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A tartalomból: 

-2011. április 5-8. kö-
zött iskolánk adott ott-
hont a Pék-cukrász 
Szakma Kiváló Tanu-
lója Verseny országos 
döntıjének. A neves 
rendezvényre 21 isko-
lából 25 tanuló érke-
zett hozzánk. Az ese-
ményen részt vett Sza-
bó István Pest megye 
Közgyőlésének alelnö-
k e ,  B e r e c z k i n é 
Kardeván Kinga és 
Juhász Beáta a Magyar 
Agrárkamara részérıl, 
akik  versenyfelelısök 
is voltak. A zsőri elnö-
ke Werli József, a Ma-
gyar Pékszövetség fı-
titkára volt, tagjai: Pa-
taki János, a Magyar 
Cukrász Iparosok Or-
szágos Ipartestület-

ének elnöke, és Ilonka 
Norbert a Fejedelmi 
Pékség ügyvezetıje.  
A verseny pontozói 
voltak: Tukacs Ro-
land, a Magyar Pék-
szövetség szakértıje, 
valamint  Kovács 
Miklósné nyugdíjas 
szakértı. A verseny 
során a végzıs szakis-
kolások kiválthatják 
szakiskolai vizsgáju-
kat, ha a versenyen 71 
% fölött teljesítenek. 
Az elsı nap délután öt 
órás írásbeli feladatot 
kellett megoldaniuk a 
tanulóknak, a második 
napon pék gyakorlati 
verseny következett. 
Húsz darab mákos po-
zsonyi kiflit, öt fél ki-
lós mákos bejglit, 20 

darab vajas pogácsát 
kellett elkészíteniük a 
versenyzıknek. A har-
madik napon cukrász 
gyakorlati vizsga kö-
vetkezett: sacher tor-
tát, fél kilogramm saj-
tos masnit, és egy, sza-
badon választott dísz-
terméket kellett elıál-
lítaniuk a versenyzık-
nek. Majd következett 
a szóbeli. A több napos 
megmérettetés után a 
következı eredmények 
születtek:  
1.hely: Hollik Anikó Kata-
lin (Szombathely),  
2 . h e l y : V e r e s  P á l 
(Budapest),   
3. helyezett: Éder Gergı 
László (Szombathely),  
4. hely: Kerekes András 
(Nagykırös),  
5. hely: Urbanovics Beáta 
Patrícia (Budapest) 
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Sacher torta és 2 díszmunka 

Több órás írásbeli 

Kerekes András iskolánk tanulója  
IV. helyezett lett 

A zsőri tagjainak  



- A költészet napját József Attila 
születésnapjára emlékezve 1964 
óta minden évben április 11-én 
ünneplik Magyarországon. A kol-
légiumban ezen alkalomból ren-
dezték meg a versünnepet. A diá-
kok  nagy lelkesedéssel készülıd-
tek a rendezvényre, melyen min-
denki kedvenc versét szavalhatta 
el a népes közönség elıtt.  Képein-
ken Munkhárt Tímea 10.a, és 
Bedı László 1/11.pc osztályos 
tanulók láthatók. 

-2011. április 27-én került sor a 
labdarúgó megyei diákolimpia 
döntıjére Cegléden, ahol isko-
lánk csapata I. helyezést ért el. 

A csapat tagjai voltak:  

♦ Bata Barbara 11.f,  

♦ Deák Éva 11.c,  

♦ Dózsa Nikolett 1/11.dk,  

♦ Forgács Krisztina 12.b,  

♦ Kiss Márta 11.c,  

♦ Magyar Vivien 9.é2, 

♦  Pécsi Alexandra 12.b,  

♦ Sztakó Márta 11.f,  

♦ Tóth Tímea 1/11.dk,  

♦ Törteli Diána 11.c osztá-
lyos tanulók 

A Föld napjaA Föld napjaA Föld napjaA Föld napja    

Költészet napi Költészet napi Költészet napi Költészet napi 
versünnepversünnepversünnepversünnep    

Labdarúgó diákolimpiaLabdarúgó diákolimpiaLabdarúgó diákolimpiaLabdarúgó diákolimpia    

-A Föld napja alkalmából a 
biológia-kémia-labor munkakö-
zösség pályázatot hirdetett isko-
lánkban, melynek során növé-
nyeket, állatokat, épületeket 
kellett felismerniük az osztá-
lyoknak, valamint készíteniük 
kellett ezen alkalomból egy re-
mekmővet a Föld Napjához 
kapcsolódóan.  
Néhány kép erejéig megmutat-
juk az alkotásokat. 

