
Köszöntő
2014-ben indítottuk útjára, és immár 9. alkalommal 
vehetjük kézbe az Illéssy Évad című iskolai újságot, 
amely most a 2021/2022. tanév történéseibe vezeti be 
a tisztelt olvasót. 

Az 52. tanévünk a visszatérésről szólt. A 2020 tavaszán 
elrendelt egészségügyi veszélyhelyzet után az iskola 
újra diákokkal és tanárokkal népesült be a teljes 
tanévre. Bár négy hónapig (novembertől márciusig) 
a közösségi terekben kötelező volt a maszkhasználat, 
de a digitális munkarend kényszere nem tért vissza. 
A korábbi két tanév tapasztalatai alapján már fontos 
tanulságokat is levontunk. Összegzésként: a korona-
vírus-világjárvány a szakképzésben súlyos zavarokat 
okozott, különösen a munkahelyi környezetben 
történő tanulást illetően. A munka alapú- és 
tapasztalati tanulásnak a digitális oktatás nem volt 
valódi alternatívája, illetve a sok esetben nehezebb 
társadalmi-gazdasági hátterű családokban a technikai 
háttér sem volt megfelelő minőségben és/vagy 
mennyiségben biztosított. Visszatértünk, de a teljes 
visszazökkenés a megszokott kerékvágásba több időt 
vesz igénybe egy tanévnél. 

Iskolánk igyekezett felvenni a pandémia előtti 
fordulatszámot, és már 2021 nyarán 24 diák Portugá-
liában szakmai gyakorlatozott, és ezt folytatjuk idén 
nyáron is. Németországba pedig a gépészet ágazat fiai 
mennek három hétre. 
Élményként éltük meg, hogy ismét versenyezhettünk, 
illetve megrendezhettük új, nem oly’ régi vagy már 
nagy hagyományokkal bíró vetélkedőinket. 

Ebben a tanévben sem 
voltunk híján elismerések-
nek. Tóth László igazgató-
helyettes kollégám Arany 
János Pedagógiai Díja és a 
Magyar Nemzeti Gasztro-
nómiai Szövetség által az 
iskolának adományozott 
Gasztronómiáért érdemérem 
elismerése közösségi élményt 
is jelent iskolánknak. 

Az Illéssy Alapítvány ismét a szakmunkásavató 
ünnepséget választotta a 2022. évi Illéssy Sándor-díjak 
átadásának színteréül. 

Az iskola és az Illéssy Alapítvány az Illéssy Sándor-
díjjal megköszönte és elismerte Bikki Kálmánné, 
Szoboszlai Terézia tanárnőnek az iskoláért végzett 
eddigi tevékenységét. 

Az iskola tantestületének 1984-
ben lett tagja, mint szakoktató. 
A ruhaipari szakma megyei és 
országos versenyein tanítvá-
nyai sikeresen szerepeltek. 
Később a kereskedelem felé 
fordult tanulási és tanítási 
iránya. 1996 óta folyamatosan 
osztályfőnök, és ezt a feladatot 
is kiváló eredményességgel 

végzi, különös figyelmet fordít a hátrányos helyzetű 
tanulók patronálására, segítésére.  
A tanárnő az iskolában az Iskolaszék elnöke is, illetve 
szaktudását hasznosítva rengeteget segít az iskola 
szépítésében is.  
A másik kitüntetett a CO-OP Star Zrt. kisújszállási 
üzletegységének dolgozói közössége lett, amely a 
kereskedelmi szakmák képzésében meghatározó part-
nerünk. Mindig magas színvonalú, szakmailag kiváló 
és hatékony oktatás folyik az üzletben. 

Az örömök mellett búcsúzni is kényszerültünk. 
Szenczy Sándor, a Baptista Szeretetszolgálat alapítója 

és emeritus elnöke –, aki 
2012-ben örömmel fogadta 
iskolánkat a baptista 
intézményhálózat alapító 
táborába – 2022. május 21-
én „még egyszer kilépett a 
csónakból, és elindult, 
hogy a Mennyei Atyához 
költözzön. Akik ismertük, 
megtapasztaltuk szerete-
tét, odafigyelését, hogy 

mindig volt egy ölelése, kedves szava hozzánk, volt 
ideje meghallgatni, imádkozni értünk. Sokkal több 
volt, mint egy szervezeti vezető” – írta róla dr. Szilágyi 
Béla elnök úr. Szenczy Sándor tiszteletes úr többször 
járt iskolánkban, olykor egyedül, olykor vendégeket 
hozva. Hallhattuk Istenre találását, megtérését, 
élvezhettük hömpölygő szeretetét. Áldás, hogy 
ismertük Őt! 

Toldi Attila igazgató



Elismerések

Arany János Pedagógiai, Kulturális, Művészeti Díj 

Tóth László igazgatóhelyettes tanár úr rangos elismerésben 

részesült 2021. augusztus 20-án. Kiváló szakmai munkájáért és 

Kisújszállás hírnevét öregbítő versenyeredményeiért Kisújszállás 

Város Önkormányzatától megkapta az Arany János Pedagógiai, 

Kulturális, Művészeti Díjat. 

További jó egészséget és szép szakmai sikereket kívánunk számára!

 

 

Gasztronómiáért érdemérem 
2022. május 12-én „a magyar gasztronómiáért végzett kimagasló 

munkájáért” a Magyar Nemzeti Gasztronómiai Szövetség 

„Gasztronómiáért érdemérem” elismerést adományozott 

iskolánknak. A díjat Toldi Attila igazgató úr vette át Tóth 

László igazgatóhelyettes úr és Horváth Ferenc szakoktató 

társaságában. A kitüntetés egyik különlegessége, hogy 

iskolának első alkalommal ítélték oda. 

