
1. ÉVFOLYAM 2.SZÁM 

Toldirka 

TOSHIBA 

-Sok szeretettel köszön-
tünk minden kedves ol-
vasót. Az idei tanévben 
immár 2. alkalommal 
jelenik meg újságunk 
elektronikus formában. 
Igyekeztünk oldalainkat 
színesíteni nemcsak ér-
dekes cikkekkel, hanem 
még több fényképpel. 

Reméljük, újságunk elnyeri 
o l v a s ó i n k  t e t s z é s é t !                
A szerk. 
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-Február 24-én isko-

lánk tanulói, (a 13.c, 

12.pc és a 10.pc1 osztá-

lyos tanulók) Tóth 

Krisztina tanárnő és Turi 

Tibor tanár úr vezetésé-

vel látogattak el az im-

már két évente megren-

dezett UKBA Nemzet-

közi cukrászati, sütőipari 

és gasztronómiai szakki-

állításra, mellyel egy 

időben a HUNGEXPO 

Budapesti Vásárközpont 

t e r ü l e t é n  a 

FOODAPEST Nemzet-

közi étel, ital, élelmi-

s z e r i p a r i  é s 

vendéglátóipari szakkiál-

lítást is megtekinthették. 

A 10.pc1 osztályos tanu-

lók a következő élmé-

nyekkel tértek haza: 

-A kiállításon volt egy 

pék szakmai és díszmun-

ka verseny, melynek 

bemutatóján mi is részt 

vettünk. Kopcsik Lajos 

többszörös olimpiai baj-

nok, Guiness rekorder 

és  mestercukrász alkotá-

sait is megtekinthettük. 

Látványsütések során 

előttünk készítettek el 

égetett cukorból külön-

böző alkotásokat, példá-

ul a magyar koronát, 

formáztak egy nagyon 

szép várat, papucsokat, 

de láttunk tojásokkal teli 

madárfészket, különböző 

témájú cukorkákból ki-

rakott képeket. Sütemé-

nyek, fagylaltok, kenyér-

tészták, saláták, külön-

böző ízesítésű szalámik, 

tészták és sajtok kósto-

lásra is volt lehetősé-

günk. Sütőipari gépek, 

berendezések működését 

tekintettük meg. Ajándé-

kokkal, naptárakkal, 

kulcstartókkal, finomsá-

gokkal, cukrászattal kap-

csolatos DVD-kel és 

lufikkal tértünk haza.  

Köszönjük, hogy mi is 

részt vehettünk ezen az 

érdekes és színvonalas 

kiállításon. 

UKBA kiállításon jártunk 

2010.  FEBRUÁR 

A Toldi  Miklós  Élelmiszer ipari  Szakközépiskola ,  Szakiskola  és  Kol légium újságja 

A kiállított pék-és cukrásztermékek   

Valentin-napi  
vetélkedő              4 



-Február 16-án került megrendezésre 
iskolánkban a Pest megyei diákolim-
pia, melyen fiú csapatunk és leány 
csapatunk is I. helyezést ért el. 

Leány csapatunk tagjai voltak: 

♦ Détári Anikó 13.a, 

♦ Juhász Anett 11.a,  

♦ Cseh Adrienn 10.f,  

♦ Töröcsik Vivien 9.a,  

♦ Baráté Éva 9.c, 

♦ Szarka Evelin 9.a, 

♦ Tóbi Ágnes 9.a,  

♦ Lengyel Rozália 10.pc2 osztályos 
tanulók.  

Felkészítőjük: Kasza Tamás tanár úr.  

Fiú csapatunk tagjai voltak:  

♦Marton Alex 9-pc-mg,  

♦Fehér-Deák Kristóf 10.pc1,  

♦ Marozsi Ádám 13.pc,  

♦Gábor László 9.pc-mg, 

♦Királyfi Szabolcs 10.d,  

♦Mécs István 10.d, 

♦ Józsa Lajos 11.d,  

♦Bárdi Imre 13.pc osztályos tanulók. 

Felkészítő tanáruk: Tóth Imre  tanár úr. 

Az elért eredményekhez min-
den csapatnak gratulálunk, és 

további sok sikert kívánunk! 

