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Riport Józsi bácsival

Kedves olvasóink!

采访郭校长

Eljött végre a tavasz is! Már nagyon vártuk! A természet lassanként
ébredezni kezd téli álmából, s minden újra életre kel. A dermedt táj tarka
színeket ölt, a levegő virágillattal telik meg, és csupa fény lesz a világ.
Mi persze eddig sem pihentünk semmit! Sőt, azon voltunk, hogy újra kézbe
vehessétek az újságunkat. Tavaly óta kicsit többen is lettünk, igyekeztünk
változni is. Régi vágyunk volt például, hogy a kínai tanulók számára a lehető
legtöbb cikket fordítsuk le. Szerettük volna azt is, ha ti magatok is be

Mióta tanít itt?
Ez az iskola 2004 szeptemberében nyitotta meg kapuit, én már az év
júliusában elkezdtem itt készülődni az első tanévre, vagyis 12 éve itt
dolgozom itt.
您是从什么时候开始在这里教书的？
2004 年 9 月学校一成立，我就在这里，当年的七月就开始在学校准备第一学期
的工作，也就是说到现在已经在学校十二年了。

tudnátok mutatkozni az iskola közösségének, hiszen annyi különleges
ember van köztetek, sokféle érdeklődéssel, hobbival.

Milyen tantárgyakat taníthat?

Az újdonságok mellett azért akadnak régi ismerősök is. Képregények,

Számítástechnikát (pl. Excel, Powerpoint, Photoshop stb...)
您教哪些课？

ajánlók, érdekességek, amelyekből kedvetekre csemegézhettek.

计算机，比如 Excel，Powerpoint，Photoshop 等。

Mindenkinek jó szórakozást kívánunk a laphoz!
A szerkesztők

Milyen tantárgyakat tanított azelőtt, mielőtt az iskolánk elindult?
Tanítottam kínaiul matekot, természetet, kémiát. De ezeket az órákat
már csak magyarul tartják.
之前您还教过哪些课？
教过中文数学、自然、化学。不过现在这些课都只用匈语教了。
Mikor jött Kínából Magyarországba?
1996-ban. 20 éve.
您是什么时候从中国来的匈牙利？
1996 年来的，已经 20 年了。
Kínában is tanított?
Igen, főként kémiát egyetemeken és középiskolákban.
在中国您也教书吗？

A Majom éve

是，主要是在大学和中学里教化学。
Milyen jó emléke van az iskolából?
Volt egyszer egy kisfiú, aki nem volt annyira beszédes, és néha nem is

A Majom éve 2016 február 8-án kezdődött, és a Kecske évét váltotta fel.

viselkedett szépen, de idén és tavaly is megnyerte a kínai szépírás

A Majom évében általában jelentős dolgok történnek. Például a Majom

versenyt és már többet is beszél.
在学校里，有什么让您印象深刻的事吗？
有一个男孩子，以前不太爱开口说话，有时候表现也不是很好，但去年和今年
他都在中文写字比赛中取得了好成绩，而且现在也更愿意开口说话了。

évében volt az 1956-os magyar forradalom, vagy az Európai unió
megalakulása is. Idén a majom jó és rossz tulajdonságai egyesülnek,
amikor bármi megtörténhet.
A Majom a 8. jegye az ázsiai horoszkópnak. Az állatot a kínaiak
eltökéltnek, okosnak, ügyesnek és izgágának tartják. A szemükben a

Mikor volt utoljára Kínában?

gátlástalan elme szimbóluma. Nem fél kísérletezni a legőrültebb ötleteivel

Tavaly nyáron.
最近一次回中国是什么时候？
去年夏天。

sem. Nem ismer lehetetlent. A majom a keleti szél és a tél
szimbóluma is, mivel, mint a szél, hirtelen jelenik meg, kavarog és
ugrándozik, hogy aztán egy szökkenéssel végleg eltűnjön. Sokak
szerint ő egyszerre a Yin és a Yang is, hiszen kettős természetű,

Milyen fajta magyar ételeket szeret?
A magyar ételek kicsit zsírosak és sósak, de ettől függetlenül finomak is .
A kolbászt, a halászlét, székely káposztát szeretem.
您喜欢哪些匈牙利食物？
匈牙利食物有点油、有点咸，但是不影响它的美味。我喜欢匈牙利腊肠、鱼
汤、酸菜炖肉。
Mi az, amit nagyon szeret Magyarországon?
A barátaimat nagyon kedvelem, és Magyarországon az emberek nagyon
barátságosak.
在匈牙利，有什么是您非常喜欢的？
非常喜欢我的朋友们，也非常喜欢匈牙利人，他们都
很友好。
Li Fanni és Dóczi Rebeka 6.o.,

uralkodója és felszabadítója is az ösztönös erőknek.
Németh Flóra 6.o
猴年
猴年是从 2016 年 2 月 8 号开始的，它是继羊年后开始的。猴年里一般都会出现
代表性的事件。比如 1956 年的匈牙利起义和欧盟的形成。猴同时兼备好与坏的
特征。猴在十二生肖中排第九。中国人认为他们聪明、灵巧与活泼。它们眼里
流露着不羁，它们会胆大的实施惊人的想法。在猴的眼里是没有不可能的。这
种聪明的动物还是冬与东风的代表，因为它们总是突如其来的出现，又一跃而
不见，就像一阵风一样。很多说法中，它们是阴阳兼备的，而猴确实是有两面
性的，它蹦跳着，释放着活泼的气场。
六年级 Németh Flóra
翻译：五年级 A 班 赵曦瑜（Zhao Xiyu）

Erhu

BUSÓJÁRÁS MOHÁCSON

Az Erhu egy kínai hangszer. A hangja a hegedűhöz hasonlít.

