
Köszöntő 

Hatodik alkalommal vehetjük kézbe az Illéssy Évad 

című iskolai újságot, mely most a 2018/2019. tanév 

történéseibe vezeti be az olvasót. 

A tanév kezdetén iskolatörténetünk újabb nagy 

fejezete kezdett íródni: a Kossuth Lajos Baptista 

Általános Iskolával történő összeolvadás következ-

tében nevünk is változott: Nagykun Baptista Oktatási 

Központ Általános Iskola, Középiskola és Kollégium Illéssy 

Sándor Szakgimnázium és Szakközépiskola Tagintézménye. 

Az új szerkezeti struktúrában az iskolavezetés is 

bővült Bögös Jenő hitéleti igazgatóhelyettessel, aki 

segít kiteljesíteni a nagy intézmény keresztyén 

szellemiségét.  

A kialakult, közel 800 fős intézményben az első 

osztálytól kezdve a középfokú tanulmányok végéig 

adott az egy intézményen belüli, különböző típusú 

tanulási utak lehetősége, illetve érvényesülhet a közös 

szellemiségű nevelés-oktatás. Ezzel együtt továbbra is 

fontos, hogy az Illéssy Sándor Középiskola, az illéssys diák 

név és kifejezés a továbbiakban is különösen jól csengő 

brandet, védjegyet jelentsen. S hogy ez mennyire így 

van, mi sem bizonyítja ékesebben, hogy következő 

tanévünk tekintetében a környék településeinek 

középiskolái közül magasan mi nyertük el a legtöbb 

nyolcadikos és szüleik bizalmát. 

A Nemzeti Értékek Könyvkiadó Alma mater – Kiváló 

középiskolák Magyarországon című kiadványában 69 

középiskola szerepel, köztük iskolánk is. A könyv 

nem top 100 tematikájú kiadvány, inkább „úgy segít 

benézni az iskola falai mögé, hogy a lelkületet is látni, 

láttatni akarja.” 

Tavaly elnyertük az Akkreditált Kiváló Tehetségpont 

címet, ebben a tanévben újabb, minőségi lépést tettünk 

azzal, hogy a Pécsi Tudományegyetem Idegen Nyelvi 

Központjának ECL Vizsgahelyévé váltunk, 

tehát Európában elismert, nemzetközi 

nyelvvizsgát lehet tenni nálunk angol és 

német nyelvből. 

Az Illéssy Gasztro Kupa – országos ételművészeti verseny 

december 8-án ismét csúcsot döntött azzal, hogy 176 

versenyző nevezett az ország 25 településének 31 

iskolájából. Rendezvényünk méretével egyértelmű 

listavezetők vagyok az országban.  

A verseny szervezésének egyik motorja Tóth László 

igazgatóhelyettes, aki 2018 novemberében a luxem-

burgi Gasztronómiai világbajnokságon (Culinary 

World Cup) aranyérmet nyert szakács artisztika 

kategóriában, dicsőséget hozva iskolánknak és a 

részvételt jelentősen támogató Baptista Szeretet-

szolgálatnak és Kisújszállásnak is.  

S mint mindig, utazunk is: a tanév kezdetére 

élményekben és szakmai tapasztalatokban gazda-

godva tért haza 12-12 diákunk a háromhetes portugáliai 

és kéthetes németországi szakmai gyakorlatról. A 

Határtalanul-pályázatnak köszönhetően ősszel erdélyi 

testvériskolánkat és barátainkat látogattuk meg, akik 

áprilisban töltöttek tartalmas öt napot nálunk. 

Szeptemberben és májusban hat osztályunk járt a 

Balatonnál az Erzsébet osztálykirándulási program 

keretében. 

E tanévünk leglátványosabb attrakciója az 1970-ben 

épült főépületünk felújítása volt. A nagyon rossz 

állapotba került nyílászárókat még 2018 nyarán 

sikerült újakra cserélni, s az esztétikus, új 

függönyöknek köszönhetően –, melyet dolgozóink 

szegtek, varrtak – szebb termekben kezdődött meg a 

2018/2019-es tanévünk. 2019 tavaszán pedig külső 

homlokzatunk málladozó vakolata helyett kapott 

teljesen új külsőt az iskola. Az épület színével is 

„játszottunk”, egy szép szín-összeállítású, a városképi 

jelentőségű övezetbe beleillő külsőt kapott az Illéssy. 

Az iskolafenntartó Baptista Szeretetszolgálat 28 millió 

forintos pénzügyi támogatásának volt köszönhető a 

két felújítás. 

A végén egy pillantás a következő tanévre: 50 éves lesz az 

iskola, melyet szeretnénk méltó módon megünnepelni. 

Azonban már most elmondhatjuk: egy megszépült 

középiskola várja a tanulókat a következő 50 évben 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 

Schnitta-díj 

A Magyar Nemzeti Gasztronómiai Szövetség 

elnöksége több évtizedes szakmai munkája 

elismeréseként Schnitta-díjat adományozott Horváth 

Ferencnek, a Schnitta Egyesület Bács-Kiskun, 

Csongrád és Jász-Nagykun-Szolnok megyei régiós 

elnökének, az Illéssy Sándor Szakgimnázium és 

Szakközépiskola óraadó szakoktatójának. A méltatás 

szerint a szakember a magyar gasztronómiáért az 

oktatásban, versenyeztetésben (pl. Illéssy Gasztro 

Kupa, Bibliaismereti és Gasztronómiai Verseny, 

Schnitta Verseny) és saját versenyzésben – legjobb 

eredménye a 2016-os erfurti szakácsolimpián 

elért bronzérem – végzett tevékenységéért érdemelte 

ki a díjat. Az elismerést Debrecenben adták át  

2019. március 30-án. 

Versenyeredmények 

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

2018/2019-as tanévben sem. Számos kiemelt jelentőségű megmérettetésen ismét dobogós vagy dobogó közeli 

helyezéseket értek el diákjaink. 

Kivilágos Kivirradtig Fesztivál 

A hagyományos szeptemberi főzőversenyen, mely 

a tanév első szakács és cukrász megmérettetését 

jelenti számunkra, Bottlik Imréné szakoktató 

tanárnő felkészítésével Molnár Vivien, Varga Anna 

és Várdai Veronika tárkonyos bárányragu levese 

pirított grízkockával bronz minősítést kapott a 

neves szakemberekből álló zsűritől. Bakó Dorina, 

Kőrösi Balázs és Szekeres Máté rétegelt rakottkáposztája 

gőzgombóccal különdíjat érdemelt. Az önkormányzat 

által meghirdetett rizses sütemények versenyére is 

beneveztünk: Bakó Dorina indián rizslisztből készült 

ribizlis feketerózsatortája II. helyezést érdemelt, és 

megdicsérték az IlléSuli süti (laktóz-, cukor- és 

gluténmentes) süteményét is.  

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Sportnapok 

A 2018. október 17-18-án rendezett megyei 

sportnapokon iskolánk fiú labdarúgócsapata is részt 

vett. A csoportkörben és a középdöntőben is sikerrel 

vették az akadályokat három győztes meccsel, amivel 

már biztosították a dobogós helyet. 

 A folytatásban előbb döntetlent értek el a karcagi 

Varró István Középiskola csapatával szemben, 

azonban az utolsó mérkőzésre a sorsolás szeszélye 

folytán pihenő nélkül kellett kiállniuk a Móricz 

Zsigmond Református Kollégium ellen. Ezt a hátrányt 

nem sikerült kiegyensúlyozniuk, és a második 

félidőben szerzett két góllal nyert a Móricz. A mieink 

elfáradva, mégis boldogan vehették át az ezüstérmet. 

