
 

II. évfolyam 1. szám 

Toldirka 

Toldi  Miklós  Élelmiszer ipari  Szakközépiskola ,  Szakiskola  és  Kol lég ium i skolaújságja  

Gólyabál 1. oldal 

Új tanáraink 2-4.oldal 

Erdızúgás kiállítás 4. oldal 

Szlovákiában jártunk 4. oldal 

Gólyatábor képekben 5. oldal 

A tartalomból: 

-2010. szeptember 
23-án került megren-
dezésre iskolánkban a 
gólyabál. A két patro-
náló tanár: Huszár 
Ágota tanárnı és 
Geletáné Várhegyi 
Ivett Ágnes tanárnı 
segítségével fergeteges 
re sikerült az idei ren-
dezvény. A két mősor-
vezetı Mécs Zoltán és 
Sebestyén László gon-
doskodott a jó hangu-
latról. Minden elsıs 
osztálynak be kellett 
öltöznie, majd a ma-

guk által választott 
zenére kellett bemutat-
koznia. Többen táncos 
produkciót mutattak 
be. A következı fel-
adat szerint le kellett 
mérniük 10 cm-es vo-
nalzóval egy kijelölt 
tanterem  területét. 
Volt teniszlabdafújás, 
tányértörés, ami szá-
munkra nagyon mókás 
volt, de a „kis gólyák-
nak” kevésbé volt vic-
ces. Ezt követte a szla-
lomozás irodaszékkel 
és vécépumpával, vé-

gül, de nem utolsó sor-
ban a zokni kötözés. 
Új tanáraink felavatá-
sával és a gólyák eskü-
jével zárult az idei gó-
lyabál.  

Reméljük, megszere-
titek iskolánkat és az 
elkövetkezendı évei-
tekhez sok sikert és 
eredményes tanévet 
kívánunk!  

Gregus Mária,  

Faragó Ildikó 11.c, és  

Németh Zsófia 10.pc  

osztályos tanulók. 

 

Gólyabál Gólyabál Gólyabál Gólyabál ---- 2010 2010 2010 2010    

2010. szeptember 

KöszöntıKöszöntıKöszöntıKöszöntı    

9. mg osztály 
Osztályfınök: Molnár László tanár úr 

9.é2 osztály 
Osztályfınök: Márton Krisztián tanár úr 

9.c osztály 
Osztályfınök: Rókáné Szekeres Gabriella tanárnı 

9.a osztály 
Osztályfınök: Bakóné Drexler Ilona tanárnı 

9.é1 osztály 
Osztályfınök: Blaskovicsné Tóth Krisztina tanárnı 

9.d osztály 
Osztályfınök: Bíró Jenı tanár úr 

- Szeretettel köszöntünk 
minden kedves Olvasót! 
Idei elsı számunkban be-
mutatjuk elsıseinket, ked-
ves új tanárainkat, és né-
hány szeptemberben tör-
tént eseményrıl adunk 
számot.  
Kellemes olvasást kíván-
nak minden olvasónak a 
szerkesztık! 



 

Számos fiatal kolléga lakik hoz-
zám hasonlóan a kollégiumban. A 
diákok jórészt barátságosak és nyi-
tottak. 
- Ön szerint mi a legfontosabb az 
oktatásban? 
- Véleményem szerint a pozitív 
légkör megteremtése, az érthetı, 
logikus magyarázat, a képességek 
fejlesztése és a nevelés fontos sze-
reppel bír. Ezenkívül magyar sza-
kosként fontosnak tartom, hogy a 
diákoknál bizonyos módszerekkel 
el tudjuk érni, hogy minél többet 
olvassanak. Az a tapasztalatom, 
hogy sajnos egyre inkább a számí-
tógépek veszik át a vezetı szere-
pet.- Szigorú-e a diákokkal? 
- Úgy gondolom, nem vagyok túl-
ságosan szigorú, bár errıl inkább 
azokat a csoportokat kellene meg-
kérdezni, amelyeket tanítom. Va-
lójában az adott csoport határozza 
meg, milyen mértékben van szük-
ség a fegyelmezésre. 
- Mivel tölti szabadidejét? 
- Sokat olvasok, moziba és szín-
házba járok, kirándulok, a csalá-
dommal és a barátaimmal vagyok. 
Szívesen hallgatok zenét, zongorá-

