma-

gokat volt alkalmunk eljuttatni részben a saját, 

nehezebb helyzetben lévő tanulóinkhoz, részben 

a  Baptista Szeretetszolgálathoz. 

Köszönet az egészségügyi dolgozóknak 

Április 30-án kora hajnalban serény munka kezdődött 

az iskola tankonyhájában. Tóth László tanár úr 

irányításával a tanítványai és iskolánk néhány 

munkatársa szorgoskodott azon egész délelőtt, hogy 

elkészüljön 120 liter babgulyás, amelyet a karcagi 

kórház dolgozói számára ajánlottunk fel hálánk és 

köszönetünk jeleként azért a megfeszített, lelki-

ismeretes munkáért cserébe, amit több mint egy éve 

végeztek. Az ételt adagokba kiporciózva szállítottuk 

Karcagra, ahol a kórház képviselői nagy örömmel 

vették át az ínycsiklandozó adományt. 

Illéssy Évad 9. oldal



Hitélet 

A hit magánügy – mondják sokszor az emberek. Pedig ez csak részben fedi a valóságot. Magánügy, mert 

mindenkinek személyes hite van. A rokon, a barát hite nem az enyém. De a hit másrészt közügy, pontosabban úgy 

fogalmaznék, hogy közösségi ügy, mert a hit összeköt azokkal, akik szintén ugyanabban a hitben vannak, mint én. 

A keresztyén hitre ez különösen is igaz, hisz ezt írja János apostol: „amit tehát láttunk és hallottunk, azt hirdetjük nektek 

is, hogy nektek is közösségetek legyen velünk: a mi közösségünk pedig közösség az Atyával és az ő Fiával, Jézus Krisztussal” 

(1János 1,3). A világjárvány a hitélet közösségi megélését jelentősen visszavetette, így nagyobb közösségben 

egyáltalán nem volt lehetőségünk összejönni sem a gyülekezetekben, sem intézményekben. Nem volt más 

eszközünk, mint az online tér. 

Az őszi időszakban két jelentős ünnepi alkalmunk szokott lenni: az 

egyik a Reformáció emlékünnepély és a Hálaadó alkalom. Előző 

években is előfordult már, hogy e két alkalmat együtt tartottuk meg, 

most is így tettük. Dr. Steiner József, a Baptista Szeretetszolgálat 

missziói igazgatója a reformációval kapcsolatosan osztott meg néhány 

gondolatot. Toldi Attila igazgató úr elmondta, hogy az iskolában 

miért lehetünk most hálásak. Bögös Jenő hitéleti igazgatóhelyettes 

a tíz leprás meggyógyítása bibliai történet alapján szólt a hálaadásról. 

Online ünnepi alkalmunkat Bernáth Ibolya éneke és a „Köszönöm Uram” című szavalata színesítette. 

A Baptista Művészeti Napok különleges alkalom a baptista 

intézmények életében. A rendezvényt az Alapfokú Művészeti 

Iskola fogja össze, de minden baptista intézményből szerepelnek 

benne kisebbek és nagyobbak egyaránt. Idén iskolánkból két diák 

volt részese a műsornak, Simon Éva 10. A osztályos tanuló 

a „Lelkem áldd az Urat” című dallal, Bernáth Ibolya végzős 

diákunk pedig a „Valaki értem imádkozott” című verssel gazda-

gította a  rendezvényt. 

2020 tavaszán senki nem gondolta, hogy a keresztyénség leg-

nagyobb ünnepét, a húsvétot 2021-ben is hasonló módon, személyes 

találkozás nélkül ünnepeljük meg. Reménykedtünk abban, hogy egy 

év elég lesz arra, hogy életünk normalizálódjon, sajnos, nem így 

történt. Az elmúlt egy év viszont nagyon erőteljesen rávilágított 

arra, hogy az élet rendkívül törékeny és múlandó. Így a húsvét 

üzenete még nagyobb fényben tündökölhetett azzal, hogy Jézus 

Krisztus legyőzte a halált és elhozta minden megtérő számára 

az elmúlhatatlan életet. 

Végzős diákjaink is online voltak kénytelenek elbúcsúzni tanáraik-

tól, diáktársaiktól. A ballagás után néhány nappal pedig meg-

kezdődött számukra a vizsgaidőszak, melyhez Isten áldását kértük, 

hogy jó reménységgel és bizalommal induljanak el a megmérettetés 

útján. 

