
Köszöntő

2014-ben indítottuk útjára, és immár hetedik alkalommal 

vehetjük kézbe az Illéssy Évad című iskolai újságot, amely 

most a 2019/2020. tanév történéseibe vezeti be az olvasót. 

Iskolánkban 2019. szeptember 

2-án az 50. tanév vette 

kezdetét, és bízom benne, 

hogy még sok ötven év áll 

iskolánk előtt, bár a 

krónikákat már mások fogják 

írni és összeállítani a 

következő félévszázad végén. Emlékezetes tanévet 

szerettem volna, s több ok miatt is az lett. 

Kezdődött a történet a baptista iskolák központi (országos) 

tanévnyitójának társrendezésével. A Nagykun Baptista 

Oktatási Központ két tagintézménye egyenlő részben vette 

ki részét a rendezésben; részleteket kiadványunk nyolcadik 

oldalán olvashatnak.  

Az Illéssy Gasztro Kupa – országos ételművészeti verseny 

december 7-én ismét csúcsot döntött azzal, hogy 186 

versenyző nevezett az ország 27 településének 33 iskolájá-

ból. Rendezvényünk méretével egyértelmű listavezetők 

vagyunk az országban.  

Tóth László igazgatóhelyettes kollégám újabb dicsőséget 

szerzett, nem csupán magának, de iskolánknak is azzal, 

hogy 2020 februárjában a stuttgarti Gasztronómiai 

olimpián (Culinary World Cup) újabb bronzéremmel és 

olimpiai diplomával gazdagította gyűjteményét szakács 

artisztika kategóriában. 

Intézményünk működésének 50. évfordulója tiszteletére 

nevelőtestületünk ILLÉSSYCUM – Illéssys Értéktár néven 

elkezdte a – remélhetőleg – folyamatosan bővülő érték-

mentő és -megörökítő munkát. 28 oldalas kiadványban 

foglaltuk össze az eddig megállapított, és feldolgozott 

értékeinket. Bízom benne, hogy a kilenc „gyémánt” mellé 

még sok fog kerülni az elkövetkező évtizedekben, illetve a 

meglévők is folyamatosan újabb szépségekkel bővülnek. 

S hogy ne lehessen teljes örömünk és ünnepünk, arról a 

koronavírus gondoskodott. 2020. március 14-étől digitális 

munkarendre állt át a magyar oktatási rendszer, amely 

diák- és tanárpróbáló feladat elé állított bennünket. 

Megszerveztük az új tananyag-átadási rendszert, a 

végzősöket is sikerült felkészítenünk a tanulmányokat 

lezáró vizsgákra, de közben elmaradt a ballagás, amely 

meghatározó középiskolai közösségi élményt jelent a 

végzősöknek. A vírus elvette végzőseinktől az utolsó hetek 

együttlétének örömét, és adott közben rengeteg feladatot, 

például a vizsgák megszervezése is iskolavezetést próbáló 

munkává vált, a korábbi évek rutinja helyett. De a járvány 

okozta kihívásban közelebb kerültünk a „digitális benn-

szülötteknek” nevezett korunk ifjúságához, s biztos 

vagyok abban, hogy a pedagógusok által megszerzett tudás 

a későbbekben hasznosulni fog az oktatásban. 

A Covid-19 néven közismertté vált vírus legyőzte az 50 

éves évforduló alkalmából tervezett iskolai megemlékezé-

seket, ünnepségeket, de a végső győztes kiléte biztos.

Mi leszünk azok! A közös ünneplést a járványügyi helyzet 

meghiúsította, ám a diáknélküli iskolában megmutatkozott a 

hiányérzet és a szeretet érzelme. Az új tanítási időszak 

élményei ellenére már mindenki nagyon várja, hogy 

visszazökkenjünk a „régi kerékvágásba”: az élettel megtelt 

iskolába. Túlságosan sok volt a képernyő előtt töltött idő, 

tanárnak, diáknak és szülőnek egyaránt. Kedvező volt 

viszont, hogy nem kellett a tanítást szüneteltetni, sőt 

digitális innovációra kényszerültek a szereplők, ami majd a 

jövő oktatásában kamatozik. 