A csapat tagjai: Rapi István Krisztián 13.I, Németh Erik 

Ksz/12, Kálai Béla 12.I, Oros Péter 12.I, Balog István 11.C, 

Balog József 11.C, Penti Roland 11.C, Csillag József 10.B, 

Szujó József Márió 10.B 
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Luxemburgi Gasztronómiai Világbajnokság 

A Culinary World Cup 2018. november 24-28. között 

Luxemburgban került megrendezésre. 72 ország 2500 

versenyzője mérte össze tudását szakács artisztika, 

cukrász artisztika, szakács díszmunka és cukrász-

termékek kategóriában. Számunkra legizgalmasabb a 

szakács artisztika volt, melyben 107 versenyző tette le 

a nemzetközi zsűri asztalára a többnyire otthon 

elkészített alkotásait, a helyszínen csupán apró 

utómunkálatok folytak. 

Tóth László igazgatóhelyettes – általában hétvégeken 

és éjszakákon – kb. 200 munkaórával készítette el 

alkotását. Szakács artisztika kategóriába egy 

különleges, bagolymotívumot ábrázoló, 60 × 80 cm-es 

rizsképpel nevezett, mely 11 fajta rizsből, körülbelül 

150.000 rizsszemből készült. 
A kép motívumához az adta az ötletet, hogy 

Kisújszálláson kiemelkedően sok bagoly talál téli 

menedéket. Az öt napon keresztül zajló 

világversenyen a zsűri naponta értékelte a bemutatott 

versenymunkákat. Tóth László tanár úr nyakába 

november 24-én helyezték a nagyon megérdemelt 

arany medált. 

Az alkotói munka két összetevős volt, a rizskép 

tűzzománc párja szintén tanár úr alkotása. A 

kompozíciót megtekintők közül többen is „őrült jó” 

alkotásnak tartották, s valóban az elkötelezettség 

fontos összetevő, hiszen ezt az elhivatottságot 

példaként tudjuk állítani tanítványaink elé is. 

Büszkék vagyunk kollégánkra, akinek mesterségbeli 

tudását tükrözi a világbajnoki aranyérem.

Könyvtári mozaik 

A tanév első felében mozgalmas volt az élet az iskolai 

könyvtárban. Október hónapban a városi könyvtár 

„A zene mindenkié” című feladatlapját tölthették ki az 

érdeklődők, kapcsolódva a 2018 – A zene éve 

Kisújszálláson programok rendezvényeihez. A feladat-

lap kérdései által különböző zenei korszakokat, zenei 

stílusokat, fogalmakat ismerhettek meg.  

A sikeres megoldásért Lipcsei Alexandra (10. A), 

Deli István Bálint (10. A), Nánási Anikó (11. B) és 

Fodor Eszter (13. A) könyvjutalmat vehetett át. 

Novemberben a tudományokról, tudósokról lehetett 

feladatlapot kitölteni „Barangolás a tudomány 

világában” címmel, melyet a tudomány napja 

alkalmából állított össze a városi könyvtár. Hasznos 

időtöltésnek bizonyult a könyvtári könyvek és 

az internet segítségével a tartalmas feladatlap 

megfejtéseit keresgélni.  

A feladatlap megfejtői — Ressinka József (11. B), Balogh 

Nóra és Lakatos Evelin (10. A), Nagy Sándor (9. B), Fodor 

Eszter (13. A), Szabó János és Pardi Sándor Patrik (9. D), 

Sipos Anett Virág, Csizi Zoltán, Nánási Anikó, és Nagy 

Dzsenifer (11. B) - egy-egy szép könyvet vihettek haza. 
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VII. Illéssy Gasztro Kupa

A 2012-ben teremtett hagyományt ebben az évben is 

folytattuk. A 2018. december 8-án megrendezett 

országos ételművészeti versenyünkön 25 település 31 

iskolája és 3 gyakorlati képzőhelye indított tanulókat. 

A 176 fős versenyzői létszám az eddigi legnagyobb 

versennyé tette rendezvényünket, s talán országosan 

is a legnépesebbé vált. 

A hagyományos gasztronómiai versenyeket 

megújítottuk azzal, hogy meghirdettük az úgy-

nevezett Gasztro Ki Mit Tud? kategóriát: 

a tanulóknak a helyszínen kell végrehajtaniuk a 

versenykiírásban meghirdetett feladatot a zsűri előtt, 

meghatározott időre. Mind a négy szakma képviselői 

megmérettették magukat az élőmunkás 

versenyfeladatok során: a cukrász-, szakács-, pincér- 

és az eladótanulók. Munkájukat magas színvonalon 

végezték, s nem zavarta őket az sem, amikor a 

közönség bepillantott a feladatok végrehajtásába. 

Az illéssys versenyzők eredményei: 

Gasztro Ki Mit Tud cukrásztanuló:  

Kakaófestés: Ressinka József (11. B) bronzérem. 

Gasztro Ki Mit Tud szakácstanuló: Szekeres Máté (9. D) 

bronzérem, Balogh Nóra (10. A) és Varga Anna (10. A) 

ezüstérem. Felkészítő: Bottlik Imréné. Bakó Bianka (11. 

A) bronzérem, Darvas Dorina (11. A) ezüstérem, Nédó

Szintia (11. A) diploma. Felkészítő: Tóth László. 

Pincértanuló kategória: Fadgyas Adrienn (11. A) és 

Majoros Anna (11. A) aranyérem. Bernáth Ibolya (10. A) 

és Bognár Andrea (9. D) aranyérem. Felkészítő: Hajdu-

Ráfis Tamás. 

Eladótanuló kategória egyéniben: Csípő Sára (13. A) 

aranyérem. Felkészítő: Ari Katalin. 

Cukrásztanuló kategória egyéniben: Bakó Dorina (10. 

B) bronzérem. Felkészítő: Bottlik Imréné.

Cukrásztanuló kategória csapatban: Hajnal Barbara 

(10. A) és Nagy Szabina (10. A), valamint Varga Richárd 

(10. A) és Baló Viktória (10. B) diploma. Felkészítő: 

Bottlik Imréné. 

Amatőr tortakészítő verseny: Fodor Eszter (13. A) 

aranyérem, Nagy Gabriella (11. B) ezüstérem, Lakatos 

Szilvia (9. B) és Tóth Henriett (9. B) bronzérem. 
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Schnitta-verseny 

2019. január 25-én Szolnokon rendezték meg a 

Schnitta Sámuel Országos Szakmai Emlékverseny 

regionális válogatóját. Bács-Kiskun, Csongrád és Jász-

Nagykun-Szolnok megyék vendéglátós iskolái 

számára második ízben volt adott a lehetőség, hogy 

megméressék magukat. A verseny sajátossága, hogy a 

vendéglátás három szakmájának teljes összefogására 

van szükség. A szakácstanulóknak helyben kellett 

elkészíteniük egy 3 fogásos menüsort, amit a 

cukrásztanuló által elkészített desszert koronázott 

meg, majd az ételeket a pincértanulók szolgálták fel. 

A pincértanulóknak ezen kívül egy díszasztalt is meg 

kellett teríteniük.  

A versenyt városunk alpolgármestere, dr. habil Kovács 

Tibor, a Schnitta Sámuel Magyar Éttermi Kultúráért 

Egyesület tagja vezette le, aki nagyon elismerően szólt 

tanulóink teljesítményéről. 

A regionális verseny megszervezése és 

zökkenőmentes lebonyolítása pedig Horváth Ferenc 

olimpiai bronzérmes kollégánk, a régiós elnök vállát 

terhelte, aki ismét példásan oldotta meg e nehéz 

feladatot.  

Az Illéssy-iskola „csikócsapata” III. helyezést ért el, 

aminek nagyon örülünk, ugyanis az építkezés 

időszakában vagyunk. A zsűri egy különdíjat osztott 

ki, a legmosolygósabb pincértanuló különdíját Bernáth 

Ibolya érdemelte ki. Büszkeségeink: Bernáth Ibolya és 

Bognár Andrea (pincérként), Szekeres Máté és Varga 

Anna (szakácsként), Bakó Dorina (cukrászként). 

Felkészítők: Bottlik Imréné és Horváth Ferenc 

szakoktatók.

