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ILLÉSSYCUM
ILLÉSSYS ÉRTÉKTÁR

TEKINTSENEK VÉGIG
ILLÉSSYS ÉRTÉKEINKEN
NYÍLT SZÍVVEL ÉS
LÉLEKKEL, S
GYÖNYÖRKÖDJENEK
A NAGYKUNSÁG
KIVÁLÓ ISKOLÁJÁNAK
„GYÉMÁNTJAIBAN”.

Az Illéssy Sándor Baptista Középiskola (alapítási nevén: 625. Számú Ipari 
Szakmunkásképző Intézet) a 2019/2020-as tanévben ünnepli működésének 50. 
tanévét. A 2020-as esztendőt 50. évfordulós ünnepi évnek nyilvánítottuk. E jubileum 
alkalmából tantestületünk arról döntött, hogy a múlt értékei felé fordulva számba 
veszi azokat, s megalapítja, majd folyamatosan gondozza az ILLÉSSYCUMot, azaz 
az Illéssys Értéktárat.
Szinte minden tudományág leírta már a saját „érték” fogalmát. A ma illéssys 
pedagógusai olyan jövőt szeretnénk építeni iskolánkban, mely a múlt értékeire 
épül, azokat visszamenőleg is menti, és a jövőbe történő átemeléssel példát 
mutat a helyünkbe lépő generációknak.
Az illéssys érték alatt a következőket értjük: az Illéssy-iskola tevékenységéhez, 
hagyományaihoz, oktatási és képzési kultúrájához, tudásához kapcsolódó, 
valamint 50 éves történelme során felhalmozott és megőrzött minden szellemi 
és anyagi, közösségi érték vagy termék, amely tanúskodik diák- és dolgozói 
közösségünkről. 
Arra a kérdésre, hogy mi kerülhet az ILLÉSSYCUMba, az a legjobb válasz, hogy 
minden, amiről a közösség úgy dönt, hogy értéktárba kerülésük által már illéssys 
értéknek hívjuk őket. Tehát a lelkiismeret és a közösség iránt érzett felelősség a 
döntő. Egy ember önmagában nem válhat az értéktár elemévé, de életútja, 
munkássága, alkotásai méltóvá tehetik, hogy bekerüljön az értéktárba. Ugyanígy 
bekerülhet egy iskolai rendezvénysorozat vagy hagyomány, amely a mai napig 
fennmaradhatott, vagy a múltban jelentős értéket képviselt. Az értéktárba kerülhet 
minden olyan értékkel és minőséggel bíró elem, amelyet a helyiek értéknek 
tartanak, és az értéktárba jelölik.

KISÚJSZÁLLÁS,
2020. JÚNIUS 4.

TOLDI ATTILA
IGAZGATÓ
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AZ ILLÉSSY-BÁLOK HANGULATA ÉS DOLGOZÓI MŰSORAI
1996-ban alapította meg iskolánk az Illéssy Alapítványt, mely dolgozói közösségünk mellett 
kezdeményezője, támogatója és szervezője az Illéssy-báloknak. Jótékonysági rendezvényként az 
alapítvány célkitűzéseinek megvalósulását szolgálják a bálok bevételei:

- az iskolai oktatás anyagi-technikai feltételeinek javítása,
- a kiemelkedő tanulmányi eredményt elérő tanulók támogatása,
- iskolai és más szabadidős programok támogatása,
- versenyek, vetélkedők díjazásához hozzájárulás. 

1999. november 27-én rendeztük meg az első Illéssy-bált a Városháza dísztermében, mely az első 
tíz bálnak adott otthont, majd a művelődési házban folytatódtak a rendezvények, immár a 20. 
sorszámú bálig. Fővédnöki szerepet vállaltak: Illéssy Ádám (iskolánk névadójának ükunokája), 
városunk mindenkori polgármestere és az iskolafenntartó szervezet vezetője.

Az est „örökös háziasszonya” Hidvéginé Kuliga Gyöngyi tanárnő az iskola igazgatójával, 
Debreczeny Zoltánnal az első tíz bálon, majd Toldi Attilával. Többször a bálon nyújtotta át 
Demeter Jánosné, az Illéssy Alapítvány kuratóriumi elnöke a 2010-ben alapított Illéssy Sándor-
díjat a kuratóriumi döntés alapján arra érdemesnek bizonyult személynek.
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Kisújszállás művészeti életének képviselői mellett Magyarország neves előadóművészei fogadták 
el meghívásunkat, s járultak hozzá a kiváló hangulathoz. Érdemes megörökíteni a fellépők 
névsorát is: Honey girls (1999), Kovács Zsuzsa és Farkas Bálint operetténekesek (2000), Almási 
Klára és Almási Auróra opera- és táncdalénekesek (2001), Talamba ütő-együttes (2002), Mága 
Zoltán (2003), Fenyő Miklós (2004), Korda György és Balázs Klári (2005), Desperado (2006), 
Ki-ütő együttes (2007), Szandi (2007), Marót Viki és a Nova Kultúr Zenekar (2008), ABBA Sisters 
(2009), Auth Csilla (2010), Baktai Zoltán (2010), Kisújszállási Salsa Klub (2011), Estella Táncstúdió 
(2016), Nótár Mary (2016).

Kovács Zsuzsa

Korda György és
Balázs Klári

Mága Zoltán

Talamba ütőegyüttes

Desperado Ki-ütő együttes

Fenyő Miklós
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Szandi

Auth Csilla

Ressistan Belami

Estella Táncstúdió Nótár MaryKisújszállási Salsa Klub

Marót Viki és a Nova Kultúr Zenekar ABBA Sisters

A kulináris élvezetekről sokáig a dolgozók főző- és sütőtudományától roskadozó asztalok 
gondoskodtak, majd a Horváth-kert vendéglő ételfinomságai lakatták jól vendégeinket.

