házunk táján

AZ ANIMAGAZIN MUNKATÁRSAI
Írta: AniMagazin
Összeállította: tomyx20

Az AniMagazin szerkesztői és szerzői
Hirotaka, Catrin, Iskariotes, Venom, A. Kristóf, Lady Marilyn, NewPlayer, tomyx20, Strayer8, Daisetsu,
supermario4ever, Ricz, Miichan, pintergreg, Saci, Jucuky, Szimun, Sayuu, Yuuko, Aqualuna,
Edina Holmes, Hikaru Takaheshi, Ryosuke-kun, Morwen, Szalamandra, Turbina, YoruShi Nao, Maya-chan,
Mihály Norbert, Dokuro-chan, HigashiKata, Yuriko, Naylee, Holló Dávid, Sak, Dumet, Usako, Flash,
Sentry, Veske, Russel, ninshou, Kocsondi Nelli, Gingike, Asahina Kantana, Animeweb, Naomi-chan,
Interlude, Blueghost, Masa, Hiko, Pitbull, Ereni, Yume-chan, Dózsa Gergő, Risa, itsedina, paltime_e,
Drini, Goda Gergő, ShiroNeko, Suzika, Budinszky Júlia, Kira, Blithe, Baliboy, Yuki, Akemy, Csatacsita,
Dóri, Barukirii, Fülöp Péter, Hajdics Norbert, Balcsida, Cloudy Mide, Reita, Dani, Emtrexx, Laider,
Mangekyo022, diggeee, Castiel, oPal, Aenigma, Amami-chan, Ciaossu, Hachi-chan, Kaito-san,
Rafukumo, Ryuoku, Nuber7, Sumire, ChroN, Deszi, Kurosaki, raptile666

Köszönjük az elmúlt 10 évet!

házunk táján rólunk
Az AniMagazin munkatársai 1:
A.Kristóf
A becsületes nevem Antal Kristóf. Őszintén
nem tudom, hogy lehet a Kristófot becézni, lehet
javasolni, de csak a jó ízlés határain belül!
Csillagjegy? Az olyasmi, amiben nem hiszek,
ha jól emlékszem, a nyilas (Sagittarius) esik a születési dátumomra.
Az első cikkemet 2017 januárjában írtam,
de azt megelőzően már ismertem és olvastam a
magazint. Aktív tagja így tehát már 4 éve vagyok a
magazinnak, rajongója egy kicsit régebb óta.
A kenyeremet európai projektek megírásából és megvalósításából keresem. A helyi önkormányzat Projektíró irodáján vagyok alkalmazott,
ahol nap mint nap vérre menő harcot folyatok
a bürokrácia végtelen hadai ellen, hogy a város
szépüljön és bővüljön. (ez elmehetnek reklám
vagy kampány szövegnek is)
Szeretem még az alvást? Zenehallgatást?
Rendben, abbahagyom a poénkodást. Elsősorban talán (habár nehéz sorrendet állítani) olvasni
szeretek. Kedvenc témáim a sci-fi és a fantasy, de
olvasok sok tudományos könyvet és szürrealista alkotást is. Néhány kedvencet hadd említsek
meg: Frederik Phol: Kapu (Gateway), a Dűne sorozat, Robert Arthur Heinlein: A Hold egy szívtelen hölgy, Terry Pratchett könyvei, Steve Erickson:
Zeroville/Shadowbahn. Emelett különösen kedvelem a nyugati képregényeket is, főleg a DC so-

< Tartalomjegyzék

rozatokat. Frank Millert már említettem a cikkekben (A bűnváros sorozatot mindenkinek ajánlom),
de Alan Moore és a Sandman sorozat se hiányzik a
polcomról.
Emellett a csillagászat és űrkutatás foglalkoztat. Mivel földrajz egyetemet végeztem, valamelyest értek is hozzá, valamint számos könyvet
olvasok hozzá a szabadidőmben (Richard Dawkins
mesterségét tekintve biológus, de az átütő erejű
logikája sose hagy cserben). A rövidtávú terveim
között van, hogy vegyek egy teleszkópot, de oly
nehéz a választás.
Végezetül talán senkit nem lep meg, hogy
rendszeresen focizom is a barátaimmal, és természetesen gyakran az esti program meccsnézés.

