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Interjú Melinda nénivel

Szia, kedves Olvasóm!
Mizu? Véget ért netán a tél? Nekem úgy tűnik legalábbis! Hál’ istennek!
Úgy karácsony és szilveszter után kicsit felgyorsítottam volna az időt.
Időutazás? Nem is rossz! Na de majd most minden színesebb lesz és
illatosabb… ki is szabadulhatunk egy kicsit. Várod már?
Hoztam ezt-azt most is. Ti is küldtetek nekünk ügyes rajzokat.
Némelyiken egészen pofásan nézek ki. Lacus és a tesója Kínába repültek,
most azonban magukkal vitték Lacus osztálytársát is. Laura is külföldön
járt, tapasztalatait egy beszámolóban osztja meg velünk. Készítettünk
riportot egy igazi csocsó-bajnokkal, és Melinda nénivel is. Bemutatunk
nektek

egy

titkos

női

nyelvet,

rávilágítunk

néhány

történelmi

érdekességre, de az is kiderül az újságból, milyen felesleges találmányok
„gazdagítják” az emberi világunkat. Különleges állatokkal ismerkedhettek
majd meg és persze érdekes olvasnivalókba is belekóstolhattok. Szóval,
kalandra fel!

Végre itt a
tavasz!

A Mizu Maki csapata

Mióta dolgozik az iskolánkban?
Lassan 4 éve.
Mivel foglalkozik az iskolában?
Elsősorban a gyerekek személyügyi nyilvántartásával. Mindenféle
adatokat feltöltünk a tanulónyilvántartó rendszerbe. Ez a mi házi
rendszerünk. Illetve a központi nyilvántartásnak megfelelően három
helyen van még dokumentálva a gyerekek összes adata. Például, hogy
mikor léptek be az iskolába, mikor születtek, melyik osztályba járnak.
Szeret itt dolgozni?
Jobban, mint eddig bárhol máshol.
Miért szeret itt dolgozni?
Meg kell mondjam, hogy én művelődési menedzserként végeztem, tehát
teljesen más területről jöttem ide. Viszont a tehetségkutatásból írtam
a diplomámat, tehát a gyerekekkel való kapcsolat az mindig nagyon
fontos volt nekem, úgyhogy örülök, hogy ennyi gyerek között lehetek. Így
az alapmunkán kívül mindenféle gyerekekkel kapcsolatos dologba bele
tudok fogni, akár kulturális program szervezéséről, akár a farsangról,
közös élményekről, kirándulásokról, uszodalátogatásról legyen szó.
Illetve szeretem a kis törpéket, akik naponta bejönnek ide a kis
problémájukkal.
Mi az a három szó, ami önt legjobban jellemzi?
Mivel nagyon szeretem a gyerekeket, igyekszem kedves, türelmes és
segítőkész lenni.

Ha egy mesehős bőrébe bújhatna, kit választana?

nagyon el tudnám képzelni ott az életem, mert az egy olyan hely, mint

Talán a Szaffiból a jó boszorkányt, aki mindenkiről gondoskodik, és még

Magyarországon egy nagyobb város, például Szeged vagy Debrecen.

Mulánt választanám.

Kulcsár Gerda, Král Boglárka 7.a

Hány gyermeke van?

采访美琳达老师

Két nagy gyermekem van, mindketten gimnazisták. A fiam a Fazekas
Gimnáziumba, a lányom a Fasori Gimnáziumba jár.
Tud kínaiul?
Nagyon alap dolgokat tudok, de tervben van megtanulni.
Ismeri a kínai kultúrát?
Nagyjából annyit, amennyit itt tanultam, illetve amennyit kulturális
kiadványokból olvastam. A kínai táncok nagyon tetszenek, a lányommal
sokszor nézünk ilyen produkciókat. Neki terve, hogy pár hónapos

您是从什么时候开始在咱们学校工作的？
快 4 年了。
您在咱们学校主要的工作是什么？
主要是学生注册工作，比如把各种资料上传到学生信息系统，也就是我们学
校的系统。另外根据中心系统的记录，学生的所有资料还要在三个地方登
记，比如说，学生是什么时候入学的、什么时候出生的、在哪个班上学。
您喜欢在这里工作吗？
比其他地方都好。

kurzusra kimenjen Kínába, és részt vegyen egy ilyen produkcióban.
Melyik a kedvenc kínai étele?
Az összeset nagyon szeretem, a kacsát különösen. Próbálkozom ilyeneket
készíteni otthon, de nyilván nem lesz ugyanolyan. Nagyon szeretem, hogy
rengeteg zöldséget használnak. A rizst pedig minden formájában imádom.
A magyar konyha, sajnos, nem használ halat, viszont úgy tapasztaltam,
hogy a kínai igen, számomra ez is egy pozitívum.
Szeretne Kínában élni?