Egy bálon kiemelten fontos az embereket összehozó és összekötő tánc. Nagyszerű zenekarok 
járultak hozzá a többnyire hajnalig tartó mulatozáshoz: tizenöt alkalommal a túrkevei Ressistan 
zenélt, háromszor a Belami, illetve egyszer-egyszer Szabó Sándor és együttese, valamint a 
Nothing zenekar.
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Tanulóink, dolgozóink gyermekei, azaz az illéssys fiókák több bálon lepték meg kedves 
műsorukkal a közönséget: különleges és egyedi divatbemutatót tartottak, táncoltak, énekeltek, 
kis színdarabot adtak elő.

A közönség azonban talán a dolgozói műsorainkat kedvelte leginkább. Ötletes, vidám, 
bevállalós, kacagtató – talán a leggyakoribb jelzők voltak, mellyel a közönség értékelte a sok 
ötleteléssel, szerepírással, felvétellel, gyakorlással járó munkánkat. A dolgozók apáca show-
ja, úttörőavatása, lagzis mulatóháza, farsangja, javítóvizsgája, bankettje, törpössége, sláger-
átdolgozásai, ál-sztárjai feledhetetlen pillanatokkal ajándékozták meg a nagyérdeműt. 
További szavak helyett néhány képpel igyekszünk az ILLÉSSYCUMban megörökíteni azokat a 
pillanatokat, melyek alapján igazi illéssys értéknek tekintjük az Illéssy-bálok hangulatát és 
dolgozói műsorait.

Az ILLÉSSYCUMba, azaz az Illéssys Értéktárba
kerülés időpontja: 2020. március 1.
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1. bál: 1999. november 27.

2. bál: 2000. október 7.

3. bál: 2001. november 17.
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4. bál: 2002. november 16.

5. bál: 2003. november 15.
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6. bál: 2004. november 13.

7. bál: 2005. november 12.
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8. bál: 2006. november 11.

9. bál: 2007. november 17.
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10. bál: 2008. november 15.

11. bál: 2009. november 14.

12. bál: 2010. november 14
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14. bál: 2012. november 17.

13. bál: 2011. november 14.
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15. bál: 2013. november 17.

16. bál: 2015. február 21.
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17. bál: 2015. november 21.

18. bál: 2016. november 19.

19. bál: 2017. november 18.
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20. bál: 2018. november 17.
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ÜNNEPÉLYES SZAKMUNKÁSAVATÓ
Iskolánk 2011-ben egy régi, az 1970-
es években gyökerező, de az 1990-es 
évek elején megszakadt hagyományt 
élesztett föl: a szakmai vizsgák lezárulta 
után, ünnepélyes keretek között 
köszöntjük az ifjú szakembereket, s 
adjuk át megérdemelt szakmunkás-
bizonyítványukat. 
Az ünnepélyes gondolatok és oklevelek 
átnyújtásának hátteréül, díszéül pedig az 
ifjú szakemberek vagy még iskolánkban 

tanuló diákjaink munkái láthatók, hirdetve azt is, hogy mesteremberek, szakmunkások, fizikai 
munkát végzők nélkül mezítelenül állhatnánk egy rét közepén; hiszen kőművesek építik fel a 
házat, festők adnak színt a falaknak, asztalosok a székeket és asztalokat, a fémipari munkások a 
nyílászárók vasalatait készítik, eladóktól, kereskedőktől vásárolunk, varrónők munkáját dicsérik 
ruháink, s vendéglátóipari dolgozók készítik és szolgálnak fel nekünk ételt s italt, s ha szükséges, 
a szociális területen dolgozók áldozatos munkájára is számíthatunk. 
A szakmunkásavató ünnepélyünk ezért 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.

Az ünnepélyes szakmunkásavatón mindig köszönthetjük Kisújszállás Város Önkormányzatának 
vezetőségét, a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kereskedelmi és Iparkamara vezető képviselőjét, 
a Baptista Szeretetszolgálat oktatási vezetőségének tagját, akik köszöntik és jelképesen átveszik 
a helyi és térségi gazdaság számára az ifjú szakembereket. 

A végzősök egy kiemelkedő vizsgaeredményt elért képviselője a diákság nevében mond 
köszönetet, illetve iskolánk igazgatója kíván szép és eredményes szakmai életutat az ifjaknak. 
Egy-egy szép szavalat, tánc, ének, illetve zenei műsorszám pedig emeli az ünnepélyességet, 
mely lehetőséget ad elismerések átnyújtására is, az Illéssy Alapítvány többször a szakmunkás-
avatót választotta az Illéssy Sándor-díjak átadásának színteréül. A Városháza vagy a Vigadó 
díszterme pedig méltó helyszínnek bizonyul, ahol diákjaink hálás tekintetében tükröződik vissza 
tanáraik, oktatóik munkájának értelme, becsülete. 

Külön öröm iskolánk és diákjaink számára, hogy több gazdálkodó szervezet is él azzal a 
lehetőséggel, hogy szakmunkásavató ünnepségünkön a gyakorlati idejüket náluk töltött tanulók 
színvonalas munkáját elismerjék, s többen a legnagyobb elismerésben részesülnek: állásajánlatot 
kapnak. A gazdálkodó szervezetek felismerték, hogy a jövő szakembereit egymás partnereként 
tudjuk kiképezni, felkészíteni azokra az elvárt attitűdökre, melyre munkaadóként szükségük lehet. 
Nagyon fontos dolognak tartjuk, hogy a fiatalok előtt látható legyen: ha valaki a szakmáját 
professzionális szinten akarja művelni, akkor ez számára nem lehetetlen. Azt is érzékelhetővé 
tesszük, hogy mindezt lehet élvezettel és olyan szinten művelni, hogy az biztos egzisztenciát is 
jelentsen azok számára, akik hajlandók ebbe munkát, energiát és időt fektetni.