Ha visszatekintünk a tanévre, lehetnek hiányérzeteink, de mégis 

hálásak lehetünk, mert Isten szeretete nem változott meg felénk. 

Engedjük, hogy minden nap betöltse lelkünket ez a szinte 

felfoghatatlan szeretet azáltal, hogy Jézus Krisztus kereszthalálára gondolunk. Miattunk, érettünk, helyettünk 

vállalta, hogy megszabadulva bűneinktől Istennel megbékélve, Vele élő, valóságos közöségben éljünk. Így igazzá 

válik számunkra a 23. Zsoltár 6. verse: „Bizony, jóságod és szereteted kísér életem minden napján…” Ez a szeretet ad erőt 

nekünk a nehéz napokban is. 

Bögös Jenő hitéleti igazgatóhelyettes 

Illéssy Évad 10. oldal



Nyári tanulmányi kirándulások

Gasztronómia verseny 

A 10. A osztály két négy fős csapattal vett részt 

az Eszterházy Károly Egyetem és a Szent István 

Egyetem által meghirdetett kétfordulós online 

gasztronómia versenyen. Az első fordulóban a pin-

cérek menü-kártyát készítettek, a szakácsok pedig 

leírták az ételek technológia műveletét. A második 

fordulóban meg-filmesítették mindazt, amit az első 

fordulóban leírtak. A pincérek a terítést mutatták be, 

a szakácsok az ételek elkészítését ismertették. 

A csapatok egy 5. és egy 6. helyet szereztek. 

Recski kirándulás 

Június 4-én, a Nemzeti Összetartozás Napján egy 

népes csoport indult Recskre. A Rákóczi Szövetség 

által meghirdetett diákutaztatási pályázaton elnyert 

pénzből 63 tanuló öt kísérő tanárral utazhatott 

az egykori hírhedt kényszermunkatábor helyszínére. 

A belépéskor egy tematikus feladatlapot kaptak 

kézhez, melyre a válaszokat a munkatábor, az állandó 

és vándorkiállítás megtekintése során, valamint egy 

idegenvezető tájékoztatása alapján tudhatták meg. 

A hazafelé tartó úton még Egerben is megállt 

a csoport, ahol egy városnéző sétára is volt idő. 

Illéssy Évad 11. oldal



Egri tanulmányi kirándulás 

Tehetségműhelyünk tagjai egy egri kirándulásra indultak június 4-én „Az ízek világa, a világ ízei” tehetségprogram 

keretében. Először egy pincetúrán vettek részt, mely során több millió forint értékű borkészlet között sétálhattak és 

kipróbálhattak egy címkézőgépet is. 

Ezután a Kopcsik Marcipániát keresték fel, ahol Kopcsik Lajos Oscar-díjas, olimpiai- és világbajnok, Guinness 

rekorder mestercukrász alkotásait tekinthették meg, melyek mind cukormasszából és marcipánól készültek. 

A mester mottója: „Ha szobrász lennék, kőből faragnám a figurákat. Ha festő lennék, vászonra pingálnám azokat. De én 

cukrász vagyok…” 

A következő napirendi pont egy „gyakorlati foglalkozás” volt 

a Mr. Sushi étteremben, ahol a kisújszállási születésű séf, 

Kovács István tanította meg sushit készíteni tanulóinkat. 

Végül Szilvásváradon tettek egy hosszú sétát, 

a Fátyol-vízesést is érintve, ahol a bátrabbak 

a Szalajka-patak hideg vizébe is belegázoltak. 

A pisztrángos mellett pedig frissen kifogott 

halak füstölését láthatták. Emlékezetes, élmé-

nyekben gazdag kirándulás részesei lehettek 

tehetségműhelyünk tagjai.  

 12. oldal Illéssy Évad 



Szakmai beszámoló az NTP-KMI-20-0090 sz. támogatásból megvalósult programhoz 

Iskolánk a 2020/2021-es tanévben is sikeresen pályázott a Nemzeti Tehetség Program keretén belül az Emberi 

Erőforrások Minisztériumához.  

A program címe: „Az ízek világa, a világ ízei”  

A projekt ideje: 2020. szeptember 01. – 2021. június 30.  