您为什么喜欢在这里工作？
我说一下，以前我从事的是文化经理工作，也就是说，我是从一个完全不
同的领域来到咱们学校的。我获得过人才研究方面的文凭，所以与孩子的接
触一向对我来说很重要，我也很高兴，能在这么多孩子间工作。这样，除了
完成我的基本工作外，我还经常跟孩子打交道，比如安排文化项目、狂欢节
表演、集体活动、外出游玩、参观游泳馆等。我还非常喜欢小孩子们来我这
诉说他们的各种问题。
最能形容您的三个词是什么？
非常爱孩子、友善、耐心帮助他人。

Nagyon tetszik a kultúrájuk, de én nagyon-nagyon szeretek
Magyarországon élni. Imádom Budapestet, mert szerintem, ez a világ
egyik legszebb városa, úgyhogy én maradnék itt szívem szerint. Ami
viszont nagyon tetszik az a szlovéniai Ljubljana, a húgom ott él, és

如果能成为故事中的人物，您想选择谁？
可能是 Szaffi 里那个能够照顾到每个人的好女巫，也可能是 Mulán.
您有几个孩子？
两个孩子，他们都上中学了。儿子在 Fazekas 中学，女儿在 Fasori 中学。

您会中文吗？
会一些非常简单的，但我打算学。

Az a bizonyos igazi amerikai feeling
Nem olyan régen két hetet töltöttem az Amerikai Egyesült Államokban.
New

您了解中国文化吗？
大概了解一些，基本都是在咱们学校学到的，另外我也会看一些文化方面的
书。我很喜欢中国的舞蹈，我跟女儿还看了好几次表演。我女儿打算去中国
学习几个月的舞蹈，并参与演出。

Yorkba

Floridába

és
volt

szerencsém eljutni.
Biztos hallottátok már,
hogy New Yorkot úgy

您最喜欢的中餐是什么？
我都很喜欢，特别是鸭子。我尝试过在家制作这些菜，但是跟我曾经吃过的
不太一样。我很喜欢中餐里有很多蔬菜这一点。米制的各种食物我也都很
喜欢。匈餐中很少使用鱼，但以我所见，中餐里却经常有鱼，这对我来讲
是非常好的。

hívják, a város, amely
soha nem alszik. Itt
tényleg

lehetsz

bármikor

bárhol,

mindig van valaki körülötted… jobban mondva valakik, mert nagyon sok
您想去中国生活吗？
我很喜欢中国的文化，但我十分热爱在匈牙利的生活。我爱布达佩斯，因为
我觉得这是世界上最漂亮的城市之一，所以我心中愿意留在这里生活。我
也很喜欢斯洛文尼亚的卢布尔雅那，我的妹妹在那儿生活，我可以想象那
里的生活，因为那儿就跟一个匈牙利比较大的城市一样，比如塞格德或者
德布勒森。

emberről van szó.
A felhőkarcolók magassága elrettentő, na de amikor a huszadik emeletre
annyi idő alatt érsz föl a lifttel, mint itt a harmadikra, az nagyon durva.
A Times Square-en szerintem tényleg több
turista van, mint amerikai lakos, ezért
mindenki fotóz, szelfizik vagy sorban áll
egy-egy

感谢您接受我们的采访！
采访者：7 年级 a 班 Král Boglárka, Kulcsár Gerda

macihoz

vagy

szuperhőshöz

fotózkodni.
Az emberek segítőkészsége lehengerlő. Van,
aki már az arckifejezésedből is észre veszi,
hogy eltévedtél, és azonnal felajánlja, hogy
segít. Legelső nap a repülőről leszállva
airtrainnel kellett menni a metróig. Sajnos
nem sikerült a jó „levegővonatra” fölszállni.
Amint leszálltunk az eltévesztett járatról,
az arcunkat megláva egy fiatal fiú odajött
hozzánk: Elveszettnek tűntök! Segíthetek?

Szerintem ez mindent elmagyaráz…
Még a híres sztárok sem olyan elutasítóak, mint azt gondolnánk. Egy

Kínai nők titkos nyelve – Nushu

reggeli beszélgetős műsor élő felvételének szünetében Sarah Jessica
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művészbejárójánál ért, ahol a színészek nagyon kedvesen váltottak pár
szót mindenkivel, aki kint várt rájuk. Így sikerült a Bohémélet című opera
karmesterétől is autogramot kapnom, a két főszereplőjével pedig (akik
amúgy is nagy kedvenceim) még közös fotót is készítettünk.
Visszatérve a nem a show business világában dolgozókhoz – sok ember
hozzáállása a változásokhoz, új helyzetekhez csodálatos. A lazaság és az
ismerkedés természetes dolog, ahogy a tíz perccel az indulás előtt
kitalált programok is. Azt hiszem, ez a hozzáállás eredményezi azt is,
hogy az utcán énekelhetsz, táncolhatsz, sminkelhetsz anélkül, hogy
emiatt bárki is megbámulna.
A sok jó élmény mellett még az itthoni mínuszokból is sikerült
kimaradnunk. Volt, mikor Debrecenhez képest nálunk 60 fokkal melegebb
volt. A hab a tortán az volt, hogy akkor jöttünk haza, amikor ott
elkezdett lefelé süllyedni a hőmérséklet (40 fok helyett már csak 22
volt).
A kint töltött idő életem egyik meghatározó két hete volt, és bármikor
szívesen visszamennék az országba, ahol teljesen önmagad lehetsz.
Shaaban Laura 7. a