A köszöntőm végén még egyszer visszatérek az 50 éves 

jubileumunkra, és fejezem ki köszönetemet intézményünk 

volt igazgatóinak iskolaépítő munkásságukért; időbeli 

sorrendben és igazgatói éveik számának feltüntetésével: 

Toroczkay Endrének (1970-1977), Gortva Imrének (1977-

1990) és Debreczeny Zoltánnak (1990-2009). Sajnos az első 

két vezető már az égi pedagóguskar tagjai, és Imre bácsi e 

tanévünk elején, 2019. szeptember 23-án mondott búcsút e 

földi létnek. Búcsúzom tőle Gárdonyi Géza Kezdő tanítónak 

című költeményével, melyet minden nevelő-oktató-képző 

munkakörben dolgozónak is megszívlelendő versként 

ajánlok. 

„Mikor először lépsz az iskolába, 

legyen arcodon Jézus nyájassága: 

szólítsd köréd a kisgyermekeket, 

és símogasd meg kezecskéjüket. 

S ha látsz közöttük rútat, rongyosat, 

gyermeki arccal búbánatosat, 

ismerd meg benn a korán-szenvedőt, - 

s öleld magadhoz, és csókold meg őt.” 

Köszönetet mondok iskolánk minden egykori és jelenlegi 

dolgozójának, akik a jövőnek, az utókornak is végzett 

munkájukkal hozzájárultak ahhoz, hogy az Illéssy-iskola 

meghatározó intézménye legyen a Nagykunságnak. Jó 

iskolát kizárólag magasan képzett, kiegyensúlyozott, 

szakmailag igényes és elkötelezett pedagógusokkal lehet 

működtetni. Hiszek abban, hogy nemcsak a múltban és 

jelenben, hanem a jövőben is ilyen tanárok és nevelő- oktató 

munkát segítők alkotják a dolgozói közösséget!  

Kérem, kövessék nyomon a folyamatosan frissülő iskolai 

honlapunkat is, most pedig tekintsenek bele Évadunkba! 

(illessy.baptistaoktatas.hu) 

Isten éltesse és áldja az Illéssy-középiskolát a következő 50 

évben is! 

Toldi Attila igazgató 



Versenyek, tehetséggondozás 

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

2019/2020-as tanévben sem, bár a járványügyi helyzet erősen megcsonkította a versenyévadot. Elmaradt az SZKTV 

országos döntője, ahol Csontos László kőművestanulónk érdekelt lett volna a megyei fordulóban elért 100%-os 

eredményével, és 2020 őszére kellett áttennünk a baptista középiskolák országos művészeti vetélkedőjét is. Azonban 

számos kiemelt jelentőségű megmérettetésen ismét több dobogós vagy dobogó közeli helyezést értek el tehetséges, 

jól felkészített diákjaink. 

Kivilágos Kivirradtig Fesztivál 

Kisújszállás legnevezetesebb eseményén, a Kivilágos Kivirradtig Fesztiválon a szakácsok és a cukrászok versenyébe 

is beneveztünk. Bottlik Imréné és Kálmán Andrea szakoktató tanárnők tanítványai, Hudák Veronika, Major Ágnes és 

Major Tünde szakács tanulók ezüst minősítést, Bernáth Ibolya, Hajnal Barbara és Szabó Lídia bronz minősítést szereztek. 

Bakó Dorina cukrász tanuló szintén III. helyet érdemelt ki. Az ő felkészítője is Bottlik Imréné volt. 

Az esemény érdekessége volt, hogy Tóth László világbajnoki aranyérmes tanár úr vezetésével bárki részt vehetett egy 

„cukrász artisztika rizsből” programban, melyben Kisújszállás címerét rakták ki rizsszemekből. 

Illéssys erős embereink 

Súlyemelő bajnokaink, Petrohai Lajos, Daku Zoltán és 

Kémeri Mihály (9. C) számos versenyen értek el 

kiemelkedő helyezést ebben a tanévben. Szeptemberben 

egy területi minősítő versenyről hoztak el két első és egy 

második helyezést. Októberben a korosztályos országos 

bajnokságon két harmadik és egy negyedik helyezést 

gyűjtöttek be. A téli felkészülés után februárban Daku 

Zoltán és Kémeri Mihály ismét nem talált legyőzőre a 

februári Budapest bajnokságon. Versenyzőink a 

Kisújszállási Súlyemelő és Szabadidő Sportegyesület 

tagjai, edzőjük Szabolcsi Károly. 
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Akinek kincs van a torkában 

Simon Éva (9. A) tanulónk különleges énektehetséggel rendelkezik. Év közben sorra 

aratta a sikereket a különböző népzenei versenyeken. 

