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A tartalomból: 

-2011. szeptember 29-én került 
megrendezésre iskolánkban a 
gólyabál. A két patronáló tanár: 
Huszár Ágota tanárnő és 
Geletáné Várhegyi Ivett Ágnes 
tanárnő segítségével fergeteges 
hangulatúra sikerült az idei ren-
dezvény is. A két műsorvezető: 
Mécs Zoltán és Sebestyén László 
gondoskodott a jó hangulatról. A 
zsűri tagjai voltak: Kisné Rózsa 
Ibolya igazgatónő, Bakó Kálmán 
igazgatóhelyettes úr, Horváth 
Jánosné, Alföldiné Arnold Judit, 
és Gombai Bernadett tanárnők, 
és Kerekes András 13.pc osztá-
lyos tanuló.  

Első feladatként minden elsős osz-
tálynak be kellett mutatkoznia zenés 
produkció formájában, majd követ-
kezett a sorverseny. Ezt követően a 
megadott szavakkal, kellett rövid 
versikét írniuk elsőseinknek, majd 
ezek után vécépapírba tekerve kellett 
csokoládéval megetetniük egy társu-
kat. A 10. feladat után következett 
az eskütétel, melyből kedves új taná-
raink sem maradhattak ki: Petrecz 
Barbara matematika-fizika, és Sári 
László matematika-informatika sza-
kos tanáraink.  

Kedves elsősök! Reméljük, megsze-

retitek iskolánkat, és az elkövetke-

zendő éveitekhez sok sikert és ered-

ményes tanévet kívánunk!  
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Felavattuk gólyatanárainkat is Ügyességi feladat 

A 9.é1 osztály bemutatkozása osztályfőnökükkel, 
Magó Adrienn tanárnővel 

Csokival etetik fekvő társaikat a széken állók 

Játékos sorversenyek: bójakerülés 
 gumilovon szökdelve Mindenki jól szórakozott! 

- Szeretettel köszöntünk 
minden kedves Olvasót! 
Idei első számunkban be-
mutatjuk elsőseinket, ked-
ves új tanárainkat, és né-
hány szeptemberben tör-
tént eseményről adunk 
számot.  
Kellemes olvasást kíván-
nak minden olvasónak  

A szerkesztők! 



 

- Úgy láttam, először kicsit 
ijedten néztek a katedra felé, 
megrémítette őket az új férfi 
tanár személye, de úgy gondo-
lom ez mára megváltozott, és 
ők is rájöttek, hogy nem hara-
pok. Bár nagy a hangom, de 
bárkinek segítek, akinek szük-
sége van rá. 
- A tanításban mit tart fontos-
nak? 
- Matematikában és gépelemek-
ben például nagyon fontosnak 
tartom azt, hogy mindenki meg-
próbálja megérteni az adott té-
mát, vagy legalább is az alapjait 
elsajátítsa. Informatikában fon-
tosnak tartom azt, hogy a hét-
köznapi élethez nélkülözhetet-
len alaptudásunk meglegyen a 
Facebook-on kívül is. 
- Szigorú-e a diákokkal? 
-Úgy gondolom, nem vagyok 
az, sőt néha túl jószívűnek is 

érzem magam! Vannak viszont 
követelmények, amiket első 
órán lefektettünk és ezekhez 
tartom magam. 
- Milyen a Toldis diákság? 
- Erre nem tudok egyhangú vé-
leményt mondani. De úgy fo-
galmaznék, hogy mindenki 
igyekvő, de csintalan is a maga 
nemében. 
- Hogyan érzi magát a város-
ban/iskolában? 
- Az iskolában nagyon jól ér-
zem magam, nagyon jó a lég-
kör, és a kollegák is nagyon 
kedvesek és segítőkészek. A 
város is nagyon szép, bár egy 
szegedi élethez szokott ember-
nek azt kell, hogy mondjam túl 
nyugodt!  
 
Köszönöm szépen a válaszokat! 
- Én köszönöm a felkérést és az 
érdeklődést! 

- 2011. szeptemberében érkezett 
hozzánk Petrecz Barbara tanár-

nő. Milyen tan-
tárgyakat tanít? 
- Matematikát és 
fizikát tanítok a 
Toldiban. 
- Honnan érke-
zett iskolánkba? 
- Kalocsáról jöt-
tem, jelenleg 
K e c s k e m é t e n 

lakom, innen járok át tanítani a 
suliba. Mellette a Szegedi Tudo-
mányegyetem Természettudomá-
nyi Karán tanulok, mesterképzé-
sen. 
- Hány osztályban tanít? 
- Nyolc osztályban tanítok, szak-

