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40 éves a Tóvárosi Általános Iskola 

 

 

   Még szorosabb az együttműködés / (bb) ; fotó Lovász Lilla. 

- In: Fejér megyei hírlap : a megye napilapja ISSN 0133-0403. 

- 58. évf. 33. sz. (2013. febr. 8.), p. 9. - ill. 

   A szerző neve: Bobory Balázs 

 

   Sportos intézmények találkozója : a Tóvárosi Általános 

Iskolában eszmecsere zajlott bemutatóórák keretében / (fb) ; fotó 

Lovász Lilla. - In: Fejér megyei hírlap : a megye napilapja ISSN 

0133-0403. - 58. évf. 73. sz. (2013. márc. 28.), p. 10. - ill. 

   A szerző neve: Ferencz Balázs 

   Sportiskolák Regionális Találkozóját rendezték a Tóvárosi 

Általános Iskolában. 

 

   Hohenmölseni látogatáson a németesek. - In: Fejér megyei 

hírlap : a megye napilapja ISSN 0133-0403. - 49. évf. 111. sz. 

(2004. máj. 13.), p. 4. 

   Fehérvári hét mell. 

   A Tóvárosi Általános Iskola 7. és 8. osztályos tanulóinak 

márciusi németországi útjáról. 

 

   Kell-e a relaxáció az iskolában? : a kutatási eredmények is 

egyértelműen igazolják az "ellazulás" fontosságát / P. Horváth 

Á., Zsigó F ; fotó Babay Máté. - In: Fejér megyei hírlap : a 

megye napilapja ISSN 0133-0403. - 58. évf. 29. sz. (2013. febr. 

4.), p. 5. - ill. 

   A szerző neve: Zsigó Ferenc 

   Vélemények. 

P: Horváth Á. 

Zsigó Ferenc (újságíró ; Fejér megyei hírlap) 

 

   Dóra és a 25 éves tóvárosi suli. - In: Fejér megyei hírlap : a 

megye napilapja ISSN 0133-0403. - 44. évf. 267. sz. (1999. nov. 

16.), p. 4. - ill. 

   A székesfehérvári Tóvárosi iskolában az évforduló kapcsán 

kiállítások nyíltak. 

 

   Negyedszázad a sportért : jubileumot ünnepel a Tóvárosi 

Általános Iskola. - In: Fejér megyei hírlap : a megye napilapja 

ISSN 0133-0403. - 45. évf. 40. sz. (2000. febr. 17.), p. 15. 

- ill. 

   A székesfehérvári Tóvárosi Általános Iskola fennállásának 25. 
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évfordulóját ünnepli. Az 1974-től működő testnevelési tagozat 

kiemelkedő tehetségű versenyzőket adott a város és hazánk 

sportéletének. 

 

   Májer Lajos emléktorna. - In: Fejér megyei hírlap : a megye 

napilapja ISSN 0133-0403. - 45. évf. 50. sz. (2000. febr. 29.), 

p. 15. 

   A Videoton FCF második alkalommal rendezte meg a Májer Lajos 

emléktornát. Idén a Tóvárosi Általános Iskolában futballoztak az 

1985-ös születésű labdarúgók. Eredmények. 

 

   Szombaton Székesfehérváron az Alba Regia Sportcentrumban 

rendezték meg a megyeszékhely iskoláinak sportgála játékát[...]. 

- In: Fejér megyei hírlap : a megye napilapja ISSN 0133-0403. 

- 45. évf. 7. sz. (2000. jan. 10.), p. 10. - ill. 

   ...Az alsótagozatosok vetélkedőjét holtversenyben a Tóvárosi 

és Hétvezér téri iskola csapatai nyerték, a felsősöknél a Béke 

tér tanulói, a középiskolások mezőnyében a Vasvári Pál Gimnázium 

együttese diadalmaskodott.(Képaláírás) 

 

   Internet-oktatás a Tóvárosi Általános Iskolában / Pokrovenszky 

László ; [riporter] G. P. - In: Fehérvári polgár : Székesfehérvár 

Megyei Jogú Város Önkormányzatának ingyenes lapja : 

Székesfehérvár. - 6. évf. 2. sz. (2000. febr.), p. 9. 

- (Suli-web) 

   A szerző neve: Gáspár Péter 

   Pokrovenszky László a székesfehérvári Tóvárosi Általános 

Iskola igazgatója. 

 

   Dávid Kornél Kosársuli / V. V. ; fotó S. E. - In: 

Székesfehérvári maraton : ingyenes kereskedelmi lap. - 5. évf. 

34. sz. (2000. nov. 2.), p. 1., 5. - ill. 

   A szerző neve: Varga József, V. 

   Székesfehérváron a Tóvárosi és a II. Rákóczi Ferenc általános 

iskolában működik a Dávid Kornél által létrehozott kosárlabda 

alapítvány révén kosársuli. A kuratórium tagjai, a kosársuli 

szakmai vezetői és a célkitűzések. 

 

   Csiszár Istvánra emlékeztek / (b. b.). - In: Fejér megyei 

hírlap : a megye napilapja ISSN 0133-0403. - 46. évf. 36. sz. 

(2001. febr. 12.), p. 9. - ill. 

   A székesfehérvári Tóvárosi Általános Iskolában rendezték az 

idei teremlabdarúgó Csiszár István-emléktornát. 

Bobory Balázs (újságíró, Fmh) 



3 
 

 

   A tóvárosiak diadalmaskodtak : diákolimpiai döntő, Májer Lajos 

emlékére: a Tolnai utcai iskola fejet hajtott / (hor). - In: 

Fejér megyei hírlap : a megye napilapja ISSN 0133-0403. - 46. 

évf. 68. sz. (2001. márc. 22.), p. 19. - ill. 

   A szerző neve: Horog László 

   A székesfehérvári labdarúgó diákolimpai eredménye. 

 

   A nyerteseket közöntötték : a Tóvárosi Általános Iskola 

diákjai bizonyultak a legjobbnak / (hor). - In: Fejér megyei 

hírlap : a megye napilapja ISSN 0133-0403. - 46. évf. 84. sz. 

(2001. ápr. 10.), p. 15. - ill. 

   A szerző neve: Horog László 

   Az idei Májer Lajos emléktornát a Tóvárosi Általános Iskola 

labdarúgócsapata nyerte. 

 

   Nyisd föl a versek héját! / (ze). - In: Fejér megyei hírlap : 

a megye napilapja ISSN 0133-0403. - 46. évf. 84. sz. (2001. ápr. 

10.), p. 6. 

   A szerző neve: Zágoni Erzsébet 

   A székesfehérvári Tóvárosi Általános Iskola könyvtárában 

irodalmi műsort rendeznek ápr. 10-én. 

 

   Tóvárosi bronz az iskolai focitorna döntőjében : egyedi 

szabályok szerint játszották a mérkőzéseket / (b. b.). - In: 

Fejér megyei hírlap : a megye napilapja ISSN 0133-0403. - 46. 

évf. 132. sz. (2001. jún. 8.), p. 18. 

   A Nike országos iskolai focitornán a székesfehérvári Tóvárosi 

Általános Iskola csapata sikeresen szerepelt. 

Bobory Balázs (újságíró, Fmh) 

 

   Ismét a Tóvárosiaké lett az arany : a Sóstói stadionban 

játszották a városi labdarúgó diákolimpia döntőjét / (p. b.). 

- In: Fejér megyei hírlap : a megye napilapja ISSN 0133-0403. 

- 47. évf. 71. sz. (2002. márc. 26.), p. 15. - ill. 

   A Májer Lajos emlékére rendezett városi nagypályás labdarúgó 

diákolimpiáról. 

Parall Balázs 

 

   Kabáczy képei a Tóvárosban / (B. K. L.) ; fotó Gregority. 

- In: Fejér megyei hírlap : a megye napilapja ISSN 0133-0403. 

- 47. évf. 122. sz. (2002. máj. 28.), p. 4. - ill. 