A hétvégén busójárás volt Mohácson, ahová a MÁV nosztalgiavonatával

A kínai zenetörténetben már nagyon hamar megjelent. A VII.-X.

látogattunk el.

században hozták létre. Az Erhu több mint ezer éven keresztül fontos

Már a nosztalgiavonat is nagyon különleges: régi, már nem használt

zenekari kísérőhangszer volt. Az egyik híres művelője George Gao Erhu

mozdonyokból és kocsikból áll. Az út nagyon hosszú volt, és amerre a vonat

mester.

elhaladt, az emberek kijöttek megnézni és lefényképezni. Bemondták,

Az Erhu felépítése egyszerű. Egy kb. 80 cm hosszú fából készült

hogy rekordszámú, 760 utas vett jegyet a nosztalgiajáratra.

hangszernyak, amelyre két húrt feszítenek ki, amiket lófarokból készült

A mohácsi sokácok híres népszokása a busójárás. A sokácok Mohács

vonóval szólaltatnak meg. Ülve játszanak rajta és a bal combon kell

környékén élő délszlávok, horvát nemzetiségnek is mondják őket.

tartani, a jobb kézzel a vonót fogni, és a bal kézzel kell a húrokat

A busójárás idejét a tavaszi napfordulót követő első holdtölte határozza

lenyomni.

meg. Régen Farsangvasárnap reggelétől Húshagyókedd estéjéig tartott a
Zheng Roland 5.a

mulatság. A Farsang utolsó csütörtökjén a gyermekek öltöznek maskarába.
A busó öltözete régen is olyan volt, mint ma: szőrével kifordított rövid
bunda, szalmával kitömött gatya, amelyre színes, gyapjúból kötött díszes
harisnyát húztak, lábukon bocskort viseltek. A bundát öv vagy marhakötél
fogta össze derekukon, erre akasztották a marhakolompot. Kezükben a
kereplőt vagy a soktollú, fából összeállított buzogányt tartották. A
leglényegesebb azonban, ami a busót busóvá teszi: a fűzfából faragott,
régen állatvérrel festett, birkabőrcsuklyás álarc.
Az így beöltözött busókat kísérik a jankelék, akiknek az a szerepe, hogy
távol tartsák az utca népét, főleg a gyerekeket a busóktól. Jelmezük
rongyokból áll. Régen hamuval vagy liszttel (ma már csak ronggyal vagy
fűrészporral) töltötték meg zsákjukat és azzal püfölték a csúfolódó
gyerekeket – ma pedig a turistákat.
Vannak még lefátyolozott arcú nők, lakodalmas viseletbe öltözött férfiak
és karneváli jelmezt viselők: ezeket maskarának nevezik Mohácson.
Régen
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tülkölő,

busócsoportok
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célja

az

kolompot
volt,
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rázó

és

minden

bao-bao-t
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kiabáló

kifejezzék

jókívánságaikat, elvégezzék a varázslataikat és ezért cserébe étel-ital
adományokat kapjanak.

Húsvéti állatok: bárány és csirke

Farsangkor a busók a hagyományoknak megfelelően felöltöznek. A

A legősibb húsvéti jelkép a bárány. A húsvéti bárány Jézust is jelképezi. A

legnagyobb mulatság farsangvasárnap van. Először ladikokon áteveznek a

Bibliában Krisztus előképe volt az a bárány. A magyaroknál a történelem

túlparti Kismohácsról a Dunán és következik a partraszállás. Ezt idén is

során a ló után a legfontosabb háziállat volt. A magyar racka bárány

nagyon sok ember nézte, annyian tolongtak a parton, hogy alig lehetett

jellegzetesen magyar állatfajta, sehol a világon nem található, csak ott

odajutni a busókhoz. Aztán az utcákon mindenfelé mászkáló és kereplő

ahol magyarok laknak. A bárányok történelme mélyen gyökerezik az emberi

busócsoportok összeállnak egy nagy jelmezes felvonulásra és a Kóló térről

kultúrában.

a főtérre vonulnak. Sötétedéskor a farsangi télbúcsúztató koporsó vízre

A házityúk súlya 0,5-7 kg-ig terjed. A kakas rendszerint nehezebb a

bocsátása után máglyagyújtással égetik el a telet és a főtéren

tojónál a tyúknál. Természetes környezetükben a tyúkok magvakat,

körtáncokat járnak.

gilisztákat, csigákat, rovarokat esznek. A tyúkok táplálékkeresés közben

Az UNESCO 2009-ben felvette a szellemi örökség listájára a Mohácsi

nagyon figyelnek. Mivel a tyúkok nem látnak jól ezért kénytelen sétálás

busójárást. 2012 óta már Hungarikum is.

közben a fejüket előre-hátra mozgatni és így figyelni a körülettük lévő
Schäffer Péter 6.o.

helyet. Gyomrukban vagy a begyükben apró Napjainkra 200 tyúkfajtát
tenyésztettek ki!
Dóczi Rebeka 6.o

Az állatkert története

bezárni kényszerült ebben az időben. Ugyancsak érzékenyen érintették a

Bár az első magyarországi állatkert 1866-ban nyitotta meg kapuit, a

világháború között néhány jelentősebb korszerűsítésre is futotta. Ilyen

vadállattartásnak már korábban is voltak előzményei hazánkban. Több

volt például az Afrika-társaskifutó kialakítása (1931), vagy a Majomház

főúrnak

üvegtetejű oldalszárnyának kialakítása (1936).

és

egyházi

méltóságnak

volt

saját

kert életét a háborút követő gazdasági válságok, de szerencsére a két

vadaskertje,

néhány

uralkodónak pedig egzotikus állatai is voltak. III. Béláról például

A második világháború is takarmány- és munkaerőhiánnyal kezdődött az

feljegyezték,

Frigyes

Állatkertben, de 1944-ben - a stratégiai célpontnak számító vasút

Magyarországon átvonuló kereszteseinek. Nagy Lajos királyunk oroszlánt

közelsége miatt - már a szőnyegbombázások is rendszeresek voltak. 1945.

kapott ajándékba a velenceiektől, Mátyás királynak pedig több oroszlánja,

január 11. és 12. között - Budapest ostromakor - két napra a front éppen

leopárdja és ritka madarai is voltak. Utóbbi állatok a Budai Vár tabáni

az Állatkert végében, az Elefántház vonalánál volt, így a kert végképp

lejtőjén egykor állt Aula Marmoreát, azaz a Márványvillát övező

csatatérré vált. Az ostrom végére szinte valamennyi épület tönkrement, a

kertekben kaptak helyet. A széles nyilvánosság csak a XVIII. és a XIX.

