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A tartalomból: Elballagtak végzıseinkElballagtak végzıseinkElballagtak végzıseinkElballagtak végzıseink    

2011.  május-június 

12.d osztály  
Osztályfınök: Szendrey István 

12.f osztály 
Osztályfınök: Velkey István 

12.b osztály 
Osztályfınök: Bátor Mária 

12.c osztály 
Osztályfınök: Lebbenszki Józsefné 

13.a osztály 
Osztályfınök: Harcziné Kmetty Enikı 

13.pc-dk osztály 
Osztályfınök: Hatvani Ervin 12.zt osztály 

Osztályfınök: Horváth Jánosné 

Húsz év múlva az ifjú vándor megpihen, Húsz év múlva az ifjú vándor megpihen, Húsz év múlva az ifjú vándor megpihen, Húsz év múlva az ifjú vándor megpihen,     
De hosszú még az út és közben valamit tenni kell.De hosszú még az út és közben valamit tenni kell.De hosszú még az út és közben valamit tenni kell.De hosszú még az út és közben valamit tenni kell.    

Elbúcsúzunk, holnap már távol vagyunk, Elbúcsúzunk, holnap már távol vagyunk, Elbúcsúzunk, holnap már távol vagyunk, Elbúcsúzunk, holnap már távol vagyunk,     
Húsz év múlva lehet, hogy találkozunk.Húsz év múlva lehet, hogy találkozunk.Húsz év múlva lehet, hogy találkozunk.Húsz év múlva lehet, hogy találkozunk. 



∗  Kiss Márta 11.c,  
∗ Magyar Vivien 9.é2, 
∗  Pécsi Alexandra 12.b,  
∗ Sztakó Márta 11.f,  
∗ Tóth Tímea 1/11.dk,  
∗ Törteli Diána 11.c osztá-

lyos tanulók 
Felkészítı: Tóth Imre 

-2011. április 27-én került sor a 
labdarúgó megyei diákolimpia 
döntıjére Cegléden, ahol isko-
lánk csapata I. helyezést ért el. 
A csapat tagjai voltak:  
∗ Bata Barbara 11.f,  
∗ Deák Éva 11.c,  
∗ Dózsa Nikolett 1/11.dk,  
∗ Forgács Krisztina 12.b, 

Kézilabda Megyei Kézilabda Megyei Kézilabda Megyei Kézilabda Megyei 
DiákolimpiaDiákolimpiaDiákolimpiaDiákolimpia    

Labdarúgó megyei diákolimpiaLabdarúgó megyei diákolimpiaLabdarúgó megyei diákolimpiaLabdarúgó megyei diákolimpia    

TOLDIRKA 

A csapat  tagjai:  
♦ Fehér Tamás 9.d,  
♦ Józsa Lajos 11.a,  
♦ Királyfi Szabolcs 11.d,  
♦ Marozsi Ádám 3/13.pc-

dk,  
♦ Mécs István 11.d,  
♦ Veszprémi Dávid 9.d 
Egyéniben: 
Marozsi Ádám 3/13.pc-dk 
II. hely,  
Józsa Lajos 11.a VIII. hely 
 
 

Az elért eredményekhez gratulálunk. 

-Torna diákolimpia orszá-
gos döntıjén a toldi leány 
csapata IV. helyezést ért el. 
A csapat tagjai: 
♦ Baráté Éva 10.c,  
♦ Juhász Anett 12.a,  
♦ Lengyel Rozália 1/11.pc, 
♦  Szarka Evelin 10.a, 
♦ Tóbi Ágnes 10.a,  
♦ Töröcsik Vivien 10.a 

osztályos tanulók.  
Torna Diákolimpia döntı-
jén a fiúcsapat II. helyen 
végzett.  