   A szerző neve: Kiss László, B. - A fotós neve: Gregority Antal 

   A fotóriporter festményeiből látható kiállításról. 
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   Tóvárosi ezüstfiúk : az iskola kosárlabdázóinak újabb bravúrja 

a diákolimpián / (sis). - In: Fejér megyei hírlap : a megye 

napilapja ISSN 0133-0403. - 47. évf. 143. sz. (2002. jún. 21.), 

p. 15. - ill. 

   A szerző neve: Silye Sándor 

 

   Az erdei iskola mint egy alternatív iskolakoncepció 

/ Horváthné Zilahi Ágnes. - In: Tanító : módszertani folyóirat 

ISSN 0496-8387. - 40. évf. 8. sz. (2002. okt.), p. 25-26. 

   Tartalom: Egy megvalósult erdei iskola programja : helyszín: 

Agárd - a Velencei-tó környéke. - A székesfehérvári Tóvárosi 

Általános Iskola 3-4. osztályosai egyhetes erdei iskolai 

oktatáson vesznek részt. 

 

   Használhatóbb tudást kell adni a diáknak / (g. g.). - In: 

Fejér megyei hírlap : a megye napilapja ISSN 0133-0403. - 47. 

évf. 238. sz. (2002. okt. 11.), p. 5. - (Önkormányzati 

választások) 

   A szerző neve: Gábor Gina 

   Magyar Bálint oktatási miniszter székesfehérvári látogatása 

során felkereste a Rákóczi úti óvodát, a Tóvárosi Általános 

Iskolát, a Tóparti Gimnáziumot, a Gorsium Zeneiskolát és részt 

vett a Kertalja utcai Pannon könyvtár megnyitásán. 

 

   Székesfehérvári győzelemmel zárult az országos tanítási 

verseny / Szabó Lajosné ; [riporter] Kozma Ágnes. - In: Fehérvári 

polgár : Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 

ingyenes lapja : Székesfehérvár. - 9. évf. 1. sz. (2003. jan.), 

p. 13. - ill. 

   A Tanítók a Gyermekekért Egyesület által szervezett verenyben 

Pálinkás Csilla, a Tóvárosi Általános Iskola tanítója első lett, 

Hegedűsné Sevella Zsuzsa, a Szent Imre Általános Iskola 

pedagógusa miniszteri különdíjat kapott. 

 

   Nemzetközi futballtornát rendeztek a tóvárosi diákok : hat-hat 

iskolai csapat vetélkedett egymással / (horváth). - In: Fejér 

megyei hírlap : a megye napilapja ISSN 0133-0403. - 48. évf. 29. 

sz. (2003. febr. 4.), p. 15. 

 

   Fehérváriak az országos döntőben! : a Tóvárosi Általános 

Iskola csapata április 12-én Budapestre utazik / (p.b.). - In: 

Fejér megyei hírlap : a megye napilapja ISSN 0133-0403. - 48. 

évf. 84. sz. (2003. ápr. 10.), p. 17. - ill. 
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   Április 5-én Székesfehérváron a Bregyó közben rendezett Danone 

Nemzetközi Junior Focibajnokságon sikeresen szerepelt az iskola. 

 

   Tegnap a városi sportbizottság [...] / fotó Gregority. - In: 

Fejér megyei hírlap : a megye napilapja ISSN 0133-0403. - 48. 

évf. 229. sz. (2003. okt. 1.), p. 15. - ill. 

   A fotós neve: Gregority Antal 

   "támogatásával megújult iskolai pályák együttes ünnepségét 

rendezték meg a székesfehérvári Tóvárosi általános iskola 

pályaavatóján." (Képaláírás.) 

 

   Rendezésből (is) kitűnő : két fehérvári arany, egy ezüst, kéz 

bronz a szabadfogású ob-ról / (sis) ; fotó Fási L. - In: Fejér 

megyei hírlap : a megye napilapja ISSN 0133-0403. - 48. évf. 270. 

sz. (2003. nov. 20.), p. 14. - ill. - (Pályán a jövő) 

   A szerző neve: Silye Sándor. - A fotós neve: Fási László 

   A Tóvárosi Általános Iskolában mgrendezett utánpótláskorú 

birkózók országos bajnokságán sikeresen szerepelő helyi 

versenyzőkről. 

 

   A 2003-as év legjobb megyei atlétái / (pb). - In: Fejér megyei 

hírlap : a megye napilapja ISSN 0133-0403. - 49. évf. 48. sz. 

(2004. febr. 26.), p. 14. - (Pályán a jövő) 

   A szerző neve: Parall Bálint 

   A Fejér Megyei Atlétikai Szövetség febr. 20-án a Tóvárosi 

Általános Iskolában megjutalmazta az elmúlt év legjobb atlétáit. 

 

   Egészséges szemléletre nevel a Tóvárosi iskola : a mozgásra és 

a tanulásra is nagy hangsúlyt fektetnek / (pb). - In: Fejér 

megyei hírlap : a megye napilapja ISSN 0133-0403. - 49. évf. 61. 

sz. (2004. márc. 12.), p. 18. - ill. 

   A szerző neve: Parall Bálint 

   A Tóvárosi Általános Iskolában a nem testnevelés tagozatosok 

számára is heti öt sportfoglalkozást tartanak. 

 

   Levegő a Déli-sarkról : szinültig megtelt az aula Illyés Péter 

és a kiállítás hírére / (hp) ; fotó Nagy. - In: Fejér megyei 

hírlap : a megye napilapja ISSN 0133-0403. - 49. évf. 116. sz. 

(2004. máj. 19.), p. 1. - ill. 

   A szerző neve: Házi Péter. - A fotós neve: Nagy Norbert 

   A Tóvárosi Általános Iskolában az első magyar 

Antarktisz-expedíció székesfehérvári tagja Déli sarkon készített 

fotóiból nyílt kiállítás. 
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   Olvadó jövőnk titkairól. - In: Fejér megyei hírlap : a megye 

napilapja ISSN 0133-0403. - 49. évf. 123. sz. (2004. máj. 27.), 

p. 3. - ill. 

   Fehérvéri hét mell. 

   Illyés Péter a Tóvárosi Általános Iskolában élménybeszámolót 

tartott. Az expedícióról Olvadó jövő címmel könyv jelent meg. 

 

   Tárlat az iskolában / (hcs). - In: Fejér megyei hírlap : a 

megye napilapja ISSN 0133-0403. - 49. évf. 126. sz. (2004. jún. 

1.), p. 4. - ill. 

   A szerző neve: Hajnal Csilla 

   A Tóvárosi Általános Iskolában Karóczkay Ottó műveiből nyílik 

kiállítás jún. 1-jén. 

 

   Tóvárosi találka / (str). - In: Fejér megyei hírlap : a megye 

napilapja ISSN 0133-0403. - 49. évf. 132. sz. (2004. jún. 8.), p. 

4. - (Röviden) 

   A szerző neve: Töttő Rita, S. 

   Jún. 12-én negyedik alkalommal rendezik meg a Tóvárosi találka 

elnevezésű rendezvényt. 

 

   A harmincadik születésnapját ünneplő fehérvári Tóvárosi iskola 

sportvetélkedőkre várta a kis- és nagyobb 

diákokat...(Képaláírás.) / fotó Nagy. - In: Fejér megyei hírlap : 

a megye napilapja ISSN 0133-0403. - 49. évf. 219. sz. (2004. 

szept. 18.), p. 8. - ill. 

   A fotós neve: Nagy Norbert 

 

   A jubileum harmadik hete / (hk). - In: Fejér megyei hírlap : a 

megye napilapja ISSN 0133-0403. - 49. évf. 221. sz. (2004. szept. 

21.), p. 4. - (Röviden) 

   A Tóvárosi Általános Iskola 30 éves fennállása alkalmából 

szervezett rendezvénysorozat keretében szeptember 20-án művészeti 

kiállítás nyílt, 22-én nyelvdédelgető versenyt és író-olvasó 

találkozót rendeznek. 