Tiszakécskén a Magyar Kórusok, Zenekarok és Népzenei Együttesek Szövetségének 

szervezésében szóló népdal kategóriában már a második Országos Aranypáva 

díját szerezte meg. Ugyanezen a versenyen hangszer-kategóriában (klarinét) 

országos ezüst minősitést szerzett. 

 A XIII. Vass Lajos Népzenei Verseny elődöntőjében, Zagyvarékason, ismét két 

kategóriában (ének és hangszer) versenyzett, és mindkettőben arany minősítést ért el. 

Majd Dévaványán következett a IX. Kádár Ferenc Népzenei Verseny, ahol ének- 

kategóriában ezüst, hangszer-kategóriában arany fokozatot kapott a szakmai zsűritől. 

November 22-24-e között Kolozsvárott, a János Zsigmond Unitárius Kollégiumban a 

Kallós Zoltán Alapítvány és a Magyar Kórusok, Zenekarok és Népzenei Együttesek 

Szövetsége szervezésében rendezték meg a XXVI. Hajnal akar lenni Kárpát-medencei 

Népdaléneklési versenyt. Az első napi elődöntőből 17 versenyző jutott tovább a vasárnapi döntőbe, ahová 

Magyarországról egyedül Simon Éva került be, így az egész országot képviselte. Szép Gyula, a Kolozsvári Magyar 

Opera igazgatója szerint ő volt a legszebb énekhangú előadó, akit szívesen bevenne az operaház tanulói közé is. A 

zsűri különdíjjal is jutalmazta, (egyhetes nemzetközi tehetségtábor Örkényben), sőt, a közönségdíjat is elnyerte 

(egyhetes nemzetközi tehetségtábor Erdélyben)! 

Szociális és egészségügyi vetélkedő általános iskolásoknak

November 12-én volt a Szociális Munka Napja. Ez 

alkalomból első ízben rendeztük meg egészségügyi és 

szociális versenyünket, amelyet 7-8. osztályos tanulók 

számára hirdettünk meg. 

Nem titkolt célunk volt az egyik legfontosabb, 

legszebb hivatás, a szociális gondozás népszerűsítése. 

Nagy örömünkre a verseny jelentős érdeklődést 

váltott ki. 6 településtől 13 csapat vett részt, összesen 

52 versenyzővel. A diákok alapos felkészültségről 

tettek tanúbizonyságot, és teljes erőbedobással vettek 

részt az interaktív feladványok megoldásában.  

A remekül sikerült program szakmai koordinálója, a 

feladatok kitalálója Borók-Varró Veronika tanárnő volt. 
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VIII. Illéssy Gasztro Kupa

A 2012-ben teremtett hagyományt folytatva 

decemberben ismét megrendeztük az Illéssy Gasztro 

Kupát. A kezdetektől lelkesen, nagy szakértelemmel 

végzett szervezőmunkának köszönhetően az ország 

legnagyobb ételművészeti versenyévé nőtte ki magát 

e rendezvényünk. Ezen az országos lefedettségű 

eseményen a versenyzők, a felkészítőik és a 

rendezvény szervezőinek, közreműködőinek a száma 

már a háromszázat is meghaladta. 

A hagyományos gasztronómiai versenyszámokat 

kibővítettük az úgynevezett „Gasztro Ki Mit 

Tud?” kategóriával, amelyben a tanulók a zsűri előtt, 

a helyszínen hajtják végre a versenykiírásban 

meghirdetett feladatot. Az élőmunkás versenyben 

mind a négy szakma képviselői, azaz a cukrász-, 

szakács-, pincér- és eladótanulók is megmutatták a 

tudásukat.

A verseny magas elismertségét bizonyítja az is, 

hogy a zsűri munkájában többek közt olyan 

nemzetközileg is elismert szakemberek vállalták 

a részvételt, mint Boros László Venesz-díjas 

mesterszakács, Horváth Ferenc olimpiai bronzérmes 

mesterszakács, Erdős Hanna négyszeres olimpiai 

bajnok és négyszeres világbajnok cukrászmester, 

valamint Gaál Zoltán mesterfelszolgáló, a Jász-

Nagykun-Szolnok Megyei Kereskedelmi és Ipar-

kamara alelnöke. 

Tanulóink legjobb eredményei: 

Kakaófestésben Ressinka József (12. I) aranyérmes, 

Szajkó Márk (12. A) és Magyar Anita (9. D) bronzérmes. 

Pincértanuló kategóriában Bernáth Ibolya (11. 

A) és Szabó János (10. D) aranyérmes, Fadgyas Adrienn

(12. A) és Majoros Anna (12. A) ezüstérmes. 

