Boldog karácsonyt!
圣诞快乐！
Merry Christmas!

A MAGYAR-KÍNAI KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ
ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM DIÁKLAPJA
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Zhou Ximing 3.A

Vida Veronika 7.o.

Spányik Miklós 3.B

Zombori Patrik 8.A

Fazekas Dóra 4.A

Bottyán Bendegúz 8.B

Diószegi Máté 4.B

Benes Ádám 9.o.

Szia, kedves Olvasóm!

November hónap tanulói
ALSÓ TAGOZAT

FELSŐ TAGOZATOSOK

Eperjesi Lőrinc Balázs 1.A

Nagy Kitti 5.A

Holzhauser Bernadett 1.B

Feliczi Fédra 5.B

Serfőző Antal 2.A

Kollmann Bálint 6.A

Péter Zsolt 2.B

Helmes Vilmos 6.B

Wei Chenyao 3.A

Chen Huixin 7.o.

Fazekas Levente 3.B

Marusinecz Marcell 8.A

Wang Wenni 4.A

Fekete Marcell Zoltán 8.B

Shawky Melinda 4.B

Ráczkevi Bence Zsolt 9.o.

Mizu? Te is úgy érzed, hogy repül az idő? Oda se figyel az ember –
akarom mondani a maki -, és újra nyakunkon a karácsony! A legutóbbi
találkozásunk óta két hónap telt el. Jó volt látni, mennyien örültetek
nekem! Igyekszem most is kihozni magamból a maximumot!
Arra gondoltam, te is segíthetnél ebben egy kicsit. Ha bármilyen
ötleted lenne, valami, amit szívesen viszontlátnál a lapban, írd meg
nyugodtan nekem! Kiteszek egy dobozt a portához, oda majd be is
dobhatod a leveled! Akár a véleményedet is lefirkanthatod, úgysem
vagyok sértődős majom, hiszen ismersz…
Amúgy kértél már valamit a fa alá? Gondolom, teli vagy ötlettel…
Figyu, már csak néhány nap, és minden kiderül! Addig meg ne nézelődj
túl sok rejtekhelyen, ha teheted! 
Boldog karácsonyt kívánok neked az összes újságíró, fordító és
szerkesztő nevében!

Kecsmár Anna

亲爱的读者朋友：
你好！
你最近怎么样？你是不是也感觉到时间过得飞快？人们... 啊不对，是狐猴
一不注意，圣诞节就到了。距离我们上次见面已经有两个月了。看到你们
这么多人为我高兴的样子，让我很感动。那我这次也要努力加油!
我在想，你也能帮助我编辑报纸。如果你有什么关于我们报纸的好想法，
就告诉我吧！
我在传达室旁边放了一个信箱，你可以把你的信投在信箱里。你可以放心
地把自己对报纸的意见写给我，你认识我啊，我不是个容易伤心的猴子。
话说回来，你想在圣诞树下面看到什么礼物？我觉得你应该有很多点子
吧... 现在只剩下了几天，你马上就可以知道了。所以提前你就不要到处翻
找礼物了！
最后，作为报纸的记者、编辑者和翻译的代表，我祝你圣诞节快乐！

Riport Yang Yi Hui tanárnővel
Mióta tanít nálunk?
2010 óta, már hat éve.

A hónap tanulói
Szeptember hónap tanulói
ALSÓ TAGOZAT

FELSŐ TAGOZATOSOK

Szoboszlai Zétény 1.A

Durand Erneszt 5.A

kínaiakkal. Ez az iskola pedig igazán különleges.

Krakomperger Ádám 1.B

Földesi Kitti 5.B

Mi volt a gyermekkori álma?

Németh Kristóf 2.A

Kollmann Bálint 6.A

Olajkár Hanna 2.B

Sun Dawei 6.B

Badak Borbála 3.A

Szögi Elmira 7.o.

Kovács Gergő 3.B

Oláh Tamara 8.A

Takács Eszter Zsófia 4.A

Selenge Orgil Erdenetsetseg 8.B

Császár Ivett Hanna 4.B

Németh Luca 9.o.

Miért Magyarországon tanít?
Mert Magyarország szép és jó ország és a magyarok kedvesek a

Akkor is tanár szerettem volna lenni, de egy olyan iskolában, ahol vakok
is tanulnak.
Kiskorában is Magyarországra szeretett volna jönni?
Nem gondoltam akkor még, hogy Magyarországon fogok lakni.
Melyik a kedvenc helye Magyarországon?
A Duna, mert nagyon szép.
Mi a kedvenc magyar étele?
A gulyásleves.
A kínai nyelven kívül még mit tanít?
Vizuális kultúrát, azaz rajzot.
Mi tetszik Önnek a legjobban az iskolánkban?
A közösség tagjainak szeretete egymás iránt.
Kínában mit tanított?
Gimnáziumi nyelvtant.

Október hónap tanulói
ALSÓ TAGOZAT

FELSŐ TAGOZATOSOK

Kaszás Liza 1.A

Chen Zixin 5.A

Zhu Yi 1.B

Spányik Máté 5.B

Lassu Hanna Klaudia 2.A

Shaaban Laura Fatima 6.A

Barta Liza Diána 2.B

Engel Alexandra 6.B

Téli zöldség

Mi a hobbija?

– Apu, ismerek egy téli zöldséget!

Olvasás, főleg szépirodalmi műveket bújok.

– Na ne mondd! És melyik az?
– A síparadicsom!

Mit gondolt erről az országról, amikor még nem lakott itt?
Van egy vicces kínai színész, akinek mindkét gyermeke Budapesten

Téli szünet után

született, és így az egyiket Budának, a másikat Pestnek nevezte el.

– Karcsi, hol töltötted a téli szünetet?

Innen ismertem meg Budapestet, mint várost.

– Két napot a hegyekben, sítáborban.
– És a többit?

Köszönjük a riportot!

– Gipszben.

Král Boglárka és Zhao Xiyu 6.a
采访杨老师
您是从什么时候开始在这儿教书的呢？
2010 年，到现在大概 6 年了。
为什么来匈牙利教书呢？
我觉得匈牙利是个很好的国家，而且和中国的关系也很好，匈中双语学校也
和我的理想很贴近。
您小时候的梦想是什么呢？
小时候也是想当老师，那时是想当残疾学校的老师，盲校老师之类的。
小时候有来匈牙利的打算吗？
没有，没想过出国。
您在匈牙利最喜欢的景色是什么？
多瑙河，很美的自然风光。
您最喜欢的匈牙利食物是什么？
Gulyásleves。
Gellét Richád 6.a
您除了教中文还教什么？

Viccek

画画儿。
您在这所学校里最喜欢的事物是什么？
氛围，大家的关系都很融洽。

Karácsonyfa
Két rendőr elmegy az erdőbe, hogy karácsonyfát vágjanak maguknak.
A térdig érő hóban gázolva órák hosszat keresik a megfelelő

您在中国教什么科目？
在中国教中学语文。

fenyőfát, de nem találják. A nap lenyugszik, feltámad a jeges szél, a
távolban felvonyít valami állat.