A nushu egy nagyjából a III. században Hunan tartományban kitalált
nyelv.
Kínában a nők évszázadokon át nem tanulhattak írni és olvasni, mégis
szerették volna kifejezni érzelmeiket. Így jött létre a nyelv, ami
nagymamáról unokára, barátnőről barátnőre szállt.
A nyelv kialakulása alighanem azzal is összefüggött, hogy ebben a
régióban a lányok örök hűséget, testvériséget és barátságot fogadtak.
Ezt a házasság szakította meg. Az esküvő utáni 3. napra kapta meg a
feleség a „harmadik napi könyvet”, amibe barátai írtak arról, hogy
mennyire fog hiányozni nekik, valamint jókívánságokat a házasságához.
Mindezt nushu nyelven. A könyv további oldalaira az újdonsült feleség
írhatta gondolatait, érzéseit.
A nyelvet azóta is sokan használják, kutatják, vagy éppen ihletett
merítenek belőle.
Zhou Shuo Yi asszony hosszú kutakodás és sok akadály leküzdése után
1982-ben könyvet írt a régió kultúrájáról, amelyben egy fejezetet a
nushunak szentelt.
Zhao Li Ming, pekingi professzornő egy egyetemen kezdte el tanítani a
nyelvet.
Tan Dun, zeneszerző, akinek a műveit a New Yorki Metropolitan
Operában is játszották, a keleti és a nyugati zenét ötvözve az ősi nushu
hangzásával komponált műveket.
Shaaban Laura 7. a

中国女人的秘密语言——女书
“女书”是三世纪左右湖南人创造出来的一种语言。
千百年来，封建社会的中国女人是不被允许去学习的，不能读书和写字，
但她们也很想能表达出自己的思想，这样女书就应运而生了。奶奶教孙女，朋
友教朋友……女书开始在女人中流传。
创造出这种语言的原因和女人温顺的性格有关。这种语言随着两个人的结
婚而被打断。婚礼后的第三天，新娘会得到一本《三朝书》。在这本书里，朋
友们会写上祝福和思念的话语，这些话语全部都用女书写成。这本书后面也会
留几页空白，以便新娘可以在上面写上自己的感想。
这种语言从那时开始，就有很多人在运用它、研究它。周硕沂在经历长久
的研究后，于 1982 年写了一本关于该地区传统习俗的书，其中有一章专门记
录了女书。赵丽明，北京清华大学的教授，她开始在学校设立了女书课程。
谭盾，一位作曲家，他的乐曲多次在纽约大都会歌剧院被演奏。他把东西
方音乐融合在一起，根据古老的女书的发音特点谱写出了一首首动人的乐曲。

翻译：6 年级 a 班 鲁倩兮（Lu Qianxi）

Riport egy többszörös
csocsóvilágbajnokkal, Koncz
Petrával
Számodra a csocsó/asztalifoci sport, hobbi vagy szórakozás?
Milyen edzéseket kell ahhoz végezned, hogy ebben jó legyél?
Szerintem,
minden
játék
szórakozásként indul, hobbivá alakul,
majd sporttá válik a gyakorlásba
fektetett idő, energia és pénz
függvényében. Először csak hétvégente
játszottam, majd napi minimum 8 órát
gyakoroltunk a klubokban összegyűlt
emberekkel. 2005-ben megvettem a
saját
amerikai
Tornado
csocsóasztalomat,
így
rengeteget
gyakoroltam egyedül is a különböző passzokat és lövéseket, különböző
pontokból indítva, eltérő szögekben kivitelezve. Ha a technika és
gyorsaság adott, onnantól kezdve a csocsó elmesporttá alakul ellenfelek
ellen. Ez alatt azt értem, hogy ellenfelek ellen tanul meg az ember jól
időzíteni, vagyis a lövést a megfelelő időben indítani, és a különböző
védekezések ellen a megfelelő szögű lövéssel gólt szerezni. Ellenfelek
ellen fejleszthető a védekezés és támadás, a reakció, a gyorsaság és a
labda-szem-kéz koordináció. Amikor erre a szintre ér bármelyik játék,
onnantól kezdve sportnak nevezhető.
Hagyományos csocsóasztalon játszotok, amivel mi is találkozhatunk a
hétköznapi életben, vagy vannak speciális asztalok?
1997-ben, amikor elkezdtem csocsózni, úgy gondoltam, hogy csak az az
egy fajta asztal, vagyis a Garlando létezik, amellyel ti is szoktatok
találkozni. 2003-tól fogva viszont a versenyekre való utazások során
minden országban más és más asztalokkal ismerkedtem meg. Az ITSF,

vagyis a Nemzetközi Csocsó Szövetség, jelenleg 9 különböző
csocsóasztalt ismer el hivatalosan, de ezeken kívül is van még egy jó pár,
amelyen világbajnokságokat szerveznek.
Hogy kerültél kapcsolatba ezzel a játékkal? Hány éves voltál?
Gyerekkoromban asztalra tehető csocsóval játszottam bátyámmal és
édesapámmal, modern asztalon pedig 15 évesen játszottam először egy
szolnoki klubban, ahol, míg a többiek kártyáztak, én a csocsóban találtam
barátokra és szórakozásra.

