
nulni jöttetek: tudást és szak-
mát szerezni. Szóval azért sok 
munka is vár rátok, sok tanu-
lás, dolgozatok, felelések, jó 
és rossz jegyek, sikerek, ku-
darcok. Készüljetek fel tehát a 
sok újdonságra, a tanműhe-
lyek, a munka világára, a na-
gyobb követelményekre. 
Diáktársaim nevében kívá-
nom, hogy sikeresen vegyétek 
az akadályokat, érezzétek jól 
magatokat a 60 éves Toldiban. 
Richard David Precht írta: 
„Az elégedett és boldog élet 

kulcsa a tanulás és az öröm 

összekapcsolása. Az öröm 

nélküli tanulás kimerít, a ta-

nulás nélküli öröm pedig 

rendkívül unalmas.” 

Izgalommal vártunk bennete-
ket. Reméljük, hamar meg-
szokjátok ezt az iskolát, jól 
érzitek majd magatokat és 
sikeresek lesztek.  Ezt kívá-
nom mindnyájatoknak a fel-
sőbb éves társaim nevében is. 
Új tanárainknak pedig sike-
rekben, élményekben gazdag 
toldis éveket kívánok!  
 

Kovács Nikolett Jennifer  13.a  

- Kedves Tanáraim! Diák-
társaim! Iskolánkba most 
kerülő kilencedikesek! 
A vakációnak vége, és ez 
a zsivaj, amely most betöl-
ti az iskola udvarát, biztos 
jele annak, hogy kezdőd-
het az új tanév, itt va-
gyunk, készen állunk a 
tanulásra. 
A tanévnyitó ünnepélyes-
sége mutatja, hogy újra 
megkezdődik valami… 
egy új tanév, amit valószí-
nű, nem mindenki ugyan-
azért várt. Sokan annak 
örülnek, hogy találkozhat-
nak rég nem látott társaik-
kal, sokan annak, hogy 
nem kell otthon unatkoz-
niuk, Ti, kedves új diák-
társaim pedig valószínű 
izgalommal keltetek ma 
fel, és sok-sok kérdés fo-
galmazódott meg benne-
tek.  Milyen lesz az új is-
kola? Milyen tanárokat 
kaptok? Be tudtok-e il-
leszkedni az új osztályba? 
Megálljátok-e a helyeteket 
az elkövetkező hónapok-

ban? Sokat kell-e tanulni? 
Higgyétek el, mi is így 
érkeztünk néhány éve, és 
nagyon gyorsan elrepültek 
az évek. Megtapasztaltuk 
a kínai mondás igazságát: 
„A tanítók csak az ajtót 

nyitják ki, belépned neked 

kell.” Mi már tudjuk, 
hogy szorgalommal elér-
hetők céljaink. Mi már 
tudjuk, hogy ez az iskola 
sok-sok segítséget ad eh-
hez. 
Persze nektek is sokat kell 
tennetek, hogy megtaláljá-
tok a helyeteket, hogy jól 
érezzétek itt magatokat, de 
nem lesztek egyedül. Mi, 
felsőbb évesek itt leszünk 
és segítünk, mint ahogy 
ezt teszik tanáraink is. 
Figyelünk rátok, hogy 
megérezzétek: Az élet 
akkor szép, ha olyasmiért 
dolgozunk, amiért érde-
mes. Mi vár rátok? A gó-
lyatáborosok már kaptak 
egy kis ízelítőt: vidámság, 
sok rendezvény, jó hangu-
lat. Persze elsősorban ta-
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Ifjú elsőseink osztályfőnökeikkel 

Új tanáraink:  
Faragó Hajnalka, Angeli Cserne, Fűz Róbert, 

Dervaderics Grácia és Dénes Brigitta 

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 

 

Szerkesztők: 
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VersenyeredményekVersenyeredményekVersenyeredményekVersenyeredmények    
- 2014 májusában a 
Greenman Kft. pályázatot 
hirdetett a környezettuda-
tos eszközök, technológiák 
megismertetésének és al-
kalmazásának támogatásá-
ra az agrár szakképzési 
intézmények körében. A 
cég a probiotikumok hazai 
szakértőjeként mikrobiális 
termékek forgalmazásával 
foglalkozik, mely a vegy-
szermentes környezet meg-
valósítását támogatja. 
A verseny a cég termékei-
nek vizsgálatára és teszte-
lésére irányult. 
A Toldi iskola és Kollégi-
um csapata első helyezést 
ért el a neves versenyen. 
Pásztor Brigitta szaktanár 
és projektvezető irányításá-
val a csapat  közel 4 hónap 
alatt készítette el a projekt-
feladatot. Ennek során a 
karalábénövényen vizsgál-
ták a Greenman Agro ké-
szítmény növényre gyako-

