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Toldirka 

- A svájci kirendeltségő 
Pékek Világszövetsége 
kongresszusa 2001-ben 
döntött arról, hogy min-
den év október 16-án 
megünneplik a kenyér 
világnapját, elsısorban 
Európában.  Ezen alka-
lomból iskolánk csatlako-
zott a neves kezdeménye-
zéshez és Blaskovicsné 
Tóth Krisztina tanárnı és 
Turi Tibor tanár úr szer-
vezésében október 15-én 
egész napos program ke-
retében ünnepeltük a ke-
nyér világnapját.  
A rendezvényen jelen volt 
Kácsor András, a Magyar 
Pékek Fejedelmi Rendjé-
nek hírvivıje valamint 
azok a német sütıs szak-
emberek is, akiknél a nyá-
ron a Leonardo-program 

keretében iskolánk több 
tanulója gyakorlatát töl-
tötte. Ekkor vehették át a 
tanulók a nemzetközi 
europass bizonyítványokat.  

A rendezvényen városunk 
négy péksége is bemutat-
kozott, valamint iskolánk 
belsı és külsı tanmőhelye 
is. A szervezık 3 témában 
hirdettek pályázatot: iro-
dalmi esszé, fotó, illetve 
otthon sütött kenyerek 
kategóriában. A meghir-
detett pályázatra nemcsak 
iskolánk tanulói, dolgozói 
készítették el munkáikat, 
de Nagykırös városából 
is szép számmal érkeztek 
termékek. Az irodalmi 
pályázatra több vers és 
esszémunka érkezett. A 
fotópályázat is igen nép-
szerő volt, de a legizgal-

masabbra az otthon sütött 
kenyerek versenye sike-
rült. Öt tagú zsőri kóstol-
gatta a finom kenyereket, 
amelyek között volt med-
vehagymás, zöldfőszeres, 
banános is. Délután szak-
mai elıadásokat hallgat-
hattak a jelenlévık. 

 Kenyér világnapja Kenyér világnapja Kenyér világnapja Kenyér világnapja    

2010. október 

Eredmények 
Fotópályázat: 

I. hely: Kerekes András 
II. hely: Tóth Beáta 
III. hely: Saccani-Vezzani Simóna 

Esszépályázat: 
I. hely: Kerekes András 
II. hely: Dobos Adrienn, Csıszi 
Nikolett, Jóri Anikó 
III. hely: 9.é1 osztály. 
 

Otthon sütött  
kenyerek versenye:  

I. hely: Mikó Miklósné 
II. hely: Kerekes András 
III. hely: Geletáné Várhegyi Ivett 
Ágnes 
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Iskolánk kiállított termékei 

Az irodalmi pályázatok egy része A fotópályázatra érkezett munkák 

Az otthon sütött kenyerek és a kiállítók 
termékeinek egy része 
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-Iskolánkban hagyománnyá vált, 
hogy tavasszal holland tanulók cse-
rediák program keretében érkeznek 
hozzánk, ısszel pedig a toldisok 
utaznak tanáraik kíséretében Hollan-
diába. Így 2010. október 4-10. kö-
zött a 12. a osztály tanuló  Protovin 

Csaba tanár úr és Kasza Tamás 

tanár úr kíséretében egy hetet töltöt-
tek el a nyugat-európai országban. A  
12.a osztályosok így számoltak be  
az egy hét eseményeirıl:  
- Október 4-én repülıvel indultunk 
Hollandiába. Dortmundban száll-
tunk le, majd innen folytattuk utun-
kat Enschedebe. Többek számára 
felejthetetlen volt az utazás, hiszen 
volt, aki most ült életében elıször 
repülıgépen. A hét folyamán pro-

jektet kellett készítenünk, melyben 
bemutattuk Magyarország szépsége-
it, látnivalóit, iparát, kereskedelmét,  
valamint kultúráját. A bemutatók 
délelıtt zajlottak. Délután bicikliz-
tünk a környéken. Megnéztük a vá-
rost. 
Voltunk Németországban a pop-
rock múzeumban, ahol nagyon jól 
éreztük magunkat, még hullámvas-
utaztunk is. 
Péntek délután a hatalmas sörgyárat 
látogattuk meg, majd szombaton 
Amszterdamba mentünk, ahol hajós 
városnézés során ismerhettük meg 
várost egy részét. Ezután szabad 
program következett. Esténkét szí-
nes programokkal kedveskedtek 
nekünk a hollandok. Az ételek fino-

mak, könnyőek voltak. Jól tudtuk 
hasznosítani a német, valamint az 
angol nyelvtudásunkat is.  
Köszönjük, hogy mi is részesei 

lehettünk ennek a felejthetetlen 

kirándulásnak! 

tunk Nagykıröst, a másik Kecskemé-
tet mutatta be a zöld turizmus szem-
pontjából. A négy csillagos szállodá-
ban eltöltött idı, a szervezett progra-
mok, és a finomabbnál finomabb éte-
lek felejthetetlenek lesznek mindany-
nyiunk számára. A versenyen csak az 
elsı helyezettet jutalmazták, idén a 
sárvári csapatot, akik Magyarországot 
képviselik november közepén Ham-
burgban, a nemzetközi versenyen. 

