
Köszöntő 

Negyedik alkalommal vehetjük kézbe az Illéssy Évad 
című iskolai újságot, mely most a 2016/2017. tanév 
történéseibe vezeti be az olvasót. 
Szinte minden tanév végén úgy érzem, hogy ez volt a 
hátunk mögött hagyott legtartalmasabb tanítási 
időszak. Most sincs ez másképp. A baptista iskolákra 
jellemző „hittel és szakértelemmel” mottóval igyekszünk 
végezni munkánkat, s a tanítás mellett gazdag 
programokkal törekszünk bizonyítani, hogy valóban 
többek vagyunk, mint iskola. 
Van egy minden tanévben vezetett Excel-táblázatom a 
versenyzőkről és versenyeredményekből. A mostani 
150 soros. Kollégáim hihetetlenül nagyszerű munkát 
végeznek a tehetséggondozás területén. Jövünk-
megyünk az országban és világban... Utóbbit emelném 
most ki: Tóth László és Horváth Ferenc szakoktató-
tanár urak 2016 októberében a Gasztronómiai 
Olimpiáról (Németország, Erfurt) bronzéremmel tértek 
haza, jó példát mutatva tanítványainknak a tanulásról, 
önképzésről, s az ezáltal elérhető eredményekről. A 
legkiemelkedőbb utazás Jeruzsálembe és a Szentföldre 
történt 2017 márciusában. Hat-hat diák és tanárkolléga 
vehetett részt ezen a lélekerősítő utazáson, melyet 
Szenczy Sándor, a Baptista Szeretetszolgálat elnöke ajánlott 
fel a IV. Bibliaismereti és Gasztronómiai Versenyt 
megnyerő csapatnak. 2017. április elején testvér-
iskolánkba, az Erdélyben lévő négyfalui Zajzoni Rab 
István Elméleti Középiskolába látogatott el 35 diákunk. 
Ha kissé előre tekintek, akkor a nyári programok között 
látom a sikeres Erasmus+ pályázatunknak köszönhető 
portugáliai és németországi szakmai gyakorlatot 
tartalmazó utat. Idén és jövőre is 12-12 tanulónk 
szerezhet a két helyszínen külföldi tapasztalatot. 
Nemcsak utazni tudunk és szeretünk, hanem kiváló 
szervezők és vendéglátók is vagyunk. 2016. december 
2-án városunkban és iskolánkban fogadtuk Amerika-
napunk keretében David Kostelancik urat és kíséretét. 
Vendégünk, aki nagyszerűen érezte magát gazdag 
programú rendezvényünkön, azóta az Egyesült 
Államok Nagykövetségének ideiglenes ügyvivője.

Megújítva megrendeztük a baptista középiskolák 
országos versenyét, a már említett Bibliaismereti és 
Gasztronómiai Versenyt, s immár 5. alkalommal az 
Illéssy Gasztro Kupa – országos ételművészeti 
versenyt, mely ismét száznál is több versenyzőt 
vonzott. Majd régiónkban (Jász-Nagykun-Szolnok, 
Bács-Kiskun, Csongrád megyék) először a Schnitta 
Sámuel Országos Szakmai Emlékverseny válogatóját 
szerveztük meg, melyet megnyerve Veszprémben 
vitézkedett az országos vetélkedőn csapatunk. A 
Határtalanul!-pályázat keretein belül pedig vendégül 
láttuk négyfalui barátainkat is. 
2016-ban fenntartónk összegyűjtötte és átfogó képet 
alkotott intézményhálózata pályázati aktivitásáról. Az 
Illéssy-iskola volt a legszorgalmasabb és legaktívabb 
pályázatíró. 2017. május végén ismét iskolánk végzett 
az élen. Hálás vagyok mindazon munkatársaimnak, 
akik írják, majd sikeres elbírálás esetén végrehajtják a 
pályázati programot, kezelik a sokszor bonyolult 
pénzügyi és szakmai beszámolót. Iskolánkban valóban 
a tanuló az első, hiszen miattuk és értük írjuk a 
pályázatokat. A jövőre nézve töretlen aktivitást 
ígérhetek. 
Öt éve gyakran kérdezik meg tőlem (is): milyen 
baptista intézménynek lenni? A válaszom rövid és 
határozott szokott lenni: jó! Bővebben: nagyon jó! A 
fenntartó és iskola kölcsönösen gazdagítja a másikat, s 
itt nem az anyagiakra kell gondolni, hanem annál jóval 
többre! Szellemi együttműködésre. Ha valamilyen 
stratégiát kell alkotni az oktatásban való előrelépés 
ügyében, ott mindig találunk illéssys munkatársakat. 
Konkrét példa erre a komplex tehetségtámogatás 
rendszerének kialakításához alkotott stratégia ki-
dolgozásában való aktív részvételünk. Egyre több jól 
használható tapasztalat halmozódik fel Tehetség-
pontunkban. Pedagógiai módszerünket, ha egy szóval 
kellene jellemeznem, az a szeretet lenne – ezt érezzük 
leghatékonyabbnak, mely kiteljesítheti a ránk bízott 
gyermekek/tanulók minél szélesebb körű fejlődését.   

Toldi Attila igazgató  
 

 

 



 
 

Versenyeredmények 
Az országos és városi versenyeken elért sikersorozat nem ért véget az Illéssy Sándor Baptista Gimnázium, 
Szakgimnázium és Szakközépiskolában a 2016/2017-es tanévben sem. Számos kiemelt jelentőségű megmérettetésen 
ismét dobogós vagy dobogó közeli helyezéseket értek el diákjaink. 

 

Mezei futóverseny Martfűn 

2017. március 28-án Martfű adott otthont a Megyei 
Diákolimpia Atlétika Mezei Futóbajnokságnak. 
Iskolánk V. korcsoportos fiú csapata is rajthoz állt, a 
4500 méteres távon.  
Csapattagok voltak Balog István, Balog József, Farkas 
Nándor (9. C), Acsádi Tibor, Szabó Erik (9. D). A közel 
80 fős mezőnyben legjobb eredményt Balog József érte 
el, 14. helyezett lett. 

 

Illéssys siker a kispályás labdarúgás 
diákolimpia körzeti döntőjében 

A kisújszállási Móricz Zsigmond Református 
Kollégiumban megrendezésre kerülő fiú kispályás 
labdarúgás diákolimpiai körzeti döntőjét nyerte meg 
VI. korcsoportos csapatunk. A csapat: Boda Larion, 
Farkas Nándor, Koszta Zoltán, Németh Gáspár,  
Oros Péter, Penti Alex, Penti Roland, Pesti Zoltán,  
Rácz Sándor, Rapi István.  Felkészítő edző: S. Nagy Károly. 
A megyei döntőben a nagyszerű 2. helyen végeztünk. 

 

Jöttünk, láttunk, Bajnokcsapat 

Horváth Ferenc, Rapi István tanuló, Somogyiné Harmati 
Angéla, Törös Ervin, Demeter István, Maszler János, 
Keserű Sándor, S. Nagy Károly, Borók Imre – annak a 
bajnokcsapatnak a névsora, akik 2016. november 26-
án részt vettek a III. Baptista Pedagógusok Foci Kupáján a 
budapesti Szivárvány Baptista Gimnázium és 
Szakképző Iskolában.  
A gólkirály S. Nagy Károly tanár úr lett 6 góllal. Kupa, 
oklevél, jókedv, baptista összetartás  

 

Iskolánk tanulói a XXV. Nagykun Diák 
Sportviadalon 

2017. április 20-22. között került megrendezésre a 
Móricz Gimnáziummal társrendezőként a XXV. 
Nagykun Diák Sportviadal Kisújszálláson. Sok sport-
ágban mérettették meg magukat a résztvevők 

 mind egyéni, mind csapatjátékokban. A résztvevők 
fergeteges 3 napot tölthettek más iskolák tanulóival. 
Ez alatt nem csak sportoltak, hanem látványos 
sportbemutatók, kulturális és szórakoztató 
programokon vehettek részt. Érdekes kísérőjelensége 
volt a viadalnak, hogy 3 nap alatt 4 évszak jellemző 
időjárását élhettük meg. 