TOP 5 kedvenc:
5 mangát említenék meg. A választás nehéz, és inkább nem is említek sorrendet. Íme a választásom:
Claymore
Berserk
Kingdom
Feng Shen Ji
Jormungand

Az AniMagazin munkatársai 2:
Saci
Nicknév: Animológia Saci
csillagjegy: bak
A 39. szám óta, 2017 szeptemberétől vagyok a magazinnál.
Jelenleg online marketing specialista vagyok, de sose tudni, mit hoz az élet.
Miket szeretek még az animéken kívül? A
kérdés inkább az, hogy miket nem. Igazság szerint mindenevő vagyok. Vagyis a sorozatokon/filmeken át, egészen a kézműveskedésig, olvasásig,
kalandozáson, kiránduláson, utazáson át a végtelenségig, mindent szeretek csinálni, és szeretek új
dolgokat kipróbálni. Változó, hogy éppen mihez
van kedvem, és időszakfüggő, hogy éppen mivel
foglalkozom intenzívebben. Ellenben, ha ki kell
valamit emelni, akkor az Animológia csatorna, ami
egy szerelem számomra.

TOP 5 kedvenc:
Kínzás sorrendbe tenni és pláne ötre redukálni a kedvenc animéket, mert mind a szívemhez
közel áll valamilyen okból, de ezt az ötöt kiemelném:
Death Note
Inuyasha
Kimi no na wa
Nana
Vándorló palota…
Igazság szerint mindegyiket, amit valaha
láttam, szerettem valamiért. :))) Persze a kivételek erősítik a szabályt.
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Az AniMagazin munkatársai 3:
Supermario4ever
Nicknév: supermario4ever
Rendes név: Karasz Attila
Csillagjegy: kos
2019 tavasza óta vagyok az AniMagazinnál.
A Károli Gáspár Református Egyetemre járok Néderlandisztika szakra.
Miket szeretek még az animéken kívül? Nintendo játékokat, nyelvtanulást, zenehallgatást,
olvasást, valamint Hollandiát és a holland nyelvet
minden mennyiségben!

Alapvető érdeklődési köreimbe tartoznak
az animék, mangák, játékok és a zene. Célom az újságírással, hogy úgy írjak azokról a témákról, amik
érdekelnek, hogy kritikus gondolkodásra késztessem az olvasót. Irányt szeretnék mutatni abban,
hogy mindenkinek legyen saját értékrendje és saját véleménye azokkal a dolgokkal kapcsolatosan,
amiket szeret. Nagyon szívesen lennék Hollandiában újságíró hasonló attitűddel, vagy akár anime-,
manga fordító. De ez szerintem csak álom marad,
tekintve, hogy a japán nyelvtudásom alapfokú,
valamint a holland animés közösség meglepetésemre ódzkodik a holland feliratoktól. És ez meg
is látszik abban, hogy annak ellenére, hogy Hollandiában is masszív animés közösség van, az animeés mangakínálat rettenetesen gyér.
INFJ-s vagyok és manapság sokat foglalkozok a személyiségtípusokkal, mert azt gondolom,
hogy jó módja a személyiségfejlesztésnek.

TOP 5 kedvenc:
Haikyuu!!
Kaze ga Tsuyoku Fuiteiru
Given
Ansatsu Kyoushitsu
Saiki Kusou no Psi-nan

< Tartalomjegyzék

Az AniMagazin munkatársai 4:
tomyx20

már YouTube-csatornám, fansub oldalam, fordítottam mangát és még podcasteltem is.
TOP 5 kedvenc:

Nicknév: tomyx20
Igazi név: Kiss Tamás
csillagjegy: kos
5 és fél éve, azaz kb. félúton csatlakoztam
az AniMagazin csapathoz.
Újságíró szakirányon végeztem a Debreceni Egyetem Kommédia alapszakán, ahol most
mesterképzésre járok, és a doktori felvételire készülök. Újságíróként dolgozom Debrecenben.
Az animéken kívül szeretem még az amerikai szuperhősképregényeket (Marvel/DC), volt

1)Kuuchuu Buranko
2)Méz és lóhere
3)Gankutsuou
4)Yesterday - Vissza a gyerekkorba
5)Inuyashiki

