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Interjú Wang Kaijing tanárnővel

Szia, kedves Olvasóm!
Na, mizu? Jól elszaladt velünk az ősz, véget ér hamarosan ez az év is. Itt
a karácsony, utána pedig kopogtat az újév: a 2018. A sok kis maki

Mióta tanít az iskolánkban?
2014 szeptemberétől kezdtem el itt tanítani.

örömére szünettel ünneplünk. De vigyázat: az ajándékok mellett meg kell
majd másznod néhány bejglihegyet, szaloncukorhalmot, miegymást!

Milyen tantárgyakat tanít?

Szóval jobb, ha észnél leszel! Ki tudja, milyen meglepetések várnak utána

Kínait, számítástechnikát és informatikát.

rád?
Az év utolsó száma is az ünnepről szól. Lapozz bele bátran, biztosan
találsz benne neked való írásokat!

Miért Magyarországra jött tanítani?
Azért, mert nagyon szeretem a magyar kultúrát, az iskolánk hangulatát,
légkörét és nagyon szeretem az itteni gyerekeket.

A Mizu Maki csapata

Boldog
Karácsonyt!
圣诞快乐！

Mikor jött Magyarországra?
2013-ban jöttem Magyarországra.

Kínában is tanított?
Igen, ott is gyerekeket tanítottam kínaiul.
Mi a hobbija?
Legjobban filmeket szeretek nézni, de szeretek még olvasni és kirándulni
is.
Gyermekként mi szeretett volna lenni?
Egy erős nő, illetve orvos.
Mi a kedvenc magyar étele?
A gulyás és a lángos.

Magyarországon mi a kedvenc helye?

在中国您也教书吗？

A Budai Vár, ahhoz közel van egy kávézó, azt is nagyon szeretem, mert a
kilátás és a környék nagyon szép.

对。在中国我也教孩子中文。

您的爱好是什么？
Mit szeret nagyon Magyarországban?
Először is nagyon szeretem a diákjaimat, nagyon szeretem még a magyar
ételeket is.

我最喜欢的是看电影。我还喜欢读书、旅游。

Az is nagyon tetszik Magyarországban, hogy az itteni buszon, metrón

您小时候的梦想是什么？

kevés ember utazik, akik csendben vannak, és nagyon illemtudóak.

我小时候的梦想是成为一个女强人，也想当一名医生。

Köszönjük az interjút!

您最喜欢的匈牙利食物是什么？
Král Boglárka, Kulcsár Gerda 7.a
Zhao Xiyu (7.a)

Gulyás 汤和 lángos。
您在匈牙利最喜欢的特色是什么？

您是从什么时候开始在这里 教书的？

山上的城堡，还有城堡附近的一个咖啡馆，附近很漂亮，山上面也很漂亮。

我是从 2014 年 9 月份开始。
在匈牙利，有什么您最喜欢的？
您叫哪些课？

首先我特别喜欢我的学生，然后呢我也比较喜欢匈牙利的食物。

我在学校教中文课、计算机课和电脑课。

我也比较喜欢这儿的有时候的交车、地铁，就是人很少，很安 静，还每个人
很进礼貌。

您为什么来匈牙利教书呢？
因为我非常喜欢匈牙利的文化，非常喜欢这个学校的氛围，非常喜欢这里的孩
子。

您是什么时候从中国来的匈牙利？
我是 2013 年来匈牙利的。

谢谢您！

Kínai írásjegyek

írásjegy ismerő, ha elismered a jelentőségét és fontosságát az egyedi
írásformának.
Fancsalszki Tamás 7.a

A kínaiak szerint az írásjegyek megalkotója Can Jie.
中国汉字

中国人认为仓颉是汉字的创造者。
Van hagyományos és egyszerűsített kínai írás.
A legbonyolultabb írásjegy a biang, 56 vonásból áll, és egy híres helyi

汉字有简体字和繁体字。

tésztafajtát neveznek így.
最复杂的汉字是：

笔画最多的汉字是：
Az egyik legtöbb, 64 vonásból álló írásjegy a zhe, melynek jelentése
bőbeszédű. Ma már nem találkozhatunk vele, utoljára az 5. században
használták.