 

  

2. oldal Illéssy Évad 



 

 

Iskolánk tanulói a következő eredményeket érték el: 
atlétikában aranyérmes lett Vadász Vivien 100 m-es 
síkfutásban, Lázók Norbert 1500 m-es síkfutásban, 
ezüstérmet szerzett Rapi István 800 m-es síkfutásban, 
bronzérmet nyert Boda Larion 100 m-es síkfutásban, 
valamint a fiú svédváltónk, 4. helyen végzett Hallai 
Anna 200 m-es síkfutásban, Boda Larion súlylökésben, 
és a leány svédváltónk, 5. lett távolugrásban Gál Dóra 
és Túri László, 6. helyen végzett 400 m-es sífutásban 
Vállaji Beáta, súlylökésben Bakó Bianka, magas-
ugrásban Túri László.  

 
Csapatsportágakban a következő szép helyezések 
születtek: 
• a fiú labdarúgócsapat 4. helyen végzett, 

• a lány kosarasok és a fiú kosarasok egyaránt 
 5. helyezést értek el.

 

 

 

Iskolánk legeredményesebb sportolói: 
• Vadász Vivien: 100 méteren arany, svédváltóban 4. 

hely, kosárlabdacsapat 
• Lázók Norbert: 1500 méteren arany, svédváltóban 

3. hely, kosárlabda- és labdarúgócsapat 

 

Teljesítményüket a záróünnepségen Toldi Attila 
igazgató úr ajándékcsomaggal ismerte el. Az iskolák 
közötti rangsorban – a két évvel ezelőttihez képest 
jobb eredményekkel – a 8. helyet szereztük meg. 

. 

Kivilágos Kivirradtig fesztivál – illéssys sikerekkel 

Nagyon várta már tanár és diák a főzőversenyt,  
mely ismét szeptember végi napsütéses időben zajlott. 
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 Márta István tanár úr volt. A négyféle 
rétes elkészítéséről Tóth László tanár úr és 
cukrásztanulóink gondoskodtak. 
A főzőversenyen való részvétel az Illéssy-iskola 
számára mindig fontos. Márta István tanár úr 
felkészítésével Tóth Ildikó és Piroska Klementina  
(10. D) különdíjat, Hudák Anita és Gladcsenkó Krisztina 
(10. D) szintén különdíjat kapott a neves szak-
emberekből álló zsűritől. Monoki Imre és Szatmári Péter 
(11. D) szintén tisztességgel helyt álltak, ők emlék-
lapot kaptak. 

 A 10. D osztályunk osztályszinten nevezett be Hajdu-
Ráfis Tamás osztályfőnökkel. Lelkesen rotyogtatták 
bográcsos ételeiket, melyet közösen fogyasztottak el. 

 

Szintén közösségi élményt adott a baptista sátor:  
a négy kisújszállási intézmény és a helyi gyülekezet –  
iskolánk kezdeményezésére –  összefogott, s egy  
közös sátorban babgulyást  főzve (főszakács: Tóth  
László tanár úr)  tölthette el a napot –  beszélgetve, 
egységet  mutatva.  

 

Illéssy Évad 3. oldal 



 

 
Sikerek az erfurti Gasztronómiai Olimpián 

Az IKA Culinary Olympics 2016. október 22-25. között, 
Erfurtban került megrendezésre, ahol közel 800 egyéni 
kiállító, 32 nemzeti válogatott, 20 junior nemzeti 
válogatott, 20 közétkeztetési csapat, 59 regionális 
csapat, 85 gyümölcs- és zöldségfaragó mérte össze 
tudását a következő kategóriákban: szakács  
artisztika (D1), cukrász artisztika (D2), szakács 
díszmunka, cukrász-termékek.  

Iskolánkból, két egyéni versenyző, szakoktató-tanár 
nevezett, s szakmai erejüket mutatja, hogy  
mindketten érmekkel térhettek haza: Horváth Ferenc 
bronzéremmel és Tóth László két bronzéremmel. 
Horváth Ferenc mesterszakács idén először járt 
olimpián, ötfogásos menüsora, többek között 
libamájból, kecskesajtból készült finger foodjai 
(falatkái) elkápráztatták a zsűrit. Tóth László  
pontosan ugyanazokat az ételeket készítette el, 

 

 
csakhogy tragantból (porcukor, víz és zselatin 
keveréke). Végül testvériesen mindketten nagyon 
megérdemelt bronzéremnek örülhettek.  

 

Tóth László „erősebb, látványosabb”, az idén száz 
esztendős BMW autókat bemutató, ugyancsak 
tragantból készült  versenymunkáját a zsűri ismét 
bronzmedállal jutalmazta. 

V. Illéssy Gasztro Kupa 

Az ötödik alkalommal megrendezésre kerülő Illéssy 
Gasztro Kupa – országos ételművészeti verseny a 
Dunáninneni terület legnagyobb gasztronómiai 
versenyévé fejlődött. 
A szakközépiskolákban tanuló diákok mellett felnőtt 
kategóriában is indulnak versenyzők. Iskolánk 
megújította a hagyományos gasztronómiai 
versenyeket azzal, hogy meghirdettük az úgynevezett 
Gasztro Ki Mit Tud? kategóriát: a tanulónak a 
helyszínen kell végrehajtania a versenykiírásban 
meghirdetett feladatot a zsűri előtt, meghatározott 
időre. Mind a négy szakma képviselői 
megmérettették magukat az élő munkás 
versenyfeladatok során: cukrász-, szakács-, pincér- és 
az eladótanulók egyaránt.  
A versenyre összesen 112 fő versenyzőt jelent meg. A 
versenyre jelentkező 21 iskola mellett 11 település 
egyéni versenyzői is megtisztelték munkájukkal és 
részvételükkel iskolánkat.  
Az Illéssy Gasztro Kupa illéssys versenyzői és 
eredményeik:  
Gasztro Ki Mit Tud? cukrásztanuló: 
Kakaófestésben: Tóth Dóra Anna: ezüstérem. 

Tortadíszítésben: Fazekas Fanni Zsófia: ezüstérem. 
Felkészítő Tóth László tanár úr. 
Pincértanuló kategória csapatban:  
Gál Dóra és Szokai Nikolett: ezüstérem. 
A csapat felkészítője: Horváth Ferenc tanár úr. 
Nagy Beáta és Rácz Bernadett: bronzérem. Felkészítő 
Hajdu-Ráfis Tamás tanár úr.  

 

Gasztro Ki Mit Tud szakácstanuló:  
• Külüs Anna: bronzérem és különdíj,  
• Szatmári Péter: diploma. Felkészítő: Horváth 

Ferenc tanár úr. 
• Monoki Imre: ezüstérem. Felkészítő: Márta István 

tanár úr. 
• Gladcsenkó Krisztina: ezüstérem,  
• Piroska Klementina: bronzérem. Felkészítő: 

Hajdu-Ráfis Tamás és Márta István tanár úr. 

4. oldal Illéssy Évad 



 
 

Szakácstanuló hidegkonyha csapatban:  

• Külüs Anna és Szatmári Péter: ezüstérem. 

Felkészítőjük Horváth Ferenc tanár úr. 

• Gladcsenkó Krisztina és Piroska Klementina: 

bronzérem. Felkészítő: Hajdu-Ráfis Tamás és 

Márta István tanár úr. 

Eladótanuló kategória csapatban:  

• Németh Margit és Nyúzó Fanni Szimonetta: 

aranyérem. Felkészítője: Ari Katalin tanárnő. 

• Csípő Sára és Major Alexandra: aranyérem. 

Felkészítője: Ari Katalin tanárnő. 

