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Szia, kedves olvasóm!
Mizu? Végre itt a tavasz, és hamarosan nyakunkon a nyár is! Ha
nem vigyázunk, még egy vakáció is könnyen befigyelhet hozzánk!
Hoztam egy kis olvasnivalót, remélem, tetszeni fog neked is! Csak
lapozz át alaposan, mert most akár nyerhetsz is velem! Ha mást
nem, egy csomó érdekes információ birtokába jutsz. Egyébként
pedig totózhatsz velem, és ha ügyes vagy, le is rajzolhatsz engem.

Riport Mónika nénivel
Mióta tanít az iskolában?
A kezdetektől, 2004. szeptember 1-jétől itt vagyok már.
Milyen tantárgyakat tanít?
Ugyanazt, amit a kezdetektől,magyar nyelvet és irodalmat a magyar
gyerekeknek,illetve magyart
mint idegen nyelvet a kínai vagy a más anyanyelvű gyermekeknek.
Miért ebbe az iskolába jött tanítani?

Kalandra fel!

Én korábban is tanítottam magyar nyelvet nyelviskolákban, és amikor

A Mizu MaKi csapata

megnyitott ez az iskola, akkor a mentorom az egyetemről, a
gyakorlatvezető tanárom hívott ide, hogy szükség lenne még egy
MID-es tanárra. Eljöttem, és ami az érdekesség volt, hogy az akkori
igazgató az az én középiskolai igazgatóm volt, akivel régi
ismerősökként üdvözöltük egymást, nagyon örült, és természetesen,
rögtön fölvett. Így kerültem ide.
Tud kínaiul? Ha nem, szeretne megtanulni?
Hát ez elég nehéz kérdés. Én igyekszem folyamatosan tanulni. 2 évet
tanítottam a kezdetektől, utána 5 évet voltam otthon a 2
kislányommal, és ezalatt természetesen, kimaradt. A kezdetektől
elkezdtem tanulni kínaiul, akkor még írtam is. Már akkor is rengeteg
időt igénybe vett, és ahogy visszajöttem, akkor éreztem,hogy az
írásra már nincs időm. Amit a kínai tanárok elég nehezen fogadnak el,
hogy én csak beszélni szeretnék és kommunikálni, de valahogy mindig
sikerül meggyőznöm őket.
Úgyhogy általában csoportban összeállva szoktunk tanulni. Most is
például én tanítom Evelin tanárnőt magyarra és ő meg tanít minket,

Zsuzsa nénit, Viki nénit és engem kínaira. Elvileg hetente tanulunk,

volna, hogy tanár szeretnék lenni. Még az egyetemen se tudtam

gyakorlatilag sokszor közbejön valami, de azért igyekszünk. Úgyhogy

igazából, pedig már végeztem a tanárképzést, amikor a magyar mint

azt mondanám, hogy azért elég sokat értek. Ugye, heti 12 órát

idegen nyelv szakon a gyakorlaton vettem részt, akkor éreztem, csak

a befogadóban vagyok, ők egymás között még kínaiul beszélnek, és

volt egy sugallat, hogy ez nekem nagyon tetszik. Onnantól beindultak

abból elég sok ragad rám.

a dolgok, és teljesen jól alakult, úgy gondolom.

Van kedvenc kínai étele?

Van valami különleges élménye az iskolánkkal kapcsolatban? Ha

A húsos táskát, illetve a zöldséges táskát nagyon szeretem.

igen, mi?

Szerencsére vannak olyan tanítványaim, akiknek a szüleitől szoktam

Ez érdekes kérdés, biztosan volt már. Igazából mindennap van, csak

kapni, mert ugye, az az igazi, a házi. Illetve nagyon szeretem a csípős

ezt nem jegyzi fel az ember. Akár ilyen vicces elszólások a

tésztákat, eleve mindent szeretek, ami csípős.

nyelvtanulás kapcsán vagy egyéb történések az osztályomban, most
nagyon extra dolog, ami kirívóan vicces vagy érdekes nem jut

Volt már Kínában? Ha nem, szeretne majd kiutazni?

eszembe, inkább próbálom, hogy minden napban találjak valamit.

Voltam egyszer, Shang haiban, amikor többen tanárok kiutaztunk,

Érezzem, ma is jó volt bejönni, és érdemes volt, tehát tényleg

most már 5, idén talán 6 éve lesz. Nagyon nagy élmény volt. Az őszi

minden nap van valami. Például egy kicsi gyerek kedvesen odarohan,

szünetben mentünk ki, valamennyit tanultam is, de inkább a városnak,

vagy egy nagy mond valami vicceset, egy kollégával jót beszélgetünk,

a kultúrának a megismerése volt szem előtt. Ami még érdekesség,

tehát inkább ezt a részt próbálom megtalálni.

hogy én életemben akkor ültem először repülőn, és nagyon

Köszönjük a riportot!

izgultam, hogy pont egy ilyen hosszú útnak vágok neki, persze először

Kulcsár Gerda, Král Boglárka 6. a

Frankfurtba mentünk, és úgy tovább, de azért ez egy plusz izgalmat
hozott a dologba. Ott egy egyetemi campus közelében laktunk, és úgy
éreztem, mintha újra egyetemista lennék. Úgyhogy nagyon jó volt
kicsit kiszakadni innen. Kína egy más világ, finomak az ételek is,

采访
您是从什么时候开始在这儿教书的？
从一开始，也就是 2004 年 9 月 1 号

úgyhogy izgalmas volt. Szívesen visszamennék majd.
Gyermekkorában is tanár szeretett volna lenni?
Nagyon sokáig nem is tudtam mi szerettem volna lenni igazából.
Illetve szerintem mindenki játszik tanárosat, például nekem is volt
egy nagy kockás füzetem, ami a napló volt. Most már hidegrázást
kapok a naplótól, de mindegy :) .Kicsit játszottam, de nem gondoltam

