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Toldirka 

 

-Ebben az évben a 11.A 

osztályra került a sor, hogy 

részt vegyen a már több mint 

egy évtizedes csereprogram 

lebonyolításában. 15 fő vett 

részt a programban, s ebből 12 

tanuló a 11.A osztályból ke-

rült ki, két tanuló a 12.A-ból 

és egy tanuló pedig a 10.B-

ből. A csapat fele lány volt, 

míg a hollandok 15 fiúval 

érkeztek. A hollandokkal két 

tanár érkezett, valamint a 

városuk (Enschede) vezetését 

két fő képviselte. 

 Vasárnap este 10 órakor 

érkezett meg repülőgépük a 

Ferihegy 1-es terminálra, s 

onnan az iskola buszával ér-

keztek meg az iskolába. A 

találkozóra és a tanulók elosz-

tására az aulában került sor. 

Másnap a várossal ismerked-

tek a holland diákok, és este 

pedig az iskola háta mögötti 

területen a szabad tanterem 

körül került sor a hivatalos 

ismerkedési estre. Kenyérlán-

gos és különféle sültek voltak 

a menün. Élőzene kísérte a 

közben focizásba és röplabdá-

zásba kezdett csapatot. Kelle-

mes hangulatban telt el ez az 

este. Kedd reggel a holland 

diákok az iskola sütős tanmű-

helyében orosházi banános 

péksüteményt készítettek. 

Délben Szegedre indultunk és 

rövid látogatást tettünk ezen 

gyönyörű Tisza menti város-

ban. Este a diákok szabad 

program keretében múlatták 

az időt. Szerdán egész nap 

Budapesten volt a csapat. 

Busszal indultunk és a Hősök 

terén találkoztunk idegenveze-

tőnkkel. Onnan indulva rövid 

buszos városnézésre indul-

tunk, majd felmentünk a Cita-

dellára, ahonnan gyönyörű 

kilátás nyílik a városra. Majd 

a Várba mentünk a Halászbás-

tyánál. Onnan időre robogtunk 

a Parlamentbe, ahová a hol-

landok bementek. Szabad 

program a Váci utca és kör-

nyékének felfedezése volt. 

 Csütörtök délelőtt a hol-

landok a labor vezetésével 

projectjüket készítették el, ami 

levegőszennyezés-mérést, 

forgalomszámlálást, háttérsu-

gárzás mérést és zuzmótérkép 

készítést foglalt magában. 

Később előadták munkájukat. 

Délután a közeli lovastanyára 

lovaskocsival érkeztek ki, ahol 

szakácsaink már szorgoskod-

tak a finom paprikás krumpli 

elkészítésében. Közben az idő 

lovaglással, focizással és be-

szélgetéssel telt. A vacsora 

után egy holland és magyar 

színekben pompázó tortát 

ettünk meg. Pénteken korán 

reggel indultak vissza baráta-

ink Hollandiába. Barátságok 

szövődtek, és már várjuk a 

szeptembert, amikor mi me-

gyünk hozzájuk. Köszönet a 

programot segítőknek, szülők-

nek, kollégáknak az iskola 

vezetésének.        Protovin Csaba 
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Kedves Olvasó!  

-Idei 4. számunkban 
nemcsak az áprilisi 
toldis eseményekről, 
versenyeredmények-
ről olvashat, hanem 
ízelítőt kap a május 
hónapban történt ese-
mények egy részéről 
is. Igyekeztünk minél 
több képpel színesíte-
ni számunkat, remél-
jük újságunk elnyeri a 
tetszését!  

Kellemes olvasást 
kívánnak:  

a szerkesztők.       
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-Április 9-10-én iskolánkban 

került megrendezésre a VII. Or-

szágos Tudományos Diákköri 

Konferencia, melyre az ország 

több mint 20 iskolájából érkeztek 

a versenyzők. 

A verseny során egy szakdolgoza-

tot kellett készíteniük a verseny-

zőknek három kijelölt téma közül, 

majd a dolgozatot szóban is elő 

kellett adniuk, prezentáció kísé-

retében.  

A verseny elnöke Wajda Imréné, 

az FVM-VKSZI képzési igazgató-

ja volt.  A zsűri tagjai voltak prof. 

dr. Novák László, a történettudo-

mányok doktora, a Magyar Tudo-

mányos Akadémia tagja, néprajz-

kutató,  a nagykőrösi Arany János 

Múzeum címzetes igazgatója, va-

lamint Nádaskúti Márta, a gödöllői 

Szent István Egyetem adjunktusa.  

A versenyen iskolánk három csa-

pattal képviseltette magát: 

Megyesi Ágnes és Juhász Tímea 

11.z osztályos tanulók ,,A salá-

tatermesztés 

h a g y o m á -

nyai Nagy-

k ő r ö s ö n ” 

című dolgo-

zatukkal kü-

löndíjban részesültek. Felkészí-

tőjük: Hatvani Ervin tanár úr.  