•  

 

 

 

Mesterhármas a IV. Bibliaismereti és 
Gasztronómia Versenyen 

A versenyre a vendéglátást oktató baptista iskolák 

neveztek, de ettől az évtől a bibliaismereti 

versenyrészére azok az iskolákat is szívesen láttuk, 

akik nem csak a vendéglátás területén oktatnak. 

A verseny első napjának feladatai: a csapatok 

bemutatkozása, a cukrásztanulók sütése (Rákóczi 

túrós, tejszínes képviselő- vagy eklerfánk), a 

pincértanulók pezsgőkitöltési feladata. 

A második nap: A pincértanulóknak egy díszasztal 

megterítése és egy szakmai totó kitöltése. Iskolánkat 

Gál Dóra 11. A osztályos tanuló képviselte, 

eredménye ezüstérem és a legjobb élőmunkás 

feladatrész különdíja lett. Felkészítője: Horváth 

Ferenc tanár úr. 

A szakácstanulók feladata egy adott nyersanyag-

kosárból háromfogásos menüt készítése a helyszínen 

3 adagban, valamint egy 4 személyes finger foodos 

dísztál. Az Illéssy-iskolát Külüs Anna és Szatmári Péter 

11. D osztályos tanulók képviselték. Eredményük 

aranyérem lett. Felkészítőjük: Hajdu-Ráfis Tamás és 

Márta István. 

A szakközépiskolai tanulók feladata a Bibliáról és a 

bibliai ételekről szólt. Gergely Zita és Kovács Ibolya  

12. A osztályos tanulók eredménye aranyérem lett, 

ezáltal megvédték az előző kétévi elsőségüket, így 

mesterhármast értek el.  Felkészítőjük: Bögös Jenő 

iskolalelkész. 

 

A cukrásztanulók feladata volt még egy alkalmi 

dísztorta elkészítése. Tóth Dóra Anna és Fazekas Fanni 

Ksz/12. osztályos tanulók ezüstérmet szereztek, a 

legjobb napi termékért járó különdíjjal. Felkészítőjük: 

Tóth László tanár úr. 

Iskolánk második csapata is tisztességesen helytállt 

életük első nagy megmérettetésén. 

A csapat tagjai voltak: 

• Gladcsenkó Krisztina és Piroska Klemetina  

10. D osztályos szakácstanulók. 

• Nánási Anikó és Csízi Zoltán 9. B osztályos 

cukrásztanulók. 

• Nagy Beáta 9. B osztályos pincértanuló. 

• Monoki Imre 9. A és Nagy Ferenc 10. A osztályos 

tanulók bibliaismeretből. 

A Szenczy Sándor, a Baptista Szeretetszolgálat elnöke 

által felajánlott különdíjat, ami egy jeruzsálemi út 

volt, s iskolánk végzős csapata nyerte. 

 

Illéssy Évad 5. oldal 



 

 
Díszcsomagolási verseny Tatabányán 

A tatabányai Kereskedelmi, Vendéglátó és 
Idegenforgalmi Szakgimnázium és Szakközépiskola 
versenyt hirdetett cukrász, szakács, pincér, eladó 
szakmákban tanuló diákok számára. 

Iskolánk az eladók versenyébe nevezett be, Csípő Sára 
(11. A) és Major Alexandra (12. A) által alkotott 
csapattal, melyre március 23-án került sor. 
Versenyfeladatuk díszcsomagolás volt (egy üveg, egy 
desszert és egy amorf tárgy), majd egy ajándékkosarat 
kellett elkészíteni.  

 

 

 
Tanulóink 2. helyezést értek el, valamint elhozták a 
legszebb amorf tárgy csomagolása különdíjat is. 

 
A XII. Pelikán Kupán jártunk 

Szolnokon került megrendezésre a XII. Pelikán Kupa. 

A versenyre 2 pincér asztallal érkeztünk: Kovács 
Ibolya (12. A) eredménye ezüstérem, felkészítő tanára 
Horváth Ferenc; Földvári Fanni és Halász Dávid (10. 
D és 11. D osztály) bronzéremmel térhettek haza, 
felkészítőjük Hajdu-Ráfis Tamás tanár úr volt. 

Szakácstanulóink, Külüs Anna és Szatmári Péter (11. 
D osztály) szintén bronz minősítést kaptak, felkészítő 
tanáruk Horváth Ferenc volt. 

Cukrásztanulóink, Tóth Dóra és Fazekas Fanni, 
valamint Tóth Gabriella és Nagy Imre (Ksz/12.) 
versenyét a szigorú zsűri diplomával jutalmazta,  
 

 

viszont megkapták a JNSZ Megyei Kereskedelmi és 
Iparkamara különdíját is. A tanulók felkészülését 
Tóth László tanár úr segítette, akinek a 2016. évi 
kulináris olimpiára készített versenymunkáját is 
megtekinthette a közönség 

 

.  

Vizsgamunka-remekmunka iskolai pályázat  

Iskolánk műszaki szakmai munkaközössége 
pályázatot írt ki a faipari és fémipari szakmában 
tanulók számára. A tanulók önállóan tervezett és 

elkészített munkadarabjait szakmai 
tanárokból és szakoktatókból álló 
bizottság értékelte. Az elkészült 
pályamunkákból a főépület alsó 
szintjén kiállítást rendeztünk be. 

  

„Világjáró” siker 

A 2016 októberében meghirdetett Világjáró országos földrajzversenyre Lipcsei Márk  
11. A osztályos tanuló nevezett. A megmérettetés 5 fordulóján elért összesített pontszámok 
alapján a hatodik helyen végzett Márk. A tanulót felkészítette: Vigh Lajos tanár úr. 

6. oldal Illéssy Évad 



 
1956-os Regionális Tehetséggondozó 
Történelemverseny az Illéssyben 

Iskolánk az 1956-os forradalom és szabadságharc 60. 
évfordulója alkalmából regionális tehetséggondozó 
történelemversenyt rendezett általános iskolások 
számára. Az első – írásbeli – forduló megoldásait 21 
csapat küldte vissza, melyek közül a 8 legjobb 
eredményt elérő csapat jutott tovább a szóbeli 
fordulóba. 

A döntőt 2016. december 2-án rendeztük meg. A 
vetélkedő levezetését Szidey István tanár úr vállalta, a 
zsűri elnökének Pintér Zoltán tanár urat kértük fel. A 
szóbeli fordulóban a csapatok változatos feladatokban  

 
mutathatták meg a korszakra vonatkozó történelmi 
ismereteiket.  Az első három helyezett csapat 
tárgyjutalmat, míg a többi csapat könyvjutalmat 
vehetett át munkája elismeréseként.  

 
 

Adventi szavalóverseny 
December 14-én a hatvani Grassalkovich Baptista 
Középiskola 3. alkalommal adott otthont „Most a 
fenyőfák ágai védnek” című adventi szavaló-
versenynek. 
Huszonhárom versenyző lépett a háromtagú zsűri elé, 
először Nemes Nagy Ágnes Karácsony című versével, 
majd egy szabadon választott művel. Iskolánkat 
Kovács Ibolya (12. A, felkészítő tanára Kovács 
Krisztina), valamint Ramos Vanessza és Garai Sándor 
(10. A, felkészítő tanáruk Ari Katalin) tanulók 
képviselték. 
Az elhangzott versek után a vendéglátó iskola  
diákjai kis karácsonyi műsorral kedveskedtek a 
jelenlévőknek. Köszönjük a szervező iskola odaadó 
vendégszeretetét, amellyel meghitt pillanatokat 
szereztek a résztvevő diákoknak és tanáraiknak 
egyaránt. 

 
Ezt követően a zsűri elnöke, Erdős Virág József Attila-
díjas költőnő értékelte a versenyt. A zsűri döntése 
alapján – nagy örömünkre – Ramos Vanessza 3. 
helyezést ért el, Kovács Ibolya és Garai Sándor 
könyvjutalom különdíjban részesült tanulónk.