Az AniMagazin munkatársai 5:
Venom
Nicknév: Venom
Rendes név: Lévai Balázs
1981-ben születtem és ikrek a csillagjegyem.
Lassan kereken 4 éve vagyok az AniMagazinnál, 2017-ben kezdtem Persona 5 és Dragon
Maid cikkekkel.
A végzettségem szerint informatikus és
médiás vagyok, de ami inkább érdekesebb lehet,
hogy több hazai rendezvénynek voltam főszervezője, mint pl. a Holdfénycon, a régi MondoCon,
Anime Karácsony, Fantasy Expo, Cosplay Party-k.
Illetve szervező voltam Animeconokon, Sakuraconokon, PlayIT-eken. Emellett a Cosplay.hu főszerkesztője és egyik alapítója vagyok.
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Az AniMagazin munkatársai 6:
NewPlayer
Nicknév: NewPlayer vagy, ahol ez foglalt,
ott NewPlayerHun, de a haverok csak le szokták
rövidíteni „en-pé”-re
Rendes név: Kárász Tamás
Csillagjegy: szűz
Én voltam az egyik alapító, így az első
szám óta az AniMagazinnál vagyok. De az utóbbi években inkább csak távolról figyeltem
az eseményeket.

Miket szeretek még az animéken kívül? 30
éve vagyok aktív gamer, imádom a retró konzolokat (amik nekem a gyerekkorom részét képezték),
szeretem a filmeket, sorozatokat, komolyzenét,
meg most próbálok újra belerázódni a rajzolásba
is... De az igazi kedvenc hobbim, a délutáni szunyókálás! :D
TOP 5 kedvenc:
Szinte évente változik, így ez most csak hasból,
ami eszembe jut:
1. The Disappearance of Haruhi Suzumiya
2. Porco Rosso
3. Wolf Children
4. A Place Further Than The Universe
5. Miss Kobayashi’s Dragon Maid
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Jelenleg webprogramozó egyéni vállalkozó
vagyok. Ezt nem szokták tudni, hogy micsoda, így
leegyszerűsítem: én csinálom a weboldalakat.
De sajnos nem ennyire egyszerű, mert igazából backend fejlesztő vagyok, így hozzám azon
kívül, amit az emberek látnak egy-egy weboldalon, minden tartozik.
Miket szeretek még az animéken kívül? Hát
szinte mindent, ami számítógépekkel kapcsolatos. Nekem a hobbim a munkám is.
Képes vagyok egész nap játszani, és ha meguntam a PC-n, akkor átülök a Switch-hez vagy akármi
máshoz.
Ezenkívül imádok sorozatokat nézni. Van,
hogy játék közben nézek sorozatot, csak hogy halmozzam az élvezeteket. Több sorozatot nézek,

mint amennyit be merek vallani, és minden évben
megfogadom, hogy most nem kezdek új sorozatba! Aztán mindig jön egy, amibe csak belekukkantok, és a következő pillanatban már végig is néztem az egész évadot. Szerencsére az animékre is
jut azért még időm, de még mangákra is jut kissé.
Úgy kb. 120-at követek, néha kicsit többet, néha
kicsit kevesebbet.
TOP 5 kedvenc:
Erre nem tudok válaszolni. Nem tudnám
őket sorrendbe állítani. Vannak, amikért sokáig
oda meg vissza vagyok, de aztán jön egy másik,
ami jobban tetszik. És az idő múlásával változik az
ízlésem is, ami pl. 15 éve tetszett, abból van, amit
ma már meg sem bírok nézni.

Az AniMagazin munkatársai 7:
pintergreg
nicknév: pintergreg
valódi név: Pintér Gergő
csillagjegy: bak
A 9. számba írtam először (ez még később
elő-előfordult párszor). A 22. számtól lektorként
segítettem a magazint, de az utóbbi 1-2 évben ez
háttérbe szorult. Jelenleg a weboldal(ak)ért, részben a kiadásért, a levelezőrendszerért, úgy általában véve az informatikai infrastruktúráért felelek.
Mivel foglalkozom az életben? Informatikával. A
fentiek fényében ez nyilván meglepő. Konkrétabban adattudománnyal. Ez arról szól, hogy hogyan
találjunk új, érdekes információkat egy rakás adatban, ami úgyis megvan.
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Az AniMagazin munkatársai 9:
Yuuko

Erre egy rendkívül egyszerű példa a magazin weboldalának statisztika oldala. Úgyis letároljuk, hogy
melyik számban milyen cikkek vannak, azoknak
ki a szerzője és melyik kategóriába tartozik, mert
ezekből áll össze a szám összefoglalója. Viszont,
ha már úgyis ott van, ki lehet belőle bányászni például, hogy NewPlayer 11 cikket írt a Kontroller kategóriába az 5. és a 18. szám között…
Miket szeretsz még az animéken kívül? Filmeket, sorozatokat... szerepjátékot (MAGUS,
D&D), de két éve elkezdtem aikidózni is.
TOP 5 kedvenc:
Hú... Legyen mondjuk:
Natsume Yuujinchou
Baccano!
Sakamichi no Apollon
Gintama
Ueki no Housoku
De egy másik napon lehet, hogy egyik-másik helyett épp valami mást tennék be.