Ünnepélyes szakmunkásavatónkat többen is mintaszerűnek emlegetik, s állítják követendő 
példaként más iskoláknak. Igazi illéssys értéknek tekintve kerül be az ILLÉSSYCUMba.

Az ILLÉSSYCUMba, azaz az Illéssys Értéktárba
kerülés időpontja: 2020. március 1.
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TESTVÉRISKOLAI KAPCSOLAT
Iskolánk megalapítása óta szakmai kapcsolatokat tart fenn és ápol a környező – elsősorban 
megyei – szakképző intézményekkel, 2012 óta pedig a Baptista Szeretetszolgálat fenntartásában 
lévő iskolákkal. A Nagykun Diák Sportviadal pedig a sportban fűzte és fűzi össze a nagykun 
városok (Karcag, Kisújszállás, Kunhegyes, Kunszentmárton, Túrkeve) középiskoláit, s a kétévente 
megrendezendő sportvetélkedők nem csupán a sportküzdelmek, de új barátságok kötésének 
helyszínei is. Iskolánk a városunkban szervezett sporttalálkozóknak társrendezője.
Évtizedes és rendszeres kapcsolat azonban egy iskolával van. 

2009-ben vettük fel a kapcsolatot Kisújszállás testvérvárosának, Négyfalunak (románul: Săcele) 
középiskolájával, a Zajzoni Rab István Elméleti Középiskolával, ahol a mintegy harmincezer 
lakosú település és vonzás-körzetének magyar ajkú fiataljai tanulnak; nyelvi akadálya így 
kapcsolatainknak nincs. Mindkét iskola igazgatója örült a két település között meglévő és élénk 
kapcsolatok újabb színfolttal történő bővítésének.
Az 550 km-es távolság jelentős utazási és szállásköltségekkel is jár találkozásaink alkalmával, 
azonban a Határtalanul! programokra sikeresen pályázunk legtöbbször, így sem iskolánkra, sem 
az utazó diákokra nem hárul jelentős többletteher. Az utóbbi években már négyfalui barátaink 
számára is biztosított a magyarországi utazás és tartózkodás költsége.

S hogy milyen csodálatos és maradandó élményekkel tudtuk megajándékozni diákjainkat? 
Csupán felsorolás szintjén: Négyfalu (Csángó Múzeum), Brassó, Arad, Csernáton, Csúcsa, 
Déva, Farkaslaka, Király-hágó, Kolozsvár, Máréfalva, Nagyszeben, Nagyvárad, Nyerges-
tető, a sóbányák Parajdon és Tordán, a Medve-tó Szovátán, a „Drakula-vár” Törcsváron 
(Bran), Sepsiszentgyörgy, Szejkefürdő, Székelyudvarhely, a Peles-kastély Sinaiában. Az épített 
környezeten kívül a természetjárás, a hegymászás is különleges élményeket tartogat számunkra: 
szánkózás a havas lejtőkön, a Hétlétrák megmászása a Csűrkőárka-kanyonban, a Tordai-
hasadék csodája, s maga Erdély hegyei és havasai az utazások során. 

Vendégeinknek is sok mindent meg tudtunk mutatni Kisújszállás nevezetességein kívül is: Budapest 
(vár, Magyarság Háza), Szolnok, Debrecen, Hortobágy, Poroszló, Eger. Iskolai programjainkban 
is részt vettek: Illéssy-báloztak, ételbemutatót tartottak az Illéssy Gasztro Kupán, bevezető műsort 
adtak a Színek Baptista Középiskolák Országos Ki Mit Tud vetélkedőjén, töklámpást faragtak. 

A pályázatoknak mindig van 
kitűzött célja is, melyet meg kell 
valósítani, tehát a diákok sokszínű 
közös programokat és feladatokat 
hajtottak végre: a főzőtudomány 
kölcsönös bemutatásán kívül 
versmondó versenyen vettek 
részt, színdarabot gyakoroltak 
és mutattak be, megismertük a 
boricázás népszokását, különböző 
vetélkedők (történelem, iroda-
lom, az iskolanévadók élete és 
munkássága) egymást segítő 
részesei lehettek, fenntartható 
fejlődéssel kapcsolatos felada-
tokat oldottak meg és még sok 
minden. A Zajzoni Rab István Elméleti Középiskola épülete
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A találkozások utolsó estéi többnyire táncos, éneklős 
baráti búcsúzással teltek, mint ahogy az iskolák igazgatói 
a rendszeres találkozások miatt nem csak kollégaként, 
de barátként is tekintenek egymásra; Toldi Attila 
illéssys igazgató kapcsolatkialakító és a testvériskolai 
megállapodást aláíró partnere Papp Árpád igazgató 
úr volt, majd Székelyné Hencz Melinda igazgatónővel 
folytatódott e szép történet. 

Jelentős mennyiségű könyvek adományozásával is 
segítjük a négyfalui középiskola könyvtárgyarapítását, 
de barátaink is mindig kedveskednek ajándékokkal, az 
Illéssy-iskola igazgatói irodájában már „négyfalui sarok” 
őrzi találkozásaink emlékét. 

