
kategóriában Zsikla Bence 

11. c osztályos tanuló II. 

helyezést ért el, aki a fagy-

lalt történetéről írt ,,Hűsítő 

sztori” címmel. Felkészítő-

je: Gombai Bernadett. 

Abszolút első helyen 

Hustiák Regina a makói 

Galamb József Mezőgazda-

sági Szakközépiskola tanu-

lója nyert, dolgozatának 

címe: Íz és harmóniavilág a 

befőttes üveghegyen túl.  
-GB 

- 2015. március 27-28. 

között rendezte meg   

iskolánk a XIII. Orszá-

gos Tudományos Diák-

konferenciát. A ver-

seny három témakörben 

került meghirdetésre:  

1. Tájjellegű ételek 

2.Környezetvédelem, 

élelmiszerbiztonság az 

élelmiszeriparban 

3. Környezetünk élelmi-

szeripari nevezetessé-

gei, épületei, élelmiszert 

előállító dinasztiák. 

A választott témakörök-

ből kellett a versenyzők-

nek egy kb. 10-12 olda-

las, tudományos jellegű 

dolgozatot készíteniük, 

melyet Dr. Novák Lász-

ló nyugalmazott múze-

umigazgató, néprajzku-

tató, Pallóné dr. Kísérdi 

Imola, a Földművelés-

ügyi Minisztérium osz-

tályvezetője és 

Bereczkiné Kardeván 

Kinga, a Nemzeti Ag-

rárgazdasági Kamara 

szakreferense értékelt. 

A Toldi négy csapattal 

indult a diákkonferenci-

án. 

Csipkó Katalin és 

Ölvedi Nikoletta 11. b 

osztályos tanulók dolgo-

zatukat a 2. témakörben 

készítették: Hulladék 

vagy érték? 

(Komposztálás az isko-

lában) címmel. Abszolút 

kategóriában 2. helye-

zést, a legjobb dolgozat 

kategóriában I. helye-

zést értek el. 

Forgó Bálint és Tivadar 

János 11.b osztályos 

tanulók ,,Hulladékok 

vizsgálata a sütő és cuk-

rásztanműhelyben” cí-

mű munkájukban azt 

vizsgálták, mennyi és 

milyen hulladékot ter-

melnek a sütősök és a 

cukrászok? Mi lesz a 

tanműhelyekben kelet-

kező hulladékoknak a 

sorsa? A legjobb dolgo-

zat kategóriában II. he-

lyen végeztek. Mindkét 

csapat felkészítője: 

Fritcsekné Kosik Erika 

szaktanár.  

Emődi Beáta 12. a osz-

tályos tanuló a legjobb 

dolgozat kategóriában 

III. helyen végzett. 

Munkáját többek kö-

zött ,,A kőrösi möggy” 

eredetéről, felhasználá-

sáról és az első Nagykő-

rösi Möggy Fesztiválról 

írta. Felkészítője: Bak-

óné Drexler Ilona. 

A legjobb prezentáció 

Tudományos Diákkonferencia 

iskolánkban 

A  

T A R T A L O M B Ó L  

XIII. TDK  

iskolánkban 

1 

Balladamondó 

versenyen jártunk 
2 

Eredményeink 2 

PI világnapi 

rajzverseny 

3 

Ünnepi műsor 3 

Utazás Kiállítás 

2015 

4 

Toldis SZKTV 

eredmények 

4 

Legügyesebb 

kollégista 

4 

Toldirka 
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Dr. Novák László,  

a zsűri elnöke értékeli a versenyt 

Toldis sikerek 

Hóvirág bál 4 
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Balladamondó Versenyen 

Nagykőrös Város 

Önkormányzata, az Arany 

János Társaság, a nagykőrösi 

Arany János Kulturális Köz-

pont és az Arany János Refor-

mátus Gimnázium és Szakkö-

zépiskola együttműködve, 

1982 óta háromévente rendezi 

meg az Országos és határon 

Túli Középiskolai Arany János 

balladamondó versenyt. Az idei 

évben a döntőre 2015. március 6

-án és 7-én került sor, melyre 

iskolánkból két tanuló nevezett: 

Járvás Anikó 10.k és Fodor Elíz 

11.c  osztályos tanulók 

(felkészítők Dr. Novákné Dr. 