2500 egyedet számláló állatállományból pedig csak 15 egyed maradt

századi vándorló állatseregletekben láthatott egzotikus állatokat, egészen

életben. A szinte teljesen reménytelen állapotok felszámolására a kert

az Állatkert 1866-os megnyitásáig.

dolgozói azonnal hozzákezdtek, így 1945. május elsején ismét, immár

Eredetileg 1866. március 15-én akarták megnyitni az Állatkertet, de ez

harmadszor is megnyílhatott a Budapesti Állatkert.

akkor - politikai okok miatt - nem tűnt tanácsosnak. Emellett a munkálatok

Az Állatkert az utóbbi években jelentős átalakuláson ment keresztül. A

határideje is csúszott, így a megnyitást előbb júniusra, majd júliusra,

jövő azonban további meglepetéseket tartogat. A korábbi Vidámpark

végül pedig augusztus 9-ére halasztották. Ez a nap 1866-ban csütörtökre

helyét elfoglaló területen mesepark, a simogató és néhány más ide költöző

esett. A megnyitó ünnepélyre a kormány és Pest városának vezetői,

attrakció, a másik felébe pedig egy rendkívül látványosnak ígérkező

valamint

és

bemutatót terveznek. A szárazföldi és tengeri állatok bemutatása egy

természetesen a nagyközönség is türelmetlenül várta, hogy birtokba vegye

üvegházszerű kéthektáros biodómban valósulna meg, ami télen-nyáron a

a Liget új látványosságát. A medvebarlang előtt a frissen kinevezett

környezetétől független klímával rendelkezik.

az

hogy

három

Állatkert

tevét

támogatói

ajándékozott

egyaránt

Barbarossa

meghívást

kaptak,

igazgató, Xántus János köszöntötte a vendégsereget, ezután pedig az
érdeklődőket körbekalauzolták a kert sétaútjain. állatkertje.

forrás:www.euroastra.info
Hegedűs Orsolya 6.o

Az első világháború súlyos nehézségeket okozott az Állatkertnek.
Egyrészt az állatok takarmányozása jelentett problémát (különösen a
nehezen beszerezhető takarmányok, mint pl. tengeri hal biztosítása),
másrészt a dolgozók jelentős részét behívták katonának. Ennek ellenére
az Állatkert a háború alatt végig nyitva állt, míg sok más európai állatkert

Lovaglás

Mivel a lovaglás egy veszélyes sport – az edzőm szerint, az nem is igazi

Nekem a lovaglás a kedvenc sportom, mert szeretem, amikor átugrok egy

viselése. Ez első sorban a kobak és a gerincvédőt jelenti. Én eddig

akadályt, vagy amikor hozzám dörgöli a fejét a lovam, mert játszani akar.

négyszer estem le, de mindig visszaültem, mert szerencsére sosem

5 éves koromban kezdtem lovagolni egy haflingi pónin, Barbin.

sérültem meg.

A kezdő

lovas, aki még nem esett le legalább egyszer -, kötelező védőfelszerelés

lovasok

A Magyar Póni Klub Szövetség rendszeresen szervez versenyeket
gyerekeknek 4 éves kortól különböző kategóriákban. Az én eddigi legjobb
eredményeim: Díjlovaglás D1 kategóriában negyedik hely tavaly, és 2014ben FSZ1 kategóriában országos bajnok lettem a korosztályomban. Nagyon
készülök az idei bajnokságra is Jennával, a legcukibb sötétpej kancával!
Nagyon jól képzett ló, sokat tanulok tőle és vicces is.
Remélem, sokatoknak kedvet hoztam ehhez a sporthoz! Nemcsak kiváló
testmozgás, de különleges élmény is együtt dolgozni vagy csak együtt lenni
a lovakkal. Ha szeretnétek kipróbálni, akkor a lovasok.hu-n számos
lovardát találtok, én azonban a Bodor Major-t ajánlom Tahitótfaluban. 
Kulcsár Gerda 5.a.
骑马

futószáron tanulják meg a helyes testtartást, ütemre való emelkedést,
ügetést és a szárfogást. Ilyenkor az edző egy hosszú száron rögzítve
maga körül hajtja a lovat, hogy el ne szabaduljon Veled. Ha már biztos az
ülésed, egy kis karámban elenged az edző, hogy megtanulhasd egyedül
irányítani a lovat. A következő szint az osztálylovaglás, amikor 5-6 lovas
egymást követve hajtja végre az edző utasításait. Ekkor tanulod meg a
különböző patanyom-figurákat (kör, átlóváltás, kígyóvonal stb.), és idővel
kipróbálod a vágtát is. Én imádok vágtázni, mert olyan érzés, mintha
repülnék!
Ha már biztosan vágtázol, akkor elkezdesz rudazni, ami az ugratás
előkészítése. Én heti háromszor járok lovagolni, amiből egy ugróedzés,
kettő pedig díjlovaglás. Az edzések nem csak lovaglásból állnak, hanem
megtanulod a lovat ápolni, gondozni és nyergelni is.

我最喜欢骑马这项运动，因为我喜欢跳过每一个障碍物，或者是小马把它
的头往我身上蹭的时候，它之所以会把头往我身上蹭，是因为它想让我陪它玩
。我是从 5 岁开始学的骑马，刚开始学骑马的时候用的小马品种是哈福林格马
，名字叫 Barbin。
初学者都是在教练的牵引下学习正确的姿势、起伏、小跑和什么时候该拉
紧缰绳的。教练会用很长的绳子系在马的身上，从而让马一直在他的控制下，
然后让你骑在马背上，之后如果安全的话，教练就会松手把绳子放开，让你自
己学会控制马匹。之后是难度高一点的训练，就是训练场上有五、六匹马一起
跑，做教练指定的动作，比如：转圈、绕弯，还有计时快跑等。我最喜欢的就
是快速骑马，因为那感觉就像是飞起来了一样！