zok és nyelveket tanulok. Emellett 
szeretek a természetben lenni. 
- Mi a véleménye a Toldis diák-
ságról? 
-A diákok barátságosak és közvet-
lenek, ami pozitív hatással van az 
órák légkörére. Emellett azonban 
gyakran van szükség  a fegyelme-
zésre is. 
- Hogy érzi magát Nagykırösön? 
- Jól érzem magam, mivel pozitív 
tapasztalataim vannak a nagykırö-
si emberekkel kapcsolatban. Ezen-
kívül az iskolában és a kollégium-
ban is kellemes a hangulat.  
 

Németh Zsófia 10.pc 

- Milyen sza-
kos tanárnı? 
- M a g y a r -
történelem sza-
kos vagyok. 
-Honnan érke-
zett iskolánk-
ba? 
- Lakiteleken 

laktam, jelenleg Kecskeméten 
élek. 
- Hány osztályban tanít? 
- Jelenleg öt osztályban, szakisko-
lai és szakközepes osztályokban. 

- Hogyan viszonyultak Önhöz 
a kollégái és a diákok? 
- A kollegák kedvesek, segítıké-
szek, könnyen be tudtam illesz-
kedni. Úgy érzem, a diákoknál 
egyrészt hátrány, másrészt elıny, 
hogy fiatal vagyok. De velük is 
sikerült megtalálni a közös hangot. 
- Mit tart fontosnak a középisko-
lai tanításban? 
- Az oktatási és nevelési célokat, 
valamint a megfelelı tudás átadá-
sát tartom a legfontosabbnak. De 
emellett a diákok nevelésére is 
szükség van. 
- Szigorú-e a diákokkal? 
- Kellıképpen vagyok szigorú, de 
emellett humánus is. 

- Mivel tölti szívesen a szabad-
idejét? 
- Szeretek színházba és moziba 
járni, olvasni és a barátaimmal 
lenni. 
- Az itt töltött egy, másfél hó-
nap után milyennek tartja 
tanárnı a diákokat? 
- Nagy részük tisztelettudó, szor-
galmas, jó képességő, de akad kö-
zöttük neveletlen is. 
- Megismerte-e már városunkat? 
Hogy érzi magát Nagykırösön? 
- Köszönöm, jól. Rövid ideje 
tanítok itt, még ismerkedem a 
várossal. Minden nap utazom, 
de igyekszem megismerni.  

Márton Eszter tanárnıMárton Eszter tanárnıMárton Eszter tanárnıMárton Eszter tanárnı    

Új tanáraink I.Új tanáraink I.Új tanáraink I.Új tanáraink I.    

 2. OLDAL TOLDIRKA II .  ÉVFOLYAM  1.  SZÁM 

Új tanáraink a gólyabálon 

-   Honnan érke-
zett hozzánk a 
tanárnı? 
- Kiskunhalasról 
érkeztem.  Né-
met-magyar sza-

kos tanár vagyok. Egyetemi éveim 
nagy  részét Szegeden töltöttem. 
Az iskolában jelenleg 9-11. évfo-
lyamokon tanítok szakközépisko-
lás és szakiskolás csoportokat. 
- Milyen tantárgyakat tanít isko-
lánkban? 
- Fıként német nyelvet, s emellett 
magyar nyelv és irodalmat tanítok. 
- Hány osztályban tanít? 
- Jelenleg hét csoportban tanítok.  
- Hogyan fogadták a kollégák és 
a diákok? 
- A kollégák barátságosak és na-
gyon segítıkészek voltak. Sokat 
segített, hogy a lakóhelyem és 
Nagykırös közötti távolságra való 
tekintettel az iskola kollégiumában 
szolgálati férıhelyet kaptam. Itt 
szintén pozitív élmények fogadtak. 