4:4-es gólaránynál két gól különbséggel kell nyerni, de maximum 8-ig
mehetünk, vagyis a végső döntő szettállás 7:8 vagy 8:7 lehet.
Szellemileg vagy fizikailag fárasztó egy meccs?
Ha a fizikumod (állóképesség és játékrutin) rendben van, szellemileg
fárasztó a játék. Nem hiába van szettenként mindenkinek 2-2 félperces
időkérése. Ha keveset gyakoroltál, elfáradhat a kezed, akkor hiába a
szellem, esélyed sincsen a győzelemre. Tehát mind a kettőben pengének
kell lenned, hogy ne fáradj el.

Milyen díjakat szereztél pályafutásod során?
2003-ban az első versenyemen női párosban első helyezést értünk el,
utána pedig sorra hoztam haza a kupákat; több mint 100 trófeám van.
Különböző országok női egyéni és páros, illetve vegyespáros bajnoka
vagyok, többször nyertem nyílt páros kategóriát, többszörös Európabajnok, és ötszörös világbajnok vagyok.

Mit szeretsz a legjobban a csocsóban?
Először is azt, hogy rengeteg emberrel ismerkedtem meg, bejártam vele

Egyéni vagy csapatjáték?
A versenyeken egyéni és páros kategóriák vannak, emellett különböző,
úgynevezett „fun” kategóriák is léteznek, mint például a kétlabdás, a
speedball, a kapusharc, a csatárlövés stb.

ismerhetek meg.

Szerinted ez női vagy férfi sport?
Én úgy gondolom, hogy semmi sincs nemhez kötve. Minél több
játékot/sportot próbálsz ki, annál nagyobb esélyed van, hogy megtaláld
azt, amiben jó vagy, és/vagy fejlődhetsz, de a lényeg, hogy örömödet leld
benne, kikapcsolj, és jól szórakozz, nem utolsó sorban emberek közt,
társaságban legyél. A csocsóra, és még sok más sportra is inkább azt
mondanám, hogy több férfi játssza, mint nő, de azt is hozzáteszem, hogy
jó pár nő kiemelkedően jól játszik a férfiak zöméhez képest.

sportpszichológiát, az ellenfelek gondolkozásának olvasását, a folyamatos

Kb. mennyi ideig tart egy meccs?
Egy szett 5 gólig megy, egy meccs pedig vagy két nyert szettig (best of
3) vagy három nyert szettig (best of 5). Ha döntő szettre kerül a sor,

a fél világot, és rengeteg gyönyörű és dicsőséges emlékkel tértem haza.
Megtanított veszíteni is, és abból motivációt nyerni, küzdeni a
győzelemért,

önmagamért

és

a

páromért/csapatért

egyaránt.

A

versenyekre járással nyelveket gyakorolhatok, különböző kultúrákat

Magában a csocsóban a játék komplexitását szeretem, vagyis hogy fizikai
és szellemi sport egyben; hogy minden labdamenet más játékélményt
nyújt, a precizitást, a technikát, a gyorsaságot, a reakciókészséget, a
fejlődést.
Rengeteg sportot próbáltam ki, de a csocsónál mind fizikailag és
szellemileg

intenzívebb

és

izgalmasabb

sportot

nem

találtam.

Valószínűleg ezért is a nagy szerelem.
Farkas Petra 7.a

A Vasálarcos

事实：历史学家推测出，在埃克斯勒斯监狱里看守着两个俘虏，其中一个死
了，另一个则被带到圣 玛格丽特岛上，待了十一年，之后又被带到巴士底
狱。但是没有证据显示有关他戴铁面具的信息。医生判断说这么长时间戴铁面
具是不可能还活着的。

Legenda vs valóság
A Vasálarcos legendája: 1638. szeptember 5. Anna, francia királyné
fiúgyermeket hozott világra, az ifjú Lajos trónörököst. Ennek örömére
bemutatták az egész országnak. Viszont aznap este a királyné életet
adott még egy fiúgyermeknek. A törvény szerint ikrek esetén a fiatalabb
kerül trónra, de mivel Lajost bemutatták az országnak, ezért úgy
döntött XII. Lajos király, hogy a fiatalabbik fiúról senki nem fog tudni,
ezért börtönbe zárta.
A valóság: Történészek kiderítették, hogy az exilles-i börtönben kettő
rabot őriztek, akik közül az egyik még ott meghalt, a másik rabot pedig
átköltöztették Szent Margit-szigetre (Île Sainte-Marguerite), ahol még
11 évet töltött. Később átkerült a Bastille-ba. Viszont semmilyen
feljegyzés nem említette meg az álarcot. Sőt, orvosok megállapították,
hogy ennyi évet nem lehet leélni egy maszkban.
Forrás: Wikipédia, Hahner Péter: 100 történelmi tévhit
Molnár Zoltán 7.a

铁面人
传说 VS 事实
关于铁面人的传说：1638 年 9 月 5 号，法国皇后安娜生下了劳约什王子。为
了庆祝这一喜事，她把她的孩子介绍给全国。但是在当天晚上，他又生了一个
儿子。根据当时的法律：如果生的是双胞胎，应是更小的儿子继承王位，但是
他已经把劳约什介绍给全国了，所以劳约什十二世决定：反正更小的儿子谁都
不知道，所以他就把更小的儿子关进了监狱里。