Versenyek, tehetséggondozás

Kivilágos Kivirradtig Fesztivál 

Kisújszállás közismert, népszerű fesztiválján, a 

káposztás és bográcsos ételek főzőversenyében szép 

sikert értek el tanulóink, akik a zsűri különdíjában 

részesültek. A versenyben a 9. A, a 10. A és C osztályok 

vettek részt.  
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„Fussunk az Illéssybe!” – váltófutó verseny 

Szeptemberben hagyományteremtő szándékkal 

szerveztünk futóversenyt 7-8. évfolyamos tanulók 

számára. Már az első ilyen rendezvényünkre sikerült 

több településről idecsábítani a résztvevőket. A hat 

iskolából érkezett versenyzők és szurkolótáboruk 

kellemes emlékekkel távozva vitték iskolánk jóhírét. 

 
 

 
Egészségügyi és szociális interaktív verseny 

Novemberben került megrendezésre a II. Egészségügyi 

és Szociális Interaktív Verseny, amelyet nagy 

lelkesedéssel szervezett meg az iskola kollektívája. 

8  iskola 18 csapata versengett; a 7. és 8. osztályos 

tanulók 18 állomáshelyen adtak számot tudásukról.   

A feladatok között az egészséges életmódhoz, 

egészségügyi és elsősegélynyújtó ismeretekhez és 

az általános műveltséghez kapcsolódók is szerepeltek. 

A verseny jó hangulatban telt, és a feladatok meg-

oldását követően a tankonyhán készült ízletes görög- 

és gyümölcssalátákat fogyaszthatták el a versenyzők. 

 

Gasztronómiai verseny Karcagon 

Februárban rendezték Karcagon a Kolbászízesítő 

versenyt, amelyen a felnőttek között egyetlen 

diákcsapatként vettünk részt. Gajdácsi Tímea, Kada 

Alexandra, Karkusz Noémi és Fehér Imre az osztály-

főnökük, Hajdu-Ráfis Tamás irányításával profikat 

meghazudtoló módon dolgozott össze. Teljesítmé-

nyüket különdíjjal jutalmazta a zsűri. Ugyanitt, a házi 

kelt tésztás sütemények versenyében indult Mátyus 

Boglárka tanuló, akinek a „sámán papucsa” fantázia-

nevű kalácsa bronz minősítést és különdíjat kapott. 

Felkészítője Bottlik Imréné tanárnő volt.
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IX. Illéssy Gasztro Kupa 

Decemberben a hosszú járványos időszak után ismét 

folytathattuk a nagyszerű hagyományunkat és 

kilencedik alkalommal rendeztük meg országos hírű 

versenyünket, az Illéssy Gasztro Kupát. A nagy 

érdeklődést jelzi, hogy összesen 22 településről 118 

versenyzőt láthattunk vendégül. Így elmondhatjuk, 

hogy 2021-ben az ország legnagyobb gasztronómiai 

seregszemléje lett ez a rendezvényünk. Újdonságként, 

a hagyományos versenyszámok mellett, meghirdettük 

a Gasztro Ki Mit Tud? kategóriát, amelyben a verseny-

zőknek meghatározott idő alatt kellett a zsűri előtt 

végrehajtaniuk a verseny-kiírásban megadott feladatot. 

A négy szakma (cukrász, pincér, szakács, kereskedő) 

képviselői magas színvonalon végezték munkájukat, 

és még a kíváncsiskodó nézők jelenléte sem zavart meg 

őket. A magas színvonalat, a rendezvény szakmai 

tekintélyét fémjelzik a zsűriben szerepet vállaló, 

nemzetközi szinten is elismert szakemberek, akik 

szakmai világbajnokságokon és olimpiákon értek el 

győzelmeket. 
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Bocuse d’Or 

13 szerencsés szakács és pincér tanuló részt vehetett a Bocuse d’Or európai döntőjén, Budapesten. Ők értékes 

tapasztalatokkal gazdagodtak, miközben a VIP étteremben segítettek a terítésben, felszolgálásban, illetve meg-

figyelhették a fine-dining jellegű éttermekben dolgozó szakácsok összehangolt munkáját. 

 
 
SZÍNEK 

A Baptista Középiskolák Országos Ki Mit Tud Vetélkedőjének megrendezését immár harmad ízben vállaltuk 

magunkra. Komoly szervezőmunkát igényel egy ilyen összetett, országos szintű program megszervezése, 

lebonyolítása. A vers és próza, hangszer, tánc és mozgás, ének, stand up és színpadi jelenet, művészeti alkotások, 

képzőművészet, valamint média és rövidfilm kategóriákba összesen 125 nevezés érkezett. A produkciókból egy több 

mint 3 óra hosszú, rendkívül szórakoztató műsor állt össze, amelynek a Vigadó adott otthont. A ritka alkalmak közé 

tartozik ez a rendezvény, amelyen egymástól ennyire távol élő fiatalok találkozhatnak, köthetnek ismeretségeket, 

barátságokat, mutathatják meg különleges képességeiket. A versenyzők pécsi, szegedi, budapesti, debreceni, 

nagyhalászi, tapolcai iskolák diákjai közül kerültek ki.  

Nagy megtiszteltetés számunkra, hogy ismét mi rendezhettük meg ezt a sokoldalú, magas színvonalú seregszemlét, 

hiszen ez is bizonyítja, hogy kitűnően sikerül helytállnunk ilyen összetett feladatok megoldásában. 

Illéssy Évad 5. oldal 



 

 

 

Idegen nyelvű képregényíró verseny 

A tapolcai Széchenyi István Baptista Technikum, 

Szakképző Iskola és Gimnázium angol és német 

nyelven hirdetett meg egy országos képregényíró 

versenyt egy rendhagyó környezetvédelmi akció 

témakörben. Nagy örömünkre Farkas Noémi és Cirják 

Zsolt német nyelvű pályamunkája I. helyezett lett, 

Szentannai Larissza és Melkvi Lili Szimonetta pedig II. 

helyezést ért el. Felkészítő tanáraik: Fodorné Soós Éva 

és Duli Annamária. 