Márton Eszter tanárnı 

Magó Adrienn tanárnıMagó Adrienn tanárnıMagó Adrienn tanárnıMagó Adrienn tanárnı    

Magó Adrienn tanárnı 



 

- Pásztor Brigitta tanárnı kertész-
mérnökként végzett Kecskeméten, 

jelenleg isko-
lánkban tanít 
10-12. évfo-
lyamokon. 
- Honnan ér-
kezett isko-
lánkba? 
- Cegléden la-
kom a csalá-
dommal. 1993-
ban itt végez-

tem a Toldiban, és jó ismét az is-
kola falai között lenni, most már 
nem diákként, hanem oktatóként. 

- Milyen tantárgyakat tanít isko-
lánkban?  
- Dísznövény- és zöldségtermesztı 
szakosok gyakorlati oktatásában 
veszek részt, gyógynövény– és 
főszertermesztést is tanítok. 
- Ön szerint mi a legfontosabb a 
tanításban? 
- Fontos, hogy a gyakorlaton jól 
érezze magát a diákság, pozitív 
élményeket, tapasztalatokat sze-
rezzen. Arra a kérdésre, hogy szi-
gorú vagyok-e a diákokkal, szerin-
tem ıket kellene megkérdezni. 
Szerintem, nem vagyok.  
- Miben változtak Ön szerint a 
tanulók? 
- Kicsit más a diákság, mint az én 
koromban volt. Nagyobb az önál-
lóság, eltolódtak a korosztályok. 

-Milyennek ismerte meg iskolán-
kat, és Nagykırös városát? 
- A tanulókkal gyorsan megtalál-
tam a közös hangot, a kollégáim 
nagyon segítıkészek, sok közöttük 
az ismerıs számomra. Bár többen 
nyugdíjba vonultak azóta, hogy itt 
tanultam. A nagykırösi emberek 
nagyon közvetlenek, segítıkészek 
ezt tapasztalom nemcsak a diákok, 
de a lakosok körében is. Nagyon 
szeretem, hogy nincs két egyforma 
napom. 
- Mivel tölti szívesen a szabad-
idejét? 
- Gyermekeimmel töltöm legin-
kább, sok közös programot szerve-
zünk, beszélgetünk. Szeretünk ki-
rándulni. Nagyon gyerek-centrikus 
vagyok. 

Köszönjük szépen az interjút! 

3. OLDAL TOLDIRKA II .  ÉVFOLYAM  1.  SZÁM  

- Honnan érkezett hozzánk 
kedves tanár úr?  
- Szegedrıl, a napfény város-
ából érkeztem a Toldiba. 
- Milyen tantárgyakat tanít? 
- Nyersanyagismeretet, élelmi-
szerismeretet, munkavédelmet 
és higiéniát, szakmai számításo-
kat és sütıipari technológiát. 
- Hány osztályban tanít isko-
lánkban? 

- Jelenleg kilencben. 
- Hogyan fogadták a diákok és 
a kollégák? 
- A kollegák nagyon segítıké-
szek voltak, bár többségüket még 
nem ismerem. A diákok fogadta-
tása vegyes volt. 
- Ön szerint a legfontosabb a 
középiskolai oktatásban? 
- Fontosnak tartom, hogy a diá-
kok megtanuljanak logikusan 
gondolkodni és ne az anyag be-
magolására törekedjenek. Szerin-
tem a középiskolai tanítás célja, 
hogy ne magoljanak a diákok. 

- Szigorú-e a diákokkal? 
- Az osztály válogatja meg, hol 
kell szigorúnak lennem. 
- Mit szeret csinálni szabadide-
jében, tanár úr? 
- Elsısorban gitározok, görkor-
csolyázom és utazgatok Szeged 
és Nagykırös között. 
- Mit gondol a toldis diákság-
ról? 
- Sok a rosszcsont. 
- Hogyan érzi magát Nagykı-
rösön? 
-Köszönöm, jól. Szeged után egy 
kicsit nyugisabb város. És a kol-
légium is klassz. 