如果你已经学会快速骑马的话，那就可以开始学跳竿，学这些都是为了给
学马跳打基础。我一星期骑三次马，其中有一门课是学骑马跳跃，另外两门是
学盛装舞步，训练不只是学骑马，还要学怎么保养好你的马和怎么养马。
因为骑马是一项危险的运动，所以我的教练觉得没有摔过跤的都不是真正
会骑马的人。要骑马的话，防护工作是必须做的，骑马时一定要戴防护用具，
最重要的是要戴头盔和背部保护装置。我到现在为止摔过四次，但是我摔的并
不严重，所以可以自己起来重新回去骑马。

Szinkronúszás
A szinkronúszás közel 120 éves múlttal rendelkezik. Kezdetben férfiak
művelték, de hamarosan női sporttá vált. Hivatalos olimpiai sportágként
az

1984-es

Los

Angeles-i

játékokon

mutatkozott

be,

ahol

két

versenyszámban, egyéniben és párosban avattak olimpiai bajnokot.
Ebben

a

versenyszámban

Oroszország,

az

Egyesült

Államok illetve Kanada sportolói

匈牙利的小马俱乐部联盟经常给从四岁开始的不同年龄段的小孩举办各种
骑马比赛。我到现在为止最好的成绩是：去年盛装舞步比赛 D1 项目第四名，以
及 2014 年 FSZ1 项目同龄选手组国家冠军。为了迎接今年的大奖赛，我和我的
马 Jenna 做了很多准备。Jenna 是一匹非常可爱的棕黑色母马，它训练有素，又
十分幽默，我从它那里学到了很多。

a

legsikeresebbek.

Magyarországon

1990

után

kezdett gyökeret verni ez a
különleges sport.
A következőkben Fekete Kata

我描述了这么多，你们应该对骑马很感兴趣了吧！这不仅是很好的身体训
练，还是一种与马在一起共同配合的特殊体验。如果你们也想感受一下的话，
可以到 lovasok.hu 这个网站上查马厩的名字，我特别推荐在 Tahitótfalu 的 Bodor
Major.
五年级 A 班 Kulcsár Gerda
翻译：六年级 陈慧欣（Chen Huixin）

beszámolóját

olvashatjátok

a

szinkronúszásról:
Ez az egész úgy kezdődött, hogy találkoztunk egy cipőboltban a volt
tornász társammal, aki szinkronúszott és azt mondta nagyon szereti.
Kipróbáltam, és én is nagyon megszerettem ezt a sportot.
Amikor nem készülünk versenyre, az edzések elején mindig úszunk
(megtanultunk mindenfajta úszást), az edzés végén pedig az elemeket
gyakoroljuk. Versenyre készüléskor a kűrt (a gyakorlatunk, amit versenykor
előadunk) a parton is és a vízben is gyakoroljuk, és sokkal kevesebbet
úszunk. Versenyekre mindig díszes kontyot készítünk magunknak, és az
egész hajunkat bekenjük zselatinnal. Amikor ez megszárad annyira kemény
lesz, hogy kopogni is lehet rajta.
csúszdázhatunk,

ugyanis

az

Versenyek utáni edzéseken fél órát

Aquaworld-ben

vannak

az

edzéseim.

Karácsonykor és év végén vannak bemutató órák a szülőknek, ahol az
egyesület minden csapata előad egy kűrt. Ilyenkor kisebb ajándékot is
szoktunk kapni és adni.

Nyáron edzőtáborok szoktak lenni, leggyakrabban Egerben, ahol a
szinkronúszás mellett még egyesületi zászlót is készítünk.

Zenére

bemelegítünk, ami után szárazföldi edzés jön és élményfürdőzni is el
szoktunk menni. Szeretem ezt a sportot, mert jól kihasználhatom a tornász
múltamat, csapatsport jellege miatt pedig jó barátságokat köthetek
másokkal. Azt is szeretem benne, hogy ez olyan csajos időtöltés.
Nektek is ajánlom ezt a sportot. 
Fekete Kata 6.o.

Könyvajánló lányoknak
Leiner Laura: Késtél (a Bexi-sorozat első része)
Milyen jó lehet szerepelni egy tehetségkutató műsorban! Te is gondoltál
már erre? Ebből a könyvből megtudhatod, milyen előkészületekkel,
izgalmakkal jár egy ilyen műsor.
A 17 éves Budai Rebeka (művésznevén Bexi) egy évvel ezelőtt a barátja
közösségi oldalára posztolt zenés videójával (a Késtél című dalával) lett
híres énekesnő.
Rebekát most a Pop/Rock sztár leszek! című tehetségkutató műsorba
hívják meg, hogy duettet énekeljen az elődöntőben a tinikedvenc Nagy
Márkkal, a legesélyesebb versenyzővel.
Ha kíváncsi vagy, hogy milyen egy fiatal budapesti énekesnő élete, olvasd
el a könyvet, és garantáltan átélheted minden izgalmas, vidám és szomorú
pillanatát.
Ha tetszett, a Hullócsillag, a Bexi-sorozat második része is vár rád!
Shaaban Laura
推荐给女孩儿的书
Leiner Laura 《你迟到了》（Bexi 系列的第一篇）

5.a

你想过在一个才艺表演节目中演出吗？在这本书里你会知道一个这样的节目有
多热血沸腾！
17 岁的 Budai Rebeka（她的艺名是 Bexi）一年前和朋友唱了一首名为“你迟到了
”的歌并拍下发上网站，并因此走红。
她现在要去参加一个名为“成为摇滚歌手”的选
秀节目，并在初赛中和最有希望的选手：Nagy
Márk 合唱。
如果你对一位年轻的布达佩斯女歌星的生活很
好奇的话，请读一读这本书，你将在书中与主
角一起体验所有激昂、快乐与悲伤的每一刻。
如果你很喜欢这本书，你可以读 Bexi 系列的第
二篇：《流星》。更多激情四射的故事等着你
！
五年级 A 班 Shaaban
Laura
翻译：五年级 A 班 赵曦
瑜（Zhao Xiyu）

Könyvajánló fiúknak

Colosseum titkait is, vagy a „Jósda rejtélye”, ami Nagy Sándor korába, a

Fabian Lenk: Idődetektívek

olvashatunk a „Kleopátra és a kobra” című könyvben. Izgalmas a

Delphoi jósdába visz el bennünket. Az ókori Egyiptomról, Alexandriáról
Hannibálról, vagy a Julius Caesarról szóló rész is.