Szakácstanuló kategóriában Simon Emese (9. D) és 

Szabó Lídia (11. D) bronzérmes. 

Eladó kategóriában Kleiner Viktória és Makai Brigitta 

(11. A) aranyérmes, Garai Sándor (13. A) és Mészáros 

Enikő (13. A) ezüstérmes.  

Ezen kívül nagyon sok különdíjat is begyűjtöttek 

versenyzőink.  

Felkészítő tanáraik voltak: Ari Katalin, Bottlik Imréné, 

Hajdu-Ráfis Tamás, Horváth Ferenc és Kálmán Andrea. 

Cukrász artisztika versenyben Kálmán Andrea tanárnő 

is részt vett, akinek a munkáját ezüstéremmel 

jutalmazta a zsűri. 
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Művészeti siker 

Magyar Anita (9. D) és Ressinka József (12. I) 

decemberben részt vett az Oktatási Hivatal által 

meghirdetett „A Szent Korona és a magyar királyi 

koronázási jelvények” művészeti versenyen. A 

szakmai zsűri oklevéllel jutalmazta a 

teljesítményüket. 

Kézműves tehetségműhely 

Számunkra a tehetséggondozás is nagyon fontos. 

Ezért hoztuk létre Vizuális tehetségműhelyünket, 

amelynek ebben a tanévben az egyik emlékezetes 

programja az volt, amikor a csoport látogatást tett a 

Kádas György Iskolában. 

Itt a fazekassággal, agyagozással ismerkedhettek meg 

diákjaink, akiknek az önálló alkotásait az iskola nyílt 

napján rendezett kiállításon tekinthették meg 

vendégeink. A tehetségműhely tevékenységét 

Duli Annamária tanárnő szervezi, vezeti. 

Futsal diákolimpia 

Futsal csapatunk decemberben, a Karcagon 

megrendezett korcsoportos diákolimpia megyei 

elődöntőjében csillogtatta meg tudását.  Három 

karcagi csapat ellen kellett helytállásukat bizonyítani. 

Egy győzelem és egy vereség után a harmadik 

mérkőzésen büntetőrúgásokkal ismét sikerült 

felülmúlniuk az ellenfelet. Ezzel második helyen 

végzett a csapat, melynek edzője Keserű Sándor tanár 

úr volt. 

Emlékezzünk együtt a nagy háborúra! 

1919. január 18-án ült össze az I. világháborút lezáró 

békekonferencia Párizsban. Az ennek emlékére január 

18-án meghirdetett egyfordulós iskolai versenyben 12 

feladatlap érkezett be a március 18-i határidőre. A 

diákok közül volt, aki egyedül, és voltak, akik 

csapatban keresgélték a kérdésekre a válaszokat. 

Összesen 30 tanuló vett részt, közülük a győzelmet 

Szabó Kálmán (9. A) szerezte meg. A szervezők Perneki 

Adél és Piller Adrien tanárnők voltak. 
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Jászkun torna 

 

Leány kosárlabdacsapatunk decemberben a „Jászkun 

torna” megyei kosárlabda döntőjében igyekezett 

helytállni Karcagon. A versenyen, ahol felváltva fiú és 

leány csapatok játszották mérkőzéseiket, lányaink, 

tudásuk legjavát hozva, végül a dobogó 3. helyére 

állhattak fel. Edzőjük Somogyiné Harmati Angéla 

tanárnő volt. 

 

 

Februárban a Kispályás Labdarúgás Megyei Döntőjét 

szintén Karcagon rendezték meg. Iskolánkat 1-1 fiú és 

leány csapat képviselte. A lányok két karcagi csapat 

mögött a harmadik helyet szerezték meg.  

A fiúk remek formában játszottak. A jászberényiek 

ellen könnyedén, a jászárokszállásiak ellen hátrányból 

fordítva, parádés játékkal győzedelmeskedtek. A 

harmadik meccsen dőlt el az első hely sorsa. A nagy 

rivális, a Varró István Középiskola ellen ezt is 

„behúzták”, így aranyéremmel térhettek haza. 