Újszászi Ferenc 2/12.dz osztályos 

tanuló ,,A levendulatermesztés 

Magyarországon” című dolgozatá-

val indult a versenyen. Felkészítő-

je: Gavaldik Éva tanárnő volt. 

Sallai Réka 10. c osztályos tanuló 

,,A vörös bestia: a fűszerpaprika” 

című írásával szakdolgozatáért 1. 

helyezés-

ben része-

sült. Fel-

készítője: 

G o m b a i 

Bernadett. 

-Április 23—24-én Budapesten 
a Bolyai János Fővárosi Gyakorló 
Műszaki Szakközépiskolában ren-
dezték meg az Országos Szakiskolai 
Közismereti Tanulmányi Versenyt, 
melyen magyarból Kiss Katalin 10-
.pc2 osztályos tanuló országos 13. 
helyezést, történelemből Kecskés 
Dániel országos 17. helyezést ért el. 

-A Föld napja alkalmából Nagy-
kőrös városában szemétgyűjtési 
akciót hirdettek, melyben iskolánk 
több osztálya is részt vett. Tanára-
ikkal együtt gyűjtötték a hulladé-
kot a 9.b, a 10.b, 1/11.z, 10.mg és 
1/13.b osztály tanulói.  

VII. Országos Tudományos Diákköri Konferencia  

Röpke hírek 
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-Április 17-én rendezték meg a 
kollégisták megyei „Ki mit 
tud?” versenyét, ahol Ficzere 
Tamás 12.d osztályos tanuló 
ének versenyben I. helyezett 
lett, F. Deák Kata és párja tánc-
versenyben az országos ver-
senybe jutottak.  

Ki mit tud? Szavalóverseny a 
kollégiumban 

-Április 15-én a költészet napja al-
kalmából szavalóversenyt rendeztek 
a kollégiumban. Nevezni egy szaba-
don választott verssel lehetett. Jó 
érzés volt látni, hogy azok a diákok 
is jelentkeztek a megmérettetésre, 
akik általában nem szeretnek szere-
pelni, főként nem közönség előtt. A 
nyertesek könyvjutalmat kaptak. 

Édes anyanyelvünk 
verseny 

-Április 15-én Vácon rendezték 
meg a megyei Édes anyanyel-
vünk versenyt, ahol Juhász Anett 
11.a osztályos tanuló II. helye-
zést ért el. Felkészítője: 
Lebbenszki Józsefné tanárnő.  

Hulladékgyűjtés 

OSZKTV 
EREDMÉNYEK 

OKTV eredmények 

-Tóth Róbert Pál 13.a osztályos ta-
nuló a földrajz OKTV versenyen 
bejutott a II. fordulóba. Felkészítője: 
Feketéné Fejér Zsuzsanna tanárnő. 

- Palotai Gergő 12.b osztályos tanuló 
informatika dolgozata továbbküldhe-
tő volt. Felkészítője: Sánta Ferenc 
tanár úr.  



-A Nemzetközi Atlétika via-
dalt Nagyszombaton rendezték 
meg, melyre iskolánk tanulói 
sokat készültek. 

A következő eredmények szü-
lettek: 

• 100 m-es síkfutásban Sztakó 
Márta 10.f osztályos tanuló 
II. helyezést ért el. 

• távolugrásban Marozsi 
Ádám 2/12.pc+dz osztályos 
tanuló III. helyezést ért el. 

• Atlétika versenyben a csapat 
V. helyen végzett. 

Felkészítő: Geleta Mihály tanár úr 

-Április 22-e a Föld napja. E 
nap alkalmából a labor munka-
közösség pályázatot hirdetett az 
alábbi kategóriákban: esszé dol-
gozat készítése, rajz pályázat, 
fotópályázat, ,,hulladékból cso-
da” készítése, valamint minden 
osztálynak ki kellett töltenie 
egy totó feladatot, melyben ha-
zai épületeket, helyszíneket, 
virágokat valamint állatokat 
kellett felismerniük az osztá-
lyoknak. A feladatok koránt 
sem voltak egyszerűek, sok 
esetben szükség volt a szak-
könyvekre is. A beérkezett pá-
lyázatok elbírálása után a kö-
vetkező eredmények születtek: 
az esszépályázat nyertese Varga 

Dóra 10.d, a rajz pályázat nyertese 
Borbély Dóra 10.b, a legjobb fotót 
Csató Vivien 12.b, ,,hulladékból 
csodát” pedig Kecskés Orsolya 
12.b osztályos tanuló készített. 
Könyvjutalomban részesültek a 
tanulók. A totó nyertese a 10.a 
osztály kett, különdíjban részesült 
a 10.b osztály angol csoportja. 