 

Szép siker a Himnusz-illusztrációs 
rajzpályázaton 

A magyar kultúra napja alkalmából a szolnoki 
Verseghy Ferenc Könyvtár és Közművelődési 
Intézmény Gyerekkönyvtára Himnusz-illusztrációs 
pályázatot hirdetett. A pályázaton iskolánk tanulói is 
részt vettek szép pályaművekkel: Nédó Szintia 9. A, 
Mészáros Enikő 10. A, Urbán-Szabó Andrea 11. A, és 
Kelemen András Ksz/12. osztályos tanulók. 

Kelemen András harmadik helyezést ért el a 
középiskolások kategóriájában. 

 

Térségi szavalóverseny 

A Kisújszállási Művelődési Központ és Könyvtár az „Ami 
benne fényes.: az irodalomé” programsorozat 
keretében versmondó versenyt hirdetett az Arany 
emlékév kapcsán. 

A 2017. április 3-án megrendezett szavaló-versenyen 
városunkat a középiskolás kategóriában az Illéssy- 
iskola versmondói képviselték. 

Ramos Vanessza, Nagy Ferenc (10.A), Czina Mária (12.A) 
tanulók a szép irodalmi délután végén emléklapot 
vehettek át a zsűritől. 

Illéssy Évad 7. oldal 



 

 
Balogh János Képzőművészeti pályázat 

Az idén XIII. alkalommal hirdette meg a túrkevei 
Petőfi Sándor Általános Iskola és a Túrkevéért 
Alapítvány Dr. Balogh János szellemi öröksége előtt 
tisztelegve a Balogh János Nagykunsági – Nagy-
Sárréti Képzőművészeti pályázatát.  

Iskolánk tanulói, Urbán-Szabó Andrea (11. A) külön-
díjat, míg Fehér Nándor (13. A) második helyezést 
érték el pályaműveikkel.  

 

 

Szép siker a Schnitta Országos Döntőben 

A IV. Schnitta Sámuel Emlékverseny Országos 
Döntője 2017. március 16-18. között került 
megrendezésre Veszprémben. Iskolánk első ízben vett 
részt az egyik legmagasabb színvonalú 
vendéglátóipari versenyen, a regionális döntő 
megnyerését követően. 
A verseny egyik fő célkitűzése, hogy elérje a 
csapatban történő együttmunkálkodást és 
gondolkodást. Mindegyik szakma erősítette vagy 
éppen gyengíthette a csapat teljesítményét.  

 

Szakmai intelligenciatotóval és a pincérek idegen 
nyelvi kommunikációjával indult az első nap. 
Második napon megkezdődött az élőmunka: 
díszasztal készítése, menükártya összeállítása, 
felszolgálás a díszétkezésen, eszközfelismerés, dísztál 
és cukrász díszmunka készítése. Harmadik nap  
reggel a díszmunkákat kellett befejezni, illetve 
 díszasztalon el kellett helyezni. A színházterem 
színpadán pedig elkezdődött a közönség számára 

 
egyik leglátványosabb feladat: a pincértanulóknak 5  
perc alatt kellett szakszerűen egy-egy üveg pezsgőt 
kibontani és hét pohárba kitölteni, majd 7 perc alatt 
daikiri koktélt készíteni.  
Az ünnepélyes záráson felsorakoztak a csapatok a 
színpadon, s megkezdődött az eredményhirdetés. 
Iskolánk versenyzői és büszkeségei a IV. helyezést 
érték el: Horváth Dóra (11. A), Kovács Ibolya (12. A) 
pincér-, Külüs Anna és Szatmári Péter (11. D) szakács, 
Tóth Dóra Anna (Ksz/12.) cukrásztanulók. Elismerés 
illeti a versenyzők felkészítésében részt vett kollégák 
munkáját is: Horváth Ferenc (pincér és szakács), Tóth 
László (cukrász), Duli Annamária (angol nyelvi 
felkészítés). 

 

8. oldal Illéssy Évad 



 

 
Egy nap az egészség jegyében 

Nagy örömünkre iskolánk 3 csapata jutott be a 

március 22-én megrendezésre került Egészséges 

életmód verseny döntő fordulójába, amelyet 

Budapesti Innovatív Gimnázium első ízben rendezett 

meg. A témanap folyamán a döntőbe jutott 6 csapat 

projektmódszer segítségével gazdagította ismereteit. 

E napon, egészséges szendvics- és salátakészítés 

mellett, állapotuk felmérése előtt, táplálkozási- és 

gyógynövényismereteikről kellett számot adni,  

 

 

 

amelyet a helyben készített prezentációjuk 

segítségével igazoltak.  

Csapataink: 

Tudatos Illéssysek: Gergely Zita, Major Alexandra, 

Molnár Nikoletta, Lipcsei Márk (12. A) 

III. helyezés - 2plusz2:  Csípő Sára, Vitárizs Kitti, Nánási 

Dávid, Szabó Ábel (11. A) 

II. helyezés - Egészséges életmód védői: Vadász Vivien, 

Garai Sándor, Pápai Norbert, Szűcs Dávid (10. A)

Tűzvadászok akcióban 

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Katasztrófavédelmi 

Igazgatóság Karcagi Kirendeltsége Katasztrófa-

védelmi Ifjúsági Versenyt rendezett Karcagon, ahol 

diákjaink Tűzvadászok csapatnéven méretették meg 

magukat. A Katasztrófavédelmi Versenyen és a külön 

értékelt Területi Elsősegélynyújtó Versenyen is az 

előkelő IV. helyezést sikerült megszereznünk. 

A csapat tagjai: Debreczeni Szabolcs, Szécsi Bence (11. B), 

Berkes Attila, Varga Dániel (10. C) és a csapatkapitány 

Lakatos Alex (10. C) tanulók. 

 

Ki mit tud? 

Lezajlott a Tehetséggondozó és -fejlesztő munka-
közösség és a diákönkormányzat közösen meg-
hirdetett iskolai „Ki mit tud?” vetélkedője.  

A tavaszi szünet előtti utolsó tanítási napon iskolánk 
maréknyi, de annál lelkesebb diákjai vállalták azt, 
hogy a zsűri és a diáktársak előtt megmérettetik 
magukat. 

 

 

A jó hangulatú összejövetelen az alábbi kategóriákban 
versenyhezhettek tanulóink: tánc és mozgás, vers és 
próza, ének és hangszer, freestyle, rajz. 

 

Amíg a zsűri értékelte a produkciókat, a 9. 
évfolyamos cukrásztanulók által készített tortát 
fogyaszthatták el a versenyzők. 

Illéssy Évad 9. oldal 



 

 

Előadások, vendégeink voltak 

Amerika-nap az Illéssyben 

A december igazán különlegesen kezdődött 
iskolánkban, hiszen az Amerikai Egyesült Államok 
Budapesti Nagykövetsége és az EMMI közös 
pályázatának egyik nyerteseként iskolánk 
„Álmaidban Amerika visszainteget” címmel 
Amerika-napot rendezhetett, s melynek programjaiba 
a város másik két baptista fenntartású város iskoláját 
is bevontuk. 

A tartalmas rendezvény megszervezésében és a 
lebonyolításában az egész tantestület kivette a részét, 
a projektgazda Duli Annamária tanárnő volt. Már 
hetekkel korábban a cupcake készítéséről 
beszélgettünk a szünetben, s egyre több plakát és 
felhívás jelent meg a faliújságon, a meghirdetett 
plakátkészítő pályázatra az ország minden részéről 
érkeztek szebbnél szebb munkák, amit az iskola 
aulájában tekinthettek meg diákjaink és vendégeink. 

Csütörtök délután már vitathatatlan amerikai 
hangulat fogadta az iskolába érkezőket: a folyóson 
megjelenő trikolor és egy olyan amerikai zászló, ami 
valamikor a Capitolium épületén lengett. A színek, a 
rajzok mind-mind az Egyesült Államokat idézték. 