-2010. szeptember 13-14-én Buda-
pesten a Flamenco Hotel****-ben 
rendezték meg az idei GTTP Research 
Award versenyt, melyen iskolánk 
Utazás & Turizmus tantárgyát tanulók 
2 csapattal indultak. Az idei téma: 
Zöld turizmus: tény vagy divat? volt. 
E címmel kellett a csapatoknak szak-
dolgozatot és prezentációt készíteni-
ük, amit az országos versenyen szó-
ban kellett elıadniuk. Az egyik csapa-

Hollandiában jártunkHollandiában jártunkHollandiában jártunkHollandiában jártunk    

Szüreti vetélkedı a kollégiumbanSzüreti vetélkedı a kollégiumbanSzüreti vetélkedı a kollégiumbanSzüreti vetélkedı a kollégiumban    

A magyar csoport Kasza Tamás tanár úrral és 
Protovin Csaba tanár úrral 

 2. OLDAL TOLDIRKA II .  ÉVFOLYAM 2.SZÁM  

GTTP Research Award 2010 országos versenyGTTP Research Award 2010 országos versenyGTTP Research Award 2010 országos versenyGTTP Research Award 2010 országos verseny    

Séta a padon a fejen egy vödör vízzel 

egy vödör vízzel, majd egymás szájá-
ba dobálniuk a szılıt. Volt tesztlap 
kitöltés, szlalomozás, szüreti kép fes-
tése ujjal, nyaklánc főzés mazsolából, 
nótaírás a megadott szavakkal: put-
tony, cukorfokmérı, metszıolló, stb. 
A végeredmény a következı lett:  
Helyezések: 1. fiú IV. emelet, 2. fiú II. 

emelet. 3. Túri Kálmánné csoportja.  4. 

Sziliné Imre Erzsébet csoportja 5. Bojtos 

Klára csoportja, 6. fiú I. emelet, és végül 

7. Kovács Gabriella csoportja lett. 

-Október  14-én rendezték meg a kol-
légiumban a szüreti vetélkedıt, melyen 
szintenként és csoportonként verse-
nyeztek egymással a kollégisták.   
Nyolc feladatban kellett helyt állniuk a 
csapatoknak. A lelkes közönség jókat 
derült a vicces feladatokon, melyek a 
következık voltak: vízzel teli lavórból 
kellett szájjal kivenniük a versenyzık-
nek az almát, majd egy asztalon elhe-
lyezett tányérba tenni. Minden csapat-
ból 1-1 fınek szılıt kellett szerezni 
(mindegy volt hogyan és honnan). A 
versenyzık szaladtak, amerre láttak: 
sötétben, pénz nélkül :-) A többieknek 
egy padon kellett sétálniuk a  fejükön  

Iskolánk csapatai: 1. Bárdos Erika, Gyulai Erika, 
Radácsi Petra Koródi Dóra 13.a, Németh Ádám 12.b, 
2. csapat: Biliczki Beáta, Illés Judit és Móricz Éva 
12.f osztályos tanulók. Felkészítıik: Bakóné Drexler 
Ilona tanárnı és Gombai Bernadett tanárnı. 



- Október 22-én — az eddigi-
ektıl eltérıen — a 11. évfolya-
mosok és osztályfınökeik ren-
dezték meg az 1956. október 
23-i eseményeket felelevenítı 
iskolai emlékmősort. A 12.a 
osztályosok prezentációt készí-
tettek, a 11.b osztályosok pla-
kátpályázatot hirdettek, a 11.c 
osztályosok mősort készítettek, 
a 11.d és f osztályosok   rádiós 
mősort és tesztfeladatokat állí-
tottak össze, a 11.p-sek és pc 
osztályosok az aula berendezé-
séért, a 11.dk osztály az aula 
díszítéséért felelt. 
 A plakátpályázat és a verseny-
feladatok miatt szinte iskolánk 
minden osztálya bekapcsoló-
dott a megemlékezésbe. A 
11.pc osztály süteménybıl ké-
szített remekmővet, mely külön 
színfoltja lett az eseménynek. 
A mősor után háromtagú zsőri 
értékelte a versenyt. A zsőri 

tagjai voltak: Feketéné Fejér 
Zsuzsanna tanárnı, Magó Ad-
rienn tanárnı és Bóna Gábor 
tanár úr. A következı eredmé-
nyek születtek: 
 
Szakközépiskolásoknál: 

