
akik odaítélik a díjakat, kü-

löndíjakat, amelyeket töb-

bek között az iskolával kap-

csolatban álló vállalkozók 

ajánlanak fel. A választás 

után következik a bál szé-

pének megkoronázása, 

majd élőzenére mulathat-

nak a résztvevők iskolánk 

aulájában.  

- Kik lehetnek 

a bál verseny-

zői és kísérői? 

- A Toldi iskola 

minden lánya 

jelentkezhet a 

szépségverseny-

re, sőt kísérők 

külsősök is le-

hetnek, ha az 

ifjú versenyző hölgy ra-

gaszkodik ahhoz, hogy a 

kedvesével járuljon a zsűri 

elé. Nagyon örülök, hogy 

ilyen szép hagyományt in-

díthattunk útjára és köszö-

nöm a kollégáimnak, hogy 

mindig teljes erőbedobással 

kiveszik a részüket a előké-

szítő munkákból.                       -FI 

- Szinte a legnagyobb 

népszerűségnek örvend 

iskolánkban az Erzsébet

-bál, me-

lyet a kol-

légium 

szervez 

minden év 

novembe-

rében. A neves esemény 

ötletadóját, Túri Kál-

mánnét kérdeztük az 

előkészületekről: 

- Honnan ered az Er-

zsébet-bál ötlete? 

- A kollégisták tudják, 

hogy a nevelőtestület 

nagyon sokat dolgozik 

azért, hogy izgalmakkal, 

élménygazdag progra-

mokkal színesítsük a 

diákság életét. Engem is 

mindig ez a cél vezért, 

és mivel magam is na-

gyon szeretek bálozni, 

táncolni, innen már csak 

egy ugrás volt a bál öt-

lete. Sokat gondolkod-

tam azon, hogy mivel 

lehetne egy ilyen táncos 

diákrendezvényt szóra-

koztatóbbá tenni. 

Eszembe jutott, hogy 

egy réges-régi diákna-

pon megválasztottuk a 

Toldi királyát és király-

nőjét, és úgy gondoltam 

ezt a választási ceremó-

niát érdemes lenne meg-

ismételni, tovább fej-

leszteni. Szerencsére a 

kollégáim azonnal mel-

lém álltak így elkezdtük 

a részletek kidolgozását. 

- Hogyan készülnek a 

diákok a bálra? 

- Szerencsére most, 

hogy már hagyománya 

lett az Erzsébet-bálnak, 

azt mondhatjuk, hogy az 

esemény rangjának mél-

tón készülődünk. A 

szépségversenyre jelent-

kező lányok mindent 

megtesznek azért, hogy 

életük eddigi legjobb 

formáját nyújtsák, 

smink, frizura, tánc te-

rén egyaránt. Sokat gya-

koroljuk a próbákon a 

szép testtartást, az arc-

mimikát, a kecses moz-

gást. Persze a többiek is 

mindent megtesznek 

azért, hogy a lehető leg-

elegánsabb formájukat 

hozzák. A diáklányok 

báli ruhában vonulnak 

fel a népes zsűri elé, 

Az Erzsébet-bál eredete 
A  
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Toldi Miklós  Élelmiszeripari Szakképző Iskola és Kollégium   

iskolaújsága 

Barna Terézia 11.c 

Bedő László 12.i 

Faragó Ildikó 14.c 

Fodor Elíz, 11.c 

Kinda Beáta 11.c 

Kun Vivien 10.a 

Szendrei Nikolett 11.c 

Tóth Krisztina 10.b 

Zsikla Bence 11.c 
osztályos tanulók 

és 

Gombai Bernadett 
tanárnő 

A képeket készítették: 

Dencs János tanár úr 

Kiss Tamás  

AV technikus 
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- A kollégiumban nagyon 

fontosak a közösségi prog-

ramok, ilyen volt például 

november 13-án a Tea-ház 

rendezvény is, ahol zenél-

hettek, énekelhettek, társa-

sozhattak, csocsózhattak a 

diákok. 

Kollégiumi rendezvények 

T O L D I R K A  

Radnóti-versünnepen jártunk 

- Az Arany János Társa-

ság szervezésében került 

sor 2015. november 13-

án a Radnóti-

versünnepre, mely ren-

dezvény bemutató jelle-

gű volt. Célja a tisztelgés 

Radnóti Miklós előtt, aki 

70 évvel ezelőtt, 1944. 

november 9-én, Abdánál 

halt hősi halált. 

Gyermek, ifjúsági és fel-

nőtt kategóriában lehetett 

elszavalni vagy felolvasni 

kedvenc Radnóti versünket 

az Arany János Református 

Gimnázium és Szakközép-

iskola dísztermében.  

Iskolánk népes csoporttal 

vett részt a rendezvényen: 

Angyal Regina, Günser 

Alexandra, Járvás Anikó 

10.k osztályosok, Szabó 

Liliána 10. a, Fodor Elíz 

11.c, Kovács Nikolett 

10.a, Radics Jakab 

Zsombor  10.b osztályos 

tanulók, valamint dr. No-

vákné dr. Plesovszki Zsu-

zsanna és Gombai Ber-

nadett tanárnők. 

