
cok bemutatása követke-

zett. Mivel 10 végzős osztá-

lya volt iskolánknak ebben 

a tanévben, így két külön 

csoport előadásában láthat-

tunk bécsi keringőket, majd 

a 12.c osztály keringője kö-

vetkezett, akik színes ruhá-

jukkal emelték az est fé-

nyét. A táncokat Varga Ju-

dit és Mohácsi Mónika taní-

totta be. 

- Minden végzős diák 

életében az egyik várva 

várt pillanat a szalagtű-

ző bál, melyre már hó-

napokkal ezelőtt készül-

nek a tanulók. Idén Kis-

né Rózsa Ibolya  igazga-

tónőnek Dózsa Zoltán 

12.b,  Bakó Kálmán 

igazgatóhelyettesnek 

Dajka Fanni 13.a , 

Harcziné Kmetty Enikő 

igazgatóhelyettesnek 

Bedő László 12.i  és 

Szendrei Éva igazgató-

helyettes Fodor Rodrigo 

3/13.dk osztályos tanuló 

tűzte fel a szalagot. Az 

igazgatóasszony és Ko-

vács Nikolett Jennifer 

(13.a) búcsúbeszéde 

után következett az osz-

tályok szalagtűzése, 

majd a várva várt tán-
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Toldi Miklós  Élelmiszeripari Szakképző Iskola és Kollégium   

iskolaújsága 

Barna Terézia 11.c 

Bedő László 12.i 

Faragó Ildikó 14.c 

Fodor Elíz 11.c 

Kinda Beáta 11.c 

Kun Vivien 10.a 

Szendrei Nikolett 11.c 

Tóth Krisztina 10.b 

Zsikla Bence 11.c 
osztályos tanulók 

és 

Gombai Bernadett 
tanárnő 

A képeket készítették: 

Dencs János tanár úr 

Geleta Mihály 

 tanár úr 

és 

Kiss Tamás  

AV technikus 

Arany Zsolt tanár úr 

Szerkesztők: 

A képeket  

,,Matulokbácsi” 

készítette 



T O L D I R K A  

-Karácsonyi hangulatban telt december utolsó 
tanítási hete a kollégiumban is, hiszen a kará-

csonyi műsor után ünnepi öltözetben fogyasz-

tották el a finom menüt a toldisok a mécsesek-
kel kivilágított, feldíszített ebédlőben. 

Karácsonyi műsor az Idősek Otthonában és az 

Értelmi Fogyatékosok Napközi Otthonában 
- Hagyomány isko-

lánkban, hogy kará-

csony közeledtével 

valamelyik 10. évfo-

lyamos  osztály állítja 

össze az iskolai kará-

csonyi műsort, majd 

karitatív jelleggel a 

toldis diákok által ösz-

szegyűjtött pénzből 

(fejenként 100.- Ft) 

kis szeretetcsomago-

kat készítenek és ellá-

togathattunk az Idősek 

Otthonába, valamint 

az Értelmi Fogyatéko-

sok Napközi Otthoná-

ba. Idén Szabóné Bódi 

Erzsébet tanárnő és a 

10. a osztály tanulói 

tették mindezt, majd 

december 19-én, a téli 

szünet előtti utolsó 

napon az iskolában is 

előadták megható mű-

sorukat.  

Mikulás est 

- Minden diák nagy örömére a kollégiumban is 

járt a Mikulás, és kinek szaloncukrot, kisebb 

ajándékot, kinek virgácsot is hozott.  

Karácsonyi vásár 

- Második alkalommal rendezte meg a sütő-

cukrász munkaközösség Turi Tibor tanár úr veze-

tésével december 17-19. között a büfé előtti terül-

ten a karácsonyi vásárt, ahol a sütő– és cukrász-

tanműhelyekben készített karácsonyi termékeket: 

diós, mákos, zserbós bejgliket, fahéjas, csokoládés 

süteményeket, valamint teát és a felnőtteknek for-

ró puncsot lehetett vásárolni.  

Karácsony a 

kollégiumban 

2. OLDAL 
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Új tanáraink 

3. OLDAL 

- Hogyan viszonyultak Ön-

höz a kollégái és a diákok? 

- Kollégáimtól minden segítsé-

get megkapok, nagyon kedve-

sek. Jó hangulatban telnek a 

napok. A diákok között van 

egy-két nehezen kezelhető, de 

ők már nem Toldis diákok. A 

többiekkel jól lehet együtt dol-

gozni, haladni. Természetesen 

azért néha akadnak nehezebb 

napok mindenki számára. 

