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Праздничный год 

 
Этот год – юбилейный для Будапешта, потому что сто лет назад Пешт и Буда 

объединились, образовав венгерскую столицу. Сегодня Пешт и Буда символически 

объединились вновь, перекрыв для городского транспорта старинный Цепной мост. 

Вместо автобусов и легковых автомашин через этот самый красивый мост города 

под звуки духового оркестра прошествовали гордые гусары. От будайской площади 

Баттяни до пештской площади Рузвельта шёл музыкальный марафон – концерты 

камерных ансамблей сменялись рок-группами, уступая место джазу и цыганским 

ансамблям. Центр города превратился в огромный концертный зал, где заодно с 

венгерской опереттой и будапештским диксилендом демонстрировали своё 

искусство народные промыслы, расположившиеся в весьма неожиданных местах, 

даже в туннеле под Крепостной стеной. Расцветил ночное небо фейерверк с 

Цепного моста. Отгремели июньские торжества, но нам обещают продолжение. 

Парад фестивалей и карнавалов будет идти до конца ноября юбилейного года. 

Праздник продолжается, следите внимательно за культурными программами.  
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Hallgassa meg a következő idegen nyelvű szöveget, és karikázza be a kérdésekhez 
kapcsolódó helyes választ. 
 
KÉRDÉSEK:  
 
1) Mit ünnepel a magyar nép ebben az évben?      (1 pont) 
 

A) A Lánchíd építésének évfordulóját. 

B) Az államalapítás évfordulóját. 

C) Buda és Pest egyesítésének évfordulóját. 

 

2) Milyen rendezvényeket szerveztek az évfordulóra?    (1 pont) 
 

A) Különböző koncerteket. 

B) Sportversenyeket. 

C) Kulturális vetélkedőket. 

 

3) Milyen szokatlan rendezvény helyszínről történik említés?   (1 pont) 
 

A) A Szabadság hídról. 

B) A Váralagútról. 

C) A Bosnyák térről. 

 

4) Mivel fejeződött be az ünnepség?        (1 pont) 
 

A) Huszárok menetével. 

B) Népművészeti vásárral. 

C) Látványos tűzijátékkal. 

 

5) Meddig fognak tartani az ünnepségek?       (1 pont) 
 

A) Június végéig. 

B) November végéig. 

C) Az év végéig. 
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MEGOLDÁS 
 
 

1) C (1 pont) 
 
2) A (1 pont) 
 
3) B (1 pont) 
 
4) C (1 pont) 
 
5) B (1 pont) 
 