Tea-ház Erőemelő verseny 
V. Koli-olimpia 

eredményhirdetése 

-Túri Kálmán tanár úr szer-

vezésével november 20-án 

versenyeztek a legerősebb 

fiúk. Toldis és már nálunk 

végzett toldisok is megmu-

tatták erejüket a népes kö-

zönségnek.  

-2015. október 8-21. között 

zajlott az V. Koli-olimpia, 

amelyen volt foci, kézilabda, 

röplabda, kosárlabda,  egyéni 

és páros asztalitenisz és kö-

télhúzás is. Minden verseny-

számban külön fiú és külön 

lány kategóriában kerültek a 

győztesek kiválasztásra. A 

legjobbak november 18-án 

vehették át, összesen 14-en 

jutalmukat Bakó Kálmán 

igazgatóhelyettes úrtól. 



A verseny  

támogatói: 
 

Magyar  

Agrárgazdasági 

Kamara 

 

Magyar Cukrász 

Iparosok Orszá-

gos Ipartestülete 

 

Backaldrin Kft. 
 Szigetszentmiklós 

 

Pékek  

Fejedelmi Rendje  

Komárom 

 

Bonduelle Kft. 

Nagykőrös 

 

Univer Rt.  

Kecskemét 

- Iskolánk tizenegyedik 

alkalommal rendezte 

meg november 20-án és 

21-én  az Országos Cuk-

rász Hagyományőrző 

Versenyt.  

A verseny egy gyakorlati 

és egy szóbeli részből 

állt. Idén a zsűri a rigó-

jancsit és a zserbót vá-

lasztotta a elkészítendő 

versenytermékként a lis-

tájából, emellett egy 

díszmunkát is alkotniuk 

kellett a kétfős csapatok-

nak a rendelkezésre álló 

6 óra alatt. Az aulában 

kerültek kiállításra  a 

kész termékeket, ahol a 

díszítést is pontozta a 

zsűri. A második napra a 

szóbeli versenyrész ma-

radt, majd az eredmény-

hirdetés zárta a neves 

rendezvényt, ahol a 

résztvevők emléklapot, 

ajándékcsomagot, a he-

lyezettek értékes tárgyju-

talmakat kaptak. 

 

- November 21-én a 

Pest Megyei 

Rendőrfőkapitányság 

Bűnmegelőzési osztálya 

szervezésében 

„KRIMIT TUD?” vetél-

kedőn vette részt isko-

lánk csapata, ahol má-

sodik helyezést értek el. 

A csapat tagjai Kiss Ka-

talin 12.i, Ladányi Ist-

ván 13.c és Radics Ja-

kab 10. b osztályos ta-

nulók.  

T O L D I R K A  
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XI. Cukrász Hagyományőrző Verseny 

KRIMIT TUD? 

I. helyezett:  
Veres Pál és Pintér Zalán  

a budapesti Pesti Barnabás Élelmiszeripari Szakképző iskola tanulói 

II. helyezett:  

Márton Dávid és Répás Ákos  
a kiskunfélegyházi Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakképző Iskola diákjai. 

III. helyen végeztek:  

Pálmai Ilona és Végh Ramóna  
a nagybajomi Kolping Katolikus Szakiskola tanulói. 

 

A legszebb szóbeli feleletért és a legszebb díszmunkáért járó különdíjat 
 az I. helyezett Veres Pál és Pintér Zalán kapta.  
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- Nyílt nap keretében vár-

tuk november 18-án és 27

-én az iskolánkba látogató 

8. osztályos diákok. A két 

nap alatt közel 350 tanuló 

kapott betekintést a ná-

lunk tanulható szakmába. 

A hagyományokhoz híven 

9-10 csoportra bontva ve-

zető tanárokkal és segítő 

diákokkal nemcsak meg-

látogathatták, de be is 

kapcsolódhattak az iskolai 

életbe: a sütőtanműhely-

ben brióst formázhattak, a 

cukrásztanműhelyben tor-

taformákat lehetett díszí-

teni, a fóliakertészetben 

szaporító ládát lehetett 

tölteni. A laborban Sebes-

tyén Gábor tanár úr a 

mikroszkóp használatá-

nak rejtelmeibe avatta 

be a kicsiket, az infor-

matika teremben Sánta 

Ferenc tanár úrral játé-

kos feladatokat lehetett 

megoldani az interaktív 

tábla segítségével. 

Az aulában valamennyi 

nálunk tanulható képzést 

kiállítás formájában le-

hetett megtekinteni, de a 

nyári gyakorlatokról, a 

Leonardo-programról, és 

iskolánk külföldi kapcso-

latairól is hallhattak az 

érdeklődők. 
 

Várjuk a leendő  

nyolcadikosokat! 

Nyílt napok iskolánkban 

T O L D I R K A  

Europass nemzetközi bi-

zonyítványok átadására. 

Pénteken a németek és a 

magyar diákok közös fü-

zetet állítottak össze, amit 

a nyelvtanulásnál tudnak 

majd hasznosítani. 

- Német kertész és pék vállal-

kozók jártak iskolánkban az 

Erasmus plusz program kere-

tében november 20-23 között.  

Csütörtökön került sor a 2014 

nyarán Németországban  nyári 

gyakorlatot töltött toldisok 

élménybeszámolóira és az 

Az Erasmus  program zárása 


