
A versenyzők díszegyenru-

háiról a Magyar Pékek Fe-

jedelmi Rendje gondosko-

dott. 

 
Gratulálunk! 

-2015. január 30-31. 

között rendezték meg a 

pozsonyi Incheba kiállí-

tási csarnokban a Danu-

bius Gastro Sütőipari 

Kiállítást, melynek 

egyik programjaként a 

Nyugat-Szlovákiai Pék- 

és Cukrászok Szövetsé-

ge pozsonyi kifli és 

díszmunka készítő ver-

senyt hirdetett junior 

csapatok számára.  

A megmérettetés három 

kategóriában zajlott: 

1. Pozsonyi kifli készíté-

se 

2. Fonott termék készí-

tése, melynek témája: 

Valentin nap vagy 

anyák napja. 

3. Díszmunka, melynek 

tárgya a pozsonyi vár 

elkészítése 45x45x45 cm 

méretben.  

A készmunkát otthonról 

kellett hozniuk a csapa-

toknak. 

A versenyre iskolánk 

nevezett 2 csapatot, 

melynek tagjai: 1. 

Menyhárt Zsolt,  Nagy 

Gergő 11.p, illetve Ti-

vadar Dávid,   Fekete 

Sándor 12.p osztályos 

tanulók. A versenyen 12

-en indultak, köztük 

szlovák, cseh és magyar 

csapatok. A pozsonyi 

kifli kategóriában a 

toldisok 1. csapata II. 

helyezést ért el. Felké-

szítőjük Turi Tibor, az 

iskola sütő – cukrász 

munkaközösségének 

vezetője volt.   
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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 

Kiss Tamás  

AV technikus 

 

Szerkesztők: 



T O L D I R K A  

Kollégiumi programok 

- Újra a közösségi programoké 

volt a főszerep a kollégiumban 

januárban, ahol 15-én ismét 

társasjáték estet szerveztek a 

nevelők. Logikai-, társas játé-

kokkal kapcsolódhattak ki a 

diákok. 

Továbbtanulási 
kiállításon jártunk 

-2015. január 24-én Budapestre látogattak a 11. és a 

12. évfolyam továbbtanulni szándékozó diákjai az 

Educatio felsőoktatási kiállításra, ahol részletesebben 

megismerték a főiskolákon, egyetemeken szeptember-

től induló képzési formákat, szakokat. 

Holokauszt 

Emlékközpontban 
- Február 3-án az iskola 12.d és 11.a osztálya elláto-

gatott a budapesti Holokauszt Emlékközpontba, mely 

tudományos, oktatási és kulturális központ. Interaktív 

állandó és különleges időszaki kiállításokkal, élmény-

központú múzeumpedagógiai programokkal várják az 

érdeklődőket. Fényképek, művészeti alkotások, a ho-

lokauszt résztörténetei, és korhű dokumentumok is 

bemutatásra kerülnek és kerültek egy-egy téma kap-

csán. Megnéztük az Auschwitz album – Rólunk, ne-

künk, nélkülük című vándorkiállítást, mely egyedülál-

ló képeket tartalmaz az Auschwitz-Birkenauba érkező 

magyar zsidó transzportokról. 
Tárlatvezető segítségével még több információt kap-

tak végzőseink a II. világháborús elhurcoltatásokról. 

Társasjáték est 
Karaoke est 

Mikuláskupa eredményhirdetése 

- Január 22-én a legjobbak mutat-

hatták meg énektudásukat az aulá-

ban: ki-ki rekedt hangon vagy pro-

fi módon énekelte a dalokat.  Min-

denki nagyon jól szórakozott! 

- Január 29-én az otthongyűlés után került sor a 

decemberben megrendezett Mikuláskupa ered-

ményhirdetésére, ahol a legjobbak kupákat vehet-

tek át.  

2. OLDAL 