您都教些什么？
匈牙利文学、语法、对外匈语（MID），一直都是。
您为什么在这里工作？
以前我就是在语言学校里教匈语，这个学校刚刚建成时，是我的一个熟人
推荐我来的，问我要不要当对外匈语（MID）老师，我来之后发现当时的
校长是我以前的中学校长，我果断被录取了。

您会中文吗？假如不会，有没有学中文的打算？
这是一个蛮难回答的问题，我一直在努力"不间断"的学习。我学了两年后
在家里带我的两个女儿，带了五年，也就是说，我五年没有学习、练习中
文。一开始我学习中文时还学习写汉字，而后来我发现根本没有那么多的
时间学习写汉字，于是便改成只学习听说，中文老师们似乎觉得这样不
好，但我还是成功劝说了他们。现在，我和王老师互相学习，我教她匈
语，她教我、Zsuzsa 老师、Viki 老师中文。
您有喜欢的中国食物吗？
有，我最喜欢饺子和春卷。幸运的是，我教的孩子们的父母有时会做一些
给我。除此之外，我还很喜欢辣的面食。

Szlovákiai sítábor
Idén is megrendezésre került a sítábor, melyet Bogi néni és Levente
bácsi szervezett. Most is több mint 100 fő jelentkezett. A Hotel
Vyšehradban voltunk elszállásolva, ahol mind a három emeletről gyönyörű
kilátás nyílt.
Az első nap, amikor megérkeztünk, volt elegendő időnk arra, hogy
kipakoljunk, elrendezkedjünk a saját szobánkban, mert csak a második
naptól kezdve síeltünk. Bevallom őszintén, nem voltam túl optimista a
síeléssel kapcsolatban. Ugyanis azt gondoltam, hogy én túlságosan
ügyetlen vagyok ehhez a sporthoz. De hála az osztálytársaimnak és

您去过中国吗？假如没去过，有去的打算吗？
去过。五六年前我们一群老师一起去了上海，我对此有很大的感想。去那
里主要是了解当地文化，但有趣的是，那是我整个人生中的第一次飞机旅
行，这件事又为我的旅行带来一些趣味。在中国，我感到我仿佛是个学生
而并非老师，中国是和匈牙利完全不同的另一个世界。食物也很好吃。我
很乐意再次去中国。
小时候我完全不知道自己长大后要做什么工作，那时我有一个大方格本
子，我在里面写日记:）小学时期的我经常玩扮演老师的游戏，而上了大
学的我尽管学的是教师专业，却还是不知道我明确要做什么职业。直到有
一天，我灵感忽起，觉得当老师是个不错的职业，从此便一心一意投入到
这份职业里。
您对我们学校有没有某种特别的感想？如果有的话，是什么？
当然有，在每天的生活中，都会有一些特殊的、特别的东西。它可以是一
句玩笑，也可以是一个有趣的瞬间。我的班级里也同样有着这些，只是我
想不起来罢了，但是我觉得这种和学生们交心的感觉本身就很奇妙。
提问者：六年级 a 班 赵曦予 （Zhao Sziszi）

unokatesómnak, a tábor végére sikerült a számomra megfelelő szintet
elérnem.
Napközben kimentünk egy közeli pályára síelni. Ott a kezdőknek
oktatást nyújtottak, a középhaladók némi tanítással, de a saját fejük
szerint síelhettek. A haladók pedig már teljesen egyedül. A pályán volt
snowboardoktatás is, de tény, hogy a síelésre többen jelentkeztek. A
hotel mellett volt egy Aquapark is, két este el is mentünk oda fürödni. A
többi délután és estén a szobánkban társasoztunk, beszélgettünk, néha a
többiekkel buliztunk, a fiúkkal nevetgéltünk, illetve tévéztünk is (már
amennyit értettünk a csatornákból ). Reggelinél, ebédnél és vacsoránál
is a hotel étkezőjében gyűltünk össze. Az utolsó nap megrendezésre
kerülő versenyen a kezdők és a haladók is próbára tehették a tudásukat.
Az én tetszésemet elnyerte a tábor. Ha a leírtak alapján lenne kedved
csatlakozni hozzánk, akkor figyeld a kiírást, és hamar jelentkezz a
következő alkalommal is!
Farkas Petra 6.a

斯洛伐克的滑雪冬令营

Interaktív környezetvédelem

今年 Bogi 老师和 Levente 老师也组织了滑雪冬令营。有至少 100 名学生
报名了。我们被安置在一个叫 Vyšehrod 的旅馆，那里的三层楼都设计的非常
漂亮。

A múlt héten egy interaktív előadáson vehettünk részt a Jane Goodall

第一天到达的时候，我们有足够的时间去整理自己的东西，把它们放在自
己的房间里，因为滑雪是被安排在第二天的。说实话，我不太擅长滑雪，我在
这项运动中表现得太过于笨拙，但幸好在冬令营快结束的时候，在同学和表姐
妹的帮助下我达到了自己想要的水平。
白天我们去了一个附近的滑雪场地，初学者需要接受培训，中级者可以自
己发挥去滑雪，高级的也是。在场地上还有滑雪板教练，这是为了方便更多人
报名。旅馆旁边有一个水上乐园，我们两个晚上都去那边玩了，其它晚上我们
玩多人游戏、聊天、跟其他人聚会、跟男生玩，当然还看电视了。早中晚餐都
在食堂集合。最后一天举办了比赛。