 

   Nagy találkozások... / (hk). - In: Fejér megyei hírlap : a 

megye napilapja ISSN 0133-0403. - 49. évf. 229. sz. (2004. szept. 

30.), p. 4. - (Röviden) 

   A Tóvárosi Általános Iskola 1974-től végzett diákjait 

nosztalgia estre várják okt. 1-jén. 

 

   Régmúlt barátságok, felelevenített diákcsínyek : harmincéves a 

Tóvárosi Általános Iskola / vsz. - In: Fejér megyei hírlap : a 
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megye napilapja ISSN 0133-0403. - 49. évf. 241. sz. (2004. okt. 

14.), p. 4. - ill. 

   Fehérvári hét mell. 

   A szerző neve: Vathy Szonja 

 

   Sport és iskola együttműködése : vízisport osztály indul 

szeptembertől a Tóvárosi iskolában / (sis) ; fotó László György. 

- In: Fejér megyei hírlap : a megye napilapja ISSN 0133-0403. 

- 49. évf. 293. sz. (2004. dec. 16.), p. 14. - ill. 

   A szerző neve: Silye Sándor 

 

   Sok jó szándékú, segítőkész ember : a tiszteletbeli konzul 

hálás a Fejér megyeieknek. Mikor számolnak feladási költséget és 

mikor nem? : adakozásra kérik a székesfehérvári cégeket : több 

lap szombaton : iskoláért gyűjtenek : egy napi szórakozást / (bj, 

ma, tt). - In: Fejér megyei hírlap : a megye napilapja ISSN 

0133-0403. - 50. évf. 4. sz. (2005. jan. 6.), p. 4. 

   A Srí Lanka-i szőkőár károsultjainak megsegítésére szervezett 

akciókat, gyűjtést a Pannon Lapok Társasága, Székesfehérvár 

Megyei Jogú Város Önkormányzata, Tóvárosi Általános Iskola. 

Bokros Judit (1981-) 

Miskei Anita 

Tihanyi Tamás  

 

   Gyerekek adtak, gyerekekért / (tt). - In: Fejér megyei 

hírlap : a megye napilapja ISSN 0133-0403. - 50. évf. 17. sz. 

(2005. jan. 21.), p. 4. - (Röviden) 

   A szerző neve: Tihanyi Tamás 

   A Tóvárosi Általános Iskola tanulói zsebpénzükből 237 ezer 

forintot gyűjtöttek a délkelet-ázsiai szőkőár túlélőinek. 

 

   Újabb gyakorlóhely a főiskolásoknak / (bj). - In: Fejér megyei 

hírlap : a megye napilapja ISSN 0133-0403. - 50. évf. 80. sz. 

(2005. ápr. 7.), p. 4. - (Röviden) 

   A szerző neve: Bokros Judit 

   Ápr. 6-án együttműködési megállapodást írt alá a Kodolányi 

János Főiskola és a Tóvárosi Általános Iskola. 

 

   Megtörték a Tóváros hegemóniáját : a Széna tériek nyerték a 

diákolimpiát / fotó Pati-Nagy. - In: Fejér megyei hírlap : a 

megye napilapja ISSN 0133-0403. - 50. évf. 92. sz. (2005. ápr. 

21.), p. 3. - (Sportsarok) 

   Fehérvári hét mell. 

   A fotós neve: Pati-Nagy Bence 
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   A Majer Lajos emlékére rendezett labdarúgó diákolimpia 

eredménye. 

 

   A sok-sok edzés és versenyeztetés jutalma : a diákolimpiákon 

eredményes évet zárt a Tóváros. - In: Fejér megyei hírlap : a 

megye napilapja ISSN 0133-0403. - 50. évf. 145. sz. (2005. jún. 

23.), p. 3. - ill. - (Sportsarok) 

   Fehérvári hét mell. 

 

   Ineznek jó dolga lesz : egy nem klasszikus, de követendő 

örökbefogadás a helyi állatmenhelyen / (kn) ; fotó Gregority 

Antal. - ill. 

   A szerző neve: Kocsis Noémi 

   A Tóvárosi Általános Iskola diákönkormányzata egy kenelt 

támogat a jövőben az állatmenhelyen. 

 

   A speciális nevelés több intézményben is elérhető : a 

megyeszékhely gondot fordít a gyermekek ellátására / (kk) ; fotó 

Gregority Antal. - In: Fejér megyei hírlap : a megye napilapja 

ISSN 0133-0403. - 50. évf. 241. sz. (2005. okt. 14.), p. 5. 

- ill. 

   A szerző neve: Kovalcsik Katalin 

   Konferenciát rendeztek a városházán a Rákóczi úti óvodában 

húsz éve bevezetett nevelési módszerek alkalmazásának 

évfordulóján. Székesfehérvár sajátos nevelésű gyermekkel 

foglalkozó oktatási intézményeiről. 

 

   Séta a Bőség útján : olasz központja lett a Bella Italia 

Múzeumnak / BM. - In: Fejér megyei hírlap : a megye napilapja 

ISSN 0133-0403. - 50. évf. 216. sz. (2005. szept. 15.), p. 3. 

- ill. 

   Fehérvári hét mell. 

   "Pompei - Volt egyszer egy boldog város" néven nyílt kiállítás 

a múzeumban. A megnyitón az olasz központ igazgatója a 

kiállításokat legtöbbet látogató Tóvárosi Általános Iskola 

diákjainak az iskola kulturális rendezvényeire 50 ezer forintot 

adott át. 

Bognár Máté 

 

   Befektettek a jövőbe : szinkronúszók és vízilabdások együtt 

járnak edzésre, iskolába, tanulják az életet / Pokrovenszki 

László ; [riporter] Silye Sándor ; fotó Pati-Nagy Bence. - In: 

Fejér megyei hírlap : a megye napilapja ISSN 0133-0403. - 51. 

évf. 5. sz. (2006. jan. 6.), p. 14. - ill. 
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   Pokrovenszki László a Tóvárosi Általános Iskola igazgatója, az 

iskolában szeptemberben vízisportosztály indult. 

 

   A fehérvári Tóvárosi Általános Iskola II. korcsoportos hokisai 

... megnyerték a X. Országos Jégkorong Sulihoki Diákolimpia 

országos döntőjét... / fotó Fási László. - In: Fejér megyei 

hírlap : a megye napilapja ISSN 0133-0403. - 51. évf. 75. sz. 

(2006. márc. 30.), p. 11. - ill. 

   Képaláírás. 

 

   A világharmóniáért : negyvenöt európai fővárost érintett a 

láng / (jmé) ; fotó Fási László. - In: Fejér megyei hírlap : a 

megye napilapja ISSN 0133-0403. - 51. évf. 109. sz. (2006. máj. 

11.), p. 18. - ill. - (Bakonytól a Dunáig) 

   A szerző neve: Mező Éva, J. 

   Március elején Lisszabonból indult a fáklyás váltófutás, a 

lángot a Tóvárosi Általános Iskolában az igazgató Pokrovenszky 

László fogadta. 

 

   Rajzaikkal vitték el Fehérvár hírét a világba / (psz) ; fotó 

Gregority Antal. - In: Fejér megyei hírlap : a megye napilapja 

ISSN 0133-0403. - 51. évf. 115. sz. (2006. máj. 18.), p. 4. 

- ill. 

   A szerző neve: Pál Szabina 

   Bemutatkozik az iskolánk - sulitárlat című kiállítsorozat 

záróakkordjaként máj. 17-én a városházán 14 iskola vehetett át 

oklevelet. A Tóvárosi és a Vízivárosi Általános Iskola különdíjat 

kapott. 

 

   Gulyások, a la Tóváros / (kk). - In: Fejér megyei hírlap : a 

megye napilapja ISSN 0133-0403. - 51. évf. 127. sz. (2006. jún. 

1.), p. 8. - ill. - (Bakonytól a Dunáig) 

   A szerző neve: Kovalcsik Katalin 

   A Tóvárosi Általános Iskolában szülők, pedagógusok 

részvételével gulyásfőző versenyt rendeztek. 

