
    

ta 11.f osztályos tanu-
ló, második udvarhöl-
gye pedig Gál Szilvia 
10.pc-mg osztályos 
tanuló lett. 

A legtöbb közönség-
szavazatot Sztakó 
Márta kapta.. A nyitó-
tánc után késı estig 
folytatódott a bál. 

VI. Erzsébet bál 
-2010. november 18-
án a kollégium szerve-
zésében került meg-
rendezésre iskolánk-
ban a VI. Erzsébet bál. 
A neves eseményre 23 
leány jelentkezett, 
akiknek estélyi vagy 
báli öltözetben kellett 
megje lenniük .  A 
szebbnél szebb ruha-
költeményekben meg-
jelenteket nehezen 
tudta értékelni a zsőri, 
melynek tagjai voltak: 
Kisné Rózsa Ibolya 
igazgatónı, Szrapkóné 
Ferencz Orsolya tanár-
nı, Sebestyén Gábor, 
Mészáros Etele, Tóth 

Imre és Molnár László 
tanár urak, Parrag Dó-
ra 13.b osztályos tanu-
ló, aki a tavalyi tanév-
ben volt az Erzsébet 
bál szépe,  és Pataki 
Alex 12.d osztályos 
tanuló. Az eredmény-
hirdetés elıtt F. Deák 
Katalin és párja tánc-
bemutatóval kedveske-
dett a népes nézıkö-
zönségnek, akik között 
nemcsak toldis diákok, 
nevelık, de szép 
számmal szülık is je-
len voltak. 

Az idei bál szépe De-
meter Klára, elsı ud-
varhölgye Sztakó Már-

 

II. évfolyam 3.szám 

Igazgatónınk és a nyertesek 

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

tıjük: Tóth Ferencné. 
III. helyen végzett a kis-
kunfélegyházi Mezıgaz-
dasági és Élelmiszeripari 
Középiskola két tanuló-
ja: Kovács Zoltán és 
Holczmann Erika. Felké-
szítıjük: Nagy Csaba. A 
legszebb díszmunkát a 
zsőri megítélése szerint 
az elsı helyezettek ké-
szítették, a legszebb szó-
beli feleletet pedig a III. 
helyezett csapat tagjai 
adták.  
 
 

Az elért eredményekhez gratulálunk! 

- 2010. november 25-26-
án iskolánk adott hely-
színt az immár nyolcadik 
alkalommal meghirdetett 
országos cukrász hagyo-
mányırzı versenynek.  
Hazánk számos élelmi-
szeripari középiskolájá-
ból érkeztek az ese-
ményre, így 11 csapat 
kezdte meg csütörtökön 
a gyakorlati versenyt, 
melynek során Dobos 
tortát, Rákóczi túróst és 
egy díszmunkát készítet-
tek a diákok. A zsőriben 
kiváló cukrászmesterek: 
voltak: Fodor István, 

Horváth Ferenc és Szép-
réti László. A szóbeli 
verseny péntek délelıtt 
zajlott, majd következett 
az értékelés.  
Eredmények :  
I. helyen végzett a kecs-
keméti Széchenyi István 
Vendéglátóipari Közép-
iskola két tanulója: 
Udvardi Csilla és Ke-
resztes László. Felkészí-
tıjük: Halász Mónika. II. 
helyezett lett iskolánk 
csapata, melynek tagjai 
Kálmán Imre Attila és 
Halasi László. Felkészí-

VIII. Országos cukrász hagyományırzı verseny 

szeretetet és az örö-
möt. Nem feltétlenül 
szükséges elıre elké-
szített koszorút vásá-
rolni.  

Pénztárcakímélıbb és 
élvezetesebb, ha ma-
gunk készítünk egyet. 
Pár szükséges alap-
anyagból, némi kis 
kézügyességgel, rövid 
idı alatt hangulatos, 
egyedi adventi koszo-
rút varázsolhatunk. 
Iskolánk dísznövény-
kertész tanulói az ün-
nepre készülve kará-
csonyi asztaldíszeket 
és ajtódíszeket készí-
tettek, melyek közül 
néhányat fényképeken 
is megörökítettünk. 

-Advent a keresztény 
kultúrkörben a kará-
csonyt, pontosabban a 
Megváltó, Jézus Krisz-
tus születésének napját 
megelızı negyedik 
vasárnaptól számított 
idıszak megnevezése. 
Az advent szó jelenté-
se eljövetel (a latin 
„adventus Domini” 
kifejezésbıl szárma-
zik, ami annyit tesz: 
„Úr eljövetele”). 

Régebben egyes vidé-
keken nevezték ezt az 
idıszakot „kisböjtnek” 
is. A december 25-e 
elıtti utolsó vasárnap 
advent negyedik va-
sárnapja. Az azelıtti 
advent harmadik va-

sárnapja és így tovább. 

Adventkor szokás ko-
szorút készíteni. 

Az adventi koszorú 
általában fenyıágból 
készített kör alakú ko-
szorú, melyet négy 
gyertyával díszítenek. 
A gyertyák színe kato-
likus körökben egy 
rózsaszín és három 
lila. A gyertyákat va-
sárnaponként gyújtják 
meg, minden alkalom-
mal eggyel többet. A 
világító gyertyák szá-
mának növekedése 
szimbolizálja a növek-
vı fényt. 

