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Köszöntünk Benneteket! 

   A tanév elejétől arra vállalkoztunk, hogy megszínesítsük napjaitokat, a szabadidőben hasznos és 

érdekes programokat szervezzünk! Tartsatok velünk a rendezvényeken, s támogassatok minket 

törekvéseinkben!  

 

 

 

  

DIÁKÖNKORMÁNYZAT 

2019. 

1. osztály: Jenei Franciska- Csóré Dorina 

2. osztály: Tóth Réka- Gömbös Luca 

3. osztály: Dudli Roland- Kolompár Balázs 

4. osztály: Gyöngyösi Jázmin- Majdán Kristóf 

              Batyk: Vamper Noémi- Dormán Barnabás 

5. osztály: Edőcs Nóra- Horváth Hanna 

6. osztály: Mike Boglárka- Varga Marcell 

7. osztály: Ágh Laura Petra- Szigethy József 

8. osztály: Kolompár Máté- Dömötör György 

 

DÖK elnök: Bartha Zsófia 
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A pontozás során 10-10 pont adható a következőkre: a terem megjelenése, dekoráció, szellőztetés, 

tábla, padok- terem rendezettsége, a virágok ill. azok gondozottsága. Max. 50 pont érhető el. 

TISZTASÁGI VERSENY 
OKTÓBER hónap 

1.OSZTÁLY 40 pont 
 
 

2. OSZTÁLY 42 pont 
 

3. OSZTÁLY 38 pont 

4. OSZTÁLY 42 pont 

5. OSZTÁLY 38 pont 

6. OSZTÁLY 30 pont 

7. OSZTÁLY 37 pont 

8. OSZTÁLY 28 pont 

 
Varga Marcell- Bartha Zsófia 
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ŐSZI ÍZEK 

   Itt az ideje a termések betakarításának, a megérett gyümölcsök felhasználásának.  

A legnépszerűbb finomságokból készítettünk kóstolót a 2. osztály termében. Előzetesen 

megbeszéltük, hogy ki mivel tud hozzájárulni a főzőcskéhez, így készülhetett a töltött- a 

bundás alma valamint a gyümölcssaláta. Már alig vártuk, hogy nekifoghassunk a 

műveletekhez! Tisztítottunk, aprítottunk, kevertünk, sütöttünk és végül egy jót falatoztunk! 

Javasoljuk nektek is, hogy a következő hetekben hozzánk hasonlóan élvezettel készítsétek és 

kóstolgassátok az ősz ízeit!  

 

 

 

cikk, fotó: PSz. 
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VERSAJÁNLÓ 

    Fogadjátok sok szeretettel a meleg őszi napokra visszagondolva ezt a verset! 

Gani Zsuzsanna 

 

Szívemben megcsillant az ősz 

Szívemben megcsillant az ősz, 

meleg színeivel átölelt. 

Lelkemben rigók zenéltek, 

derűs béke hozott örömet. 

 

Szívemben megcsillant az ősz, 

harmatos pókhálón megpihent. 

Földre rozsdás könnyek hulltak, 

lassacskán álmos lett a liget. 

 

Szívemben megcsillant az ősz, 

rám nézett, bágyadtan mosolygott. 

Láttam, orcája halovány, 

vajon talán belázasodott? 

 

Szívemben megcsillant az ősz: 

- Ó, nézd! Jaj, sebesen jő az éj! 

Lámpás kanócát meggyújtom, 

égre nézek, sóhajos az éj. 

 

Szívemben megcsillant az ősz, 

bennem csodás emlékek égnek. 

Elfojtott könnycsepp buggyant ki: 

segíts rögös utamon, kérlek 

 

 

Cikk: Dudli Dzsenifer 6.o.      kép: Pinterest 

 

 

 

https://www.poet.hu/szerzo/Gani_Zsuzsanna
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Diáknap 

 

  Szeptember 27-én, reggel az elsősök ünneplőbe jöttek. Az osztályokba csak az első három 

óra volt megtartva. Órák után következett az elsős avatás. Mike Boglárka előmondta az elősök 

esküjét. A kis diákok ügyesen visszamondták. Így iskolánk diákpolgárává váltak. A 8. osztálytól 

szép ajándékokat vehettek át.  

A folytatásban a diákelnök választásra került sor. A nyolcadikasok közül 2 tanuló jelentkezett 

erre a posztra: Bartha Zsófia és Kolompár Máté. Mind a ketten izgalmas dolgokat, 

programokat ajánlottak. Osztályonként szavaztunk, hogy kit is támogatunk. Az eredmény 

kihirdetésekor gratuláltunk Bartha Zsófinak, aki megnyerte a diákelnökséget! 

A délután a sportté volt. Sportágválasztóban volt aki focizott, mások kosaraztak, tekéztek, 

sakkoztak, logikai játékokat oldottak meg. Jól telt ez a nap, sok fontos dologra kerítettünk sort! 

