
I.ÉVFOLYAM  5.SZÁM 

Toldirka 

 

Ballagás 2010 1 

Búcsú a kollégiumtól 2 

Jutalmazott 
tanulóink 

2 

Diákönkormányzat 
által jutalmazottak 

3 

Dísznövénytermesz-
tők projektmunkái 

3 

Kompetenciamérés 4 

ÖBA ÖKONDA 
eredmények 

4 

A tartalomból: 

,,Ballag már a vén diák…” 

2010. MÁJUS-JÚNIUS 

A Toldi  Miklós  Élelmiszer ipari  Szakközépiskola ,  Szakiskola  és  Kol légium újságja 

-Az idei tanévben 7 végzős osztályunk 
közel 140 diákja búcsúzott el iskolánktól az 
április 30-ai ballagáson. Ezek után kezdték 
meg az érettségit illetve a szakmai vizsgá-
kat. Sokan nálunk maradnak, és folytatják 
tanulmányikat 13. évfolyamon. Többen 
jelentkeztek főiskolára, egyetemre. Remél-
jük, az itt eltöltött toldis diákévek megma-
radnak szívükben. Egy rövid Tóth Árpád 
idézettel búcsúzunk a ballagóktól: 
 
 

Kedves Olvasó! 

Az idei tanév utolsó 
számában a májusi, 
júniusi toldis esemé-
nyekről számolunk be. 
Szerencsére, több tanu-
lónk öregbítette isko-
lánk hírnevét, ezért 
sokakra büszkék lehe-
tünk. Júniusban állítot-
tuk össze valamennyi 
számunkat, ezért nem 
minden eseményről 
sikerült időben cikket 
írnunk. De elmaradása-
inkat pótoljuk! :-)  

Kellemes pihenést és 
kikapcsolódást kívá-
nunk minden kedves 
Olvasónknak a nyári 
szünetre!  

A szerkesztők 

A nyári gyakorlaton                 4 

"Az élet szép, csak küzdeni kell érte, 

Boldog az, ki célját elérte 

Akarni kell és minden sikerül," 

Akarni és bízni rendületlenül. 13.a osztály. Osztályfőnök: Kasza Tamás 

12.c osztály.  Osztályfőnök: Bakóné Drexler Ilona 12.b osztály. Osztályfőnök: Feketéné Fejér Zsuzsanna 

12.d osztály. Osztályfőnök: Urbán László 12.f  osztály. Osztályfőnök: Subáné Patay Anikó 

12.p-t osztály. Osztályfőnök: Molnár László 13.pc osztály. Osztályfőnök: Mikó Miklósné 

Röpke-hírek                   4 
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vehetett át. 
Szabó István Ádám 3/13.pc 
osztályos szakiskolai tanuló jó 
tanuló emlékplakettet és vele 
járó jutalmat vehetett át. 
Détári Anikó 13.a osztályos 
szakközépiskolai tanuló jó 
sportoló emlékplakettet és jutal-
mat kapott. 
Bárdi Imre 3/13.pc osztályos 
szakiskolai tanuló jó sportoló 
emlékplakettet és a velejáró ju-
talmat vehetett át. 
Mészáros Klaudia 12. b osztályos 
szakközépiskolai tanuló jó tanuló 
díjban részesült. 
Baranyi Jácint 3/13.pc osztályos 
szakiskolai tanuló jó tanuló díjat 
és a vele járó jutalmat vehetett át. 

Nagy Annamária 13.a osztá-
lyos szakközépiskolai tanuló jó 
tanuló díjat  kapott. 
Tóth Róbert Pál 13.a osztályos 
szakközépiskolai tanuló jó tanuló 

díjban részesült.  
Jutalomban részesült: 
Jó tanulmányi eredményéért és 
közösségi munkájáért Tóth Kata-
lin 13.a osztályos tanuló.  
Csató Vivien 12.b osztályos tanu-
ló a négy év alatt végzett közössé-
gi munkájáért.  
Szabó Tamás 3/13. pc osztályos 
tanuló a pék-cukrász SZKT verse-
nyen elért jó eredményéért. 
Erdős Valéria 12. d osztályos 
tanuló közösségi munkájáért.  
Rácz Annamária 2/12. p-t osztá-
lyos tanuló jó tanulmányi és kö-
zösségi munkájáért.         Gratulálunk! 

-A Toldis Ifjúságért Nagykő-
rös alapítvány ebben az évben 
is jutalmakat adott át azoknak a 
végzős tanulóknak, akik mun-
kájukkal, kiemelkedő tevékeny-
ségükkel öregbítették iskolánk 
hírnevét. 
Így például: 
Palotai Gergő 12.b osztályos 
szakközépiskolai  tanuló jó ta-
nuló - jó sportoló emlékplaket-
tet és jutalmat vehetett át. 
Méhes Tímea 13.a osztályos 
szakközépiskolai  tanuló jó ta-
nuló emlékplakettet és jutalmat 

-Elbúcsúztak végzőseink a kol-
légiumtól is. Ünnepi műsor ke-
retében verses összeállítással 
búcsúztak az alsóbb évesek a 
végzősöktől. 

Így búcsúztak a kollégiumtól 
diákjaink: 

-A kollégium kinek 4, kinek 5 évig 
volt szinte második otthona. A 
színes programok, a színházlátoga-
tások, a retro-bál, a farsang, a Va-
lentin-napi bál, a szalagtűző, a dol-
gozatok, a feleltetések, a meccsek, 
a kirándulások, a menza, nehéz 
lenne mindent felsorolni, mind-
mind felejthetetlen emlékek. 