您的爱好是什么？
看书，我喜欢看各种书，尤其是文学性强的。
您来匈牙利之前对这里的印象是什么？
中国有个喜剧演员，他的两个孩子在布达佩斯出生，所以叫陈布达和陈佩
斯，我通过这件事知道了布达佩斯。

Az egyik rendőr odafordul a másikhoz:
- Na, ebből nekem elegem van! A legközelebbi fát kivágjuk, akár fel
van díszítve, akár nincs!
Karácsony
Két szőke nő beszélget.
- Képzeld, idén a karácsony pont pénteki napra esik!
- De remélem nem 13-ára...

谢谢您的配合，采访结束。
提问者：六年级 a 班 赵曦予 （Zhao Sziszi）

Skót karácsony
A skót kisfiú megkérdezi az apjától:
- Apa, mi lesz karácsonykor a fa alatt?
- Parketta, kisfiam.
Hóember
 Miét olyan gonoszak a hóemberek?
 Mert a szívük is jégből van.
Rablótámadás
– Mit kiabál a nyúl, amikor megtámadja a hóembert?
– Ide a répát, vagy hozom a hősugárzót!

Fotókvíz: Híres építmények
A múltkori feladványunkban az új iskolánk egy-egy részletét fotóztuk

AZ Önkéntesség szép példája…
/Kupakgyűjtés, és ami még mögötte van./

le. Azt kellett kitalálnotok, mit láthattok a képeken.
A helyes megfejtőink:

Iskolánk bekapcsolódott a RIROSZ, a Ritka és Veleszületett

Gombás Alíz 3.a, Kaszás Szabina 3.a, Bitter Hanna 3.a

Rendellenességgel élők Országos Szövetségének a támogatásába. A
ritka betegségekkel élőknek számos rendkívüli, de közös nehézséggel

Gratulálunk nekik! A nyereményüket átvehetik Jónás János tanár úrtól.

kell szembenézniük. A szervezet azért küzd, hogy a ritka
betegséggel élők más

A következő rejtvényünkben épületek nevére vagyunk kíváncsiak. Ha

betegekkel összehasonlítva is

sikerült kitalálnod, mit ábrázolnak a fotók, írd le egy papírra a helyes

hátrányos helyzete megszűnjön,

válaszokat,

és életük könnyebbé, jobbá

és

add

át

a

megfejtést

a

MizuMaki

valamelyik

szerkesztőjének!

váljon.

A megfejtési határidő: január 9. Sok szerencsét!

Ebbe a segítő, támogató
munkába kapcsolódtunk be
iskolánkkal október elejétől,
kupakgyűjtésbe kezdtünk.
Gyűjtöttek kicsik és nagyok. Az

1.

2.

önkéntes munkából kivették a

3.

részüket a felső és az alsó
tagozatos diákok egyaránt.
Ennek meg is lett az eredménye,
szép mennyiségű adomány gyűlt össze, melyet hálás szívvel köszöntek
meg a RIROSZ munkatársai.
Reméljük, hogy hozzá tudtunk járulni ahhoz, hogy a Ritka
betegséggel élő fiatalok mindennapjaihoz segítséget nyújtsunk.
Mindenkinek köszönjük a kupakokat, hisz minden darab számít!
Buzek Edit

4.

5.

Németh Flóra 7.o.

Mikuláscsomag-gyűjtés
A tavalyi mikuláscsomag-gyűjtés sikerén felbuzdulva idén is elindítottuk
a programot iskolánkban.
Ugyanúgy, mint tavaly, a Food Angels - Segítő Angyalok Alapítvány
gyűjtéséhez csatlakoztunk. Tavaly az alapítvány picivel több mint 1000
mikuláscsomagot juttatott el mélyszegénységben, illetve
anyaotthonokban élő gyermekeknek. Ehhez az iskolánk 108 csomaggal
járult hozzá a szülők és a gyerekek segítségével.
Idén 130 gyerkőc kap ajándékot az iskolánktól!
Köszönjük szépen mindenkinek a lelkesedést, az édességeket, a kedves
szavakat, mindent!

时间：11 月 11 号到 1 月 1 号
各种各样的活动在欧洲前十名漂亮的城市等着你！今年还有一颗新的愿望
树！你可以把你的愿望都写下来！
Tihanyi 圣诞活动
时间：11 月 27 号到 1 月 18
这是个充满圣诞氛围的活动！你可以制作礼物、装饰，还可以在游乐场玩
耍，参加圣诞老人的派对！活动免费。
在 Baziliká的节日狂欢
时间：11 月 27 号到 1 月 2 号
地点：五区 Szent István tér Zrínyi u.
节日狂欢从来都是用闪亮的灯光吸引人，但这次的重头戏是绿色集市与民俗
手工特殊食物等。还会有 Wolf Kati 参加的音乐会！

Vida Edit és a 7. osztály
童话城
从 12 月 3 号开始
在 Újpest főtér
你可以和圣诞老人合照，可以在教堂制作装饰、许愿。
Dima 圣诞表演
11 月 12 号到 1 月 8 号
Fővárosi Nagycirkusz
传统的马戏团表演，可以观看空中飞人，动物表演，各种惊人的表演。
胡桃夹子
在匈牙利各地的花式童话表演，以下是十二月的表演：
Magyar Állami Operaház-经典表演
MÜPA -Szeged 芭蕾团表演
SYMA -Vastag Csaba 的家庭音乐
MÜPA -布达佩斯剧团的表演
Papp László sportaréna -Edvin Marton 和 Cirque de Monte Carlo 的表演
翻译：六年级 a 班 赵曦予 （Zhao Sziszi）

Meseváros

A kungfu

Időpont: december 3-ától
Helyszín: Újpest főtér

Én imádok kungfuzni, már öt éve járok. Egy megunhatatlan

Szelfizhetsz itt a Mikulással, és részt vehetsz a Cseriti

harcművészet, életforma. A kungfu egy olyan sport, amihez kell a

karácsonyfának díszekkel és szeretteidnek szóló

belső békéd, ebben segít a Tai Chi és a Chi Kung is. A kungfunak több

jókívánságokkal való feldíszítésében is a templomkertben.

fajtája van, például Win Zhun és Shaolin. Én a Shaolint tanulom,
aminek két stílusa van, az északi és a déli. Nagyon sok különbség van

Dima karácsonya című előadás

a kettő között: a köszönés, a mozgás és az állatstílusok. Az

Időpont: november 12. és január 8. között

állatstílusokat nagyon nehezen tudták leutánozni. Két ember ment

Helyszín: Fővárosi Nagycirkusz

oda az állatokhoz, az egyik küzdött velük (néha meg is halt), a másik

Klasszikus cirkuszi előadás a kis Dima karácsonyi álmáról, amelyen

figyelte, hogy hogyan mozognak, és észben tartotta. Így keletkeztek

a különböző állatszámok mellett akrobata- és zsonglőrprodukció,

ezek a stílusok. Az öt fő állat, akiket már a Kungfu pandából is

valamint görgő-, rúd- és levegőszámokkal várják a közönséget.

ismerhettek: a majom, a sáska, a tigris, a kígyó és a daru.
A Shaolin jellegzetességei: ütés után mindig visszahúzzuk a kezet,

Diótörő

egy gyakorlatnak el kell férnie egy fekvő tehén helyén, és egy

Hoffmann meséje és Csajkovszkij zenéje kihagyhatatlan

egyenes vonalon kell haladnia.

program karácsonykor. Idén decemberben számos helyszínen és

Fő szabálya: Tiszteld mestered, tanáraid, kungfutestvéreid!

különböző feldolgozásokban nézhetitek meg a művet:

A táborokban is vannak ám szabályok, elsősorban jónak kell lenni. Ha

Magyar Állami Operaház – klasszikus feldolgozás

jók vagyunk lehet teaszertartás, filmnézés este vagy tábortűz. 