Regionális idegen nyelvi versmondó verseny 

az Illéssyben 

2019. február 14-én 6 település (Karcag, Kisújszállás, 

Kunhegyes, Kunmadaras, Tomajmonostora és 

Törökszentmiklós) 8 általános iskolájának 88 diákja 

részvételével rendeztük meg idegen nyelvi 

versmondó versenyünket. Amikor két éve 

elindítottuk az általános iskolásokat, az ott tanító 

kollégákat megszólító tehetséggondozó versenyünket, 

nem gondoltuk, hogy ebben is ilyen sikeresek 

leszünk, és ilyen sokan beneveznek majd. A diákok 

egy nagyon szép, összetett feladatra vállalkoztak, 

ugyanis a nyelvtudás mellett az előadókészségüket is 

megvillantották, hiszen a művészet, ezen belül a 

költészet nyelvén szólaltak meg angol és német 

nyelven. Versenyünket az ELT Hungary Kft. 

támogatta könyvek felajánlásával.  
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Lázár Richárd országos 7. asztaliteniszben 

Szintén február 14-én, Karcagon rendezték meg az 

asztalitenisz diákolimpia országos döntőjét, melyen 

Lázár Richárd (12. I) képviselte iskolánkat és egyben 

Jász-Nagykun-Szolnok megyét. Ricsi a decemberi 

megyei döntőből hibátlan teljesítménnyel, 

valamennyi mérkőzését megnyerve jutott tovább az 

V-VI. korcsoportban. Az országos döntőben 

csoportmérkőzésekkel indult a viadal. Ricsi az első 

meccset 3:0 arányban megnyerte. A második 

mérkőzése izgalmas perceket okozott, de végül 0:2-ről 

fordítva, óriási küzdeni akarással győzni tudott. Ezzel 

bejutott a legjobb 8 közé, ahol már egyenes kieséses 

rendszerben folytatódott a viadal. 

Sajnos itt erősebbnek bizonyult az ellenfele, s végül a 

hetedik helyezésért járó oklevelet vehette át. Ez az 

eredmény egyúttal 10 többlet pontot jelent az 

egyetemi továbbtanulással kacérkodó diák számára. 

3 verseny - 3 aranyérem súlyemelésben 

Márki Szabolcs (11. C), iskolánk hegesztőtanulója 

(edzője: Szabolcsi Károly) a Kisújszállási Súlyemelő és 

Szabadidő Sportegyesület versenyzőjeként több 

megmérettetésen is részt vett 2019-ben. Eredményei: 

2019. február 23. Budapest Bajnokság Súlyemelő 

Verseny — aranyérem; 2019. március 16. Szolnoki 

MÁV SE Súlyemelő Szakosztályának Területi 

Minősítő Versenye – aranyérem; 2019. március 23. 

XXII. Soroksár Kupa Nemzetközi Súlyemelő Verseny

– aranyérem. Gratulálunk és további sikeres

szereplést kívánunk! 

Szenti Ernő megyei rajzverseny 

Az iskolai kézműves tehetségműhely keretén belül 

három diákunk 2019. március 23-án a szolnoki 

POK által rendezett Szenti Ernő megyei rajzversenyen 

vett részt. A nagyszabású versenyre a megye 

iskoláiból mintegy 40 diák nevezett.  

Tanulóink: Berényi Krisztina (9. B) cukrásztanuló, 

Ressinka József (11. B) asztalostanuló, valamint Urbán-

Szabó Andrea (13. A) kereskedőtanuló az igen erős 

mezőnyben emléklapot kaptak.  

Felkészítőjük: Duli Annamária
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VI. Bibliaismereti és Gasztronómia Verseny

2019. március 28-29-én Vásárosnaményban vettünk 

részt a fenntartónk által életre hívott meg-

mérettetésen. A verseny 4 kategóriában zajlott: 

Bibliaismeretes versenyzőink: Csontos Dóra és Piroska 

Margaréta (9. A) a dobogó harmadik fokára állhattak 

fel első versenyükön. 

Cukrásztanulóink: Bakó Dorina (10. B) és Nagy Orsolya 

(9. B) ezüstéremmel térhettek haza. 

Pincértanulóink: Bognár Andrea (9. D) és Bernáth Ibolya 

(10. A) szoros küzdelemben a 4. helyezést érték el. 

Szakácstanulóink: Szekeres Máté (9. D) és Varga Anna 

(10. A) szintén a 4. helyen végeztek. 

A nyolcfős csapat felkészítő tanárai voltak: Bögös Jenő, 

Bottlik Imréné, Horváth Ferenc és Tóth László. 

Újabb siker egy országos természettudományi 

versenyen 

Pécsett 2019. április 12-én került megrendezésre a 

„Kutass velünk, fedezd fel!” elnevezésű, ötfordulós, 

országos természettudományi verseny döntője, ahová 

a 10. A osztály tanulóiból álló csapatunk jutott be. 

Bernáth Ibolya, Lipcsei Alexandra és Nagy Szabina 

sikeresen helytálltak a földrajz, kémia, biológia, fizika 

tartalmú gyakorlati feladatok teljesítése során és 2. 

helyet értek el. Felkészítő tanáruk: Vigh Lajos. 

Mesterhármassal végeztek az Illéssy Őrangyalai 

Idén harmadszor vett részt csapatunk a Területi 

Katasztrófavédelmi és Elsősegélynyújtó Versenyen. 

Őrangyalaink, Nagy Orsolya (9. B), Varga Anna (10. A), 

Ari Bence (12. I), Csillag József (10. B) és Garai Sándor (12. 

A) a katasztrófavédelmi versenyben elsők lettek, így

képviselhették iskolánkat a megyei versenyen is. Az 

elsősegélynyújtó versenyben második helyezést értek el, 

ezzel az összetett versenyben szintén másodikok lettek. 

A megyei versenyen bronzérmet szereztek és – hab a 

tortán, hogy – az I. Országos Baptista Középiskolás 

Rendészeti és Katasztrófavédelmi Versenyen, melyet

Pécsett rendeztek május 17-én, csapatunk (Ari Bence, 

Csillag József, Garai Sándor, Matuszka Henrietta) első 

helyet szerzett! 

Felkészítő tanáruk Borók-Varró Veronika.  

Jól lőttek az illéssys diákok 

Három kilencedik osztályos tanulónk is eredménye-

sen szerepelt a kisújszállási városi iskolák lövész-

versenyén, és a  2019. április 13-án Szolnokon meg-

rendezett V. Görgey Artúr Lövész Emlékversenyen. 

Korcsoportjában Gladcsenkó Csaba ezüstérem, Máté 

István bronzérem, Borhi Gyula 4. helyezettként az 

országos versenyre is bejutottak. 

Illéssy Évad 7. oldal



XXVI. Nagykun Diák Sportviadal

2019. április 25-27. között rendezték meg Karcagon a 

XXVI. Nagykun Diák Sportviadalt.

Az iskolák közötti rangsorban – a két évvel 

ezelőttihez képest jobb eredményekkel és 198 ponttal 

– a 7. helyet szereztük meg.

Több diákunk is említésre méltó eredményt ért el: 

Csapatsportágakban:  

 - fiú labdarúgócsapat, leány kosárlabdacsapat, fiú 

atlétikacsapat: 3. hely, 

 - fiú kosárlabda, leány atlétikacsapat: 5. hely, 

 - a bemutató jelleggel a viadal műsorára tűzött leány 

labdarúgócsapat: 4. hely. 

Atlétika egyéni eredmények: 

 - Vadász Vivien 800 m-es síkfutásban: 1. hely, 

 - Oros Péter 400 m-es síkfutásban, Balog József 1500 m-

es síkfutásban, valamint a fiú svédváltó: 2. hely, 

 - Vadász Vivien és Göncző Zoltán 100 m-es síkfutásban, 

Molnár Zsolt gerelyhajításban, Oros Péter magas-

ugrásban: 3. hely, 

- Hallai Anna 200 m-es síkfutásban, Bikki Olivér 

súlylökésben, leány svédváltó: 4. hely,  

- Csukodi Zsolt távolugrásban, Bakó Bianka 

súlylökésben, Bató Szimonetta 400 m-es síkfutásban: 5. 

hel - Balog István 800 m-es síkfutásban: 6. hely. 