rolt hatását, melyet méré-
sekkel igazoltak. A diákok 
feladata volt minden agro-
technikai művelet elvégzé-
se a magvetéstől a betaka-
rításig. A projektben össze-
hasonlító elemzést végez-
tek kezelést nem kapott 
növényekkel, melynek 
eredményeként megállapí-
tották, hogy a Greenman 
Agro készítménye jelentő-
sen befolyásolja a csírá-
zást, a gyökérzet fejlődé-
sét, a levelek számát és 
méretét, valamint a 
karalábé tömegét. Sőt ízé-
ben is jelentős változás 
érzékelhető, amit az iskola 
tanulói és dolgozói is alátá-
masztottak a kóstolás so-
rán. A pályázatra nevezést 
benyújtott iskolák csapatai-
nak munkáját a Greenman 
Kft. szakemberei folyama-
tosan ellenőrizték, taná-
csokkal segítették. 
A dolgozatok értékelésére 

valamint a verseny ered-
ményhirdetésére. 2014. 
szeptember 26-án a móri 
Hétkúti Ökofarmon került 
sor. A szakmai napot Ro-
mán István a Földművelés-
ügyi Minisztérium szak-
képzésért felelős helyettes 
államtitkára nyitotta meg, 
majd a versenyen résztve-
vő iskolák bemutatói kö-
vetkeztek. Az eredmény-
hirdetésen a toldisok az 
első helyen végeztek. Az 
értékelésben a tanulók 
önálló munkavégzését, 
lelkesedését és szakmai 
felkészültségét, hozzáérté-
sét emelték ki követendő 
példaként. 
A csapat tagjai voltak 
Hluszkó Alexandra, Rat 

Annabella, Fodor Rodrigó 

és Gesztesi Beatrix 13.dk 

osztályos tanulók. Felké-
szítőjük: Pásztor Brigitta 
szaktanár. 

- GB. 

A versenyző csapatok 

1. helyen végzett  
iskolánk csapata 

Nagykőrösi Napok: díj és kiállításNagykőrösi Napok: díj és kiállításNagykőrösi Napok: díj és kiállításNagykőrösi Napok: díj és kiállítás    

- Iskolánk sütő-cukrász munkaközössége is kiállítóként jelent meg a 2015. szep-
tember 7-én megrendezett Nagykőrösi Napokon, ahol a szakoktatóink és a toldis 
diákok elkészítették Arany János egyik kedvenc süteményét, a Marca fánkot is. E 
neves rendezvényen Kisné Rózsa Ibolya, iskolánk igazgatóasszonya is egy ki-
emelt elismerésben részesült: a Nagykőrösiek Nagykőrösért díjat vehette át. Vá-
rosunk azon személyek tevékenységét kívánja díjazni, akik mindennapi nagykőrö-
si életük, hétköznapi foglalkozásuk során Nagykőrös érdekében kiemelkedő, a 
közösség számára példamutató teljesítményt nyújtanak. Továbbá azon személyek 
tevékenysége iránti elismerésüket is szeretnék kifejezni ezen díjjal, akik nem tele-
pülésünk szülöttei, illetve nem Nagykőrösön élnek, de városunk sorsának alakulá-
sát lelkükön viselik. 

 
 

A fotókat készítette:  
az Arany János  

Kulturális Központ  

Kisné Rózsa Ibolya 
igazgatónő 
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-2014. szeptember 25-én 
került sor a Toldi Miklós 
Élelmiszeripari Szakkép-
ző Iskolában a kilence-
dik évfolyamosok gólya-
avatójára. A feladatok 
már déllőtt elkezdődtek: 
miden elsős tanulónak 
mesefigurák bőrébe kel-
lett bújnia. A 101 kisku-
tya rajzfilmből ismert 
dalmata kutyusok, Hófe-
hérke hét törpéje és más 
Walt Disney figurának 
öltözött kilencedikesek 
töltötték meg iskolánk 
falait. Majd délután játé-
kos vetélkedő keretében 
mérte össze tudását, 
ügyességét a hat gólya-
osztály. A feladatok kö-
zött szerepelt: zenés, tán-
cos bemutatkozók, em-
berhíd építése és 
tartása, lufi borotvá-
lás, kincsvadászat, 
karikatúra készítése 
az osztályfőnökről. 
Gólyatanárainkat 
sem hagyták tétle-
nül a DÖK-ösök, 
hiszen dicshimnuszt 
kellett írniuk a diá-
kokhoz.  
Majd a gólyaeskü 
letételével zárult a dél-
utáni program, s így 
több mint 150 ifjú ki-
lencedikes vált a Toldi 
teljes jogú, felavatott 
tagjává. 
 

A gólyabál eredményei: 
I. helyezett: 9.a,  

II. helyezett: 9.e2,  

III. helyezett: 9.v 

IV. helyen 9.c,  

V. helyen a 9.d és  

VI. helyen a 9.e1 osztály végzett. 