MÜPA – modern feldolgozás a Szegedi Kortárs Balett előadásában

A teaszertartás a kungfuhoz tartozik.

SYMA Csarnok – családi musical Vastag Csabával

A mi mesterünk, aki az iskolánkban tanít, Dávid István jiao lian,

MÜPA – Budapesti Bábszínház és a Nemzeti Filharmónikusok

többszörös európa- és világbajnok.

előadása

Ha többet szeretnél megtudni a kungfuról, gyere hétfőn és szerdán

Papp László Sportaréna – látványshow Edvin Marton és a

16:00-17:30-ig velünk edzeni!

Cirque de Monte Carlo előadásában

Nagy Péter 6.a
Kulcsár Gerda 6. a

在 Vörösmarty tér 的圣诞集市

功夫
我很喜欢功夫，已经学了五年了。这是一个不会厌倦的武术和生活方
式。功夫是这样一种运动，需要内部平和，这里太极和气功会帮助到你。
功夫有很多种类，比如咏春和少林。我是学习少林的，这个也有两种风

格，一个是北，另一个是南。这两者之间有很大的区别：礼仪、动作和动
物式。动物很难模仿。两个人朝动物走去，其中一个跟它打了起来（有时
也可能会死），另一人则观察它们的动作，提高警惕。这种风格就这样形
成了。五种主要的动物，你们应该从功夫熊猫里就已经认识了：猴子、螳
螂、老虎、蛇、鹤。
少林的特点：出拳后，每次都要收回来，一个动作要占一头躺着的牛
的距离，在一条直线上形成。
主要规矩：尊敬教练、老师、师兄弟。露营里也有规矩的，第一就是
要乖。如果乖的话就可以学茶道，晚上看电影，还有篝火。

Programajánló
Adventi és karácsonyi vásár a Vörösmarty téren
Időpont: november 11. és január 1. között
Színvonalas kulturális és gyerekprogramokkal várják a látogatókat a Vörösmarty térre,
amely egyike Európa 10 legszebb vásárának.
Újdonság lesz idén, hogy a gyerekeket egy fából
készült karácsonyfa kuckó is várja, ahol az
angyaloknak elküldhetik kívánságaikat!

茶道也是功夫的一部分。
我们的教练，在学校里教课，Dávid István 教练曾多次参加欧洲和世
界锦标赛。

Tihanyi karácsonyváró napok
Időpont: november 27. és január 18. között
A szervezők karácsonyra hangoló programokkal

如果你想更多的了解功夫，就周一和周三 16：00—17：30 来跟我们

várják az érdeklődőket a Balaton partján.
Lehet karácsonyi dekorációt, ajándékot készíteni,

一起训练吧！
翻译：八年级 a 班 孙苏茜 （Sun Susie）

illetve kézműves játszóházba és a Mikulás bulijába is
ellátogathatnak a gyerekek. A rendezvény ingyenes!
Adventi ünnep a Bazilikánál
Időpont: november 27. és január 2. között
Helyszín: Szent István tér és Zrínyi utca (V. kerület)
A Bazilikát mindig az advent
hangulatához méltó, lenyűgöző
fényvetítéssel díszítik esténként. Ez
lesz az első ÖKOvásár hazai kézművesek
részvételével, streed food ételekkel.
Számtalan koncert lesz itt, többek között fellép Wolf Kati is.

Karácsonyi applikációk
Köztudott,

hogy

a

gyerekek,

felnőttek

egyaránt

Iskolai halloweenparti

szeretnek

a

telefonjukkal babrálni. Így arra gondoltam, hogy bemutatok nektek pár
applikációt, ami leköthet titeket.

Az iskolában a felsősöknek minden évben (szinte már
hagyományként) megrendezik a halloweenpartit.
Egy pár szó erről az ünnepről: A halloween egy ősi kelta

A Christmas Memory Match Game egy tipikus memóriajáték, a

hagyományokból kialakult ünnep október 31. éjszakáján, amit

képernyőn látható különböző figurák párjait kell megtalálnod.

elsősorban az angolszász országokban tartottak, bár mára már az

Ha inkább a logikai játékokat szereted, akkor a Karácsonyi Mahjongot

egész világon elterjedt. Magyarországon is így történt, bulizós és

válaszd! Több mint 20 tábla van benne.

játékos hangulatú szokássá vált.

Szerintem az, hogy bekarikázzuk a karácsonyig hátralévő napok számát,

Én is izgalommal vártam az idei halloweenpartit az iskolában. Mindig

lejárt lemez. A Countdown to Cristmas nevezetű applikáció nem csak

keresek az interneten rémisztő és esetleg kicsit viccesebb sminket

azt írja ki, hogy mennyit kell aludni karácsonyig, hanem arról is

vagy jelmezt. Lehet, hogy némi segítségre szorulok az

informál, hogy hány óra, perc, másodperc van még hátra. A programban

elkészítésében, de szerencsére, a szüleimre mindig számíthatok.

még

Idén egy pókos sminkre esett a választásom, de nagyon tetszett a

a

Télapóról

szerzett

lesifotókat

is

megnézheted.

Sőt,

beleolvashatsz minden adatába! Még levelet is írhatsz neki! Ha

többiek jelmeze is. Csontvázak, szellemek, vámpírok egyaránt

szeretnéd tudni, hogy éppen merrefelé jár, itt megnézheted.

szaladgáltak az iskolában.

Feliczi Fédra 5.b, Nyilas Kristóf 5.a

Arra persze figyeltünk, hogy az alsós osztályokban senkit ne
ijesszünk meg.
Idén is jól éreztük magunkat, sokat táncoltunk és nevettünk, a buli
végén el sem akartunk menni.
Farkas Petra 6.a

学校的万圣节派对
学校每年都会为高年级举办万圣节派对,这已经成了一种传统。
关于这个节日：万圣节是从古代一个叫 kelta 的传统节日（10 月 31 号
晚上）形成的。起初是在天主教国家中过这个节日，如今已经是全球性的
节日。在匈牙利，人们会通过派对和娱乐的形式度过这个节日。

我也很激动地期待今年的万圣节派对。我每次都在网上找一些有点恐怖
和搞笑的妆容及服装。虽然在制作时需要一些帮助，但是我父母每次都会
帮我。今年我看上了一个 pókos 的妆容，但是我也很喜欢其他人的服装。骷
髅、鬼魂、吸血鬼一起在学校里奔跑。
当然我们也注意不要吓到低年级的学生。
今年我们玩得也很好，我们跳了很多舞，高兴极了，派对结束都不想走
呢！
翻译：Chen Huixin 7.o.