Felkészítőik Somogyiné Harmati Angéla, Keserű 

Sándor és Demeter István tanárok voltak. 

Egyre feljebb a dobogón 

2019. április 30-án ötödször rendezték meg 

Kunhegyesen a jászkunok önmegváltásáról szóló 

helytörténeti, redemptiós versenyt, amelyen 

iskolánkból a 9. A osztály „Kun tekintet” nevű csapat 

indult el. Csontos Dóra, Piroska Margaréta és 

Vad Molli 2. helyezést értek el. Felkészítőjük Perneki 

Adél volt. A csapatot eredményessé tette tagjainak 

választékos beszédhasználata, történeti tudása, 

valamint a belőlük áradó történelmi hitelesség.  

Siker a megyei földrajz versenyen 

Ebben a tanévben Piroska Margaréta és Vad Molli (9. A) 

indult a Bacsó Nándor Megyei Földrajz Versenyen. 

Az első fordulóból remek teljesítménnyel jutottak a 

megyei döntőbe, Szolnokra, ahol Margaréta 

magabiztos versenyzéssel győzött, Molli pedig 4. lett!  

2019. május 30-án a POK szervezésében ünnepélyes 

díjátadón vehette át Margaréta az első helyezésért járó 

oklevelet és ajándékot. Felkészítőjük Vigh Lajos tanár 

úr. 

8. oldal Illéssy Évad 



 

Ünnepi alkalmak, adományozás 

XX. Illéssy Alapítványi bál

Idén nosztalgikus hangulatban kezdődött 

hagyományos Illéssy Alapítványi bálunk. Kerek 

évfordulóhoz érve, immár huszadik alkalommal 

láthattuk vendégül és szórakoztathattuk 

vendégeinket. A 12. A osztály rocky tánca nyitotta 

meg a bált, majd „Önök kérték!” műsorunkban 

eredeti felvételekről idéztünk fel néhány 

emlékezetesebb jelenetet a korábbi bálokból. A 

nosztalgikus hangulatot fokozta, amikor vendégeink 

önmagukat vagy közeli rokonaikat, ismerőseiket 

fedezték fel a korabeli bejátszásokban. Ezután élő 

műsorral folytatódott a program, először tanulókból 

verbuválódott alkalmi tánccsoport produkciójával, 

Hajdu-Ráfis Tamás tanár úr vezérletével, majd a tanári 

kar „profi” kán-kán táncával és „művészi” 

szinkronúszó bemutatójával. Az est további részében 

a Nothing együttes szolgáltatta a talpalávalót.  

Cipősdoboz gála 

November 24-én a fenntartónk, a Baptista 

Szeretetszolgálat jóvoltából részt vehettünk 

Budapesten a jubileumi, 15. Cipősdoboz gálán, 

melynek a Papp László Sportaréna adott otthont. A 

felvezető program részeként Mező Misi, Pintér Béla és 

Bolyki Balázs lépett fel a hétezres közönség előtt (sőt, 

a kórus tagjaként iskolánk tanulója, Bernáth Ibolya is 

feltűnt), majd végre színpadra lépett a program fő 

vendége, a világhírű filmszínész, akcióhős Chuck 

Norris, akiről megtudhattuk, hogy ő is baptista 

családból származik. Beszélgetőpartnere, Vujity 

Tvrtko kérdéseire válaszolva szóba került 

harcművészeti és missziós tevékenysége is. Ezzel a 

rendezvénnyel indult el a baptisták országos, 

karácsonyi ajándékgyűjtő akciója, melybe iskolánk is 

bekapcsolódott.  

Szalagavató 2018/19 

Végzős tanulóink különös izgalommal várták a 2018. 

november 30-ai péntek délutánt. Egy régi, 

hagyományos ünnepre gyűltek össze szeretteik 

kíséretében. Elérkezett az a pillanat, amikor a 

szakmai- és érettségi vizsga előtti célegyenesbe 

fordultak. Az ünnepségen Keserűné Ébner Tünde 

tanárnő köszöntötte a város és a fenntartó 

vezetőségét, akik jelenlétükkel megtisztelték 

rendezvényünket, majd Toldi Attila igazgató úr 

köszöntötte a végzős diákokat. A diákok nevében 

Garai Sándor 12. A osztályos tanuló búcsúzott, majd az 

osztályfőnökök feltűzték diákjaiknak iskolánk 

szalagját. Befejezésképpen a közönség a végzősök 

bécsi keringőjében és rock and roll táncában 

gyönyörködhetett.  

Illéssy Évad 9. oldal



Nyitott istentisztelet Mező Misivel és Steiner 

Józseffel 

A március 17-én tartott istentiszteletre az iskolánk 

diákjain és dolgozóin kívül az egész városból vártunk 

érdeklődőket. Vendégünk volt dr. Steiner József, a 

Baptista Szeretetszolgálat missziói igazgatója és Mező 

Misi, a Magna Cum Laude énekese. Bögös Jenő 

hitéleti igazgatóhelyettes azzal nyitotta meg az 

alkalmat, hogy nyissuk ki szívünket, elménket Isten 

szeretete előtt. A könyv, az esernyő és az elme akkor 

hasznos, ha kinyitjuk – hangzott a bevezető 

gondolatok mottója. A következőkben dr. Steiner 

József tett fel néhány kérdést Misinek megtérésével, 

hitével, teológiai tanulmányaival kapcsolatban. 

A beszélgetést Misi énekei színesítették. Dr. Steiner 

József bibliai üzenete a lelki gyógyulás lépéseiről 

szólt: Isten ígéretet tett nekünk arra, hogy 

„meggyógyítja a megtört szívűeket, és bekötözi 

sebeiket” (147. Zsoltár 3. vers).  

A Szikratűz vastapsot lobbantott 

Az 1848/49-es forradalomra és szabadságharcra 

történő emlékezés minden évben kiemelt ünnepsége 

iskolánknak, hiszen névadónk, Illéssy Sándor is a 

szabadságharc hőse volt. Az Illéssy-család sírkertjénél 

március 14-én tartott városi megemlékezésen iskolánk 

képviseletében Piller Adrien tanárnő mondott 

beszédet, Garai Sándor (12. A) pedig szép szavalatával 

idézte fel a szabadságküzdelmet. Megemlékezésünk 

iskolánk udvarán folytatódott, ahol újra elhangzottak 

az ünnepi gondolatok. A délutáni, hagyományos 

fáklyás felvonulás során Illéssy Sándor szobránál 

Toldi Attila igazgató úr köszöntötte a menet 

résztvevőit. 

A március 15-ei városi ünnepség műsorát ebben az 

évben iskolánk vállalta. Keserűné Ébner Tünde tanárnő 

21 lelkes ifjúval hetekig készült Szikratűz című 

műsorával, mely tanárnő egyéni ötletei és 

koreográfiája alapján született. A Városháza előtt 

tartott ünnepségen a márciusi ifjak bátorságával, 

lelkesen léptek színpadra diákjaink. Szép énekek, 

erőteljes szavalatok, botos küzdelem, finom gitárjáték, 

csendesítő fáklyagyújtás repítette végig a több száz 

megemlékezőt a forradalom első napjától a 

reménytelenné és értelmetlenné váló küzdelem 

elfojtásáig. Az ünnepi műsor zárásaként énekelt 

Hazám (Máté Péter) című dal refrénjét diákjaink 

jelelése kísérte (betanította Patkó Dóra). A diákok a 

műsor végi főhajtás után kitűnő színházi előadások 

után járó vastapsot kaptak. Büszkék vagyunk rájuk, a 

műsor ötletgazdájára és rendezőjére, és mindazokra, 

akik fontos háttérmunkát végeztek. 

Kik voltak e nap hősei? A műsort összeállította és 

rendezte, a diákokat felkészítette: Keserűné Ébner 

Tünde tanárnő. A dalokat kísérte, és az éneklő 

diákokat segítette: Bögös Jenő iskolalelkész. 