Intézet jóvoltából.
A foglalkozás másfél órás volt. Ennek részeként beszélgettünk a
környezetszennyezésről és annak negatív hatásairól. Szóba került a
környezetvédelem, annak fontossága és az is, hogy mi magunk mennyi
mindent tehetünk a Föld érdekében. Egy ilyen fontos lépés lehet például,
ha

kerüljük

nejlonzacskókat

翻译：八年级 a 班 程佩倩

nejlonzacskók
szelektíven

használatát,
gyűjtjük,

vagy

ezzel

is

a

már

használt

támogatva

az

újrahasznosítást. Ehhez kapcsolódva a foglalkozás része volt egy
textiltáska díszítése is.
Megismerkedhettünk továbbá Jane Goodall életével és munkásságával,
aki antropológus, a csimpánzok életének legismertebb kutatója, a Jane
Goodall Intézet alapítója.
Nagyon

如果看了之后你也想加入我们，请你以后注意通知，尽早报名。

a

tanulságos

és

elgondolkodtató

volt

a

foglalkozás.

Valamennyiünknek el kellene gondolkodnunk azon, hogy mi mindent
tehetünk a bolygóért, amin élünk!
Gondolkozz és cselekedj!
Engel Alexandra 6. b

自然环保
上个星期，野生猩猩基金会给我们带来了一场演讲。
这场演讲持续了一个半小时。在这段时间里我们讨论了有关环境污
染及其后果的话题。我们讨论了环保的重要性，还讨论了我们如何能为
地球尽自己的一份力量。这也是环保重要的一步，比如：我们不用塑料
袋，或者回收使用塑料袋。这场活动的一部分，是让我们在布包上面画
自己喜欢的图案。

Versek

我们进一步认识了杰尼·古达尔的生活方式和她的成就。她是一位
人类学家，也是一位对猩猩十分了解的人，是野生猩猩基金会的创办
者。
这是一场值得思考、具有启发意义的演讲。
我们应该要在“我们怎么为我们的星球尽自己的一份力量”这个问
题上进行更多的思考。
和我们一起行动吧！
翻译：6 年级 b 班 孙大伟

A víz, mi életet ad
A víz az élet lelke,
amely minket éltet.
Afrika gyermeke
nem mindig élvezhet.
Arra hívom fel figyelmetek,
hogy ne folyassátok a vizet!
Fogmosás közben figyeljetek
Zárjátok el a vízcseppeket
Gyűjtsetek adományt
minden gyereknek,
hogy kivétel nélkül
élvezhessék a vizet.
Jakab Petra, Farkas Petra, Kulcsár Gerda,
Schäffer Annagréta és Král Boglárka

A víz

Zoller Adrienn: Emberiség

Te adod az életet

A lélek, tintába csepegtetve,
Kinek világoskék, kinek fekete,
Mi öröm, mi bánat, lassan felgyülemlik,
Jobb papírba karcolni lelkünk titkait.

H2o a képleted
Olyan a vízben az élet
Mint szívemben a lélek
Állatoknak és növényeknek életet adsz,
De sajnos nem túl sok tiszteletet kapsz
Gellért Richárd, Knapp Zsófia,
Molnár Zoltán, Shaaban Laura

Az ember hangja túlságosan gyenge,
Sose jut el a szélben elég messzire,
Minden betű egy apró kulcslyuk,
Melyen betekintve megtudhatjuk,
Mi is lapul meg koponyánk falai közt,
Vajon mi is áll a színfalak mögött.
Meghökkentő, ami ilyenkor derül ki,
Hogy mennyi ember nem tud szeretni
De, aki érti, mi szunnyad a másik fejében
Na, ők az igazi, hű barátok lényegében.

Fashion dance – a divat világa
Sokan elképzelni sem tudják, mi az a fashion dance. A nevéből kiindulva
divattánc, ami arra utal, hogy olyan elemeket is tartalmaz, amiket a

Ha neked is megjött a kedved kipróbálni ezt a táncot, gyere el megnézni
edzésünket! Kedden és csütörtökön délután mindig a tornateremben
találsz minket.
Ha pedig van a telefonodon QR-kód olvasó, nézd meg tanáraink táncát!

modellek a kifutón mutatnak be. Ráadásul a versenyeken a mai
trendekhez igazodó, divatos ruhákban lépnek fel a táncosok.
Sokszor összekeverik a hip-hoppal, mivel előfordulnak hasonló
mozdulatok, de nem ugyanaz a kettő. A fashion dance pörgős, ugrálós
tánc. Nagyon sok erő és energia kell hozzá, valamint koncentráció.
Én harmadik éve tanulom ezt a táncot a 4M Dance Company
egyesületében. Heti két edzésünk van, amelyeken jól el is fáradunk.
Az edzés sorrendje:
bemelegítés
gyakorlás
új tánc tanulása
gyakorlás
nyújtás
Azért fogott meg ez a tánc, mert a feszes, kemény mozdulatok mellett
mégis lehetünk lazák, vidámak. Mindig is szerettem az olyan táncokat,
amiket amikor láttam, úgy éreztem, hogy legszívesebben én is beállnék.
Hároméves korom óta táncolok (balett, rocky, dzsesszbalett), de eddig
ezt a műfajt tanultam a leghosszabb ideig.
Talán amiatt is ez a kedvencem, mert amikor térformában, szinkronban
mozgunk, nagyon szép az összhatás.

Shaaban Laura 6. a

Hogyan kezdtem el golfozni?

