
    

udvarhölgye pedig Csi-
kós Zsuzsanna (12.a) 
lett. A népes nézőközön-
ség, akik között nemcsak 
toldis diákok, nevelők, 
de szép számmal szülők 
is jelen voltak a különdí-
jat Törteli Diánának 
(12.c) ítélte. 

A nyitótánc után késő 
estig folytatódott a bál. 

VII. Erzsébet bál 
-2011. november 17-án a 
kollégium szervezésében 
került megrendezésre 
iskolánkban a VII. Er-
zsébet bál. A neves ese-
ményre 19 leány jelent-
kezett, akiknek estélyi 
vagy báli öltözetben kel-
lett megjelenniük. A 
szebbnél szebb ruhaköl-
teményekben megjelen-
teket nehezen tudta érté-
kelni a zsűri, melynek 
tagjai voltak: Kisné Ró-
zsa Ibolya igazgatónő, 
Magó Adrienn tanárnő, 
Turi Tibor tanár úr, Mé-
száros Etele tanár úr, 
Németh Imre tanár úr, 
Kapás Tibor vállalkozó, 
lakatos Pál vállalkozó, 
és Demeter Klára a tava-

lyi  Erzsébet bál szépe 
voltak  

Az esti program a lá-
nyok bevonulásával kez-
dődött, majd rövid szü-
net után eredményhirde-
tés következett: A VII. 
Erzsébet bél legszebbje 
Gál Szilvia (11.pc) lett, 
első udvarhölgye Varga 
Cintia (10.a), második 

 

III. évfolyam 3-4.szám 

A gyıztes lányok és a zsőri tagjai 

Toldi  Miklós  Éle lmisz er ipar i  Sza kközé piskola ,  Szakiskola  és  Kol lé gium iskolaú jság ja  
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A tartalomból: 

A bál szépei 

2011  
október-november 

Toldirka 



Iskolai megemlékezés 

Éva tanárnők. Sok 
színes, érdekes pla-
kát készült, melye-
ket az aulában le-
hetett megtekinte-
ni. A 12.pc osztá-
lyosok egyedi, na-
gyon szép munkát 
készítettek: tésztá-
ból sütötték meg az 
általuk készített 
,,plakátot”.  
 
 

-2011. október 21-

én délelőtt emlé-
keztünk az 1956-os 
eseményekre isko-
lánk aulájában. Im-
már hagyománnyá 
válik, hogy minden 
évben a 11. évfo-
lyamos tanulóknak 
és osztályfőnökeik-
nek kell megszer-
vezniük az iskolai 
műsort, melyet két 
részletben, a 4. és 
az 5. órában tekin-
tenek meg a diákok 
az aulában. A sze-
replők sokat pró-
báltak délutánon-

ként a nagy bemu-
tató előtt, melynek 
díszletét a 11.zt, a 
11.d, a 11.f és a 
11.pc osztály készí-
tette. Az idén is ké-
szíteniük kellett 
egy plakátot az is-
kola valamennyi 
osztályának, me-
lyet a 3 főből álló 
zsűri  értékelt : 
Feketéné Fejér 
Zsuzsanna tanárnő, 
a zsűri elnöke, va-
lamint Gombai 
B e r n a d e t t  é s 
Mészárosné Szűcs 

     TOLDIRKA      

2. oldal 

Nyílt nap  
A program végén kér-
dőívet kellett kitölteni-
ük a látogatóknak. Re-
méljük, iskolánk el-
nyerte tetszésüket és 
szeretettel várjuk  a 
most nyolcadikos diá-
kokat a következő tan-
év szeptemberében! 

- November 17-én és 
december 2-án volt 
iskolánkban nyílt nap, 
melyre sok szeretettel 
vártuk az általános is-
kolák nyolcadik osztá-
lyos tanulóit és szülei-
ket. Az aulában lehe-
tett megtekinteni a ná-
lunk tanulható szak-
mák standjait. Csopor-
tos körbevezetés során 
ismerhették meg a lá-
togatók a gyakorlati 
oktatás helyszíneit: a 
sütőtanműhelyt, a cuk-
rásztanműhelyt, az 

üvegházat, a fóliahá-
zat, a gépészeti oktatás 
termeit, műhelyeit, a 
labort, az informatikai 
tantermeket, megte-
kinthették a kollégiu-
mot, sőt bepillanthat-
tak egy-egy tanítási 
órába is.  

Pék Hagyományırzı Pék Hagyományırzı Pék Hagyományırzı Pék Hagyományırzı 
VersenyVersenyVersenyVerseny    

- 2011. október 15-16-
án Budapesten került 
megrendezésre a Pék 
Hagyományőrző Ver-
seny, ahol iskolánk két 
tanulója: Goldschmid 

Marianna és Németh 
Csilla V. helyezést ér-
tek el. Valamint a 
,,Legszebben terített 
asztal különdíjat” is 
elnyerték.  
 
Gratulálunk nekik és 
felkészítő tanáruknak, 
Tóthné Kovács Máriá-
nak. 

A mősor szereplıi 

A sütıtan-

mőhelyben 

fonott kalá-

csot is ké-

szíthettek 
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3. oldal 

IX. Országos cukrász hagyományırzı verseny 

- 2011. november 25-
én és 26-án ismét isko-
lánk adott helyszínt az 
immár kilencedik al-
kalommal meghirde-
tett országos cukrász 
hagyományőrző ver-
senynek.  Hazánk szá-
mos élelmiszeripari 
középiskolájából ér-
keztek az eseményre, 
így több csapat kezdte 
meg csütörtökön a 
gyakorlati versenyt, 
melynek során zserbó 
szeletet, mignont és 
egy díszmunkát készí-

tettek a diákok. A zsűri 
tagjai voltak: Szépréti 
László úr, mestercuk-
rász, az Ipartestület alel-
nöke, Phöm Márta 
m e s t e r c u k r á s z ,  a 
Felügyelő Bizottság el-
nökét, ésFodor István 
mestercukrász, a kec-
skeméti Fodor Cuk-
rászda tulajdonos.   

A szóbeli verseny pén-
tek délelőtt zajlott, majd 
következett az értékelés.  

Az elért eredmények-

hez gratulálunk! 

helyezés versenyzık iskola felkészítı 

1. hely 
Kovács And-

rea és 
Turóczi Anita 

Kecskemét Halász Mónika 

2. hely 

Bakos Eszter 
és  

Csányi Anett 

Nagykırös Tóth Ferencné 

3. hely 
Kasza Diána 
és Németh 
Alexandra 

Kiskunfél-
egyháza 

Nagy Melinda és   

Nagy Csaba 

Eredmények 

Virágzó grillázs Díszmunka 

Iskolánk nyertes csapata 

Mignon tál tibivel :-) Gyümölcsös mignon tál Az asztal díszítése is fontos volt 

A versenyzők lázasan készítik a 

zserbót és a mignonokat 

A délutáni előadás népes közönsége 

Az elkészített termékek 