Az AniMagazin munkatársai 8:
Hirotaka
nicknév: Hirotaka
rendes név: Attila
csillagjegy: vízöntő
Az 1. szám óta vagyok az AniMagazinnál, hírszerkesztőként és cikkíróként tevékenykedtem.
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Egy pénzügyi cégnél vagyok adatbáziskezelő.
Miket szeretek még az animéken kívül? Kirándulni, utazni, fotózni és persze játszani, többnyire PC-n. Kár, hogy mindezekre viszonylag kevés
időm jut, de minden alkalmat kihasználok.
TOP 5 kedvenc:
Nehéz ötöt megnevezni, mert sok van, amit
egyformán szeretek, és nem tudnám rangsorolni,
meg sosem láttam értelmét sem a rangsorolásnak, de itt van öt.
Fate/Stay Night (2006)
Grand Blue
Kingdom (bár ebből inkább a manga, de az anime
is király)
Macross franchise
Nauszika

Név: A legtöbb platformon ezen a néven,
Yuuko-ként vagyok fent, Ichihara Yuuko után, aki
az egyik kedvenc CLAMP karakterem.
Csillagjegyem halak, a személyiségtesztjeim pedig általában INFJ-re szoktak kijönni, de
egyikkel sem szoktam annyira foglalkozni.
Az első cikkemet 2020-ban írtam, szóval még elég „friss” szerzőnek számítok. De már
előtte is gyakran belefutottam a magazinba, ha
rákerestem pár animére; és már nem is tudom
pontosan hány éve, de egy osztálykiránduláson
a buszon letöltöttem az összes addigi számot, és
utána nem volt megállás.
A való életben végzősként az online oktatás
igája alatt nyögök – rendes szalagtűzés, szalagavató, utolsó bál és osztálykirándulás nélkül, a ballagás meg az érettségi ráadásul a jövő zenéje. Szóval,
ja. Az élet szép, kár, hogy semmit sem tapasztalok belőle, mert így egész nap a gép előtt ülök.
Szabadidőmben – mármint az idegeskedés
és a tanulás mellett – olvasni szoktam, és sorozatokat nézni. Egyik terén sincs meghatározható
ízlésem. Általában fantasy könyveket szoktam olvasni, de ha felkelti az érdeklődésem egy téma,
borító vagy fülszöveg, akkor szívesen kilépek a
komfortzónámból. Bár legutóbbi ilyen próbálkozásom után két napig rémálmaim voltak (Kösz
,,Hex – Egy boszorkány bosszúja”). Kedvenc könyv
helyett inkább kedvenc szerzőket tudnék monda-

ni, ilyen Margaret Atwood (,,Alias Grace” és nem
,,A szolgálólány meséje” miatt), Neil Gaiman (az
,,Amerikai Istenek” elolvasása után minden könyvére lecsaptam, a limitált Sandman könyvekre
különösen büszke vagyok), és Fredrik Backman,
akinek eddig az összes regényét többszöri olvasás
után is mindig végigsírtam. Illetve magyarok közül
Rejtő Jenő, Vavyan Fable (Halkirálynő), On Sai és
Böszörményi Gyula regényei is hatalmas kedvenceim. Zenék terén tradicionális kínai zenéktől, a
japán rockon át Demjén Ferencig mindent képes
vagyok hallgatni, de nyugtató célzattal metált
szoktam hallgatni.
Kedvenc sportágam a délig való alvás, kedvenc társasági tevékenységem a barátokkal való
filmnézés, meg jelenleg a többórás discordos csevegések.