 

 

Idegen nyelvi versmondó verseny  

 

 

Nagy örömünkre egyre népszerűbb és egyre több 

résztvevőt vonz Idegen nyelvi versmondó versenyünk, 

amelyet általános iskolás diákok számára szervezünk 

angol és német nyelvből. Februárban hat településről 

83 versenyző érkezett hozzánk, hogy megmutassák 

felkészültségüket, nyelvtudásukat és előadó-

készségüket. 
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Stuttgarti Gasztronómiai Olimpia 

Tóth László, iskolánk igazgatóhelyettese ismét vállalkozott arra, hogy a világ több száz kiváló szakemberével mérje 

össze képességeit. Olyan feladat volt ez, amelynek teljesítése hosszú hónapokig tartó, hatalmas türelmet és fantáziát, 

aprólékos tervezést és több száz munkaórát igényelt. Az iskolai munka mellett erre csak hétvégéken és éjszakánként 

volt lehetősége. Szakács artisztika kategóriában két mestermunkával nevezett. Az egyik egy 100 x 80 cm-es, 

zsiráfokat ábrázoló kávébabkép volt, a másik egy 80 x 80 cm-es rizskép, amely 11 fajta rizsből és körülbelül 150.000 

rizsszemből készült. A kompozícióit a zsűri is nagyra értékelte: bronz medállal, valamint olimpiai oklevéllel 

jutalmazta.  

Balladák szárnyán 

Márciusban Bernáth Ibolya (11. A) képviselte 

iskolánkat a Nagykőrösön megrendezett XIV. Kárpát-

medencei Magyar Középiskolai Balladamondó 

Versenyen. A három évente megrendezésre kerülő 

rendezvényen neves tagokból álló zsűri előtt kellett a 

200 versenyzőnek szerepelnie, ahol 8 helyszínen 

zajlott az elődöntő. Ibolya sikeresen vette az akadályt, 

ugyanis bekerült az ország legjobb 24 balladamondója 

közé. Arany balladái közül a Rozgonyiné és a Vörös 

Rébék címűeket adta elő olyan meggyőzően, hogy a 

11 tagú zsűri előadását oklevéllel és ajándék-

csomaggal jutalmazta. 

Az első ECL nyelvvizsga 

Iskolánk történetében először nyílt alkalom arra, hogy nyelvvizsgát szervezhessünk. Ezt az tette 

lehetővé, hogy a Pécsi Tudományegyetem ECL vizsgaközpontjának vizsgahelyévé váltunk. 

Február 8-án megtörténtek az első írásbeli és szóbeli nyelvvizsgák, amelynek eredményéről a 

vizsgázók 30 napon belül értesülnek az ECL nyelvvizsgaközponttól. Bízunk abban, hogy a 

jövőben egyre többen kihasználják majd ezt a lehetőséget! 
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Ünnepi alkalmak, adományozás 
 

Kettős tanévnyitó 

 
Nagy megtiszteltetés ért bennünket, amikor fenntartónk, 

a Baptista Szeretetszolgálat úgy határozott, hogy a 

központi tanévnyitót Kisújszálláson, a Nagykun Baptista 

Oktatási Központban rendezi meg. Így először „szűk 

családi körben” tartottuk meg a saját megnyitó 

ünnepségünket. Bögös Jenő, a Kisújszállási Baptista 

Gyülekezet és az iskola lelkipásztora, hitéleti-nevelési 

igazgatóhelyettese, valamint Toldi Attila igazgató úr 

köszöntötte a résztvevőket, majd fogadtuk vendégeinket, 

akik a Kossuth Tagintézményben lezajlott eseményről 

érkeztek hozzánk.  

A vendégsereg ekkor kibővült dr. Sziráki Andrással, a 

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kereskedelmi és Ipar-

kamara elnökével és Durkó Istvánnal, a Magyarországi 

Baptista Egyház misszióigazgatójával. 

Toldi Attila igazgató úr ünnepi beszéde után dr. Sziráki 

András méltatta a megyei kamara és iskolánk példás 

együttműködését. Durkó István szólt a baptista egyház és 

szeretetszolgálat nevelésben-oktatásban betöltött 

kiemelkedő szerepéről, a lelkek formálásának 

fontosságáról és áldást kért az iskolára, a tanulókra és 

dolgozókra. 

Simon Éva 9. A osztályos szakgimnáziumi tanuló éneke után az iskola megújult főépületét ünnepélyes 

szalagátvágással adta át Bartos Mónika miniszteri biztos, dr. Szilágyi Béla, a Baptista Szeretetszolgálat alelnöke, dr. 

Kovács Tibor, Kisújszállás alpolgármestere és Toldi Attila igazgató úr. 
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A reformáció jegyében 

Október 20-án iskolai istentiszteletünkön 

emlékeztünk meg a reformáció ünnepéről. 