Nemcsak tanáraink, de kollégi-
umi nevelőink is segítettek ne-
künk mindenben. Köszönjük a 
gondoskodó tekinteteteket, a jó 
szót, a fáradságos munkát!  

 

Jutalmazott tanulóink 

Kollégiumi ballagás 
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Búcsú a kollégiumtól Jutalmak átadása 

Ünnepi vacsora (fiúk asztala) 

A jutalmazott tanulók I. Jutalmazottak II. 



-A Diákönkormányzatban végzett 
eredményes munkájáért jutalomban 
részesültek végzős tanulóink. A jutal-
makat Kisné Rózsa Ibolya igazgatónő, 
Mészárosné Szűcs Éva és Fritcsekné 
Kosik Erika diákönkormányzatot segí-
tő tanárok adták át. 
A jutalmazottak:  
• Pintér Ildikó 12.b 
• Várhalmi Réka 12.b 
• Lénárt Edina 12. c 
• és Győri István 12. d osztályos 

tanulók .   

Projektmunka 

A Diákönkormányzat jutalmai 

tes információkat: 
1. Saláta 
2. Bársonyvirág 
3. Paprika 
4. Retek 
5. Begónia 
6. Paradicsom. 
A prezentációk elkészítésében 
Gyaraky Jenő, Banai Viktor és 
Mészáros Etele tanár úr nyújtot-
tak segítséget. 
A bemutatók nagyon érdekesek, 
szemléletesek voltak, melyek-
ből sok új információt kaptak a 
megjelent vendégek, akik a ta-
nulók által készített termékek-
ből kóstolgathattak. 
 

-Június 1-jén mutatták be pro-
jekt munkáikat a 1/11.z osztá-
lyos tanulók.  
A projektmunkát november ele-
jén kezdték, hiszen az volt a 
feladatuk, hogy 3-4 fős csopor-
tokat alkotva egy általuk vá-
lasztott növény bemutatását vé-
gezzék el. Minden egyes fel-
adatot azonban nekik kellett 
végezniük: a vetőmag beszerzé-
sétől, a magvetésen, a gondozá-
son át a betakarítás, majd az 
értékesítés folyamatáig. Mun-
kájuk során használhatták nem-
csak könyvtárunk könyvállomá-
nyát, szakkönyveket, de az in-
ternetet is. Tanári irányítás mel-
lett számításokat kellett végez-
niük, mindezeket pedig diagra-
mokkal kellett szemléltetniük. 
Hatvani Ervin tanár úrtól, vala-
mint Horváth Jánosné és 
Gavaldik Éva tanárnőtől sok 
segítséget kaptak a diákok. 
Összesen 18 tanuló mutatta be 
záróvizsgaként prezentációját. 
6 csoport alakult, akik a követ-
kező növényekről adták részle-
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Jutalmazottak III. 

ÖBA ÖKONDA 
Nemzetközi verseny 

-Április 24-25-én rendez-
ték meg Welsben az ÖBA 
ÖKONDA elnevezésű nem-
zetközi pékversenyt, ahol 
iskolánk két tanulója: Teleki 
Ferenc 3/15.c és Szabó Ist-
ván Ádám 3/13.pc osztályos 
tanulók IV. helyezést értek 
el. 

Felkészítőjük: Turi Tibor. 

A bemutató előtti tájékoztatás 

,,A saláta termesztés” című prezentáció 
bemutatása 

Az elkészített dolgozatok 
A retek betakarítását be-
mutató prezentáció 



 

-Sokaknak a tanévzáró után 
sem kezdődik a nyári szünet, 
hiszen kertész, gépész, sütős 
tanulóik na nyári gyakorlatokat 
végzik. De vannak olyan tanu-
lóink is, akik Németországban 
töltik a gyakorlatukat. A nyáron 
történt eseményekről, gyakorla-
tokról októberi számunkban 
olvashatnak. 

Minden kedves olvasónknak 
kellemes pihenést kívánunk a 
nyári szünetre! 

 

Nyári gyakorlaton 

Trapp-nap a kollégiumban 

-Május végén a trapp-
nap alkalmával játékos, 
sportnapot tartottak a 
kollégiumban. Képga-
lériánkon jól látható: 
mindenki nagyon jól 
szórakozott, a nap kö-
zös énekléssel zárult. 

-Május 26-án nyolc 10. évfolyamos 
osztály írta meg iskolánkban a kompe-
tenciamérést, melynek során matemati-
ka és szövegértési feladatokat kellett 
megoldaniuk a tanulóknak. 

-Június 4-én köszöntöttük pedagógus-
nap alkalmából valamennyi nevelőnket. 

-Június 9-én iskolánk több osztálya is 
kikerekezett a Nagykőrös-Kecskemét 
közötti kerékpárút avatására. 

-Június 10-én versenyt nyert tanulóink 
polgármesteri fogadáson jártak. 

 

Röpke hírek 

Az iskolaújság szerkesztői: Szolcsánszki Vanda 9.a, Gregus Mária 10.c, Bedő László 10.pc1, Fara-
gó Ildikó 11.c, Móricz Éva és Biliczki Beáta 11. f osztályos tanulók és Gombai Bernadett tanárnő.   