Videóblog (Vlog)
A vlognak többféle műfaja is van. Ezeket a műfajokat a világ minden
részén űzik. Magyarországon is kezd híressé válni a vlogolás. A
magyar vloggerek közül felsorolnék párat: Unfield, Szefi Stúdió,
Goodlike és Viszkok Fruzsi.
Ez a hobbi egyre elterjedtebb hazánkban, ezt az is bizonyítja, hogy
nap mint nap új vloggercsatornák indulnak a Youtube-on.
A Youtube tizenegy éves fennállása során már rengeteg felhasználó
próbálkozott a közösségi oldalon sikereket elérni a vlogolással, ám
csak keveseknek adatott meg az, hogy több tíz-, vagy akár
százezres, netalán milliós követőtábort építsen ki maga köré.
A vlogoláshoz szükséges kellékek:
- Kamera
- Mikrofon
- Jó megvilágítás
- Vágó- és képszerkesztő program
- Egy jó számítógép
A Daily Vlog (napi vlog)
A napi vlog a Videóblognak egy műfaja. Hazánkban még ez a műfaj nem
annyira elterjedt, de az amerikai területen igen. Ezek közül a videósok
közül is felsorolnék párat: Casey Neistat, Roman Atwood. Ez a műfaj
nagyrészt abból áll, hogy az adott videós minden nap feltölt a napjáról
egy videót.
Ha kedvet kaptál hozzá, próbálkozz meg te is a vlogolással!
Nyilas Kristóf 5. a

A világ országainak újévi

还只是比较喜欢马？
那这本书比较适合你！

hagyományai

这个故事发生在另一个世界。这边马的王妃、Bella、任性的 Félix、独立的
Drifter，当然还有象棋王后——苹果。你们在想，想返回家里的话不是很容
易。有很多问题混在一起，它们在争吵，他们在哭，可是不同的处境有一件
事却是共同的：答案总是象棋。
Dharma 先生，童话村全能的神不断在挑战。为了让孩子们知道世界有黑暗
的一面，所以才要玩生死游戏。他是否能成功？友谊、自信和尝试？赢总是
好的吗？
如果你读了这本有趣、搞笑、激动人心的书，不只是这些问题你能够得到你
自己想要的答案，而且你还可以学会相信自己的同时也要相信自己的朋友。
翻译：八年级 a 班 马温慧（Ma Wenhui）

Írország
Írországban szilveszterkor jósolják meg az ország politikai jövőjét. Ha
az újév előtt nyugati szél fúj, akkor gazdagság és jóllét vár az
országra, ha pedig keleti szél, akkor a brit befolyás erősödni fog a
következő esztendőben.
Anglia
Angliában nagy hagyománya van a fagyöngynek. A szilveszteri szokások
szerint, ha éjfélkor a szerelmesek fagyöngy alatt csókolóznak, akkor
abban az évben elválaszthatatlanok lesznek. Ez a szokás Írországban is
elterjedt.
Éjfélkor az óra első ütésére a házigazdának ki kell nyitnia a hátsó
ajtót, hogy kiengedje az óévet, majd a 12. ütésre beengedni az újat.
Balszerencsét hoz, hogyha a következő évi naptárat idő előtt kiteszik,
főleg, ha jövő évi határidőnaplóba írnak.
Svédország
A svédek az újév kezdete előtt házi készítésű gyertyákat ajándékoznak
egymásnak, ugyanis a hagyományok szerint az a fény az öröm és a
vidámság szimbóluma.
Spanyolország
A spanyol szokások szerint éjfélkor minden egyes harangozásnál
megesznek egy-egy szőlőszemet, hogy szerencséjük legyen az újévben.
Ha elszámolják magukat, és többet vagy kevesebbet esznek,
balszerencse vár rájuk.
Olaszország
Az olaszoknál jobb, ha újévkor a fejünk fölé nézünk, ugyanis ilyenkor
szabadulnak meg minden régi kacattól.

Az ünnepies lomtalanítást az ablakon keresztül végzik, szó szerint.

Berg Judit:

Az olaszok szilveszter estéjén piros fehérneműt viselnek, mert az a
babonák szerint szerencsét hoz, éjfél után pedig 12 szőlőszemet
esznek, mint a spanyoloknál.

Alma – A sötét birodalom
(Polgár Judit közreműködésével)

Görögország
Újév kezdetekor a görögök felhúzzák az órákat, hogy szerencsét
hozzanak a házba. A január elseje náluk Szent Vazul ünnepe is, amikor a

Szeretsz sakkozni?

gyerekek tűz mellett hagyják a cipőjüket, hátha Vazul ajándékokkal

Kíváncsi vagy izgalmas csatákra?

tömi meg.

Vagy csak szereted a lovakat?

Magyarország

Akkor ez a könyv neked való!

Újév napján nem szabad mosni és teregetni, mert balszerencsét hoz,
tilos levinni a szemetet, mert kiöntjük vele a szerencsét. Ezen a napon

A történet egy másik világban kezdődik. Ide csöppen a lovaglás

nem szerencsés kölcsönkérni, kölcsönadni dolgokat, pénzt vagy

hercegnője, Bella, az akaratos Félix, az önálló Drifter – na és persze

tárgyakat. Ha újév napján az első látogató asszony vagy lány, az

a sakk-királynő, Alma. Azt azonban gondolhatjátok, hogy hazajutásuk

szerencsétlenséget jelent, viszont ha férfi csenget be elsőként, akkor

nem lesz olyan egyszerű. Sok kalamajkába keverednek, veszekednek,

szerencséd lesz.

sírnak, de a különböző helyzetekben egy dolog közös: a megoldás

Egy régi jóslat: A lányok férjhezmeneteléről adtak hírt a malacok, a

mindig a sakk.

lányok kimentek a disznóólhoz, megrúgták az ól falát, és ha a disznók

Dharma úr, a mesebeli falu mindenható ura folyamatosan kihívások

röfögtek, biztos volt, hogy az új évben férjhez mennek.

elé állítja őket. A gyerekeknek élet-halál játszmát kell vívniuk a

Bulgária

sötét oldal ellen. De vajon sikerrel járnak? A barátság, az önbizalom

Bulgáriában az óraütést követő 2-3 percre lekapcsolják a villanyt,

és a törekvés elegendő? Mindig a jó győz?

szabad teret adva az újévi csókoknak. Ezt követően a háziasszony

Ha elolvasod ezt az érdekes, vicces, mégis nagyon izgalmas könyvet,

felvágja a meglepetéseket tartogató tortát. Az, aki pénzérmét talál a

nemcsak ezekre a kérdésekre kapsz választ, hanem megtanulhatsz

tortaszeletében, egész évben gazdagságra számíthat.

bízni magadban és a barátaidban is.

Dél-Afrika

Shaaban Laura 6.a

Olaszországhoz hasonlóan Dél-Afrikában is elterjedt szokás az „ünnepi
lomtalanítás”. Itt azonban olyan komolyan veszik az újévi

Berg Judit：苹果——黑暗的世界

hagyományokat, hogy gyakran nagyobb bútoroktól vagy elektronikai
cikkektől is megszabadulnak az ablakokon keresztül, például egy
hűtőszekrénytől.