Testvériskolai kapcsolatunk rendkívül kedves számunkra, bízunk abban, hogy a most tízéves 
kapcsolati múltat még sok évtizedes kötelék fogja majd össze még szorosabbra. Erdélyi magyar 
barátainkkal való kapcsolatunk illéssys értéknek tekintve kerül be az ILLÉSSYCUMba.

TESTVÉRISKOLAI MEGÁLLAPODÁS
Kisújszállás és Négyfalu testvértelepülési együttműködésének fundamentumára építve, 

közös történelmi múltunk gyökereiből táplálkozva kinyilvánítjuk, hogy
a kisújszállási Illéssy Sándor Szakközép- és Szakiskola és

a négyfalui Zajzoni Rab István Elméleti Középiskola
jelen megállapodásban foglaltak szerint a mai naptól

testvériskolai együttműködésben kívánnak közösen dolgozni.

Az együttműködés területei:
A két névadó életének, munkásságának kölcsönös megismertetése az oktatási intézmények 
tanáraival és diákjaival.
A testvérvárosi kapcsolatra tekintettel Kisújszállás és Négyfalu, valamint azok környékének 
bemutatása egymásnak abból a célból, hogy a két település idegenforgalmi vonzerejét 
kiemelve elősegítsük az eltérő turisztikai értékek és lehetőségek megismerését.
A két intézmény tanárai és diákjai kölcsönös látogatás keretében ápolják a kapcsolatot, 
meglátogatják egymás intézményét, városát, részt vesznek az adott intézmény életében 
fontos eseményein, rendezvényein.
A szakképzés területén a rokonszakmák vonatkozásában közösen végzendő munkákat 
szervezünk tanulóink, oktatóink szakmai tapasztalatszerzése érdekében.
Célunk a jövőben, hogy iskoláink tanulóinak és tanárainak személyes találkozói során 
jobban megismerhessük és megérthessük egymást, erősítsük történelmi és kulturális 
együvé tartozásunkat, szakmai tapasztalatcserével, sport és szabadidős programok 
szervezésével gazdagítsuk iskoláink életét.
Bízunk a hosszú távú együttműködés sikerességében, amely mindkét iskola és település 
érdekét egyaránt szolgálja.

Kelt: 2010. május 25.

   Papp Árpád     Toldi Attila
      igazgató      igazgató

Az ILLÉSSYCUMba, azaz az Illéssys Értéktárba
kerülés időpontja: 2020. március 1.
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ILLÉSSY SÁNDOR-DÍJBAN, VÁROSI ÉS ORSZÁGOS
ELISMERÉSBEN RÉSZESÜLTEK

Dolgozói közösségünknek mindig kollektív örömöt okoz, ha valaki a tantestületből kitüntetés-
ben részesül, de többször volt már alkalmunk átélni a nevelőtestület teljességét megtisztelő 
elismerést is. Egy kitüntetésben részesült személy elismerésiig bejárt életútja, munkássága, 
alkotásai méltóvá teszik arra, hogy bekerüljön értéktárunkba.

Különösen kedves számunkra az Illéssy Alapítvány által 2010. október 19-én alapított Illéssy-
Sándor-díj, mellyel azon személyeket vagy szervezeteket ismer el a kuratórium, akik az 
Illéssy Sándor Baptista Középiskola fejlődéséért, fejlesztéséért, tágabban Kisújszállás város 
szakképzésének előremozdításáért munkájukkal jelentősen hozzájárultak. Évente két személy 
vagy szervezet részére lehet megítélni a díjat, s az iskola egyik jelentős ünnepélyén kell átadni. 
A díj emlékplakett és tárgyjutalom odaítélésével jár.

ILLÉSSY SÁNDOR-DÍJ ELISMERÉSBEN RÉSZESÜLTEK

2010.  Debreczeny Zoltán ny. igazgató
 Dr. Tölgyvári Béla leköszönt kuratóriumi elnök
2011. Gortva Imre ny. igazgató
 Csutka Mihályné ny. igazgatóhelyettes
2012. Csótai Lajos és a Kunferr Acélszerkezeti Kft. dolgozói közössége
 Szabó Károly igazgatóhelyettes
2013. Borsodi László (Borsodi Műhely Kft.)
 Hidvéginé Kuliga Gyöngyi tanárnő
2014. Kovács János (Eposz Kft.)
 Lévai János igazgatóhelyettes
2005. Márta István szakoktató
 Hajdu-Ráfis Tamás szakoktató
2016. Horváth Ferenc (Horváth Kft.)
 Radics Zoltán tanár
2017. Illéssy Ádám, az iskolanévadó Illéssy Sándor ükunokája
 Szabó Csaba, a Baptista Szeretetszolgálat oktatási főigazgatója
2018. Eperjesi Judit és a SPAR Szupermarket kisújszállási üzletének dolgozói közössége
 Tóth László igazgatóhelyettes
2019. Sasné Oláh Szilvia iskolatitkár
 Szidey Szilvia tanárnő
2020.  Dr. Sziráki András és a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kereskedelmi és Iparkamara  
 dolgozói közössége
 Demeter István tanár

KISÚJSZÁLLÁS VÁROSÉRT KITÜNTETÉS, PRO URBE DÍJ

1994. Gortva Imre nyugalmazott középiskolai tanár

Az ILLÉSSYCUMba, azaz az Illéssys Értéktárba
kerülés időpontja: 2020. március 1.