 

Ügyes kezek 

Áprilisban kétszer is nálunk járt a kisúji Petőfi 

óvodások kézműves csoportja, akiket a tűzzománc 

tehetségműhelyünk látott vendégül. Az ovisok nagy 

odaadással, élvezettel alkottak, és annak különösen 

megörültek, hogy az elkészült tűzzománc képeiket 

haza is vihették és meglephették velük a szüleiket. 

       

Pelikán Kupa 

Pincér-, szakács- és cukrásztanulóink rendszeres 

résztvevői a Szolnokon évente megrendezésre kerülő 

Pelikán Kupának. Idén kiemelkedő eredményt ért el 

Horváth Virág és Van Gorp Kato párosa a pincér 

tanulói kategóriában, akik aranyéremmel térhettek 

haza. Szakácstanulóink, Szabó Lídia és Szekeres Máté 

közétkeztetés kategóriában bronz minősítést 

szereztek. 
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Szívhez szóló énekes 

Simon Éva tanulónk sorra arany fokozatú 

minősítéseket ér el a népzenei versenyeken ének és 

klarinét kategóriákban. Az iskolai rendezvényeknek, 

műsoroknak is állandó szereplője, aki dalaival, 

hangjával minden ember szívét képes megérinteni. 

Szép, ámde időigényes művészi tevékenysége mellett 

az iskolában is helytáll a 11. osztályos vendéglátás-

szervező technikus tanulónk.  

 
Sporteredmények 

Novemberben a Mezőtúri Református Kollégium 

sportcsarnokában rendezett VI. korcsoportos Futsal 

Diákolimpia megyei elődöntőjében csapatunk a 3. 

helyet szerezte meg. Pár nap múlva a 6. Jász-Nagykun-

Szolnok Megyei Sportnapok labdarúgó tornáján vett 

részt csapatunk, ahol szintén a harmadik helyen 

végeztek a fiúk. 

Kun Nándor, a kiemelkedő képességű súlyemelő 

versenyző tanulónk a biharnagybajomi területi 

minősítő versenyen összetettben első helyen végzett 

novemberben. Februárban Békés Megye Bajnokságán 

négy súlyemelő diákunk vett részt. Kiválóan szerepelt 

Daku Zoltán, Kémeri Mihály, Kun Nándor és Szilágyi 

Patrik, súlycsoportjukban egyaránt az első helyet 

szerezték meg összetettben. Edzőjük Szabolcsi Károly.

Városi versmondó verseny 

A költészet napja alkalmából meghirdetett városi versmondó 

versenyre 2022. április 4-én került sor a Galéria könyvtárban. A 

város középiskoláit képviselő 15 szavaló között négy ILLÉSSYS diák 

is kiállt a közönség és a zsűri elé. Bernáth Ibolya (13. A) I. helyezést, 

míg Laska Ketrin (10. A) II. helyezést ért el. Szavalatáért emléklapot 

kapott: Kanalas Vivien (10. A) és Nagy Zsófia (12. A). 

A versmondók meghallgatása előtt került sor a városi versíró 

pályázat eredményhirdetésére. Pusztai Dávid (13. A) költeménye III. 

díjat kapott a zsűritől. 
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Idegen nyelvi versmondó verseny  

Iskolánk közkedvelt idegen nyelvi versmondó 

vetélkedőjére, amelyet általános iskolás tanulók 

számára hirdettünk meg angol és német nyelven, 5 

település, 7 általános iskolájának, 34 tanulója érkezett. 

Az értékelés során fontos szerep jutott a diákok idegen-

nyelv-tudásán kívül az előadókészségüknek is. 

Akkreditált Kiváló Tehetségpontként különösen 

hangsúlyosnak tekintjük az ehhez hasonló feladatokat, 

amelyek lehetőséget biztosítanak a különböző 

területeken a tehetségek bemutatkozására.  

 

 

 
 
Fémes alkotások  

Áprilisban gépészet ágazatos tanulóink részére 
hirdettünk meg egy iskolai szintű versenyt „Légy 
kreatív a hulladék hasznosításával!” címmel. A közel 
40 beérkezett pályamunkát szakmai zsűri értékelte, 
valamint egy közönségdíjat is kiosztottunk. Az első 
helyezett Molnár Zsolt (10. C) lett fémvirág 
kompozíciójával, a közönségdíjat Pádár László (10. C) 
motorkerékpárja kapta.  
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Ismeretterjesztő programok

Gördülő energia 

Ebben a tanévben is számos programot, kirándulást tudtunk megvalósítani nyertes 

pályázatainknak köszönhetően. Ezek közül az elsőre szeptemberben került sor, amikor egy 

szentendrei pedagógus, Tóth Pál matematika-fizika szakos tanár úr tartott rendhagyó 

foglalkozást. A közönség igazi illuzionista produkció szemtanúja lehetett. Láthattak tüzes 

varázslatot, hallhattak elváltoztatott emberi hangokat és „villámló” gitárszólót, olyan 

különleges fizikai mutatványokat, amelyek alkalmasak lehetnek a kíváncsiság felkeltésére a 

természettudományok rejtélyei iránt.

 

A Csodák Palotájában 

Szeptemberben egy kilencedikes tanulókból álló csoport vett 

részt egy budapesti kiránduláson, a Kémiai és fizikai jelenségek 

a  fenntartható fejlődés jegyében című pályázattal elnyert 

támogatásból. Alkalmuk nyílt megnézni egy interaktív kiállítást a 

Csodák Palotájában, ahol érdekes fizikai kísérleteket láthattak, 

valamint a logikai készségüket is próbára tehették a különböző 

témájú szabaduló szobákban. 