你喜欢下象棋吗？
关于电子邮件系统

奥地利是第一个使用信纸的国家。

A veszélyes újévi hagyományt a rendőrség is ellenzi, ugyanis gyakoriak a

第一个电子邮件于 1972 年在网络上出现。

sérülések.
India
A magyar hagyományokhoz hasonlóan Indiában sem szabad újév napján

关于最高的气温
曾经产生最高的人造温度为 7000 万度。

semmit kidobni, vagy kivinni a házból, még a szemetet sem.
Észak-Indiában újév napján tavaszi színű virágokat viselnek, a nők

关于人类
人在打喷嚏的时候不适合睁开眼睛。

sárgát, míg a férfiak rózsaszínt, pirosat, lilát és fehéret.

人的头发能够承受 3 公斤的重量。

elzarándokolnak a szent helyekre, ott rizst főznek, befestik a tehenek

Dél-Indiában a tamilok (indiai népcsoport) a téli napfordulón

剪刀是一位叫 Lonardo da Vinci 的人发明的。
人在一晚上平均做五次梦，第一个梦大概 10 分钟，最后一个 45 分钟。

szarvát színesre, majd virággal és gyümölcskoszorúkkal díszítik fel
őket. A feldíszített szent állatokkal körmenetelen vonulnak végig.
Kína

关于希腊
希腊的国歌由 158 段小节组成，全希腊几乎没有一个人能背完整首。
关于奥林匹克运动会
加拿大是唯一一个举办了奥林匹克运动会，却没有拿到金牌的国家。

A kínai holdújévet (春节 = tavaszünnep) a világ negyede ünnepli, és ez
számukra az év legnagyobb ünnepe. Nemcsak Kínában, hanem KeletÁzsia más országaiban is fontos eseménynek számít.
Az újév napjára különleges szabályok vonatkoznak. Nem szabad negatív
jelentésű szavakat kimondani, halált, kísérteteket emlegetni. Még a
„négyes” számot sem szabad kimondani, mert hasonlóan hangzik, mint a

关于士兵
每个地区的士兵都用右手行礼。

„halál” (si). Az óévet sem ajánlatos emlegetni, hiszen a nap célja az,
翻译：程佩倩 (Cheng Peiqian)

hogy bőséget hozzon az újévben. Sírni sem szabad, ha valaki sír az év
első napján, akkor egész évben sírni fog.
Japán
Japánban újévkor gereblye segítségével húzzák be a szerencsét a
házba, és pontosan 108-at kongatnak a harangokkal. A japánok ugyanis
úgy tartják, hogy 6 bűn van, és minden egyes bűnnek 18 árnyalata. Fő
bűnnek számít a mohóság, a butaság, a harag, a könnyelműség, a
határozatlanság és az irigység.
Korea

Újév napján a koreaiak gereblyéket, lapátokat és rostákat döntenek a

Az ollót Leonardo da Vinci találta fel.

ház falaihoz, hogy megóvják azt a gonoszoktól. Az újévet mindig új

Egy ember éjszakánként átlagosan ötször álmodik. Az első időtartama

ruhában köszöntik, megemlékeznek az eltávozott rokonokról.

mintegy 10 perc, az utolsóé pedig 45 perc.

Vietnám

Görögországról:

Vietnámban az újév január 21-e és február 19-e között van. Mozgó

Görögország nemzeti himnusza 158 versszakból áll. Senki nincs az

ünnep, minden évben más időpontra esik. A vietnámiak szerint minden

országban, aki kívülről tudná az összeset.

otthonban lakik egy isten, aki az újév napján felszáll a mennybe. Ott

Az olimpiáról:

elmondja, hogy a család tagjai jók, vagy rosszak voltak-e az óévben.

Kanada az egyetlen olyan olimpiát rendező ország, ami nem nyert

Kuba

aranyérmet a saját olimpiáján.

A kubaiak szilveszter napján minden kéznél lévő edényt teletöltenek

A katonákról:

vízzel, amelyet éjfél után kiöntenek az ablakon. Ezzel kívánnak tiszta,

Nemzetiségtől függetlenül, a katonák mindenhol a jobb kezükkel

sima lefolyású újévet. Mint a spanyoloknál, nálunk is elterjedt a

tisztelegnek.

szőlőszemevés éjfél után.

Gyűjtötte: Szögi Elmira 7. o.

Ecuador

你知道吗？

Az olaszokhoz hasonlóan az ecuadoriak is odafigyelnek, hogy milyen
fehérneműt viselnek szilveszterkor. Aki szerelmet szeretne találni,
azok vöröset, akik pedig gazdagságra szeretnének lelni, sárga
fehérneműt viselnek.
Vida Veronika 7.o.

关于动物
至今为止，跟 Tyrannosaurus Rex 最相似的动物是鸡。
电鳗从 5 米外就能电到人。
世界上有两万多种蜜蜂，但是其中只有四种能做蜂蜜。
只有虫有真正的翅膀，其它有翅膀的动物其实都是脚（例如：蝙蝠、鸟）。
只有两种动物可以在不转身的情况下能看到后面的情况：兔子和鹦鹉。
关于盲人
盲文是一位 15 岁的法国男生发明的，他在 3 岁的时候就失明了，原因是他
玩他爸爸的工具箱，然后其中一个工具刺瞎了他的眼睛。
关于最长的中断
世界历史上最长的播放中断是在 BBC 发生的，当时正在播放米奇老鼠，然后
突然被中断，插入了一条二战时期的新闻。六年后该动画片才在被中断的地
方继续播放。

Tudtad-e?

Konfuciusz (i. e. 551–479)

Az állatokról:

Konfuciusz, más néven Kung Fu-ce mester a Kelet egyik legismertebb

A Tyrannosaurus Rex ma élő legközelebbi rokona a csirke.

bölcse volt, akiről később egy egész tant neveztek el, s aki, bár nem

Az elektromos angolna elegendő feszültséget gerjeszt ahhoz, hogy

volt vallásalapító, gondolataival több mint két évezredre gyakorolt

áldozatát akár 5 méterről is megrázza.

óriási szellemi hatást. Önmagáról azt vallotta, hogy nem teremt új

Bár több mint 20.000 méhfaj ismert, csak 4 fajuk készít mézet.

dolgokat, csupán a régi értékeket támasztja fel és vezeti új formákba.

Csak a rovarok rendelkeznek igazi szárnyakkal. A többi repülő állatfaj
(denevérek, madarak) szárnyai igazából módosult lábak.

Az arisztokrata családból származó Konfuciusz élete meglehetősen

Csak két állat van, amely a fejének elfordítása nélkül is látja a háta

egyszerű volt, mentes minden nagy fordulattól és drámai eseménytől.

mögötti

Még gyerekkorában felfedezték különleges értelmi és lelki képességeit,

területet: a nyúl és a papagáj.

s azt a tulajdonságát, hogy legszívesebben idős és tanult emberekkel

A vakokról:

beszélget.