来源：维基百科，Hahner Péter 100 个历史误解
翻译：7 年级 b 班 孙大伟（Sun Dawei）

Lacus Kínába megy

Könyvajánló
Liz Pichon: Tom Gates

Tom Gates (ejtsd: Tom Gétc) egy teljesen átlagos ötödikes. Nem szereti
a matekot, amit Ms. Bajszington tart. Brrr. Legjobb barátja Marcus
Meldrew (ejtsd: Márkusz Meldrú), aki tiszta hülye. Szereti idegesíteni a
nővérét, Deliát és karamellostyát enni. Olvasd el te is, és nevess
nagyokat! 
Gergely Zazi Sára 5.a

Elena Favilli és Francesca Cavallo:
Esti mesék lázadó lányoknak –
100 különleges nő története
100 nő.
100 harc.
100 akarat.
100 bátorság.
A könyv 100 olyan nő életét meséli el,
akik tettek azért a világért, amiben ma
élünk. Mertek kockáztatni, kiállni az
igazukért

és

megvalósítani

a

megvalósíthatatlannak tűnőt.
A könyvben olvashatsz aktivistákról,
írókról, divattervezőkről, politikusokról,
táncosokról és még sok más szakmában
jeleskedő példaképekről.
Ezen nők élettörténete bebizonyítja, hogy tényleg mindenre képesek
vagyunk. Nagyot kell álmodnunk, és aztán megvalósítani az álmainkat. Ha
nekik sikerült, nekünk is fog.
A történetekhez 1-1 illusztráció is tartozik, valamint egy-egy idézet a
hölgyektől, így még jobban megismerhetjük őket.
A könyv inspirációból kifogyhatatlan, bátorító és érdekes. Mindenképp
olvasd el, és legyél te is egyike a sokmillió különleges nőnek!
Shaaban Laura 7. a

Král Boglárka, Zhao Xiyu 7.a

Állatok, amelyekről még nem
hallottál

这些水鹿跟欧洲的鹿种有着很多很好的关系。在匈牙利的赛格德野生动物园里
也能看到它们。
Újzélandi kakapó

那些你不知道的动物
A kakapó vagy más néven bagolymadár a

Kínai víziőz

súlyosan veszélyeztetett állatokhoz sorolható
be, méghozzá azért, mert az ember által

A víziőzek Kína és Korea mocsaras területein élnek, de Dél-Angliában és
Franciaországban is honosak.

behurcolt állatok (pl: macskák, hermelinek,
patkányok)

vadásznak

rá.

Éjszaka

aktív.

Bogyókkal, hajtásokkal, de néha gyíkokkal is

A kínai víziőzek levelekkel és lágyszárú

táplálkozik.

növényekkel táplálkoznak. A víziőz hímeknek
nincsenek
kardfogaik
ezekkel

agancsaik,
vannak,
vívnak

hanem
a

úgynevezett

párzási

meg

időszakban

egymással.

A

nőstényeknek nincsenek olyan hosszú fogaik,

新西兰的卡卡波
卡卡波的别称是猫头鹰鸟。由于人类的猎杀，该物种已濒临灭绝。它是一种夜
间行动的动物。他吃果子，也会吃蜥蜴。

tehát ezek nem látszanak. A víziőzek nem
állnak

olyan

távoli

rokonságban

európai

társaiktól.
Magyarországon

Forrás: Wikipédia
a

Szegedi

Vadasparkban

tekinthetjük meg őket.
中国水鹿

来源：维基百科
Gergely Zazi Sára 5.a
翻译：7 年级 b 班 李修成（Li Xiucheng）

中国水鹿在中国和韩国的沼泽带生活，也在英国南部和法国生活。
中国水鹿是草食动物。公鹿没有角只有一种称为“刀牙”的身体部位，在繁殖
期间他们会用这个部位决斗。
母鹿没有很长的牙齿，所以它们的牙齿不容易看出来。

Egy ötödikes naplója
Kedves Naplóm!
Bevallom, mostanában annyi dolgom volt, hogy nem volt túl sok időm
naplót írni, de akkor most pár mondatban összefoglalom, mi történt.
Javítottam pár tantárgyból, pontosabban matekból és angolból is, így az
átlagom is jobb lett. Mostanában jó sok meccset nyertünk a csapatommal,
így már bent vagyunk az elődöntőben. A szüleimmel sokat voltunk
kirándulni, mert elég szép volt az idő, és múlt héten még síelni is

我的一些科目分数提高了，主要是数学和英语，这样我的平均成绩也因
此改善了。现在我和我的队友赢了许多比赛，我们已经进入半决赛了。我和
我爸爸妈妈经常去旅游，因为天气不错，上个星期我们还去滑雪了。
然后……星期五的时候有…….狂欢节派对……哇哇哇……我第一次参加狂欢
节派对。这是一场我们从低年级的时候就想去的、放着很响的音乐的、每个
人都想去的派对。因此，我很激动。现在的低年级开始嫉妒我们了。总之。
我不知道我该扮什么？！我没主意……之后我问妈妈有没有什么主意。这个星
期并不是那么简单就能熬过去的，因为我们会有一堆考试，所以要提前准备
派对之后我会继续写日记。
翻译：7 年级 b 班 孙大伟（Sun Dawei）

elmentünk.

