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2. Sulilap. 

Márton nap iskolánkban

 
 

Toursi Szent Márton ünnepéhez, november11-hez 
számos népszokás,néphit kapcsolódik   
Magyarországon. 
A Márton-napi népszokások egyrészt az év végéhez, a 
mezőgazdasági munkák befejeződéséhez, illetve az 
advent közeledtéhez kötődnek, másrészt ahhoz a 
legendához,  
amely szerint Szent Márton 
egy liba ólban próbált 
elrejtőzni, amikor 
püspökké akarták 

megválasztani, de a ludak elárulták gágogásukkal. 
 
Iskolánkban idén is megrendezték az alsós tanítók a 
Márton napi kézműves 
délutánt alsós diákjainknak. 
Libabábot és díszeket 
készítettek. 
 
A Gyerekek jól érezték magukat, kicsit ki tudtak 
kapcsolni az iskola hevéből. 
 



 Sulilap   3. oldal 

 

Halottak napja 
 

Pár szó a halottak napjáról: 

Minden év november 2-án emlékezünk 

meg elhunyt szeretteinkről. Ez a szokás 

már az ókori rómaiaknál is létezett 

feralia néven. Az ókereszténység kora 

óta mindig benne volt a Szentmisében a 

holtakról való megemlékezés. 

Véradás 

A véradás arról szól, hogy segítsünk másokon. Ha például van 

egy nagyobb műtét, ahol a beteg sok 

vért veszít, az, hogy mi adtunk vért, 

életmentő lehet számára. Persze mi, 

gyerekek még nem adhatunk, csak 18 

éves kortól, és az egészségügyi 

állapotunknak is meg kell felelnie. 

Minden év november 27-én van a véradók napja, és ekkor 

tartják Lövőn a véradók ünnepségét és bálját. 

Természetesen a véradás nem kötelező, viszont 

ha valaki szeretne, településünkön is évente 

többször van véradási lehetőség. A véradás 

megszervezése a Magyar Vöröskereszt feladata, 

ami immár több mint 100 éve létezik 

Magyarországon. 



4. Sulilap 2 

Környezetszennyezés 

 
A környezetszennyezés az emberi társadalom 
környezetének kedvezőtlen irányú megváltoztatása, a 
környezeti elemek, levegő, víz, talaj előnytelen összetétel-
változásával és minőségromlásával járó tevékenység, 

illetve jelenség 
vagy maga az 

előnytelen 
összetétel-

változást és 
minőségromlás
t okozó anyag. 

A 
környezetszen

nyezés lehet 
fizikai (zajszennyezés, hőszennyezés, fényszennyezés), 
kémiai (szennyvíz, talajszennyezés, túlzott 
agrokemizálás), vagy biológiai természetű 
(mesterségesen átalakított – például GMO, génmódosítás 
– vagy tájidegen élőlények alkalmazása). 
 

Legáltalánosabb 
típusai: káros 
szennyezőanya
gok 
kibocsátása, 
légszennyezés, 
vízszennyezés 
és 
talajszennyezés
. 
A környezetszennyezés hatása az embereknél különféle 
betegségek megjelenését okozhatja.  



5. Sulilap. 

          Interjú Tóth Anikóval 
  
             
- Mikor jutott eszébe hogy tanár szeretne lenni? 

 

- Kiskoromban, ahogy indult ilyen képzés egyből 

jelentkeztem és ez lett. 

 

- Miért szeretett volna gyerekekkel foglalkozni? 

 

- Amióta az eszemet tudom, szeretem a gyerekeket. 

 

- Melyik a kedven állata? 

 

- A kutya. 

 

- Milyenek a lövői gyerekek? 

 

- Olyanok, mint minden más gyerek. 

 

- Van-e kedvenc osztálya? 

 

- Nincs, mert az számomra már megkülönböztetés 

inkább oda szeretek bemenni ahol jó órát tudok tartani. 

 

 

Köszönjük az interjút! 
 
         



6. Sulilap. 

Sport   
Pingpong          

Legutóbb 2011-ben 

sikerült Európa-

bajnokságon dobogón 

végeznie a magyar női 

csapatnak. 
Bronzérmesként zárja az 

asztaliteniszezők nantes-i csapat 

Európa-bajnokságát a harmadik 

helyen kiemelt magyar női 

válogatott, miután a szombati 

elődöntőben 3-1-re kikapott a 

honosított kínai játékosokkal 

felálló, hetedikként rangsorolt 

portugáloktól, így nem jutott a 

fináléba. 