A vakok írását egy 15 éves francia fiú fejlesztette ki, aki 3 éves

Rendkívül gyorsan tanult, így még a huszadik évét sem töltötte be,

korában vakult meg, miközben apja szerszámaival játszott, és az egyik

amikor már kisebb hivatalokat látott el. Dolgozott terményraktárban és

kiszúrta a szemét.

lóistállóban, miközben hat művészeti ágban, többek közt zenében,

A leghosszabb adásmegszakítás:

íjászatban, valamint kalligráfiában is igen magas szintre fejlődött.

A világtörténelem leghosszabb műsormegszakítását a BBC követte el.

Tanítani azonban csak a harmincas éveiben kezdett, ám szinte azonnal

Egy Miki egér rajzfilmet szakítottak félbe azzal a hírrel, hogy kitört

nagy népszerűségre tett szert mély tudásával.

a második világháború. 6 év múlva aztán folytatták a félbeszakadt

S bár ő maga semmit sem jegyzett fel, követői összegyűjtötték és

rajzfilmet, pontosan attól a ponttól, ahol abbahagyták.

megőrizték fontosabb mondásait a Lun-jü című könyvben. Kung mester

A levelezőrendszerről:

egyedülálló volt abban, hogy egész életét a tanításnak és a tanulásnak

Ausztriában használtak először levelezőlapokat.

szentelte, a társadalom megjavításának és jobbításának szándékával.

Az első e-mailt 1972-ben továbbították az interneten keresztül.

Merthogy, mint vallotta, mindehhez szükség van az önművelésre, a

A legmagasabb hőmérséklet:

jellem építésére.

Az ember által valaha generált legmagasabb hőmérséklet 70 millió fok

Iskolákat alapított, vidékről vidékre járt, az oktatást mindenki

volt.

számára hozzáférhetővé akarta tenni. Úgy vélte, csak a tanult

Az emberről:

emberekből lehetnek azok is, akik majd egy új államot vezetni

Az ember nem képes nyitott szemmel tüsszenteni.

tudnak. Ezeket az igazságosság vezérelte embereket nevezte ő

Az emberi hajszál 3 kg-ot bír el.

Csün-céknek, avagy „nemes embereknek”, s megkülönböztette őket a
közönséges emberektől, akiket a vágyaik irányítanak.

Egy negyedikes naplója

A feljegyzések szerint egyszer Ce-kung, Konfuciusz egyik tanítványa

Kedves Naplóm!

megkérdezte tőle, hogy ki a nemes ember, mire ő azt felelte: „Aki

Eljött a világ legszuperebb, legeslegjobb ünnepe!

cselekszik, mielőtt beszél, és azután tetteinek megfelelően tanít."

A karácsony. Idén is hosszú listát írtam, de az a gond, hogy a tesómé is

Olyan követelményeket támasztott a nemes emberek elé, mint a

van olyan hosszú, mint az enyém. Na, de mindegy, csapjunk bele a

figyelmesség és szavahihetőség, a tanulás és az emberek szeretete,

közepébe! Szerintem még nem meséltem neked róla. Általában nálunk

továbbá a régi hagyományok és az idősek

szokta ünnepelni a család a karácsonyt. A nagyi minden évben csináltat

tisztelete.

egy pulcsit, ami mindenkinek ugyanolyan, és a karácsonyi fényképeken

Konfuciusz elutasította a világból kivonuló

ebben kell lenni. Hát, valami borzasztó! A másik dolog, hogy tutira fel

bölcs elvét. Saját életével is arra bátorította

fog dőlni a karácsonyfa. Eddig minden évben ez megtörtént. Ezek után a

követőit, hogy vegyenek részt a közéletben,

’’fantasztikus’’ dolgok után általában az evés szokott jönni. A felnőttek

vagyis az állam szolgálatában. Ötvenévesen

azt szokták mondani, hogy a karácsonyban ez a legjobb. Olyan

ekképpen ő maga is vállalt városi hivatalokat,

gyerekesek! Hisz mindenki tudja, hogy a legjobb dolog a karácsonyban

sőt Lu állam királyának igazságügy-minisztere

az ajándékozás. Az étkezés után az ajándékozás kezdődik, mindig a

lett. Politikai pályafutása mégis hamar véget

legkissebbnek adják oda először az ajándékot. Ilyenkor tűkön ülök. De

ért,

mikor megkapom, nagy a boldogság!

miután

az

köpönyegforgatók

udvarban
nem

élő

tűrték

a

rendíthetetlen erkölccsel rendelkező bölcset.
Így kénytelen volt elhagyni hivatalát, s önkéntes száműzetésbe vonulni,
ami végül tizenkét évig tartott. Konfuciusz híre gyorsan terjedt,
tanítványainak köre pedig tovább bővült, halálakor állítólag már közel
háromezren voltak. Valószínűleg egyszerű és tiszta gondolatai voltak
azok, amelyek a leginkább hatottak saját korában és évszázadokkal
később is, amikor eszményei beépültek az államvezetésbe, s így lett sok
kínai ember életének alapja hosszú időn át.
Idézetek Konfuciusztól:

Jobb gyertyát gyújtani, mint szidni a sötétséget.
Ha erőd kevés, akkor félúton kidőlsz, de ne feküdj le már az út elején.

Viszont lassan jönnek a vendégek, tehát most mennem kell, kívánj sok
szerencsét, hogy megkapjak MINDENT!
Feliczi Fédra 5.b

Picúr, az oroszlánszívű pandúr

Tanulni és nem gondolkodni: hiábavaló fáradság; gondolkodni és nem

Picúr egy átlagos hörcsög volt, de csak volt. Mindaddig a napig, míg ki

Mondd el és elfelejtem; mutasd meg és megjegyzem; engedd, hogy

nem engedtem a szobámba szokás szerint délután. Mert hátrament az

csináljam és megértem.

ágyam Mögé, és elkezdte rágcsálni a konnektorvezetéket, mire

Ha hibázol és nem javítod ki, akkor követed el igazán a hibát.

megrázta az áram. De nem ám baj lett, egyszerre szuperhős

A nemes ember mértéktartó beszédében, de kitűnik tetteivel.

kerekedett belőle. Kirepült az ablakomon, hogy igazságot tegyen erdő s

Ha egy olyan foglalkozást választasz, amit szeretsz, akkor egy napot

mező állatainak, segítsen másokon föld alatt és föld felett... Például

sem kell dolgoznod életed során.

segített az egérgyerekeknek elosztani a kerek sajtot, mert nem tudtak

Légy hű önmagadhoz, és légy jó máshoz. Ebben minden benne van.

megegyezni, kinek jusson a nagyobbik szelet. Vagy ott volt még az az
eset is, mikor a szarka elvette a gomba kalapját, mert azt gondolta,
neki sokkal jobban áll majd, és mikor a süni megelégelte szúrós tüskéit mert elmondása szerint anyja sem simogatta meg a hátát elmagyarázta neki, mire is jó az. Viszont csak ezután lett a nagy baj,
mert a következő pillanatban azt látta, hogy az egyik házban tűz ütött
ki. Ekkor berepült az ablakon az égő lakásba, hogy nem maradt-e bent
senki. Észrevette, hogy sajnos ott ragadt egy kislány, akinek csak
pillanatokon múlott az élete... De nem sikerült megmentenie. A kislány
elvesztette életét. Ekkor eszébe jutott Picúrnak egy megoldás. Hogyha
odaadja a szupererejét a kislánynak, akkor talán megmentheti. Így hát
megpróbálta. És ha hiszitek,ha nem, bevált. A kislány kinyitotta
szemeit. Az utcán üdvrivalgás tört ki! A következő pillanatban a
ketrecében találta magát, és rájött, hogy ez csak egy álom volt.
Egy nagyon jó álom!
Ha ezt ő maga el nem mondta volna, meg se írhattam volna! ;)
Páni Boglárka 5.b

tanulni pedig: veszedelmes.

