
-Az idei tanévben az a 

megtiszteltetés érte is-

kolánkat, hogy az októ-

ber 23-ai  városi ünnep-

ségen toldis diákok ad-

hatták elő emlékezetes 

műsorukat. Az irodalmi 

színpad és az énekkar 

tagjainak előadását, 

mely versekből, prózai 

szövegekből és zenei 

összeállításból állt, több 

próba is megelőzte. 

Szeptember elejétől ké-

szültek a tanulók 

Dervaderics Grácia ta-

nárnő, Mikó Miklósné 

tanárnő vezetésével a 

nagy napra. A díszlet 

elkészítése  Varga Erika 

tanárnőnek, Protovin 

Csaba tanár úrnak és 

Kiss Tamásnak köszön-

hetően élethűre sikere-

dett. Szereplők: Buzás 

Katalin, Herczeg Laura, 

Illés Nikolett, Kiss Nor-

bert, Kiss Rebeka, Ung-

vári Ádám 9.c, Dobozi 

Tamás, Farkas Dániel 

10. a nyelvi, Tohai Dá-

vid 10.d, Gál Szilvia 11. 

i, Kinda Beáta 11. c, 

Bedő László 12. i, 

Szélesi Tas 13.a osztá-

lyos tanulók.  

Az énekkar tagjai: Hor-

váth Petra 9.c, Bálint 

Csaba, Petrányi Sándor 

10.c, Nagy Bernadett 

10.k, Tohai Dávid 10.d, 

Félix Dóra 10.a nyelvi, 

Nagy Alexandra 11.b, 

Minik Dorottya, Kul-

csár Leila 11. c, Fekete 

Edina 11. dk, Cseri Ani-

kó, Urbán Henrietta, 

Sáfár Csaba 11.d, Nagy 

Zsanett 12.a, Halápi 

Márk 13. a osztályos 

tanulók.            
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iskolaújsága 

Az iskolai előadás 

A városi ünnepségen 

Koncz Zsuzsa: Ha én rózsa 

volnék című számát Halápi 

Márk 13.a osztályos tanuló 

énekelte el.  

Barna Terézia 11.c 

Bedő László 12.i 

Faragó Ildikó 14.c 

Fodor Elíz 11.c 

Juhász Klaudia 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: 

Bojtos Klára tanárnő 

Dencs János tanár úr 

Kiss Tamás  

AV technikus 

valamint az 

Arany János  

Kulturális Központ 

Szerkesztők: 
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- Az Iskolafejlesztési 

Alapítvány és a GTTP 

Research Award 2013-

2014-es tanévben is pá-

lyázatot hirdetett az Uta-

zás & Turizmus prog-

ramban résztvevő diákok 

számára. Minden év ta-

vaszán hirdetik meg a 

feldolgozandó témát, 

melyhez kapcsolódóan 

egy 12-15 oldalas szak-

dolgozat jellegű projek-

tet kell elkészíteniük a 

versenyre jelentkezők-

nek, majd a következő 

tanév szeptemberében 

egy prezentáció formájá-

ban is be kellett mutatni-

uk dolgozatuk témáját. A 

2014-es pályázati kiírás 

témája: Szórakoztató turiz-

mus és információ techno-

lógia (Enter-tainment 

tourism and technology). 

Kovács Nikolett Jennifer 

és Göröndő Tímea 13. a 

osztályos tanulókat kérdez-

tük élményeikről: 

- Mivel az egyik legkedvel-

tebb nyári esemény és ren-

dezvény Magyarországon 

és nemzetközi szinten is a 

Sziget Fesztivál, így erre 

esett a választásunk.  

Eddig hasonló versenyen 

négyünk közül csak Niki 

vett már részt, így nekünk 

többieknek ez a projekt be-

mutatása volt az első meg-

mérettetésünk. Budapesten 

a négycsillagos Danubius 

Hotel Flamencóban volt 

a kétnapos verseny. Meg-

érkezésünkkor nemcsak a 

szálloda kápráztatott el 

bennünket, de a szobák 

kényelme is. Kiemelt ven-

dégként bántak velünk, 

nagyon finom ételkülön-

legességeket kaptunk. A 

második nap meglepetés-

programként a Láthatat-

lan kiállítást néztük meg. 

A Sárvárról érkező 

csapat nyerte meg 

az idei versenyt, 

akikkel jó barátsá-

got kötöttünk.  

Köszönjük a felké-

szítést Bakóné 

Drexler Ilona ta-

nárnőnek! 

Utazás és turizmus versenyen 

T O L D I R K A  

A verseny  
résztvevői:  

Göröndő Tímea,  

Kovács Nikolett 

Jennifer, Dobos Nóra 
(13.a),  

Emődi Beáta (12.a).  

XIII. Pék Hagyományőrző Verseny 

Nagy Gergő és felkészítője: 

Turi Tibor 

A pozsonyi kifli és ké-

sőbb kialakult változata, 

a bejgli (beigli) hagyo-

mányosan a karácsonyi 

étkezésekhez kötődő, 

valamennyi magyar csa-

lád által fogyasztott tar-

tós sütemény. Kifli, szé-

pen pirult és sűrűn ere-

zett (márványos), tojáso-

zott felületű, kellemes 

illatú, omlósan törő, 

mákkal vagy dióval gaz-

dagon töltött. Íze a tölte-

lékre (fahéjas dió vagy 

citromos mák) jellemző.   