  

  

fotó: PSz. 
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Kedves elsősök! 

   Örülünk, hogy most már a Türjei Szent László Általános Iskola diákjai vagytok. Az eskütöket 

tartsátok be! 

ESKÜ: 

Fogadom, hogy kisdiákként 

jól végzem feladatom. 

Gyűjtöm a dicséreteket, 

Mindig szorgalmas leszek. 

Tanítóimra figyelek, 

órákon pontosan felelek. 

Mint minden rendes kisgyerek 

használom az eszemet. 

Kedves leszek veletek, 

nem szórom szét a szemetet. 

Mivel nyúl nem vagyok, 

a folyosón nem szaladok. 

Szünetben nem ordítok, 

oroszlánnak be nem állok. 

Kitartóan azon leszek, 

hogy iskolám büszkesége legyek. 

 

Cikk: Horváth Brigitta 6.o.  Kocsis Viktória 8.o. 
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Őszi népszokások, hiedelmek 

Szeptember 

Régi magyar nevét a hónap végén ünnepelt arkangyalról kapta, ezért nevezik Szent 
Mihály havának. Az őszi ünnepi szokások, hiedelmek is minden esetben a 
termékenység fokozását, az egészség megóvását és védelmét szolgálták. 

Szeptember 1-je Szent Egyed napja, a meteorológiai ősz kezdete. A néphagyomány 
is az őszkezdő napot látja benne. Úgy tartották, az Egyed-napi jó idő kellemes őszt 
és jó bort ígér. 

Szeptember 8-án az egyházban Szűz Mária születésnapját ünnepeljük. Az ünnep 
neve Kisasszony napja, Kisboldogasszony ünnepe. Ezen a napon a csallóközi 
lányoknak, asszonyoknak nem volt szabad dolgozniuk. A tilalom főként a szövésre 
és a fonásra vonatkozott. Kisasszony napja országszerte búcsújáró nap volt. A felső-
csallóközi falvak lakosai ilyenkor gyalogosan zarándokoltak el Szentantalra (Bacsfa) 
a segítő Szűz Máriához. 

Szeptember 29-e Szent Mihály arkangyal megjelenésének ünnepe. A népi 
hagyomány főként a gazdasági életre vonatkozó hiedelmeket, szokásokat, időjárási 
megfigyeléseket hozza összefüggésbe ezzel a nappal. Ezen a napon hajtották be a 
jószágot a mezőről és a nyári szállásokból az istállókba. A szolgákat is ezen a napon 
fogadták meg, s a pásztorok is ekkor tartották évi kerülőjük egyikét. A pásztorok 
évente négyszer kerülhettek a faluban, hogy járandóságot szedjenek. Mihály napján 
kívül november 11-én, azaz Márton-napkor, karácsonykor és húsvétkor. A Mihály-
napi idő már a jövő évet vetíti elő. Az e napon összebújva fekvő gulya kemény, hideg 
tél beköszöntét jelzi. A csallóköziek azt is megfigyelték, hogy a Mihály-napot követő 
égzengés, villámlás a tél folyamán rossz időt ígér. Ha ekkor északi szél fúj, kemény 
telet, sok havat hoz. 

Október 

Bár az ünnep csak a következő hónap elsejére esik, az év 10. hónapját a régi 
naptárakban Mindenszentek havaként találjuk. Az egyház ezt a hónapot – májushoz 
hasonlóan – Szűz Mária tiszteletének szenteli. 

Október 7-én van a Rózsafüzér Királynéja, azaz a Szent Olvasó ünnepe. A 
csallóköziek szerint az e napon elmondott Szent Olvasó biztos segítség mind lelki, 
mind anyagi szempontból. Másnap, 8-án ünnepli a magyar egyház a Magyarok 
Nagyasszonya napját. A magyarság István kora óta tiszteli így Szűz Máriát. A 
millennium idején XIII. Leó pápa engedélyezte megünneplését külön Magyarország 
részére. A népi megfigyelések szerint ha ezen az ünnepen egész nap süt a nap, a 
következő év tavaszán szintén sok napsütésben lesz részünk. Október 20-a Szent 
Vendel ünnepe. A legenda szerint Vendel ír királyfi volt, s mint római zarándok, 
pásztorként elszegődött egy gazdához. Ezért tartják őt a pásztorok védőszentjének. 
Szobrát, melyen rendszerint pásztorbottal, kis báránykát magához ölelve ábrázolták, 
szinte az összes csallóközi falu végén felállították. 