Vida Benedek 6.a

After flying around for about half an hour, they found a creepy

Kínai hó-és jégvilág

old castle. “That’s it!” said the pink fluffy unicorn. “We should go in.

Ez a téli fesztivál Harbin, Heilongjiang tartomány fővárosában kerül

I’m pretty sure the raven king is in there.” They somehow managed

megrendezésre. Idén 2016. 01. 05-től 02. 25-ig tartott nyitva, de

to majestically knock down the doors of the creepy castle. “Raven

2017-ben is lesz lehetőség kalandozni a hó- és jégszobrok között. Aki

king!” the pink unicorn shouted. “Give me back the Moonlight Crystal!

úgy tervezi, hogy ellátogat ide, pakoljon be a bőröndjébe jó pár meleg

It’s not yours, you have no right to take it!” continued the unicorn.

ruhát, mert napközben -17 és -23 fok van, az esti órákban pedig nem

“You’re right, I should give it back after I kidnap you and take you to

ritkán 30 fokkal fagypont alá csökken a hőmérséklet.

the queen’s castle. She will finally fall in love with me! Muhaha!” the
raven king laughed evilly and flew off into the sun, moon and starless

A szórakoztatópark négy részre tagolódik:

sky dragging the pink fluffy unicorn with him, leaving the fluffy



Harbin nemzetközi jég- és hószobrok fesztiválja

rainbow duck and the cynical rabbit standing there bewildered and



Harbin jég- és hóvilág

very confused.



Selyemút megépítése



Hóragyogás Heilongjiangban

“We have to save her!” the fluffy rainbow duck said. “No” said
the cynical rabbit. “You already dragged me this far, it’s her
problem, let her solve it!” “No!” said the fluffy rainbow duck. “You

A jégből készült építmények csodás látványt nyújtanak. A gyerekeknek

are coming with me.” She picked the cynical rabbit up by his ears and

jégcsúszda is a rendelkezésére

flew off into the sun, moon and starless sky after the pink fluffy

áll. A városnak van még egy

unicorn and the raven king.

különlegessége azon kívül, hogy
jégből

készült,

minden

épületbe LED fényfüzér van
vezetve. Ha erre a fényjátékra
vagyunk
célszerű

kíváncsiak,
odamenni,

akkor
ha

már

besötétedett. Ilyenkor a csúszdáknál akár fél vagy egy órát is kell
várnunk, hogy lecsúszhassunk.
Akik nem szeretnének sétálni, kétféleképpen is bejárhatják a parkot,
vagy szekéren, vagy pedig rénszarvason. Ha kellően átfagytunk, akkor
betérhetünk egy gyorsétterembe átmelegedni. Ilyen és hasonló
éttermeket a parkban körös-körül lehet találni.

Nakayama Leila Arisa, Oláh Tamara,
Tóth Lilla, Zoller Adrienn 8.a

kacsát és a cinikus nyulat tehetetlen düh járta át és zavarodottan
álldogáltak ott.

A hóvilág részen még sok szép és jól kidolgozott építményt lehet
látni. A parkon belül több verseny is megrendezésre kerül.

- Meg kell mentenünk! – kiabálta a kacsa.
- Nem! – erősködött a cinikus nyúl. – Eddig

Én még nem vettem részt ezen a téli fesztiválon, de a későbbiekben
nagyon szeretnék elmenni.

magaddal rángattál, de ez nem az én problémám!
Majd a bársonyos unikornis megoldja.

Král Boglárka 6.a

中国冰雪世界

- Nem! Te pedig velem jössz! – mondta a kacsa és
a fülénél fogva felkapta a cinikus nyulat és

黑龙江的首府哈尔滨在 2016 年 1 月 5 日到 2 月 25 日召开了冰雪节，

tovarepült a fénytelen égbolton, követve az

在 2017 年我们也有机会去那里看冰雕。如果你想去那儿玩，就赶紧带上暖

unikornist és a Hollókirályt.

和的衣服，因为那里白天只有-17℃到-23℃，晚上的温度更低到-30℃.那里
有四个游玩的地方：哈尔滨民族冰雕节、冰雪世界、丝绸之路游乐园、黑龙
江冰灯。
冰雕的建筑非常壮观。还有给小孩们做的冰滑梯。市区里冰雕的建筑装

Nakayama Leila Arisa, Oláh Tamara,
Tóth Lilla, Zoller Adrienn 8.a

饰着 LED 灯，晚上去看更漂亮。这个时候去玩冰滑梯，就要等半到一个小
Fordította: Kálmán Zsuzsanna
The pink fluffy unicorn, the fluffy rainbow duck and the cynical rabbit
goes on an adventure to retrieve the Moonlight
Crystal. After barely making it through the closing
portal, they arrived in the Realm of the Witches. It
was dark, cold and scary. There were spooky looking
trees everywhere.
“What is this place?” the rainbow duck said as she
looked around. “I don’t know, but iti reeks of death”
replied the fluffy pink unicorn. “Let’s go, we need to
find the raven king!” The raccoon fairies were his
minions. “I’m sure he has the crystal.” “Alright” said the cynical rabbit.
“You dragged me over here, we might as finish the job. Let’s go!” They
flew off to the sun-, moon- and starless sky.

时。
如果你不想走路参观，你可以坐马车，或者骑鹿。我们要是冷的受不
了，我们可以去周围到处都有的餐厅取暖。冰雪世界里有很多好玩的地方，
还有很多比赛项目。
虽然我还没去过那里，但我非常向往。
翻译：五年级 a 班 鲁倩兮（Lu Sziszi）

Kínai ételek

Egy unikornis, aki a fellegekben él

Kínai konyha néven említik az országban honos főzési eljárást. De kínai
konyha valójában nem létezik, mivel az ország hatalmas, és sokféle

2. rész
A bársonyos rózsaszín unikornis, a bolyhos szivárványszínű

főzési módszert, ételt találunk.

kacsa és a cinikus nyúl kalandra indult, hogy visszaszerezze a

Evőeszközök :

Holdfény kristályt. Miután az utolsó pillanatban átjutottak egy

A kínaiak evőpálcikával esznek, ami egy európai embernek furcsának

záródó portálon, megérkeztek a Boszorkányok Borús Birodalmába,

tűnhet, mivel elég bonyolult a használata. Lényegében két fapálca az

ahol sötétség, hideg és rettegés honolt. A fák ijesztően nyúltak az

eszköz.

