
nem maradt le az édes jutalomfa-

latokról. Az élmények felemlege-

tése közben megtudtuk, ki hány-

szor tette meg aznap a Mátraháza

-Kékestető utat, ki tévedt el 

majdnem, mivel töltötték a napot. 

A fényképek nézegetése után 

elcsendesedett a busz, elpilledt a 

társaság. Másnap elözönlötték a 

facebookot a jobbnál jobb mátrai 

fotók, hétfőn pedig sokan kérdez-

ték, megyünk-e még az idén a 

hegyekbe. Mindez bizonyítja, 

hogy remekül érezték magukat a 

gyerekek a gyönyörű természet-

ben, meg sem kottyant nekik a 

sok kilométer, akár túrázva, akár 

csúszva. Természetesen jövőre, 

ha lesz tartós hó, megint meg-

szervezek egy ilyen napot, mert 

amíg van természetkedvelő, ak-

tív, a közösségi élményekre nyi-

tott diákság, addig érdemes.  

 

Szabóné Bódi Erzsébet 

-Már szinte hagyomány az 

iskolában, hogy amikor ele-

gendő vastagságú és egy-két 

hétig biztosan megmaradó 

hótakaró borítja hegyeinket, 

egy busznyi diákkal felkere-

kedünk, és megkeressük a 

havat. 

 Így történt ez az 

idén is. Kőrösön már nyílt a 

hóvirág, mindenki várta a 

tavaszt, amikor mi előszed-

tük a szánkókat, síléceket, 

snowboardokat, és egy verő-

fényes szombaton, február 7-

én elutaztunk Kékestetőre. 

Élemedett korú iskolabu-

szunk fűtésében nem nagyon 

bíztunk, ezért a kollégiumból 

plédeket kértünk, a konyhán 

pedig nagyon finom teát főz-

tek nekünk, amit egy huszo-

nöt literes termoszban vit-

tünk magunkkal, és még a 

nap végén is melengetően 

forró volt. A pékek ropogós 

perecet sütöttek útravalónak. 

Az úton odafelé nem hagy-

tam aludni a gyerekeket, 

zúdítottam rájuk az informá-

ciókat a Mátráról, Mátrafü-

redről, Mátraházáról, a Ké-

kesről. Ahogy hegyesedett a 

vidék, öregecske buszunkban 

nem kívánatos szagokat érez-

tünk. Sofőrünk nem kockáz-

tatta a motor leégetését, ezért 

a Kékes csúcsától jó pár kilo-

méterrel lejjebb, a Veronika-

rét parkolójában kipakoltunk, 

és indultunk csúcsot hódíta-

ni. A Déli pálya alsó szaka-

szán tökéletes hó várta a 

szánkózókat, ahol szerencsé-

re nem síeltek, mert nem járt 

a síbusz. A síelők, boardosok 

kénytelenek voltak felcipelni 

szerelésüket a pálya tetejéig. 

Néhányan a kétségkívül rövi-

debb, de a kanyargós műút-

nál sokkal meredekebb utat 

választották a pálya szélén, 

mi inkább a négy kilométeres 

betonúton baktattunk felfelé. 

Bizony, ez elegendő bemele-

gítés volt a lesikláshoz, 

ahogy emelkedett az út, úgy 

kerültek le rólunk a sapkák, 

sálak, dzsekik. 

A csúcsra érve segítettünk 

három kezdő síelőnknek a 

szerelés bérlésében, és a sí-

oktatásra jelentkezésben. Ők 

a tanulópályán szorgoskod-

tak, a haladók pedig a jó mi-

nőségű, de nem túl hosszú 

Déli pályán csúsztak. A fel-

vonóról szemmel tarthattuk a 

pálya szélén túrázó és szán-

kózó túratársainkat. Közülük 

néhányan felmentek a pano-

ráma kedvéért a TV-

toronyba, a bátrabbak a me-

redek északi pályán szánkóz-

tak – ezt jobb is, hogy nem 

láttam.  

Ebédidőben a csapat egy 

része összefutott a Tető étte-

remben, jóféle juhtúrós sztra-

pacskát, és az osztrák sípá-

lyákat idéző gőzgombócot 

(Germknödel) ettünk, meleg 

teát, forralt bort ittunk. A 

felvonó zárásáig - már az 

ügyes kezdőkkel együtt - 

síeltünk még egy jót, aztán 

lecsúsztunk a Veronika-

rétnél várakozó buszhoz.  