Torna diákolimpia országos döntıTorna diákolimpia országos döntıTorna diákolimpia országos döntıTorna diákolimpia országos döntı    

Atlétika megyei Atlétika megyei Atlétika megyei Atlétika megyei     
egyéni pályabajnokságegyéni pályabajnokságegyéni pályabajnokságegyéni pályabajnokság    

A súlylökı csapat tagjai idén is 
szépen szerepeltek a pest me-
gyei diákolimpián, ahol a csa-
pat a 2. helyet szerezte meg. 
A csapat tagjai voltak:  
♦ Fajta Krisztián 1/11.pc 
♦ Horváth Zsolt 11.a 
♦ Varga Kornél 12.d,  
♦ Varga Milán 9.d 

- 1500 m-es síkfutás: Törteli Diána 
11.c I. hely.  
- 200 m-es síkfutás Sztakó Márta 
11.f  II. hely 
- súlylökés Horváth Zsolt 11.a II. 
hely 
- 3000 m-es síkfutás Törteli Diána 
11.c I. hely 
- mezei futó diákolimpia döntı: 
Törteli Diána 11. c VII. hely 

Pest Megyei diákolimpiaPest Megyei diákolimpiaPest Megyei diákolimpiaPest Megyei diákolimpia    
Atlétika Atlétika Atlétika Atlétika –––– súlylökı csapat súlylökı csapat súlylökı csapat súlylökı csapat    

- Lábtenisz diákolimpia or-
szágos döntıjén iskolánk 
leány csapata V. helyen vég-
zett, a több mint 100 csapat 
közül. A csapat tagjai: Dózsa 
Nikolett 1/11.dk, Kiss Márta 
11.c, Törteli Diána 11.c  osz-
tályos tanulók. 

Felkészítı: Tóth Imre 

Lábtenisz diákolimpia Lábtenisz diákolimpia Lábtenisz diákolimpia Lábtenisz diákolimpia     

- A megyei kézilabda diák-
olimpián leány csapatunk III. 
helyezést ért el.  

A csapat tagjai:  

• Czeczon Enikı 10.c 

• Csikós Zsuzsanna 11.a 

• Deák Éva 11.c 

• Fajka Ivett 9.a, 

• Fülöp Barbara 11.a 

• Kustár Réka 11.a 

• Pécsi Alexandra 12.b 

• Pusztai Beáta 11.a 

• Sárosi Noémi 9.a 

• Sutus Mónika 11.c 

• Sztakó Márta 11.f osztá-
lyos tanulók voltak, 

Gratulálunk! 

II .  ÉVFOLYAM 9-10 .  SZÁM 

 2. OLDAL 

SPORTROVAT 

"Az élet szép, csak küzdeni kell érte, 
Boldog az, ki célját elérte 

Akarni kell és minden sikerül," 
Akarni és bízni rendületlenül. 

(Tóth Árpád ) 



nyi Versenyen: 
- Jóri Anikó 2/14.c osztályos 
tanuló III. helyezést ért el.  
Szakmai elıkészítı tárgyak 
versenyén: élelmiszeripari 
szakmacsoportban Gubacsi 
Márk 12.c osztályos tanuló I. 
helyen, Gábor Ádám 12.c 
osztályos tanuló III. helyen 
végzett. 

Szakma Kiváló Tanulója 
Versenyen: 
- pék-cukrász szakmában Ke-
rekes András 3/13.pc-dk IV. 
helyen végzett.  
- dísznövénykertész szakmá-
ban: Újszászi Ferenc 3/13.pc-
dk osztályos tanuló III. he-
lyezett lett. 
Országos Szakmai Tanulmá-