 

   A Sulitárlatban részt vevő általános iskolákat díjazták. - In: 

Fehérvári polgár : Székesfehérvár Megyei Jogú Város 

Önkormányzatának ingyenes lapja : Székesfehérvár. - 12. évf. 6. 

sz. (2006. jún.), p. 22. 

   A Tóvárosi, a Vizivárosi és az Ezredéves Általános Iskola 

kapott elismerést a programsorozat ünnepélyes zárórendezvényén, a 

vároházán. 
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   Örömpercek a közoktatásban / (psz) ; fotó Fási László. - In: 

Fejér megyei hírlap : a megye napilapja ISSN 0133-0403. - 51. 

évf. 278. sz. (2006. nov. 28.), p. 4. - ill. 

   A szerző neve: Pál Szabina 

   A Tóvárosi Általános Iskola kollektívája Eötvös-díjat kapott. 

Pál Szabina 

 

   Eötvös József-emlékplakettet kaptak : a székesfehérvári 

Tóvárosi Általános Iskola. - In: Pedagógusok lapja ISSN 

0133-2260. - 62. évf. 12. sz. (2006. dec. 11.), p. 9. 

   Kiv.gy.: 14596 

 

   Tanulás, milyen fokon? : a Tóvárosi Általános Iskola 

vízisport-osztályának első két évéről / Silye Sándor ; fotó Fási 

László. - In: Fejér megyei hírlap : a megye napilapja ISSN 

0133-0403. - 52. évf. 34. sz. (2007. febr. 9.), p. 10. - ill. 

Silye Sándor 

 

   Pöttöm lovagok / (af) ; fotó Nagy Norbert. - In: Fejér megyei 

hírlap : a megye napilapja ISSN 0133-0403. - 52. évf. 96. sz. 

(2007. ápr. 25.), p. 17. - ill. 

   A szerző neve: Acsai Ferenc 

   A Vörösmarty Mihály Megyei Könyvtár gyermekkönyvtárában lovagi 

délelőttöt tartottak Szent György nap alkalmából. A Tóvárosi és a 

Herman Ottó Általános Iskola diákjainak Bencze Tamás, az I. 

András király Lovagrend nagymestere tartott bemutatót. 

 

   A sport hűséges szolgálatában : a Tóvárosi Általános Iskolában 

a mozgás szeretetére nevelik a lurkókat a tanárok / (pb). - In: 

Fejér megyei hírlap : a megye napilapja ISSN 0133-0403. - 52. 

évf. 98. sz. (2007. ápr. 27.), p. 10. 

   A szerző neve: Parall Bálint 

   Szeptembertől ismét indít vízisport osztály az iskola. 

 

   Ez a nap a sporté / (pb, bb) ; fotó Lovász Lilla. - In: Fejér 

megyei hírlap : a megye napilapja ISSN 0133-0403. - 52. évf. 120. 

sz. (2007. máj. 24.), p. 11. - ill. 

   A szerzők neve: Parall Bálint, Bobory Balázs 

   A kihívás napjának sporteseményeiről. 

 

   Ötven pedagógus-álláshely szűnik meg Székesfehérváron / Király 

Brigitta. - In: Fejér megyei napilap ISSN 1788-8689. - 1. évf. 

45. sz. (2007. jún. 22.), p. 3. - ill. 

   Jún. 21-én Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata 
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Zsabka Attila és Rába Ildikó kinevezéséről döntött. Három 

településsel intézményi társulást hoztak létre. 

 

   Sport és tanulás, csakis együtt : a Tóvárosi Általános 

Iskolában a test és a szellem pallérozása egyformán nagyon fontos 

dolog / (pb) ; fotó Fodor Tamás. - In: Fejér megyei hírlap : a 

megye napilapja ISSN 0133-0403. - 52. évf. 152. sz. (2007. júl. 

2.), p. 9. - ill. 

   A szerző neve: Parall Bálint 

 

   Tóvárosi Általános Iskola: évek óta kiemelkedő eredméynek 

/ Andics Gábor ; fotó VZ. - In: Fejér megyei napilap ISSN 

1788-8689. - 1. évf. 57. sz. (2007. júl. 6.), p. 15. - ill. 

   A fotós neve: Varju Zoltán 

 

   Testnevelők tanévnyitója : éves versenyrendszer, diákolimpia, 

nyugdíjas-búcsúztató / (sis) ; fotó Nagy Norbert. - In: Fejér 

megyei hírlap : a megye napilapja ISSN 0133-0403. - 52. évf. 209. 

sz. (2007. szept. 7.), p. 9. - ill. 

   A szerző neve: Silye Sándor 

   Szept. 6-án a Tóvárosi Általános Iskolában rendezték a 

testnevelő tanárok első találkozóját. 

 

   Fórum a Tóvárosban : fűtésszámlák, parkolási, felújítási 

gondok / (af). - In: Fejér megyei hírlap : a megye napilapja ISSN 

0133-0403. - 53. évf. 10. sz. (2008. jan. 12.), p. 4. 

   A szerző neve: Acsai Ferenc 

   Jan. 9-én lakossági fórumot tartott Pokrovenszki László a 

Tóvárosi Általánis Iskolában. 

 

   Szükségszerű javítások / (rk). - In: Fejér megyei hírlap : a 

megye napilapja ISSN 0133-0403. - 53. évf. 14. sz. (2008. jan. 

17.), p. 9. - (Bakonytól a Dunáig) 

   A szerző neve: Radocsay Kálmán 

   A Tóvárosi Általános Iskola 1974-ben épült, teljes felújításra 

szorul. 

 

   Egy nagy siker kapujában / (pb). - In: Fejér megyei hírlap : a 

megye napilapja ISSN 0133-0403. - 53. évf. 39. sz. (2008. febr. 

15.), p. 12. - ill. 

   A szerző neve: Parall Bálint 

   A játékos sor- és váltóverseny agárdi területi döntőjéből az 

országos döntőbe jutott a Tóvárosi Általános Iskola alsó 

tagozatos csapata. 
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   Testnevelés-tagozatos osztályok a Tóvárosiban / fotó Borbély 

Béla. - In: Fehérvári 7 nap : városi hetilap. - 13. évf. 8. sz. 

(2008. febr. 29.), p. 4. - ill. 

 

   Fehérből színes : Tóvárosi iskolások nyertek a harmadik városi 

falfestőversenyen / (kn) ; fotó Nagy Norbert. - In: Fejér megyei 

hírlap : a megye napilapja ISSN 0133-0403. - 53. évf. 114. sz. 

(2008. máj. 17.), p. 20. - ill. 

   A Széna Téri Általános Iskolában máj. 16-án rendezték meg a 

falfestőversenyt. 

 

   Répa, a közellenség? / Kocsis Noémi ; fotó Nagy Norbert. - In: 

Fejér megyei hírlap : a megye napilapja ISSN 0133-0403. - 55. 

évf. 221. sz. (2010. szept. 22.), p. 4. - ill. 

   A Tóvárosi Általános Iskola és a Széna Téri Általános Iskola 

vesz részt más-más módon a Startolj reggelivel! programban. 

 

   Jól látszott, tehetségekben nincs hiány : az FC Fehérvár 

tizenkét fehérvári általános iskolát hívott a Videoton utánpótlás 

kupára / (pb) ; fotó Fási László. - In: Fejér megyei hírlap : a 

megye napilapja ISSN 0133-0403. - 53. évf. 236. sz. (2008. okt. 

8.), p. 9. - ill. 

   A szerző neve: Parall Bálint 

   A tornán a 7 és 9 éves korosztályban is a Tóvárosi Általános 

Iskola csapata győzött, a Vörösmarty Általános Iskola csapata 

előtt. 

 

   Dávid Kornél és az ő büszke akadémistái : évzáróval búcsúztak 

el a szezontól / (mj) ; fotó Nagy Norbert. - In: Fejér megyei 

hírlap : a megye napilapja ISSN 0133-0403. - 58. évf. 140. sz. 

