
 

V. évfolyam 1. szám 

Toldirka 

Toldi  Miklós  Élelmiszer ipari  Szakképző Iskola és  Kol lég ium i skolaújsága 

Gólyabál –2013 1. oldal 

A gólyatábor  
emlékei—2013 

2. oldal 

A tartalomból: 

-Immár hagyománnyá vált iskolánkban, hogy szeptember utolsó hetében kerül sor a 
kilencedik osztályos diákok toldissá avatására, nevezetesen a gólyabálra. Idén szep-
tember 26-án  hét osztály mutatkozott be rövid zenés, táncos előadással a zsűrinek, 
majd játékos feladatok során mérték össze gólyáink ügyességüket, tudásukat. A 
nyertes 9.b osztályosok így emlékeznek vissza a neves eseményre: 
- Az osztály számára az első kihívást a gólyaavató jelentette. A Diákönkormányzat 
kérésére a nagy napon tankönyveinket vödörben kellett hordanunk és gólyacsőrt 
kellett viselnünk. Az avatásra délután került sor. Izgalmakkal tele vártuk milyen 
meglepetéseket tartogat számunkra a DÖK. A bemutatkozó műsorként Varga Vik-
tor dalát írtuk át, mely szerintünk elnyerte a zsűri tetszését. Már az első feladatban 
sikerült megszerezünk a legtöbb pontot. Osztálytársunk, Gecse Glória szinte 
Sebastian Vettelt megszégyenítő gyorsasággal tolta a mecsbokszot. Azután Debi 
jött a profi smink technikájával és körberúzsozta Jakabot. A fiúkból álló csapatunk 
a székes feladatnál (emberhíd tartása) nagy erőről és kitartásról tett tanúbizonysá-
got. S ezt követően verset kellett írnunk a megadott szavakkal, amit ismét ügyesen 
teljesítettünk. Majd bekötött szemmel etettük egymást pudinggal. Penge élen tán-
coltunk, amikor Kriszti remegő kézzel borotválta a lufit, melyben liszt volt, ami 
szegény Enikő fejére hullt a lufi durrasztása után. A feladatok alatt kedves DÖK-ös 
segítőnk Faragó Ildikó buzdított minket és bátorított. Megnyertük a versenyt, s ezt 
követően letettük az eskütétel, melynek szövegét fáradtan, de lelkesen ismételtük. 
Örülünk, hogy mi is teljes  jogú Toldis diákok lettünk!  

Tóth Krisztina és Gál Bianka 9. b osztályos tanulók 
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9.a  
Osztályfőnök:  

Szabóné 
 Bódi Erzsébet 

 
9.b osztály 

Osztályfőnök:  
Mészárosné  
Szűcs Éva 

 
9.c osztály 

Osztályfőnök: 
Bán-Magó Adrienn 

 
9.d osztály 

Osztályfőnök: 
Tóth Imre 

 
9.e osztály 

Osztályfőnök:  
Pénzes Róbert 

 
9. k osztály 

Osztályfőnök:  
Geleta Mihály 

 
9.v osztály 

Osztályfőnök: 
Márton Eszter 



 

A gólyatábor emlékei – 2013 
után megismerkedtek Nagy-

kőrös városának nevezetessé-

geivel, valamint a meglátoga-

tott helyszínekhez kapcsoló-

dóan egy feladatlapot kellett 

kitölteniük ifjú elsőseinknek. 

Este osztályok közötti 

activityvel, karaoke-val zárták 

az első napot. 

A második napon zenés reg-

geli tornára ébredtek, majd 

megismerkedtek iskolánk 

épületeivel, a tantermekkel, 

tanműhelyekkel, laborokkal. 

Délután került sor az osztá-

lyok közötti sorversenyre a 

Pálfájában, ahová ki iskola-

busszal, ki kerékpárral érke-

zett. Este kenyérlángos sütö-

—Iskolánkban is immár hosz-

szú hagyománynak örvend a 

két és fél napos gólyatábor, 

melyre az idei tanévben 2013. 

augusztus 26-28. között került 

sor. Közel 80 kilencedik osz-

tályos diák vett részt a Diák-

önkormányzat rendezvényén, 

melyen nemcsak új osztályfő-

nökeikkel, de új osztálytársa-

ikkal, sőt iskolánk hatalmas 

épületével is megismerkedhet-

tek a kis gólyák.  

Az első napon osztály-logókat 

k e l l e t t  t e r v e z n i ü k 

az ,,egyenpólóikra”, valamint 

kókuszgolyó készítésével 

mérhették össze süteményké-

szítési kreativitásukat. Dél-

getéssel, és közös énekléssel 

zárták a napot tábortűz mel-

lett.  

A búcsúnap délelőttjén min-

den osztály a két nap alatt 

szerzett élményeiről számolt 

be prezentáció kíséretében. 

Majd a búcsúebédet minden 

elsős osztály egy-egy csoki 

tortával ünnepelte meg. 

Reméljük, sikerül könnyen és 

gyorsan beilleszkedniük ifjú 

elsőseinknek a Toldi közössé-

gébe, hiszen iskolánk lesz 4-5 

évig a második otthonuk is. 

 

Kinda Beáta 10.c 

Toldirka 

Az újságot szerkesztették: 

Kinda Beáta, Juhász Klaudia és Kecs-

keméti Márk 10. c osztályos tanulók és 

Gombai Bernadett tanárnő. 