Most egy történelmi sorozatot szeretnék nektek ajánlani.

Középkori történet a „Vikingek varázskardja”, a „Keresztes lovagok

Az Idődetektíveket egy német író, Fabian Lenk írta gyerekeknek. Ez egy

esküje”, az „Oroszlánszívű Richárd” és a „Marco Polo és a Titkos

izgalmas, érdekes sorozat, aminek minden része egy másik történelmi

Szövetség”.

korba, másik helyszínre visz el bennünket.

Újabb kori történetek a francia Napkirályról szóló könyv, a „Mozart és a

Mindegyik regény főszereplője az okos Leon, a bátor Julian és barátnőjük,

kottatolvajok”, focirajongóknak a berni futball-világbajnokságról szóló

a cserfes Kim, akik utazni tudnak az időben. Náluk van a Szent Bertalan

„Berni csoda”, de akár az azték birodalomról is olvashatunk a „Montezuma

kolostor régi könyvtárának kulcsa. Ebben a könyvtárban van egy titokzatos

és az istenek haragja” című részben.

terem, a Tempusz, ami egy idő-tér, ahonnan bárki a múltba utazhat.

Biztosan mindenki talál köztük kedvére valót!

Ezernyi ajtaja van, amelyek a világtörténelem egy-egy évébe nyílnak.
Ezeken az ajtókon keresztül például az ókori
Rómába,

vagy

utazhatnak

a

időutazásukról

a

fáraók

Egyiptomába

főszereplők.
hazahoznak

egy

Az

első

egyiptomi

macskát, Kiját, aki ettől kezdve a társuk lesz.
A Tempusz az időutazókat mindig vissza is
hozza saját korukba, csak vissza kell térniük
pontosan ugyanarra a helyre, ahol a múltba
érkeztek a kaland elején. Hiába tartanak a
kalandok

a

múltban napokig, a jelenben

egyetlen másodperc sem telik el közben, így
senki sem szerez tudomást az idődetektívek
titokzatos utazásairól. A múltban a gyerekek minden alkalommal egy-egy
rejtélyt nyomoznak ki. A történetek izgalmasak, és nagyon sokat
tanulhatunk belőlük arról a korról, amelyben játszódnak.
Az ókorba repít a „Vörös Bosszúálló” című rész, amelyben bejárhatjuk az
ókori Róma minden zegzugát, és megismerhetjük a gladiátorjátékok, vagy a

Vida Benedek 5.a

Lacus és a húsvéti nyuszi

Zhao Xiyu 5.a, Král Boglárka 5.a

Kunk Fu Panda 3

Magyarok a foci EB-n

A Kung Fu Panda első és második része után, március 17-től

Idén harmadszor került ki a rangos tornára a magyar válogatott. Először

láthatjátok nálunk is a Kung Fu Panda 3-at. Itt egy rövid filmajánló a

1964-ben, Baróti Lajos vezetésével, akkor bronzérmesek lettek a

filmről:

focistáink. Utoljára 1972-ben jutott ki az Eb-re a Magyar válogatott, ahol

A történet elején a kínai szellemvilágban Kai a film főgonosza
leszívja Oogwaynak a hatalmas teknős mesternek a chi-jét, vagyis az

szintén a bronzéremért léptek pályára, de sajnos csak negyedikek lettek,
Illovszky Rudolf szövetségi kapitány vezetésével.

életenergiáját, aminek következtében vissza tud jönni az élők világába,
hogy leigázza azt. Eközben Po sárkányharcos, a főszereplő találkozik a

Tavaly játszották az idei bajnokság selejtező mérkőzéseit. A magyar

vérbeli apjával, Li Shannal. A nevelőapja kissé féltékeny lesz Po igazi

válogatott az F csoportban volt, ahol ellenfelei voltak: Észak-írország,

apjára, hiszen eddig ő nevelte Pót a sárkányharcost. Azután az apja

Románia, Finnország, Feröer-szigetek, Görögország.

magával viszi Pót a titkos falujukba, ahol csak pandák élnek. Közben Kai

Sajnos a csoportmérkőzések eredményeként 3. lett a csapat, így

sorra elveszi Kína minden kung fu mesterének chi-jét. Shi fu, Po tanítója

pótselejtezőt kellett játszania Norvégia ellen. Az idegenben és az itthoni

összegyűjti az őrjöngő ötöst, hogy védjék meg a béke völgyét a gonosz

győzelemnek köszönhetően a magyar futball válogatott végül ismét részt

Kai-tól, aki sorra rabszolgává téve a legyőzött kung fu mestereket, akikből

vehet a 4 évente megrendezésre kerülő Európa bajnokságon.

sereget toboroz. Kai legyőzi az ötöst, s belőlük is kiszívja a chit. A tigris
mesternek sikerül megszöknie és értesíteni Pót a közelgő veszélyről...
Szerintem jó filmnek ígérkezik, úgyhogy ha tetszett az ajánló,

A mostani EB Franciaországban lesz, ahol 24 ország vesz részt. A sorsolás
nyomán a válogatottunk itt szintén az F csoportba került, ahol Portugália,

nézd meg és nyomj rá egy like-ot. Nem, csak vicceltem, de azért nézzétek

Ausztria és Izland ellen kell pályára lépnie.

meg! 

Bár a tornára a német Bernd Stork viszi a játékosokat, sokat
Steidl Gergő 6.o

köszönhetünk Dárdai Pálnak, aki a selejtezőkre készítette fel a fiúkat.
Remek csapatot épített fel, munkája nyomán a focistáink igazán el tudták
hinni, hogy ott a helyük a bajnokságon.
Június 10-én kezdődik az egy hónapon át tartó fociláz. A mieink június 14én lépnek először pályára, Ausztria ellen, Dzsudzsák Balázs csapatkapitány
irányításával, a Bordeaux stadionban.
Mindenkinek jó szurkolást kívánok!
Nagy Péter 5. a.