Viccek

Aztán… pénteken… FARSANGI BULI... Wáááá… Az első farsangi bulim.
Az a buli, amit alsóban annyira vártunk, az a buli, ahonnan üvöltött a zene,
és mindenki oda akart már kerülni. Nagyon izgulok, hogy milyen lesz.
Végre ránk is irigykednek majd. Viszont… Nem tudom, hogy minek
öltözzek be, vagy lehet, hogy be se fogok majd öltözni?! Fogalmam sincs…
Majd megkérdezem anyát, hogy van-e valami ötlete. Viszont a hét nem
lesz ilyen könnyű, mert péntekig egy csomó dolgozatot írunk még, és
tanulni kell ezerrel. Szóval mielőtt beleélném magam, tanulok, nem is
keveset.

Nyuszika a húsvét közeledtével betér a boltba.
- Ecetet kérek!
- Sajnos, nyuszika, mi nem tartunk ecetet, ez egy festékbolt.
- Mondom, e-c-e-t-e-t kérek!!!!
- Nyuszika, ez egy festékbolt!
- Jó, akkor mondom másképp: Kérek egy pamacot!
Megy a nyuszika az erdőben. Talál egy méter előnyt. Hazaviszi. Másnap

A BULI után jelentkezem.
Feliczi Fédra 6.b

újra megy, és ezúttal öt méter előnyt talál. Harmadnap ismét az erdőben
már 15 méter előnyt talál. Vinné haza, de akárhogy forgatja, az ajtón
nem fér be. Egyszer csak megszólal:
- Úgy látszik, behozhatatlan előnyt szereztem.

一篇五年级小孩的日记
我亲爱的日记：
我承认我的事情多到我都没时间写日记了。现在我总结一下我想说的东
西。

Tudod-e?
 Egy tanulmány megállapította, hogy azok a diákok, akik rágóznak,
jobb eredményt érnek el a matekdolgozatban
 Egy olyan helyzetben, amikor semmiképp sem szabadna nevetnünk,
minden viccesebbnek tűnik
 Az alvás óvja az emlékezetet a feledékenység ellen, valamint segít
az emlékek könnyebb felidézésében

 A grizzly medve képes egy bowlinggolyót is átharapni
 Több oroszlán szobor van a világon, mint élő oroszlán
 Dél-Olaszországban van egy delfin formájú sziget
 Egy kaliforniai egyetemen van hackerképzés
 A Lego olyan papucsot fejlesztett ki, amiben ha véletlenül rálépünk
egy legódarabra, nem érzünk fájdalmat
 Körülbelül az emberek fele még soha nem telefonált
 Japánban lehet kapni angolnaízű fagyit

 Egy hangya túlélheti, ha leesik egy felhőkarcolóról

 Dániában több malac van, mint ember

 A világ internetfelhasználóinak 90%-a nem Twitterezik

 Magyarországon először a focit ,,rúgdósdinak” akarták hívni

 Egy kutatás szerint egy átlag amerikai ember 19.000 darab

 Kínában több KFC étterem található, mint az USA-ban

édességet fogyaszt el életében

Kulcsár Geda 7.a

 Létezik egy mozi, ahol az emberek tóban ülve nézhetik a Cápa
filmeket

你知道吗？

 Létezik egy parfüm, aminek olyan illata van, mint a frissen sült
pizzának
 Ha probléma helyett kihívásként tekintünk valamire, nagyobb
eséllyel oldjuk meg
 Kanadában a kávé a legtöbbet fogyasztott folyadék, a víz csak a
második
 Egy repülőgép-szerencsétlenségnél a problémát kiváltó okot a
legtöbb utas túléli, valójában a balesettel járó füst és tűz szedi a
legtöbb áldozatot
 Az elmúl 10 évben 100.000 afrikai elefánt pusztult ki az
orvvadászat miatt
 Egy kis olasz városban, Ollolaiban mindössze 1 euróért árulnak
házakat, hogy lakosokat csábítsanak a településre
 Olaszországban a parmezán sajt a legtöbbet lopott áru
 Az emberek többsége, ha elolvassa az ,,ásítás” szót, rögtön ásítani
kezd

·研究显示吃口香糖的学生比不吃口香糖的学生数学成绩好。
·越是在不能笑的环境下，人们越想笑。
·睡觉会保护你的记忆力，也会帮你记起事情
·一个蚂蚁从一座摩天大楼上掉下去都不会死。
·全世界上网的人中有 90%不玩 Twitter。
·根据一项统计，一个美国人一年吃了 19000 个糖果。
·世界上有个电影院，你可以坐在湖底看关于鲨鱼的影片。
·有种香水闻起来跟刚出炉的匹萨一样。
·如果我们把一个问题看成一个挑战的话，成功率会更高。
·加拿大饮料销售排名第一的是咖啡，第二是水。
·在飞机事故中致命的是烟雾和火。
·过去十年间，人们猎杀了十万只非洲象。
· 在一个名为 Ollolai 的意大利小镇，为了让人们关注那里的房子，他们把
房价标为 1 欧元。
·在意大利，最容易被偷的物品是奶酪。
·当人们说了“哈欠”这两个字后，立刻就会打哈欠。
·一个狗熊能咬碎一个保龄球。