这个字的意思是唠叨。

当然，也有简单的，这个汉字你们也认识，就是“一”。

Persze vannak egyszerűek, amit ti is ismerhettek, például: 一
A long (sárkány) írásjegyről úgy tartják, hogy ha 1év 1hónap és 1napig
nézed, megszáll az erő és a sárkány szelleme.
龙

传说中，如果你盯着“龙”这个汉字 1 年 1 月 1 天，你将会有龙的力量和气魄。
你也试一下吧：
许多汉字都有传说，北京有句话很有名——只有你知道汉字的写法和意思，你
才会成为真正掌握汉字的人。

Próbáld ki!
Sok szóbeszéd terjeng a kínai írásjegyek legendáiról, de mégis a
leghíresebb egy pekingi mondás, amely szerint akkor lehetsz igazi

来源：维基百科，红龙网
翻译：七年级 B 班 孙大伟（Sun Dawei，7b.）

Karácsonyi fura szokások
A svédországi szalmakecske

fene se gondolná, hogy retekből
ennyire

vagány

lehet

készíteni!

A svédországi Gävle főterén 50 éve óriási szalmakecskét állítanak az

Bokor Ádám 7.a

adventi időszak kezdetén - csak valaki mindig felgyújtja. 2001-ben egy
amerikai

dolgokat

turista

majdnem három hetet
töltött

fogdában

一些关于圣诞节的奇怪传统

vandalizmus vádjával és
pénzbírsággal

is

sújtották, de ezt végül
elvetették,
férfi

miután

naivan

hivatkozott

a

a

arra
bíróság

előtt, hogy azt hitte, ez a nemzeti tradíció. Az elmúlt években a
kecskeépítők speciális tűzálló folyadékkal is próbálkoztak, olyannal,
amilyet a repülőgépeken is használnak, de nem jártak sok sikerrel. Hiába
az őrség és a térfigyelő kamerák, idén egy napig bírta a kecske - szokás
szerint felgyújtották.
Grönlandi ételhagyomány

瑞典的稻草山羊：
在圣诞节的前一段时间里，人们会在 Gavle 广场上放置巨型稻草山羊，这个活
动已经有 50 年了，但是有些人总是会把它烧掉。在 2001 年，有一位来自美国
的游客差一点因损坏公物的罪名被处罚款并被关进监狱三个星期，但是这个罪
名没有成立，那名游客在法庭说他烧掉稻草山羊是当地的传统。在过去这几年
里，建稻草山羊的人会在上面撒上一些用在飞机上的那种防火液体，但是并没
有见效。今年，尽管在广场上有严厉的看查和监控，然而撑过一天后，最终那
只“羊”还是被烧了。
格陵兰的食物传统：
在他们的节日里，有一种最传统的食物——matak 鲸鱼腊肉。kiviak(也是一种
食物)是一种够生猛的食物：用海豹皮裹上生鸟肉，之后再把它埋起来，等到
圣诞节的时候再吃。

Az ünnepi ételeik közül az egyik legtradicionálisabb a bálnaszalonna, a
muktuk. A kiviak (szintén egy ételük) viszont eléggé hardcore csemege:
madarakat nyersen fókabőrbe csomagolnak, majd néhány hónapra elássák,
hogy karácsonyra kellemesen megrohadjon.
A retekfaragás
A mexikói Oaxacában a karácsonyi ünnepkör része a retkek éjszakája,
amikor méretes retkekből iszonyú látványos szobrokat és installációkat
építenek. Betlehemet, gitározó figurát, óriási madarat, Szűz Máriát -

刻甜萝卜：
在圣诞节的时候，墨西哥 Oaxaca 会举行“甜萝卜之夜”，那时人们会用足够大
的甜萝卜来刻一些壮观的雕像，如：Betlehemde 的雕像、弹吉他的人、巨型
大鸟、Szüz Mária 的雕像……雕像有各种各样的，真的是没有你想不到的品种！
翻译：七年级 B 班孙大伟（Sun Dawei，7b.）