A program a Vigadóban folytatódott, ahol az 
érdeklődők a nagykövet-helyettes előadását 
hallgathatták meg angolul a multikulturalizmusról, az 
amerikai életérzésről és Mr. Kostelancik személyes 
pályájáról, családjáról, életéről. Nagyon sok 
érdeklődő fiatal érkezett erre a programra  
a Móricz Zsigmond Református Kollégiumból is. Az 
előadás végén diákok bátran kérdezgették 
vendégünket, majd a tanulókkal folytatott eszmecsere 
ebéd közben is folytatódott. 

Iskolánkban változatos programok várták tanulóinkat 
és vendégeinket: angol nyelvű versmondó verseny 
általános és középiskolás kategóriákban, muffin-
díszítő verseny, előadás az amerikai továbbtanulásról 
és ösztöndíjakról Litkei Kornéliával és Will 
Freedmannal – a Fulbright Bizottságtól, tanulhattak 
amerikai néptáncot Joelle Nye-től, iskolánk amerikai 
önkéntes segítőjétől, és „Ki tud többet az USA-ról?”  

 

vetélkedő keretén belül mérhették össze tudásukat az 
iskola tanulói. 

Mr. David Kostelancik a nap folyamán minden 
helyszínre ellátogatott és záró programként átadta a 
versenyek győzteseinek az okleveleket és 
tárgyjutalmakat, melyeket ő maga is kedves 
apróságokkal gazdagított, iskolánk könyvtára pedig 
szép könyveket kapott. A nap végén felvágta az 
amerikai-magyar barátságot szimbolizáló tortát, 
melyet iskolánk 9. évfolyamos cukrász tanulói 
készítettek. 

 
Nyilatkozata szerint, egy nagyon tartalmas 
programsorozatot látott sok tehetséges diákkal, és 
nagyon jól érezte magát az iskolánkban. 

Ennek a napnak a célja egyértelműen az volt, hogy ne 
kizárólag a tanítási órákon ismerkedjenek meg a 
diákok más nemzetek kultúrájával, hanem kicsit 
kilépjünk a megszokott keretek közül, és a tanulók 
sokszínű programok és feladatok mellett tudják 
elsajátítani az ismereteket. 

  

10. oldal Illéssy Évad 



 

 

Ismét sokan jöttek el nyílt napunkra 

Iskolánk 2016. november 23-án ismét megnyitotta 

kapuit azok előtt az érdeklődő nyolcadikosok és 

szüleik előtt, akik a jövőben továbbtanulásukat 

tervezgetik az általunk kínált képzések valamelyikén. 

A megjelent több mint 120 főt Toldi Attila igazgató úr 

tájékoztatta az iskolánkban oktatott szakmákról és 

továbbtanulási 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. 

 

Négyfalui diákokat fogadtunk 

A Határtalanul! pályázatnak köszönhetően ismét 
lehetőségünk nyílt az erdélyi testvériskolánkkal 
találkozni. A 2016. november 30-ai esti megérkezésük 
után már csak egy gyors közös vacsora fért bele a 
hosszú út utáni pihenés előtt. Másnap reggel 
Budapestre indultunk kirándulni: első meg-
állóhelyünk a Magyarság Háza volt, ahol tárlat-
vezetővel megtekintettük a kiállítást. Külön 
termekben láthattuk a magyar nyelv történetét, 
meghallgathattuk a tájegységeinkre jellemző nyelv-
járásokat, megnéztük a jellegzetes magyar 
növényeket, állatokat, kőzeteket. Kipróbálhattuk, 
hogy középkori hőseink milyen súlyú páncélokat és 
kardokat hordtak, megismerhettük az első robotot, 
amelyik az űrben járt. Az erdélyi diákoknak és 
nekünk is nagyon tetszett a kiállítás. A segítőkész 
idegenvezetőnk nagyon sok kérdésünkre választ 
adott. A kiállítás után megnéztük a Halászbástyát és a 
Mátyás-templomot. 

Pénteken együtt főztünk a tankonyhán egy jellegzetes 
erdélyi ételt: lucskos káposztát, illetve közösen 
megterítettünk, szalvétát hajtogattunk, csomagoltunk 
és koktélt kevertünk. Megnéztük Tóth László tanár úr 
beszámolóját az ételművészeti olimpiáról, illetve az 
olimpián bronzérmeit és pályamunkáit is.  

Közösen elfogyasztottuk az ebédet, amit együtt 

főztünk, s mindenkinek ízlett közös munkánk 

eredménye. 

Délután lehetőségünk volt a Kumánia Strand- és 

Gyógyfürdőben egy kicsit pancsolni. Nagyon élvezték 

az erdélyi diákok meleg vizű strandunkat. A pénteki 

napot búcsúesttel zártuk, ahol a másnapi Illéssy 

Gasztro Kupán résztvevő csapatok is ott voltak. 

Mindenki bemutatta az iskoláját, a négyfalui diákok 

is. A vacsorán megköszöntük, hogy újra együtt 

lehettünk, és jó hangulatban eltöltöttük az estét. 

Szombaton az V. Illéssy Gasztro Kupán vettünk részt, 

ahol készítettünk egy kínáló asztalt erdélyi ízekkel: 

„Parasztos reggeli Erdélyben”. Megnéztük a kiállított 

versenyműveket, a díszterítéseket, a csomagolásokat. 

Ebéd után szomorú szívvel köszöntünk el tőlük, de 

bíztunk az áprilisi viszontlátásban. 

 

 

Illéssy Évad 11. oldal 



 

 

A SZER-telenség jegyében 

A Karcagi Rendőrkapitányság drogprevenciós 
előadássorozatot szervezett iskolánkban. 
A drog, az alkohol, valamint a dohányzás káros 
hatásairól szóló programsorozaton Fekete András 
rendőr főtörzszászlós, a Karcagi Rendőrkapitányság 
iskolai bűnmegelőzési és drogprevenciós tanácsadója 
tartott előadásokat „Legyen divat az egészség és a 
SZER-telenség” címmel az iskola 9. évfolyamos 
diákjai részére.  

 

A „Szülők és a család a Rendőrség kiemelt partnerei a 
kábítószer bűnözés meg-előzésében” című programba 
illeszkedve az interaktív, videó bejátszásokkal, közös 
beszélgetésekkel tarkított előadáson többek között szó 
volt a gyermeknevelés során alkalmazott követ-
kezetességről, a szülői minta fontosságáról, a szerek 
használatával, kipróbálásával kapcsolatos „nem” 
kimondásáról, a dizájnerdrogok veszélyeiről, és a 
kábítószerekkel, valamint a pszichoaktív szerekkel 
kapcsolatos büntetőjogi következményekről is.  

 

„A Földet nem apáinktól örököltük, 
hanem unokáinktól kaptuk kölcsön.” 

Tanulóink 2017. április 28-án megismerkedhettek 
Kása Attila (Városgazdálkodási NKft.) hulladék-
gazdálkodási osztályvezető előadásán keresztül a 
Kisújszálláson bevált jó gyakorlattal, a szelektív 
hulladékgyűjtés rendszerével. Majd teszteket, 
keresztrejtvényeket tölthettek ki, interaktív játékokat 
próbálhattak ki, kreativitásukat tehették próbára PET-
palack újrahasznosításával. Keserű Sándor tanár úr 
irányításával pontosítottuk a fenntartható fejlődés 
fogalmát, kiszámoltuk ökológiai lábnyomunkat. 
A nap célja: a környezettudatosság felé fordítani a 
fiatalok figyelmét úgy, hogy közben jókedvet és 
sikerélményt adjon a résztvevő tanulóknak, teljes  

 

mértékben megvalósult. Bízunk benne, a szemlélet-
formálás az ismereteik gazdagításával talán olyan 
hosszú távú élményt nyújt majd számukra, hogy a 
jövőért érzett felelősségünk tudatában tovább adják 
megszerzett ismereteiket, s környezetüket is arra 
buzdítják majd. 