VersenyeredményeinkVersenyeredményeinkVersenyeredményeinkVersenyeredményeink    

 3. OLDAL 

TOLDIRKA II .  ÉVFOLYAM 9-10 .  SZÁM 

-2011. június 15. Speciális 
nap volt iskolánkban, vagyis 
testnevelı tanáraink szerve-
zésével sporttal töltöttük a 
délelıttöt. Minden osztály-
nak kötelezıen készítenie 
kellett egy zászlót, mellyel 
bemutatta saját osztályát. 
Majd négy helyszínen kellett 
megfordulna mindenkinek fél 
tizenkettıig: a focipályán 
egymás ellen játszottak az 
osztályok, a tornateremben 
lehetett kosarazni, röplabdáz-
ni, floorballozni, az udvaron 
váltóversenyek során mérték 
össze erejüket, gyorsaságukat 
a versenyzık. A Múzeum-
kertben mindenkinek kötele-
zı volt két kör futás a kijelölt 
terepen, (a tanároknak csak 
egy kör :-)), majd futóver-
seny következett a leggyor-
sabbaknak. A feladatokra 
összesen 1000 pontot lehetett 
kapni. A legjobb, leggyor-
sabb és legtöbb pontot szerzı 
osztály a 10.d lett, majd a 
9.d, és a 9.c osztály. 

Sportnap iskolánkbanSportnap iskolánkbanSportnap iskolánkbanSportnap iskolánkban    

Sorverseny az udvaron Kis pihenı a Múzeumkertben 

11.b—11.c focimeccs Ügyességi feladatok 

Két kör kötelezı futás idıre Futóverseny  

TortahétTortahétTortahétTortahét    
-A tanév utolsó elıtti hetében 
tortahét volt iskolánkban, mely-
nek során az osztályok verse-
nyeznek egymással kik szerzik 
az adott héten a legtöbb jó je-
gyet. Az elsı három osztály tor-
tát kapott ajándékba. Szakkö-
zépiskolai osztályoknál 1. lett a 
11.a, 2. lett a 10.b, és 3. helyen 
végzett a 10.c osztály. Szakisko-
lai osztályoknál 1. lett a 9.é1, 2. 
lett a 9.é2, és harmadik helyezett 
lett a 10.pc. 



FızıversenyFızıversenyFızıversenyFızıverseny    
 

-2011. június 14-én szinte minden toldis osztály 
fızıt a szabadban. Voltak, akik paprikás 
krumplit, voltak, akik pörköltet fıztek, de vol-
tak, akik csirkét sütöttek. A végeredményeket 
iskolánk tanárai értékelték, és a neves fızési 
versenyen a legfinomabb ételt a 11.dk osztályo-
sok készítették osztályfınökük, Gavaldik Éva 
tanárnı segítségével. Így ık képviselik majd 
ısszel iskolánkat egy gasztronómia versenyen. 

A kollégium hátsó udvarán készültek az  
osztályok finomságai 

Parlamenti különóraParlamenti különóraParlamenti különóraParlamenti különóra    

-2011. június 14-én a 11.c osztály 35 diákja 
osztályfınökükkel, Gombai Bernadettel és 
Tóth Erzsébet tanárnı kíséretével az Ország-
házba látogatott parlamenti különórára. A 
program során hallhattak képviselıi elıadást, 
megtekintették az Országház egyes részeit, 
belenézhettek az országgyőlés munkájába, 
ellátogattak az Országház könyvtárába. A 
díszırségi bemutató után megtekintették a 
Szent Koronát, és a koronázási jelvényeket. 
Élményekkel tele tértek haza. 

 

 

Tanévzáró 2011Tanévzáró 2011Tanévzáró 2011Tanévzáró 2011    

-Idei tanévzárónk eltért az eddig megszokottól. 
Igazgatónınk, Kisné Rózsa Ibolya beszéde után 
HARAP koncert következett, vagyis Arany Zsolt 
tanár úr és két zenésztársa kedveskedett nekünk 
egy fergeteges koncerttel. Felejthetetlenné szá-
munkra az idei tanévzárót.  

Az iskolaújságot szerkesztették: Gregus 

Mária és Faragó Ildikó 11.c, Bedı László 

11.pc, Németh Zsófia 10. pc osztályos tanu-

lók valamint Gombai Bernadett tanárnı.  

Az idei tanévben búcsúzunk. Reméljünk, újságunk 

elnyerte kedves Olvasónk tetszését. Kívánunk min-

denkinek kellemes nyarat és jó pihenést!  