小孩组成的小队。就是在那里，我开始练发球，并练得越来越好，最后喜欢上
了高尔夫。

Kezdjük az elején! Hány éve is golfozom? Oviskoromban kezdtem el, az
apukám már a születésem előtt golfozott. Egyszer engem is kivitt a
pályára, hogy kipróbáljam a játékot. Először nem nagyon érdekelt az
egész, mivel akkoriban az aerobiktánc volt a hobbim. A szentlőrinci
golfklubban vettem először ütőt a kezembe. Hamarosan találtunk egy
edzőt és egy pár gyerekből álló csoportot. Ahogy próbálgattam az
ütéseket, és ahogy egyre jobban ment a játék, elkezdtem megszeretni a
golfot.
Minden hétvégén kimegyünk a pályára edzeni és gyakorolni. Még most is
ugyanaz az edzőm, ő készít fel a versenyekre, így a junior tourra is, amit

我每个周末都会去俱乐部训练。到现在还是那个教练在教我，是他让我参
加的比赛。每次高尔夫俱乐部都会组织旅游，春天到秋天总共有 11 次。我希
望，长大以后可以去外地参加比赛。
高尔夫的来历：
关于高尔夫的起源，有人说苏格兰是发源地，但也有人说荷兰和中国在更
早的时候就有相似的游戏。
设备：
有很多种类的球杆，根据你发球的距离，判断出你所能用的球杆。

a golfszövetség szervez, és tavasztól őszig 11 fordulója van. Remélem, ha
nagyobb leszek, külföldi versenyeken is tudok indulni.

先用 Diver 发球，尽量远点，再借用 Putter 把球滚进球洞里。

A játék eredete
翻译：八年级 a 班 孙苏茜

A golf eredete nem egyértelmű. Azt mondják, Skóciából ered, de
korábban már játszottak hasonlót Hollandiában és Kínában is.
Zin

Felszerelés
Több típusú ütő van, s hogy melyiket kell éppen használni, az attól függ,
hogy milyen messzire kell ütnünk.
Az úgynevezett Driverrel adjuk meg a kezdő, leghosszabb ütést, és a
Putterral gurítjuk be a lyukba a labdát.
Zingale Lena 5. a
我是如何开始打高尔夫的？
我们从头开始说起吧！我打了几年的高尔夫？我是从幼儿园开始的，我爸
爸则是从我出生前就开始打高尔夫球了。为了让我试一试这个游戏，他还把我
带到了专门的场地。一开始我不是特别感兴趣，因为我那时的爱好是健美操。
我第一次拿起球杆是在高尔夫球俱乐部。我们很快地找到了一位教练和由几个

The Rescue of the Pink Fluffy Unicorn
The cynical rabbit and the fluffy rainbow duck landed quietly
outside the witches’ castle. They waited in silence as the pink fluffy
unicorn was carried into the castle.
“We need a plan” said the fluffy rainbow duck. “I told you it was a
bad idea to come here” whispered the cynical rabbit. “Maybe I could
sneak into the castle as one of the ravens” said the fluffy rainbow duck
ignoring the cynical rabbits’ little rant. “I told you it was a bad idea, I
told you, I told you but did you listen to me? No. You had to go off chase
the pink fluffy unicorn and get into a dangerous adventure where we
could get killed.” “Mush! Look!” the castle draw bridge was being lowered
to let a caravan of otters into the castle. The duck and the rabbit took
the chance and jumped onto one of the otters’ caravans without being
noticed. They lied there completely still until they felt the wagon stop.
They waited a few minutes until they didn’t hear any noises outside
and then they peeked out of the wagon to make sure that no one was
around. Then they jumped off the wagon and ran into one of the many
rooms where they saw the pink fluffy unicorn in a giant purple cage.
“How are we supposed to get him out of here. There are raccoon
fairies everywhere” said the fluffy rainbow duck. “IDK! But we had
better think fast, I hear footsteps” whispered the cynical rabbit. They
ran round the corner and they found themselves in the main hall, in front
of the raven king. So basically what happened is: The pink fluffy unicorn
gave the cynical rabbit and the fluffy rainbow duck superpowers to blow
up the castle, which they did and they flew away with the pink fluffy
unicorn back through the portal with the moonlight crystal of course.
The pink fluffy unicorn used its powers to seal the portal to the
witches’ realm forever. She then dropped the cynical rabbit and the
fluffy rainbow duck back on earth. She then returned to Cloud

Cuckooland never to return again. But the witch swore revenge that one
day they all will pay… THE END

A bársonyos rózsaszín unikornis kiszabadítása
A cinikus nyúl és a bolyhos szivárványszínű kacsa puhán landolt a
boszorkány kastélya előtt. Némán figyelték, ahogy a bársonyos rózsaszín
unikornist a kastélyba hurcolják.
- Kell egy terv – mondta a kacsa.
- Én megmondtam, hogy nagyon rossz ötlet idejönni – suttogta a
cinikus nyúl.
- Talán beszökhetnénk a kastélyba, ha hollónak álcázzuk magunkat –
mondta a kacsa figyelmen kívül hagyva a cinikus nyúl fecsegését.
- Mondtam, hogy rossz ötlet. Megmondtam… Megmondtam neked,
de hallgattál rám? Dehogy. Neked követned kellett a bársonyos
rózsaszín unikornist és belerángattál minket ebbe a veszélyes kalandba,
ahol akár meg is ölhetnek!
- Csitt! Nézd! – mondta a nyúl. Észrevették, hogy a kastély felvonó
hídját éppen leeresztették, majd egy hódcsapat bemasírozott a várba. A
kacsa és a nyúl kihasználva a lehetőséget észrevétlenül ráugrott a hódok
kocsijára. Tökéletesen mozdulatlanul feküdtek mindaddig, amíg a kocsi
meg nem állt. Pár percnyi várakozás után, miután megbizonyosodtak arról,
hogy semmilyen neszt nem hallanak, kikukucskáltak a kocsiból, hogy
megnézzék észrevették-e őket. Gyorsan leugrottak a kocsiról, majd
berohantak a szobába, ahol a rózsaszín unikornist egy hatalmas lila
ketrecbe zárva találták.
- Fogalmam sincs, hogy tudjuk kihozni innen. Mindenütt mosómedve
tündérek vannak – mondta a szivárványszínű kacsa.
- Nemt’om. De gondolkozzunk gyorsan, mert lépéseket hallok –
suttogta a cinikus nyúl. Elfutottak a sarkon túlra, majd a díszcsarnokban