AniMagazin / 109

házunk táján ajánló
TOP 5 kedvenc:
Alapvetően animéket szoktam nézni, bár
néha elcsábulok egy-két k-drama vagy angol sorozat felé, de a kedvenc zsánereim itt a fantasy és
a krimi. Értékelem az elborult humort, a meglepő
ötleteket, a hangulatos slice of life-ot, de akár egy
totál sablon sorozatot is kedvencnek jelölök, ha jól
van megcsinálva. TOP 5 animém igazából nagyon
nincsen, de a CLAMP összes sorozata felé – kivéve
a Blood C – reménytelenül elfogult vagyok, mellettük még talán a Fruits Basket, a Gintama, a Golden Kamuy, és az A3! azok, amikről órákat tudnék
beszélni. Időnként pedig rám jön a neverending
nézhetnék, amik közül a One Piece a kedvencem.
(Mögé valamilyen rejtélyes módon - a fillerek és
a világfelépítésben tátongó lyukak ellenére - felkerül a Bleach is. Egyszer szívesen teóriázgatnék
valakivel, hátha megértetik velem, hogy is van felépülve Soul Society.) Emellett én is imádom MXTX
műveit, így mostanában egyre több donghuával is
próbát teszek.

Az AniMagazin munkatársai 10:
Iskariotes
Nicknév: Iskariotes
Rendesnév: Györfi István
Mióta leledzem itt? 2012-es harmadik szám
óta, csak azért csatlakoztam, mert nem akartam, hogy Catrin és Hirotaka arasson le minden
dicsőséget.

< Tartalomjegyzék

Mivel foglalkozom? Biztosítási tanácsadó
vagyok, többek közt én biztosítom a Cervantes
Intézetet, ami a Spanyol Királyság kulturális központja.
Miket szeretek még? Gyűjtök mindenféle
vackot, ami a politikai választásokhoz kapcsolódik. Így szórólapot, plakátot, sörnyitót, vonalzót,
cukorkát, tollat stb. Valamint a Coca-Cola-s relikviák iránti rajongásból sem tudok kifogyni. Illetve
notórius amerikai felnőtt rajzfilmes rajongó vagyok (pl.: Simpsons; Archer; Rick és Morty stb.).
TOP 5 kedvenc:
1. GitS univerzum
2. Avatar univerzum
3. Naruto
4. Trigun
5. Lupin franchise
+1: Méz és Lóhere (ha az Avatar nem megfelelő
a listába)

Az AniMagazin munkatársai 11:
Catrin
Nicknév: Catrin
Rendes név: Komura Rin (haha, nem, de olyan jól
kitaláltam!XD)
Csillagjegy: halak
2. szám óta vagyok az AniMagazinnál. Hirotaka csatlakozott egyből, így nem akartam kimaradni, és gondoltam segítek lektorálni... aztán
időnként cikket írni... majd szerkeszteni…
Mivel foglalkozom az életben? Szakkönyvtáros vagyok (jogi területen).
Miket szeretek még az animéken kívül?
Mo Xiang Tong Xiu regényeit! És persze további danmei műveket és adaptációikat. Egyébként
mindent szeretek, amit ez az animés lét magával
hozott: fandomos barátok, eszmecserék és találkozók, merchandise- és kiadványgyűjtés (elég
nagy mennyiségben)... Ezeken kívül pedig utazás,
kirándulás, rajzolás, olvasás stb-stb.

TOP 5 kedvenc:
Nem szeretek én sem csak 5-öt válogatni, a sorrend is változó, mikor miért rajongok aktuálisan
jobban, de pár fontosabb:
- MXTX regények anime adaptációi: Tian Guan Ci
Fu, Mo Dao Zu Shi
- Yuri!!! on Ice
- Macross & Macross7
- Fafner sorozatok
- Terra e…
Ha sorozatonként számolnám őket, ez már bőven több mint 5... de sok-sok címet szeretek még
ugyanolyan intenzitással, mint ezeket.