A középkorban azt hitték, hogy

的 Szüéné，他在同一天算出了 Alexandria 的太阳照射角度。由于他知道
这两个城市之间的距离，就可以算出地球在 Szüéné 和 Alexandria 之间

a Föld lapos

的运行半径变化。以现在的单位计算，他们算出的地球赤道周长估计是
40000 公里，直径估计是 12800 公里。并且这没有太大的出入，因为赤
道周长为 40075.7 公里。别的希腊地理学家也接受 Eratoszthenész 的计
算。可是因为中世纪的知识还有些落后，以及人们信教的关系，因此普
通的民众都不怎么接受他的理论，人们大概是在哥伦布的时代里才接受
了这个理论——地球是圆的。

Mai ismereteink szerint Krisztus előtti VI. században élt Püthagorasz
(görög matematikus és filozófus) tanítványai vélekedtek elsőként úgy,
hogy a Föld gömbölyű. A Krisztus előtti III. század végén élő
Eratoszthenész (görög földrajztudós) még a Föld átmérőjének hosszát is
ki tudta számítani. Amikor elmondták neki, hogy az egyiptomi Szüénében
június 21-én a nap éppen merőlegesen süt, megmérte Alexandriában
ugyanezen a napon a napfény beesési szögét. Mivel ismerte a két város
közti távolságot, ki tudta számítani, mennyire változott meg a Föld
görbülete Szüéné és Alexandria között. Mai mértékegységben számolva
40 000 kilométerre becsülte a Föld kerületét, és 12 800 kilométerre az
átmérőjét. Nem is tévedett sokat, mert az Egyenlítő hossza 40 075,7
kilométer. A többi görög tudós elfogatta Eratoszthenész méréseit.
Viszont mivel a középkorban a tudományos gondolkodás visszaszorult a
vallás miatt, így az egyszerű polgárok nem nagyon fogadták el az állítást.
Kolombusz korában fogadták el, hogy a Föld gömbölyű, nem pedig lapos.
Forrás: HahnerPéter – 100 történelmi tévhit, avagy amit biztos nem
tudsz a történelemről
Molnár Zoltán 7.a

在中世纪，人们以为地球是平的
根据我们现有的知识，公元前六世纪，有过一个叫 Püthagorasz 的
人,他是一个希腊的思想家和数学家。他的学生以为地球是圆的。在公
元前三世纪末期，有一个叫 Eratoszthenész 的人，他是希腊的地理学
家，他能算出地球的直径。当他们给他讲 6 月 21 日太阳垂直照射埃及

来源：Hahner Péter：100 个历史误解，或是一些你不知道的历史
翻译：七年级 B 班 李修成 （7B，Li Xiucheng）

Kiera Cass: A párválasztó
A

legújabban

olvasott

könyvem

elrepített

engem

Carolina

tartományba. Azokba az időkbe, amikor a kasztok és rangok még
többet jelentettek, mint az emberek valódi érzései.
Az idei párválasztó épp úgy esik, hogy America Singer a korban az
esélyesek közé tartozik. Biztos most azon gondolkoztok, hogy mi a
párválasztó. Hát igen… Ez egy szörnyű rendszer, melyben a 16-20
éves lányok versenghetnek Illéa hercegének,

Kiera Cass：《天选》
我最近读的这本书让人飞到美国卡罗莱纳省。那时阶层比人们的真实感情还重
要。
故事中的《天选》时间正好符合 America Singer 女主的年龄。你们现在肯定
在想“天选”是什么。“天选”是一种很糟糕的系统，其中大概 16-20 岁的女孩儿
要为 Illéa 王国和他们的王子 Maxon 而竞争。
每个女孩儿都想当大家心爱的女王。你可能已经猜到了，像很多女主一样
America 也不是一个普通的女孩儿。她非常重视爱情，她的生活目标是成为
Aspen 的妻子。 在这个规范，从外面看起来完美的世界中，America 觉得不

Maxonnak kegyeiért.