A Szikratűz műsor lángocskái: Balogh Nóra, Bernáth 

Ibolya, Bognár Andrea, Hajnal Barbara, Lipcsei Alexandra, 

Makai Brigitta, Nagy Orsolya, Nagy Szabina, Nagy 

Zsófia, Tóth Cintia, Varga Anna, Acsádi Zsolt, Böjte 

Bence, Dobrai Bence, Garai Sándor, Hopka János, Kulcsár 

Ervin, Lázók Szabolcs, Pusztai Dávid, Pusztai Gergő, 

Szűcs Dávid. A műsor kellékeit készítették: Ari Katalin, 

Bikki Kálmánné, Furkó Andrea és Farkas Zoltán kollégák. 

10. oldal Illéssy Évad 



Bibliaismereti terem és Biblia a diákoknak 

Az Illéssy-iskola elkötelezett a keresztyén és a 

baptista értékek mellett, melyet az iskola falain belül 

több helyen is érzékelhetünk. Korábbi években a 

Baptista Szeretetszolgálatot bemutató, a híres 

baptistákat és a Magyarországi Baptista Egyházat 

ismertető tabló került fel a folyosó falára. 

Mindezeken túl 2016. december elején Balogh Lajos 

baptista hitelőd nevére kutat is avattunk 

intézményünkben. Szeptembertől megújult iskolánk 

3-as számú terme is, mely bibliaismereti terem lett. A 

diákok a baptista történelem főbb eseményeivel, jeles 

alakjaival ismerkedhetnek meg a tanteremben 

elhelyezett baptista történelmi tablósorozat által. 

Nagy öröm volt számunkra, hogy ebben az évben az 

iskola minden kilencedikes és végzős diákja 

ajándékba kapott egy teljes Bibliát. A Bibliák 

kiosztását az Eastern European Mission jóvoltából 

tehettük meg. Bízunk benne, hogy a felnövekvő 

generáció kézbe veszi és átéli, hogy Isten szava hitet, 

reményt gyújt a szívekben. 

Hálaadó istentisztelet 

November 23-án délután megálltunk egy rövid időre, 

hogy hálára hangolódjon a szívünk. Ebben az órában 

nem Black Friday akcióira vártunk, hanem Pintér Béla 

keresztyén énekes lelkünket megszólító és megérintő 

dalaira. Korábbi gyakorlatunktól eltérve nem 

gyűjtöttük össze, miért is vagyunk hálásak, hanem 

maga az iskolai istentisztelet irányította figyelmünket 

arra, hogy miért is lehetünk hálásak: Jézus Krisztus 

személyéért, aki Isten szeretetét hozza közel hozzánk. 

Bögös Jenő hitéleti igazgatóhelyettes bevezető 

gondolatai után örömmel hallgattuk Béla lendületes, 

élettel teli dalait. Előadott néhány olyan dalt is, ami a 

diákok kérése volt, melyeket nagyon szeretnek 

hallgatni. Ilyen volt pl. Hazamegy a vándor, illetve az 

alkalom végén Az én Istenem című dal.  

Ezeket többen együtt énekelték az előadóval. 

A dalok között az énekes megosztott néhány részletet 

életéből, melyekben megtapasztalta Isten szeretetét 

és jelenlétét. Istentiszteletünket a Kossuth-iskola 

6. osztályos diákjai is meglátogatták, akik lelkese-

déssel kapcsolódtak be két dal erejéig annak 

koreográfiájába is. 

Karácsonyi szeretetvendégség 

„Maradjatok meg ebben az én szeretetemben” 

/János evangéliuma 15,9/ 

 Az év utolsó tanítási napjának utolsó órái már az 

ünnepi ráhangolódás jegyében teltek az Illéssy-

iskolában. Az utolsó órákra szóló becsengő után az 

iskolarádióban felhangzott a mindenki által jól 

 ismert „Menyből az angyal…”, és ez a hívó szó 

minden diákot és tanárt a tornaterembe vezetett. 

Először Toldi Attila igazgató úr szólt az ünneplőkhöz, 

beszédében ismertette az elmúlt hónapok eseményeit, 

és kiemelte az egyes versenyeken eredményesen szereplő 

tanulóinkat. 

Illéssy Évad 11. oldal



Majd meghallgattuk Ady Endre Karácsonyi rege című 

versét, Szabó Gyula feledhetetlen tolmácsolásában. A 

vers után a jelenlévők Bögös Jenő hitéleti igazgató-

helyettes karácsonyi gondolatait és áldását hallgatták 

meg. Végül Varga Anna 10. A osztályos tanuló 

mondott verset, Bernáth Ibolya 10. A és Bognár 

Andrea 9. D osztályos tanulók közös verses-énekes 

produkciója pedig tovább emelte az ünnep 

meghittségét. 

Garai Sándor, a diákönkormányzat elnöke 

köszöntötte a jelenlevőket, és megköszönte azokat az 

adományokat, amelyet a diákönkormányzat 

kezdeményezésére a kisújszállási állatmenhelynek 

gyűjtöttek.  

A rendezvény zárásaként a 11. A osztályos 

szakgimnáziumi tanulók által készített mézes 

süteményt és forró teát fogyaszthattak az iskolánk 

diákjai, majd meghitt beszélgetés után kezdték meg a 

tanulóink a megérdemelt téli szünetet. 

Néhány illéssys munkatárs (Duli Annamária, Farkas 

Zoltán, Hajdu-Ráfis Tamás, Toldi Attila, Tóth László) 

és diák december 22-én este a városi karácsonyi 

hangverseny hallgatóságát várta a Vigadónál mézes 

süteménnyel, forró csokoládéval és az elmarad-

hatatlan krampampulival. 

Ismét az Akváriumban 

2017 januárjában vehettünk részt először a Sunday 

School-on. Azóta töretlen érdeklődés van az 

Akvárium Klubban megrendezett istentiszteletek 

iránt a diákok részéről. Március 10-én több, mint 

negyvenen látogattunk el a soron következő 

alkalomra. 

Az istentiszteletet Gál Dávid, a Baptista 

Szeretetszolgálat nemzetközi igazgatója nyitotta meg, 

majd a Szabó Balázs vezette zenekar folytatta Jézus 

Krisztust dicsőítő dalokkal. Majoros Zsolt az Isten 

szavába vetett hit erejéről tett tanúságot saját 

megtapasztalása alapján, melyet a gyermekvárás 

hosszas folyamatában élt meg feleségével együtt. 

Dr. Szilágyi Béla Zákeus történetén keresztül hirdette 

Jézus Krisztus szeretetét. Tanításának magja két 

mondatban így foglalható össze: a szeretet hozza létre 

a változást, nem a változás váltja ki a szeretetet. Az 

üdvösség (kegyelem) változtatja meg a 

cselekedeteinket, nem a cselekedetünk váltja ki az 

üdvösséget (kegyelmet).  

Izraelben jártunk 

A BIG nevezetű baptista kórus és a Baptista 

Szeretetszolgálat munkatársai egy 55 fős csoportot 

alkotva töltött együtt hat feledhetetlen napot 2018. 

október 17-22. között Izraelben. A Bibliában leírt és 

benne megjelenő helyekre látogattunk el, ahol 

meghallgattuk az adott hely történetét is, s idéztünk a 

Bibliából odaillő részeket. Rengeteg élménnyel és 

tudással gyarapodhattunk! Iskolánkból a képen 

tevegelő Bernáth Ibolyát válogatták be a kórusba. 
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A Diákönkormányzat hírei 

Fecskeavató az Illéssyben 

Kilencedikes diákjaink először megszeppenve  

fogtak hozzá a rájuk mért feladatokhoz, de a hét 

közepére már teljesen felszabadultan dolgoztak. 

Ötletes versek és csatakiáltások születtek, a talicska- 

és a cipőfűzős verseny nagy kacagást váltott ki. Ilyen 

sok lájkot – több ezret – a korábbi években még nem 

gyűjtöttek be osztályok. A tanárainknak is jutott 

feladat, mivel szelfit kellett velük gyűjteni. A 

legnagyobb sikert az osztálytáncok aratták. Néhány 

nap alatt teljes koreográfiák születtek a véletlen-

szerűen kiadott zeneszámokra. Elmondhatjuk, hogy 

vidáman, sikeresen telt ez a hét. 