 

 
Rendhagyó kémiaóra 

Októberben Madarassi Márk, a miskolci Nebuló Általános Iskola és Vegyészeti Gimnázium tanára tartott látványos 

kémiai kísérletekkel tarkított bemutatót iskolánkban. A program folytatásaként tanulóink is megpróbálhatták 

önállóan elvégezni a kísérleteket, amelyeket végül ők maguk mutathattak be a többi tanuló előtt.  
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Tanulmányi kirándulások, előadások 

Külföldi szakmai gyakorlat 

2021 júliusában 24 tanulónak nyílt alkalma, hogy Portugáliába 

repüljön, ahol kéthetes szakmai gyakorlaton vehettek részt. 

A szakács-, pincér-, cukrász- és kereskedőtanulók a helyi étter-

mekben, cukrászdákban és boltokban teljesített gyakorlat mellett 

izgalmas programokban is részt vehettek. Így bizonyára örök emlék 

marad a történelmi jelentőségű városokban tett kirándulás, 

a szabadtéri grillparty és a szörflecke a tengerparton.

 

Egri túra 

Októberben szakács- és cukrásztanulókból álló csapat 

vett részt egy rendkívül tartalmas kiránduláson. 

A  megszokott úticélok – egri vár, Dobó tér – mellett 

ezúttal egy kifejezetten szakmai program is várt rájuk. 

Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem tanára, 

dr. Murányi Zoltán tartott egy rendhagyó kémiaórát, 

amelynek témái a konyhában végzett kísérletek voltak. 

Bemutatta a különböző háztartási vegyszerek tulaj-

donságait, azok hatásmechanizmusait és a konyhai 

technológiák alapjait. Végül a tanulók a planetárium-

ban néztek meg egy előadást a világűr nevezetes-

ségeiről. 

 

 

 

Vadászati világkiállítás 

Ritka alkalom, hogy részt tudjunk 

venni egy vadászati világkiállításon. 

Októberben erre nyílt lehetősége 30 

diákunknak. Ők hazánk természeti 

kincseiről, a fenntartható természet-

gazdálkodásról, a környezettudatos 

életmódról szerezhettek új infor-

mációkat.  
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Kormos kövek – megemlékezés 1956-ról 

Ebben a tanévben iskolánk kapott felkérést arra, hogy az 1956-os forradalom és szabadságharc tiszteletére megtartott 

városi megemlékezésen ünnepi műsort adjon elő. A Kormos kövek címmel előadott produkció méltán aratott nagy 

sikert. A műsor összeállítását és megrendezését Keserűné Ébner Tünde tanárnő vállalta magára. A felkészülésben 

segítségére voltak: Bögös Jenő hitéleti igazgatóhelyettes, Farkas-Csonka Brigitta, Furkó Andrea és Törös Ervin 

kollégák. Szereplők voltak: Bernáth Ibolya, Dobrai Bence, Gyökeres Adrián, Horváth Virág, Kanalas Vivien, Kovács 

Márk, Laska Katrin, Máté Viktória, Mátyus Boglárka, Sándor Brigitta, Simon Éva, Táborosi Emese, Takács Evelin, 

Takács Tímea, Újvári Lara, Varga Anna. A felejthetetlen műsor visszanézhető a TV Kisúj honlapján. 

    

Reformáció és hálaadó ünnep 

Novemberben megemlékeztünk a reformációról, 

illetve hálaadó ünnepet tartottunk. Vendégeink voltak 

Szász Veronika a Baptista Szeretetszolgálat Dunán-

inneni Igazgatóságának területi igazgatója, aki 

énekével bátorította a tanulókat, és Révész Lajos, 

a Baptista Szeretetszolgálat munkatársa, akinek meg-

ismerhettük élettörténetét is. 

 

Karácsonyváró esték 

Kisújszállás karácsony előtti városi ünnepi program-

jaiba iskolánk is bekapcsolódott. A helyi baptista 

intézmények közösen látták vendégül a város lakóit, 

karácsonyi dalokból álló műsorral szórakoztatva, és a 

diákjaink által készített mézes süteménnyel és forró 

teával megkínálva őket. 
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Nyílt nap 

Novemberben tartottuk meg szokásos bemutatkozó rendezvényünket, a nyílt napot, amelyre a környező települések 

általános iskoláiból hívtuk meg a 8. osztályos tanulókat. Vendégeink meghallgattak egy beszámolót az iskolánk által 

biztosított lehetőségekről, pályázati tevékenységeinkről. Bepillantást nyerhettek a turizmus-vendéglátás, gépészet, 

kereskedelem és szociális ágazatok szakmáiba, élőben ismerkedhettek meg a 3D nyomtatással és néhány kémiai 

kísérletet is láthattak. 

   

 

Lengyelországi utazás 

A Wacław Felczak Alapítvány támogatásának 

köszönhetően novemberben 40 diák utazhatott négy 

napra Lengyelországba. Az út során elsősorban a 

magyar történelmi vonatkozású emlékeket keresték 

fel. Jártak Tarnówban, Bem József tábornok szülő-

városában. Szétnéztek Krakkóban, ahol körbejárták a 

Wawelt, a lengyelek nevezetes várát, valamint 

ellátogattak Auschwitzba, a náci rezsim hírhedt 

koncentrációs táborába. Végül Zakopane hangulatos 

városában is sétáltak. Tartalmas út volt, megrendítő 

élményekkel. 

 

 

Fenntarthatósági Világtalálkozó 

December 1-jén 30 diák vehetett részt ingyenesen a Planet 

Budapest 2021 Fenntarthatósági Expó és Világtalálkozó 

keretében megrendezett Heroes of the Future Ifjúsági élmény-

programon és a Your Planet Közönségprogramokon, ahol 

elektromos járművekkel mehettek végig különböző akadály-

pályákon. A „Jövő Hősei” kalandpályát kipróbálva valóságos 

időutazáson vettek részt, valamint egy interaktív ismeret-

terjesztő élményközpontban beleélhették magukat a jövő 

fenntartható városainak életébe. A kétnapos kirándulás része volt még a korcsolyázás a Városligeti Műjégpályán és 

budapesti városnézés is.  
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Szakmai gyakorlat Franciaországban 

Az Erasmus+ program keretén belül két tanulónk, Bernáth Ibolya és 

Varga Anna (13. A) egyhónapos szakmai gyakorlaton vett részt 

Franciaországban. Kipróbálták magukat a szálláshelyük kollégiumi 

konyháján, majd két héten át a Paris Nice nevű étteremben 

dolgoztak. Szabadidejükben pedig megtekintették Párizs nevezetes-

ségeit: az Eiffel-tornyot, Napóleon sírját, a Notre Dame-ot, a Mona 

Lisát a Louvre-ban, valamint eljutottak Versailles-ba, Nizzába és 

Monacóba is.  