 I. helyezett: 11.a osztály. 
II. helyezett: 9.a osztály 
III. helyezettek:  11.c és 12.b osz-
tály. 
Szakiskolásoknál: 

I. helyezett: 1/11.pc osztály 
II. helyezett: 10.pc osztály. 
III. helyezett: 10.pc-mg osztály 
tanulói lettek.  

átvétele után volt karaoke, táncbe-
mutató. A délelıtt folyamán 30 
perces órák és 30 perces szünetek 
váltották egymást. A nyertesek 9 
helyszínen várták az osztályokat 
különbözı feladatokkal: internete-
zés, filmvetítés, biliárdverseny, 
póker,   sminkverseny. A sportolni 
vágyók focibajnokságon és röplab-
dabajnokságon indulhattak. A leg-
érdekesebb az iskolai Ki mit tud 
volt. Az osztályok osztályfınöke-
ikkel a 30 perces órák alatt IQ 
teszteket, kvíz feladatokat, majd 
Nagykırössel kapcsolatos feladat-
lapokat oldottak meg. A rádióban 
ismert filmek és zenék részleteit 

- Október 28-án a Toldi Napok 
kertében idén nemcsak a végzı-
sök, hanem a 11. évfolyamosok 
is kampányolhattak azért, hogy 
egy napra ık irányíthassák is-
kolánkat. A kampányra videót 
kellett készíteniük a koalíciók-
nak, és a szavazatok alapján 
2010. október 28-án a Géptyú-

k o k  e l n e v e z é s ő  1 3 . a 
(osztályfınök: Harcziné Kmetty 
Enikı) és a 12.d (osztályfınök: 
Szendrey István) osztály  gon-
doskodott a Toldi Nap prog-
ramjairól.  
Reggel 8 órakor az iskolakulcs 

kellett felismerniük., majd tablót 
készíteniük magukról. Este a Bará-
tok közt sztárja, Bozsek Márk várta 
a népes rajongótábort a diszkó-
ban. 

Iskolai megemlékezés  Iskolai megemlékezés  Iskolai megemlékezés  Iskolai megemlékezés      

2010. október 28 2010. október 28 2010. október 28 2010. október 28 ———— Toldi Nap Toldi Nap Toldi Nap Toldi Nap    
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A mősor szereplıi 

A közönség egy része 

A plakátpályázatra érkezett munkák 

Jutalomátadás 

A géptyúkok bemutatkozása 



-Az I. Ki Mit Tud? a Toldi nap 
keretén belül került megrende-
zésre október 28-án. A Toldi 
napot idén a Géptyúkok vagyis 
a 13.a és 12.d osztály nyerte 
koalícióban.. A Ki Mit Tud? 

rendezvény 11.40-kor kezdı-
dött. A mősor helyszínét, az 
aulát Kíséri Péterné és Bakóné 
Drexler Ilona tanárnık irányítá-
sa alatt  az Utazás & Turizmust 
tanuló diákok rendezték be. A 
mősorban 18 produkciót láthat-
tunk 4 kategóriában (tánc, jele-
net, ének, szavalat-
hangszerszóló). 
A Toldi napon az osztályok 
eredményei a következık: 

1. 10. a 
2. 11. b 
3. 12. c 
Ki Mit Tud? eredményei: 

A zsőri minden kategóriában 
az elsı helyezettet hirdette ki. 
İk a következık: 

Tánc: Horváth Alexandra és 
Takács Roland 9.é1latin tánccal 

Jelenet: I. helyezett a 9. c osz-
tály Hamupipıke paródiával. 

Ének: I. helyezettek: Varga 
Sofia 12. a George Michael, 
Szabó Léna 10.a  osztályos ta-
nuló Whitney Houston számá-
val.  

Szavalat-hangszerszóló: Nagy 
Gabriella 10. f osztályos tanuló 
Szilágysági népdalcsokrával. 

A zsőri tagjai: Kisné Rózsa 
Ibolya igazgatónı, Mikó 
Miklósné tanárnı, Nagy Cintia 
12. a és a nyertes osztályból két 
fı:Oskolás Flóra 12.d és Gyulai 
Erika 13.a osztályos tanulók. 

Pillanatképek a Toldi naprólPillanatképek a Toldi naprólPillanatképek a Toldi naprólPillanatképek a Toldi napról    

Kulcsátadás A nyertes Géptyúkok 

Szkanderverseny 

Főszerkóstolás 

Nyuszi lányok tánca 

A 11.c Shakira  
számára táncolt 

Tanáraink karaokeja 

A 10.pc-mg osztály produkciója 

Varga Sofia (12.a) Michael 
Jackson számot énekelt Banai 
Viktor tanár úr kíséretében 

Szappandobálás 

A népes közönség 

Nagy Gabriella (10.f) citerázott 

Hip-hop bemutató 

Focibajnokság 

Hastánc 
bemutató 

A ,,Ki mit tud?” nyertesei 

Csokoládé ,,evés” 

Ügyességi verseny 


