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Mesék alsósainktól

AAzz iirriiggyy kkaattiiccaa

Egyszer volt egy katica, őt úgy hívták, hogy Babócsa. Egy szép napon elment a
kutyához, akit úgy hívtak, hogy Bodri. Babócsa nagyon irigyelte a kutyát, mert neki
selymes a bundája. Amikor odaért a kutyához, a kutya így szólt a katicához. Mit
szeretnél? Azt szeretném meg kérdezni, hogy miért ilyen selymes a bundád? Azért
mert kutya vagyok, sokat ápolom és imádok tisztálkodni. Babócsa így szólt. Én nem
szeretek mosakodni. Miért? Azért mert vizes lesz a szárnyam, és nem tudok repülni
a víztől. Végül Babócsa elfáradt és hazament, lefeküdt az ágyába, majd rögtön
elaludt.

Írta:
Törös Nikoletta 3.a

KKiittttii kkaarrááccssoonnyyaa
Kitti a cica sóvárogva nézett ki az ablakon. Gondolataiban már a feldíszített
karácsonyfa és az ajándékok jártak. Türelmetlenül várta a Télapót. Még a havat is
ellapátolta a ház elöl. Aztán végre felállította a fenyőfát, elővette a díszeket és
feldíszítette karácsonyfát. Kis idő múlva elkezdte megsütni a karácsonyi sütiket. Már
egy óra múlva készen lettek a finomságok.
Végre eljött az éjszaka, amikor jött a Mikulás. Amikor reggel
felébredt már tele volt édességgel a csizmája.

Írták, szerkesztették:
Vig Réka 3.a
Mészáros Kinga 3.a

2 SULI21 DIÁKLAP



Sítábor Ausztriában
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A sítábort minden évben Zsuzsa néni szervezi. Amióta én a Miskolci 21.
Számú Általános Iskolába járok, mindig mentem a sítáborba. Idén is megyek Ezen az
éven Ausztriába Klippictörbe megyünk. A táborban mindig nagyon jó a hangulat. Én
már mindenkit ismerek. Minden nap játékok vannak. Az utolsó nap a szülők és a
tanárok sí és snowboard versenyt tartanak. Érmeket is szoktunk kapni. Jó lenne ha
egyre többen mennénk sítáborba.

Mellik Noémi

Sítábori emlékképek



Humor

Vicces képek

Láz

- Jaj, doktor úr, segítsen! Az összes csirkémnek 40 fokos láza van. Mit csináljak?
- Vegye le a "Friss tojás eladó" táblát, és rakja ki helyette, hogy "Főtt tojás eladó".

Ajándék

Kovács meséli a szomszédjának:
- Vettem a fiamnak születésnapjára egy MVK-bérletet, hadd lásson világot a gyerek!

EEllőőzzőő sszzáámmuunnkkbbaann
mmeeggjjeelleenntt ttaalláállóóss
kkéérrddéésseekk vváállaasszzaaii

Ha megveszed
fekete, ha használod
piros, ha eldobod
szürke.
Mi az? - sszzéénn

Nem hazudik, mégis
mindig becsap.
Mi az? - vviilllláámm

Sző, fon nem takács.
Mi az? - ppóókk

Melyik tű nem szúr.
Mi az? - bbeettűű

Melyik só nem olvad
el a vízben
Mi az? - kkoorrssóó

Melyik rom ehető? -
cciittrroomm

Melyik ág nem

rügyezik ki soha? -
nnaaddrráágg

Melyik ember viszi
iskolába a gyerekét?
- sszzeepptteemmbbeerr

Finom legény vagyok,
tű fokán átbúvok.
De ha megharagszom,
tenger vizét
megszalasztom,
Fát tőből kicsavarok,
ugyan bizony mi

vagyok? - sszzééll

A nyelve jól pörög, a
sipkája csörög, tükröt
tart elébed, úgyis ha
nem kéred.
Mi az? - bboohhóócc

Melyik állat kiabálja
folyton a nevét? -
kkaakkuukkkk

Melyik karó véd a
hideg ellen? - ttaakkaarróó
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Miskolc új VILLAMOSA
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Vigyázzunk együtt az új villamosunkra!

Az új Skoda villamos a 21. század színvonalának megfelelő, magas szintű, modern
közlekedési eszköz, amelynek megóvására az MVK-nak is és az utasoknak is különös
figyelmet kell fordítani. Ezt a célt szolgálja az is, hogy az új villamoson folyamatosan
jelen lesznek a jegyellenőrök, illetve mellettük, az ő munkájukat támogató Miskolci
Önkormányzati Rendészet munkatársai is.

Nem túlzás: mindenki szereti az új Skodát!

Hatalmas érdeklődés övezte Miskolc első új, Skoda villamosának forgalomba állását. A
600-as pályaszámú, új Škoda egy óra után néhány perccel ünnepélyes keretek között
gördült ki az MVK Zrt. megújult villamosremízéből – a
háttérben a korábbi típusok – FVV, SGP és Tátra – is
felsorakoztak. Az első szerelvényre nem is fért fel
mindenki, már a Tiszai pályaudvaron megtelt a kocsi, és a
további járatok is szinte teljes kihasználtsággal
futottak.



Jeles napok februárban
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Február 1. A Tisza élővilágának Emléknapja
Február 2. Vizes Élőhelyek Világnapja
Február 3. Rejtvényfejtők Világnapja
Február 3. Kner Imre születésnapja
Február 5. Kner Izidor születésnapja
Február 8. Endrődi Bella János születésnapja
Február 11. Betegek Világnapja
Február 14. Valentin nap
Február második vasárnapja: Házasság
Világnapja
Február 24. Idegenvezetők Világnapja
Február 28. Kalevala Napja

Február második vasárnapja
Házasságok Világnapja

A kezdeményezés 1981-ben indult
útjára az Amerikai Egyesült
Államokból. A program 1983-ban
nyerte el a házasság világnapja elnevezést és
február második vasárnapját jelölték ki
megünneplésére. E napon sokféle eszközt
felhasználva próbálják felhívni a társadalom
figyelmét arra a tényre, hogy léteznek jó, boldog

és tartós házasságok.