találták magukat a Hollókirály lábai előtt. Ezután gyorsan követték
egymást az események. A rózsaszín unikornis szupererőt küldött a
cinikus nyúlnak és a kacsának, hogy együttes erővel felrobbantsák a
kastélyt. Miután ezt megtették, elröpültek a kastélyból a portálon át a
Holdfény kristállyal. A bársonyos rózsaszín unikornis varázserejét
felhasználva örökre bezárta a boszorkányok birtokára vezető portált.
Miután ezt megtette, visszajuttatta a cinikus nyulat és a bolyhos
szivárványszínű kacsát a földre majd tovarepült a fellegekbe, hogy
soha vissza ne térjen.
A boszorkány azonban bosszút esküdött, hogy egy nap mind
megfizetnek tetteikért.
VÉGE
Nakayama Leila Arisa, Tóth Lilla 8.a

Lacus kirándul

Egy negyedikes naplója
Kedves Naplóm!
Annyi dolog történt velem mostanában…
Gyorsan bele is csapok a közepébe.
Az egész úgy kezdődött, hogy az ofőm bejelentette, hogy:
FÉLÉVZÁRÁS!
Na, abban a pillanatban, hogy a száját elhagyta ez a két szó,
szívinfarktust kaptam.
Hogy mondom el anyáéknak?
Mit mondanak majd a rokonok?
Ezeken a kérdéseken tűnődtem napokig…
Csütörtök reggel felkeltem, és bementem a suliba. A 3. órában
osztották ki a bizonyítványokat. Szerintem hanyagoljuk a témát,
egyszerűen katasztrófa volt. Még aznap elmondtam anyáéknak a
rossz hírt, erre ők ezt tették hozzá:
- Nincs telefon!
- Nincs tablet!
- Nincs TV!
És az, ami a legjobban fájt:
- NINCS SZÁMÍTÓGÉP! Két héten keresztül... Kész vagyok...
Úgyhogy itt tartunk. 
Anya úgy tudja, leckét írok... Tudod mikor?
Na jó... Muszáj lesz...
Szia!
Feliczi Fédra 5.b

Zhao Xiyu, Král Boglárka 6.a

Klasszikus kínai hangszerek
Erhu
Egy hosszú rúdból áll, 2 húrja van. A húrok
a rúd alsó végétől futnak a végén
lévő kulcsokig. A teste egy kifeszített
kígyóbőrrel bevont hat- vagy nyolcszögletű
fadoboz, ami a hátán nyitott.
Ülve játszanak rajta, a hangszer
függőleges helyzetben a játékos bal
combján nyugszik. A jobb kéz tartja a
vonót, a bal bal kéz a húrokat szorítja a
hangmagasságok módosításáért.

Gu-zheng

Fából készült citeraféle. Hagyományosan 16–21 selyemhúrja van.
Vízszintes helyzetben használják állványra helyezve. A húroknak a jobb
oldali részét a jobb kéz pengeti, a bal kéz a húrlábak által megosztott
húrok bal oldali szakaszát nyomják le.
A gu-zhengnek először 13,
később 16, 18 húrja lett, most
pedig legtöbbször 21, vagy még
több. Története során kedvelt
zenekari hangszer volt,
operákban, a népzenében is
szerepet kapott, népszerűsége
ma is tart.

Pi-pá
Négyhúros pengetős hangszer, rövid nyakú lantféleség.

Vida Veronika 7. o.
经典中国乐器

Hagyományosan selyemhúrokkal, újabban
gyakran nejlonhúrokkal van felszerelve. Teste
félbevágott körtére hasonlít. A fából készült tetőn
hangrés nem található.
A hangszert ülő helyzetben szólaltatják meg. A
zenész ölében nyugszik, nyaka felfelé meredek

二胡
二胡有一个长竿、两根弦,这些弦贯穿固定在底部。琴身是用蛇皮包裹着的六
角或八角形木头盒子，琴身后面是敞开的。
二胡持坐姿演奏，表演者把二胡垂直放在左大腿上，右手握弓，用手按压琴弦
调整音高。

szögben, szinte függőlegesen áll. A bal kéz szorítja
le az érintőkhöz a húrokat, a pengetésben a jobb kéz
mind az öt ujja részt vesz, gyakran használnak az
ujjakra húzható pengetőket.
Fontos része a modern kínai zenekaroknak és a kínai operának.