Plesovszki Zsuzsanna és Gom-

bai Bernadett). A versenyre há-

rom kötelezően választható bal-

lada közül egyet (A hamis tanú, 

V. László, A walesi bárdok), 

valamint egy szabadon válasz-

tott Arany balladát kellett a ne-

ves zsűri előtt elmondaniuk a 

versenyzőknek. 

Mivel közel 150 fő jelentkezett a 

megmérettetésre, így 4 helyszí-

nen zajlottak a versenyek: az 

Arany János Kulturális Központ 

dísztermében, klubtermében, a 

Rácz József Galériában, vala-

mint az Arany János Református 

Gimnázium és Szakközépiskola 

dísztermében.  

Pénteken este felejthetetlen Csík 

János koncerttel kedveskedtek a 

szervezők a megjelenteknek.  

A színes sorszámok kihúzása 

után következtek a szombati 

elődöntök a neves zsűrik előtt. 1. 

zsűri tagjai voltak: Császár An-

géla, Jászai Mari-díjas színmű-

vésznő, Dr. Novák László, az 

MTA doktora, az Arany János 

Múzeum nyugalmazott igazga-

tója és Marton Gézáné, magyar 

szakos tanár, iskolánk nyugal-

mazott igazgatóhelyettese. A 2. 

zsűri tagjai: Dr. Erdélyi Erzsé-

bet, főiskolai docens, a Magyar 

Nyelvtudományi Társaság tagja 

és dr. Mocsai Zoltánné, általá-

nos iskolai magyartanár, intéz-

ményvezető. A harmadik hely-

színen dr. Csík János, a Kossuth

-díjas Csík zenekar alapítója, dr. 

Koltói Ádám nyelvész, az Eöt-

vös Lóránd Tudományegyetem 

magyar nyelvi szakos nyugalma-

zott docense valamint Tatai Ist-

ván, magyar-történelem szakos 

tanár, az Arany János Reformá-

tus Gimnázium és Szakközépis-

kola nyugalmazott igazgatóhe-

lyettese értékelte a versenyzők 

szavalatait. 

A 4. zsűrinek sem volt könnyű 

dolga, melynek tagjai voltak: 

Zalán Tibor, József Attila-díjas 

költő, író, dramaturg, Tege An-

tal, Nagykőrösről elszármazott 

Gálfy-gyűrű díjas színművész, a 

békéscsabai Jókai Színház tagja 

valamint dr. Makai Katalin, a 

Magyar Köztársaság Ezüst Ér-

demkeresztes, a Kecskeméti Fő-

iskola nyugalmazott főiskolai 

docense.  

Ilyen neves zsűritagok és ennyi 

versenyző között legjobbnak 

lenni nehéznek bizonyult isko-

lánk tanulóinak, Elíznek és Ani-

kónak, akik a döntőbe már nem 

jutott be. Viszont rengeteg él-

ménnyel és tudással gazdagod-

tak a versenyen.  

Képek:  

Nagykőrös város hivatalos hon-

lapja:www.nagykőrös.hu 

Eredményeink 
- A múlt héten írták meg tanulóink a SZÉTV I. iskolai fordulóját élelmiszeripari szakmacsoport-

ban. Tarbai Krisztina 12. c osztályos tanuló első helyen, Füleki István Márk 12. c osztályos tanuló 

5. helyen jutott be a 2. fordulóba. A 2. fordulót Szolnokon rendezik 2015. április 16-17-én. 

 

- A Jakucs László Nemzetközi Földrajzverseny 2. fordulóját rendezték meg Szegeden március 27-
28-án. Németh Tamás és Ronkó Márk 13.a osztályos tanulók képviselték iskolánkat. Szép ered-

ményt értek el, de nem jutottak a 3. fordulóba. Felkészítőjük: Dénes Brigitta. 

 2. OLDAL 
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Múzeum munkatársa, akinek a 

vezetésével 1988 óta rendez-

nek ünnepi megemlékezése-

ket. Az idei év még különle-

gesebb  a matematika szerele-

meseinek, hisz a további 

számjegyeket is figyelembe 

véve (3,141592653) az angol 

dátumírás szerint 2015-ben 

megvalósult a tökéletes „pi 

pillanat”: március 14-én 9 óra 

26 perc 53 másodperckor. 