Minden gyertya egy 
fogalmat szimbolizál: 
a hitet, a reményt, a 

     TOLDIRKA      

A toldis csapat készítette finomságok 

A verseny percei 

Iskolánk csapata         
II. helyezett lett 

2. oldal 



Kifli sodrás a sütıtanmőhelyben  

Nyílt nap iskolánkban 

Tökfaragó verseny a kollégiumban 

A program végén kér-
dıívet kellett kitölteni-
ük a látogatóknak. Re-
méljük, iskolánk el-
nyerte tetszésüket és 
szeretettel várjuk  a 
most nyolcadikos diá-
kokat a következı tan-
év szeptemberében! 

- November 16-án és 
december 2-án volt 
iskolánkban nyílt nap, 
melyre sok szeretettel 
vártuk az általános is-
kolák nyolcadik osztá-
lyos tanulóit és szülei-
ket. Az aulában lehe-
tett megtekinteni a ná-
lunk tanulható szak-
mák standjait. Csopor-
tos körbevezetés során 
ismerhették meg a lá-

togatók a gyakorlati 
oktatás helyszíneit: a 
sütıtanmőhelyt, a cuk-
rásztanmőhelyt, az 
üvegházat, a fóliahá-
zat, a gépészeti oktatás 
termeit, mőhelyeit, a 
labort, az informatikai 
tantermeket, megte-
kinthették a kollégiu-
mot, sıt bepillanthat-
tak egy-egy tanítási 
órába is.  

-A kollégiumban no-
vember 15-én tökfaragó 
verseny volt. Kollégisták 
versenyeztek ebben a 
kreativitást igénylı fel-
adatban szintenként 2-2 
fı. Az indulók többsége 
elıre kiválasztott forma 
alapján mintázta meg a 
tököt,  de sokan saját 
fantáziájuk alapján fa-
ragták meg a zöldséget.  

     TOLDIRKA   

Ízkavalkád 

A hozzávalók:  
20 dkg megsült, pürésí-
tett sötıtök, 20 dkg bar-
nacukor, 2 tojás, csipet-
nyi só, 15 dkg liszt, 1 
csomag sütıpor, fahéj, 
fél marék durvára aprí-
tott dió, 85 ml olaj.  
Elkészítés:  
A kihőlt sütıtököt a töb-
bi  hozzávalóval  egy 
közepes mérető tálban  

j ó l  ö s s z e k e v e r j ü k : 
Muffin-papírral bélelt 
formába kanalazzuk és 
elımelegített sütıben 
20-25 percig sütjük, 
majd  tálaljuk.  

Sütıtökös muffin 

Biztonságban! 

Szóba állsz velem, elıre is kösz, 
Annyit szeretnék mondani, hogy bejössz. 
Te vagy számomra a legjobb dolog, 
Mikor meglátlak, a Föld máris forog. 
 
Te vagy kiért a pokolba is mennék, 
És ott, halálra ítélt lennék. 
Tudom, ezek keményen hangzanak, 
Szívemben csak igaz érzelmek vannak. 
 
Te vagy, ki ezt szívembe hozta, 
Nekem a legjobbat ez okozta. 
Meg azt, hogy régóta mellettem vagy, 
S nem olyan, ki kifoszt és otthagy. 
 
Nagykırös, 2010. 

Mókus Sándor 12.d  

Sütıtökös-kókuszos golyó 

Az újságot szerkesztették:  

Faragó Ildikó és Gregus 
Mária 11.c, Bedı László 
1/11.pc, Németh Zsófia 
10.pc, Mókus Sándor 

12.d osztályos tanulók és Gombai 
Bernadett tanárnı. 

A november hónap egyik kedvenc csemegéje a sütıtök, melybıl változatos italokat, 
ételeket készíthetünk: nyersen préselhetünk belıle sütıtöklevet, krémlevest, édesítve 
sütıtöklekvárt vagy süthetünk süteményeket belıle. Például sütıtökös muffint vagy 
sütıtökös-kókuszos golyót formázhatunk. Íme néhány recept. 

A következı eredmények szü-
lettek: 
I. helyezett: fiú 3. emelet 
II. helyezett: lány 2. emelet. 
III. lett holtversenyben a fiú I. 
és IV. emelet. 

Kóstolni is lehetett 

Munka közben az üvegházban 

Gyakorlatok a laborban 

Ismerkedés a gépészettel 

3. oldal 

Sütıtökös muffin 

A hozzávalók:  
25 dkg sütıtök, darált 
keksz, 15 dkg darált 
dió, vaníliás cukor, ízlés 
s ze r i n t i  é des í t ı s ze r 
vagy cukor, ízlés szerint 
rumaroma, 15-20 dkg 
kókuszreszelék. 
Elkészítés: a tököt megsüt-
jük majd hagyjuk kihőlni. 
A többi hozzávalóval ösz-
szekeverjük a pürésített 
tököt, majd összegyúrás 
után vizes kézzel golyókat 
formálunk belıle. Végül 
kókuszreszelékben meg-
hempergetjük.  

 

Jó étvágyat kívánunk! 

Új sorozatot indítunk:  
A hónap verse 

A késıbbiekben szeretnénk 
minden számban egy-egy 
toldis diák versét közölni. 
Várjuk a költeményeket a 

szerkesztıségbe! 