Gondozása: folyamatos
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ARANY JÁNOS PEDAGÓGIAI, KULTURÁLIS, MŰVÉSZETI DÍJ
(Kisújszállás Város Önkormányzatának elismerése)

2003. Gortva Imre nyugalmazott középiskolai tanár és iskolaigazgató
2006. Debreczeny Zoltán iskolaigazgató
2016. Ari Katalin tanárnő
2017. Szabó Károly tanár, igazgatóhelyettes

BAPTISTA SZERETETSZOLGÁLAT ELNÖKSÉGE KITÜNTETÉSEI

2013.  Az év nevelőtestülete az Illéssy Sándor Baptista Szakközép- és Szakiskola részére
2013. Minden Tisztelet Érem Demeter István tanár-szakoktató részére
2014. Ócsai Nagy Pál-érem Szabó Károly igazgatóhelyettes részére
2017. Ócsai Nagy Pál Posztumusz Díj Márta István szakoktató részére

ORSZÁGOS, MINISZTERI KITÜNTETÉSEK

2013.  Köznevelésért felelős államtitkár (dr. Hoffmann Rózsa): Elismerő oklevél az Illéssy  
 Sándor Baptista Szakközép- és Szakiskola pedagógusai és diákjai részére „Az iskolai  
 közösségi szolgálat keretében nyújtott kiemelkedően kezdeményező és aktív  
 szerepvállalásáért, az iskola példamutató segítőkészségéért”
2015.  Emberi Erőforrások Minisztere (Balog Zoltán): Trefort Ágoston-díj Szabó Károly  
 igazgatóhelyettes részére
2016.  Emberi Erőforrások Minisztere (Balog Zoltán): Elismerő Oklevél az Illéssy Sándor Baptista  
 Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola Nevelőtestülete részére „kiemelkedő szakmai  
 tevékenységük elismeréseként”
2018.  Emberi Erőforrások Minisztere (prof. dr. Kásler Miklós): Apáczai Csere János-díj Toldi  
 Attila Csaba igazgató részére

A tantestület 2016 májusában
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TANULÓINK SZAKMA KIVÁLÓ TANULÓJA VERSENYEKEN 
ELÉRT KIEMELKEDŐ EREDMÉNYEI

A Szakma Kiváló Tanulója Verseny, újabban Szakma Sztár Fesztivál a legrangosabb szakmai 
verseny és megmérettetés a szakképző iskolák nappali tagozatos végzős tanulói számára. 
A verseny célja a kiemelten gyakorlatigényes „fizikai” szakmák társadalmi presztízsének és 
vonzerejének növelése, a szakmunkás pályamodell bemutatása és népszerűsítése. A döntőbe 
való bejutáshoz szükséges egy írásbeli vizsga, melynek lebonyolítását minden évben a helyi 
kamarák végzik. Az elődöntőn 60 százalék felett teljesített tanulók mentesülnek a szakmai 
záróvizsga írásbeli feladatának megírása alól. Annak a tanulónak, aki a döntőben teljesíti a 
szakmai vizsgakövetelményekben előírt gyakorlati és szóbeli vizsgarészek legalább 60%-át, 
ezen vizsgarészekből nem kell záróvizsgát tennie. Az a versenyző, aki minden feladatrészt 60 
százalék felett teljesített, mentesül a teljes szakmai vizsga alól. A szakképesítő bizonyítványt az 
igazolás alapján a tanuló iskolája mellett működő szakmai vizsgabizottság adja ki.

Az Illéssy-iskola az 1980-as években kapcsolódott be a versenybe – melynek szervezése 2008 
óta a Kereskedelmi és Iparkamara feladata –, s jó néhány kimagaslóan szép eredményt 
értek el tanulóink, akik mögött mindig ott álltak a felkészítő tanárok és oktatók. Pedagógusi 
elhivatottságból fakadó munkájukkal, önzetlen tevékenységükkel hozzásegítették fiataljainkat az 
országosan jegyzett eredmények eléréséhez. Sok tanulónk ért el a megyei írásbeli vizsgán 60% 
fölötti eredményt, mellyel ötös részjeggyel mentesültek a szakmai vizsga írásbeli vizsgarészének 
megírása alól, de az értéktárba azon tanulóink kerültek be, akik az országos – az utóbbi években 
budapesti, szinte fesztiválhangulatú – döntőben értek el teljes vizsgamentességet.
Természetesen a siker kovácsainak, a felkészítőknek is megörökítésre kerül a neve, akik között 
iskolánk dolgozója mellett található olyan is, aki a gyakorlati képzőhelyen járult hozzá a rendkívül 
sikeres versenyeredményhez (nevüket dőlt betűvel jelezzük).
Az elért eredményeket 
mindig külön jutalmazással 
ismerte el az iskola, az Illéssy 
Alapítvány, Kisújszállás Város 
Önkormányzata, a Jász-
Nagykun-Szolnok Megyei 
Kereskedelmi és Iparkamara, 
2012-től az iskolafenntartó 
Baptista Szeretetszolgálat.

A Szakma Kiváló Tanulója 
Versenyre történő iskolai 
szintű eredményességet 
2014-ben a megyei 
kamara elismerő oklevéllel 
jutalmazta.

Az ILLÉSSYCUMba, azaz az Illéssys Értéktárba
kerülés időpontja: 2020. március 1.