 

November 

Régi magyar nevén Szent András hava. 
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November első napján ünnepli az egyház azokat a szenteket, akik saját nevükön 
nem szerepelnek a naptárban. Mindenszentek délutánján – épp úgy, mint ma – tele 
voltak a temetők a sírokat díszítő hozzátartozókkal, este pedig azokkal, akik gyertyát 
gyújtottak a megholtak lelki üdvéért. A sírokon égő gyertyák fénye az örök 
világosságot jelképezi. 

Másnap, 2-án van Halottak napja, a tisztítótűzben szenvedő lelkek 
emléknapja. Ehhez a naphoz több tiltó szokás is kapcsolódik. Az ünnep hetében tilos 
volt mosni, meszelni vagy fokhagymát ültetni. A Felső-Duna mentén hitték, hogy a 
halottak hetében a család megholt tagjai is hazalátogatnak, ezért e héten 
nagytakarítást tartottak. 

November 11-e Szent Márton napja. Ez a nap már az Árpád-korban bérlet- és 
bérkifizető nap volt, de természetvarázsló pásztornap is. A pásztorok ezen a napon 
egy csomó vesszőt adtak ajándékba azoknak a gazdáknak, akiknek barmai 
legeltették. Ezt a nyalábot nevezték Szent Márton vesszejének, melynek védelmező 
szerepet tulajdonítottak. 

November 25-e Szent Katalin vértanú ünnepe. Katalin napja időjósló és szerelmi 
varázsnap is. Az ő ünnepe után már az advent következik, amikor is sem lakodalmat 
tartani, sem táncolni nem szabad. Néhol a legények egész nap böjtöt tartottak, hogy 
megálmodják, ki lesz majd a feleségük. A lányok pedig gallyakat állítottak vízbe, s ha 
a gyümölcsfák ágai kivirágoztak, a lány bizony a következő évben férjhez ment. A 
csallóköziek az időjárást is megfigyelték, úgy mondták, ha "Katalinkor kopog, 
karácsonykor tocsog". 

November 30-án van Szent András ünnepe. Az András-nap is a szerelmi jóslás 
ideje. A lányok egész nap böjtöt tartottak, éjszakára pedig valamilyen 
férfiruhadarabot tettek a fejük alá, hogy álmukban megtudják, ki lesz a férjük. 

A Duna menti falvakban, ahol valamikor vízimalmok működtek, a molnárok 
különösen vigyázták András napját. "András, hazaláss", szólt a figyelmeztetés, ami 
azt jelentette, hogy a közelgő fagy elől ekkor már ki kellett vontatni az úszómalmokat 
a Duna-parthoz, a biztos révbe. 

Az András-nap fordulat a naptárban. Az utána következő vasárnap már az egyházi 
év kezdete, azaz advent első vasárnapja. Advent azt jelenti: úrjövet, s a latin 
'adventus' szóból származik. Katolikus falvakban az advent péntekje szigorú böjtnek 
számított, húsételt, zsíros ételt egyáltalán nem fogyasztottak. A hívek vasárnap 
kivételével minden reggel hajnali misére, rorátéra mentek. 

(Forrás: Marczell Béla: Csallóközi néphagyományok. Népszokások és hiedelmek. 
Családi Könyvklub, 2011.) 

 

Cikk: Horváth Brigitta 6.o. és Kocsis Viktória 8.o. 
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VIRÁGOSÍTOTTUNK! 

   Október 10-11-én az udvarunkat az ablakok, virágládák beültetésével tettük széppé, 

otthonossá.  

A megvalósításban az 1-8. osztályok vettek részt.  

A ládák beszerzése a diákönkormányzat által történt. Itt szeretnénk megköszönni Türje Község 

Önkormányzatának, hogy a föld vásárlását megoldotta.  

Köszönjük a felajánlott növényeket a szülőknek is, akik még levendulával, árvácskával, 

krizantémmal bővítették kertünket. 

Ígérjük, hogy ezután is folyamatosan öntözzük, gondozzuk a virágokat!        
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TAKARÍTÁSI VILÁGNAP 

   Szeptember 21-e a környezetünk tisztán, rendezetten, tehát egészségesen tartásának a 

fontosságára hívta fel a figyelmet. Nem kerülhette el a figyelmünket a legkisebb hulladékdarab 

sem. Közös erővel egy szemetesnyi „elhagyott” papír, műanyag került a nagy gyűjtőkbe. 

Söpörtünk, virágot is öntöztünk ezen a napon. Nem okoz gondot ezután sem figyelni a 

környezetünkre. Tegyétek ezt ti is! 

 

 

ÁLLATOK VILÁGNAPJA 

   Október 4-e emlékeztet bennünket, hogy milyen fontosak számunkra az állatok. Nemcsak 

azokat kell védenünk, amelyek az otthonainkban élnek. Óvjuk a környezetünket, hogy így 

segítsük a vadállatok életben maradását. Tartsuk tisztán a levegőt, a földet! 