- Milyen alkotásokat készí-

tettek a diákok? 

-A rajzok témája elsősorban a 

kör volt, de az absztrakt alko-

tásokon kívül olyan pályáza-

tokkal is lehetett, nevezni  me-

lyeken valamilyen formában 

feltűnt egy körvonal vagy egy 

gömb. Egyéni és csoportban ké-
szültek munkák is születtek. 

- Összesen hány pályázat érke-

zett a felhívásra? 

-A matematika-fizika mun-

kaközösség új versenyt hirde-

tett a pi-világnap népszerűsí-

téséhez, és 

„Inspirál a 

kör!” címmel 

rajzversenyt 

hirdetett.  

-De mi is az 

a pi világ-

nap? -

érdeklődtünk 

Lőrinczné 

Várdai Erika tanárnőtől. 

- A pi a matematika egyik leg-

fontosabb állandója, központi 

szerepet játszik számos tudo-

mányos képletben. A π-napot 

március 14-én ünnepelik. Mi-

vel a hónap sorszáma épp a π 

matematikai értékének egész-

része, és az első két 

tizedesjegye 14.  

-Mivel még eddig nem hallot-

tunk e neves napról,  ezért 

tesszük fel a kérdést: kinek az 

ötlete alapján lett március 14-

e a pi napja? 

- A világnap ötletadója Larry 

Shaw fizikusprofesszor, a San 

Francisco-i Exploratorium 

nevű Természettudományi 

- Összesen 41 rajz készült. A 
legaktívabbnak a 9.v és a 12. a 

osztály tanulói bizonyultak, de 

csaknem valamennyi osztály 
alkotott rajzot. Különböző té-

mákban készültek az absztrakt 

motívumoktól az órák, földgömb 
megjelenítésén át, az emberala-

kok prezentálásáig. Változatos 

technikákat alkalmaztak a ver-

senyzők:  tollal, filctollal, festék-
kel, zsírkrétával  készítették a 

pályaműveket, melyeket a há-

romtagú zsűri értékelt. A zsűri 
elnöke Varga Erika rajz szakos 

tanárnő volt. Az eredményhir-

detésre március 13-án – került 

PI világnapi rajzverseny 

Helyezettek:  
I. hely: Bakos Viktória (11. b),  

II. hely: Kanyó Lucia (13. c),  

III. hely: Rubint Petra Katalin (9. c)  

és Szabó Vivien Éva (10. c) 

Különdíjban részesültek:  

Farkas Orsolya (12. a),  

Ilonka Friderika (9. v) és a  

12. dk osztály. 

Ünnepi megemlékezés 

-2015. március 13-án került sor az 

1848-49-es forradalom és szabad-

ságharc tiszteletére rendezett isko-

lai ünnepi megemlékezésre, melyre 

a 4. és az 5. órában várták a diáko-

kat a szervezők az aulában. Idén is 

a 11. évfolyam tanulói és az ének-

kar színvonalas műsor keretében 

elevenítette meg a régmúlt esemé-

T O L D I R K A  
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- Budapesten a Hungexpo 

területén nyitotta meg kapuit 

a 38. Utazás Kiállítás, ahová 

február 27-én az utazás és 

turizmus fakultáció kiscso-

portja, a 11. évfolyamosok 

látogattak el. A kiállításon a 

legnagyobb attrakciója az a 

kilenc látványosság volt, me-

lyet legoból építettek fel: a 

karcagi szélmalom, a debre-

ceni református templom, a 

Tihanyi bencés apátság, a  

gyulai vár, a Szent István ba-

zilika, az országalma, a horto-

bágyi kilenclyukú híd, vala-

mint a tokaji boroshordók. 

A magyarországi díszvendég 

ebben az évben Székesfehér-

vár volt, a külföldi díszven-

dég pedig Románia. Több 

párhuzamos rendezvénnyel is 

várták a látogatókat, hiszen 

volt Brigaexpo a kerékpárok 

szerelmeseinek, és az Afrika 

Expon híres afrikai születési, 

magyar zenészekkel is talál-

kozhattunk. Az utazási irodák 

kiállító standjairól rengeteg 

prospektust gyűjtöttünk, játé-

kos tesztfeladatokat, kvízjáté-

kokat oldottunk meg több ré-

gió kiállítórészlegén. 