 

Évzáró FÉK Klub 

Iskolánkban a 2016/2017-es tanév második felében 
havi rendszerességgel tartottunk FÉK Klubokat (FÉK 
= Fiatalok az Élet Küszöbén).  

A klubalkalmak előkészítését és lebonyolítását az 
amerikai Luke Stannard FÉK munkatárs és Bögös Jenő 
iskolalelkész végezte. 

Az évzáró klubalkalomra meghívtuk Szabó Balázs 
keresztyén énekest, aki egy koncerttel tette 
emlékezetessé rendezvényünket. Balázs lendületes 
dalai a hitről, életváltozásról tettek bizonyságot, 
melyet 120-130 fős diáksereg hallgatott.  

A koncert után szűkebb körben, jó hangulatban 
folytattunk beszélgetést az előadóval, ahol 
közelebbről megismerhettük, hogyan változott meg 
az élete és milyen értékek mentén éli az életét.  

 

A beszélgetés vége mély témákat is érintett 
(örökbefogadás, abortusz), melyet nagy figyelemmel 
hallgattak a fiatalok. 

 

A FÉK-program jövőre is folytatódik, melyre minden 
érdeklődőt szeretettel várunk… 

12. oldal Illéssy Évad 



 

 

Különös történet 

Október 6-án különös történetet ismerhettek meg 
diákjaink Allen Buchanek előadásában, aki Texasból 
érkezett Magyarországra, hogy – többek között a 
kisújszállási diákoknak is – elmondhassa különös és 
megrázó történetét. 19 évesen baseballjátékosnak 
készült, de terve meghiúsult egy baleset 
következtében. Barátnőjét vitte hazafelé, amikor egy 
olajszármazék párafelhőjébe belehajtva lángra lobbant 
az autója és környezete. Társa meghalt, ő súlyos égési 
sérülésekkel szenvedett, de megmenekült. Isten 
csodát tett, Allen egészséges agyi funkciókkal élt 
tovább. A hosszú lábadozási időszakban a 19 éves ifjú 
elveszítette életkedvét, nem látta, hogy érdemes lenne 
tovább élnie. De Isten megszólította ebben az 
időszakban. Néhány ismerőse elhívta egy közeli 
gyülekezetbe, ahol szembesült azzal, hogy Isten meg  

akarja ajándékozni őt szeretetével. Megbánta bűneit 
és kérte, hogy Isten adjon neki új életet.  

 

Allen élete bátorítás azoknak, akik hasonló helyzetben 
vannak családjukban. Bátorítás volt arra nézve is, 
hogy lehetünk bármilyen nehéz helyzetben, Isten meg 
tud segíteni bennünket. Allen Isten szeretetét hozta a 
diákoknak, melyet sokan nyitott szívvel fogadtak. 

 

Ünnepi alkalmak 

A 60. évforduló 

Az 1956-os forradalom és szabadságharc eseményeire 
emlékeztek mindazok, akik október 23-án a 
Református templom előtti téren gyűltek össze, hogy 
tisztelettel adózzanak e történelmi eseményben 
résztvevők és áldozatok tettei előtt. 

Dr. Fehér János professzor ünnepi beszédében 
felidézte az akkori történéseket, majd iskolánk 
tanulóinak – Csípő Sára, Faragó Edit, Garai Sándor, 
Gál Dóra, Kovács Ibolya,Piroska Tamás, Rézműves 
József, Somogyi Gergő, Vitárizs Kitti – Októberi 
bőröndmese című emlékműsorát láthatták az 
emlékezők. 

A különleges műsor mélyen megérintette a 
hallgatóságot.  

Büszkék lehetünk tanulóink szereplésére, akik 
megható és szívszorító pillanatokban részesítették a 
megemlékezőket. 

  

Köszönet Kovács Krisztina és Ernesztné Csatári Ida 
tanárnőknek a színvonalas műsor megalkotásáért.

 
Március 15. 

Iskolánk az idei megemlékezéseket az Illéssy-sír-
kertben kezdte, ahol Keserűné Ébner Tünde tanárnő 
emlékező beszéde és Garai Sándor 10. A osztályos 
szakgimnáziumi tanuló szavalata hangzott el. 
Iskolai ünnepségünkre az udvarunkat díszítő  
Illéssy Sándor mellszobránál került sor, ahol először 
az Arany János születésének 200. évfordulójára  
iskolai könyvtárunk által kiírt színvonalas vetélkedő 
eredményhirdetése történt meg.  

 
 
Diákjaink figyelemmel és érdeklődéssel hallgatták 
meg az ismét elhangzó szép ívű ünnepi gondolatokat 
és a verset, majd a diákönkormányzat képviselői 
elhelyezték a megemlékezés koszorúját.  
Az esti fáklyás felvonuláson tanáraink sok diákkal 
tették meg a szokásos utat, s a megemlékező  
tömeget Toldi Attila igazgató úr fogadta, majd 
Monoki Imre 9. A osztályos szakgimnáziumi tanuló 
legényes táncot adott elő, melyet nagy tapssal köszönt 
meg a közönség. 

Illéssy Évad 13. oldal 



 

 

Nagykorú lett az Illéssy-bál 

Az Illéssy Alapítvány kuratóriuma és az Illéssy-iskola 
dolgozói közössége 2016. november 19-én rendezte 
meg alapítványi bálját a Művelődési házban. Immár 
18. alkalommal lehetett támogatni az alapítványi 
célok megvalósulását. 

A bál házigazdáinak (Hidvéginé Kuliga Gyöngyi 
tanárnő és Toldi Attila igazgató) ünnepélyes 
megnyitója után Molnár László, a Baptista 
Szeretetszolgálat oktatási igazgatóhelyettese köszön-
tötte a vendégeket. Az iskola dolgozói közösségének 
különleges és újszerű produkciója vastapsot váltott ki.  
Szülői felajánlás jóvoltából Nótár Mary hívta táncra a 
vendégeket.  

 
 
 
Az est és éjszaka folyamán a Belami zenekar 
gondoskodott arról, hogy a táncparkett ne maradjon 
üres, s csupán a minden korábbinál értékesebb 
tombolahúzás időtartamára pihentek meg a táncoló 
talpak. 

 
 

 
Szalagavató 2017 

2017. január 14-én egy évente visszatérő, de mindig 
egyedi és megismételhetetlen ünnepélyre gyűltek 
össze iskolánk végzős diákjai és szeretteik a 
Nagykunság legszebb termében, a Vigadóban.  

Elérkezett az a pillanat, amikor a szakmai- és érettségi 
vizsga előtti célegyenesbe fordultak. Ennek 
bizonyságául az osztályfőnökök feltűzték a 2-4 éve 
szárnyaik alá vett diákjaiknak iskolánk jelvényét és 
kék szalagját. 

 

 

 

Az ünnepségen Toldi Attila igazgató úr ünnepi 
beszéddel köszöntötte a végzős diákokat. A diákok 
nevében Borhi Vivien 12. A osztályos tanuló 
búcsúzott megható szavakkal. 
A szalagtűzés után a közönség gyönyörködhetett  
a végzősök bécsi keringőjében, melyet Hidvéginé 
Kuliga Gyöngyi tanárnő tanított be, majd Balogh 
Fanni és Bézi Dóra 13. I osztályos tanulók gitárjátékát  
hallgathattuk meg. A rendezvény zárásaként a 12. A 
osztály rock and roll mutattak be. 
Szalagavatónk külsőségében és tartalmában ismét 
örök élményt jelenthetett végzőseinknek. 