Gombfoci

纽扣足球

A gombfoci igazi foci, csak nem a lábunkkal kell a labdát rúgni, hanem egy
asztalon műanyag korongokkal kell kabátgombokat pöckölgetni. Az
emberek nagy része úgy gondolja, hogy ez csak szórakozás. Na ez nagy
tévedés, mert ez egy magyar sport. Van belőle vb,eb, bajnokságok, éppúgy,
mint a valódi fociban is.
Szabályok
1. A játékot 2 játékos játssza 11-11 gombfoci bábu segítségével
2. A játék középkezdéssel indul, majd a játékosok felváltva léphetnek
egyet. A bábuk elmozdítása számít lépésnek.
3. A mérkőzések 2×13 percesek, félidőben 2 perc szünet van.
4. A bábukat meccs közben felemelni és tetszőleges helyre helyezni csak
gól és kirúgás esetén szabad. A helyezést elsőként a középkezdést vagy a
kirúgást végrehajtó játékos kezdi, és az ellenfele alkalmazkodik hozzá.
A játék célja
1. A játék majdnem ugyanolyan, mint a foci.
2. A gól akkor érvényes, ha a labda kapura lövés előtt a támadó térfelén
volt.
3. Kapura lövés előtt jelezni kell az ellenfélnek a lövési szándékot.
Vélemény

纽扣足球是真正的足球，只不过不是用脚踢球，而是在桌子上用塑料的小圆圈
弹外衣上用的纽扣。大部分的人通常认为这只是一种娱乐游戏，然而这是一种
误解，因为这其实是匈牙利的一种运动。这种运动有世界锦标赛和欧洲锦标赛
，就像真正的足球一样。
规则：
1 游戏只能有两个玩家在 11-11 个纽扣的帮助下玩。
2 游戏从中场开始，之后玩家可以各走一步，多走一步算犯规。
3 比赛时间为 2×13 分钟，中场有 2 分钟的休息时间。
4 在游戏中，不可以随意移动或抬起你的棋子，除非是进球或出界。此时，应由
对方在中场重新开球或发界外球。
游戏目标：
1 这个游戏跟足球很像。
2 射门前球在对方领域，进球才有效。
3 射门前要示意对方。
感想：
我也有纽扣足球，我觉得这是一个很好玩的游戏。可以跟朋友或家长一起玩。
你们也试一试吧！
五年级 A 班 Molnár Zoltán
翻译：七年级 A 班 孙苏茜（Sun Suxi）

Nekem is van gombfocim és szerintem egy nagyon jó kis játék. Mind a
barátokkal mind a szülőkkel nagyon jól el lehet szórakozni. Próbáljátok ki!
Molnár Zoltán 5.a

Forrás: origo.hu

Világnapok



újratöltve



666-ot kapunk

Forrás: wikipédia

A Nemzetközi π-nap a matematika egyik

További érdekes világnapok tavasszal:

leghíresebb számának, a π (pí) számnak az

Március 1. Ölelj meg egy könyvtárost világnap

ünnepe. A π-napot 1988. óta március, azaz a

Március 5. A DJ-k Világnapja

3. hónap 14. napján ünneplik, mivel a π

Március 19. Alvás világnapja

értéke az első két tizedesjegyig 3,14. Ez

Március 20. Az ölelés világnapja, A boldogság világnapja

alkalomból egyre szélesebb körben

Március 22. Nemzetközi párnacsata nap

világszerte különböző rendezvényekkel,

Április 8. Emberszeretet világnapja

vetélkedőkkel, konferenciákkal köszöntik a

Május 4. Ékezetes betűk napja

napot.
Az ünnep ötletadója Larry Shaw amerikai fizikusprofesszor – „a π
–,

akinek

a

különös véletlen, hogy 1879-ben ezen a napon született Albert
Einstein.

Március 14. A Nemzetközi π-nap

hercege”

ha összeadjuk az első (6+6) × (6+6), tehát 144 tizedesjegyet, akkor

vezetésével

1989

óta

rendeznek

Május 25. Törülköző világnapja

Viccek

ünnepi

megemlékezéseket. A múzeumban, ahol dolgozik, ilyenkor körbejárnak a

Schäffer Péter 6.o

Bemegy a nyuszika a zöldségeshez,

Nyuszika a húsvét közeledtével

és kérdezi az eladótól:

betér a boltba.

alkalomra rendszerint e számmal feliratozzák ezeket a pitéket.

- Sárgarépa van?

- Ecetet kérek!

- Nincs nyuszika, csak banán van.

- Sajnos nyuszika, mi nem

A 2004. évi π-napi ünnepi rendezvényen Daniel Tammet 22 514

- Akkor irány Bana!

tartunk ecetet, ez egy

- Hogy hívják a süket nyuszit?

festékbolt.

- Nyusziii!!!

- Mondom, e-c-e-t-e-t kérek!!!

munkatársak, és elfogyasztják az ünnepi alkalomra készített gyümölcsös
pitéket. A pí-te, vagy angolul pie is a számra vezethető vissza, és az ünnepi

tizedesjegyig sorolta fel a π számot. Ezen a téren a csúcstartó a japán
Haragucsi Akira, aki 2006-ban 100 000 tizedesjegyet sorolt fel, de ez 16
órájába tellett.
Miért titokzatos szám a pí?


3,1415926535…-tel

kezdődik

és

a

végtelenségig

tart,

a

matematikában és a fizikában is használatos


ha

összeadjuk

eredményként

az

első

húsz

tizedesjegyét,

100-at

kapunk

- Nyuszika, ez egy festékbolt!
- Hogy hívják a süket nyuszit?

- Jó, akkor mondom mászképp:

- Nyusziii!!

kérek egy pamacot!

- Hová viszik a beteg Nyuszikát?
- A nyulam-bulamciára.
Schaffer Annagréta 5.a

alapú tollakat kapnak.