A projekt helyszíne: Nagykun Baptista Oktatási Központ 

Általános Iskola, Gimnázium, Technikum, Szakképző Iskola és 

Kollégium Illéssy Sándor Technikum és Szakképző Iskola 

Tagintézménye, 5310 Kisújszállás, Arany János utca 1/A 

A pályázat során célunk volt, hogy az iskolánkban az előző tanévben újraindult gasztronómiai tehetségműhelyt 

folytassuk, a gasztronómiában tehetséges diákoknak teret adjunk a tudásuk fejlesztésére. A 14-18 év közötti 

technikumi képzésben tanuló diákok közül 12 tanulót sikerült a programba bevonni. Ezzel a pályázatban vállalt 

létszámnak megfeleltünk.  

A résztvevő diákok szakmájukat elkötelezetten, hivatástudattal, motiváltan tanulják, 

és rendelkeznek a szakmához szükséges érdeklődéssel és kreativitással. A program 

60 órás, tanórán kívüli, vendéglátóipari szakmához kapcsolódó elméleti és gyakorlati 

ismereteket elmélyítő és bővítő komplex tehetségazonosító és tehetséggondozó 

program olyan elemekkel, amelyek túlmutatnak a tanórai anyagokon. A tehetség-

azonosítást és beválogatást követően a tanulók megismerkedtek a különböző 

nemzetek gasztronómiai kultúrájával, amelyek a pályázathoz megvalósításához szük-

ségesek.  A tanulók a modern kor adta technikai lehetőségeket kihasználva az érintett 

országok konyháiról prezentációt és készítettek. Az elkészült munkákat további 

felhasználásra a szaktanárok rendelkezésére bocsátottuk.  

A tárgyiasult alkotásokat fénykép- és videódokumentáció őrzi, mert a készítményeket 

a programban résztvevők elfogyasztották. A projekt során megismerkedtünk 

különböző nemzetek és kontinensek – Európa, Amerika, 

Ázsia – jellegzetes ételeivel. A gyakorlati foglakozások 

során használtuk a pályázati forrásból beszerzett thermo-

mixert. 

A pályázat további vállalt elemei: egy rövidfilm készítése 

és egy egri kirándulás is. A rövidfilm felvételének 

helyszíne az Illéssy-iskola tankonyhája volt. A felvételek 

a program megvalósítása alatt folyamatosan történtek. 

A tanulók különösen élvezték azokat a részeket, amelynek során a kamera az egyik tanuló kezében volt. A kis-

filmben a tanulók saját szemszögükön keresztül mutatták be a foglalkozásokon 

megismert ételek készítését. Az elkészült filmet az iskola honlapján és 

rendezvényein le tudjuk vetíteni, valamint az iskola honlapjára a közösségi 

média felületeire is feltöltjük. 

„Az ízek világa, a világ ízei” tehetségprogram keretében a tehetségműhely 

tagjai egri tanulmányi kiránduláson vettek részt. 2021. június 4-én iskolánk 

11 tanulója útra kelt a bikavér városába, Egerbe. (Egy tanuló az indulás napjára 

lebetegedett.) Célunk volt, hogy megismerkedjünk olyan ételekkel, amellyel 

a mindennapi életben nem találkozunk.  

Illéssy Évad 13. oldal



Első állomásunk Magyarország egyik legdinamikusabban fejlődő pincészete, a Kovács Nimród Winery. A pincetúra 

során a diákok megismerkedtek azzal az úttal, amit a szőlő is bejár a szőlőtőkétől a borosüvegig. 

Tanulóink nagy élvezettel próbálták ki a címkézőgépet, és lélegzet visszafojtva közlekedtek a többmillió forint 

értékű borral teli üvegek között. A Pós Orsolya által vezetett előadás során megtudtuk, hogy a világ különböző 

tájára értékesítik a borokat, és legnagyobb külföldi piacuk az USA. A kapott tudást tanulóink a szakmai érettségin is 

fel tudják használni. 

A programunkat a Kopcsik Marciániában folytattuk. Megcsodáltuk Magyarország 

leghíresebb és legeredményesebb mestercukrászának alkotásait. Áhítattal csodálták 

tanulóink a híres barokk-szobát. A szoba különlegessége, hogy a padlótól a plafonig 

minden cukorból készül. A programunkat Eger városának megismerésével folytattuk. 