 

A színházak világában 

A Nemzeti Tehetségprogram jóvoltából 20 diákunk 

tett látogatást a színház csillogó világába februárban. 

A lelkes csapat először a Bajor Gizi Színészmúzeum 

Kulisszák között című állandó kiállítását tekintette meg, 

majd a Jézus Krisztus Szupersztár című világhírű, 

monumentális rockoperát nézte meg a Madách 

Színház művészeinek előadásában.

 

 

Zsidó emlékek nyomában 

Márciusban a 12. és a 13. évfolyamos diákjaink egy csoportja budapesti tanulmányi kiránduláson vett részt. Az úti 

céljuk zsidó emlékhelyek felkeresése, a zsidó valláshoz kapcsolódó ismeretek bővítése volt. Jártak a Páva utcai 

zsinagógában és a mellette kialakított Holokauszt Emlékközpontban, valamint a Dohány utcai zsinagógában, ami 

a legnagyobb Európában. A nap végén a „Cipők a Duna-parton” elnevezésű holokauszt-emlékművet tekintették meg, 

amelyet 2016-ban a világ második legjobb köztéri szobrának választottak meg. Az interaktív múzeumpedagógiai 

foglalkozások, sokrétű háttérinformációk, megdöbbentő vizuális élmények hosszú időre emlékezetessé, meg-

rendítővé tették a résztvevők számára ezt a kirándulást. 
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Időutazás a múlt század elejére 

A NYELV-SZÍN-TÉR Anyanyelvápoló tehetség-

műhely tagjai sajátos időutazás résztvevői lehettek 

április 8-án. Először a Szentendrei Szabadtéri Néprajzi 

Múzeumban élhették bele magukat a száz évvel ezelőtt 

élt kortársaik helyzetébe. Szituációs játékok közben 

megismerhették különböző társadalmi rétegek, 

kisebbségi csoportok életmódját, szokásait. Majd 

Gödöllőre utaztak, ahol Erzsébet királyné (Sisi) 

legkedvesebb lakóhelyét, a Grassalkovich kastélyt 

járták körbe. 

 

 

Rendhagyó költészet napja 

Az Illéssy-középiskola Anyanyelvápoló tehetségműhelye, a 11. A osztály 

segítségével, a magyar költészet egy-egy remekével lepte meg az iskola tanárait, 

diákjait és Kisújszállás város lakóit. Volt, akinek személyesen adtuk át az utcán, 

a hivatalokban, üzletekben, állomáson, volt, ahol „üzenetként” hagytuk a város 

utcáin, épületein. 

Szakma Sztár Fesztivál  

Egy 27 fős csoport vett részt a Budapesten meg-

rendezett Szakma Sztár Fesztiválon, ami az országos 

szakmai versenyek döntőjének a helyszíne volt, és 

amelyen 65 szakképesítés versenyzői vettek részt. 

A standokon a látogatók is kipróbálhatták tudásukat. 

 
 
 

Debrecenbe kéne menni... 

A 13. A végzős technikusi osztály tagjai, még utoljára, 

kirándulást tettek Debrecenben, ahol meglátogatták 

a Debreceni Egyetem angol tanszékét és a tanszéki 

könyvtárat, valamint megtekintették a  Déri Múzeum 

állandó kiállításait is. 
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NATO-nap 

Áprilisban különleges vendégek érkeztek iskolánkba. Az Amerikai Nagykövetség közreműködésével sikerült 
megszerveznünk, hogy az Amerikai Hadsereg két tagja ellátogasson hozzánk. Vendégeink előbb egy előadást 
tartottak angol nyelven a NATO szerepéről, jelentőségéről, az 
ott folyó munkájukról, majd szimulációs játékokba vonták be 
a diákokat. A résztvevőknek olyan problémákat kellett 
különböző nézőpontokból megvitatniuk és közösen megoldást 
találniuk rájuk, amelyekhez hasonlókkal napjainkban nagyon 
gyakran találkozhatunk nemzetközi színtéren is. A két 
témakör a „Nemzetközi nukleáris válság” és „Nemzetközi 
migrációs probléma” volt. Tanulságos volt belehelyezkedni 
a különböző érdekeket képviselő felek szerepébe és így 
megpróbálni kölcsönösen előnyös megoldásokhoz eljutni. 

Ünnepi alkalmak, adományozás 
 

Szalagtűzés 

Sajnos a vírushelyzet miatt – a múlt évhez hasonlóan – 

idén sem tudtuk megtartani a szalagavató ünnepséget 

a hagyományoknak megfelelően. Vendégek nélkül, 

az iskolaudvaron – az aktuális védekezési protokollt 

szem előtt tartva – kerültek föl a szalagok a végzős 

tanulók elegáns öltözetére. 

 

Különleges cipősdobozok 

Idén egy új gondolat született: a cipősdobozokba 
összegyűjtött ajándékoknak iskolánk tanulói közül 
találhatunk kis gazdákat, olyanokat, akiknek 
szeretettel átadhatjuk, és akik szeretettel fogadják, 
és akiknek örömet okozhatunk. A jó ötletet követte 
a tett, hiszen a diákok és az iskola dolgozói 
az  ajándékokat kedvességgel, szeretettel hozták, 
válogatták. Diákjaink akkor még nem tudták, hogy 
e szeretetcsomagok itt maradnak, és itt fognak 
örömet okozni. A megszületett 60 különleges doboz 
kereste hatvan különleges gazdáját. Fenntartónktól, a Baptista Szeretetszolgálattól még húsz, tartós élelmiszereket 
magukba foglaló nagy csomagokat kaptak a leginkább rászoruló diákok és családok. 
  