középiskolai és szakiskolai osztá-
lyokban egyaránt. 
- Miért lett Barbi néni tanár? 
- Középiskolás koromban gyakran 
korrepetáltam az osztálytársaimat, 
és szerettem is a matematikát, 
ezért döntöttem úgy, hogy ezt a 
hivatást választom. 
- Hogyan fogadták a Toldis diá-
kok? 
-Jól, köszönöm. Elég vegyes a 
toldis diákság. Főként lusták, de 
kedvesek. 
- A tanításban mit tart fontos-
nak?  
- Olyan szintű tudás átadását tar-
tom  fontosnak, amit a hétköznapi 
életben is tudnak alkalmazni a ta-
nulók. 
- Szigorú-e a diákokkal? 
- Igen, bár sokan nem vesznek ko-
molyan a érettségiig.  
- Hogy érzi magát a városban/és 
iskolánkban? 

- Köszönöm, a suliban nagyon jól, 
sok új embert ismertem, nagyon 
színes egyéniségek tanítanak eb-
ben az iskolában, és tetszik, hogy 
nagy az összhang és jól lehet 
együtt dolgozni a kollégákkal. A 
munkaközösségem valamennyi 
tagja segít a beilleszkedésben is. 
Az iskola falait már ismerem, re-
mélem,  sokáig fogok még ebben a 
suliban tanítani. A város egyenlőre 
még csak átutazóban sikerült fel-
térképeznem. 
-  Azt hallottuk van egy különle-
ges hobbija is a tanárnőnek, me-
séljen nekünk erről! 
- Nagyon szeretek búvárkodni, ha 
az időm engedi. Már búvárvizsgát 
is szereztem. Jártam már több he-
lyen külföldön: voltam Törökor-
szágban, Egyiptomban, Olaszor-
szágban, de búvárkodtam már a 
Maldív-szigeteken is.  
 

 Köszönjük! 
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- Sári László tanár úr is szep-
temberben érkezett iskolánk-

ba. Milyen tantár-
gyakat tanít tanár 
úr a Toldiban? 
- Matematikát, in-
formatikát és gép-
elemeket oktatok 
jelenleg az iskolá-

ban. 
- Honnan érkezett hozzánk? 
- Tassról érkeztem, ez egy kicsi 
falu a Csepel-sziget déli sarká-
tól kb. 3 km-re. Kellemes, nyu-
godt kis település. 
- Hány osztályban tanít? 
- Jelenleg hét osztályban taní-
tok, de van ahol több tárgyat is, 
csoportbontásban. 
- Hogyan fogadták a Toldis 
diákok? 

Sári László  
tanár úr 

Petrecz Barbara Petrecz Barbara Petrecz Barbara Petrecz Barbara 
tanárnıtanárnıtanárnıtanárnı    

Petrecz Barbara  
tanárnő 



 

-2011. augusztusában egy héten 
át tartott iskolánkban a gólyatá-
bor, melynek során ifjú elsőse-
ink megismerhették nemcsak új 
osztálytársaikat, de új osztály-
főnökeiket is. Érdekes progra-
mokkal tették még színesebbé 
az itt eltöltött időt a szervezők: 
délutáni séta alkalmával ismer-
ték meg városunk, Nagykőrös 
nevezetességeit. De jártak a 
Pálfája erdőben is. Délután játé-
kos versenyek, városismereti 
vetélkedő, karaoke, róka-móka 
játék, melynek során mindenki 
nagyon jól szórakozott. Minden 
osztály kapott kisebb ajándékot, 
sőt az első három helyezett osz-
tály jutalma egy csokoládétorta 
volt. 

Elsős osztályok: 
9.a osztályfőnök: Kasza Tamás 
9.b osztályfőnök: Tóth Erzsébet 
9.c osztályfőnök: Huszár Ágota 
9.d osztályfőnök: Szendrey István 
9-é1 osztályfőnök: Geletáné Vár-
hegyi Ivett Ágnes 
9.é-mg osztályfőnök: Magó Adri-
enn tanárnő. 

I. helyen a 9.a osztály 
végzett 
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Ifjú elsőseink 

Elsőseink új osztályfőnökei 
Az eredmények 

nél érdekesebb kiállításokat, az  
élőállat—bemutatókat és –
programokat. Megtekintették a 
kiállítók standjait, melyek kö-
zött több élelmiszer-gyártó és 
forgalmazó cég is szerepelt a 
mezőgazdaság beszállítókon 
kívül.  Több mint négyszáz ki-
állító jelent meg a pavilonok-
ban. Összesen 17 faj több mint 

800 egyede volt látható a két 
pavilonban. Iskolánk cukrászai 
is részt vettek a kiállításon, és 
nagyon sok finomságot is készí-
tettek. A kóstolók után élmé-
nyekkel tele tértek haza isko-
lánkba.  
 