Gregus Mária  11.c 

Pásztor Brigitta Pásztor Brigitta Pásztor Brigitta Pásztor Brigitta     
tanárnıtanárnıtanárnıtanárnı    

- Ön szerint mi a legfontosabb 
a tanításban? 
- A legfontosabb az, hogy minél 
érthetıbben tudjam átadni az 
ismereteket a diákságnak. En-
nek érdekében alaposan elma-
gyarázom a tanítási órákon az 
anyagot. 
- Milyennek ismerte meg isko-
lánkat, és Nagykırös városát? 
- A diákok nagyon közvetlenek, 
jó velük a kapcsolatom. Szeren-
csére, a kollégák nagyon kedve-
sen fogadtak, ma is sok min-

denben segítenek nekem. A vá-
rost nem nagyon ismerem, mi-
vel minden nap átjárok a szom-
széd városból, Kecskemétrıl. 
De igyekszem mindezt pótolni. 
- Mivel tölti szívesen a sza-
badidejét? 
- Szeretek olvasni, utazni, ki-
rándulni, szeretek gyöngyöt 
főzni és mindent, ami a kreatív 
hobbival kapcsolatos. 
Köszönjük szépen az interjút! 
 

Gregus Mária és Faragó Ildikó 11.c 

- Honnan érke-
zett iskolánkba 
kedves tanárnı? 
- Kecskemétrıl 
jöttem, informati-
kus mérnöktanár 
vagyok. Az iskolá-
ban informatikát 

tanítok tizenegy  osztályban, 
szakiskolai és szakközepes osztá-
lyokban. 

Szöllısy István Szöllısy István Szöllısy István Szöllısy István     
tanár úrtanár úrtanár úrtanár úr    

Pare Zsuzsanna Pare Zsuzsanna Pare Zsuzsanna Pare Zsuzsanna     
tanárnıtanárnıtanárnıtanárnı    

Paré Zsuzsanna tanárnı 

Pásztor Brigitta tanárnı 



 

- 2010. szeptember 22-tıl volt látható 
az Arany János Kulturális Központban 
az ,,Erdızúgás” kiállítás, melynek cél-
ja: megismertetni a Nagykırösön és 
környékén élı embereket a nagykırösi 
vadászok természetszeretetével, termé-
szet- és vadvédelmmel és megosztani 
velük mindazokat az élményeket, ame-
lyeket vadászatok és természetjárások 
során szereztek. Nem utolsó sorban 
egy kicsit kézzel foghatóbb módon 
megismertetni az ifjúságot az egyes 
állatfajokkal, azok élıhelyi adottságai-
val valamint, a vadgazdálkodás fontos-
ságával. Környezetvédıs osztályaink 
képviselték iskolánkat a kiállításon. Az 
alábbi képen az esemény meghívójá-
nak egy részlete látható. 

- Honnan érkezett iskolánkba 
tanár úr? 
- Pécsrıl érkeztem a Toldiba.  
- Milyen szakon és hány osz-
tályban tanít? 
- Fizika szakon és hét osztályban 
tanítok.  
-A tanításban mit tart fontos-
nak? Szigorú-e a diákokkal 
szemben? 
- Figyelemben veszem a célo-
kat, a lehetıségeket és a diákok 
hátterét majd ezek alapján állí-
tom fel a követelményrendsze-
remet. Véleményem szerint kel-
lıképpen vagyok szigorú. 
- Mit gondol a Toldis diákságról? 
- Vegyesek az érzelmeim. Sze-
rencsére több a pozitív, mint a 
negatív élményem. 

- Honnan érke-
zett hozzánk Alíz 
tanárnı? 

- Hivatalos lakcí-
mem Kaskantyú, 
ez egy kis telepü-
lés Kiskırös mel-
lett. Iskoláim: 