Vendégünk volt a debreceni Szappanos utcai Baptista 

Gyülekezet ifjúsági csoportjának együttese. Dalaik 

mind arról szóltak, hogy kicsoda Jézus Krisztus, és 

mit jelent ő a számunkra. Bögös Jenő hitéleti 

igazgatóhelyettes igehirdetésének három gondolata is 

Krisztusra mutatott: 

 

a) egyedül Jézus tudja megbocsátani bűneinket, 

b) egyedül Jézus tudja helyreállítani életünket, és 

c)  egyedül Jézust érdemes követni egy életen át. 

 

 

 

Ma is lehetőségünk van Jézusra bízni az életünket, 

akinek hatalma van megtisztítani, helyreállítani és 

örökkévaló célt adni, amit egy életen át érdemes 

követni. 

 

Sok-sok cipősdoboznyi szeretet Kótajba 

A Nagykun Baptista Oktatási Központ két 

tagintézményének diákjai és tanárai összefogása, 

önzetlen segítsége révén 131 kótaji óvodásnak 

tudtunk meglepetést szerezni a karácsonyi ünnepkör 

előtt. Az apró ajándékokkal és szeretettel megtöltött 

cipősdobozokat december 6-án adtuk át a csillogó 

szemű ovisoknak. Köszönet illeti ezért az összes 

osztályt, osztályfőnököt, tanárt, akik részt vettek 

ebben a nemes feladatban. 

 

 

Szalagavató 2019/2020 

November 29-én érkezett el a végzősök szimbolikus 

jelentőségű ünnepe, a szalagavató. Hagyománya-

inkhoz híven a Vigadó dísztermében gyűltünk össze. 

Először Keserűné Ébner Tünde tanárnő üdvözölte a 

város és a fenntartó vezetőségét, akik jelenlétükkel 

megtisztelték a rendezvényünket. Ezután Toldi Attila 

igazgató úr köszöntötte az egybegyűlteket, majd Garai 

Sándor (13. A) búcsúzott a tanulók nevében. Ezt 

követően a végzős diákok és osztályfőnökeik 

kedveskedtek a nézőtéren ülő meghatott hozzá-

tartozóknak a jövőre vonatkozó bölcs gondolatokkal. 

 

 

 

A szalagtűzés után tizenöt pár adta elő a 

hagyományokhoz kötődve a keringőt, amelyet 

Hidvéginé Kuliga Gyöngyi tanárnő tanított be.
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Karácsonyi szeretetvendégség 

Decemberben, az utolsó tanítási napon megtartott 

összejövetelünk segített ráhangolódni a karácsonyra, 

az egyik legszebb, legbensőségesebb ünnepünkre. A 

rendezvényen meghallgattuk Toldi Attila igazgató úr 

és Bögös Jenő hitéleti-nevelési igazgatóhelyettes 

ünnepi gondolatait, Fülöp Krisztina és Burai Nikoletta 

ünnepváró énekét, majd a művészeti iskola 

néptáncosainak betlehemes játékát láthattuk.

Virtuális ballagás 

Ez a tanév rendkívüli körülmények között zárult. A világméretű vírusjárvány következtében az utolsó hónapokban 

az oktatás is a virtuális térben folytatódott, és a hagyományos ballagásról is le kellett mondanunk. Ehelyett, a 

világháló adta lehetőséget kihasználva búcsúzott Toldi Attila igazgató úr, Bögös Jenő hitéleti-nevelési 

igazgatóhelyettes és Hajdu-Ráfis Tamás tanár úr a végzős tanulóinktól, valamint a ballagók is így tudtak elköszönni a 

diáktársaktól. 

 

 

 A Diákönkormányzat hírei

Fecskeavató 

Kilencedikeseink ebben az évben is 

megtapasztalhatták, milyen igazi illéssys diáknak 

lenni. Egy egész héten keresztül tettük próbára őket 

különböző vicces feladatokkal, pl. „Hozzátok 

krumpliszsákokban a felszereléseiteket!”, „Írjatok 

osztályindulót!”, „Tanuljatok be egy osztálytáncot!”, 

„Készítsetek szelfit a tanárokkal!” Ezek a feladatok a 

beilleszkedést és a közösség építését is elősegítették. 

A főszervező Haju-Ráfis Tamás tanár úr volt, akit a 

DÖK aktivistái, Garai Sándor, Jelen Cintia és Mészáros 

Enikő is segítettek. 

 

Megint egy tök jó este volt! 