 

cikk: PSz. fotó: Fánerné Mázsi Mónika 
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Felvidéken jártunk 

   A Határtalanul pályázat keretében lehetősége nyílt a Türjei Szent László- és a Sümegcsehi 

Fazekas József Általános Iskola 6., 7., 8. osztályos tanulóinak szeptember 19.-én kiutazni 

Szlovákiába. A kirándulás hat napos volt. 

   Első nap délelőtt megnéztük a Bősi Vízierőművet. Délután Pozsonyban és a koronázási 

templomban is jártunk. Dévény várát is megcsodáltuk. 

Másnap délelőtt Csesztén a vöröskő várban jártunk. Ebéd után a nagyszombati barokk 

stílusú székesegyházat és a főteret is megtekintettük. A trencséni vár sem maradhatott ki. 

Harmadnap délelőtt meglátogattuk Körmöcbányát, majd délután a bajmóci várkastélyt 

tűztük ki célnak.  

Következőnap délelőtt megnéztük Selmecbányát ahol a föld alá a bányába is 

lemerészkedtünk, azután a Szent Antal kastély szépségeit vettük szemügyre.  

Ötödik nap délelőtt találkoztunk külhoni diákokkal Nagysallón. Még aznap megmásztuk Léva 

várát is. 

Az utolsó nap délelőtt egy vízi malmot tekintettünk meg Gútán. Délután gyalog sétáltunk át a 

Dunán Magyarországra. 

    Köszönjük iskolánk igazgatójának, nevelőinknek, tanárainknak hogy elkísértek minket és 

vigyáztak ránk. Külön köszönet Czeili Gerőnek a fotókért, valamint Száraz Krisztián Dávid 

atyának a tolmácsolásért.  

 

 

cikk: Hujber Nóra   6.o.        fotó: Czeili Gergő 
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 MEGEMLÉKEZÉSEINK 

   Ebben a hónapban két alkalommal is megemlékeztünk hazánk hőseiről. Október 6-án az 5. 

osztályosok Dézsenyi Melinda osztályfőnök műsorával tekintettünk vissza 1849 vértanúinak 

utolsó napjaira. A 13 kivégzett hazafira örökké hálával gondolunk.  

 

Kép: Czeili Gergő 

   Október 22-én a 8. osztályosok Pacsi Krisztián és Feketéné Vass Erika felkészítésében nagyon 

szép műsorral idézték fel 1956 őszének legmeghatározóbb eseményeit. A műsor végén a 

települési önkormányzat, az iskola és a diákság nevében elhelyezett koszorúk megőrzik a 

műsor üzenetét, az akkori napok reményteljes, szabadságvágyó hangulatát. 

 

 

Kép: Czeili Gergő 
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SOK KICSI SOKRA MEGY! 

 

   A takarékossági hét jegyében szerveztük meg idén is az aprópénz gyűjtési napokat. A 

tavalyihoz hasonlóan voltak nagylelkű felajánlások, amelyek 1000 Ft-ot is meghaladtak. 

Köszönjük mindenkinek, aki gondolt ránk, és ígérjük, hogy jól használjuk fel az összegyűlt 

összeget! 

 

 

Média Klub 

 

   A Média Klub újra feladatképes, új tagokkal és régiekkel. A klub tagjai már munkának is láttak és már 

írják a Suli újság cikkeit. Idén sok mindent szeretnénk megvalósítani és létrehozni, most internetre is 

szeretnénk felvinni a tartalmakat. Fotózást és kis filmeket tervezünk a közeljövőben.  

A kedves olvasóinkat és érdeklődőket is várjuk! Jelentkezni Szilvi néninél és a felelősnél lehet. 

 

 

Cikk: Szigethy József, Ács Szilárd                   Fotó: PSz 
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HALLOWEEN 

   Október végéhez kapcsolódik ez az Amerikából származó szokás. Miért szerettük meg? Mert 

lehet sokat mókázni, sok-sok finomságot gyűjteni! A Diákönkormányzat október 25-én 

kézműves foglalkozással, az alsósokat focival várta. A 2. osztály csapata ( Edőcs Sára, Lettner 

Bálint, Németh Alex, Majdán Veronika, Goman Armandó, Tóth Dávid) nyerte a versenyt. Tök 

célbadobással és tréfás kérdésekkel lehetett finom cukorkákhoz jutni, hiszen ilyenkor szokás 

az édesség gyűjtés. Sült tököt is lehetett kóstolni annak, aki szereti.  

 

  

 

A felhőtlen hangulatot a „szellemes” jelmezek hozták meg. Sokan otthon is szorgoskodtak, 

tökös játékokat készítettek. Kincses Nimród és apukája egy remek töklámpással lepett meg 

bennünket. Reméljük jól éreztétek magatokat a suliprogramokon!   

 
 

cikk: Média Klub           fotó: PSz. 
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Kép: Pinterest 