- Mit tart fontosnak a taní-

tásban? 

- Nagyon fontos, hogy minden 

diák elsajátítson egy alaptudást 

legalább minden tárgyból, aki 

pedig többre képes, az méresse 

meg magát különböző verse-

nyeken! 

- Szigorú-e a diákokkal? 

- Ez nagyon függ a diákoktól 

is. Ahogyan ők viszonyulnak 

- Honnan 

érkezett is-

kolánkba?  

- Szentendré-

ről érkeztem. 

Budakalászon 

dolgoztam 

egy pékségben mint üzemve-

zető. A Szegedi Élelmiszeripa-

ri Főiskolán végeztem mint 

élelmiszertechnológus mér-

nök, majd mint mérnök-tanár.  

- Tanított-e már másik intéz-

ményben? 

- Igen. Szegeden a Fodor Jó-

zsef Élelmiszeripari Szakkö-

zépiskolában.  

- Hány osztályban és milyen 

tantárgyakat oktat? 

- Szakmai számítást, szakmai 
gyakorlatot, tésztakészítés és gé-

pei tantárgyat, valamint  élelmi-

szeripari anyagismeretet. 

hozzám, én is úgy viszonyulok 

hozzájuk. Egy óra lehet párbe-

szédes, interaktív, de lehet, 

hogy csak diktálok egész órán. 

- Mivel tölti szabadidejét? 

- A szabadidőm nagyobb ré-

szét még az órákra való felké-

szüléssel töltöm. E mellett in-

ternetezés, olvasás, túrázás és 

főzés. 

- Mi a véleménye a toldis di-

ákokról? 

Nagyon pozitív diákoknak lá-

tom őket és aktívak is. Renge-

teg jó programot szerveznek  

- Hogy érzi magát iskolánk-

ban és Nagykőrösön? 

- Jól érzem magam az iskolá-

ban és Nagykőrösön is. Eddig 

csak pozitív hatások értek, 

aminek nagyon örülök, s remé-

lem ez nem fog változni. 

Fűz Róbert tanár úr 

szorgalmukon van mit csiszol-

ni.  

- Mit gondol, a tanítási mód-

szerei megfelelőek? Mennyi-

re tartják Ön szerint érde-

kesnek az óráit? 

- Igyekszem a lehetőségeknek 

megfelelően szemléltető vide-

ókkal, animációkkal színeseb-

bé tenni az óráimat, valamint 

hétköznapi példákon keresztül 

vizsgálni 1-1 tananyagot. Min-

den diákcsoport más-más mód-

szereket kíván, igyekszem a 

személyiségükhöz igazítani az 

eszköztáramat.  

- Milyen tantárgyakat tanít? 

Legnagyobb óraszámban föld-

rajzot, ezen kívül természet- és 

társadalomismertet 

- Milyen volt eleinte és milyen 

most, amikor belép egy osz-

tályterembe? Ugyanolyan iz-

gatott vagy már rutinosabb? 

Esetleg mindkettő? 

- Az izgatottság már csillapo-

dott, de nem múlt el teljesen. 

Azt hiszem, és remélem is, hogy 

sokáig tapasztalhatom még ezt a 

minimális lámpalázat, ami egy-

ben motivációval is bír. 

- Idegen volt-e a ,,Tanárnő!” 

megszólítás vagy már megszo-

kott Önnél? 

- A ,,Tanárnő!” megszólítás nem 

volt idegen, de a Brigi nénit és a 

csókolom köszönést még nehe-

zen viselem. Idővel biztosan ez 

is megszokottá fog válni.  

- Honnan érkezett? 

- Kiskőrösről származom, de 

már néhány éve Kecskeméten 

élek. 

- Három 

hónap 

alatt mit 

tudott 

meg a 

toldis diá-

kokról? 

Milyen 

képességű-

ek? 

- Képessé-

geik terén széles a skála, min-

den típusú gyermek megtalál-

ható az iskolában. Összességé-

ben jóindulatúak, viszont a 

Dénes Brigitta tanárnő 

A hagyományokhoz híven idén is  

bemutatjuk iskolánk új pedagógusait.  

Ebben a számban  

Dénes Brigitta tanárnőt és  

Fűz Róbert tanár urat   

ismerhetjük meg. 