 

Pálfi Ilona 11.c 

T O L D I R K A  

Utazás kiállítás - 2015 

nősítésük alapjai, a 

szállodákban dolgo-

zók megfigyelése, 

szállodaláncok fajtái, 

ezért fontos, hogy di-

ákjain meglátogassa-

nak egy szállodát. Mi-

vel közel 30-an érkez-

tünk, így két csoportra 

bontva kalauzoltak 

végig minket: bemu-

tatták a konferencia-

termet, a Bistorant el-

nevezésű éttermet, 

megnézhettünk né-

hány szobát és a well-

ness részleget is. 

- Március a kirándulá-

sok hónapja az UT-

sok számára, hiszen 

most a 12-13. évfolya-

mosok tettek szakmai 

kirándulást a kecske-

méti Four Points by 

Sheraton szállodába. 

Mivel tananyag a szál-

lodalátogatás, a szállo-

dák felszereltsége, mi-

Látogatás a Sheraton Hotelben 

Fotó: Ádám  Evelin 12.a 



2015. március 16-20. között. 

A több napos rendezvényen 

írásbeli, szóbeli feladatokat 

kapott a 17 iskolából érkező 

22 versenyző, valamint gya-

korlati tudásukról is számot 

kellett adniuk a diákoknak. 

Szakter Tibor 13.pc osztályos 

tanulónk legyező tortájával, 

Néró süteményével, valamint 

karamellből készült díszmun-

kájával 2. helyezést ért el, így 

mentesült a szakmai vizsgák 

letétele alól. Felkészítő taná-

raik: Fakanné Kis Krisztina, 

Farkas Ferenc, Lovász Györ-

gyi és Tóth Gáborné, Sebes-

tyén Gábor és Bundi Kálmán 

voltak.                             -   GB 

 
A cikk megjelent a Kőrösi Újságban 

is.       

- Pék szakmában 2015. már-

cius 4-6. között Nyíregyházán 

került megrendezésre a Szak-

ma Kiváló Tanulója Verseny, 

melyen a iskolánk két 12.p 

osztályos tanulója vett részt: 

Mönich Dávid 9. helyezést ért 

el, eredménye alapján felsza-

badult a szakmai vizsgák leté-

tele alól, Tivadar Dávid pedig 

17. lett. Felkészítő tanáraik: 

Tóthné Kovács Mária, Dienes 

József, Fritsekné Kosik Erika, 

Sebestyén Gábor és Szombat-

helyi Sándor. 

 

Szegeden a Fodor József 

Élelmiszeripari Szakképző 

Iskolában pedig a pék-

cukrász szakma legjobbjainak 

megmérettetésére került sor 

Toldis sikerek az SZKTV-n 

- Március 27-én Kiskunfélegyházán a Kossuth  
Lajos Középiskolában a „Legügyesebb kollégista” 

vetélkedőn vettek részt kollégista tanulóink, ahol 

egyéni és csapatversenyekre is sor került. Volt 
kislabda dobás zsámolyba, távolugrás, versenyfu-

tás, akadálypályán futás, focilabda vezetés szlalo-

mozva, és még több ügyességi és gyorsasági fela-

dat. Összetett sportkategóriában a toldisok 3. he-
lyezést értek el a résztvevő 17 csapatból.  

 
 

Legügyesebb kollégista 

A toldis csapat 

 

Képek: Túri Kálmánné 

Csapat tagjai:  
Gazdag Viktória 13.c, Bakos Viktória 11.b,  

Ráfli Imre 13.c, Bisztrán Norbert 9.d,  

Magyar Vivien 13.pc és Tuto Andrea 10.c. 

Szakter Tibor  

és díszmunkája 

- 2015. március 7-én rendezték meg a Toldi 

iskolában a Hóvirág bált, melyre közel 270 

vendég érkezett.  A diákok rövid humoros, ze-

nés műsora után a bálozók az iskola konyháján 

készített háromféle menüből választhattak. A 

zenét volt tanítványunk: Bakos András és 

Kullai István szolgáltatta. Ezúton köszönjünk 

támogatóinknak az értékes tombolatárgyakat és 

Hóvirág bál 
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