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2.  Sulilap  

Mikulás 
 

Röviden a mikulás itthoni elterjedéséről: 

A Mikulás szó cseh eredetű, maga az ajándékozás 

szokása pedig osztrák 

hatásra terjedt el a magyar 

családoknál.[5] A 

Mikuláshoz köthető 

magyar néphagyomány 

azonban a globalizáció 

hatására megváltozott: 

addig amíg a két 

világháború között a 

Mikulás alakja a mennyben 

élt, a gyerekeket az égből 

figyelte, segítői pedig 

manók, angyalok vagy 

krampuszok voltak, addig a mai fogyasztói 

társadalmakban egyre inkább elterjed az a nézet, hogy 

Mikulás, illetve országonként más-más alak, aki a mi 

jóságos Mikulásunk 

megfelelője, a 

Lappföldön él, 

szánját rénszarvasok 

húzzák, a segítők 

pedig általában 

elmaradnak mellőle. 

 
Idén a vírushelyzet 

miatt falunkban 

különleges mikulás 

volt: 
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Mikulás a faluban 
 

Minden évben jön a Mikulás a 

kisgyerekekhez, akik aztán 

énekelnek neki, a Télapó pedig hoz 

nekik sok csomagot. Idén sajnos ő 

sem jöhetett a szokott módon, 

hanem egy kis traktorral és a 

segítőivel járta a falut, hogy házhoz vigye a 

gyerekeknek az ajándékokat. Minden kisgyerek 

nagyon örült, és integettek a Télapónak. 

 

Karácsonyi ünnep 
 

Sajnos a koronavírus miatt 

idén elmaradt a hagyományos 

karácsonyi ünnepség a 

kultúrházban, az összes 

előadással együtt. A 

nyolcadikosok minden évben énekelnek ezen az ünnepen, és 

idén úgy döntöttek, hogy ilyen körülmények között is 

titokban megtanulnak egy dalt, hogy egy kis karácsonyi 

meglepetéssel kedveskedjenek a 

többi osztálynak és a tanároknak. 

Mivel gyülekezni nem lehetett, 

Bori nénit kérték meg rá, hogy 

vegye fel videóra, amit aztán 

feltettek az iskola honlapjára. 
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Forrás: xforest.hu 

A 10 legsúlyosabb globális környezeti probléma 

Ebben a sorozatban az aktuálisan a környezetre legkárosabb szennyezéseket, 
tevékenységeket és ezeknek következményeit ismerheted meg. Második számunk: 

Túlnépesedés, városiasodás 

Bolygónk lakossága lassan eléri a fenntarthatatlan szintet. 
Olyan alapvető források hiányára kell számítani, mint az ivóvíz, az 
élelmiszerek és az üzemanyagok. A kevésbé fejlett és fejlődő 
országokban az utóbbi húsz-harminc évben végbement 
népességrobbanás feszegeti a határokat, értékesebbé teszi  az 
amúgy is szűkös forrásokat. A földrajzilag is egyenetlen elosztás és 
a hatalmas társadalmi különbségek tovább mélyítik ezt a globális 
környezeti problémát. 

A termelés hatékonyságát minden erővel fokozni kívánó 
gazdálkodók az  intenzív mezőgazdasági módszerek, kémiai 
anyagok, műtrágyák, és rovarirtók felhasználásával kizsigerelik, 
károsítják a környezetet. A túlnépesedés maga is az egyik 
legfontosabb globális környezeti probléma lett napjainkra. 

Hiperurbanizáció: 

A másik nagy gond, hogy a népesség egyre nagyobb arányban 
koncentrálódik a városokban, így a városiasodás szintén sok bajt 
hozott magával. Napjainkban a világon 10-ből 6 ember városban 
lakik.  Száz évvel ezelőtt ez a szám 10-ből 1,2 volt. Egyes becslések 
szerint 2050-re a Földön 27 olyan megaváros lesz, ahol több mint 
20 millióan fognak lakni. A hiperurbanizáció tehát számos 
infrastruktúrabeli, közlekedési, foglalkoztatási, környezetszennyezési 
és közegészségügyi kihívást is tartogat. 
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Interjú Pukler Barnabással! 
 

-Mi a kedvenc tantárgyad? 

Matek, Info. 

 

-Mi szeretnél lenni nyagykorodba? 

Informatikus. 

 

-Mi a kedvenc ételed? 

Gyros. 

 

-Ki a kedvenc tanárod? 