Az AniMagazin munkatársai 12:
Risa
Nicknév: Risa (bár ez inkább csak úgy rajtam
ragadt az első fórumos nevem miatt, és az Ame
nicknevet valójában jobban preferálom)
Rendes név: Tünde
Csillagjegy: kos
Mióta is vagyok az AniMagazinnál? Öö...
nem tudom pontosan... Nem olyan régóta, Catrin
beszélt rá talán egy-másfél éve, hogy segítsek be
a lektorálásba. :D
Mivel foglalkozom az életben? Oktatásszervezéssel. Leegyszerűsítve külföldi diákok TO-s nénije vagyok.
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Jelenleg én is Mo Xiang Tong Xiu lázban
égek. Aztán szeretek fordítani, nyelveket tanulni,
élek-halok a cicákért, Rejtő Jenőért és P.G Wodehouse-ért, és ha elég helyem (no meg több pénzem) lenne, valószínűleg én is nagy merchandise-,
kiadvány-, illetve BJD-gyűjtő lennék. Rajzolni és
énekelni is szeretek (de nem tudok, úgyhogy ez
annyira nem számít). És újabban imádom a BlackPinket. :D
TOP 5 kedvenc:
Az abszolút kedvencem az FMA Brotherhood, de a többi kedvenc között nehéz dönteni.
Legyen mondjuk a Haikyuu!!, a Tian Guan Ci Fu, az
Uchuu Kyoudai és a Gintama.

< Tartalomjegyzék

Az AniMagazin munkatársai 13:
Edina Holmes
Barabás Edina vagyok a hétköznapokban,
online pedig Edina Holmes-nak hívnak. Általában
az animés honlapokon, fórumokon ezen a néven
vagyok elérhető.
A csillagjegyem kos, a kínai csillagjegyem
ló, az MBTi tesztem szerint pedig INTJ(-A) vagyok.
Ezutóbbi írja le legjobban, hogy milyen is vagyok.
Az első AniMagazinos cikkemet 2013 őszén
írtam meg. Utána még írtam pár cikket animékről,
de aztán abbamaradt. 2019 őszén kezdtem el a
kpop-os cikksorozatomat, amit később majd foly-

tatni szeretnék, illetve még mangákról és animékről is akarok írni.
Van jó pár hobbim a mangák és az animék
világán kívül: rajzolás, nyelvtanulás, zenehallgatás
(mindenfajta), filmek, kódolás. Jelenleg egy nagyobb rajzon dolgozom a Bleach 20. születésnapjára. Idegen nyelvek terén idén az angol nyelvtudásom megszilárdítása és a japán nyelvtudásom
fejlesztése a célom.
Kedvenc mozgásformám: Leslie Sansone
féle Walk Away The Pounds

Köszönjünk
az AniMagazin minden
munkatársának, hogy munkájával
hozzájárult a magazin sikeres
10 évéhez.

TOP 5 kedvenc:
Bleach
Ghibli művek
Barakamon
Psycho Pass
Gekkan Shoujo Nozaki-kun
Mushishi
Natsume’s Book of Friends és a sort a végtelenségig lehetne folytatni.
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Dragon Hall TV - műsorrend

Április
2021 április 5 - április 11

20:00

Hétfő

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

A kis borz kalandjai

Balu kapitány kalandjai 53
Naruto 124

Balu kapitány kalandjai 54
Naruto 125

Balu kapitány kalandjai 55
Naruto 126

Balu kapitány kalandjai 56
Naruto 127

A dinoszauruszok királya 24
A dinoszauruszok királya 25

Totoro - A varázserdő titka

Űrzavar 9

D.Gray-man 14

Bleach 87

Méz és lóhere 22

A dinoszauruszok királya 26

A klasszikus Csizmás Kandúr

A hercegnő és a kobold

Űrzavar 10
Bleach 85
Soul Eater - Lélekfalók 40
G.I. Joe - Renegátok 11
Slayers - A kis boszorkány 26

D.Gray-man 15
Bleach 86
Soul Eater - Lélekfalók 41
G.I. Joe - Renegátok 12
Slayers - A kis boszorkány 27

Soul Eater - Lélekfalók 42
Death Note 15
Death Note 16
G.I. Joe - Renegátok 13
Slayers - A kis boszorkány 28

Méz és lóhere 23
Bleach 88
Soul Eater - Lélekfalók 43
G.I. Joe - Renegátok 14
Slayers - A kis boszorkány 29