Ezt megelőzően legutóbb 2011-

ben, Gdanskban sikerült a 

magyar női csapatnak Eb-

dobogóra állnia, akkor is 

harmadik lett. 

A szombati meccsen magyar 

részről nem Póta Georgina, 

hanem Madarász Dóra (a 

világranglistán 58.) vívta az első 

találkozót, ellenfele a 40 éves, 

tollszárfogásos technikával játszó 

Yu Fu (39.) volt. Bár a 26 éves 

magyarnak voltak remek 

megoldásai, nem tudta 

megszorongatni a 2016-os 

budapesti Eb ezüstérmesét, a 

júniusban Európa Játékok-

győztes Yu három szettben nyert. 

A második párban a kétszeres 

kontinensbajnok Póta (32.) a nála 

kilenc évvel fiatalabb, 25 éves 

Shao Jienivel (88.) csapott össze, 

s a világranglista-helyezések 

közötti különbség azt vetítette 

előre, hogy sikerülhet az 

egyenlítés. A balkezes rivális 

azonban máshogy gondolta, 

felszabadultan játszott, 

nagyszerűen szervált, s ahogy 

jöttek a pontok, egyre inkább 

extázisba került. Póta ugyan 

próbált nyugodt maradni, de 

végül négy szettben alulmaradt, a 

magyar válogatott pedig nagyon 

távol került a döntőtől. 

Pergel Szandrára (66.) várt a 

feladat, hogy Leila Oliveira 

(166.) ellen visszahozza a 

reményeket, s ő nem is okozott 

csalódást. Bár az első játszma 

szoros küzdelem után az ellenfélé 

lett, a folytatásban a budaörsiek 

30 éves, balkezes játékosa 

tudásával ellensúlyozta Oliveira 

lelkesedését és sikerült 

szépítenie. 

Következett a két éljátékos 

összecsapása, Yu Fu és Póta 

csatája. A magyar 

asztaliteniszező ezúttal is csak 

egy szettet tudott nyerni, Yu 

pedig magabiztosan menetelt a 

győzelem felé.  



7. Sulilap. 

Sport 
Férfi kosár NB I: javított a Szolnok, újra nyert 

az Alba 
Az első fordulóban 
meglepő hazai 
vereséget szenvedő 
Szolnok 89–75-re 
verte vendégét, a 
szomszédvár 
Jászberényt a férfi 
kosárlabda NB I 2. 
fordulójának 
szombati 
játéknapján. A 
nyitány Olaj-ütője, az Alba Fehérvár nem könnyen, de legyőzte az 
Atomerőműt is (88–83), és ugyancsak elkönyvelte első sikerét a ZTE, 
amely a Kaposvár otthonában kezdte meg a bajnokságot (76–82). 
A bajnokságot egyaránt győzelemmel kezdő Alba Fehérvár és 
Atomerőmű SE párharcának pikantériáját biztosította, hogy a 
vendégeket edző Dzunics Braniszlav és a paksiak keretéhez tartozó 
Lóránt Péter először lépett fel az Alba Regia Sportcsarnokban, amióta 
elszerződtek az Albától. Dzunicsot épp egy tavaly decemberi, az 
Atomtól elszenvedett vereség után menesztették, míg Lóránt a nyáron 
hagyta el a fehérváriakat – egyikük távozása sem volt 
zökkenőmentes… 
 
Lórántot az állóhelyi részre szorult hazai szurkolótábor beceneve 
skandálásával fogadta, volt, akivel le is pacsizott az erőcsatár a 
drukkerek közül. 
 
A kezdés előtt a múlt pénteki Szolnok–Alba mérkőzés összefoglalóját 
sugározták a kivetítőn, akkor minden összejött Jesús Ramírez 
alakulatának, amely hússzal múlta felül a legutóbbi NB I-es idény 
negyedik helyezettjét. 
 
Keller Iván triplája indította a szombat esti összecsapást, amire Lóránt 
válaszolt egy sikeres pöcivel – megszokásból több fehérvári szurkoló 
ezt is kitörő tapssal fogadta. Az Alba vezetését gyorsan annullálta az 
Atom, a padról érkező Kis Raul és Kovács Ákos pontjaival megléptek 
a látogatók  



8. Sulilap      

Ezért nem dedikált semmit  

Billie Eillish 

 

Billie Eilish biztosan nagyon örült, 
amikor kiderült, idén kik esélyesek 
Grammy-díjra, ugyanis neki már a 
jelölésekkel sikerült történelmet írnia. 
Képzeld, ő lett a legfiatalabb előadó, akit az 
év albuma kategóriában jelöltek, és a 
legfiatalabb azok között is, akik a 4 fő 
kategóriában kaptak egyszerre jelölést. 
Ráadásul Billie annyira menő 
énekesnőnek számít ma, hogy rengeteg 
rajongója van a celeb-világból is! 
 
