
 

IV. évfolyam 1.szám 

Toldirka 

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

Gólyabál –2012 1. oldal 

A World of Friends 
– 2012 Landgraaf, 
Hollandia 

2-3.oldal  

Gólyatábor  
képekben 

4. oldal 

A tartalomból: 

9.é1 osztály hupikék 
törpikeként énekelt, és 
zárták a sort ugyan-
csak énekes tehetsége-
ikkel a bemutatkozást 
a 9.é-mg-sek. 
Majd következtek játé-
kos feladatok: szlalo-
mozni kellett gördesz-
kával bóják körül, volt 
puding etetés, erőnléti 
feladat, versíró ver-
seny, majd gyufásdo-
bozt kellett megadott 
távolságra eljuttatni 
egy derékra kötött ka-
nállal.  

-2012. szeptemberé-
ben  avattuk fel ifjú 
elsőseinket. Először 
mind a hat elsős osz-
tálynak röviden be kel-
lett mutatkoznia: a 9.a 
osztály előadott egy 
rövid részletet a Csil-
lagok háborújából, a 
9.b-sek ének kíséreté-
ben mutatkoztak be. A 
9.c-sek nyulakként 
próbáltak táncolni 
Shakira egyik táncára, 
majd a 9.d osztályosok 
énekeltek, vajon 
mennyi is a 8 óra mun-
ka, 8 óra pihenés. A 

Volt karaoke, sőt 15, 
iskolánkkal kapcsola-
tos tesztkérdésre kel-
lett válaszolni gólyá-
inknak.  
Kedves új testnevelő 
tanárunknak, Pénzes 
Róbert tanár úrnak le 
kellett rajzolnia isko-
lánk valamennyi épü-
letét, majd az avatót 
gólyáink eskütétele 
zárta. 

 

Kedves Elsős  

Diáktársaink!  

Kívánunk nektek  
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2012. szeptember 

 
9.a osztály 

Osztályfőnök:  
Protovin Csaba  

 
9.b osztály 

Osztályfőnök:  
Márton Krisztián  

 
9.c osztály 

Osztályfőnök: 
Gombai Bernadett  

 
9.d osztály 

Osztályfőnök:  
Szendrey Éva  

 
9.é1 osztály 

Osztályfőnök: Sári László  
 

9. é-mg osztály 
Osztályfőnök:  
Hatvani Ervin  



 

- A Világ Barátai projekt 

1995 óta létezki és így, ez a 18. 

találkozója volt az európai fia-

taloknak. Hosszú évek után 

Nagykőrös újra csatlakozott 

ehhez a nagyszerű rendezvény-

hez. Minden évben valamilyen 

téma jellemzi az adott progra-

mot. Ebben az évben a zene állt 

a középpontban, ugyanis Hol-

landia ezen régiója a fúvósairól 

ismeretes. 

Ebben az évben a hollandiai 

Landgraaf városka adott otthont 

e nagyszerű programnak. A 

Toldi iskolából három tanuló 

(Csikós Norbert, Gombos Edina 

és Hüll Richárd Attila) és a 

gimnáziumból két tanuló 

(Kiséri Kitti és Lovas Réka) 

vett részt a programban 

Protovin Csaba tanár úr vezeté-

sével. 

Eindhovenbe repülővel indult a 

lelkes csapat 29-én és így első-

ként értünk oda. A tanulók 

többsége nem utazott még repü-

lővel, így igen érdekes és izgal-

mas volt az első repülőút. Ott 

már vártak minket és 

mikrobusszal vittek a mintegy 

90 km-re lévő szállásunkra. A 

szállás az iskola tornatermeiben 

volt. Végeredményben jól sült 

el az egész, mert jó hangulattal 

teltek az esték is a tornaterem-

ben és mindenkinek kommuni-

kálnia kellett. A kommunikáció 

nyelve az angol volt. 

Nagykőrösön kívül még Litvá-

niából, Lengyelországból (két 

város), Szlovákiából, Csehor-

szágból, Olaszországból, Né-

metországból (három város) és 

természetesen a fogadó, holland 

városból érkeztek öt plusz egy 

fős csapatok. 

