
A ballagásra idén is 
2015. április 30-án  ke-

rült sor. Az ünnepség 

kezdetén  
Kisné Rózsa Ibolya 

igazgatónő és a végzős 

diákok nevében  Bekő 

Dávid 12.d és Szakter Ti-
bor 3/13.pc osztályos ta-

nuló koszorút helyez el az 

elhunyt tanárok és diákok 
emlékére felállított kopja-

fánál.  

Majd zászlóátadás követ-
kezett. Egy évvel ezelőtt a 

most ballagók vették át 

iskolánk zászlaját és most 

ők adják tovább fiatalabb 
társainknak, hogy őrizzék 

iskolánk hagyományát. 

A zászlót átadták: Dajka 
Fanni 13.a, Kőházi Keve 

12.b és Rat Annabella 3/-

13.dk osztályos tanulók. 
A zászlót átvették: Szűcs 

Kinga 11.c, Józsa László 

11.b és Bába Mónika 10.k 

osztályos tanulók. 
Az itt maradó diákok ne-

vében Szendi Evelin 12.a  

osztályos tanuló búcsúzott 
diáktársaitól. 

Dózsa Zoltán 12.b osztá-

lyos tanuló a Szilenció 

című darabot adta elő 
trombitán. Szintetizátoron 

kísérte: Mikó Miklósné 

tanárnő. A darabot betaní-
totta: Török György 

Halápi Márk 13.a osztá-

lyos tanuló Danics Dóra: 
Új út című számát énekel-

te el.  

Majd Kovács Nikolett 

Jennifer  13.a osztályos 

tanuló búcsúzó szavait 

hallhattuk.  
Kisné Rózsa Ibolya igaz-

gatónő ünnepi beszéde 

után jutalmakat adott át.  
Majd a végzősök egy lufi 

elengedésével búcsút vet-

tek iskolánktól, tanáraiktól 
és az itt maradt diáktársa-

iktól. 

,,Ballag már a vén diák…” 
A  
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Toldi Miklós  Élelmiszeripari Szakképző Iskola és Kollégium   

iskolaújsága 

Megcélozni a legszebb álmot,  

Komolyan venni a világot, 

Mindig hinni és remélni, 

Így érdemes a földön élni. 

(Shakespeare) 

Képek:  
Toldi iskola és  

Nagykőrösi Önkormányzati Hírek  

13.a   

Osztályfőnök:  

Bakóné Drexler Ilona 

 

12.b 

Osztályfőnök:  

Tóth Erzsébet 

 

12. c  

Osztályfőnök:  

Benyikné Huszár Ágota 

 

12.d 

Osztályfőnök: 

Szendrey István 

 

12. f 

Osztályfőnök:  

Dávid Orsolya 

 

12.i   

Osztályfőnök:  

Mikó Miklósné 

 

3/13.pc 

Osztályfőnök:  

Sebestyén Gábor 

 

3/13. dk 

Osztályfőnök:  

Alföldiné Arnold Judit 

 

2/12. p  

Osztályfőnök: 

 Tóthné Kovács Mária 

 

2/12.z  

Osztályfőnök:  

Pásztor Brigitta 



T O L D I R K A  

Mönich Dávid 12.p osztályos tanu-
ló 

-A Toldis Ifjúságért Nagykőrös 

alapítvány ebben az évben is jutal-
mat adott át azoknak a végzős ta-

nulóknak, akik munkájukkal, ki-

emelkedő tevékenységükkel öreg-

bítették iskolánk hírnevét. 
A díjakat Kisné Rózsa Ibolya igaz-

gatónő a kuratórium elnöke és 

Protovin Csaba a kuratórium titká-
ra adta át. 

Jó tanuló kategóriában a 3 díj át-

adására került sor. 
A Jó tanuló címet és a vele járó 

jutalmat kapták: 

Kovács Nikolett Jennifer 13.a, 

Tarbai Krisztina 12.c és Rat Anna-
bella 3/13.dk osztályos tanulók. 

 

Először az osztályfőnök javaslata 
alapján osztályonként a legkivá-

lóbbak vehették át jutalomkönyvü-

ket. Ők a következők: 
Dobos Nóra 13.a, Szélesi Tas 13-

.a, Szalai Ferenc 12.b, Halasi 

Márk 12.f, Angyal Armand 12.i, 

Bedő László 12.i, Szakter Tibor  
3/13.pc, Hluszkó Alexandra 

3/13.dk és 

Jutalmazott tanulóink a ballagáson 

Dísznövény SZKTV 

-A 2015. évi országos Szakma 

Kiváló Tanulója Versenyt már-

cius 29-től április 1-ig rendezték 

meg Velencén, a Dr. Entz Fe-

renc Mezőgazdasági Szakkö-

zépiskolában. 