琵琶
琵琶是四弦弹拨乐器，短颈琴。传统的琴弦用丝制成，现在经常用尼龙制成。
琴身整体形状类似切开的半个梨。木制的琴头部分是没有声门的。

琵琶持坐姿演奏，轻松地抱在怀中，演奏者颈部向上成垂直陡角。左手控弦，
右手五指参与弹弦,手指经常会贴上拨片。
琵琶是现代中国乐队和戏剧的重要组成部分。

Bruce Lee
Kínai harcművész, színész, rendező, producer és forgatókönyvíró.
1940. november 27-én született reggel 6 és 8 óra között, a kínai

古筝
古筝为木制乐器。传统上有 16-21 根丝制弦。平放在一个架子上面。右手弹拨
右侧琴弦，左手按压左侧琴弦。
古筝起初有 13 根弦，后来发展到 16、18 根弦，现在最常见的是 21 根，或者
更多。古筝在历史上一直是深受大家喜爱的乐器，戏剧、民族音乐中都有古筝
的身影，直到今天依旧十分流行。

asztrológia szerint a sárkány évében és a sárkány órájában.
Bruce Lee születési neve Lee
Jun-fan.
azonban

Gyerekkorában
babonából

Sai-fon

(細鳳), azaz „kis főnix” néven
szólították, ami lánynév. A
szülők

első

fiúgyermeke

csecsemőkorában meghalt, és
a

hiedelem

szellemeket

szerint
úgy

a

lehetett

megtéveszteni, ha a fiúgyermeknek lánynevet adtak. Filmes karrierje
során a Lee Siu-lung nevet használta (jelentése „kis sárkány”).
Édesapja a kantoni opera előadóművésze volt, és számos filmben is
szerepelt. Édesanyja, Grace Ho félig kínai, félig német származású volt,
Hongkong egyik leggazdagabb, legbefolyásosabb klánjából származott.
Bruce Lee három hónapos volt, mikor

a család visszaköltözött

Hongkongba. A második világháború és a japán megszállás hatással volt a
kisfiú életének első néhány évére; gyakorta figyelte a japán katonákat az
erkélyről. Igen beteges gyermek volt, ez csak akkor változott meg,
amikor aktívan sportolni kezdett.
Édesapja filmes karrierjének köszönhetően a kis Bruce már három
hónapos korában filmvásznon szerepelt. Tizenhét éves koráig több mint
húsz kantoni nyelvű filmben játszott.
Iskoláit Hongkongban végezte, a hagyományos kínai általános iskola
elvégzése után, 12 éves korában a katolikus La Salle College fiúiskolába
íratták. Jegyei átlagosak voltak, tanulni nem nagyon szeretett, különösen

a természettudományokat nem kedvelte. Gyakran keveredett bajba,

Számos bemutatóra is meghívták, itt figyelt fel rá egy hollywoodi

verekedésekbe, utcai bandákhoz csapódott.

producer ismerőse, aki – miután megtudta, hogy Bruce a filmezés

Egyik nap Bruce azzal ment haza az iskolából, hogy harcművészetet akar

területén sem kezdő – beajánlotta a fiatal sportolót William Doziernek.

tanulni. Apja, aki a tajcsicsuant gyakorolta, elvitte magával néhány

A próbafelvétel is jól sikerült, s Bruce Lee elindult a hollywoodi

edzésre, ám az eleven, örökmozgó kisfiúnak nem tetszettek a stílus lassú

emelkedőn. A The Green Hornet című sorozatban nyújtott alakításán

mozdulatai. Végül Yip Mannek, a Wing Chun nagymesterének tanítványa

felbuzdulva

lett. Yip Man nem csak a harcművészet alapjaival ismertette meg

összeállításával bízták meg, noha komolyabb filmszerepet nem nagyon

tanítványát, de a filozófiával is. Lee ekkor kezdett el érdeklődni

kapott ázsiai származása miatt. Egy súlyos sérülése utáni lábadozása

a taoizmus, Konfuciusz, Lao-ce és

közben

mások

tanításai

iránt,

különösen

egyre

több

visszalátogatott

amerikai

Hongkongba,

film

ahol

harckoreográfiájának

az

ottani

producerek

érdekelte az egyensúly- és harmóniateremtésről szóló jin-jang elmélet,

szerződést ajánlottak neki. A 70-es évek elején forgatott filmjei, a

melyről később, egyetemi évei alatt tanulmányt is írt.

Nagyfőnök és a Tomboló ököl hatalmas sikert arattak, A sárkány útja

1959-ben Lee állandó verekedéseinek komoly következménye lett. Bruce

pedig akkora elismertséget hozott neki Ázsiában, hogy Hollywood újra

egy kihíváson úgy elverte az egyik ellenfelét, hogy annak szülei

felfigyelt rá, és leforgatta vele legjobb filmjét, A

feljelentették Lee-t a rendőrségen.

címűt.

A szülők úgy döntöttek, hogy a

1973. július 20-án, 32 évesen halt meg – állítólag a fejfájására bevett

fiúnak Amerikába kell utaznia, mert csak

gyógyszerre volt érzékeny.

így tudják eltávolítani az utcai bajkeveréstől.

Vida Benedek 6.a

1959 áprilisában Bruce Lee száz dollárral a zsebében
hajóra szállt San Francisco felé. Először táncoktatásból
tartotta fenn magát, ám hamarosan elhagyta San
Franciscót és Seattle-be ment. Nappal iskolába járt,
egy

étteremben

dolgozott,

szabadidejében

éjjel

pedig

elkezdett harcművészetet oktatni. Először csak néhány
érdeklődőnek, bárhol, ahol lehetősége nyílt rá, akár még
parkokban,

garázsokban

is.