De annak ellenére, hogy elég közvetlen a 
kapcsolata a fanokkal, most mégis 
magyarázkodnia kellett! Ugyanis amikor nemrég szerepelt a Jimmy 
Kimmel Live! műsorban, nem adott autogramot a rá várakozó 
rajongóknak, és emiatt elég sokan megtámadták őt a neten… Ezért 
Billie egy Insta-sztoriban elmagyarázta, miért döntött úgy, hogy nem fog 
aláírásokat osztogatni – viszont nagyon szívesen szelfizik bárkivel, és 
mindig megölelgeti a fanokat. 
„Nem dedikálok semmit. Sokáig megtettem, de már nem fogok, mert 
rájöttem, hogy a legtöbben eladtak mindent, amit aláírtam, szóval ezt 

befejeztem. Ez tulajdonképpen az 
én saját szabályom. Inkább megölelem a 

rajongókat, vagy beszélgetek velük. 
Ez olyan dolog, amit nem lehet eladni” – 
fakadt ki Billie a közösségi oldalán, és azt is 

hozzátette, hogy azok az emberek, 
akik csak aláírást akarnak tőle, igazából 
nem is foglalkoznak vele. Ráadásul még be 
is szóltak neki, hogy a viselkedése 
miatt nem érdemli meg a Grammy-jelöléseket… „Remélem, hogy 
találtok valakit, akik csak arra használnak meg titeket, hogy pénzt 
csináljanak belőletek!” – üzente nekik az énekesnő. 
 
Szóval totálisan érthető, hogy nemet mondott a dedikálásokra, igaz? 

 



  

Leadási határidő: december 15. kedd, a számtechnterem előtti ládába. 

SNICKERS-t nyerhetsz. 

Itt vágd le!!!   

Nyereményszelvény 
 Név:. ..................................................................  
 Osztály: ........ Megoldás: ..............................  
 

Rejtvény 
Fejtsd meg és nyerj - egy SNICKERS-t! Írd be a megoldásokat 

az üres sorokba, majd a megoldást írd a szelvényre!   

         

         

         

         

          

         

         

         

         

      

      

 
1.Bábukkal játszható stratégiai játék.       7.Ez vezeti el a vizet a falvakba. 
2.Ide tartozik a borsó, répa,káposzta.  8.Ezt halgatod az autóban 
3.Ilyenkor sötét van. 9.Erre írnak az iskolába. 
4.Ebbe meg tudod megnézni hányadika van. 10.Az oroszlánkirály főgonosza.  
5.Nagy kitérjedésű víz.   
6.Egy tavaszi hónap.

11.Ez a nyelv Ausztriában.  
  
 



10. Sulilap 

 

 
 

Pistike hazamegy az iskolából. Azt mondja anyukájának: 
- Anya, van egy jó hírem, meg egy rossz hírem. 
- No, kisfiam, mi a jó hír? 
- Az, hogy leégett az iskola. 
- Jézusom, akkor mi lehet a rossz hír? 
- Hogy a tanároknak is sikerült kimenekülniük. 
 
 
Miért nincs Bukaresten metró? 
- ??? 
- Mert összeütközne az életszínvonallal. 
 
A székely és a fia mennek haza a szekéren. Egyszer csak 
elrobog mellettük egy fej nélküli motoros. Amint mennek 
tovább, megint elrobog mellettük egy fej nélküli motoros. 
Odaszól a fiú az apjának: 
- Te apa! Nem kéne beljebb húzni a kaszát? 
 
A Székely bácsi nagy kínlódás közepette borotválkozik. 
Odaszól a gyereke: 
- Mi a baj, édesapám? 
- Életlen a borotva. Nem viszi a szakállamat! 
- Na ne mondja már édesapám, hogy keményebb a maga 
szakálla, mint az a konzervdoboz, amit most nyitottam ki 
vele! 
 
 
Doktor úr, azt hiszem, új szemüvegre lenne szükségem! 
- Az biztos, mert ez egy hentesüzlet! 