Köszönjük tanárinknak, hogy részt 
vehettük ezen az érdekes kiállításon. 

- 2011. szeptember 28. és ok-
tóber 2. között a Hungexpo Bu-
dapesti Vásárközpontban ren-
dezték meg az Országos Mező-
gazdasági és Élelmiszeripari 
kiállítást, melyet iskolánk dísz-
növénykertész tanulói is meglá-
togattak szeptember 29-én. Az 
egész napos program keretében 
tekintették meg az érdekesebb-

Országos Mezıgazdasági és Országos Mezıgazdasági és Országos Mezıgazdasági és Országos Mezıgazdasági és     
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A róka-vadászat feladat 

III. a 9.d osztály 
lett 

II. helyezett  9.c osztály  
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-A hagyományokhoz híven az 
idei tanévben is csereprogram 
keretében utaztak iskolánk ta-
nulói Hollandiába 2011. szep-
tember 19-25 között Kasza Ta-
más tanár úr és Márton Eszter 
tanárnő kíséretében. Csikós 
Zsuzsanna és Dobossy Edvin 
12.a osztályos tanulóink így 
emlékeznek a kint eltöltött fe-
lejthetetlen napokra: 

- Kis csapatunk 2011. szeptem-
ber 19 -én indult el a nagy útra, 
melynek első állomása a Liszt 
Ferenc reptér 1-es terminálja 
volt. Mindenki várta a repülő-
utat, főleg akik először emel-
kedtek a felhők közé. Szinte 
fénysebességgel vágtunk bele a 
1,5 órás útba, ami Dortmundig 
vezetett. 

A leszállás után utunk tovább 
folytatódott egy luxusbuszon 
Enschede városába egy holland 
tanár úr segítségével. A festői 
szépségű, zöld tájból ismerős 
holland arcok tűntek elő. A rég 
nem látott barátainkkal és 
,,pótszüleinkkel” elindultunk új 
otthonunkba. A gyors ismerke-
dés után az este egy barbecque 
partival folytatódott családunk-
kal és tanárainkkal az iskola 
keretien belül. 

Második napunkat a holland 
iskolában folytatva délig tartó 
project feladatot végeztünk.  A 
fárasztó munka után 40 kerék-

párral vettük célba a Grolsch 
sörgyárat, ahol a 18 éven felüli-
ek megkapták  a kóstolóikat.  

A társaságunk egy házi buliban 
folytatta tovább a második es-
tét, ahol főszerepet kapott a mai 
zenék mellett egy zongora is.  

Szerda reggel újra birtokunkba 
vettük a holland iskolát és vele 
együtt aznapi feladatainkat. Az 
suli fennállásának 10. évfordu-
lója alkalmából megrendezésre 
került a Lipdub elnevezésű pör-
gős bolondozás, amiben mi is 
részt vehettünk. 

Új nap, új élmények! Irány 
Amsterdam! Előtte ellátogat-
tunk Volendamba a tenger és a 
souvenir boltok városába. A 
kellő mennyiségű költekezés 
után elindultunk fő úti célunk 
felé. Kis csapatunk egy hajó 
segítségével fedezte fel Amster-
dam sűrű csatornahálózatát és 
látványosságait, és a város rej-
tett zugait. 

A túra ötödik napján ellátogat-
tunk az ottani „Csodák palotá-
jába”, ahol megismerhettük a 
helyi tradíciókat az őskortól 
napjainkig…  

A sport kedvelők örömére na-
punkat a híres-neves F.C. 
Twente stadionjában folytattuk, 
ahol bepillantást nyerhettünk a 
focisták életének egyik legfonto-

sabb helyszínébe. 

Szombaton egy egész napos 
családi program vette kezdetét: 
felfedeztük saját városunkat, a 
helyi piacot és az elképesztő 
méretű bicikli tárolókat. Utolsó 
esténket előre megszervezett 
bulival, bowlingozással és film-
vetítéssel tették emlékezetessé 
vendéglátóink. 

Eljött az utolsó nap és ezzel a 
felejthetetlen hét vége…  Bő-
röndünk ajándékokkal teli, csa-
ládunknak és holland társaink-
nak búcsút intve elhagytuk az 
egy hétig otthont adó Hollandi-
át. Az újabb reptéri kaland után 
már újra a levegőben találtuk 
magunkat az éppen  naplemen-
tés Dortmund városa felett. 

Az élményekkel teli magyar de-
legáció örömmel látta meg ha-
zánk fényárban úszó fővárosát, 
amit egy sikeres landolás köve-
tett. Városunkban végre már 
igazi családtagjaink őszinte 
szeretete kíséretében érkeztünk 
otthonunkba. 

Csikós Zsuzsanna és Dobossy Edvin 12.a  