Az első nap a város polgármes-

tere, Raymond Vlecken, üdvö-

zölte a nemzetközi csapatokat 

és mindenki kapott egy egyen 

pólót, melyet viseltünk, amikor 

kirándulni mentünk. A program 

ideje alatt többször voltak zene-

kari próbák (fúvósok, ütősök) 

külön-külön és egyben is. A 

próbák izgalmasak voltak és 

természetesen a kommunikáció 

is nagyon fontos volt a zené-

szek és a karmester között is 

angolul. A próbák mellett sok 

idő volt az ismerkedésre és szá-

mos programot is szerveztek 

nekünk. A teljesség igénye nél-

kül néhányat említenék. Termé-

szetesen az első este ismerkedé-

si est volt egy nagyszerű prog-

rammal fűszerezve, ahol igazán 

az angol nyelv használaté volt a 

terep.  

Ellátogattunk a Snowworldbe 

(fedett pályás sípálya), amely 

mellett kipróbáltuk a kalandpar-

kot. Salsa táncot tanítottak ne-

künk. Meglátogattuk a 

Gaiapark Zoo-t, a „Fehér Vá-

rost”, a helyi próbatermeket. A 

schaesberg-i várromnál városi 

vezetők adtak tájékoztatást az 

augusztusban induló felújítási 

munkálatokról. Külön nekünk 

szerveztek privát partit a Las 

Vegas discóban. Brüsszelben 

meglátogattuk az Európa Parla-

mentet, ahol ebédeltünk is, 

majd a város nevezetességeit 

néztük meg, természetesen nem 

maradhatott el a híres 

Manneken Pis fotózása sem. 
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A résztvevő országok  csapatai 



 

Minden városnak be kellett mu-

tatnia települését a többieknek, 

amelyekre esténként a vacsora 

után került sor és ezt követték a 

kellemes karaokéval fűszerezett 

esték. Július 6-án volt a nagy 

nap, a koncert napja. Ezen a 

napon a városok polgármesterei 

jelen voltak, és természetesen 

jelen volt Dr. Czira Szabolcs 

polgármester feleségével 

együtt. A koncerten a fúvósok 

és a djembések (ütősök) együtt 

és külön-külön adtak elő dara-

bokat, mint például a karib ten-

ger kalózaiból, Lou Bega   

Mambó No. 5-ját, Rock on the 

House-t, Mission Impossible-t 

és más filmzenékből részlete-

ket. A nagysikerű koncert után 

volt a zászlók felvonulása, mely 

alatt minden nemzet himnuszát 

játszották. Ezután történt a kö-

zös fotózás és utána a barátsá-

got, az európai összefogást jel-

képező ún. pókháló készítése. 

Mindenki kapott egy színes fo-

nalgombolyagot, melynek végét 

megfogta és a gombolyagot a 

körben állt csapat szemben lévő 

tagja felé dobta. Ez addig ment 

így, míg el nem fogyott a gom-

bolyag. Egy fonál gyenge, de a 

sok és színes gombolyag erős 

és ez is az erős, és sokszínű Eu-

rópai Uniót jelképezte. Egymás 

elfogadása, kultúrájának megis-

merése fontos és ezt az angol 

nyelv tette közössé. Ezen a 

nyelven kommunikáltunk. Ba-

rátságok szövődtek és jövőre 

újra találkozunk Lengyelor-

szágban. 

A szombati nap délelőttjén tör-

tént az elbúcsúzás. Mi, magya-

rok vasárnap indultunk haza, 

így nekünk még külön progra-

mot is szerveztek 

Maastrichtban. Vasárnap este 

rengeteg élménnyel telve érkez-

tünk haza. A zene, az angol 

nyelv ismerete és használata 

sok barátot és ismerőst szerzett 

nekünk. 