Iskolánkat két végzős dísznö-

vénykertész tanuló képviselte: 

Hluszkó Alexandra és Rácz An-

nabella  a 13. dk osztályból. A 

verseny az írásbeli, gyakorlati 

és szóbeli versenyrészből állt. A 

gyakorlati vizsgán növényfelis-

merés, CC kocsi összerakás, áru 

előkészítés, cserje konténerezés, 

magvetés és mikroszaporítás 

volt a feladatot. Harmadik nap a 

szóbeli megmérettetések követ-

keztek. A versenyen Alexandra 

3. helyezett, Annabella pedig 4. 

helyezett lett, emellett jutalmuk 

a jeles eredményű bizonyítvány 

is.  

Felkészítő tanáraik: Pásztor Bri-

gitta, Boros Gáborné és Hatva-

ni Ervin voltak. 
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Földrajzversenyen Szegeden 

- Immár negyedik alkalommal 

rendezték meg Szegeden a 

Jakucs László Középiskolai 

Földrajzversenyt, melyen isko-

lánkat Németh Tamás és 

Ronkó Márk 13.a osztályos 

tanulók képviselték. A verseny 

három fordulóból állt. Össze-

sen 22 fő – köztük diákjaink – 

jutottak tovább a márciusi kö-

zépdöntőbe. A verseny az álta-

lános és középiskolai termé-

szetföldrajzi tananyagra épít, 

ezen túlmenően a 2014/2015-

ös verseny kiemelt témája „Az 

Aggteleki-karszt természetföld-

rajza, és a karsztvidék megszál-

lott kutatója: Jakucs László” 

volt. 

A szervezők remek délutánnal 

készültek: a kétórás feladat-

megoldás után a versenyzők és 

kísérőik megtekinthették az 

egyetem őslénytani kiállítását, 

több millió éves fosszíliákat 

tarthattunk a kezünkben, majd 

az Aggteleki Nemzeti Park 

igazgatóhelyettese, Gruber Pé-

ter tartott egy érdekes, 3D-s 

barlangbejárással színesített 

előadást a karsztvidékről. Saj-

nos csapatunknak nem sikerült 

a másnapi döntőbe való to-

vábbjutás, a 26. helyen zárta 

Tamás és Márk a versenyt. De 

így is fantasztikus élményekkel 

és tapasztalatokkal térhettünk 

haza.  
 Dénes Brigitta 

 szaktanár 

Új tanáraink:   
Járóné Kőházi-Kis Andrea 

nítás tetszik, és egy kicsit 

haza is jöttem, hiszen itt vé-

geztem én is élelmiszeripari 

analitikus technikusként.—

Ilyen rövid idő után mi-

lyennek ismerte meg isko-

lánkat, a diákokat? 

- Az első hetem fárasztó 

volt, de hétről hétre köny-

nyebb, érzem, hogy edző-

döm. Az osztályok eltérő 

képességűek, eltérő magatar-

tással és teljesítménnyel. 

Úgy érzem, jó a kapcsolatom 

a diákokkal, de erről őket is 

meg lehetne kérdezni. Úgy 

gondolom, az elvárásaim 

megfelelnek az előírt köve-

telményeknek, de van 1-2 

tanuló, aki nem hajtva végre 

vagy nem teljesíti. 

Milyenek a tanítási mód-

szerei? 

- Próbálom érdekesség tenni 

az órákat, amennyire csak 

lehet, bár ez jelentősen függ 

az anyagrésztől is. PPT for-

májában is próbálom színe-

síteni, hiszen 7. vagy 8. órá-

ban kell valami plusz, ami-

vel felkeltem az érdeklődé-

süket a tananyag iránt. 

 

-F.E. 

- Honnan ér-

kezett hoz-

zánk? 

- Nagykőrösi 

vagyok, itt la-

kom. Eddig egy 

élelmiszeripari 

cégnél dolgoz-

tam. Egy hó-

napja dolgozom itt, február-

ban kezdtem a Toldiban.  

- Milyenek az első benyo-

másai? Hogy érzi magát 

nálunk? 

Köszönöm, nagyon jól érzem 

magam itt, a tanári diplo-

mámnak köszönhetően a ta-

A hagyományokhoz híven idén 

is bemutatjuk iskolánk 

 új pedagógusait.  

Ebben a számban  

Járóné Kőházi-Kis Andrea  

tanárnőt  ismerhetjük meg. 
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Meghitt hangulatban telt a 

kollégista végzős tanulók 

ballagása. Az itt eltöltött  

4-5 év alatt a kollégium a 

diákok második otthonává 

vált, és könnyezve búcsúz-

tak kollégiumi nevelőiktől 

megköszönve nekik a féltő, 

óvó gondoskodást .  

Kollégiumi ballagás 

Iskolánkban nemcsak a leg-

szebb lányok versenyére van 

lehetőség a novemberi Erzsébet

-bálon, hanem ennek áprilisi 

megfelelője a legsármosabb 

kollégista fiú megválasztása, 

vagyis a Mr. Toldi választás. 

Idén Bedő László 12.i osztályos 

tanuló nyerte el a megtisztelő 

címet. 

Kollégiumi programok áprilisban 

Mr. Toldi Tiéd a színpad! 

Vidám  hangulatban telt az idei Tiéd a Színpad rendez-

vény is, ahol ének-, táncprodukciókkal, versmondással, 

csoportos produkciókkal kápráztatták el a nézőközön-

séget a kollégisták. 