(2013. jún. 18.), p. 9. - ill. 

   A szerző neve: Matók János 

 

   Kötött tudásjárat / Móré Erzsébet ; fotó Pati-Nagy Bence. 

- In: Fejér megyei hírlap : a megye napilapja ISSN 0133-0403. 

- 53. évf. 279. sz. (2008. nov. 29.), p. 5. - ill. 

   Tartalom: Ami kötelező. - A sárkeresztesi és magyaralmási 

gyerekeket Orosz János szállítja a Tóvárosi Általános Iskolába. 

 

   Közoktatási kiválóság mintaprojekt 2008 : egy tucat fehérvári 

és egy móri intézmény nyerte el a címet / (kl) ; fotó Nagy 

Norbert. - In: Fejér megyei hírlap : a megye napilapja ISSN 

0133-0403. - 53. évf. 299. sz. (2008. dec. 23.), p. 14. - ill. 
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- (Gazdasági kalauz) 

   A szerző neve: Klecska Ernő 

   A Gazdaság Házában december 16-án európai oklevéllel 

kitüntetett oktatási intézmények. 

 

   Történetük legjobb eredményét érték le : ötödik lett a Tóváros 

3800 intézmény versenyében / Pokrovenszki László ; [riporter] 

(pb). - In: Fejér megyei hírlap : a megye napilapja ISSN 

0133-0403. - 54. évf. 45. sz. (2009. febr. 23.), p. 12. - ill. 

   A riporter neve: Parall Bálint 

   Az országos diákolimpiai pontverseny eredménye. 

 

   A Tóvárosi iskola sikere : 3800 versenyző közül az ötödik 

helyen. - In: Fehérvári 7 nap : városi hetilap. - 14. évf. 8. sz. 

(2009. febr. 27.), p. 2. - ill. 

   A Tóvárosi Általános Iskola testnevelői munkaközössége 5. 

helyezett lett a területi és országos diákolimpiai versenyeken 

elért eredmények alapján. 

 

   A második helyezés is szép eredmény : a tóvárosiak csak a 

döntőben kaptak ki / (bb). - In: Fejér megyei hírlap : a megye 

napilapja ISSN 0133-0403. - 54. évf. 135. sz. (2009. jún. 11.), 

p. 10. - ill. 

   A szerző neve: Bobory Balázs 

   A Gyirmóton rendezett IV. korcsoportos labdarúgók országos 

diákolimpiáján a tóvárosi iskola csapata második, a gárdonyi 

csapat hatodik helyezést ért el. 

 

   A még kihasználatlan helyeket szétosztják / (hb). - In: Fejér 

megyei hírlap : a megye napilapja ISSN 0133-0403. - 54. évf. 209. 

sz. (2009. szept. 7.), p. 13. 

   A magyaralmási iskolások utaztatásáról. 

Halmi Bettina 

 

   Lábtenisz: Peráék győztek / (pb) ; fotó Nagy Norbert. - In: 

Fejér megyei hírlap : a megye napilapja ISSN 0133-0403. - 54. 

évf. 302. sz. (2009. dec. 28.), p. 10. - ill. 

   A szerző neve: Parall Bálint 

   A Tóvárosi Általános Iskolában dec. 20-án páros 

lábteniszversenyt rendeztek. 

 

   Sportot "taní-tani" : testnevelésről az iskolákban, nem 

középiskolás fokon / Silye Sándor ; fotó Nagy Norbert. - In: 

Fejér megyei hírlap : a megye napilapja ISSN 0133-0403. - 55. 



14 
 

évf. 10. sz. (2010. jan. 13.), p. 10. - ill. 

   Tartalom: Eredményes ez a fajta "módszervásár". - Jan. 12-én a 

Tóvárosi Általános Iskolában tartották a testnevelők módszertani 

délutánját. 

 

   Az első tucatban a Tóvárosi Általános Iskola. - In: FehérVár : 

közéleti hetilap : Székesfehérvár hetilapja ISSN 2061-2273. 

(2010. márc. 8.), p. 11. - ill. 

   A Magyar Diáksport Szövetség rangsorában 12. a Tóvárosi 

Általános Iskola. 

 

   Kiállítás / fotó Borbély Béla. - In: Fehérvári 7 nap : városi 

hetilap. - 15. évf. 15. sz. (2010. ápr. 16.), p. 1. - ill. 

   Szelíd és vad orchideák címmel nyílt meg a Tóvárosi Általános 

Iskolában Magyarné Gombás Mónika festőművész kiállítása. 

 

   A legAKTIVabbak a tóvárosiak : a sportiskola tanoncai nyerték 

az ARAK által szervezett városi tehetségkutatót / (pb) ; fotó 

Koppán Viktor. - In: Fejér megyei hírlap : a megye napilapja ISSN 

0133-0403. - 55. évf. 102. sz. (2010. máj. 4.), p. 9. - ill. 

   A szerző neve: Parall Bálint 

   A Köfém Sportcsarnokban május 2-án rendezett atlétikai 

tehetségkutató verseny helyezettjei. 

 

   A Tóvárosi a legAKTÍVabb iskola : véget ért az első ARAK AKTÍV 

versenysorozat / Török Péter. - In: FehérVár : közéleti hetilap : 

Székesfehérvár hetilapja ISSN 2061-2273. (2010. máj. 3.), p. 14. 

- ill. 

 

   Bronzérem és különdíjak / (ha). - In: Fejér megyei hírlap : a 

megye napilapja ISSN 0133-0403. - 55. évf. 131. sz. (2010. jún. 

8.), p. 10. - ill. 

   A Tóvárosi Általános Iskola I. korcsoportos csapata harmadik 

lett a országos labdarúgó-diákolimpia döntőjében. 

 

   Széchenyis és tóvárosi sikerek : mindkét fehérvári iskola 

eredményes évet zárt / (pb). - In: Fejér megyei hírlap : a megye 

napilapja ISSN 0133-0403. - 55. évf. 133. sz. (2010. jún. 10.), 

p. 9. - ill. 

   A szerző neve: Parall Bálint 

 

   Szüreti vendégség az iskolában / (jmé) ; fotó Nagy Norbert. 

- In: Fejér megyei hírlap : a megye napilapja ISSN 0133-0403. 

- 55. évf. 240. sz. (2010. okt. 14.), p. 7. - ill. - (Bakonytól a 
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Dunáig) 

   A szerző neve: Mező Éva, J. 

   Szüreti szokásokat, hagyományokat mutattak be a Kodály 

iskolában. 

 

   Iskolaotthonos oktatás egy székesfehérvári iskolában 

/ Horváthné Zilahy Ágnes. - In: Tanító : módszertani folyóirat 

ISSN 0496-8387. - 48. évf. 8. sz. (2010. okt.), p. 25-27. 

 

   A név huszonhat éve kötelez : a Tóvárosi Általános Iskola 

ezúttal is eredményes évet zárt / (pb). - In: Fejér megyei 

hírlap : a megye napilapja ISSN 0133-0403. - 55. évf. 276. sz. 

(2010. nov. 27.), p. 18. - ill. 

   A szerző neve: Parall Bálint 

   A Tóvárosi Általános Iskola az általános iskolák országos 

rangsorában 9. lett a sporteredmények alapján. 

 

   Idősek is elkezdik / Kocsis Noémi ; fotó Koppán Vikktor. - In: 

Fejér megyei hírlap : a megye napilapja ISSN 0133-0403. - 56. 

évf. 13. sz. (2011. jan. 17.), p. 13. - ill. 

   A Tóvárosi Általános Iskola tornatermében a városi sportiroda 

szervezésében nyugdíjas gyógytorna-program indult. 

 

   Itthon a kilencedikek : a Tóvárosi Általános Iskola sportban a 

legjobb tíz között / (pb) ; fotó Pati-Nagy Bence. - In: Fejér 

megyei hírlap : a megye napilapja ISSN 0133-0403. - 56. évf. 25. 

sz. (2011. jan. 31.), p. 9. - ill. 