A korábbi sikereken felbuzdulva ebben a tanévben is 

volt tökfaragó verseny. Minden osztály kapott alap-

anyagot a saját tervezésű töklámpásaik elkészíté-

séhez. A DÖK képviselői pedig nagyon „szellemesen” 

feldíszítették az udvart, amely estére a kivilágított 

lámpásokkal igazán különleges látványt nyújtó hellyé 

vált. A hangulatot fokozta a zene, a tánc és a 9. D-

seknek köszönhetően az ajándék tea és pogácsa is. 

10. oldal Illéssy Évad 



  

 

Előadások, vendégeink voltak 
 

Nyílt nap 

2019. november 11-én ismét megnyitottuk kapuinkat a továbbtanulás előtt álló nyolcadikos diákok és szüleik előtt, 

akik reményeink szerint a jövőben az általunk kínált képzések valamelyikét szeretnék választani. Toldi Attila 

igazgató úr tájékoztatta a szép számban összegyűlt érdeklődőket az iskolánkban oktatott szakmákról. Kiemelten 

szólt az újonnan bevezetésre kerülő 5 éves technikumi képzésekről, amelyek esetében a felsőoktatásra történő 

felkészítés is cél. A hagyományosan meglévő kereskedelmi és vendéglátóipari technikusi képzéseink mellett a 

szociális képzés is választható lesz. Szakképző iskolában tíz szakmában hirdettünk képzéseket, amelyek mindegyike 

ösztöndíjas lesz.  

Ezt követően minden szakmával megismerkedhettek vendégeink, akik kipróbálhattak egyes alapfogásokat, 

megtekinthettek egy izgalmas és látványos természettudományos kísérleti nyílt órát, és megkóstolhatták 

vendéglátóipari szakmunkás tanulóink süteményeit. 

 

A tolerancia jegyében 

November 18-án Kolozs Andrea, a Haver Alapítvány 

önkéntese tartott rendhagyó interaktív órákat a 9. és 

11. osztályos szakgimnazistáinknak. A téma a 

tolerancia, az identitás és a zsidóság volt. 

Napjainkban, a közéletben is gyakran előkerülő, 

konfliktusokat okozó kérdéskör a diákok figyelmét is 

lekötötte. 

 

Tiszta Tudat – Józanság 

November 18-án a 10. A egy prevenciós programon 

vett részt, amelyet a kisújszállási Roma Nemzetiségi 

Önkormányzat szervezett „Tiszta Tudat – Józanság” 

címmel.  

Az előadók – Faar Nóra Veronika, okleveles 

népegészségügyi szakember és Fekete András, iskolai 

bűnmegelőzési és drogprevenciós tanácsadó – a 

kábítószerek szervezetre gyakorolt hatásairól szóltak 

az érdeklődő diákközönséghez. 
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Kirándulások 

 
Lengyelországi tájakon 

A lengyel és a magyar történelem számos ponton kapcsolódik össze. Egy sikeres pályázatnak köszönhetően 2019. 

június 23. és 27. között egy 30 fős csoport, 25 diák és 5 pedagógus lengyel helyszíneken indulhatott a nyomába 

ezeknek a közös emlékeknek. Jártak Tarnowban, 

Bem tábornok szülővárosában, ahol az 1848/49-es 

szabadságharc emlékét Petőfi Sándor mellszobra 

és 12 kopjafa őrzi. Krakkóban „bevették” a várat, 

majd fejet hajtottak Báthory István és Szent 

Hedvig sírja előtt. 

A fárasztó nap levezetéseképpen hajóztak egyet a 

Visztulán. A harmadik napon következett a 

legmegrendítőbb része a kirándulásnak, egy 6 órás 

túra az auschwitz-birkenaui koncentrációs tábor-

ban. A csapat a magyar áldozatok tiszteletére 

berendezett háznál koszorút helyezett el. Másnap alkalmuk volt elsétálni Oscar Schindler gyárához is. 

Az utolsó napon, a hazautazás során még Zakopánéban álltak meg, ahol különböző kézművesek termékeit 

csodálhatták meg. Bízunk benne, hogy hasonló élménydús kirándulásokra a jövőben is sor kerülhet. 