Február 5.
Kner Izidor születésnapja

Kner Izidor nyomdász, könyvkötő 1860.
február 5- én született Gyomán. 1882-ben
egyszemélyes kisnyomdaként alapított
nyomdát, mely az első világháború előtt már
több, mint 150 fővel dolgozott. Az első munkái egyházi
kiadványok voltak, majd közigazgatási nyomtatványok
készítése jelentett biztos megélhetést. Ez a gazdasági
alap tette lehetővé a könyvkiadást és a művészi báli
meghívók készítését és forgalmazását. Kner Izidor
számos szakmai kiállításon mutatta be nyomdája
termékeit, sok díjat, elismerést kaptak itthon és
külföldön egyaránt. Csak kiváló minőségű, hibátlan
termékek hagyhatták el nyomdáját, s a magas szakmai
követelmények és a jó reklámnak köszönhetően a Kner
névhez a minőség párosult.
(Gyomaendrődi ki kicsoda című könyv alapján)

Február 24.
Idegenvezetők Világnapja

1985 óta számos országban
megünneplik, oly módon, hogy február utolsó
vasárnapján az idegenvezetők saját
honfitársaiknak mutatják be városukat
ellenszolgáltatás nélkül, hogy az emberek jobban
megismerjék városuk nevezetességeit.

Február 11.
Betegek Világnapja

1993-tól II. János Pál
kezdeményezésére ünneplik.
Célja, hogy „Isten egész népe
kellő figyelmet szenteljen a betegeknek, illetve
segítse elő a szenvedés megértését."

Február 14.
Valentin nap

Szent Valentin emlékére
névnapján világszerte
megajándékozzák
szeretteiket az emberek a
szerelmesek napján. Valentin kultusza a II.
századra vezethető vissza, ekkor élt Valentin. A
legelterjedtebb történet szerint Valentin
keresztény hite miatt II. Claudius börtönében
sínylődött, s a börtönőr leányának visszaadta a
látását. Mielőtt 270. február 14-én kivégezték, a
leánynak egy üzenetet küldött:
"A Te Valentinod." - így vált ez az üzenet
világszerte is ismertté.



Farsangi népszokások
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FFaarrssaannggvvaassáárrnnaapp

A farsangvasárnap a farsangi időszak végén
levő farsang farkának első napja. Számos
helyen ezen a napon tűzték a legények
kalapjukra a kiválasztott lányok bokrétáját,
az ifjú férj a lány családjának kontójára
mulatott.

FFaarrssaanngghhééttffőő

A farsanghétfő a farsang farkának középső
napja. Gyakran ezen a napon tartották az
asszonyfarsangot. Ezen a napon a nők
korlátlanul ihattak, zeneszó mellett nótáztak,
férfi módra mulattak. Ezután húsvétig már
tilos volt az esküvő, a tánc és a vigadalom.

HHúússhhaaggyyóó kkeedddd

A húshagyó kedd, a farsang és egyben a
farsang farkának utolsó napja. A
farsangtemetés időpontja. Ezen a napon
általában szalmabábut vagy koporsót égettek,
jelképesen lezárták a farsangot és a telet.

A húshagyó keddet követi a hamvazószerda,
ami a 40 napos nagyböjt kezdete. Az ezt
követő nap a torkos csütörtök.

KKüüllffööllddöönn

Más országok farsangi felvonulására egyik
példa a Velencei karnevál, mely már István
napjától, azaz december 26.-tól kezdődik.
Ezt Rómában azonban csakis a hamvazó
szerdát megelőző 11 napon mondják
karneválnak.

Spanyolországban január 20.-tól tartják a
farsangot. Párizsban egy kövér ökröt
vezetnek körül a városban állarcosok amellyel
befejezik a farsang ünnepét.
Németországban az egyik kiemelkedő
farsangi mulatsága a Narrenfest, melyet a
farsang utolsó keddjén rendeznek. A
világszerte jól ismert Riói karnevál is a
farsanghoz kötődik, ahol hatalmas
feldíszített kocsikon szambáznak a
felvonulók.

Vers

FFaarrssaanngg
Itt a farsang, mindenki jelmezben,

Busójárás, mulatozás hallatszik kint a hidegben.
Mindenki szalad elűzni a telet,
Mert várják már a meleget.

Lukács Eszter 5.a



Film, zene, könyv ajánló

Zene

Zenében most nem igazán tudunk segíteni, mert nem tudjuk mit hoz a jövő!
Viszont figyelhetitek a neten lévő sztárok új alkotásait.

A könyv szórakoztat

A könyvek új élményeket hoznak. A nagy íróink, Molnár Ferenc, Fekete István, Móra
Ferenc, gyönyörű regényeket, könyvsorozatokat írtak, amelyeket érdemes
elolvasnotok!
A külföldi gyermekirodalom regényei közül A kis herceget ajánljuk figyelmetekbe.

Az olvasás kellemes időtöltés, mindenkinek jó szórakozást kívánunk hozzá!

Filmajánlás
Akár esik, akár fúj, a kezedben egy kis nasival, moziban,vagy akár otthon, érdemes
megnézned egy jó filmet!

A következőket ajánljuk figyelmetekbe:

Gyerekeknek: A Lego kaland

Lányoknak: Maisie tudja

Fiúknak: Műkincsvadászok
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