 

Kútavatás 

Iskolánk egy nagyon szép kivitelezésű ivókúttal 
gazdagodott a főépület aulájában 2016. december 2-
án. Az intézmény dolgozóinak munkáját dicséri a 
kivitelezés, s oly’ tetszetősre sikerült, hogy nevet is 
adtunk a kútnak. Balogh Lajosét, aki a neveléshez-
oktatáshoz, Kisújszálláshoz és a baptista egyház 
magyarországi történetéhez egyaránt kapcsolódik. 
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Ballagás 

Ballagtunk… 

Az utolsó csengetés volt iskolánk végzős diákjai 
számára 2017. május 5-én. Ebben az évben rendhagyó 
ballagása volt iskolánknak abból a szempontból, hogy 
5 nappalis osztály mellett 1 esti tagozat is csatlakozott 
az éneklő ifjúsághoz. A zászlóátadás után Toldi Attila 
igazgató úr búcsúbeszédében felidézte az elmúlt 
tanév közösen megélt eseményeit, s Isten áldását 
kérte a vizsgázók számára, majd  Garai Sándor  (10. 
A) szavalatát hallgattuk meg. A végzős diákok 
nevében Kovács Ibolya (12. A) búcsúzott, Csípő Sára 
(11. A) pedig az itt maradó diákok képviseletében 
köszöntötte a ballagókat. 

Az idei Pro Schola-díjakat Kovács Ibolya (12. A) 
szakgimnáziumi és Külüs Anna (11. D) szakácstanuló 
vehette át, mindketten a versenyeken való 
eredményes helytállásáért, kiemelkedő tanulmányi 
eredményükért és szorgalmukért Toldi Attila 
igazgató úrtól. 

 

  

Ebben az évben került is átadásra a diák-
önkormányzat által alapított diákönkormányzati 
„különdíj”, melyeket Gergely Zita (12. A) és Kelemen 
András (Ksz/12.) tanulók vehették át az iskoláért, a 
tanulóközösségben végzett munkájukért. 

Az ünnepség végén a tanulmányi eredményekben, 
versenyeken és sportban kiemelkedő tanulók 
jutalomkönyvekben részesültek. 

ELBALLAGTUNK… 

 

12. A osztály, osztályfőnök: Hidvéginé Kuliga Gyöngyi 
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Ksz/12. osztály, osztályfőnökök: Borók Imre  

 

 

11. B osztály, osztályfőnök: Maszler János 
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11. D osztály, osztályfőnök: Szidey Szilvia 
 

 

13. I osztály, osztályfőnök: Kovács Krisztina és Szabó Károly 

Illéssy Évad 17. oldal 



 

 

Kirándulások 

Erdélyben jártunk 

Folytatódott a Határtalanul!-pályázat. A 2016 
decemberében megkezdett program következő 
állomása volt, amikor iskolánk 35 diákja és 3 
pedagógusa meglátogatta az erdélyi testvér-
iskolánkat, a Zajzoni Rab István Elméleti Líceumot. 

2017. április 6-án reggel indultunk útnak. A szakadó 
esőben Kolozsvárott is csak a buszból tudtuk 
megnézni a híres Mátyás király szobrot és a 
szülőházát. A következő állomásunk a tordai sóbánya 
volt. Megcsodáltuk a hatalmas tárnát, élveztük a sós 
levegőt. A bátrabbak lépcsőn mentek le (több mint 
400 lépcső). 

Torda után vettük utunkat Négyfaluba, ahol a 
vendéglátóink már nagy szeretettel vártak. Vacsora és 
a szállás elfoglalása után többen még megbeszélték az 
élményeiket. Diákjaink közül sokan most 
tartózkodtak először külföldön. 

 

Második napon a projektfeladatokat hajtottuk végre. 
Reggeli után megnéztük a Néprajzi múzeumot, ahol 
megismerkedünk a helyi emberek életével és 
múltjával. 

Délután kezdtünk projektfeladatokhoz: három hely-
színen forgószínpadszerűen vettek részt a két iskola 
diákjai a közös feladok végrehajtásában. Meg-
ismertettük az erdélyi diákokkal a hungarikumnak 
számító karcagi birkapörköltet. Sokak közül most 
ettek először birkát. 

 

A közös előkészítő műveletek és főzés össze-
kovácsolta a diákokat. A második helyszínen a tojásra 
írás hagyományát ismerték meg a diákok. Erdélyben 
még mindig nagy hagyománya van ennek a szép 
népszokásnak. A harmadik állomáson az erdélyi 
diákok és tanárok megmutatták a kürtős kalács 
készítésének fortélyait. A feladatok közben ügyességi 
versenyen is részvettek a tanulók. 

 
 
Ebéd után indulunk brassói városnézésre, ahol 
megtekintettük a Fekete-templomot, a város főterét, 
elsétáltunk régi bástyákhoz, ahonnan szép látványban 
volt részünk. 

Harmadik nap a testvériskolánk diákjaival, tanáraival 
megtekintettük a Székely Nemzeti Múzeumot, Gábor 
Áron sírját, de voltunk Gelencsen a Szent Imre-
templomban, ahol megismertük a templom történetét 
és a freskók jelentését. Utunk utolsó állomása 
Csernáton volt, ahol a szabadtéri múzeumban 
megtudhattuk a kopjafa motívumainak jelentését, 
valamint régi szerszámokkal és gépekkel 
ismerkedtünk meg. Megható volt látni az erdélyi 
emberek Magyarország iránti szeretetét, amely többek 
szemébe könnyet csalt. A napot közös búcsú-
vacsorával és beszélgetéssel zártuk. 

Vasárnap hazafelé menet megtekintettük Törcsváron 
a „Drakula-kastélyt”. Kalandos utunkat vasárnap 
éjszaka fejeztük be, amikor buszunk szerencsésen 
begördült az iskola elé. 
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Hálásak voltunk és vagyunk 

Iskolánk csapata, diákok és tanárok egyaránt 2016. 
november 6-án a Baptista Szeretetszolgálat Hálaadó 
estjén vettek részt Budapesten, a Papp László 
Sportarénában, amelyet azon az estén áthatott a 
szeretet és a béke. 

Jó volt látni a diákok arcán az örömet, amikor a Mező 
Misi, Pintér Béla, Szabó Balázs által alkotott „banda” 
a húrok közé csapott.  Azonban le lehetett olvasni az 
arcukról a döbbenetet is, amikor Szenczy Sándor a 
világ más részein lévő gyerekről, történetekről 
beszélt. A résztvevők megismerhették a 20 éves 
Baptista Szeretetszolgálat történetét, azt, hogy milyen 
széleskörűen segítenek a rászorultakon, határon innét 
és túl. 

 

 

 
Az est fénypontja volt a 700 fős gyerekkórus, amely a 
baptista intézményekben tanuló diákokból tevődött 
össze. Az intézmény nevében hálásak vagyunk, hogy 
ott lehettünk és részt vehettünk az eseményen 

  

. 

Illéssys diákok és tanárok a Szentföldön 

Szeretnénk megköszönni a páratlan lehetőséget 
Szenczy Sándornak, a Baptista Szeretetszolgálat 
elnökének, akinek felajánlása következtében 
eljuthattunk a Szentföldre. A IV. Bibliaismereti és 
Gasztronómia Verseny győzteseként egy jeruzsálemi 
út volt a különdíjunk. 

 

 A 2017. március 7-11. közötti kirándulás részesei: 
Fazekas Fanni, Gál Dóra, Kovács Ibolya, Külüs Anna, 

  
Szatmári Péter, Tóth Dóra (tanulók), Bögös Jenő, Hajdu-
Ráfis Tamás, Horváth Ferenc, Lévai János, Márta István, 
Tóth László (tanárok).  
Az úticélok közül csak ízelítőképpen álljon itt néhány 
példa: Jeruzsálem óvárosa (Siratófal, Olajfák hegye, 
Getszemáni kert, Koponya-hegy), Betlehem (Születés 
temploma), Holt-tenger (fürdőzés), Jerikó, Galilea, 
végül a Jordán folyó. 