能错过接近国王家庭的机会。

Minden lány odalenne az ötlettől, hogy ő

省级比赛突围之后，她只要与 34 名女孩儿竞争，赢得 Maxon 王子的心。
当你读这本书的时候，你能投入到另一个世界。这里你绝对能感受到以前感受
到的所有感情。直到读完最后一段，你肯定放不下这本书。
如果你喜欢这本书，而且现在没有其他想读的书的话，那你可以开始读这一系
列的新书。如果你想就这本书的感受来聊聊天，你可以随时来找我，我们可以
好好聊一聊。

legyen a szeretett királynő. De ahogy
gondolhatjátok is, mint majdnem minden
főhős, America sem átlagos. Őneki ugyanis a
szerelmet élete központjába helyezve az a
célja, hogy Aspen feleségévé váljon. De

翻译：Karsai Zsuzsanna

ebben a rendezett, kívülről szinte tökéletes
világban America mégsem hagyhatja ki a
lehetőséget, hogy a királyi család közelébe
kerüljön.
Miután megnyeri a tartományi versenyt, már csak 34 lány ellen kell
megküzdenie, a talán mégsem annyira felszínes Maxon hercegért.
A könyv olvasása közben olyan világba csöppensz, ahol garantáltan
minden eddigi érzésed szárnyra kap majd, s le sem tudod tenni a
könyvet, míg el nem olvastad az utolsó kis bekezdést is.
Ha tetszett a könyv, s épp nincs mit olvasnod, kezdd el bújni a sorozat új
részeit. Ha pedig csak valakivel meg szeretnéd beszélni a könyvvel
kapcsolatos élményeidet, bármikor keress meg, és biztos jót csevegünk a
történtekről!
Shaaban Laura 7.a

Egy ötödikes naplója
Kedves Naplóm!
Most a héten a suliban megtartottuk a szokásos karácsonyi húzást.
Nagyon izgultam, hogy kit fogok kihúzni, de valahogy éreztem, hogy
megint csalódni fogok… Hát így is lett. Utolsóként húztam, és tudtam,
hogy bent maradnak azok a nevek, akiknek ötletem sincs, hogy mit kéne
adni.

Sikeresen kihúztam egy lányt ISMÉT… Szóval most anyával

agyalunk, hogy mit is kéne adni… Az osztály nem sokáig bírta a „titokban”
tartást, szerintem, már az órákon megsúgták egymásnak…
Most hétvégén meggyújtottuk az adventi gyertyák egyikét, anya valami
agyondíszített koszorút vett. Nagyon ronda.
Ha már így említettem a karácsonyt, azt tervezzük, hogy elmegyünk 2-3
napra valahova, és ott töltjük az ünnepet. Igazából apa szerint még
karácsonyfát se érdemes vennünk, és ebben teljesen igazat is adok neki.
Karácsony előtt a nagyiékhoz fogunk menni, ahol már most tudom, hogy
egy kötött pulcsit fogok kapni a kezdőbetűmmel a közepén, fantasztikus.
Anyáéktól meg igazából új gépet kértem egy új Xboxot, telefont, hátha…
Attól félek, hogy ruhát vesznek, vagy könyvet… Akkor nagyon ki lennék
akadva :P A tanárok még így szünet elé egy csomó témazárót beraktak...
Nagyon király…
Megyek, megpróbálok beleolvasztani valamit az agyamba…
Szia:)
Feliczi Fédra 6.b

Riport Konecsni János
hőlégballon-pilótával
Mikor találkoztál először ezzel a „sporttal", és mit szeretsz benne a
legjobban?
Először a 90-es évek végén találkoztam hőlégballonozással,
amikor

Őrbottyánba

költöztem.