Tudod-e?
Ha bárki megnézi a cipzárja fogantyúját, akkor jó eséllyel három betű lesz

Életünk során annyit gyalogolunk, hogy háromszor körbejárhatnánk a

rajta: YKK. Sőt, valójában 10-ből 9 esetben a

Földet. Ez 120.000 km és több mint 100 millió lépés A

pulóvereken, kabátokon, nadrágokon a cipzár egy YKK

Föld kerülete 40 075 km.

cipzár. A világ szinte összes cipzárját egyetlen cég
gyártja: egy japán cég . Még légmentes, lángálló és

A hideg víztől gyorsabban nő a körmöd.

vízálló cipzárakat is gyártottak űrhajósok és búvárok

Az emberi agy 70- 75%-a víz.

védőruhájához. Neil Armstrong és Edwin Aldrin űrhajósruhájának cipzárja

Gyűjtötte: Szögi Elmira 6.o.

is YKK volt.

你知道吗？
1. 任何人看到拉链头的时候，大部分都会看到 YKK 这三个字母。或者说，
Leonardo da Vinci kézírásait csak tükörből lehet
elolvasni.

卫衣上、外套上、裤子上的拉链，十之有九都是 YKK 的拉链。世界上的
拉链大部分出自一个日本产家。他们有真空的、防火的和防水的拉链，
也造过宇航员和潜水员护具的拉链。尼尔·阿姆斯特朗和埃德温·奥尔德林
的宇航服拉链也是 YKK 的。
2. 列奥纳多·达·芬奇写的字只能从镜子里读。

Mindössze három helyen: Japánban, Kínában és az Egyesült Államokban, az
Appalache-hegységben él a különleges erdei virágos
növény,

a

csontvázvirág.

A

csontvázvirág

arról

nevezetes, hogy amint elered az eső a fehér szirmai
átlátszóvá válnak. Mikor a szirmai megszáradnak, ismét
fehér színűek lesznek. A csontvázvirág felismerhető a
nagy, esernyőszerű leveleiről is.

szárazföldét – 152 méter magasan.
A világ legmélyebben lévő postaládája 10 méterrel a víz
a

japán

山生长的奇特花卉。骷髅花之所以出名，是因为下雨的时候，它的花瓣
就会变成透明的。而当花瓣干了的时候，透明的花瓣又会变回之前雪白
的样子。骷髅花的叶子像是一个个大大的雨伞，因此骷髅花很好分辨。
4. 大海的盐足以把地球所有的地面都铺满——152 米的高度。
世界上最深的邮箱在水下 10 米深的日本周参见町。游客在潜水员的鼓励
下，在当地的杂货店购买防水的明信片，书写的时候还会配发油性笔。
5. 人一生走的路可以环绕地球三次。这要有 120.000 公里，而且在一亿步

Az óceánokban annyi só van, hogy be lehetne vele teríteni a Föld teljes

alatt,

3. 世界上只有日本、中国、美国这三个地方有骷髅花--- 一种在阿巴拉契亚

Susami

öbölben

van.

A

búvárok

ösztönzésére a turisták a helyi vegyesboltban vásárolnak
különleges vízálló képeslapokat, aminek megírásához olaj

以上。地球的周长是 40075 公里。
冰水会让你的指甲更快的生长。
人脑的百分之 70—75 是水。
摘录：六年级 Szögi Elmira
翻译：七年级 A 班 李邦耀（Li Bangyao）

Játékok mobilra vagy tabletre

egy lufi, lemegy egy életed (150 életed van egy meccsben). Nem minden
lufinál megy le egy életed, minél erősebb, annál több életed megy le.

Bloons TD Battles Online játék

Bokor Ádám 5.a

Ebben a játékban lufik rohamoznak és neked ki

Sudoku

kell védeni tornyokkal.
Nagyon sok pálya van. Több torony is, ezek a
tornyok (a legtöbb) mind majom. Lehet venni
ilyen tornyokat és ezeket játékon belül lehet
fejleszteni, de ezeket csak úgy nem kapod meg.

1

2

2

4

A játék elején kapsz majmokat (mindenki ugyanazokat kapja). Azokat nem
egyes szinten kapod meg - mert azok használhatatlanok lennének -, hanem
2-es szinten.
Ahhoz, hogy nagyobb szintű legyen a tornyod, meg kell vásárolnod a

2

1

nagyobb szintet. Összesen 4 szint van. Ezeket medálokból lehet megvenni.

7

Medált meccsekkel lehet szerezni.

8

Összesen 4 fajta játékmód van. (Batlle Arenas, Assault, Defens, Practice)

9

6

7
2

6

tudod fejleszteni. Kétféle fejlesztést választhatsz. Ebből csak egyiket
választhatod Pl.: ha a bal oldalit fejlesztem, akkor a jobb oldalira 2-őt
tudok tenni.
Lufit is tudsz küldeni, ezzel tudod növelni az úgynevezett Eco-t, azaz azt
a pénzt, amit 6 másodpercenként kapsz. Menetek vannak, hogyha bemegy

7

9

7

9
8

4

6

8

6

2
5

6
9

5
8

9

3

8

7

1

kaphatsz egy bonuszt. Ezeket teheted le játékon belül, így a tornyokat

8

1

6

stb… Amennyit fizetsz, annak a kétszeresét kapod vissza.

lévő tornyokat. Mielőtt elkezdődne a meccs, kiválasztasz 3 tornyot, plusz

4

5

A battle Arenasban pl. Medálért játszhatsz, van 5 medálos 20 100 250

Magában a játékban kapsz pénzt, amelyből megtudod megvenni a játékban

5

2

9

5
4
7

Schäffer Péter 6.o

Répatorta

长城

Hozzávalók:


4 db tojás



150 ml olívaolaj



25 dkg barnacukor (fele lehet méz is)



1 zacskó vaníliás cukor



40 dkg répa apróra reszelve
1 zacskó sütőpor



1 narancs leve és lereszelt héja



1 csipet só



Fél kávéskanál fahéj



15 dkg darált dió vagy mandula



15 dkg zabpehelyliszt

Elkészítés:
A tojásokat kikeverjük a cukorral vagy a mézzel, majd hozzáadjuk az
összes többi alapanyagot, és simára keverjük. Egy nagy kerek tortaformát
kibélelünk sütőpapírral, és abba öntjük bele a tésztát. Előmelegített
sütőben közepes tűznél (180 fok) megsütjük. Ha kihűlt, kettévághatjuk és
megtölthetjük citromos vagy narancsos mascarpone-s krémmel. Ehhez 25
dkg mascarpone-t kikeverünk 2 evőkanál porcukorral, egy citrom vagy
narancs levével és reszelt héjával. A képen látható módon díszíthetjük
marcipánnal.
Vida Veronika 6.o.