 2. OLDAL 
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A legügyesebb kollégistaA legügyesebb kollégistaA legügyesebb kollégistaA legügyesebb kollégista    

—Idén is megrendezték a tornateremben a legügyesebb kollégista 
versenyt március 31-én, melyen csapatonként versengtek egymással 
a diákok. Volt talicskázás, medicinlabda hajítás, sorversenyek, pók-
mászás, és még sorolhatnánk. Ismét jó hangulatban telt a délután. 



-A hagyományokhoz híven 
idén is iskolánk rendezte meg 
az Országos Tudományos Diák-
köri Konferenciát, melyre idén 
is nagyon sok pályamő érkezett 
szerte az országból. A verseny 
során egy 10-12 oldalas tudo-
mányos dolgozatot kellett ké-
szíteniük a versenyzıknek a 
meghirdetett témakörök vala-
melyikébıl, majd a szóbeli ver-
senyen prezentáció kíséretével 
elıadniuk alkotásaikat. A két-
napos rendezvényen a követke-
zı helyezések születtek: lásd 
táblázat! 

Országos Tudományos Diákköri Konferencia 2011Országos Tudományos Diákköri Konferencia 2011Országos Tudományos Diákköri Konferencia 2011Országos Tudományos Diákköri Konferencia 2011    

TOLDIRKA 

 3. OLDAL 

 DOLGOZATDOLGOZATDOLGOZATDOLGOZAT     

I. hely Nagy Cintia,  

Kiss Roland 

Nagykırös 

II. hely Bárány Roland,  

Csecse József 

Tata 

III. hely Sáfár Ivett,  

Németh Felícia 

Nagykırös 

 ELİADÁS EREDMÉNYEELİADÁS EREDMÉNYEELİADÁS EREDMÉNYEELİADÁS EREDMÉNYE     

I. hely Szóró Dorina Békéscsaba 

II. hely Mitykó Kornél Szeged 

III. hely Cser Balázs Szeged 

 ABSZOLÚT  EREDMÉNYABSZOLÚT  EREDMÉNYABSZOLÚT  EREDMÉNYABSZOLÚT  EREDMÉNY     

I. hely Szabó Krisztina Békéscsaba 

II. hely Bondár Zsuzsanna Gyula 

III. hely Himer Éva,  

Orosz Alexandra 

Eger 

Nagy Cintia és Kiss Roland  

Felkészítıjük: Bakóné Drexler Ilona 

Sáfár Ivett és Németh Felícia 

Felkészítıjük: Szabóné Bódi Erzsébet Pusztai Beáta és Szőcs Barbara Lilla 

Felkészítıjük: Szabóné Bódi Erzsébet 

Vilcsák Krisztina és Való Mónika 
Felkészítıjük: Blaskovics-Tóth 

Kustár Réka és Farkas Krisztina 

Felkészítıjük: Szabóné Bódi Erzsébet 

Sallai Réka 
Felkészítı:Gombai Bernadett 



Trapp est  — 2011. április 12 

-2011. április 12-én délután 
a tornateremben mérhették 
össze sportteljesítményüket 
a kolleszosok a trapp nap, 
est keretében. Képeinken is  
látszik, mindenki jól szóra-
kozott. 

   Védd a természetet!               Szemétgyőjtés    

- Országos rendezvény keretében városunk és iskolánk is csatlakozott a szemétszedési mozgalomhoz, 
melynek során iskolánk diákjai a Cifrakert, a Ceglédi út, az Ifjúsági pálya és a közte lévı területek 
megtisztításán fáradoztak. Rengeteg hulladékot találtunk, melyet szemétgyőjtı zsákokba téve tovább-
szállítottak iskolánkból. A fenti képen látható az erre az alkalomra készített alkotás is: „Vendég vagy a 
természetben! Viselkedj!” 

Az iskolaújságot szerkesztették: Gregus 

Mária és Faragó Ildikó 11.c, Bedı László 

11.pc, Németh Zsófia 10. pc osztályos tanu-

lók valamint Gombai Bernadett tanárnı.  