A lelkes diák? Tök jó! 

Alig fejeztük be a „fecskék” avatását, a 

Diákönkormányzat már lelkesen osztogatta a tököket 

faragásra. Városunk egyik kedves vállalkozója, 

Parragh László úr 40 db tököt ajánlott fel iskolánknak, 

így minden osztály 2-2 fura figurát készíthetett el. 

Tudtuk az elmúlt évből, hogy csodálatos látvány a 

sok égő lámpás az esti sötétségben. 

A diákönkormányzat lelkes tagjai hatalmas 

kreativitással díszítették fel az iskola udvarát, a 

levegőben lógó szellemek, a fotósarok mindenki 

tetszését elnyerte. Ezúton is megköszönjük a 

májusban elballagott volt diáktársunk, Gergely Zita 

fotóit. Az este? Fergeteges volt! Zene, tánc, nevetés. 

Az este 8 óráig tartó „tökös nap” nagyon jól sikerült, 

rég volt ilyen csodás hangulatú est az iskola udvarán! 

Mi is szedtük! 

Idén is csatlakoztunk a Te Szedd! – önkéntesen a tiszta 

Magyarországért mozgalomhoz. 2019. március 22-én az 

Auer Gabriella, Kósa Anna, Nagy Beáta, Rácz Bernadett, 

Czakó Krisztián, Dobrai Bence, Egri Norbert, Hopka János, 

Szajkó Márk alkotta csapat Duli Annamária, Vigh Lajos 

és Tóth László kíséretében mintegy 8 km hosszan közel 

60 zsáknyi szemetet gyűjtött össze Kisújszállás 

határában. 
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Farsangra fel! 

Diákönkormányzatunk idén is megrendezte a 

farsangot. Köszönet Bottlik Imréné Magdika tanárnőnek 

és a 9. A osztály tanulóinak a finom pizzáért és 

süteményekért! A kenderesi TBT tánccsoport és 

Mozsár Gergő tánctanár vendégszereplése nagy 

élmény volt. A program? Csocsó, darts, póker, 

karaoke! Mindent kipróbáltunk! A legtöbben már 

sötétben indultak haza.  

Vendégeink voltak 

„Attól félsz, amit nem ismersz” 

A fenti mottóval Nyitott Bíróság programsorozatot 

indított az Országos Bírósági Hivatal. Iskolánkban a 

Karcagi Járásbíróság elnöke, Dr. Szalai Katalin és 

Deméné Dr. Demeter Judit bírósági titkár tartottak 

előadást az átlátható, nyitott igazságszolgáltatás 

jegyében. Tájékoztatást adtak a legalapvetőbb jogi 

fogalmakról, a bírói függetlenségről, illetve a 

bűncselekmény vagy szabálysértés különbözőségéről. 

A program által tanulóink jobban megismerhették 

jogaikat és kötelezettségeiket, s ezáltal is jog-

tudatosabb állampolgárokká válhattak. 

. 

A megelőzés jegyében 

2019. február 22-én és 25-én a kamaszokat érintő és 

életüket veszélyeztető témákról tartott előadást 9. 

évfolyamos tanulóinknak Fekete András rendőr 

főtörzszászlós, iskolai bűnmegelőzési és drog-

prevenciós tanácsadó, a karcagi rendőrkapitányság 

munkatársa. Az előadó a valós emberi kapcsolatok 

kialakítására ösztönözte a hallgatóságot a közösségi 

oldalak használata mellett.  

Felhívta a figyelmet arra is, hogy egy-egy közösségi 

oldalon megjelenített kép vagy adat hogyan teszi az 

egyént áldozattá vagy éppen bűncselekmény elkö-

vetőjévé. Szó esett a drog- és alkoholfogyasztás veszé-

lyeiről is, illetve arról, hogy a szer nem oldja meg a 

gondokat. A cél az, hogy törekedjünk értelmesen el-

tölteni a szabadidőnket az önpusztító életmód helyett 

. 

Születésem óta a te gondod voltam… 

Rendhagyó osztályfőnöki óra keretében tanulóink 

életvédelmi kiállításon, előadáson jártak. A Kiáltás az 

Életért Egyesület és az OM Alapítvány Bus4Life 

missziója egy speciálisan átalakított buszt és 

előadókat biztosított ehhez a programhoz. A 

résztvevők megismerkedhettek a magzati élet 

fejlődésével, az abortusszal és annak drámai 

következményeivel. Tanulóinkat megérintette a téma, 

és őszinte figyelemmel kísérték végig az előadásokat.
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Az újrahasznosítás jegyében 

Fenntarthatóság-környezettudatosság témanapunk 

középpontjában a hulladékok újrahasznosítása állt. A 

program megvalósítását az Ökologistic Alapítvány 

munkatársai segítették. Megismerkedhettünk a PET 

Kupa akcióval, és személyiségfejlesztő, közösségépítő 

játékokban vettünk részt. Ezeken az Erdélyből, a 

négyfalui testvériskolánkból érkezett vendégeink is 

jelen voltak. A diákok csoportokban együttműködve 

érdekes használati tárgyakat, ékszereket készítettek. 

Kirándulások és szakmai utak

Nyári szakmai gyakorlatok 

Sikeres Erasmus+ pályázatunknak köszönhetően 

2018. július 14. és augusztus 4. között 12 

vendéglátóipari szakmát tanuló diákunk 

Portugáliában vehetett részt szakmai gyakorlaton. Az 

Atlanti-óceán partján fekvő Apúliában kisebb 

éttermekben és egy szállodában töltötték gyakorlati 

idejüket. Feladataik elsősorban egyszerűbb előkészítő 

munkák voltak, de beleláthattak a helyi specialitások 

készítésének rejtelmeibe is.  

Szabadidejükben többször is jártak az óceán partján, 

esténként pedig a szálláshelyen biliárdoztak, ping-

pongoztak, csocsóztak, vagy megmártóztak az 

úszómedencében. Kirándulásokon is részt vettek. 

Végül valamennyi tanuló tanúsítványt kapott a 

szakmai gyakorlat sikeres teljesítéséről. 

Augusztusban 12 gépi forgácsoló, hegesztő, épület- és 

szerkezetlakatos tanuló vett részt kéthetes német-

országi szakmai gyakorlaton Drezdában. Az első 

hetet üzemlátogatással kezdték Meissen városában, 

majd a gyakorlati helyükön különböző hegesztési 

feladatokat végeztek. A második héten a szakmai 

gyakorlat kézi és gépi forgácsolással folytatódott. A 

kitűzött cél egy tehergépkocsi-makett elkészítése volt. 

Szorgalmas, ügyes diákjaink munkájával a német 

oktatók igen elégedettek voltak. A szabadprogramjaik 

részeként Drezda és Grossenhain nevezetességeit 

tekinthették meg, valamint egy utánfutógyárat. A 

szakmai gyakorlat sikeres teljesítéséről ezek a tanulók 

is tanúsítványt kaptak. 

HATÁRTALANUL! ismét Erdélyben 

A Határtalanul! pályázat keretében 2019 novemberében 

diákjaink egy csoportja újra meglátogathatta erdélyi 

testvériskolánkat, a négyfalui Zajzoni Rab István Elméleti 

középiskolát. A kirándulás tematikus témája az újra-

hasznosítás volt, de kulturális programokra is jutott idő.  

Kolozsvárott megkoszorúzták a Mátyás szobrot. 

A második napon a négyfalui Néprajzi Múzeumban 

megismerhették a borica népszokásokat, táncot és 

tojásfestést. A program befejeztével az iskolaudvaron 

közösen gyümölcsfákat ültettek. Délután egy 

kertészetbe látogattak  el,  és sétát  tettek   Brassóban. 
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A harmadik  napon   Törcsváron a  világhírű   „Drakula” 

várat nézték meg, és tettek egy túrát a Királykőnél. A 

negyedik napon akadályversenyen mérték össze 

tudásukat a környékbeli magyar nyelvű iskolák 

diákjaival. Végül az esti vacsorán búcsúztak el 

vendéglátóiktól. Fáradtan, de annál több élménnyel 

gazdagodva tértek haza. 