 
A Terror Házában 

Végzős osztályaink (12. A, és 13. I) rendhagyó 

történelemórán emlékeztek meg a rendszerváltoztatás 

30. évfordulójáról 2019. október 17-én a Terror 

Házába tett kirándulásukon. A rendszerváltoztatás 

jelképei címmel tartott előadásában Békés Márton 

történész értő módon, szemléletes példákon keresztül 

tudta a korosztály számára bemutatni a tőlük nagyon 

távol álló, bonyolult politikai korszakot, eseményeket, 

összefüggéseket. Ezután a diákok megtekintették a 

múzeum állandó kiállítását, ahol filmfelvételek és 

hanganyagok segítettek érzékeltetni a szovjet

 

 

Gulág és az 1950-es évek Magyarországának 

félelmetes légkörét. 

 

Ötven évesek találkozója 

Ebben a tanévben egyszerre ünnepelte fennállásának 

50. évfordulóját iskolánk és a Budapesti Gazdasági 

Egyetem Kereskedelmi, Vendéglátóipari és 

Idegenforgalmi Kara. Ebből az alkalomból kaptunk 

egy váratlan meghívót az egyetemtől a születésnapi 

partijukra. Az eseményen 5 diák és stílusosan egy 50 

éves pedagógus, Hajdu-Ráfis Tamás vett részt, akik 

játékos formában ismerkedhettek meg a kereskedelem 

és a turizmus-vendéglátás képzés kulisszatitkaival, 

újkonyhatechnológiákkal, sőt, saját kezűleg is 

készíthettek ételeket hazai alapanyagokból. 
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Tablók, osztályképek 

11. B osztály, osztályfőnök: Perneki Adél 

 

11. C osztály, osztályfőnök: Lévai János 
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11. D osztály, osztályfőnök: Ari Katalin 
 

 

12. A osztály, osztályfőnök: Duli Annamária 
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13. A osztály, osztályfőnök: Galambos Orsolya 

 

13. I osztály, osztályfőnök: Csordás-Tán Eszter
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KSZ/12 osztály, osztályfőnök: Bikki Kálmánné 

 

Szakmunkásavató és Illéssy Sándor-díjak 
 

A szakmai vizsgák lezárultával, 2020. június 8-án ünnepélyes keretek között köszöntöttük és avattuk fel az ifjú szakmunkásokat, 

s adtuk át megérdemelt szakmunkás- vagy technikusi szintű bizonyítványukat.  

Toldi Attila igazgató úr beszédében felidézte, hogy sok mindent elvett végzőseinktől a koronavírus okozta járványügyi helyzet: a 

vizsgákra való felkészülés utolsó iskolai és képzőhelyi heteit, a középiskolások befejező közösségi élményét, a ballagás és az 

együttlét örömét, a szóbeli vizsgacselekményt központilag törölték. De tanáraink sikeresen megoldották a felkészítés végső 

simításait, így sikeres vizsgaidőszakot zártunk.  

A szakmunkásavató ünnepségen nyújtotta át Demeter Jánosné kuratóriumi elnök és iskolánk igazgatója az idei Illéssy Sándor-

díjakat. Dr. Sziráki András és a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kereskedelmi és Iparkamara dolgozói közössége a szakképzésben kifejtett 

munkájuk alapján megérdemelten vehette át a kitüntető elismerést. Demeter István tanár úrnak az iskoláért végzett 40 éves 

tevékenységét elismerve kívántunk további szakmai aktivitást és eredményeket. 

Dr. habil. Kovács Tibor, Kisújszállás alpolgármestere a város képviseletében köszöntötte a végzetteket, Dr. Sziráki András elnök úr 

pedig a megyei kamara vezetőjeként jelképesen átvette a gazdaság számára az Illéssy Sándor Középiskola 2020. évben végzett 

ifjú szakembereit. 

Matuszka Henrietta tanulónk elköszönő ünnepi beszédének végén Will Rogers gondolataival kívánt minden diáktársának boldog 

életet: „Ha sikeres akarsz lenni, a dolog nagyon egyszerű. Érts ahhoz, amit csinálsz! Szeresd, amit csinálsz! És higgy abban, amit 

csinálsz!” 

84 ifjú szakember vehette át bizonyítványát, s többen is jutalomkönyvben, illetve tizenhárman az Illéssy Alapítvány 

ösztöndíjában részesültek. 

A szakmunkásavató végén Toldi Attila igazgató szép szakmai sikereket és pályafutást kívánt az ünnepeltek számára, hogy 

magánéletük majdan teljesedjen ki családalapítással, érezzék át a gyermekekről való szerető és féltő gondoskodás örömét, 

felelősségét. 

 

Illéssy Évad 

az Illéssy Sándor Baptista Középiskola kiadványa 

Megjelent 2020 júniusában, 150 példányban.  
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