Illéssy Évad 15. oldal 



Húsvéti istentisztelet 

A keresztyénség legnagyobb ünnepét, Jézus Krisztus 

kereszthalálát és feltámadását felidéző eseménysorozatot, 

a húsvétot iskolánkban is megtartjuk évről évre. 

Az iskolai ünnep alkalmával Bögös Jenő hitéleti igazgató-

helyettes Szász Zsófiát, a helyi baptista gyülekezet egyik 

fiatalját és Orosz Balázst, a Baptista Alapfokú Művészeti 

Iskola zongoratanárát kérte fel közös koncertre. A diákok 

nagy figyelemmel hallgatták Jézus halálának és feltámadásának egy-egy momentumát felidéző történeteket. 

 
Ballagás

2022. április 29-én 15 órakor az utolsó becsengetés volt 
iskolánk végzős diákjai számára. A zászlóátadás 
után Gajdácsi Tímea és Sándor Kata  (9. A) szavalatát 
hallgattuk meg. Bögös Jenő hitéleti igazgatóhelyettes 
Isten áldását kérte a vizsgázók számára, majd Toldi 
Attila igazgató úr búcsúzott a 115 ballagó diáktól. 
A végzős diákok nevében Szabó Lídia (13. I) mondott 
köszönetet a tanároknak, s idézte fel az itt töltött 
tanévek pillanatait. Kovács Márk  (11. A) az itt maradó 
diákok képviseletében köszönt el a ballagóktól. 
Az ünnepség végén a tanulmányi eredményekben, 
versenyeken és sportban kiemelkedő tanulók 
jutalomkönyvekben részesültek. A Szakma Kiváló 

Tanulója Versenyen szereplő tanulók – Földi Nikolett 
és Fülöp Krisztina – eredményeit az Illéssy Alapítvány 
pénzjutalommal ismerte el. 

 

 

A diákönkormányzat rendezvényei
 
Fecskehét

Jó hangulatban zajlott a kilencedik évfolyamos diákok 

szeptemberi „beavató” programsorozata, a fecske-

avató hét, amelynek végén az öt 9. évfolyamos osztály 

esküt is tett.

 
Tökös DÖK-ösök 

Hagyományainkhoz híven a diákönkormányzatunk ebben az évben is 

megszervezte a tökfaragó versenyt. Az esemény leghangulatosabb 

része a lámpások félhomályában megrendezett zenés buli volt az 

iskola udvarán, a szó szerint szellemes dekoráció alatt.  

16. oldal Illéssy Évad 



 

Fejlesztések 

Iskolánk mindig is arra törekedett, hogy a lehetőségekhez képest fejlessze a tárgyi környezetét, és 
ezzel a tanulók tanulását vagy pihenését komfortosabbá tegye.

A cukrásztanműhely fejlesztése

Három tantermünkben cseréltük le a „rosszalkodó” 

projektorokat korszerű, nagy képernyős tévére. 

További két tantermünket szereltük fel kivetítésre 

alkalmas eszközökkel.

 

A tanulóink kényelmét szolgálja a folyosókon 
elhelyezett 30 db puff és a 6 db asztal

Az udvar hangulatát tette kellemesebbé a napelemes 
mini szökőkút, amit egy természettudományos 

pályázat keretében készítettek tanulóink. 

A magyar nyelv és irodalom szaktanterem hátsó fala színpadot idéző  
képet kapott, neves íróink és költőink aláírásának másolatával a két oldalán. 
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11. B osztály, osztályfőnök: Bikki Kálmánné 

 
11. C osztály, osztályfőnök: Demeter István 

18. oldal Illéssy Évad 



 
 

 
11. D osztály, osztályfőnök: Horváth Éva 

 
12. A osztály, osztályfőnök: Keserűné Ébner Tünde

Illéssy Évad 19. oldal 



13. I osztály, osztályfőnök: Perneki Adél

13. A osztály, osztályfőnök: Keserű Sándor
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Látogatás a DigiTérben…  

Május 4-én a 3D-nyomtató szakkör tagjai 

Debrecenben, az Agóra Tudományos 

Élményközpontban tettek látogatást. 

A létesítmény különleges élményt nyújt 

a tudományok, a körülöttünk lévő világ 

iránt érdeklődő látogatóknak. Ezen 

alkalommal először egy interaktív 

kémiaóra részesei lehettek diákjaink, 

majd az élménytér szórakoztató, játékos, 

de egyben tudományos eszközeit 

próbálták ki, végül egy fizikaórán vettek részt, ahol a nyomásváltozás okozta folyamatokkal kapcsolatos kísérleteket 

néztek meg. 

  
…és robotika kiállításon 

A szakkör tagjai május 18-án Budapestre utaztak, ahol a régió legnagyobb robotkiállítását, a World of Robots kiállítást 

nézték meg az Etele Plaza rendezvényközpontjában. Egy időfalon végignézték a robotok fejlődésének történetét, 

látták a legújabb fejlesztésű humanoid robotokat, különböző gyógyászati és műszaki munkákat segítő robotokat, sci-

filmekből ismerős robotokat, valamint egy olyan 3D nyomtatót működés közben, amilyet az iskolánkban is 

használnak a szakkörön. Végül játékos formában a robotok vezérlését is kipróbálhatták az interaktív kiállításon. 