Akkoriban sok ballon repkedett a
környéken,

és

nekem

egyből

megtetszettek a fejem fölött hol
alacsonyan,

hol

magasan

szálló

lufik. Ballonkosárba először 2005.
augusztus

31-én

kerültem

két

barátom társaságában születésnapi
ajándékként. Az első repülés után
csak annyit tudtam biztosan, hogy
ezt az érzést többször át akarom
még élni. Azt nem gondoltam, hogy
az életem fordulópontjához is értem egyben. És hogy mit
szeretek benne a legjobban? Erre nehéz választ adni. Mindig
mást, de talán leginkább a természetközeliségét, és hogy repülés
közben lelassul az idő.
Ha jól tudom, akkor most jöttél haza egy Japánban rendezett
világversenyről.
Igen

negyedszer

vettünk

részt

a

38

éve

folyamatosan

megrendezésre kerülő Sagai Nemzetközi Hőlégballonversenyen.
Örömmel mondhatom, hogy az idei volt eddig a legeredményesebb

szereplésünk. Csapatom 8. helyen végzett a 62 indulóból álló

Ballonozni egész évben lehet. Minden évszak más, és mindnek megvan

mezőnyben.

a maga szépsége, varázsa. Talán a repülésre legalkalmasabb idő az

Más volt ott repülni, mint itthon?

ősz korai szakasza, szeptember és október első fele.

Japánban minden "más", még a repülés is. Nagyon sajátságos
széljárása van, amit tanulni kell, hogy jól tudjunk szerepelni.

Hány fő tud egyszerre a kosaradban lenni?
Változó.

Vannak

egyszemélyes

ballonok

–

ezekkel

általában

Van-e saját hőlégballonod, és vitted-e magaddal Japánba?

versenyezni szoktunk. És vannak nagy utasszállító ballonok 24 fős

Idén saját ballonnal versenyeztem Japánban. Az előző két évben kint

kosárral. Nekünk a legnagyobb ballonunk 12 utast tud egyszerre

béreltem ballont. Ez mindig a támogatási kondícióktól függ. De a

a levegőbe emelni.

ballonom nem velem jött, hanem külön utazott hajóval, és már a
verseny előtt 2 hónappal elindult, hogy biztosan odaérjen.

Neked mi a kedvenc helyszíned és évszakod a repüléshez?
Nehéz

kérdés.

Szeretek

Őcsényben

repülni

októberi

párás

Melyik kategóriába helyeznéd a hőlégballonozást? Sport, szórakozás,

reggeleken. És szeretek az Alpokban repülni januárban, amikor

hobby?

méteres hó van és szikrázó napsütés.

Kinek mi. Nekem hobbinak indult. Nagyon gyorsan sport lett belőle.
És most már munka is. Elmondhatom, hogy azon szerencsés emberek

Hány ballonos volt a legtöbb indulót felvonultató felszállásod?

közé tartozom, akinek a munkája egyben a hobbija is.

Tavalyi világbajnokságon japánban 150 ballon volt egyszerre a
levegőben. Fantasztikus érzés volt.

Milyen eredményeket értél el a pályafutásod során?
Magyarországon több versenyt megnyertem, ötször voltam nemzeti

Mesélj egy olyan repülésedről, ami emlékezetes maradt számodra!

bajnok az elmúlt 12 évben. Nemzetközi versenyeken általában a

Sok emlékezetes repülésem volt az elmúlt 12 évben. Talán az

középmezőnyben szoktunk végezni, ezért is nagy siker ez a 8.

egyik legizgalmasabb, mikor az Alpok hegyei felett repültem

helyezés.

100km/óra sebességgel 4000 méteres magasságban azzal a
ballonnal, amivel a 30 km/óra már gyorshajtásnak számít. :)

Csak versenyzel vagy turistákat is reptetsz?
Az elmúlt években átlag évi 80-100 érdeklődőnek tudtam megmutatni

Hol lehet Téged megtalálni, ha valaki egy ilyen élményben szeretne

a ballonozás világát. Az idei évben több társammal összeállva új

részt venni?

céget alapítottunk Ballooning4You Kft. néven. Célunk többek között
az évi 1000 utas elérése.

