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BUENOS AIRES

• partmenti város, Argentína fővárosa, nevének jelentése „jó szelek”

• eredeti neve Ciudad de la Santísima Trinidad y Puerto de Santa María de los Buenos Aires (a Szentháromság

városa és a Jó Szelek úrnőjének Szűz Máriának kikötője)

• a déli féltekén fekszik, éghajlata szubtrópusi

• január a legmelegebb hónap, a magas páratartalom miatt a hőmérséklet mindig melegebbnek érződik, főleg nyáron

• a mai Buenos Aires helyét Juan Díaz de Solís fedezte fel 1516-ban

• az első települést 1536. február 2-án alapította Pedro de Mendoza aranyvadász Santa María del Buen Ayre néven,

de 1541-ben elhagyták, 1580-ban Juan de Garay újraalapította, a kereskedelem miatt fennmaradt

• a város jelenleg 48 kerületre és 15 körzetre van osztva, a népszámlálás szerint Buenos Airesnek valamivel több

mint 3 millió lakosa van, külvárosokkal együtt pedig 13 millió

• a városlakók többsége tömegközlekedést használ, metróval, autóbuszokkal, olcsó taxikkal utazhatnak

• a város legjellegzetesebb jelképe a Buenos Aires-i obeliszk, amit alapításánál 400. évfordulójára emeltek











KIOTÓ

• Japán város Honsú szigetén, nevének jelentése "főváros", nevét a XI. században kapta meg

• az ókorban a kínai Csangan (ma Hszian) város mintájára építették fel

• a város egy völgyben fekszik, a Higasijama, a Kitajama és a Nisijama hegy határolja

• 794-ben alapították fővárosként, de már a VI. században építettek a helyén sintó szentélyt, valószínűleg 

már időszámításunk előtt is lakott hely volt 

• a városra a nedves szubtrópusi éghajlat jellemző, forró, nedves nyár és hideg tél, olykor hóeséssel, ősszel 

gyakoriak a tájfunok

• a 1,5 millió lakosú város híres éttermeiről és gésa kultúrájáról, a településnek fejlett vasút- és buszhálózata 

van, a turisták hajóval fedezhetik fel a látványosságokat, de rendkívül népszerű a kerékpáros közlekedés is

• fesztiválok és múzeumok érik egymást Kiotóban

• több mint 2000, főleg buddhista templom található a városban, emellett számtalan zen kert is fellelhető











NUUK

• Grönland székhelye, nevének jelentése „a fok”, dán neve Godthåb, ami magyarul „jó remény”
a terület már a X. század óta lakott, először a vikingek, majd az inuitok telepedtek le, a várost
1721-ben alapította Hans Egede norvég-dán evangélikus misszionárius, ő adta neki dán nevét

• 1979 óta a grönlandi nyelvű Nuuk nevet viseli

• A város egész évben jégmentes, 240 km-re található az északi sarkkörtől. Januárban a
középhőmérséklet -7 °C, júliusban 7 °C. Decemberben a nap délelőtt 10 órakor kel, és délután
fél 3-kor le is nyugszik. Május közepétől augusztus elejéig egész nap, vagyis 24 órán át világos
van. A város lakossága 18 800 fő volt 2021 januárjában.

• az evangélikus katedrális, a Nemzeti Múzeum és Hans Egede háza a legfőbb látványosságok

• a városon belül jó a buszközlekedés, de a többi grönlandi településsel belföldi légijárat köti
össze. Nemzetközi gépeket is indítanak, fogadnak















SZOB

• Kézai Simon 1280-as krónikájában szerepel először Terra Sob néven. A török hódoltság alatt a település 

lakossága lecsökkent, ezért a XVIII. században Nyitra környéki tótokat telepítettek be. A Trianoni béke előtt 

Hont vármegyéhez tartozott, később Nógrádhoz került, majd 1950-től Pest megye része, 2000-től város.

• lakossága megközelítőleg 2500 fő, de évről évre csökken

• 2007-ig a településen gyártották a híres Szobi szörpöt, mely főleg helyi termesztésű málnát dolgozott fel

• címerében Szent László vizet fakaszt a sziklából

• a helyi látnivalók közé tartozik a Börzsöny Múzeum, a Luczenbacher kastély, amely napjainkban a lazarista 

rend tulajdona, két Gregersen kastély (mindkettő lakóház), Kálvária-domb stációkkal és kápolnával, Szent 

László templom, Nepomuki Szent János szobor, Pelczéder gipszkápolna Jézus szoborral a Köztársaság 

utcában, Luczenbacher sírkápolna az Öregtemetőben, római őrtorony-rom, Szent László mellszobor, Szob-

Nagybörzsöny kisvasút Márianosztrán át

• a településen két háziorvosi rendelő, egy szakrendelő, egy általános iskola, a lazarista Szent László 

Gimnázium és Technikum, a Kodály Zoltán Zeneiskola és egy óvoda-bölcsőde található

• híres szobiak: Gregersen Guilbrand építési vállalkozó, Érdy-Luczenbacher János régész, jogász, Kuris Lajos 

tojáspatkoló művész, Kodály Zoltán, akinek apja 2 évig a településen állomásfőnök volt, Molnár Péter, 

olimpiai 4. helyezett kajakos, anyukám :)

















ULÁNBÁTOR

• Mongólia fővárosa, nevének jelentése „vörös hős”. 1639-ben alapították Urga néven, később Hüré

(„kolostor”) és csak 1924-től viseli mai nevét

• Éghajlata szélsőségesen kontinentális. Rövid, meleg nyár, hosszú, hideg tél, kevés csapadék és alacsony 

páratartalom jellemző.

• A buddhista jellegű várost az 1930-as években szovjet „segítséggel” átrendezték, lerombolták kolostorait, 

templomait. Az 1970-es évekre eltűntek az egész Mongóliára jellemző jurták Ulánbátorból. Jelenleg 1,4 millió 

lakosa van, az ország lakosságának közel fele él a fővárosban.

• a városban a közlekedés buszokon és trolibuszokon zajlik, nemzetközi vasútvonal érinti a várost, egy 

repülőtere van

• Néhány kolostor fennmaradt, ezek mai napig helyi látványosságok a Természetrajzi Múzeum és Nemzeti 

Galéria mellett. A Nadam nevű nemzeti ünnep alkalmával tartott rendezvénysorozat is népszerű, birkózó, 

íjász- és lovasversenyekkel.











VLAGYIVOSZTOK

• Vlagyivosztok viszonylag fiatal település, 1860-ban alapították, miután 1858-ban a terület orosz 

fennhatóság alá került 

• nevének jelentése „urald a keletet”

• a Távol-Kelet jelentős ipari központja

• jelentős a hajógyártása és a tengeri állatokat feldolgozó ipara

• fontos üdülőövezet szanatóriumokkal

• polgári kikötője és nemzetközi repülőtere is van

• a híres Transzszibériai vasútvonal végállomása

• Vlagyivosztok lakóinak száma az utóbbi években 605 000 fő körül mozog

• a város az orosz oceanográfia egyik központja, jelentős óceánkutatási bázissal
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