Szombat délután a polgármeste-

rek is találkoztak a polgármes-

teri hivatalban, ahol átadták a 

lengyeleknek (Ozimek) a kö-

vetkező évi szervezést. Nagy-

kőrösnek és a polgármester úr-

nak külön örültek és ígéretet 

kapott a polgármester úr és a 

város, hogy 2015-ben Nagykő-

rös városa kapja a szervezés 

jogát. Nagy munka lesz, de a 

polgármester úr is örömmel és 

nagy lelkesedéssel támogatja a 

programot. 

Külön köszönet illeti a hollan-

diai pedagóguskollegákat, az 

önkénteseket és az önkormány-

zat képviselőit, akik mindent 

megtettek annak érdekében, 

hogy mindenki jól és otthono-

san érezze magát. Az ellátás 

szuper volt és nagyszerű. A 

nagykőrösi csapat külön köszö-

ni az utolsó nap kényeztetését 

Jeannette-nek, Aarts-nak, vala-

mint a nagyszerű Joepp-nek, 

aki az éjszakák biztonságáról 

gondoskodott. A projekt nagy-

szerű volt, élményekkel telve 

érkeztünk haza.  

Sok barátság szövődött és ha-

marosan többjüket városunkban 

is üdvözölhetjük. 
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A gólyatábor emlékei –2012 
sismeretei túrára indultak fel-

sőbb évesek vezetésével. A 

városi kalandtúra után egy 

feladatlapot kellett kitölteniük 

a ,,kicsiknek”, melyet Bakóné 

Drexler Ilona tanárnő állított 

ö s s z e .  V ac s o r a  u t á n 

karaokeval zárták a napot a 

fiatalok. 

Reggel Pap Gyula tanár úr 

tornával ébresztett mindenkit, 

majd rókavadászatra indultak 

gólyáink, melynek során fel-

adatlap segítségével ismerték 

meg iskolánk valamennyi 

épületét. 

Délután Kasza Tamás tanár úr 

vezetésével a Pálfájában sor-

versenyen vettek részt a lelkes 

-2012. augusztus 29-31. kö-

zött kilencedikes ,,gólyáktól” 

volt hangos iskolánk aulája, 

ahol hat osztály, közel 120 

diákja várta a gólyatábor 

programjait. Már hagyomány-

nyá vált iskolánkban ez a há-

rom napos program, melyek 

keretében ifjú elsőseink nem-

csak  új osztálytársaikkal, osz-

tályfőnökükkel, hanem isko-

lánkkal, sőt Nagykőrös város-

ával is megismerkedhetnek. 

Az első nap folyamán a szál-

lás elfoglalása után az aulában 

gyülekeztek kilencedikeseink. 

Minden osztály elkészítette 

saját zászlóját, névjegyeit, 

pólóját, majd ebéd után váro-

kilencedikesek, sőt osztályfő-

nökeik is. Kenyérlángossal, 

tábortűzzel és Pénzes Róbert 

tanár úr gitárkíséretével éne-

kelve, jókedvűen zártuk a má-

sodik napot. 

Az utolsó napi reggeli torna 

után az osztályok bemutatko-

zása következett, melynek 

értékelésére a záró-programon 

került sor. A táborvezető, 

Szabóné Bódi Erzsébet tanár-

nő valamint Benyikné Huszár 

Ágota és Geletáné Várhegyi 

Ivett Ágnes tanárnők össze-

gezték a 3 nap során szerzett 

pontszámokat, majd mind a 

hat osztály dobostortával zárta 

a gólyatábort.  

Helyezések 

1.hely: 9.a és 9.c 

2. hely: 9.é-mg 

3.hely: 9. é1 

4.hely: 9.d 

5. hely: 9.b 

Toldirka 

Az újságot szerkesztették: 

Juhász Klaudia, Kecskeméti 

Márk, Terék Krisztián 9.c, 

Faragó Ildikó 12.c, Gregus 

Mária és Sallai Réka 13.a, Karikó Krisztina és 

Szőke Marianna 13.a osztályos tanulók, és 

Gombai Bernadett tanárnő. 

Készült: 2013. január 