Akkoriban

a

keleti

harcművészetek szinte ismeretlenek voltak Amerikában, a legnépszerűbb
japán karatén és

a cselgáncson kívül

nem

igen

ismertek

mást,

a

kínai kungfu pedig újdonságnak számított. Megnősült, feleségétől egy fia
és egy lánya született.

sárkány közbelép

Zoe Sugg: Girl Online

Zoe Sugg：Girl Online

Penny Brightonban él a családjával. Élete épp egy zűrzavaros időszakhoz

Penny 跟她的家人生活在布莱顿，她的生活正面临着一个大难题，
她不是特别清楚谁才是她真正的好朋友，她又可以相信谁。

érkezett. Nem igazán tudja, ki a legjobb barátja, vagy hogy ki egyáltalán
a barátja, s kiben bízhat.
Legjobb haverja tanácsára blogot kezd

在她好朋友的建议下，她开始写起了博客，里面写了她所遇到的难
题，比如：会不会凭空出现一个朋友？我们为什么会得恐慌症？

írni napi problémáiról, pl.: Kinőhetünk-e
egy barátot? Mitől lehetünk
pánikbetegek?

Elio 之所以介绍这本书，是因为一个人一旦写出了自己的故事，不

Eliot azért javasolja ezt, mert ha az

仅帮助了自己，也帮助了其他人。

ember kiírja magából a dolgokat,
nemcsak magának, de sok más

这个女孩一开始也不太相信这方法，但博客里的粉丝越来越多。
Penny 也对她们敞开心扉。

embernek is segíthet.
Bár a lány először nem nagyon hisz
ebben a módszerben, a blog rajongói

当然，与此同时，爱情也出现在了地平线上。甚至在为纽约的非凡
之旅做准备。

egyre csak gyűlnek, Penny pedig egyre
nyitottabb lesz feléjük.
Természetesen eközben a szerelem is

如果这本书引起了你的好奇心，那就请你去阅读它。

feltűnik a láthatáron, sőt Penny egy
nem mindennapi new yorki utazásra is készülődik.
Ha ezzel a könyvvel felkeltettem az érdeklődésedet, olvasd el!
Sőt, egy titkot is elárulok:
Bár magyarul is kiadták ezt a könyvet, mivel a kedvenc vloggerem írta,
akinek a videóit mindig angolul nézem, én angolul olvastam. Ha te is
vágysz arra, hogy egy kicsit másképp olvass el egy könyvet, válassz egy
olyat, amire annyira kíváncsi vagy, hogy hajlandó vagy eredeti nyelven
olvasni. Amellett, hogy jól szórakozol, a nyelvtudásodat is remekül
fejlesztheted vele.
Shaaban Laura 6. a

我再告诉你个秘密：
虽然这本书已经有了匈牙利语版，但我更喜欢通过视频来阅读这本
书。她的视频我都会用英语看一遍、读一遍。如果你也希望用一种与众
不同的方式阅读一本书，那就请你选择一本你比较感兴趣的，读一读它
的原版书。你可以用来打发时间，也可以丰富你的语言知识。
翻译：八年级 a 班 孙苏茜

Kulturális programokkal, iparművészeti bemutatókkal, népzenei és

Tavaszi programajánló

néptánc műsorokkal szórakoztatják a vásárra látogatókat.

A húsvét időszakában számos program kapcsolódik a népszokások
felelevenítéséhez, amelyeken megismerkedhetünk a különböző
tájegységek locsolkodási, tojásfestési hagyományaival, kipróbálhatjuk a

Sportosabb programok


Siófokon húsvéti sétahajók indulnak és április 16-án

tojásírást, a népi játékokat és különféle népi mesterségek fortélyait.

megrendezésre kerül a Húsvéti Nyúlfutam futás, kerékpározás,

A húsvéti rendezvények kiegészülnek különféle szórakoztató

görkorizás számokban 3 km-es távon. www.siofokportal.com

programokkal is, koncertek, néptáncbemutatók, kézműves foglalkozások
és vásár, valamint húsvéti finomságok várják az érdeklődőket. Néhány a



Mátraszentimrén április 16-án 10 órától ásványgyűjtő túra indul

számos ilyen esemény közül:

szakember vezetésével könnyű terepen. A túra során gyűjtött

Skanzen, Szentendre, április 16-17. www.skanzen.hu

ásványokból vágott szeletek akár meg is csiszoltathatóak.

Matyó Húsvét, Mezőkövesd, április 16-17. www.mezokovesd.hu

www.facebook.com/matraasvany/

Húsvéti Fesztivál, Hollókő, április 15-16. www.holloko.hu/info/husvetifesztival



Április 11-ig még ellátogathatsz a The Champion Élményparkba,

Szeri Húsvét, Ópusztaszer, április 16-17. www.opusztaszer.hu

ahol egyszerre több mint 10 sportágban próbálhatod ki magad a

Budapesti Tavaszi Fesztivál és Vásár

legmodernebb technológia segítségével, és megtudhatod, melyik



Budapesti Tavaszi Fesztivál – Fesztiválnyitó Promenád, április 1.

sport való a leginkább neked. Az élsportolók világába is

11:00 óra

bepillanthatsz. Millenáris Park, Budapest II. www.thechampion.hu

Több száz táncos és zenész indul el Budapest különböző
helyszíneiről – Fővám tér, Városháza park, Szent István tér –,
hogy nagy zajt csapva bejelentse a tavasz kezdetét. A Liszt
Ferenc téren és a Kodály köröndön Lisztet és korát megidéző
performanszok, óriásbábok szórakoztatják majd a felvonulókat. A
Hősök terén egy nagy összművészeti produkció zárja a
felvonulást, melyben akár a közönség is részt vehet.
www.btf.hu


Budapesti Tavaszi Vásár, Budapest, Vörösmarty tér, március 31 –
április 30.

Kulcsár Gerda 6.a

Viccek

Sziasztok!