Haszontalan találmányok

·世界上的狮子雕像比狮子还多。
·在意大利的南部，有一座海豚形的岛屿。
·加利福尼亚有黑客训练。
·有种乐高踩上去不会觉得痛。
·世界上一半的人没打过电话。
·在日本，可以买到鳗鱼味的冰激凌。
·在丹麦，猪比人多。
·在匈牙利，本想把足球命名为“踢踢球“。
·中国的肯德基比美国的多。

Túl meleg a tészta? Sok időbe telik megvárni, hogy kihűljön? Vedd
meg a tésztahűtő ventilátort, amit
felszerelhetsz a pálcikádra!
Ez a tárgy megkönnyíti azoknak az
embereknek
nincs

ideje

a

dolgát,
megvárni,

akiknek
hogy

kihűljön a tészta.
翻译：7 年级 b 班李修成（Li Xiucheng）

Furcsa kínai ünnepek

面条太烫了?要花很长时间吹吗？那
你现在要买这个专门吹面条的电风
扇。你可以把它装在你的筷子上，这
个发明是给没时间吹面条的人设计的，为的是让他们吃得比较轻松。
Ez a remek tárgy megóv minket attól, hogy öngyújtóra költsük a pénzünk,

A kínai tévézés ünnepe: január 28.

ami ráadásul egy idő után ki is fogy. Na de a

Szellemek ünnepe: szeptember 05.

nap energiáját felhasználó öngyújtó ezt nem

A képek napja: március 12.

teszi. Ez a szerkezet egy nagyító segítségével

A tehéntrágya ünnepe: május 17.

a cigarettára irányítja a napsugarakat, ami az

Az ünnepek ünnepe: november 23.

így keletkező nagy hő hatására meggyullad.

A díszpárnák ünnepe: december 12.
Az esernyő ünnepe: június 15.
A falmászás ünnepe: augusztus 09.
A hajléktalanok ünnepe: november 03.
A gazdag emberek ünnepe: április 22-24.
Fancsalszki Tamás 7.a

Ne feledd, a dohányzás káros az egészségre!
这件物品能让我们再也不用买打火机了。普通的
打火机很快就会用完了，但这个利用太阳能制作
的打火机就不一样了，它是利用了放大镜获取太
阳能，然后点燃香烟的（ 吸烟是不健康的）
Eme „nagyszerű” tárgy egy kézmozdulattal lenyomja nekünk a három
egymástól távol eső, mégis együtt használandó gombot (Ctrl+Alt+Del). Ez
a találmány igazán haszontalan, mert nem nehéz ehhez mind a két
kezünket használni.

Ed Sheeran

借助这件物品人们可以一次性在电
脑键盘上按三个我们经常用的键。
这个物品没有太大的利用价值，因
为用双手打字也并不很难。

Az angol énekes Angliában nevelkedett. 2008-ban Londonba költözött,
hogy

végre

azzal

foglalkozzon,

amit

szeret,

a

zenével.

2011-ben
Igen, ez itt egy álltartó, ami az alvásban segíthet az utazás során. Na, ez

kiadott

egy

lemezt,

ezt

követte

majd
egy

mind szép és jó, de mi van akkor, ha valaki

ötszörös platina.

megbotlik ebben a nagyszerű tárgyban?

2012-ben felkérték,

Kirepül az állad alól, a többit meg már

hogy

tudjátok...
是的，这是一个可以帮你撑着下巴的杆子，它
可以帮助你在路上轻松地睡觉，如果有人挪动
你的杆子的话，你的下巴就没有支撑的东西
了，接下来会发生什么你也知道。

énekeljen

Taylor Swift negyedik lemezén, ez meghozta neki az ismertséget,
híressé vált egész Amerikában. 2014-15-ben már világszerte ismerték az
akkor 23 éves fiatal énekest.
Ed nemrég bevallotta, hogy testén több mint 100 tetoválás van, ezek
között egy ketchupos flakon és egy teáscsésze is. Rengeteget
adományoz alapítványoknak.
Korábban együtt voltak Ellie Gouldinggal, aki megcsalta Sheerant a One
Direction énekesével.