2019 áprilisában testvériskolánk diákjait, tanárait láttuk 

vendégül Kisújszálláson. Együtt kirándultunk 

Poroszlóra, az Ökocentrumba és Egerbe is, a pénteki 

projektnap keretében pedig hulladékok újra-

hasznosításával kapcsolatos feladatokat végeztünk az 

Ökologistic Alapítvány munkatársai segítségével. Nagy 

élmény volt a közös bowlingozás és a hortobágyi 

kirándulás. 

Illéssysek a zánkai Erzsébet-táborban 

Iskolánk ősszel és tavasszal is sikeresen pályázott, így 

összesen 6 osztály vehetett részt 3 napos Erzsébet-

táborban Zánkán. Szeptemberben Tóth László tanár 

úr utazhatott végzős osztályával, májusban pedig a 

9. A, 9. C, 10. A, 10. D és a 11. A pihenhetett a

„magyar tenger” partjánál.  A 3 napos program-

sorozat alatt tanulóink hajóztak a Balatonon, majd a 

bátrabbak sárkányhajózást is kipróbálhatták. 

Lézerharcot vívtak egymás ellen az erre a célra 

kialakított pályán. A második napon kirándultak 

Tihanyba. Este a táborvezetés diszkót és táncházat 

szervezett a mintegy 1800 ott táborozó diáknak.  

EUROSKILLS Budapest 2018 

2018. szeptember 26-28. között Magyarország 

rendezhette meg az EuroSkills-t, a Szakmák Európa-

bajnokságát Budapesten. A verseny szervezésben 

Iskolánkból 47 tanuló és 3 kísérő tanár utazhatott 

Budapestre a kamara jóvoltából, hogy megtekintsék a 

versenyt és a többi szakmai rendezvényt. Tanulóink 

nagy érdeklődéssel kapcsolódtak be a „Try a skill”-

szigetek (Próbáld ki készségeidet) érdekes feladataiba is.  

Ballagás 

2019. május 3-án 11 órakor az utolsó becsengetés volt 

iskolánk végzős diákjai számára. A zászlóátadás után 

Bögös Jenő hitéleti igazgatóhelyettes és Toldi Attila 

igazgató úr búcsúzott  a 109  ballagó diáktól.  A végzős  

diákok nevében Garai Sándor mondott köszönetet a 

tanároknak, végül Kolláth Renáta az itt maradó diákok 

képviseletében köszönt el a ballagóktól. Ezután ismét 

átadásra  került  a   diákönkormányzat  által   alapított 
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diákönkormányzati különdíj, melyet Garai Sándor 

tanuló vehetett át az iskoláért és a tanulóközösségben 

végzett munkájáért. Az ünnepség végén a tanulmányi 

eredményekben, versenyeken és sportban kiemelkedő 

tanulók jutalomkönyvekben és részesültek. A Szakma 

Kiváló Tanulója Versenyen szereplő tanulók 

eredményeit az Illéssy Alapítvány pénzjutalommal 

ismerte el. 

ELBALLAGTUNK… 

12. A osztály, osztályfőnök: Galambos Orsolya
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13. A osztály, osztályfőnök: Somogyiné Harmati Angéla

13. I osztály, osztályfőnök: Szidey Szilvia
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11. C osztály, osztályfőnök: Demeter István

11. D osztály, osztályfőnök: Bikki Kálmánné
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11. B osztály, osztályfőnök: Tóth László

Tüzes tehetségműhely 

Intézményünk 1.000.000 Ft támogatást nyert a Nemzeti Tehetség Program keretében az NTP-MŰV-18-0040 

azonosítószámú pályázat keretében, melynek címe „Tűzből és fényből született – Tűzzománc technikák”. A 

tehetséggondozó program keretében a tanulók megismerkedhettek a grafika és festészet alapjaival, tűzzománc képet 

festettek előre zománcozott lemezre, valamint ékszereket készítettek vörösréz alapra. A program során a tanulók 

megtapasztalhatták, hogy a tervezéstől a mű elkészüléséig milyen hosszú folyamat vezet, és egy kisebb alkotás 

létrehozásához is mennyi kreativitásra, türelemre és kitartásra van szükség. A program keretében beszerzett 

tűzzománc kemence lehetővé teszi a program folytatását a későbbiek során is. 

Illéssy Évad  

az Illéssy Sándor Baptista Középiskola kiadványa 

Megjelent 2019 májusában, 150 példányban.  

Főszerkesztő: Toldi Attila igazgató 

Szerkesztők: Csordás-Tán Eszter, Törös Ágnes 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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Szakmunkásavató 

Május 31-én a Vigadóban került sor az ünnepélyes 
szakmunkásavatóra, melyen 73 boldog ifjú 
szakmunkás vehette át szakmunkás-bizonyítványát, 
illetve a többek által igényelt Europass bizonyítványt. 
Az ünnepséget Toldi Attila igazgató úr nyitotta meg, 
aki a nyitóbeszéde után Demeter Jánosnéval, az Illéssy 
Alapítvány kuratóriumának elnökével Illéssy Sándor-díjat 
adott át Sasné Oláh Szilvia iskolatitkárnak és Szidey 
Szilvia tanárnőnek az iskola fejlődéséért és 
fejlesztéséért végzett munkájuk elismeréseként. Ezt 
követően dr. Szél András aljegyző úr mondott 
köszöntőt, majd dr. Sziráki András, a Jász-Nagykun-
Szolnok Megyei Kereskedelmi és Iparkamara elnöke 
jelképesen átvette az ifjú szakembereket az ország 
gazdasága számára. Dr. Szabó Csaba, a Baptista 
Szeretetszolgálat oktatási főigazgatója is sok 
boldogságot kívánt az ifjú szakmunkásoknak. Végzős 
diákjaink nevében Csípő Sára kereskedőtanulónk 
búcsúzott az iskolától, diáktársaitól és a tanáraitól. 

Ezután átadásra kerültek a szakmunkás-
bizonyítványok, valamint öt gazdálkodó szervezet 
jutalmakkal és állásajánlattal ismerte el a náluk töltött 
szakmunkásévek alatti teljesítményt. 

A kisújszállási Illéssy Sándor Baptista Középiskola 
szakmunkásavatója egyben a fizikai dolgozók ünnepe 
is, a tisztességes, az újításokon töprengő, a 
gondolkodó, s ezzel egyben a fejlődést, az emberi 
civilizációt előre vivő szakemberek dicsérete.

   

   

 
Intelmek a nyárra 

Június 12-én Fekete András, iskolai bűnmegelőzési és 
drogprevenciós tanácsadó, a karcagi rendőr-
kapitányság munkatársa tartott előadást 
diákjainknak, a tanév során immár második 
alkalommal. A szakember azokra a veszélyekre hívta 
fel a figyelmet, amelyek a nyári szünidőben 
különösen gyakran szoktak súlyos baleseteket, akár 
halálos tragédiákat is okozni. A kötöttségek alól 
kiszabadulva hajlamosabbak a fiatalok a közlekedési 
szabályok figyelmen kívül hagyására. Sokszor esnek 
áldozatául vízparton, strandon bekövetkező, 
egyébként megelőzhető baleseteknek is. 