Megnéztük az egri várat és minaretet, Eger sétálóutcáját és a Dobó teret. Programunk 

következő kötelező programja volt, 

hogy megismerjük a sushi-készítés 

rejtelmeit. A kisújszállási születésű 

Kovács István séf úr szívesen állt 

rendelkezésünkre. Tanulóink közül 

mindenki készített sushit, majd az el-

készült és kitálalt ételeket elfogyasz-

tották. Munkával töltött „gyakorlati foglakozáson” vettek részt ezen a délutánon diákjaink. 

A munkájukat a Mr. Sushi étterem a közösségi média oldalán is közzé tette.  

Programunkat Szilvásváradon folytattuk: kisvasúttal felutaztunk a végállomásra, majd egy hosszú sétát tettünk 

visszafelé. Megtekintettük a Fátyol-vízesét, a bátrabbak lábukat áztatták a Szalajka-patakban. Utunk során 

megtekintettük pisztrángost, ahol éppen füstölődtek a frissen kifogott halak.  Folytatva az ízutazást, vacsoránkat egy 

ázsiai étteremben költöttük el. Este még tettünk a sétát, és megcsodáltuk Eger fényeit és a Dobó-téren felállított 

óriáskereket. 

Élményekben és új ismeretekben gazdag időt töltöttünk az egyik leghíresebb történelmi városban.  

A szakmai kirándulás(ok) a pályázati programot komplexebbé, színesebbé teszik, fejlődik a tanulók szakmai tudása 

és kifejezésmódja, kreativitása, kompetenciája, együttműködő képessége a gasztronómia területén. 

A műhelyfoglakozásokon készített termékekről kiadványt jelentettünk meg. A program lehetőséget nyújt 

a személyiségfejlődésre is, hiszen a kreativitás növekedése és az egyéni elképzelések megvalósítása magabiztosságot 

ad a tanulóknak, nemcsak a választott szakterületen, hanem a mindennapi életben is. Tartalmi gazdagítás történik, 

vagyis a foglalkozások anyagát a tanulókra szabottan szerkesztjük meg, figyelembe véve érdeklődésüket is. 

A program tematikája nem kapcsolódott közvetlenül a tananyaghoz. Sikerült elmélyíteni és megerősíteni 

a diákokban a gasztronómia ápolásának fontosságát. Igény alakult ki bennük a szakmai újdonságok felé. Tudatosan 

kezdenek odafigyelni, ha egy étterembe bemegyünk, akkor az ottani személyzet hogyan végzi a munkáját. 

Megtanulták az előkészítő műveletek jelentőségét. A foglalkozások hatására önismeretük, magabiztosságuk is 

fejlődött.  

Tóth László 

tehetségműhely-vezető 

14. oldal Illéssy Évad 



 Illéssy-napok 

A tanév két utolsó napján, június 14-15-én a tanulás helyett a felszabadultságé, a vidám szórakozásé volt a főszerep. 

A felesleges fizikai energiák levezetésére hétfőn futball, erőverseny, asztalitenisz és tollaslabda játékokat szervez-

tünk, a szellemi kihívásokat kedvelők pedig sakkban és amőbában pallérozhatták elméjüket. 

A kánikulában fogyókúrának is jó lett volna a prog-

ramsorozat, ha a 10. B-sek ellenállhatatlanul finom 

pizzái nem gördítettek volna akadályt ez elé. 

Kedden az osztályok közös főzésével telt el az idő, mialatt azt vártuk, hogy Toldi Attila igazgató úr az összes 

bizonyítványt aláírja. Ezt a penzumot sikerült időben teljesítenie, így megtarthattuk a kissé rendhagyó tanévzáró 

ünnepségünket. 

15. oldalIlléssy Évad 



16. oldal Illéssy Évad 

11. B osztály, osztályfőnök: Hidvéginé Kuliga Gyöngyi

11. C osztály, osztályfőnök: Borók Imre
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11. D osztály, osztályfőnök: Hajdu-Ráfis Tamás

12. A osztály, osztályfőnök: Keserű Sándor



Illéssy Évad  

az Illéssy Sándor Baptista Középiskola kiadványa 

Megjelent 2021 májusában, 150 példányban.  

Főszerkesztő: Toldi Attila igazgató 

Szerkesztő: Varga Anikó 

Technikai szerkesztő, tördelés: Törös Ervin 

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

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

Web: http://illessy.baptistaoktatas.hu 

18. oldal Illéssy Évad 

13. A osztály, osztályfőnök: Duli Annamária

13. I osztály, osztályfőnök: Somogyiné Harmati Angéla
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