A mozdonyvezető fia először megy iskolába.
Hazaérve morcosan meséli apukájának:
Rajzpályázatot
hirdetünk

- Képzeld, az egész egy átverés! 1.osztály van kiírva az ajtóra, bent meg
minden fapados.

kezdőknek és
haladóknak,

Ejtőernyősök az ugrást gyakorolják.

kicsiknek és

A tanítvány próbálja kinyitni az ernyőt,de nem sikerül.

nagyobbaknak!

Szívesen részt vennétek a suliújság
összeállításában? Szuper! Rajzoljatok MizuMakit!
A legjobbak és legötletesebbek, esetleg a legviccesebbek
bekerülhetnek a következő újságba!
Szóval, ha szeretnél benne lenni a következő számban, nincs más dolgod,
mint íróeszközt ragadni, és megrajzolni a mi kis kobold makinkat!
Rajzodat odaadhatod bármelyik szerkesztőnek, de akár elküldheted
nekünk a tanító nénid vagy osztályfőnököd segítségével is!

Kétségbeesve szól az oktatónak, aki csak ennyit válaszol:
-Nem baj, ez úgyis csak gyakorlat.
-Mama segíts!!! - hívja anyját az ifjú feleség.
-A férjem elment agyaggalamb-lövészetre, és nekem fogalmam sincs
róla, azt hogy kell megfőzni.
A skót férfi nehéz csomaggal száll fel a gépre.
Mikor végre sikerült elhelyezni a bőröndöt, az utaskísérő megkérdezi,
hogy mindig ilyen nehéz csomaggal utazik-e?
A skót válasza: -Nem, mivel legközelebb én leszek a bőröndben,
és a feleségem cipeli.

Gyűjtötte: Gellért Richárd 6.a

+1. Ki írja a suliújság előszavát?

SULITOTÓ
1. Minek öltözött be az első helyezést elérő 5/b-s Lili a felsős farsangon?
1. takarítónő

2. maffiózó

1. Kecsmár Anna néni

2. az egész Mizumaki-csapat

x. Jónás János tanár úr

x.

nyugdíjasklubtag

Farkas Petra, Shaaban Laura 6.a

2. Mikor kezdte az iskolát a mostani 9. osztály?
1. 2007-ben

2. 2008-ban

x. 2009-ben

3. Hány kategória lesz az idei Ki mit tud?-on?
1. 4

2. 6

x. 3

Válaszaidat (1, 2, x) írd az alábbi táblázatba! A írd rá nevedet,

4. Hova mennek a 4/a-sok szerdán 6. órában?
1. a tornaterembe

2. az ebédlőbe

x. a játszótérre

5. Hogy hívják a büfés nénit?
1. Ildikó

2. Kriszta

x. Paula

osztályodat, vágd le a lap alját, majd dobd be a büfénél található
dobozba április 28-ig! A helyes megfejtők között május 2-án ajándékot
sorsolunk ki.

6. Hány diák kapott ösztöndíjat a 7. osztályból?
1. 1

2. 2

x. 4

7. Hány lépcsőfok van az 5/a és a 6/b osztályterme között?
1. 30

2. 40

x. 0

8. Mennyi az eredmény, ha összeadod az iskola irányítószámának
számjegyeit?
1. 8

2. 23

x. 15
kérdés

9. Hányas busszal jár Melinda néni?
1. 7-es

2. 277-es

x. nem busszal jár

10. Melyik osztály kapta a legtöbb Valentin napi levelet?
1. 2/a

Megfejtés

2. 6/a

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

sorszáma
válasz
(1,2,x)

x. 9. o.

11. Ki a 3/b osztályfőnöke?
1. Kecsmár Anna néni

2. Szitó Edit néni

x. Damásdi Anna néni

12. Hogy hívják a védőnőt?
1. Emília

2. Erika

13. Hány osztály van a suliban?
1. 13

2. 18

x. 16

x. Enikő

Név:

Osztály:

9.

10.

11.

12.

13.

+1.

A hónap tanulói
December hónap tanulói

Február hónap tanulói
ALSÓ TAGOZAT

FELSŐ TAGOZAT

1.A Száraz Izabella

5.A Gevorgján Szira

ALSÓ TAGOZAT

FELSŐ TAGOZAT

1.B Böröczky Szófia

5.B Guba Réka Felícia

1.A Révész Tamara

5.A Tóth Míra

2.A Li Lingjun

6.A Vida Benedek

1.B Jéger Gabriella

5.B Sipos Bendegúz

2.B Muhoray Valéria

6.B Zhang Kechen

2.A Szpisják Ádám

6.A Král Boglárka

3.A Osváth Rebeka

7.o. Hegedűs Orsolya

2.B Schütt Liliána,

6.B Imre Tamara,

3.B Hajdú Hunor

8.A Ma Wenhui

3.A Zheng Dániel

7.o. Fekete Kata

4.A Chen Xiaojie

8.B Vincze Vivien

3.B Tarjányi Zoé

8.A Zoller Adrienn

4.B Xu Huiming

9.o. Ráczkevi Bence Zsolt

4.A Kenyeres Sándor

8.B Kollmann Máté

4.B Engel Dominik

9.o. Szigeti Vivien Zsófia

Január hónap tanulói
ALSÓ TAGOZAT

FELSŐ TAGOZAT

1.A Diószegi Emma

5.A Zingale Lena

1.B Chen Boyun

5.B Inges Dorina

2.A Chen Erzheng

6.A Varga Bonita

2.B Jánosi Blanka Lili

6.B Schermann Regina

3.A Nakayama Akira Erik

7.o. Yang Minjie

3.B Komjáthy Bernadett

8.A Tóth Lilla Zoltána

4.A Král Mira Anna

8.B Nagy Ivett

4.B Komlódi Kiara

9.o. Benes Ádám

Kecsmár Anna