Saját honlapomon: activeballon.hu

Milyen évszakokban érdemes kipróbálni?

Cégem honlapján: ballooning.hu

Vagy a +36207779795-ös számon.
Farkas Petra 7.a
采访热气球驾驶员 Konecsni János
你是从什么时候开始接触这项运动的？你喜欢这项运动的哪些方面？
我在九十年代末期搬到 Őrbottyán，那时起我就知道了这项运动。当时有
很多热气球在天上飞，高高低低的，从此，我就喜欢上了这项运动。在
2005 年 8 月 31 日，我的热气球筐里坐着我的两个朋友，他们陪伴我度过
了我的生日。在第一次飞行后，我想多飞几次。至于我喜欢这项运动的哪
些方面，这个问题很难回答，但是我觉得能与大自然保持亲密的关系，以
及感觉时间会变得慢下来，这两个回答对我来说最合适。
如果我没猜错，你是不是刚从日本回来？
我们连续八年参加了 Sagai 国际比赛，今年的成绩最出色——在 62 个参赛队
中我们获得了第八名，为此我感到非常荣幸。
在日本和在这里的飞行有区别吗？
在这里和在日本的飞行有很大区别，比如它的风向，只要能控制住，就能发挥
良好。
你有你自己的热气球，并且有带到日本吗？
今年在日本，我是用自己的热气球来参加比赛的。前两年，我的热气球是租
的。我的热气球不是跟我一起到的，它是“坐船”过去的，并且它的出发时间
要提前两个月。
你把热气球当作运动，还是娱乐，还是爱好？
人们都有各自的见解。对我来说这是我的爱好，但不久这会成为一项运动，同
时也是一项工作。有些人的工作正是他们的爱好，我觉得这样的人很幸运。
你参加过哪些比赛？
在匈牙利，我赢得过多项比赛，在过去的十二年里，我参加了五项国际赛事，
但成绩都一般般，而这次的第八名是很成功的。

除了比赛，你还会带游客飞行吗？
在过去的这些年里，平均有 80 100 个人来聆听了我对热气球的介绍。 我和我
的伙伴办了一家新公司：Balloning 4 You kft.。我们的目标是一年有 1000 名乘
客。
你觉得在什么季节才适合飞行？
每个季节都可以。每个季节都有它独特的美丽、魔力。我建议在 9-10 月份
飞。
一次性能带几个人飞？
不一定。有单人的热气球，但这种只适合比赛。也有大型载人热气球，这
种一次性能带 24 个人。我们有能搭乘 12 人的。
你想在什么时候、什么地方飞？
很难回答。我喜欢十月在 Őcsény 那种潮湿的早上飞，也喜欢在一月的阿
尔卑斯山顶部看积雪和暴晒的阳光。
你最多经历过多少个热气球一起飞行？
去年在世界大赛，同时有 150 个热气球在空中，很奇妙的感觉！
说一说你最难忘的飞行经历吧。
在过去的十二年里有很多飞行，但是我觉得最精彩的，还是在阿尔卑斯山
顶部用 100 公里/小时的速度来起飞，在 4000 米的高空用 30 公里/小时的
速度来前进。
如果有人对热气球感兴趣的话，怎么联系你呢？
我自己的网站：activeballon.hu
公司的网站：balloning.hu
我的电话：+36207779795
翻译：九年级-孙苏茜（9.0 Sun Susie）

Sorozatajánló felsősöknek
Röviden a sorozatnézésről: Én szinte napra pontosan egy éve kezdtem
igazán belemélyedni a sorozatokba. Volt, amibe azért vágtam bele, mert
egy kedvenc színészem játszott benne, volt, amibe azért, mert
ajánlották nekem.
Pár jó tanács:
1.) Egy sorozat mindenképp jobb eredeti nyelven.
2.) Csak mert sokan néznek egy sorozatot, nem muszáj neked is.
3.) Sorozatot a hangulatodtól, érdeklődési körödtől függően válassz!
Tökéletes időtöltés sorozatokat nézni a téli szünetben. A jó sztorik
pedig segíthetnek a nyelvtanulásban.