长城、又称万里长城是世界遗产之一，长 21196.18 千米。长城遗址跨越北京、
天津、青海、山西、内蒙等 15 个省市自治区，总计有 43721 处长城遗产。长
城也是自人类文明最大的单一建筑以及修缮时间持续最久的。长城不止在中国
，蒙古也有长城遗产的一部分。
自秦始皇以后，凡是统治着中原地区的朝代，几乎都要修筑长城。计有汉、晋
、北魏、东魏、西魏、北齐、北周、隋、唐、宋、辽、金、元、明、清等十多
个朝代，都不同规模地修筑过长城。从修筑长城的统治民族看，除汉族之外，
许多少数民族统治中国的朝代也修长城，而且比汉族统治的朝代为多。清康熙
时期，虽然停止了大规模的长城修筑，但后来也曾在个别地方修筑了长城，可
以说自春秋战国时期开始到清代的 2000 多年一直没有停止过修筑。据历史文献
记载，有 20 多个诸侯国家和封建王朝修筑过长城，若把各个时代修筑的长城加
起来，有 10 万里以上，其中秦、汉、明 3 个朝代所修长城的长度都超过了 1 万
里。
“因地形，用险制塞。”是修筑长城的一条重要经验，在秦始皇的时候已经肯
定了它，接着司马迁又把它写入《史记》之中，之后的每一个朝代修筑长城都
是按照这一原则进行的。凡是修筑关城隘口都是选择在两山峡谷之间，或是河
流转折之处，或是平川往来必经之地，这样既能控制险要，又可节约人力和材
料，以达“一夫当关，万夫莫开”的效果。修筑城堡或烽火台也是选择在险要
之处。至于修筑城墙，更是充分地利用地形，如像居庸关、八达岭的长城都是
沿着山岭的脊背修筑，有的地段从城墙外侧看去非常险峻，内侧则甚是平缓，
有“易守难攻”的效果。在辽宁境内，明代辽东镇的长城有一种叫山险墙、劈
山墙的，就是利用悬崖陡壁，稍微地把崖壁劈削一下就成为长城了。还有一些
地方完全利用危崖绝壁、江河湖泊作为天然屏障，真可以说是巧夺天工。长城
，作为一项伟大的工程，成为中华民族的一份宝贵遗产。
2001 年 06 月 25 日，长城作为春秋至明时期古建筑，被国务院批准列入第五批
全国重点文物保护单位名单，并为国家 5A 级(AAAAA 级)建筑。
“不到长城非好汉”出自毛泽东 1935 年 10 月所写的一首词《清平乐·六盘山》，
《清平乐·六盘山》为毛泽东翻越六盘山时的咏怀之作，抒发了“长缨在手”定
缚住苍龙”的革命豪情。
Li Caiyian 5.a

Programajánló
Húsvéti hangverseny
Helyszín: Művészetek Palotája (Müpa)
Időpont:2016-03-23 19:30
Händel remekműve bámulatos változatossággal vezeti végig a hallgatót
Jézus szenvedéstörténetén, egyfajta színpad nélküli színházat varázsolva
a koncertterembe.
Händel: Brockes-passió
Varázs Húsvét
Helyszín: Bűvész Színház
Időpont:2016-03-26 18:00
Töltsd nálunk családoddal a húsvéti ünnepeket és tartsatok velünk egy
varázslatos másfél órára, ahol természetesen a bűvészet klasszikus
trükkjeit húsvéti köntösbe öltöztetjük.
Húsvéti koncert
Helyszín: Concerto Budapest Zeneház
Időpont:2016-03-24 17:00
Az ünnepi készülődés izgalma akár minket, felnőtteket is, de a gyerekeket
különösképpen magával ragadja: a jeles események előtti napokban,
hetekben lelkesen tanulják a verseket és dalokat, de apró meglepetéseket
is szívesen készítenek szeretteiknek.
Húsvéti matiné
Helyszín: Művészetek Palotája (Müpa)
Időpont:2016-03-27 11:00
Varga Bonita 5.a
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A hónap tanulói
November hónap tanulói
ALSÓ TAGOZAT

FELSŐ TAGOZATOSOK

Zeng Xi 1.A

Li Caiyian 5.A

Ottmár Dominik 1.B

Sun Dawei 5.B

Mónus Zoltán 2.A

Li Elizabet Fanni 6.o.

Tóth Hajnalka 2.B

Liu Yaxuan 7.A

Durand Írisz Mária 3.A

Nagy Ivett 7.B

Pál Zsombor Domonkos 3.B

Enkhjargal Diana 8.o.

Január hónap tanulói
ALSÓ TAGOZAT

FELSŐ TAGOZATOSOK

Fodor Kristóf Béla 1.A

Qiu Patrícia 5.A

Közantal Ákos Bendegúz 1.B

Kollmann Bálint 5.B

Cserháti Hanga Léna 2.A

Fekete Kata 6.o.

Pivarcsik Lili 2.B

Oláh Tamara 7.A

Nagy György 3.A

Bottyán Bendegúz 7.B

Shawky Melinda 3.B

Almási-Kecskés Kristóf Nimród 8.o.

Kocsi Bence Ármin 4.A
Zheng Yunfeng 4.B

Kővári Sára 4.A
Kiss Virág Hanna 4.B

Gombolai Panna 6.o

December hónap tanulói
ALSÓ TAGOZAT

FELSŐ TAGOZATOSOK

Wang Ziye 1.A

Vida Benedek 5.A

Jánosi Blanka Lili 1.B

Engel Alexandra 5.B

Yang Wenjie 2.A

Shan Yiran 6.o

Király Samu 2.B

Nakayama Leila 7.A

Wang Wenni 3.A

Vincze Vivien 7.B

Pál Zsombor Domonkos 3.B

Almási-Kecskés Kristóf Nimród 8.o.

Lu Qianxi 4.A
Kótai Bálint 4.B