Ezenkívül az előadó a vagyonvédelem fontosságára is 
felhívta a figyelmet a strandokon és utazások során. 
Végül újra figyelmeztette a résztvevőket az internet-
használatban rejlő veszélyekre. 
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Illéssy napot tartottunk 

Június 13-án a DÖK szervezésében játékos napot 
tartottunk a diákoknak. A versenyek öt színtéren 
zajlottak. A sportpályán sorversenyen mérhették 
össze erejüket, ügyességüket az osztályok. 
Kézügyességüket darts és csocsó versenyen, logikai 
készségeiket és türelmüket sakk, malom és amőba 
játékban, az általános ismereteiket pedig totóban 
tehették próbára. Szép hangú dalos pacsirtáink 
karaoke versenybe nevezhettek be. Fakultatív 
programként a kézműves foglalkozás keretében, az 
újrahasznosítás jegyében PET palackokból készítettek 
ülőkéket. Mindeközben az egészségtudatos 
résztvevők megmérethették a vérnyomásukat és a 
vércukorszintjüket.  
A tikkasztó kánikula ellenére a legtöbben lelkesen, 
kitartóan vettek részt az összes programban. A 
program végén a diákokat gulyáspartin láttuk 
vendégül. 

 

      

 

        

Tanévzáró ünnepség 

Június 14-én tartottuk meg tanévzáró ünnepségünket. 
Toldi Attila igazgató úr köszöntötte iskolánk tanulóit 
és pedagógusait, értékelte a tanévet, és jutalmakat 
adott át azoknak a diákoknak és tanáraiknak, akik 
tanév közben a különböző tanulmányi versenyeken 
kiemelkedő eredményt értek el.  

Tatár Zoltán alpolgármester úr a városi 
önkormányzat képviseletében nyújtott át jutalom-
könyveket a versenyeken kiemelkedő eredményt elért 
diákoknak és felkészítő tanáraiknak.  

Ezt követően Bögös Jenő hitéleti igazgatóhelyettes  
szólt a résztvevőkhöz és kérte Isten áldását, majd Szabó 
Balázs koncertje emelte a tanévzárás ünnepi hangulatát. 

 
 
Végül az osztályfőnökök vezetésével termeikbe 
vonultak a diákok, ahol átvették bizonyítványaikat. 
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Illéssys diákok Lengyelországban 
 
Iskolánk tavasszal sikeres pályázatot nyújtott 
be a lengyel Wacław Felczak Alapítványhoz.  
 

 
 
Ennek köszönhetően iskolánk 25 diákja és 5 
pedagógusa Lengyelországba utazhatott és a 
lengyel–magyar barátság keretén belül 
ismerkedhetett meg az ország magyar 
vonatkozású történelmével. A kísérő tanárok 
elláttak még mentori szerepet is: segítették a 
fogadó ország kulturális és turisztikai 
értékeinek megismerését. Tanulóink közül igen 
kevesen jártak külföldön, a Lengyelországba 
utazók közül pedig még nem járt senki.  
A kirándulás megvalósulásának ideje 2019. 
június 23 és 27. között volt. 
  
Programunk 
 
Június 23. (vasárnap): Reggel 7 órakor indult a 
buszunk Lengyelországba. Első Bem József 
tábornok (Bem apó) szülőhelye, Tarnow városa 
volt. Bem szobrának felkeresésekor koszorút 
helyeztünk el szabadságharc hősének lábánál. 

 
 
Utunk következő programja a Petőfi és Bem 
nevét viselő székelykapu megtekintése volt.  
 

 
 

A kapu mögötti parkban a szabadságharc 
költőjének, Petőfi Sándornak a mellszobrát, 
valamint a szabadságharc csatáinak emlékére 
állított 12 kopjafát néztük meg. 
 

 
Ezután indultunk első napunk utolsó 
állomásához, a „könyöknyi király”, I. Ulászló 
szobrához. Magyar vonatkozása, hogy lányát, 
Erzsébetet magyar uralkodóhoz, Károly 
Róberthez adta feleségül. Majd utunk a krakkói 
szálláshelyre vezetett.  
 
Június 24. (hétfő): Egész napos programunk 
Krakkó városában volt. A nevezetességek 
felkeresése a főtéren indult. Megtekintettük a 
Szűz Mária templom különböző magasságú 
tornyait, majd a Posztócsarnok épületét és a 
Főteret is körbejártuk.  

 
 
A tér egyik sarkában megtaláltuk a lengyelek 
között ellentmondásos „lyukas” fejet is. A 
tanulók ezután szabadprogramot kaptak, és 
csoportokban fedezték fel a város szépségeit. 
Látványos volt a hintók „parkolója” és 
vonulása. Ebéd után a krakkói várba folytattuk 
utunkat. A vár körbejárása után a Wawelska 
székesegyházba mentünk, ahol 
megtekintettünk több magyar vonatkozású 
történelmi személy sírját (Báthory István, Szent 
Hedvig). Levezetésképpen felsétáltunk a 
harangtoronyba is.  
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A nap záróprogramjaként a Visztulán 
hajóztunk. Ez az eredeti programban nem 
szerepelt, de egy nagyon látványos eleme volt a 
kirándulásunknak.  

 
 
Június 25. (kedd): Kirándulásunk legcsendesebb 
napja következett. Az auschwitz-birkenaui 
koncentrációs tábor felkeresése során 
tanulóinkon, tanárainkon a megrendültség 
látszott. A tűző nap ellenére a 6 órás túrát 
zokszó nélkül tettük meg. A magyar áldozatok 
tiszteletére berendezett háznál koszorút 
helyeztünk el.  
 

 
 
 

 
 

A vacsora a lengyel gasztronómia 
megismerésének keretében zajlott. A szállástól 
nem messze találtunk egy hangulatos és 
színvonalas étteremet. Szakácstanulóink a 
vacsora végén kielemezték és 
összehasonlították a két konyha eltérő 
tulajdonságait.  

 
 
Június 26. (szerda): Egy lengyelországi 
középiskola felkeresése szerepelt a 
programban. Találtunk egy olyan intézményt, 
ami hasonló képzési profilú iskolánkkal. Az 
iskolalátogatási program félsiker volt. Az 
iskolát megtaláltuk, azonban felújítások miatt 
sajnos nem tudtunk bejutni az épületbe. 
 

 
 

Ezt korábban jelezte az intézmény vezetője. 
Mindezek ellenére a későbbiekben is 
szeretnénk testvériskolai kapcsolatot 
kialakítani az együttműködés és a lengyel–
magyar barátság jegyében. Ehhez a 
tárgyalások elkezdődtek, és az ősszel 
folytatódni fognak.  

  

24. oldal Illéssy Évad 



Az auschwitz-birkenaui élmények hatására 
diákjaink érdeklődést mutattak a további 
történelemtanulásra. Délelőtt elsétáltunk Oscar 
Schindler gyárához, előtte megálltunk a gettó 
hőseinek terén.  

 
Kulturális programunk zárásaként egy 
zsinagógában ismerkedtünk a zsidó vallási 
szokásokkal.  

 
A nap kertipartival ért véget a szálláson, 
diákjaink közösen készítették el a vacsorát.  

Közben beszélgettek, és kialakultak olyan 
barátságok, amelyek – reményeink szerint –
maradandók lesznek.  

 
 

 
 
 
Egy nagyon jó hangulatú estébe nyúló program 
végén tanulóink „elemlámpás dolgozatot” 
írtak, szobánként egy csapatban az elmúlt 
napok eseményeiről, a tanárnők kérdéseire 
válaszoltak. 
  

 
 
A legjobb csapat a tanévnyitón fogja átvenni 
jutalmát, kiemelve azt, hogy a kirándulás a 
Wacław Felczak Alapítvány támogatásával 
valósulhatott meg. 
 
Június 27. (csütörtök): A hazautazás során 
hosszabban megálltunk Zakopane városában, 
és séta keretében csodáltuk meg a sajtárusok és 
egyéb kézművesek termékeit.  
 

 
 
Összegezve: egy tartalmas, látványos és 
tanulságos programsorozaton vettünk részt. 
Számunkra mindennél többet jelentett 
diákjaink szájából elhangzó „KÖSZÖNJÜK!” 
szó. 
 
Isten áldását kérjük a Wacław Felczak Alapítvány 
munkájára, hogy minél többen átélhessék azt az 
élményt, amit diákjaink az öt nap alatt 
átélhettek.  

 
Tóth László igazgatóhelyettes 

Illéssy Évad 25. oldal 
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