 

Szeretnénk megköszönni Steiner Józsefnek a Baptista 
Szeretetszolgálat misszió-igazgatójának, és kedves 
párjának, Csillának a csoport- és idegenvezetést. Isten 
áldása legyen munkájukon! 
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A Diákönkormányzat hírei 

A diákok napja 

2016. szeptember 30-án tartotta iskolánk a szokásos 
Illéssy-napját. A napot hagyományosan az aktuális 
évszámnak megfelelő futással kezdtük. A célba 
érkezés után elkezdődött a fecskeavató és a 
focimeccsek. A diákönkormányzat tagjai különféle 
programokat találtak ki: verset kellett írni megadott 
szavakból, előre megadott zenére kellett táncolni, 
tejszínhab alatt csokit keresni, bekötött szemmel egy 
fiút kisminkelni. 

 

A fecskeavatón a felsőbb évesek vicces feladatokkal 
tették próbára a „kicsiket”, akik így jól elszórakoz-
tatták a közönséget. Ezután kezdődtek az Illéssy-nap 
programjai és a legtöbb osztály ekkor kezdte el a 
főzést is. A programok változatosak voltak és 
szórakoztatóak, mindegyik feladat megoldása más-
más képességet igényelt. Az arcfestés a 
kreativitásunkat, a traktorgumi görgetés az erőnket, 
míg a műveltségi vetélkedő az agyunkat dolgoztatta 
meg. 

 

 

A nap végén az összesített pontszámok után az első 
három helyezett osztály pénzjutalmat kapott. A 
verseny ezért nagyon kiélezett volt, hiszen minden 
osztály teljes erőbedobással küzdött az értékes 
nyereményekért. Garantált volt a jókedv, a 
versenyszellem és a finom ebéd is, ha volt az 
osztálynak egy jó szakácsa.  

 

A nap végén mindenki olyan emlékekkel mehetett 
haza, amelyek egy egész életre megmaradnak a 
diákévekről.

 
 

 
Illéssy Évad  

az Illéssy Sándor Baptista Gimnázium,  
Szakgimnázium és Szakközépiskola kiadványa 

Megjelent 2017 májusában, 150 példányban.  
Főszerkesztő: Toldi Attila igazgató 

Szerkesztők: Keserűné Ébner Tünde 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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Szabó Károly igazgatóhelyettes tanár úr  
Arany János Pedagógiai Díjat kapott 

2017. június 9-én, a városi pedagógusnapon 
Kisújszállás Város Önkormányzata Arany János 
Pedagógiai, Kulturális, Művészeti Díját vehette át 
Szabó Károly tanár úr, iskolánk igazgatóhelyettese. 

 

A díjat példaadó emberséggel és kiváló szakmai fel-
készültséggel, hosszú időn át végzett felelősség teljes 

pedagógusi, szakmai oktatói és vezetői, valamint 
Kisújszállás szakképzési rendszerének fejlesztésében 
folytatott értékes munkája elismeréseként kapta. 
Szabó Károly tanár úr megbecsült és köztiszteletnek 
örvendő pedagógusa városunknak. Öt diplomája, 
számos tanfolyami és egyéb képzése mutatja, hogy 
tudását folyamatosan fejlesztő tanáregyéniség.  

Több mint négy évtizede, 1975-ben került az Illéssy-
iskola jogelődjébe, a 625. Sz. Ipari Szakmunkásképző 
Intézetbe, s végzettségeiből, szakképzettségeiből 
eredően több területen is képes ellátni a tanulók 
szakmai oktatását. 

Az iskola szakmai munkájában, szakmaszerkezeti 
átalakításában mindenkor kezdeményezően vesz 
részt. Kivételes elméleti és gyakorlati tudását 
korábban már elismerte az iskola közössége (Illéssy 
Sándor-díj), az iskolafenntartó Baptista Szeretet-
szolgálat (Ócsai Nagy Pál érem) és a Trefort Ágoston-
díjjal a szakminisztérium is. 
 

Szakmunkásavató 
Végzős szakmunkástanulóink június 2-án vették át 
bizonyítványaikat a Vigadó nagytermében meg-
rendezett szakmunkásavató rendezvényünkön.  
Az ünnepség nyitányaként Monoki Imre tanulónk és 
Bacskai Boglárka leendő tanulónk gyönyörű 
néptáncában gyönyörködhetett a közönség. Toldi 
Attila igazgató úr nyitóbeszédét követően iskolánk 
nyugalmazott igazgatója, Gortva Imre magyar–
történelem szakos tanár úr vette át vasoklevelét. 

 

Demeter Jánosné kuratóriumi elnök és Toldi Attila 
igazgató Illéssy Sándor-díj átnyújtásával ismerte el 
Illéssy Ádámnak az iskola fejlődéséért és fejlesztéséért 
végzett munkáját. Iskolánk névadójának, városunk 
első polgármesterének ükunokája a mai napig  
ezer szállal kötődik iskolánkhoz, városunkhoz. 
Személye élő kapocs a múlt, a jelen és a jövő között.  

 

Kitartása, embersége, őseihez való ragaszkodása 
követendő példa lehet iskolánk közössége számára. 

Dr. Szél András aljegyző úr köszöntője után  
Szabó Zoltán, a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei 
Kereskedelmi és Iparkamara képviseletében jel-
képesen átvette az ifjú szakembereket a megye, az 
ország gazdasága számára. Szász Veronika, a Baptista 
Szeretetszolgálat területi igazgatója a szeretet hangján 
kívánt sok boldogságot az ifjú szakmunkásoknak. 
Végzős diákjaink nevében Kelemen András, kitűnő 
eredményű gépi forgácsoló tanulónk búcsúzott az 
iskolától, diáktársaitól és tanáraitól. 

Ünnepségünkön 75 ifjú szakmunkás vette át 
szakmunkás bizonyítványát. Hat gazdálkodó szervezet 
jutalmakkal és állásajánlattal ismerte el a náluk töltött 
szakmunkásévek alatti teljesítményt. 
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Élelmiszerismereti vetélkedő 

Három fordulós élelmiszerismereti vetélkedőt 
szerveztek a gazdasági és szolgáltató munkaközösség 
tagjai, amely meghirdetésekor irodalmi anyagot is 
ajánlottak a tanulóknak az eredményes felkészülés 
érdekében. A versenyre 10 csapat jelentkezett.  
A vetélkedő 3 fordulóból állt. Az első fordulóban 
élelmiszerismereti tablót kellett készíteni, a máso-
dikban élelmiszerismereti tesztet kellett kitölteni, 
majd a harmadik fordulóban sajtfelismerés követ-
kezett zöldség- és gyümölcskóstolóval egybekötve. 

 
A jó hangulatú és érdekes versenyen sikerült új 
megközelítésbe helyezni az élelmiszerismeret tantárgyat. 

 
 

Emlékezés Trianonra a Felvidéken 

A Rákóczi Szövetség a „Nemzeti összetartozás napja” 
alkalmából kiírt pályázatán ismét nyertünk, így 41 
lelkes diák elutazhatott a Felvidékre június 7-8-án. 

A csapat igyekezett minél több történelmi emlék-
helyet meglátogatni. Jártak Kassán, ahol a Szent 
Erzsébet Székesegyházban megemlékezést tartottak, 
és megkoszorúzták Rákóczi síremlékét. Lőcsén 
megtekintették a Szent Jakab-templomot, Késmárkon 
a Thököly-várat, majd az út utolsó állomásán a 
világörökség részét képező Szepesi várat.  

Fogadó partnerünk, a kassai Szakkay József 
Szakközépiskola tanárai és diákjai voltak. 

Logikai és ügyességi nap 

Iskolánk tehetséggondozó és -fejlesztő munkaközössége a 
diákönkormányzattal közösen meghirdette az  
Illéssy-iskola logikai és ügyességi napját. A tanulók 
egyéniben sakk, malom, amőba és darts 
kategóriákban  versenyezhettek, valamint malom 
játékban osztálymalom kategóriában is indulhattak, 
amelyben maguk a tanulók voltak a bábuk és 2-2 
osztálytársuk irányította őket.  

 

Ezen a napon érdekes természettudományi kísér-
leteket is megtekinthettek diákjaink , melyeket az egri 
Eszterházy Károly Egyetem tanára mutatott be.  
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