Pest megyei diákolimpia iskolánkban 
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Az Arany János Református Gimnázium, 
Szakképző Iskola és Diákotthon tanulói II. 
helyezést értek el.  Iskolánk fiú csapat I. helyezést ért el  

Kisné Rózsa Ibolya igazgató nő átadja leány 
csapatunk tagjainak az I. helyezésért járó 
érmeket és okleveleket  

A váci Boronkay György Műszaki 
Szakközépiskola és Gimnázium tanulói 

III. helyezettek lettek  

Országos Szakiskolai Közismereti Tanulmányi Verseny  
(iskolai forduló) 

-Január 11-15. között zajlott 
iskolánkban az Országos Szak-
iskolai Közismereti  tanulmá-
nyi verseny. Magyar irodalom-
ból  és helyesírásból, matemati-
kából, történelemből valamint 
számítástechnikából többen 
készültek a megmérettetésre.  
A tét: a február 26-án Dabason 
megrendezésre kerülő regioná-
lis versenybe való továbbjutás 
volt. A következő eredmények 
születtek az iskolai forduló 
után—továbbjutók: 

Magyar irodalom és he-
lyesírás: Kiss Katalin,  
Nánási Andrea 10.pc2, va-
lamint Soós Andrea 10.mg 
osztályos tanulók. 
 Történelemből tovább ju-
tottak: Kecskés Dániel, 
Rónya i  Zsane t t  és  
Szécsény Gábor 10.pc2 
osztályos tanulók. Mate-
matikából: Angyal Armand   
10.pc1 osztályos tanuló. 

Számítástechnikából pedig 
Kátai Norbert, Tóth Tímea, 
Oláh József 10.mg osztá-
lyos tanulók képviselik is-
kolánkat a regionális for-
dulón, Dabason. 

Sok sikert kívánunk a versenyzőknek! 

"Jegyezd meg jól, de ne csüggedj soha, "Jegyezd meg jól, de ne csüggedj soha, "Jegyezd meg jól, de ne csüggedj soha, "Jegyezd meg jól, de ne csüggedj soha,     
Remény, csalódás, küzdelem, bukás,Remény, csalódás, küzdelem, bukás,Remény, csalódás, küzdelem, bukás,Remény, csalódás, küzdelem, bukás,    

Sírig tartó nagy versenyfutás.Sírig tartó nagy versenyfutás.Sírig tartó nagy versenyfutás.Sírig tartó nagy versenyfutás.    
Keresni mindig a jót, a szépet,Keresni mindig a jót, a szépet,Keresni mindig a jót, a szépet,Keresni mindig a jót, a szépet,    
S meg nem találni, S meg nem találni, S meg nem találni, S meg nem találni, ---- ez az élet." ez az élet." ez az élet." ez az élet."    

 (Madách Imre) (Madách Imre) (Madách Imre) (Madách Imre)    



-A Gordiusz megyei matemati-
ka versenyen Palotai Gergő 
12.b osztályos tanuló II. helye-
zést ért el. Felkészítője: Subáné 
Patay Anikó tanárnő. 

-Február 25-én rendezte meg a kollégium a farsangi estet, melyre 
többen beöltöztek. A rendezvényen készült képeink következnek. 

Gordiusz matematika 
verseny 
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Farsang a kollégiumban 

Lady Gaga és kísérője Vámpírlányok 

A csoki csak szádban olvad, nem kezedben Afrikai lányok 

-Február 27-én Öregdiák 
találkozó volt iskolánkban, 
melynek keretében volt toldis  
diákok tartották osztálytalál-
kozóikat az emeleti termek-
ben. Feleleveníthették régi 
emlékeiket, az itt eltöltött 
éveket. Rég nem látott bará-
tok, ismerősök, osztálytársak 
találkozhattak a rendezvé-
nyen. A esti program táncbe-
mutatóval kezdődött, majd a 
köszöntés után következett a 
finom vacsora. A hajnalig 
tartó zenés mulatságban min-
denki kedvére táncolhatott. 
Reméljük, jövő februárban is 
ilyen jó hangulatban fog telni 
az Öregdiákok találkozója, 
mint idén. 