Duna Ismerettár verseny 

Nemzetközi atlétika 
viadal - Nagyszombat 

A levelező versenyen 20. 
helyen végzett iskolánk másik 
csapata, melynek tagjai: Né-
meth Zsófia 9.pc, Bedő László 
10.pc1, és Faragó Ildikó 11.c 
osztályos tanulók voltak. Felké-
szítőik: Fritschekné Kosik Eri-
ka és Mészárosné Szűcs Éva 
tanárnők voltak. 

-Budapesten május 22-én 
került sor a Duna ismerettár 
elnevezésű verseny országos 
döntőjére. Iskolánk csapata 3 
főből állt: Dezső Erika 13.b, 
Várhalmi Réka 12.b és Varga 
Dóra 10. b szorgalmasan ké-
szültek a versenyre, melyen 6. 
helyezést ért el a csapat. 

3. OLDAL TOLDIRKA 1.  ÉVFOLYAM 4.SZÁM 

Föld napja pályázatok 

A nyertes tanulók és a verseny szervezői: 
Frtischekné Kosik Erika és Mészárosné 
Szűcs Éva tanárnők 

Leány labdarúgás  

Április 28-án ünnepélyes kere-
tek között került sor az idei 
OSZTV eredményhirdetésére 
Budapesten.  

Így sütő-cukrász tanulmányi ver-
senyen Sas Judit I.helyen, Köve-
cses Ildikó II. helyen, Vasas 
Aneta III. helyen, Aipli Ivett IV. 
helyen, Varjas József és Wéber 
Krisztina VIII-IX. helyen végzett. 
Valamennyien 3/15.c osztályos 

tanulók. Felkészítőjük: Szendrei 
Éva tanárnő volt.  

Dobos Péter ugyancsak IV. he-
lyen, Baráth Péter VIII. helyen 
és Karikó Orsolya XI-XII. helyen 
végzett. Mindhárman 2/14.c osz-
tályos tanulók. Felkészítőik: 
Gyaraky Jenőné és Szabóné 
Irházi Tímea tanárnők voltak. 

Gratulálunk! 

Országos Szakmai Tanulmányi Verseny 

-Labdarúgó bajnokságon leány 
csapatunk megyei I. helyezést ért 
el. A csapat tagjai voltak: Bata 
Barbara 10.f , Deák Éva 10.c, 
Dózsa Nikolett 10.pc1, Forgács 
Krisztina 11.b, Kiss Márta 10.c, 
László Szilvia 13.a, Negyedi Ni-
kolett 12.b, Sztakó Márta 10.f, 
Tóth Tímea 10.pc1, Törteli Diá-
na  10.c osztályos tanulók. Fel-
készítőjük: Tóth Imre tanár úr. 

A tanulók „kiváló” minősítést kaptak 



gattak, nézelődtek. Majd követke-
zett a buszos városnézés, és a 
schönbrunni kastély megtekintése.   
A kastély szépsége lenyűgöző 
volt. Az itt töltött másfél óra 
után a Mariahilferstrasse-n sé-
táltak. Egy idegenvezető mutat-
ta be a kirándulóknak a város 
épületeit, nevezetességeit, és 
röviden elmesélte a város törté-
netét. Hazafele úton egy Béccsel 
kapcsolatos tesztlapot kellett kitöl-
tenünk a diákoknak. Felejthetetlen 
volt ez az osztálykirándulás.    

 A 9.a osztályosok 
A kirándulók egy csoportja 

Osztálykirándulás Bécsben 

-Ebben a tanévben a 9.a osztály 
Bécsbe ment osztálykirándulás-
ra. A nagy eseményre lázasan 
készültek a nyelvi tagozatos diá-
k o k  o s z t á l y f ő n ö k ü k k e l , 
Szrapkóné Ferenc Orsolya ta-
nárnővel, akinek nem kis felada-
ta volt megszervezni és lebo-
nyolítani a kirándulást. A nagy 
nap május 15-ére, szombatra 
esett.  
Reggel 5 órakor indultak útnak a 
kirándulók, és 10:15-re Bécsbe 
érkeztek :-) A Belvedere-nél sétál-

Schönbrunni kastély 

,,Ki mit tud?” iskolai forduló a kollégiumban  

-Április elején az iskolai „Ki mit tud” versenyen minden kollégista megmutathatta miben tehetséges. Voltak, akik éne-
keltek, voltak, akik szavaltak, többen tánc tehetségüket mutatták meg a lelkes közönségnek. Többen csoportban énekel-
tek el híres zeneszámokat gitárkísérettel. A legügyesebb versenyzők (mint azt előző oldalunkon már olvashattátok) a 
megyei versenybe jutottak. Néhány képpel felidézzük a versenyt. 

Az iskolaújság szerkesztői: Szolcsánszki Vanda 9.a, Gregus Mária 10.c, Bedő László 10.pc1, Faragó Ildikó 11.c, Móricz Éva és 
Biliczki Beáta 11. f osztályos tanulók és Gombai Bernadett tanárnő.         