          

Vöröskeresztes vetélkedő 
Május 2-án Karcagon rendezték meg a Magyar 

Vöröskereszt „Legyél te is életmentő!” mottójú, 

felmenő rendszerű elsősegélynyújtó versenyének 

területi fordulóját. Két csapatunk is benevezett a 

versenyre, akik kiemelkedő eredményt értek el. Az 

első és a második helyet is ők hozták el. Az első hely 

egyúttal továbbjutást jelentett a megyei fordulóba, 

melyet május 26-án, Szajolban tartottak meg. 

Csapatunk itt is kiválóan helytállt, és harmadik 

helyezést ért el. Felkészítőjük Borók-Varró Veronika 

tanárnő volt. 
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Erdélyi látogatás 

Május 24-én egy ötnapos kirándulásra indult egy csoport a Brassó mellett fekvő Négyfaluba, a testvériskolánkba. 

A programban szerepelt egy látogatás Szinaja településre, ahol két kastély is található. Az egyik Románia 

legértékesebb kastélya, a Peles-kastély, amely egykor a román királyi család nyári rezidenciájaként is szolgált, a másik 

a valamivel kisebb, de szintén lenyűgöző Pelisor-kastély. Négyfaluban meglátogatták a Néprajzi Múzeumot, ahol 

a Csángóföld kultúrájával, népszokásaival ismerkedtek meg. Elutaztak Segesvárra is, ahol megnézték az emlékművet, 

amit azon a helyen állítottak, aminek a közelében utoljára látták Petőfit. Jártak a Petőfi Múzeumban és felmentek 

a várba is. Nem maradhatott ki a programból egy kirándulás Törcsvárra, a nevezetes „Drakula-kastélyhoz”, és egy 

brassói városnézés sem. Tartalmas, emlékezetes kirándulás részesei lehettek a résztvevők, ahol számos új barátság is 

született a pár nap alatt. 

Szakmunkásavató 

Május 27-én a Vigadóban tartottuk meg, ünnepélyes keretek között a szakmunkásavatónkat. Itt került átadásra az 

Illéssy Sándor-díj is, melyet ezúttal Bikki Kálmánné tanárnő és a Jászberényi CO-OP Star Zrt. kisújszállási 

üzletegységének dolgozói közössége vehetett át. Továbbá a Szakma Kiváló Tanulója Versenyen kiemelkedően 

szereplő Földi Nikolett és Fülöp Krisztina szakácstanulók pénzjutalomban részesültek. Az ünnepségen 70 ifjú 

szakember vehette át szakmai bizonyítványát, valamint a legkiemelkedőbb teljesítményt nyújtó diákoknak három 

gazdálkodó szervezet adott át jutalmat és állásajánlatot. Az ünnepség méltó lezárása volt a tanulóéveknek. 
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Színek  
III. Országos Baptista Ki Mit Tud? 

 
4 év telt el és ismételten az Illéssy Baptista Középiskola 

szervezésében került megrendezésre a Színek III. 

Országos Baptista Ki Mit Tud? (A Covid-19 miatt volt az 

a hosszabb szünet) A versenyfelhívást a Baptista 

egyházzal és a Baptista Szeretetszolgálattal közösen tettük közzé a tanév elején a Baptista középfokú iskoláknak. Ezen 

iskolák közül 13 intézmény fogadta el meghívást, és gyűlt össze 2022. március 26-án szombaton Kisújszálláson a 

Nagykunság legszebb rendezvénytermében a Vigadó Kulturális Központban. A nemes megmérettetés élő produkciói 

délelőtt 9 órakor kezdődtek. Nyitó beszédet mondott Szász Veronika a fenntartó képviseletében, dr. habil Kovács 

Tibor Kisújszállás város részéről, és Toldi Attila az Nagykun Baptista Oktatási Központ Általános Iskola, Gimnázium, 

Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium Illéssy Sándor Technikum és Szakképző Iskola Tagintézményének 

igazgatója.  A rendezvény hangulatát emelte a 2 műsorvezető kolléga közvetlen és vidám stílusa. Akik bemutatták a 

zsűri népes táborát. A 8 kategóriában meghirdetett versenyen összesen 7 zsűri látott el feladatot. (Betegség miatt 3-an 

nem tudtak megjelenni.) Ezután került sor az élőprodukciókra egyhuzamban mintegy 3 órás blokkban. Közben a már 

végzett produkciók szereplőinek és az érdeklődőknek városnéző programot szerveztünk. A média rövidfilm 

kategóriában érkezett alkotásokat tekinthették meg az érdeklődők az élőprodukciók után. A képzőművészeti és a 

fénykép kategóriára érkezett alkotásokat kiállítás formájában lehetett megnézni. Az eredményhirdetéskor a zsűri 

kategóriánként röviden értékelte a nap eseményeit, bíztatva a diákokat, hogy amit csinálnak, az folytassák. Összesítve 

a szombati napon 98 tanuló jelent, meg amely összesen. 126 versenyművet jelentett (egy tanuló több alkotással is 

nevezett) és 39 élő produkciót láthatott a lelkes közönség. Külön dicséret illeti a közönséget. Csodálatos és nagyon 

megható volt látni, hogy hogyan tudnak örülni nem csak a maguk, de még inkább a mások sikereinek. Ritka az olyan 

verseny, ahol ennyi önzetlen szeretettel találkozik az ember. Sajnos a Covid-19 még ekkor is több versenyző 

megbetegedését okozta, akik nem tudtak jelen lenni a megmérettetésen. A legtöbb élőprodukció a vers és próza 

kategóriában volt 12 nevezéssel, a hangszer kategóriában 11-en mérettették meg magukat. Ének kategóriában csak 6-

an, Tánc és mozgás kategóriában 8-an neveztek. Stand up és színpadi jelent kategóriában csak 2 nevezés érkezett, de 

összesen 33-an vettek részt ezekben a produkciókban. Eek a számok összességében meghaladták a 2016-ban érkezett 

nevezések számát. A helyezést elérők oklevélben és értékes tárgyjutalomban részesültek, amelyet a Baptista egyház 