   A szerző neve: Parall Bálint 

 

   Focitorna gmündi diákokkal / (kk). - In: Fejér megyei hírlap : 

a megye napilapja ISSN 0133-0403. - 56. évf. 58. sz. (2011. márc. 

10.), p. 16. - (Bakonytól a Dunáig) 

   A szerző neve: Kovalcsik Katalin 

   A Tóvárosi Általános Iskolában február végén rendezett 

futballtornára három csapat érkezett Schwäbisch Gmündből. 

 

   Iskola a határon : csökkent a jelentkezők száma a testnevelés 

tagozaton / Szűcsné Sajtos Katalin ; [riporter] Silye Sándor ; 

fotó Pati-Nagy Bence. - In: Fejér megyei hírlap : a megye 

napilapja ISSN 0133-0403. - 56. évf. 81. sz. (2011. ápr. 7.), p. 

14. - ill. 

   Riport a Tóvárosi Általános Iskola igazgatónőjével. 
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   A sikersztori folytatódott : a Tóvárosi és a Hétvezér lett a 

legAKTÍVabb / Káldor András ; fotó Borbély Béla. - In: Fehérvári 

7 nap : városi hetilap. - 16. évf. 16. sz. (2011. ápr. 22.), p. 

15. - ill. 

   Az Alba Regia Atlétikai Klub harmadik alkalommal rendezett 

atlétikai kiválasztó versenysorozatot a székesfehérvári általános 

iskolákban. 

 

   Aktív ARAK-os év : Tóváros, Hétvezér a győztes, a többi meg 

nyertes / Silye Sándor ; fotó Fási László. - In: Fejér megyei 

hírlap : a megye napilapja ISSN 0133-0403. - 56. évf. 98. sz. 

(2011. ápr. 28.), p. 13. - ill. 

   Harmadik alkalommal rendezett a lekAKTIVabb iskola címért 

versenyt a sportegyesület. 

 

   Tóvárosi sportsikerek / (kk). - In: Fejér megyei hírlap : a 

megye napilapja ISSN 0133-0403. - 56. évf. 134. sz. (2011. jún. 

9.), p. 8. - (Bakonytól a Dunáig) 

   A szerző neve: Kovalcsik Katalin 

   A Tóvárosi Általános Iskola legjobb sportolóinak neve felkerül 

az iskola márványtáblájára. 

 

   Mi lesz a Bregyóval? : az utánpótlás-nevelés központja lehet a 

sportcentrum / Házi Péter ; fotó Koppán Viktor. - In: Fejér 

megyei hírlap : a megye napilapja ISSN 0133-0403. - 56. évf. 152. 

sz. (2011. júl. 1.), p. 4. - ill. 

   A székesfehérvári képviselő-testület június 30-án elfogadta az 

új bérlakásrendeletet, oktatási intézmények vezetőinek 

kinevezéséről döntött. A képviselők elfogadták a 

sportlétesítmény-fejlesztési tervet. 

 

   Tóvárosi siker a döntőben / (sis) ; fotó Nagy Norbert. - In: 

Fejér megyei hírlap : a megye napilapja ISSN 0133-0403. - 56. 

évf. 286. sz. (2011. dec. 7.), p. 9. - ill. 

   A szerző neve: Silye Sándor 

   A Tóvárosi Általános Iskolában megrendezett városi diákolimpia 

eredményei. 

 

   Nem csak sportsikerek : a közösségformálás eszköztára a 

Tóvárosban / (zsf). - In: Fejér megyei hírlap : a megye napilapja 

ISSN 0133-0403. - 57. évf. 4. sz. (2012. jan. 5.), p. 11. - ill. 

- (Lakóhelyünk - Székesfehérvár és környéke) 

   A szerző neve: Zsigó Ferenc 
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   Emlékezetes futballal / (ka). - In: Fejér megyei hírlap : a 

megye napilapja ISSN 0133-0403. - 57. évf. 27. sz. (2012. febr. 

1.), p. 9. 

   Jan. 28-án megrendezték a 3. Takács Attila labdarúgó 

Emléktornát. 

 

   Díjazott színjátszók / (gg). - In: Fejér megyei hírlap : a 

megye napilapja ISSN 0133-0403. - 57. évf. 46. sz. (2012. febr. 

23.), p. 7. 

   A szerző neve: Gábor Gina 

   A Tóvárosi Általános Iskola ötödik osztályos csapata első 

helyezést ért el az országos német színjátszó versenyen. 

 

   "Játszani is engedd..." : az olimpiai projekt napja volt 

szombaton a Tóvárosi iskolában / Silye Sándor ; fotó Pati-Nagy 

Bence. - In: Fejér megyei hírlap : a megye napilapja ISSN 

0133-0403. - 57. évf. 95. sz. (2012. ápr. 23.), p. 3. - ill. 

 

   Olimpia és nevelés / Látrányi Viktória. - In: FehérVár : 

közéleti hetilap : Székesfehérvár hetilapja ISSN 2061-2273. 

(2012. máj. 7.), p. 13. - ill. 

   A Tóvárosi Általános Iskolában olimpiatörténeti 

vándorkiállítás látható. 

 

   Második lett a Tóvárosi csapat / (mj) ; fotó Gregority Antal. 

- In: Fejér megyei hírlap : a megye napilapja ISSN 0133-0403. 

- 57. évf. 122. sz. (2012. máj. 25.), p. 9. - ill. 

   A szerző neve: Matók János 

   Az iskola 5-6. osztályos lány kézilabda csapata a diákolimpia 

elődöntőjében versenyeztek. 

 

   Küzdöttek a tóvárosi iskolások / (str). - In: Fejér megyei 

hírlap : a megye napilapja ISSN 0133-0403. - 57. évf. 150. sz. 

(2012. jún. 28.), p. 4. 

   A szerző neve: Töttő Rita, S. 

   Az Opolében rendezett nemzetközi labdarúgó-tornán vett részt 

az iskola csapata. 

 

   Megújult intézmények, kezdődő tanév / Nagy Zoltán Péter, Szabó 

Miklós Bence ; fotó Simon Erika. - In: FehérVár : közéleti 

hetilap : Székesfehérvár hetilapja ISSN 2061-2273. (2012. szept. 

3.), p. 3. - ill. 
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   Diákújságírók a szerkesztőségben / (zsf) ; fotó Lovász Lilla. 

- In: Fejér megyei hírlap : a megye napilapja ISSN 0133-0403. 

- 57. évf. 238. sz. (2012. okt. 10.), p. 3. - ill. 

   A szerző neve: Zsigó Ferenc 

   A Tóvárosi Általános Iskola iskolaújságjának diákújságírói 

látogattak el a Fejér Megyei Hírlap szerkesztőségébe. 

 

   A kémiai szertár előírt rendje : az oktatási intézményekben is 

szigorúan szabályozott az anyagkezelés / Zsigó Ferenc ; fotó 

Lovász Lilla. - In: Fejér megyei hírlap : a megye napilapja ISSN 

0133-0403. - 57. évf. 273. sz. (2012. nov. 22.), p. 6. - ill. 

   Szűcsné Sajtos Katalin, a Tóvárosi Általános Iskola 

igazgatónője a veszélyes anyagok iskolai tárolásáról. 

 

   András-napi vigalom / (zsf) ; fotó Perjési Péter. - In: Fejér 

megyei hírlap : a megye napilapja ISSN 0133-0403. - 57. évf. 285. 

sz. (2012. dec. 6.), p. 13. - ill. - (Lakóhelyünk - 

Székesfehérvár és környéke) 

   A szerző neve: Zsigó Ferenc 

 

   Kóstoló az iskolából / (sl) ; fotó Lovász Lilla. - In: Fejér 

megyei hírlap : a megye napilapja ISSN 0133-0403. - 58. évf. 26. 

sz. (2013. jan. 31.), p. 16. - ill. 