Tünde néni. 

 

-Mit sportolsz? 

Motorozás. 
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Ferencváros csapata a 2020/2021-es 

Bajnokok Ligájában 

Az egyetlen magyar labdarúgó csapat, ami kijutott az 

idei BL-re a Ferencvárosi TC volt. Sajnos csak a 

csoportkörig jutott. Szerepelésének eredményei az 

alábbiak szerint alakultak: 

FC Barcelona  5-1 Ferencvárosi TC 

Ferencvárosi TC  2-2 Dinamo Kijev 

Ferencvárosi TC  1-4 Juventus 

Juventus  2-1 Ferencvárosi TC 

Ferencvárosi TC  0-3 Barcelona 

Dinamo Kijev  1-0 Ferencvárosi TC 

DE e csapat a magyar bajnokságban továbbra is őrzi 1. 

helyét a tabellán és úgy néz ki, ezt magabiztosan tartja 

is. 
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     Receptek Pulyka pörkölt 

Hozzávalók: 

 1.5 

kg pulyka

zúza 

 3 

db pulyka

nyak 

 3 

közepes fej vöröshagyma 

 2 gerezd fokhagyma 

 1 nagy db paradicsom 

 1 teáskanál paprikakrém (ízlés szerint) 

 fűszerpaprika ízlés szerint (őrölt) 

 só ízlés szerint 

 1 csipet bors (őrölt) 

  
 Apróra vágjuk a zúzát, és feldaraboljuk a nyakat (erre én meg 

szoktam a hentest kérni. Egy gonddal kevesebb!) 

 A paradicsomot meghámozzuk, a vöröshagymát és a fokhagymát is 

megpucoljuk. 

 Nagyobb darabokra vágjuk, és turmixgépbe rakjuk, vizet öntünk rá, 

és pépessé turmixoljuk. 

 Ezután lábosba rakjuk a pulykahusikat, és ráöntjük a hagymás pépet, 

felöntjük annyi vízzel, hogy ellepje. 

 Jöhetnek a fűszerek, és készre főzzük. 



 Sulilap           8. 

Nem szeretem a karácsonyt! 

Furcsának tűnhet az, hogy egyesek miért nem szeretik a 

karácsonyt, hisz együtt a család, fenyőillat száll, a 

nagymama 10. alaklommal ad ronda karácsonyi zoknit. 

Egyszóval, szép emlékek gyűjtőhelye ez az ünnep. 

Viszont vannak, akik nem jönnek lázba a karácsony szó 

hallatán, és nem rohangálnak fejvesztve 23-án a soha 

nem látott unoka öcsi karácsonyi ajándékát kutatva. 

Ilyen emberek a sztárvilágban is előfordulnak.  

Lady Gaga utálja a karácsonyt, legszívesebben átaludná 

az ünnepet. Kifejezetten 

álszentnek tarja az év ezen 

időszakát.  

Colin Firth 

is ódzkodik 

a karácsonyi felhajtástól, ő inkább a 

szerény ünneplés híve.  

Hugh 

Grant 

annak ellenére, hogy 

megannyi karácsonyi és 

romantikus filmben 

játszott már, állítása 

szerint utálja az ünnepeket. Ennek köze lehet elvállalt 

szerepeihez?  
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                                      Leadási határidő:november 30 

 

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!  Ez a  megoldás egy állat neve.    

          

  

       

       

         

         

       

1. Egy kontinens. 
2. Nem macska hanem… 
3. Valamit el rak szinonimája. 
4. Egy férfi név. 
5. Ez van a tavak szélén. 
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Két szőke nő beszélget. 

- Képzeld idén a karácsony pont pénteki napra esik! 

- De remélem nem 13-ára... 

 

Két macska ül a háztetőn. 

Megszólal az egyik: 

- Te mit kérsz karácsonyra? 

Mire a másik: 

- Jó sok kismacskát. 

Megszólal a másik: 

- És te? 

- Én is sok kis macskát. 

Megszólal hátul a kandúr: 

- Hahó, megjött a Mikulás! 

 

- Mit mond az egyetemista november elsején? 

- De jó! Karácsonyig már csak kettőt alszunk! 

 

- Hallom, letartóztatták a férjedet. 

- Igen. Az idén túl korán kezdte meg a karácsonyi 

bevásárlást. 

- Hogyan? Hiszen már majdnem Karácsony van! 

- Úgy értem, mielőtt még az üzlet kinyitott volna... 

 
 
 