Rólunk szól (Magyar szinkronnal is

A Rólunk szól egy háromgyerekes család életét
akik

mindennapjaikat

teljesen

átlagosan élik, mégis a szülők tiszteletre méltó
kedvességének és a gyerekek néha nem túl
helyes,

de

mindig

jószándékú

tettének

története nagyon jó lehet bármilyen suli utáni
délutánra.
Ha az elfogadás neked is fontos!
The Fosters (Csak angolul tekinthető
meg, de érdemes belevágni, nekem nagy
kedvencem.)

tartoznak. Ugyanaz a két anyuka neveli őket, ugyanazt a házat hagyják el
mindennap, és ugyanazt tanulják: Fogadd el, aki vagy, fogadj el másokat,
és tartozz oda, ahol elfogadnak!
Ha egy érdekes ember életébe és munkájába
szeretnél betekintést!
The Good Doctor (Szintén csak angolul láthatod.)
Saun Murphy, az autista zseni orvos, a San José-i
kórház egyik csapatához csatlakozik, ahol kisebb-

meg a gondolatait, és új barátokra is talál.

láthatod.)
be,

fontos kérdéseiben. Egy azonban közös bennük: Ugyanahhoz a családhoz

azonban beilleszkedik, egyre több emberrel osztja

Ha neked is a család az első!

mutatja

mind különböző helyről jöttek, különböző álláspontot képviselnek az élet

nagyobb akadályokkal kell megküzdenie. Ahogy

Ízelítő azokból, amiket szeretek:
This Is Us

Ebben a sorozatban öt tizenéves történetét követhetjük nyomon, akik

12+
Ha igazi izgalmakra és meghökkenésre vágysz!
Riverdale

(Magyar

felirattal

is

elérhető.)
Riverdale a tipikus, átlagos, nyugis
kisváros.

Most

azonban

Jason

Blossom különös halála lesújtja a
várost. Archie, Juggy, Betty és az
újonnan érkezett Veronica kalandjai Riverdale-ben váratlan fordulatokat
vesznek, sőt a végén még az is lehet, hogy kedvenc szereplőd az igazi
áruló.
Ha a fantasyk mindig is érdekeltek!
Shadowhunters (Magyar felirattal is.)

Claire élete elég nagy fordulatot vesz, mikor kiderül, édesanyja

A teaszertartás

árnyüldöző volt. Az igazi meglepetés
azonban mégiscsak az, hogy apja a
főgonosz,

Valentine.

Vajon

az

árnyüldözők, vérfarkasok, vámpírok és
emberek valaha is ki fognak jönni
egymással?
Shaaban Laura 7. a

Eredményhirdetés

A teaszertartást én a kungfutáborokban ismertem meg. Az edzőm
szokta tartani a csapatnak.
Én azt szeretem benne, hogy
nyugodtan és csendesen lehet
beszélgetni bármiről. Az egész
pedig egy faragott tálcán zajlik
tele szobrokkal.
Hogyha valaki nem bír többet
inni, lefordítja a poharát, ettől

Az őszi szám keresztrejtvényének megfejtése teaszertartás volt. A

függetlenül

ott

maradhat

helyes megfejtést beküldők között ajándékokat sorsoltunk ki. 

beszélgetni. Viszont ha a házigazda el akar küldeni valakit, telitölti a

Köszönjük a felajánlást Farkas Zsoltnak!

poharát. Ha úgy gondolja, hogy legyen vége, mindenkinek telitölti a
poharát. Illik mindenkinek a középső és a mutató ujjával koppintani

Gratulálunk Horváth Orsolyának (3.a), Kulcsár Gerdának (7.a) és

kettőt az asztalon, ez a köszönés.

Fancsalszki Tamásnak (7.a)!