ég felé.
- Mi ez a hely? – kérdezte a szivárványszínű kacsa, ahogy
körbenézett.
- Nem tudom, de a halál hangulata járja át –
válaszolta az unikornis. Menjünk, meg kell
találnunk Hollókirályt és a mosómedve szolgákat.
- Rendben – mondta a cinikus nyúl. Ha már
iderángattál, akkor gyorsan fejezzük is be a

Tálalás:
A kínaiak úgy tálalnak, hogy étkezéshez két csészét tesznek az
asztalra. Az egyikbe rizst, a másikba levest tesznek. A többi ételt az
asztal közepére helyezik, és mindenki abból szed magának, amiből enni
szeretne.
Édességek:
A kínaiak nem az édességeikről híresek, de azért van néhány desszert,
amit szeretnek, például a sült banán, a rizsfelfújt és a szezámos sült
rizsgolyó.

dolgunkat. Gyerünk! - ezzel elrepültek a fénytelen
égbolt felé. Fél óra röpködés után találtak egy
hátborzongató ódon kastélyt.
- Ez az! – szólt a rózsaszín unikornis. Be
kellene mennünk. Biztos vagyok benne, hogy Hollókirály bent van.
Miután sikerült betörni a hátborzongató kastély kapuját, kiabálni
kezdtek. - Hollókirály! Azonnal add vissza a
Holdfény kristályt! Ez nem a tiéd, nincs
jogod elvenni!
- Igazad van! Vissza kellene adnom, de
csak azután, hogy elrabollak, és magammal
viszlek a királyné várába! Ezután biztos, hogy
belém fog szeretni! – nevetett fel szívtelenül Hollókirály, majd útra
kelt a csillagtalan égbolt felé, magával hurcolva az unikornist. A puha

两个辣椒
一小勺盐
五小勺酱油
10 克白砂糖
两勺醋
一个鸡蛋
两勺玉米淀粉（勾芡用）
十滴香油（装盘时滴一两滴）
两根不大不小的葱（装盘时切成葱花撒到汤上）
50 克豆腐
800 毫升水或鸡汤

A kínaiak egyik leghíresebb édessége a szerencsesüti. Ez egy olyan
sütemény, amit ha kettétörünk, akkor a belsejében egy papírra írt
jókívánságot találunk, pl.: Sokáig fogsz élni. Az egyik monda szerint a

做法：
1 把大蒜、胡萝卜、事先泡好的木耳、竹笋、豆腐和肉切成小丁。
2 热锅（把里头的水分弄干），倒入油，烧到微热。辣椒、大蒜小心炒制，
然后盛到一个小碗里。
3 在洗过的锅里倒入 700-800 毫升的水或鸡汤，煮开，之后倒入已切成小丁
的胡萝卜、木耳、竹笋、豆腐和肉（当然，在砂锅里也可以完成）。
4 煮几分钟之后，期间撒盐（用量小心，因为酱油也是咸的），用胡椒、酱
油和糖调味，然后倒入炒制过的辣椒、大蒜、调制的醋。
5 煮开后，搅开在水中融化的淀粉，然后迅速把锅从灶台上移开，慢慢地搅
拌，再以顺时针方向倒入已打好的鸡蛋。
6 装盘时滴入一两滴香油，也可选择撒上些葱花。
翻译：八年级 a 班 孙苏茜 （Sun Susie）

kínai harcosoktól ered a sütemény, akik a sikeres szervezkedésük egyik
eszközének tekintették az elrejtett üzeneteket. A tészta sem volt
lényegtelen, kifejezetten lótuszdiópasztából készült.
Végezetül kedvcsinálónak álljon itt egy eredeti kínai recept! Jó
étvágyat hozzá!
Savanyú-csípős leves
Hozzávalók / 4 adag


10 dkg csirkemellfilé (sertésből is finom)



6 dkg bambuszrügy



egy fél közepes méretű, piros kaliforniai paprika



3 közepes méretű sárgarépa



2 gerezd fokhagyma



1 dkg fafülgomba (szárított)



1 evőkanál mogyoróolaj



5 csipet fekete bors



2 db chilipaprika



1 kávéskanál só



5 teáskanál szójaszósz (sötét)



1 dkg cukor



2 evőkanál vörösborecet



1 db tojás



2 evőkanál kukoricakeményítő (langyos vízben elkeverve)



10 csepp szezámolaj (1-2 csepp a leves tetejére, tálaláskor)



2 közepes méretű zöldhagyma (felaprítva a leves tetejére,
tálaláskor)



5 dkg tofu



8 dl víz (vagy csirke alaplé)

Elkészítés
1. Felaprítjuk egészen kis darabokra a fokhagymát, a sárgarépát, az
előzetesen langyos vízbe áztatott fafülgombát, a bambuszt, a
tofut és a húst.
2. Felforrósítjuk az edényt (hogy az esetlegesen benne maradt víz
elpárologjon), beleöntjük az olajat, enyhén felforraljuk, majd
óvatosan átsütjük benne az erős paprikát és a fokhagymát, a
keveréket kiöntjük egy tányérba.

6. Tálaláskor (már a tányérban) 1-2 csepp szezámolajat cseppentünk a
tetejére, aki szereti, megszórhatja apróra vágott zöldhagymával.
Molnár Zoltán 6.a
中国的菜肴
中国本地的烹调方法叫中国饭。
但是因为中国很大，所以我们可以找到许多不同的烹调方法和菜肴。
餐具：中国人是用筷子吃饭的，这对于一位欧洲人来说是非常奇怪的，
因为筷子的用法很复杂，虽然实际上就是两根木棍合成的餐具。
排盘：中国的排盘是吃饭时放两个碗在桌上。一个用来盛饭，另一个盛汤。
大部分的菜肴都是放在桌子的中间的，每个人都可以夹他自己想吃的
菜。
甜点：中国饭不是因甜食而有名，但是有几种甜点是我们喜欢的，比如：炸
香蕉、八宝粥和麻球。幸运饼是中国著名的甜点。这种甜点是要掰成两
半的，然后在里面可以找到好运的小纸条，比如：你会长命百岁的。有
这样一个传说：据说是从中国的战士那里流传出来的，他们认为那张小
纸条能给他们带来好运。

3. Az elmosott edénybe 7-8 dl vizet (esetleg csirke alaplét)
forralunk fel, majd beleöntjük a felaprított sárgarépát,
fafülgombát, bambuszt, tofut és húst. (Természetesen az étel

能激起你食欲的正宗中国食谱在这儿！
并祝你胃口好！

lábasban is elkészíthető.)
4. Pár percig főzzük, közben sóval (óvatosan, mert a szójaszósz is
sós), borssal, szójaszósszal és cukorral ízesítjük, majd hozzáadjuk
a megpirított erős paprika-fokhagyma keveréket, valamint az
ecetet.
5. Összeforralás után elkeverjük benne a langyos vízben feloldott
keményítőt, majd gyorsan félrehúzzuk a tűzről, lassan
belecsorgatjuk, és körkörösen kavarva eloszlatjuk benne a hőtől
gyorsan összeálló, felvert tojást.

酸辣汤
材料（4 人份）：
100 克鸡胸肉（用猪肉做也很好吃）
60 克竹笋
一个半红柿子椒
3 个中等大小的胡萝卜
两瓣大蒜
10 克干木耳
一勺花生油
五撮黑胡椒