   A szerző neve: Sebestyén Lilla 

   A Tóvárosi iskolában Ovi-olimpiát rendeztek január 30-án. 

 

   Szépen beszélő diákok / (ek) ; fotó Lovász Lilla. - In: Fejér 

megyei hírlap : a megye napilapja ISSN 0133-0403. - 58. évf. 39. 

sz. (2013. febr. 15.), p. 5. - ill. 

   A szerző neve: Kajdi Erika 

   Az István Király Általános Iskolában tartották február 14-én a 

Kazinczy versenyt. A verseny győzteseinek névsora. 

 

   Felmérik, mennyit sportolnak / (hp). - In: Fejér megyei 

hírlap : a megye napilapja ISSN 0133-0403. - 58. évf. 73. sz. 

(2013. márc. 28.), p. 4. 

   A szerző neve: Házi Péter 

   Három oktatási intézményben végeznek felmérést 

Székesfehérváron. 

 

 

   Sportiskolák tóvárosi találkozója / Somos Zoltán ; fotó Kiss 

László. - In: FehérVár : közéleti hetilap : Székesfehérvár 

hetilapja ISSN 2061-2273. (2013. ápr. 2.), p. 13. - ill. 
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   13 dunántúli sportiskola vett részt a Tóvárosi Általános 

Iskolában rendezett regionális szakmai napon. 

 

   A tinik fociztak : német partneriskola csapata is játszott 

/ (kn) ; fotó Pati-Nagy Bence. - In: Fejér megyei hírlap : a 

megye napilapja ISSN 0133-0403. - 58. évf. 87. sz. (2013. ápr. 

15.), p. 16. - ill. 

   A szerző neve: Kocsis Noémi 

   Tini Kupát rendezett a Tóvárosi Általános Iskola április 

12-én. 

 

   Óriások országában / (kn) ; fotó Lovász Lilla. - In: Fejér 

megyei hírlap : a megye napilapja ISSN 0133-0403. - 58. évf. 98. 

sz. (2013. ápr. 27.), p. 7. - ill. 

   A szerző neve: Kocsis Noémi 

   A Tóvárosi Általános Iskola ötödik alkalommal szervezett 

irodalmi vetélkedőt Petőfi János vitézéből a Petőfi parkban. 

 

   Interaktív séta Tündérországban / Vakler Lajos. - In: 

FehérVár : közéleti hetilap : Székesfehérvár hetilapja ISSN 

2061-2273. (2013. ápr. 29.), p. 13. - ill. 

   Petőfi Sándor: János vitéz c. művéből rendezett irodalmi 

vetélkedőn 14 iskola csapata mérkőzött meg egymással a János 

vitéz parkban. 

 

   Rájuk számítunk / (tt) ; fotó Gregority Antal. - In: Fejér 

megyei hírlap : a megye napilapja ISSN 0133-0403. - 58. évf. 103. 

sz. (2013. máj. 4.), p. 16. - ill. 

   A szerző neve: Tihanyi Tamás 

   Nyílt laktanyai napot tartott a Magyar Honvédség. 93. Petőfi 

Sándor Vegyivédelmi Zászlóalj. 

 

   Idén is Tóváros a legAKTIVabb / Kaiser Tamás ; fotó Simon 

Erika. - In: FehérVár : közéleti hetilap : Székesfehérvár 

hetilapja ISSN 2061-2273. (2013. ápr. 15.), p. 13. - ill. 

   A Köfém sportcsarnokban megrendezett ARAK-AKTÍV döntőjéről. 

 

   Olimpia és nevelés a Vasváriban / Bácskai Gergely. - In: 

FehérVár : közéleti hetilap : Székesfehérvár hetilapja ISSN 

2061-2273. (2013. máj. 13.), p. 28. - ill. 

   A Vasvári Pál Általános Iskolába érkezett a Magyar Sportmúzeum 

"Olimpia és nevelés" című vándorkiállítása. 
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   Mert összetartozunk : összetartTÓ váltófutás / (szz, ek) ; 

fotó Nagy Norbert, Lovász Lilla. - In: Fejér megyei hírlap : a 

megye napilapja ISSN 0133-0403. - 58. évf. 129. sz. (2013. jún. 

5.), p. 1., 3. - ill. 

   A szerző neve: Szabó Zoltán, Kajdi Erika 

   A Nemzeti Összetartozás Napja alkalmából megemlékezést és 

futóversenyt tartottak. 

 

   A kosárlabda akadémia évzárója : Dávid Kornél és az ő büszke 

akadémistái / (mj) ; fotó Nagy Norbert. - In: Fejér megyei 

hírlap : a megye napilapja ISSN 0133-0403. - 58. évf. 140. sz. 

(2013. jún. 18.), p. 1., 9. - ill. 

   A szerző neve: Matók János 

 

   Együttes erővel szépült az iskola / (ek) ; fotó Koppán Viktor. 

- In: Fejér megyei hírlap : a megye napilapja ISSN 0133-0403. 

- 58. évf. 197. sz. (2013. aug. 24.), p. 5. - ill. 

   A szerző neve: Kajdi Erika 

   Fennállásának 40 éves évfordulójára készül a Tóvárosi 

Általános Iskola, a szülők és tanárok önkéntes munkában festették 

ki a belső tereket. 

 

   Látványos fejlődések / (ek) ; fotó Tósoki Attila. - In: Fejér 

megyei hírlap : a megye napilapja ISSN 0133-0403. - 58. évf. 208. 

sz. (2013. szept. 6.), p. 5. - ill. 

   A szerző neve: Kajdi Erika 

 

   Tóvárosi iskola: vízben is otthonosak / Somos Zoltán ; fotó 

Kiss Tibor. - In: FehérVár : közéleti hetilap : Székesfehérvár 

hetilapja ISSN 2061-2273. (2013. febr. 11.), p. 13. - ill. 

   Febr. 9-én a Csitáry G. Emil Uszodában tartotta vízi 

sportnapját a Tóvárosi Általános Iskola. Az intézmény testnevelés 

tagozatos osztályainak sporttevékenységéről. 

 

   Gárdonyira emlékeztek / (sl) ; fotó Tósoki Attila. - In: Fejér 

megyei hírlap : a megye napilapja ISSN 0133-0403. - 58. évf. 248. 

sz. (2013. okt. 24.), p. 5. - ill. 

   A szerző neve: Sebestyén Lilla 

   A Vörösmarty Mihály Könyvtár Sziget utcai Tagkönyvtára és az 

I. András Lovagrend okt. 22-én Gárdonyi Gézára emlékezett. 

 

   Győztes csak egy volt, de nyertes az kilenc... : a Tóvárosi 

Álatlános Iskola csapata nyerte a nyolcadik ARAK AKTÍV viadalnak 

a döntőjét / (sis) ; fotó Lovász Lilla. - In: Fejér megyei 
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hírlap : a megye napilapja ISSN 0133-0403. - 58. évf. 268. sz. 

(2013. nov. 18.), p. 9. - ill. 

   A szerző neve: Silye Sándor 

 

   A Tóvárosi a győztes : nagy siker volt az FMH diákolimpiai 

döntő / Matók János ; fotó Tósoki Attila. - In: Vasárnapi Fejér 

megyei hírlap ISSN 1786-7703. - 14. évf. 45. sz. (2013. nov. 

24.), p. 11. - ill. 

 

   A Tóvárosi iskola sikere a diákolimpián / (mj) ; fotó Tósoki 

Attila. - In: Fejér megyei hírlap : a megye napilapja ISSN 

0133-0403. - 58. évf. 274. sz. (2013. nov. 25.), p. 3. - ill. 

   A szerző neve: Matók János 

   Nov. 23-án nyolc székesfehérvári oktatási intézmény csapatai 

versenyeztek a Tóvárosi Általános Iskolában megrendezett 

diákolimpián. Az eredmények. 

 

   A Mikulás vendégei / (tr) ; fotó Tósoki Attila. - In: Fejér 

megyei hírlap : a megye napilapja ISSN 0133-0403. - 58. évf. 287. 

sz. (2013. dec. 10.), p. 5. - ill. 