Gondozása: folyamatos
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SZAKMA KIVÁLÓ TANULÓJA VERSENY ILLÉSSYS EREDMÉNYEI

Év Név Helyezés Szakma Felkészítők
1985. Lipcsei Katalin II. bőrdíszműves Blum Endréné, Szilágyi Ilona
1989. Janó Csaba III. szerkezetlakatos Szabó László
1989. Németh Zoltán VI. szerkezetlakatos Szabó László
1989. Keresztes Albert XII. szerkezetlakatos Szabó László
1990. Ádám Erzsébet III. bőrdíszműves Blum Endréné, Kiss Lajosné
1992. Majláth Csaba VII. bőrdíszműves Blum Endréné, Szilágyi Ilona
2000. Hegóczki Julianna VIII. bőrdíszműves Blum Endréné, Szilágyi Ilona
2000. Szabó Gabriella IX. bőrdíszműves Blum Endréné, Szilágyi Ilona
2003. Berta Péter VI. bőrdíszműves Blum Endréné, Szilágyi Ilona
2004. Papp Margit IV. bőrdíszműves Blum Endréné, Szilágyi Ilona
2004. Üveges Anita VII. bőrdíszműves Blum Endréné, Szilágyi Ilona
2004. Egyed László VIII. bőrdíszműves Blum Endréné, Szilágyi Ilona
2004. Tóth Attila X. bőrdíszműves Blum Endréné, Szilágyi Ilona
2006. Garaguly Adorján V. szerkezetlakatos Szabó László
2006. Megyeri Sándor VII. szerkezetlakatos Szabó László
2007. Tóth István VII. szerkezetlakatos Szabó László
2007. Katona Lajos VIII. szerkezetlakatos Szabó László
2008. Szegő Gergő VI. szerkezetlakatos Szabó László
2008. Kertai János VII. szerkezetlakatos Szabó László
2008. Palkó Ottó IX. szerkezetlakatos Szabó László
2008. Garaguly Gábor XI. szerkezetlakatos Szabó László

2010. Oláh Csaba III. pincér Galambos Orsolya, Horváth Ferenc, 
Rádai Mária, Rózsavölgyiné Horti Mária

2013. Kovács Anita II. élelmiszer- és 
vegyiáru eladó Galambos Orsolya, Márki Sándorné

2013. Nánási Ádám III. épületasztalos Maszler János, Monoki Kálmán

2014. Bolgovics Anna IV. élelmiszer- és 
vegyiáru eladó

Ari Katalin, Galambos Orsolya, 
Rádai Mária, Varga Tibor, Eperjesi Judit

2018. Magyari Attila III. gépi forgácsoló Borók Imre, Demeter István,
Kacsó Sándor, Ozsváth Sándor

Az utolsó dobogós helyezésünk 2018-ban:
Magyari Attila bronzérem, Borók Imre, Toldi Attila és Demeter István tanárokkal.
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PRO SCHOLA-DÍJAS TANULÓINK

Iskolánk diákönkormányzata – az akkor diákmunkát segítő Toldi Attila tanár úr javaslatára – az 
1995. május 12-ei diákközgyűlésen döntött a díj létrehozásáról és odaítélésének feltételeiről. 
A kezdeményezéssel a tantestület egyetértett.
Ez a díj a mai napig iskolánk legmagasabb szintű elismerése diákjai számára, s jelentőségét 
azzal is őrizzük, hogy nem minden évben kerül kiosztásra, mert csak a legérdemesebbek válhat-
nak „az iskoláért díj” birtokosává. A díjat évenként legfeljebb két végzős tanuló kaphatja meg, 
akiknek személyével a diák-önkormányzat javaslatára a nevelőtestület egyetért.
A díjat a ballagási ünnepségen adjuk át, amely egy emlékplakett és egy értékes tárgyjutalom 
odaítélésével jár.

A Pro Schola-díj odaítélésének feltételei:
- minimum 4,5-es átlag minden félévben,
- kimagasló közösségi munka és példamutató magatartás,
- tanulmányi és/vagy sportversenyeken való részvétel.

Büszkék vagyunk a Pro Schola-díjban részesült tanulóinkra, akiknek iskolai hozzáállását, közösségi 
munkáját és versenyeredményeit évtizedek múltával is szívesen idézzük föl, s állítjuk példaként a 
mai tanulóifjúság elé.

PRO SCHOLA-DÍJ ELISMERÉSBEN RÉSZESÜLTEK

1995: Kónya István, Dobrai Attila 2008: Nem osztottuk ki
1996: n.a. (nincs meg az adat) 2009: Borsi Sándor
1997: Kovács Krisztina, Nánási László 2010: Oláh Csaba
1998: n.a. 2011: Juhász Anett, Tóth Károly
1999: n.a. 2012: Karakas Sándor, Kerekes Viktor, Kovács Ildikó 
2000: n.a. 2013: Kovács Anita
2001: n.a. 2014: Bolgovics Anna, Szatmári Anita
2002: n.a. 2015: Lakatos Tímea
2003: n.a. 2016: Nánási Petra
2004: Nem osztottuk ki 2017: Kovács Ibolya, Külüs Anna
2005: Nem osztottuk ki 2018: Csípő Sára, Gergely Zita
2006: Monoki Miklósné (esti tagozat), Vígh János 2019: Nem osztottuk ki
2007: Nem osztottuk ki 2020: Nem osztottuk ki

Sajnos, kutatómunkánk nem járt teljes körű eredménnyel a kezdeti névsor összeállításakor,
így örömmel vesszük a hiányzó neveket.

Az ILLÉSSYCUMba, azaz az Illéssys Értéktárba
kerülés időpontja: 2020. március 1.

Gondozása: folyamatos
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KÜLFÖLDI SZAKMAI GYAKORLATOK ÉS KAPCSOLATOK

A különböző szakmai támogatások nagyon fontosak egy iskola életében. 2010-ben az iskola 
vezetősége arról döntött, hogy bekapcsolódunk az Erasmus+ (korábbi néven: Leonardo) 
programba. A pályázatok írását, megvalósulásuk menedzselését Szabó Károly igazgató-
helyettes alapozta meg, s a megkezdett munka töretlen lelkesedéssel folytatódik. 
Iskolánk diákjainak és tanárainak egyaránt célja az, hogy az egész életen át tartó tanulás 
jegyében az ismeretek, készségek és képesítések megszerzése, azok hasznosítása a személyes 
fejlődést és a munkavállalói esélyeket javítsa, tanulóink könnyebben tudjanak érvényesülni az 
európai munkaerőpiacon. Mindezek mellett az iskolában 
tanult nyelvekben (angol vagy német) való jártasság 
fejlődjön, megerősödjön.