Pozsonyi kifli 

- 2014. október 18-án a pozsonyi kifli verse-

nyen Nagy Gergő 3. helyezést ért el és az egyet-

len különdíjat is megkapta a legjobb 

ízharmóniájú pozsonyiért. Felkészítő: Turi Tibor. 

A Hagyományőrző pékversenyen 5. helyezett lett 

iskolánk csapata. Tivadar Dávid és Mönich Dá-

vid. Felkészítő: Tóthné Kovács Mária 

Gratulálunk! 
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- Honnan érkezett hozzánk? Hol végzett tanár-

nő? 

- A Szegedi Tudományegyetem 

Mérnöki Karán végeztem élel-

miszermérnökként, valamint 

élelmiszeripari higiénia szak-

mérnökként. Master képzésem 

során párhuzamosan végeztem 

tanulmányaimat a Berlini Mű-

szaki Egyetemen és a Mérnöki 

Karon. Jelenleg a Toldiban a 

sütő-cukrász munkaközösség tagja vagyok. 

- Tanított-e már másik iskolában?  

- Korábban nem dolgoztam tanárként, így érdek-

lődéssel vártam a tanév kezdetét, nem tudtam, 

mire számítsak. 

- Hogyan fogadták a diákok és a tanári kar? 

- Úgy érzem, van olyan osztály, ahol szeretnek, 

van ahol kevésbé. Sajnos akadnak, akikkel nem 

egyszerű együttműködni. Természetesen pozitív 

csalódás is ért: minden osztályban akadnak diá-

kok, akik szívesen tanulnak, bővítik ismereteiket 

és a témához vágó, értelmes kérdéseikkel és meg-

látásaikkal színesítik az órákat. Úgy érzem sike-

rült beilleszkednem a toldis életbe. Egyre több 

kollégát ismertem meg, akik nagyon segítőké-

szek, sokat tanulok tőlük, bármilyen kérdéssel, 

problémával fordulhatok hozzájuk. 

- Hány osztályban és milyen tantárgyakat tanít?  

- Nyolc osztályban tanítok: pék technológiát, élel-

miszeripari anyagismeretet, munkavédelmet, álta-

lános élelmiszerismeretet és fogyasztóvédelmet, 

élelmiszeripari higiéniát.  

- Mit tart fontosnak a középiskolai tanításban? 

- A végzettség megszerzéséhez szükséges tan-

anyag megtanítását és a diákok felkészítését 

a ,,nagybetűs életre”.  

- Szigorú-e a diákokkal? 

- Az attól függ. Némelyik osztályban igen, más 

osztályokban sokkal konstruktívabbak, együttmű-

ködőek a diákok. 

- Mivel tölti szívesen szabadidejét? 

- Szeretek olvasni, zenét hallgatni és sportolni. 
- Köszönjük! Kívánjuk érezze jól magát iskolánkban! 

A Kenyér Világnapja 

- A Pékek Világszö-

vetsége 2001-ben dön-

tött úgy, hogy október 

16-a a Kenyér Világ-

napja.  Céljuk e nap 

kijelölésével az volt, 

hogy felhívják a fi-

gyelmet a kenyér, 

mint alapvető élelmi-

szer jelentőségére és 

az azt előállító pékek 

áldozatos munkájára. 

Ezt a napot szerte a 

világon megünneplik, 

köztük hazánk is. A 

pékek ilyenkor karita-

tív jellegű munkát vé-

geznek, mely során 

adományokkal segítik 

a nehéz sorsú embere-

ket.  

A hagyományokhoz 

híven idén is megün-

nepeltük a neves ese-

ményt, melynek kap-

csán keresztrejtvé-

nyekből, totófelada-

tokból és egy általuk 

készített fogalmazás 

alapján egy vetélkedő 

keretében mérték ösz-

sze tudásukat a 

toldisok. 

 A három legjobb 

eredményt elért osz-

tály a cukrász tanmű-

hely jóvoltából egy-

egy tortát kapott jutal-

mul.  

Az első három helye-

zett osztály:  

1.  12.i (of: Mikó Mik-

lósné) 

2. 14.c (of: Turi Tibor) 

3. 12.p (of: Tóthné 

Kovács Mária) 

Új tanáraink   
1.rész 

A hagyományokhoz híven idén is  
bemutatjuk iskolánk új pedagógusait.  

Ebben a számban Angeli Cserne tanárnőt ismerhetjük meg. 

ra. A sportágak győz-

tesei és az összetett 

csapat győztesek okle-

veleket és kupákat ve-

hetnek  majd át.  

 

Bojtos Klára és Dencs János  

DT patronáló tanárok 

-A DT egyik legna-

gyobb rendezvénye a 

tanév folyamán a Koli

-Olimpia. Idén 5. alka-

lommal október 8-21. 

között szervezték meg 

a már hagyományos-

nak számító verseny-

számokat: volt foci, 

kézilabda, röplabda, 

kosárlabda,  egyéni és 

páros asztalitenisz és 

kötélhúzás is. Minden 

versenyszámban külön 

fiú és külön lány kate-

góriában kerültek a 

győztesek kiválasztás-
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V. Koli-olimpia 