és Baptista Szeretetszolgálat ajánlott fel. Minden nevező versenyző jutalomban részesült. Az összesítésben a legjobb 

iskola vándorkupát vihetett haza. A vándorkupát a következő versenyig az Addetur Baptista Gimnázium, Technikum 

és Szakiskola őrzi Budapesten.  
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A résztvevő iskolák:  
 

• Addetur Baptista Gimnázium, Technikum és Szakiskola 
• Baptista Szeretetszolgálat EJSZ Széchenyi István Gimnáziuma és Technikuma 
• „Budapest” Baptista Szakiskola és Sportiskola 
• Csuha Antal Baptista Általános Iskola, Gimnázium, Technikum és Szakképző Iskola 
• Diószegi Sámuel Baptista Technikum és Szakképző Iskola 
• EURO Baptista Két Tanítási Nyelvű Baptista Gimnázium 
• Kovács Pál Baptista Gimnázium 
• Kőrösi Csoma Sándor Két Tanítási Nyelvű Baptista Gimnázium 
• Nagykun Baptista Oktatási Központ Általános Iskola, Gimnázium, Technikum, Szakképző Iskola és 

Kollégium Illéssy Sándor Technikum és Szakképző Iskola Tagintézménye 
• Nagykun Baptista Oktatási Központ Általános Iskola, Gimnázium, Technikum, Szakképző Iskola és 

Kollégium Kossuth Lajos Gimnáziuma 
• Széchenyi István Baptista Technikum, Szakképző Iskola és Gimnázium 
• Szegedi Baptista Gimnázium és Technikum 

 
A versenyfelhívásban a következő kategóriákban lehetet nevezni:  
 

1. ének  
2. hangszer,  
3. tánc és mozgás,  
4. vers és próza,  
5. stand up és színpadi jelent,  
6. fénykép 
7. képzőművészet,  
8. média és rövidfilm 

 
A produkciókat neves szakmai zsűri értékelte:  
 
 ének és hangszer kategóriában: Kovács-Murányi Anita énekes-színész, Szász Veronika területi oktatási igazgató 
 tánc és mozgás, vers és próza, standup és színpadi jelent: Ribáné Horváth Enikó, Szabóné Borbás Anikó 
 fénykép, képzőművészet, média és rövidfilm: Kelemen Ilona operatőr, Szatmári Endre média szakember, 

Losonczi József fotóművész 
 
A Színek II. Országos Baptista Ki Mit Tud? verseny támogatói voltak:  
 
Baptista Szeretetszolgálat 
Magyarországi Baptista Egyház 
Illéssy Sándor Baptista Gimnázium, Szakgimnázium és Szakközépiskola  
Illéssy Alapítvány 
 
 

Tóth László 
igazgatóhelyettes 
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Eredmények kategóriánként: 
 

A zsűrinek lehetősége volt kategórián belül megosztott díjat adni.  
 
 

Ssz. Kategória   Név 
1. tánc és mozgás 

(egyéni) 
I. helyezett Rácz Norbert 
II. helyezett Nagy Ádám 

2. tánc és mozgás 
(csoportos) I. helyezett 

Arany Dóra, Rácz Anna, Rónyai Réka, Simon 
Kinga , Herédi Gergely 
 II. helyezett Laukó Dominik, Gerencsér Anna 

III. helyezett  Molnár Adrienn Elza, Szabó Jázmin Virág 
3. vers és próza I. helyezett Magera Gyula 

II. helyezett Soós Boglátka 
III. helyezett  Czeglédi Zétény 
Különdíj Kozma Nadin 
Különdíj Buliczka Gergely 

4. standup és színpadi 
jelenet 

I. helyezett Illéssy SZÍN-KÖR 
II. helyezett Illéssy 11. A 

5. ének (egyéni) I. helyezett Simon Éva 
II. helyezett Simon Hajnalka 

6. ének (kórus) I. helyezett Kőrösi Kórus 
II. helyezett Zeneklub 
III. helyezett  Rácz Anna, Csányi Viktória 

7. hangszer (egyéni) I. helyezett Kui Benedek 
II. helyezett Simon Éva 
II. helyezett Ángyán Luca 
III. helyezett Varga Szabolcs 
Különdíj Horváth Balázs 
Különdíj Molnár Vanda 
Különdíj Kárpi Rómeó 

8. hangszer (zenekar) I. helyezett Dió Trió 
9. média és rövidfilm I. helyezett Danyi Eszter, Strasszer Pál 

II. helyezett Avramucz Ruben Manó 
III. helyezett  Mérész Bendegúz, Rozgonyi Barnabás 
Különdíj Major Anett, Varga Virág 

10. képzőművészet I. helyezett Yo Yixiao 
I. helyezett Németh Zsófi 
II. helyezett Gönczi Andrea 
II. helyezett Huller Alíz Abigél 
III. helyezett  Vékony Mónika 
III. helyezett  Berényi Krisztina 
Különdíj Barabás Attila Bálint 
Különdíj Ramos Marietta 
Különdíj Németh Zsófi 
Különdíj Ónodi Norbert 
Különdíj Bottlik Csenge 

11. Képzőművészet 
(tűzzománc, 
szobrászat) 

Különdíj Kovács Anna 
Különdíj Milkovics Anna 
Különdíj Csanádi Nikolett 
Különdíj Varga Mónika 
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12. fotó  
(tájkép kategória) 

I. helyezett Lelkes Dominik 
II. helyezett Marozsán Brigitta 
III. helyezett  Széll Kata 
Különdíj Marton Alexandra 
Különdíj Táborosi Emese 

13. fotó  
(egyéb kategória) 

I. helyezett Gere Attila 
II. helyezett Lelkes Dominik 
III. helyezett  Hatvani Barnabás 
Különdíj Szecsánszki Mirjám 
Különdíj Kerekes Petra 

26. oldal Illéssy Évad 
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