A drezdai Kézműves Kamarával sikerült egy – immár 
tíz éve tartó – kitűnő kapcsolatot kiépítenünk, s 
tantestületünk tanulmányútjai mellett diákjaink közül a 
gépészeti-fémipari szakmát tanulók jutottak ki többször 
is két-három hetes nyári szakmai gyakorlatra.

A vendéglátóipar területén tanulók pedig az Atlanti-
óceán közeli portugáliai Barcelosban voltak több alka-
lommal szakmai gyakorlaton. A repülőút, a dél-európai 
kultúra és látnivalók, az óceánban való fürdés minden-
kinek életre szóló élményt jelentett.

A külföldi utazások még az 1980-as évekre nyúlnak 
vissza, amikor egyéni finanszírozással Bulgáriában és az 
NDK-ban (Német Demokratikus Köztársaság) nyaraltak 
az ifjak.

A legtávolabbi utazás Ázsiába történt 2017 
márciusában. Izraelben, a Szentföldön hat-hat diák és 
tanárkolléga vehetett részt egy a lélekerősítő utazáson, 
melyet a fenntartó ajánlott fel az országos Bibliaismereti 
és Gasztronómiai Versenyt megnyerő csapatnak.

A Rákóczi Szövetség pályázatainak köszönhetően 
többször jártunk határainkon túli magyarlakta 
területeken (Partium, Felvidék), s ünnepeltük egy-egy 
társul válasz-tott iskolával valamelyik neves történelmi 
eseményünk évfordulóját. 

A Waczław Felczak Alapítvány pályázata Lengyel-
országba jutatta el tanulóinkat 2019-ben, ahol a lengyel–
magyar barátság keretén belül ismerkedhettünk meg az 
ország magyar vonatkozású történelmével, kulturális és 
turisztikai értékeinek egy részével.

Az iskolánk által és diákjaink számára teremtett külföldi utazások, kapcsolatok emberi és 
szakmai élményekkel gazdagítják a sok esetben hátrányos helyzetű fiataljainkat, ezért is 
tekintünk illéssys értékként a pedagógusok erőfeszítésére, mellyel hozzájárulnak a tanulók lelki- 
és élménygazdagításához.

Az ILLÉSSYCUMba, azaz az Illéssys Értéktárba
kerülés időpontja: 2020. március 1.

Gondozása: folyamatos
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MÁRTA ISTVÁN SZAKOKTATÓ TANKONYHAI
ÉS GASZTRONÓMIAI ÖRÖKSÉGE

Márta István 1956. május 29-én született Kisújszálláson. 
17 évesen szerzett szakács végzettséget, s szakmájában 
2006-ig tevékenykedett. A Kádas-iskolában konyha-
vezetőként dolgozott, s közben – a 47 évesek 
fiatalos lendületével – az Illéssy-iskolában érettségi 
bizonyítványt szerzett. 2006-ban úgy döntött, hogy 33 
év konyhában eltöltött év és szakmai tapasztalatszerzés 
után a szakma átadására fog vállalkozni, így iskolánk 
akkor induló szakácsképzésének alapító atyja és 
oszlopos tagja lett. Az oktatói állás és belső motivációja 
továbbtanulásra késztette, s 2009. december 19-én 
az 53 évesek érettségével boldogan vette át főiskola 
diplomáját. Tanulási életútja bizonyítja, hogy sohasem 
késő elkezdeni a tanulást, s bárki képes felépíteni egy 
szép karriert. 
A pedagógusi eredményes munka nem feltétlenül 
mérhető versenyeredményekben, de nála a meleg-
konyhai versenyeken elért eredmények száma igen 
jelentős. Tanítványait nagy szeretettel és odafigyeléssel 
készítette fel a megmérettetésekre, diákjainak a 
különböző versenyeken elért dobogós helyezései 
alapján az iskola egyik legeredményesebb tanára lett 
Márta István.

Külön fejezete a közösségben betöltött szerepében az, hogy az Illéssy-bálok műsoraiban az 
egyik legnagyszerűbb előadó volt, feledhetetlen perceket okozott a közönségnek.
Munkájával, örökké fiatalos lendületével kivívta diákjai és munkatársai elismerését. Az iskola 
és az Illéssy Alapítvány 2015-ben az Illéssy Sándor-díjjal köszönte meg és ismerte el Márta 
Istvánnak az Illéssy Sándor Középiskoláért végzett tevékenységét. 

2017 júliusában kezdődő betegsége 
fájdalmasan gyorsan ragadta el  
imádott családjától, szeretett iskolá-
jától, kollégáitól és tanítványaitól. 
Iskolánk saját halottjaként elbúcsúz-
tatott munkatársa emlékét úgy is 
őrizzük, hogy az iskola tankonyhája 
2017. szeptember 22-e óta a nevét 
viseli. 

Ő volt az a szakember, aki az iskolai 
szakácsképzés szakmai megalapo-
zója volt, illetve a magyar konyha 
hagyományainak jeles őrzője és továbbörökítője. Ezeket a fontos jellemzőket örökíti meg 
a tankonyha bejáratánál elhelyezett gránittábla és a szakmai életút egy-egy pillanatait 
felelevenítő tabló is.