Öregdiák találkozó 

2010 

Vadhajtás 

-Február 12-én a Duna-Ipoly 
Nemzeti Park Igazgatóság 
munkatársai és a WWF Ma-
gyarország önkéntesei közösen 
kiterelték a dámokat és őzeket 
a Csókás erdőben elkerített 
területről. A terelésen iskolánk 
tanulói is részt vettek. Főként a 
b osztályosok indultak  

vadakat hajtani a Csókás-
erdőbe. A vadkizáró kerítések 
célja, hogy ezekről a terüle-
tekről kizárják a dámokat, az 
őzeket, a vaddisznókat. Ezál-
tal meg tudják majd vizsgálni 
azt, hogyan fejlődik az erdő, 
természetes eltartóképességét 
meghaladó vadállomány nélkül.  

Röpke-hírek 

A kép a  vadhajtáson készült. Forrás: www.pusztaitolgyesek.hu 

♦ Minden év januárjában ren-
dezi meg a kollégium a 
retro-bált, mellyen az 1980-
as, ’90-es évek zenéire retro 
ruhába öltöznek a diákok és 
nevelőik is. Az idei bál is jól 
sikerült. 

♦ Február 9-én a városi vér-
adásnak adott helyszínt isko-
lánk. Közel 90 diákunk volt 
véradó. 

♦ Bevezetésre került iskolánk-
ban az elektronikus napló. 



 

Diákolimpia 
- labdarúgás 

Valentin-napi vetélkedő 

-Február 14-e Valentin-
nap, a szerelmesek ünne-
pe. Ezen a napon a kollé-
giumban játékos vetélke-
dőt szerveztek a vállalko-
zó kedvű pároknak, vajon 
ki lesz „Az év szerelmes-
párja 2010-ben”? 

Több szerelmes pár is be-
nevezett a versenyre. 
,,Mennyire ismerem a pá-
rom?” - típusú feladatokat 
kellett megoldania a pá-
roknak. Például több láb-
fej közül ki kellett válasz-
tani a lányoknak kedvesük 
lábát. Majd szerelmes ver-
set kellett a kedvesnek 
írni. A legjobb páros nem-
csak elnyerte „Az év sze-
relmespárja 2010” címet, 
de egy pizza-utalványt is 
nyertek.  

Az iskolarádión keresztül 
Valentin-napi üzeneteket 
küldhettek a diákok 14-én.  

8. osztályosok 
 tantárgyi versenye 

-Az idei tanévben tantárgyi versenyt 
hirdetett iskolánk a 8. osztályos diá-
kok számára közismereti tantárgyak-
ból, így matematikából, magyarból, 
informatikából, és történelemből. 

A több fordulós versenyre közel szá-
zan jelentkeztek. A legjobbak könyv-
jutalomban részesültek. 

Képünk a döntőn készült. 

-A megyei diákolimpián fiú focicsapa-
tunk V. helyezést ért el.  

A csapat tagjai voltak: 

♦ Bán Norbert 12.d,  
♦ Bozóki Viktor 2/14.d,  
♦ Demeter Miklós 10.b,  
♦ Hajda Ádám 13.a,  
♦ Halasi László 1/13.c, 
♦  Kovács Márk 1/11.pc,  
♦ Kovács Roland 1/11.pc,  
♦ Ruzsányi Bálint 1/13.b, 
♦ Monori Márk 12.a,  
♦ Mönich Zoltán 3/13.pc,  
♦ Szabó Zoltán 1/13.b,  
♦ Túri Tamás 12.d, 
♦  Reszeli Soós Ádám 12.a osztályos 

tanulók. 
 Felkészítő tanár: Tóth Imre tanár úr. 
 

 

Karácsony (2009) 
 

-Az előző lapszámunkból kimaradt a kollégium kará-

csonya. Pótoljuk elmaradásunkat. Nálunk így ünne-

pelnek a kollégiumban 

A karácsonyi műsor és az ünnepi 
vacsora 

Az iskolaújságot készítették: Szolcsánszki Vanda 9.a, Bedő László 

10.pc1, Gyenes Alexandra 9.pc+mg, Gregus Mária 10.c osztályos 
tanulók és Gombai Bernadett tanárnő.   2010. jún.15. 