   A szerző neve: Tribolt Lajos 

   Herczog Edit rajzpályázatot hirdetett általános iskolások 

számára. 

 

   Nemcsak tornatermek : ízületkímélő padlók : idősebbek is 

használhatják majd a tornatermeket / Házi Péter ; Koppán Viktor. 

- In: Fejér megyei hírlap : a megye napilapja ISSN 0133-0403. 

- 59. évf. 6. sz. (2014. jan. 8.), p. 1., 3. 

   Négy általános iskola tornatermét újítják fel pályázati 

pénzből Székesfehérváron. A Dávid Kornél Kosárlabda Alapítványnak 

köszönhetően korszerű sportpadlót kapnak az intézmények. 

 

   A csörgőlabda : Orsós Zsolt, a szolidaritás nagykövete 

Székesfehérváron / (zsf), Káldor András ; fotó Tósoki Attila. 

- In: Fejér megyei hírlap : a megye napilapja ISSN 0133-0403. 

- 59. évf. 23. sz. (2014. jan. 28.), p. 1., 9. - ill. 

   A szerző neve: Zsigó Ferenc 

   Orsós Zsolt rendhagyó osztályfőnöki órát tartott a Tóvárosi 

Általános Iskolában. 

 

   Középpontban a sport : kézis és kosaras osztály indul a 

Tóvárosban / (zsf). - In: Fejér megyei hírlap : a megye napilapja 

ISSN 0133-0403. - 59. évf. 22. sz. (2014. jan. 27.), p. 20. 

- ill. - (Mozaik) 
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   A szerző neve: Zsigó Ferenc 

 

   Más szemmel - szem nélkül / Gáspár Péter ; fotó Simon Erika. 

- In: FehérVár : közéleti hetilap : Székesfehérvár hetilapja ISSN 

2061-2273. (2014. febr. 3.), p. 8. - ill. 

   Rendhagyó osztályfőnöki óra keretében Orsós Zsolt 

paraolimpikon látogatott el a székesfehérvári Tóvárosi Általános 

Iskolába. A diákok kipróbálhatták a látássérültek csörgőlabda 

sportját is. 

 

   "Földön, vízen..." : uszodai sportnapra várják ma [febr. 8] a 

kicsiket / (zsf) ; fotó Tósoki Attila. - In: Fejér megyei 

hírlap : a megye napilapja ISSN 0133-0403. - 59. évf. 33. sz. 

(2014. febr. 8.), p. 16. - ill. 

   A szerző neve: Zsigó Ferenc 

 

   A labda okoz örömet : a Tóvárosi suli az első nyertese az Alba 

Ligának / (bb), Káldor András ; fotó Koppán Viktor. - In: Fejér 

megyei hírlap : a megye napilapja ISSN 0133-0403. - 59. évf. 41. 

sz. (2014. febr. 18.), p. 1., 9. - ill. 

   A szerző neve: Bobory Balázs 

 

   Egészséges lábak  / (hp). - In: Fejér megyei hírlap : a megye 

napilapja ISSN 0133-0403. - 59. évf. 43. sz. (2014. febr. 20.), 

p. 11. - ill. - (Lakóhelyünk - Székesfehérvár és környéke) 

   A szerző neve: Házi Péter 

   A Tóvárosi Általános Iskolából érkezett a legtöbb rajz egy 

szaküzlet pályázati felhívására, elismerésként ingyenesen 

megvizsgálják a gyerekek lábát. 

 

   Rajzokkal az egészséges lábakért / Látrányi Viktória ; fotó 

Sipos Erika. - In: FehérVár : közéleti hetilap : Székesfehérvár 

hetilapja ISSN 2061-2273. (2014. febr. 24.), p. 8. - ill. 

   A székesfehérvári Glória Cipő Ortopéd és Gyógyászati Szaküzlet 

rajzpályázatot hirdetett óvodások és kisiskolások részére. A 

nyertesek különdíja egy ortopédiai szűrővizsgálat volt. 

 

   Eredményes a Tóvárosi iskola / (bb) ; fotó Horváth Renáta. 

- In: Fejér megyei hírlap : a megye napilapja ISSN 0133-0403. 

- 59. évf. 50. sz. (2014. febr. 28.), p. 11. - ill. 

   A szerző neve: Bobory Balázs 

   A Tóvárosi iskola az országos diákolimpiai összesítésben 12. 

helyezést ért el. 
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   A matrica rajta van, de kitakarítva nincs : a Széna téri 

iskolában lesz az új tekepálya / (sl) ; fotó Tósoki Attila. - In: 

Fejér megyei hírlap : a megye napilapja ISSN 0133-0403. - 59. 

évf. 57. sz. (2014. márc. 8.), p. 4. - ill. 

   A szerző neve: Sebestyén Lilla 

   Mészáros Attila a Tóvárosi Általános Iskolában tartott 

lakossági fórumot. 

 

   Fődíj és különdíj : német nyelven "színészkedtek" a Tóvárosi 

diákjai / (zsf). - In: Fejér megyei hírlap : a megye napilapja 

ISSN 0133-0403. - 59. évf. 80. sz. (2014. ápr. 5.), p. 18. - ill. 

- (Mozaik) 

   A szerző neve: Zsigó Ferenc 

   Az Osztrák Intézet szervezésében Budapesten lezajlott országos 

színjátszó versenyen a székesfehérvári Tóvárosi Általános Iskola 

csapata első helyezést ért el. 

 

   Továbbra is fölényben a Tóvárosi csapata : az eddigi kilenc 

döntőből nyolcszor voltak a legAKTÍVabb atlétikai játékosok az 

iskola gyerekei / (sis) ; fotó Lovász Lilla. - In: Fejér megyei 

hírlap : a megye napilapja ISSN 0133-0403. - 59. évf. 82. sz. 

(2014. ápr. 8.), p. 10. - ill. 

   A szerző neve: Silye Sándor 

   A 9. ARAK Aktív végeredménye. 

 

   Fénycsatornák a tetőn : alacsony hajlásszögű, könnyű szerkezet 

a megoldás / Gerencsér Péter ; [riporter] (str). - In: Fejér 

megyei hírlap : a megye napilapja ISSN 0133-0403. - 59. évf. 84. 

sz. (2014. ápr. 10.), p. 14. - ill. 

   A riporter neve: S. Töttő Rita 

   Új eljárással szigetelik a Tóvárosi Általános Iskola lapos 

tetőzetét Székesfehérváron. Beszélgetés a munkát végző cég 

vezetőjével. 

 

   Madarak kiállítása / (tt) ; fotó Lovász Lilla. - In: Fejér 

megyei hírlap : a megye napilapja ISSN 0133-0403. - 59. évf. 90. 

sz. (2014. ápr. 17.), p. 15. - ill. 

   A szerző neve: Tihanyi Tamás 

   A Vadmadárkórház rajzpályázatára érkezett alkotásokból 

vándorkiállítást állítottak össze. 

 

   Fehérvári futók országos sikere / (zsf). - In: Fejér megyei 

hírlap : a megye napilapja ISSN 0133-0403. - 59. évf. 91. sz. 

(2014. ápr. 18.), p. 10. - (Röviden) 
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   A szerző neve: Zsigó Ferenc 

   A Tóvárosi Általános Iskola futói a diákolimpián 

korcsoportjukban a 2. helyen végeztek. 

 

   Udvarhölgy lett Evelinből / (kn) ; fotó Flaskár Zsuzsanna. 

- In: Fejér megyei hírlap : a megye napilapja ISSN 0133-0403. 

- 59. évf. 103. sz. (2014. máj. 5.), p. 3. - ill. 

   A szerző neve: Kocsis Noémi 

   Hajdú Evelin, a Tóvárosi Általános Iskola diákja a 

tiniszépség-világversenyen udvarhölgy lett. 

 

 

 

 Készült 2014-ben. 
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