Bokor Ádám 7.a
翻译：7 年级 b 班 李修成 （Li Xiucheng）

Feliczi Fédra 6.b

Shawn Mendes

Programajánló

Shawn szüleinek semmi köze a zenéhez, édesanyja Karen ingatlanügynök,
édesapja

Manuel

活动推荐
Hófehérke - családi musical

Mendes

Időpont: 2018. május 13-tól december 28-ig (több városban)

üzletember. Van egy húga, akivel
szoros kapcsolatuk van. A kanadai

Budapesti előadás időpontja és

énekes 2013-ban kezdte feltölteni

helyszíne: május 27. Papp László

videómegosztókra ismertebb dalok

Sportaréna

feldolgozásait. Ezeket gitáron és

A jól ismert mese a Grimm testvérek

zongorán játszotta el. 2014-ben egy

gyűjtéséből maradt ránk, mely most új

híres

köntöst kapva, eddig nem ismert

menedzser

felfedezte

a

tehetséges fiút, így ebben az évben
megjelent az első kislemeze. Shawn
nagyon jó kapcsolatot ápol Taylor Swifttel és Justin Bieberrel. Ezek a
barátságok Shawn pályafutása elején kezdődtek. A fiúnak eddig négy
lemeze jelent meg a piacon, amit úgy vettek az emberek, mint a cukrot.
Rengeteg díjra jelölték, amiből kettőt meg is nyert. A 19 éves Shawn
Mendes jelenleg párkapcsolatban él a modell Hailey Baldwinnal.
Feliczi Fédra 6.b
Shawn Mendes
Shawn 的家长跟音乐没有过任何接触，母亲 Karen 是一位房地产经纪人，父
亲则是一位商人，除此之外，他和他的的妹妹有着密切的关系。这位加拿大歌
手 2013 年开始在网上传视频，他平时用吉他和钢琴翻唱一些有名的歌曲。
2014 年一个有名的星探发现了他的才华，并且在这几年里他出了一张新唱
片。在他的明星道路上遇到了 Taylor Swift 和 Justin Bieber。迄今为止，他出了
4 张唱片；人们买这些唱片就像买糖一样。除此之外，人们选 Shawn 参加比
赛，其中他还赢了两场。19 岁的 Shawn Mendes 跟模特 Hailey Baildwin 有着不
错的关系。2016，2017 年的时候，他成为了世界有名的歌手之一。
翻译：7 年级 b 班 孙大伟（Sun Dawei）

történéseket is feltár.
白雪公主音乐会
时间：2018 年 3 月 13 日-2018 年 12 月 28 日（匈牙利其他城市也在该时间段
内举办此活动）
布达佩斯的演出时间和地点：5 月 27 日，Papp László 体育场
这是一个家喻户晓的格林童话，现在它将迎来新的演绎，一些关于白雪公主的
未知故事也将同时揭晓。
BODY kiállítás
Időpont: 2018. február 15-től június 17-ig
Helyszín: 1061 Király utca 26.
A BODY kiállításon az érdeklődők
felfedezhetik, hogy milyen
folyamatok mennek végbe a
bőrünk alatt, láthatóvá és
kézzelfoghatóvá válik az emberi test működése.
人体展览
时间：2018 年 2 月 15 日-2018 年 6 月 17 日
地点：1061 Király utca 26.
在这个展览中，你不仅可以看到人体是如何运转的，还可以用手触碰感受。

The Illusionists

Viccek

Időpont: 2018. május 2-6.
Helyszín: Tüskecsarnok

- Hogy hívják a süket nyuszit?

A The Illusionists produkció a világ számos

- Nyusziii!!!

nagy színházában elért sikerei után most
Budapestre érkezik, hogy elkápráztassa a

Nyuszika elmegy a pékségbe, megkérdezi a péktől:

nézőközönséget. Észbontó látványvilág,

- Csókolom, van répatortája?

káprázat és show-műsor, amit a világ hét legkiválóbb illuzionistája ad elő.
《幻术师》
时间：2018 年 5 月 2 日-2018 年 5 月 6 日
地点：Tüskecsarnok
百老汇剧目《幻术师》在赢得了世界各地观众的掌声后，将来到布达佩斯为我
们呈现一场璀璨夺目，令人着迷的演出。本次演出由七位世界上最出色的幻术
师为我们表演。

- Nem, nyuszika, nincs répatortám.
Másnap is elmegy a pékhez, és kérdezi:
- Csókolom, van répatortája?
- Nem, nyuszika, nincs.
Harmadnap is elmegy nyuszika a pékhez.
- Van répatorta?
- Nincs, nyuszika!
A pék ezután úgy dönt, csinál hát egy répatortát a nyuszikának.

Miniversum

Negyedik nap is elmegy a nyuszika a pékhez, és megint kérdezi:

Nyitvatartás: mindennap 10:00-18:00

- Csókolom, van répatorta?

Helyszín: Andrássy út 5.

- Van, nyuszika, van!

Folyamatos mozgásban lévő

- Fúúúúúúújjjjjj, de utálom!

terepasztalt nézhettek meg, amin
Magyarország, Ausztria és

Az agresszív kismalac mohón fal egy tábla mogyorós csokoládét.

Németország tájai, nevezetességei kb.
százszoros kicsinyítésben elevenednek meg.
迷你馆
营业时间：每天 10：00-18：00
地点：Andrássy út 5.
在这里你可以看到被缩小一百倍的匈牙利，奥地利和德国的模型。
Kulcsár Gerda 7.a
翻译：7 年级 b 班 孙大伟（Sun Dawei）

A nyuszika odamegy hozzá, nézi, nézi, csurog a nyála, annyira megkívánja
a csokit.
Azt mondja neki:
- Te, malacka, én még sose ettem ilyen csokoládét.
- Hát, most se fogsz!

Gellért Richárd 7.a