Kiskırös Petıfi Sándor Gimnázi-
um, Kertészeti Szakközépiskola és 
kollégium, Keszthely Pannon 
Egyetem Georgikum Mezıgazda-
ság-tudományi Kar. 
- Milyen tantárgyakat tanít isko-
lánkban?  
- Kertészeti alapismereteket, zöld-
ségtermesztést, dísznövényter-
mesztést és munkavédelmet.  
- Hány osztályban tanít isko-
lánkban?  
- A 11.zt osztály osztályfınöke 
vagyok. Emellett zöldség-, dísznö-
vény-termesztési ismerteket, mun-
kavédelmet, a 11.dk osztályban 
kertészeti alapismeretek, a 12.zt-
ben dísznövény-, a 9.mg-ben ker-
tészeti alapismeretek és a 10.pc-
mg osztályban kertészeti alapgya-
korlatot tanítok.  
A tanárok és a diákok is nagyon 
segítıkészek voltak velem, ezért 
beilleszkedésem gyorsan, dinami-
kusan történt.  
- A középiskolai tanításban mit 
tart fontosnak?  
- A diákokban lévı képességek 
felderítését és azok felszínre hoza-
talát,  fejlesztését. 
- Ön szerint: milyenek vagyunk 
mi, toldisok? 
- A felhozatal változatos, sokszínő,  
ezáltal tele van kihívásokkal, ami-
ket nagyon szeretek.  
- Hogyan érzi magát az iskolá-
ban, a  városban? 
- Az iskola és a város is családias, 
amely nagyon szimpatikussá teszi. 

                                                              

 

    Írta: Gregus Mária és Faragó Ildikó 

- Hogy érzi magát itt Nagykı-
rösön és a kollégiumban? 
- A legnagyobb ellenfél az ide-
gen környezet, persze földrajzi 
értelemben. Tetszik a kollégi-
um, mert a diákokkal közvetlen 
kapcsolatba tudok kerülni. 
Nemcsak a tantárgy, hanem a 
személyiség miatt is. 
- Hogyan fogadták tanárurat 
a kollegái és a diákok? 
- Pozitívan fogadtak, közvetle-
nek és segítıkészek voltak ve-
lem mind a kollegáim, mind a 
diákok. 
- Mivel tölti szívesen a sza-
badidejét? 
- Olyan csak hétvégén van. Ha-
zautazom a családomhoz, majd 
vasárnap délután visszautazom, 
Nagykırösre. 

              
 Németh Zsófia 10. pc 

Új tanáraink II. 

Trecskó Alíz tanárnı 

Erdızúgás kiállítás Sporthírek 

- Szeptember 20-21-én Szlová-
kiában, Nagyszombaton rendez-
ték meg a nemzetközi atlétika 
versenyt. Nyolc csapat mérte ösz-
sze ügyességét. Iskolánk csapata 
az 5. helyen végzett. Gratulálunk 
a csapat tagjainak és felkészítı-
jüknek, Geleta Mihály tanár úr-
nak, aki a képeket készítette. 

Vavika Péter tanár úrVavika Péter tanár úrVavika Péter tanár úrVavika Péter tanár úr    

Trecskó Alíz tanárnıTrecskó Alíz tanárnıTrecskó Alíz tanárnıTrecskó Alíz tanárnı    

Iskolánk csapata 

Verseny közben 



 

A gólyatábor emlékei képekben 
-Az idei tanévben augusztus 23-27. között került sor a gólyatábor megrendezésére iskolánk kollégiu-
mában. Több mint 80 elsıs kisdiák érkezett a táborba, hogy játékos feladatok, csapatversenyek kereté-
ben megismerje új osztályfınökét, osztályát, iskolánk falait. Kollégiumi nevelıink mellett a felsıbb 
évesek is kivették részüket a rendezvénybıl, hiszen a feladatok megszervezése, lebonyolítása sok szer-
vezést igényelt. Volt reggeli torna, trapp-gólya, rajzverseny, mondjam vagy mutassam játék, legügye-
sebb gólya verseny, karaoke és még sorolhatnánk. Reméljük, jól érezték magukat elsıseink a táborban 
és sikerült felejthetetlenné tenni számukra a gólyatábort. Ezúton is szeretnénk megköszönni a kollégi-
umnak, és Dencs János tanár úrnak, hogy rendelkezésünkre bocsátotta a táborban készült képeket! 

A 9.c osztály tagjai, osztályfınökük Gabi néni  
és a szervezı diákok 

Reggeli ébresztı az iskolaudvaron 

Játékos feladatok a hátsó udvaron 

Legügyesebb gólya 

Ki mit tud? 

Ki mit tud? (táncbemutató) 

Esti karaoke A gólyatábor zárása 

IQ teszt kitöltése 

Mondjam vagy mutassam? 