A tea színe folyamatosan sötétedik, majd megint világosodik.
A teádat 3 kortyból kell meginnod (1. kicsi; 2. nagy; 3. közepes)
Érdemes kipróbálni! Jó szórakozást hozzá!
Nagy Péter 7.a

Programajánló

keretében a vállalkozó kedvűek elsőként a kilométerekkel, ezt
követően a vízzel dacolnak.

Titanic kiállítás
Időpont: december 31-ig minden nap

Advent Óbudán

09:00-20:00

Időpont: december 1-jétől 23-áig

Helyszín: 1061 Budapest, Király utca 26.

Helyszín: III. kerület, Óbuda, Fő

Szívesen sétálnál a Titanic első

tér

osztályának híres, fehér folyosóján?

Advent idején az óbudai Fő tér

Szeretnéd átérezni, milyen lehetett a

és környéke ünnepi díszbe öltözik

Titanic luxuséttermében kávézgatni?

és családi programok, tartalmas műsorok sora várja az embereket.

Akkor menj el, és nézd meg a világhírű
Titanic kiállítást!

Fehérvári advent
Időpont: december 1-jétől 24-éig

Csodagömb – cirkuszi nagykarácsony

Helyszín: Székesfehérvár

Időpont: december 31-ig

December elejétől karácsonyig ünnepi

Helyszín: Fővárosi Nagycirkusz

díszbe öltöztetjük városunkat és

Klasszikus cirkuszi

lelkünket egyaránt.

nagykarácsonnyal
várjuk kedves

Kulcsár Gerda 7.a

közönségünket,

活动推荐

amelyben lesznek
orosz és kínai rúd-,

泰坦尼克号展览

valamint akrobatamutatványok, gurtni, diabolo- és

时间：12 月 31 日前每天 9:00-20:00

zsonglőrprodukciók teremtik meg a pezsgő hangulatot.

地点： 1061 Budapest, Király utca 26.

Szilveszteri Malom-tó úszás és családi

你想在泰坦尼克号著名的头等舱白走廊走一圈吗？你想感受在泰坦尼克号
豪华饭店里喝咖啡的感觉吗？欢迎你来参观世界闻名的泰坦尼克号展览。

futóverseny
Időpont: december 31-én
Helyszín: Tapolca
Vidám évzáró program, amelynek

奇迹球——马戏团圣诞节
时间：于 12 月 31 日之前
地点：布达佩斯大马戏团

Viccek

布达佩斯大马戏团欢迎大家观看传统的马戏团圣诞节演出。俄罗斯和中国摇杆
特技、杂技和空中表演、空竹和杂耍表演等，为你创造晶莹剔透的气氛。
Két nő beszélget egymással:

元旦马龙湖（Malom-tó）游泳与家庭跑步比赛
时间：12 月 31 日

-Hallom, letartóztatták a férjedet!

地点：陶波尔曹（Tapolca）
开心年末活动，其中冒险者可以挑战一下

-Hogyan? Hiszen már majdnem karácsony van!

-Igen, az idén túl korán kezdte a karácsonyi bevásárlást.
-Úgy értem, mielőtt még az üzlet kinyitott volna...

奥布达的基督降临期
- Miben különböznek a japánok és a mikulás?

时间：12 月 1 日至 23 日
地点：3 区奥布达（Óbuda）Fő tér

- A japánok nindzsák, a mikuláson meg van zsák.

基督降临期，奥布达的 Fő tér 广场和附近建筑被装饰一新，充满了圣诞气
氛，各种家庭活动和丰富多彩的节目期待着参观者的到来。

A kisgyerek karácsony este szalad be az anyukájához a konyhába:
- Anyu, anyu, képzeld, ég a fa!

塞克什白堡的基督降临期

- Nem ég, kisfiam, hanem világít!

时间：12 月 1 日至 24 日

Két perc múlva megint szalad be a kisfiú:

地点：塞克什白堡 （Székesfehérvár）

- Anyu, anyu! Már a függöny is világít!

从 12 月初到平安夜我们用各种各样的圣诞装饰品装扮全城，对圣诞节充满期
待。
翻译：Karsai Zsuzsanna

Gellért Richárd 7.a