Az intézményfenntartó Baptista Szeretetszolgálat elnöksége 2017 novemberében a legmagasabb 
baptista pedagógiai kitüntetéssel, az Ócsai Nagy Pál díjjal posztumusz ismerte el tiszteletreméltó 
pályafutását.
Iskolánk őrzi és ápolja Márta István szakoktató tanár úr, kollégánk, barátunk emlékét.

Az ILLÉSSYCUMba, azaz az Illéssys Értéktárba
kerülés időpontja: 2020. március 1.
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TÓTH LÁSZLÓ TANÁR ÚR
GASZTRO OLIMPIAI ÉS VILÁGBAJNOKI MUNKÁI

Tóth László igazgatóhelyettes tanár úr 
szakmai életútja motiváló példaként állhat 
mindenkori diákjaink előtt is. Tizenéves 
tanulóként a Szakma Kiváló Tanulója 
Versenyen elért eredménye alapján 
vizsgakötelezettség nélkül cukrász szakmát 
szerzett, majd érettségi végzettséget. 
A szakmájában szerzett többéves 
gyakorlatot oktatói munkára váltotta 
föl, s vendéglátó szakoktatói diplomáját 
közoktatási vezetőivel egészítette ki. 

Cukrászként a versenyzést 2008-ban 
kezdte el a cukrászat művészeti ágában, 
cukrászati artisztikában.

A hazai versenyeken is szép eredményeket ért el (Budapest, Debrecen, Gyula, Kisújszállás, 
Kunhegyes, Mosonmagyaróvár, Szolnok, Tata, Tiszaföldvár), de tudását nemzetközi színtéren is 
szerette volna megmutatni. Ezt a tiszteletreméltó ambíciót nagyban segítette, hogy 2012-ben 
csatlakozott iskolánk dolgozói közösségéhez, és lehetőségeink szerint – az iskolafenntartóval, 
a városi önkormányzattal és gazdálkodó szervezetekkel karöltve – segítjük a világversenyeken 
történő részvételét.

2012 decemberében az ő kezdeményezésére, s hatalmas szervezőmunkája nyomán elindult az 
Illéssy Gasztro Kupa – országos ételművészeti verseny. Ezzel a versennyel került fel az Illéssy az 
országos versenyeket szervező iskolák képzeletbeli térképére, s a megkezdett út helyességét 
bizonyítja, hogy az évenként 
megrendezett verseny az ország 
egyik legnagyobb vetélkedőjévé 
nőtte ki magát. A tartalmat 
vizsgálva is a folyamatos fejlődés 
és megújulás figyelhető meg. 

A cukrász szakma felvétele a 
képzési profilba a 2015/2016. 
tanévtől szintén az ő szakértelmére 
lett alapozva, s elmondható, hogy 
sikerszakma lett belőle.

A kulináris világversenyeken – 
olimpiákon, világbajnokságokon – 
elért eredményei dicsőséget hoznak 
iskolánkra is, hiszen büszkén vállalja fel szeretett intézményét. Képeken keresztül mutatjuk be 
azokat a munkákat és eredményeket, melyek alapján azokat illéssys értéknek tekintünk.

Az ILLÉSSYCUMba, azaz az Illéssys Értéktárba
kerülés időpontja: 2020. március 1.
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Világbajnokság (Culinary World CuP), Luxembourg, 2014. november 21-26.
A repülés története (cukor): bronzérem

Olimpia (IKA Culinary Olympics), Erfurt, 2016. október 22-25. – 2 versenymű
Tükörkép (cukor): bronzérem

(Horváth Ferenc kollégánkkal, aki szakács artisztikában szintén olimpiai bronzérmet kapott, 
közösen álmodták meg azt a tükörkép-kompozíciót, mely a valódi ételek tükreként 

cukorból készített hasonmásokból állt.)

Az alkotás megtekinthető az Illéssy-iskolában.
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100 éves a BMW
(cukor): bronzérem

Világbajnokság (Culinary World Cup), Luxembourg, 2018. november 24-28.
Bagoly (kb. 150.000 rizsszem): aranyérem

Az alkotás megtekinthető az Illéssy-iskolában.
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Olimpia (IKA Culinary Olympics), Stuttgart, 2020. február 14-19. – 2 versenymű
A boldogság madarai (kb. 150.000 rizsszem): bronzérem

A szavanna szemtanúi
(kávébab): diploma

Az Illéssys Értéktárbizottság tagjai 2020. február 1-től:
Demeter István, Galambos Orsolya, Hajdu-Ráfis Tamás, Hidvéginé Kuliga Gyöngyi, Toldi Attila

Az ILLÉSSYCUM – Illéssys Értéktár megjelent 2020 májusában, 500 példányban,
az Illéssy Alapítvány és az Illéssy Sándor Baptista Középiskola gondozásában.

Ssz. A gyűjtemény elemei Oldal
1. Bevezető 1.
2. Az Illéssy-bálok hangulata és dolgozói műsorai 2-14.
3. Ünnepélyes szakmunkásavató 15.
4. Testvériskolai kapcsolat 16-17.
5. Illéssy Sándor-díjban, városi és országos elismerésben részesültek 18-19.
6. Tanulóink Szakma Kiváló Tanulója Versenyeken elért kiemelkedő eredményei 20-21.
7. Pro Schola-díjas tanulóink 22.
8. Külföldi szakmai gyakorlatok és kapcsolatok 23.
9. Márta István szakoktató tankonyhai és gasztronómiai öröksége 24.

10. Tóth László tanár úr gasztro olimpiai és világbajnoki munkái 25-28.

Az alkotás megtekinthető a Vigadóban.

Az alkotás megtekinthető a Horváth-kert vendéglőben.

Az Illéssys Értéktár gyűjteménye 
Gondozása: folyamatos