Hazafelé jólesett a meleg 

toldis tea és a perec, azonban 

még volt egy kis feladata a 

megfáradt csapatnak: párosá-

val kellett egy Mátra-tesztet 

kitölteni. A legjobbakat édes-

séggel díjaztam, de senki 
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T O L D I R K A  

Utazás és turizmus csoport  kirándulása 

-2015. február 4-én az Utazás 

és Turizmus fakultációt tanulók 

egy csoportja Budapestre láto-

gatott a Magyar Mezőgazdasági 

Múzeumba fenntartónk, a Föld-

művelésügyi Minisztérium jó-

voltából. Már a kirándulást 

megelőzően gyűjtöttünk infor-

mációkat a Múzeum honlapjá-

ról, és mi-

vel a Her-

mann Ottó 

emlékév 

kapcsán 

nyílt lehető-

ségünk a 

kirándulás-

ra, így job-

ban megismertük a polihisztor 

életét. Mivel egy nemzetközi 

passportos tananyaghoz kap-

csolódó oklevél megszerzését is 

célul tűztük ki, ezért a múze-

umlátogatáshoz kapcsolódóan 

nagyon sok mindenre kellett 

figyelnünk.  

Játékos feladatokat oldottunk 

meg egy múzeumpedagógus 

segítségével, majd több állandó, 

és vándorkiállítást is megnéz-

tünk, melyek a halász-vadász 

életmóddal, az állattartással, 

földműveléssel, lótartással vol-

tak kapcsolatosak. 

Majd a Liszt Ferenc Nemzetkö-

zi Repülőtér felé vettük az 

irányt, ahol szigorú ellenőrzés 

után 1 órás reptéri buszos kör-

bevezetés során ismertük meg a 

gépek fel-és leszállásának rend-

jét, információkat kaptunk a két 

használatos terminálról (2A és 

2B), a nemzetközi járatokról, az 

irányítótoronyról, az utasok át-

vizsgálásáról, a poggyászok 

berakásáról, az üzemanyagtöl-

tésről, sőt még a legújabb repté-

ri tűzoltóautókat is megcsodál-

hattuk. Mivel többen nemcsak a 

reptéren nem jártunk, de még 

gépre se szálltunk fel, így a leg-

nagyobb öröm az volt szá-

munkra, hogy egy régi, üzemen 

kívüli  Malév-gépre felszállhat-

tunk. Felejthetetlen élmény volt 

a kirándulásunk!  
Törőcsik Barbara és Szendi Evelin 12.a  

- A Vácon megrendezett Implom József Helyesírási Versenyen Kecskeméti Nóra 12. a osztályos 

tanuló 5. helyezést ért el szakközépiskolai kategóriában, Jóri Nikolett 10.e osztályos tanuló pedig 

3. lett a szakiskolások között. Felkészítőjük Dr. Novákné Dr. Plesovszki Zsuzsanna. 

 

- A Pest megyei Matematika Verseny 2. fordulóján  Kiss Rebeka 9.c osztályos tanuló 8. helyen 

végzett. Felkészítője: Lőrinczné Várdai Erika. 

  

- A tanulóink Pozsonyi kifli készítő versenyen vettek részt Pozsonyban. Nagy Gergely 11. p osztá-

lyos tanuló 2. helyezést ért el. Felkészítő tanár: a Turi Tibor.  

Versenyeredmények 

2. OLDAL 

Hermann Ottó  

nemcsak madarászként, pókász-

ként, és néprajzkutatóként alko-

tott maradandót, hanem nyelv-

újítóként a tudományos nyelv 

magyarosításán is dolgozott. 

Gyűjtötte a halászat és a pászto-

rok nyelvének szókincskészle-

tét, valamint a népies hal– és 

madárneveket is. 



V . É V F O L Y A M  6 .  S Z Á M  

- Február 12-én a kiskun-

félegyházi Kossuth Lajos 

Középiskola kollégistái-

nak egy része látogatott el 

a Toldi kollégistáihoz. A 

jó hangulatú beszélgetés 

után leány és fiú foci-

meccseket játszottak a 

diákok a tornateremben. 

Sport-találkozó 

3. OLDAL 

IQ vetélkedő 
Csáó Toldi 

Farsangi jelmezes 
felvonulás és bál 

A Csáó Toldit a nemek harcának is nevezhettük volna az idén, hiszen nem 

szintenként, hanem lányok fiúk ellen játszottak sorversenyeken  

a tornateremben. 

Februári kollégiumi rendezvények képekben 