A dinoszauruszok királya 27
Űrzavar 9
Űrzavar 10
D.Gray-man 14
D.Gray-man 15

Death Note 15
Death Note 16
Méz és lóhere 22
Méz és lóhere 23

Vasárnap

20:30
21:00
21:30
22:00
22:30
23:00
23:30

Kai Doh Maru

Vasárnap

2021 április 12 - április 18
Hétfő

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

21:00

Balu kapitány kalandjai 57
Naruto 128
Zorro legendája 49

Balu kapitány kalandjai 58
Naruto 129
Űrzavar 11

Balu kapitány kalandjai 59
Naruto 130
D.Gray-man 16

Balu kapitány kalandjai 60
Naruto 131
Bleach 92

Balu kapitány kalandjai 61
Naruto 132
Méz és lóhere 24

A dinoszauruszok királya 28
A dinoszauruszok királya 29
Zorro legendája 49

21:30

Zorro legendája 50

Űrzavar 12

D.Gray-man 17

Soul Eater - Lélekfalók 47

Méz és lóhere 25

Zorro legendája 50

22:00

Bleach 89
Soul Eater - Lélekfalók 44
G.I. Joe - Renegátok 15
Slayers - A kis boszorkány 30

Bleach 90
Soul Eater - Lélekfalók 45
G.I. Joe - Renegátok 16
Slayers - A kis boszorkány 31

Bleach 91
Soul Eater - Lélekfalók 46
G.I. Joe - Renegátok 17
Slayers - A kis boszorkány 32

Death Note 17
Death Note 18
G.I. Joe - Renegátok 18
Slayers - A kis boszorkány 33

Bleach 93
Soul Eater - Lélekfalók 48
G.I. Joe - Renegátok 19
Slayers - A kis boszorkány 34

Űrzavar 11
Űrzavar 12
D.Gray-man 16
D.Gray-man 17

Death Note 17
Death Note 18
Méz és lóhere 24
Méz és lóhere 25

Vasárnap

20:00
20:30

22:30
23:00
23:30

Csizmás Kandúr a világ
körül

2021 április 19 - április 25
20:00
20:30
21:00
21:30
22:00
22:30
23:00
23:30

Hétfő

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Balu kapitány kalandjai 62
Naruto 133
Zorro legendája 51
Zorro legendája 52
Bleach 94
Soul Eater - Lélekfalók 49
G.I. Joe - Renegátok 20
Slayers - A kis boszorkány 35

Balu kapitány kalandjai 63
Naruto 134
Űrzavar 13
Űrzavar 14
Bleach 95
Soul Eater - Lélekfalók 50
G.I. Joe - Renegátok 21
Slayers - A kis boszorkány 36

Balu kapitány kalandjai 64
Naruto 135
D.Gray-man 18
D.Gray-man 19
Bleach 96
Soul Eater - Lélekfalók 51
G.I. Joe - Renegátok 22
Slayers - A kis boszorkány 37

Balu kapitány kalandjai 65
Naruto 136
Bleach 97
Batman 1
Death Note 19
Death Note 20
G.I. Joe - Renegátok 23
Slayers - A kis boszorkány 38

A gumimacik 1
Naruto 137
Méz és lóhere 26
Méz és lóhere 27
Bleach 98
Batman 2
G.I. Joe - Renegátok 24
Slayers - A kis boszorkány 39

A dinoszauruszok királya 30
A dinoszauruszok királya 31
Zorro legendája 51
Zorro legendája 52
Űrzavar 13
Űrzavar 14
D.Gray-man 18
D.Gray-man 19

Csizmás Kandúr nyugatra
megy
Death Note 19
Death Note 20
Méz és lóhere 26
Méz és lóhere 27

Dragon Hall TV - műsorrend

Április - Május
2021 április 26 - május 2

20:00
20:30
21:00
21:30
22:00
22:30
23:00
23:30

Hétfő

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

A gumimacik 2
Naruto 138
Monsuno 1
Monsuno 2
Bleach 99
Batman 3
G.I. Joe - Renegátok 25
Slayers - A kis boszorkány 40

A gumimacik 3
Naruto 139
Űrzavar 15
Űrzavar 16
Bleach 100
Batman 4
G.I. Joe - Renegátok 26
Slayers - A kis boszorkány 41

A gumimacik 4
Naruto 140
D.Gray-man 20
D.Gray-man 21
Bleach 101
Batman 5
Villámmacskák 1
Slayers - A kis boszorkány 42

A gumimacik 5
Naruto 141
Bleach 102
Batman 6
Death Note 21
Death Note 22
Villámmacskák 2
Slayers - A kis boszorkány 43

A gumimacik 6
Naruto 142
Méz és lóhere 28
Méz és lóhere 29
Bleach 103
Batman 7
Villámmacskák 3
Slayers - A kis boszorkány 44

Szombat

Lúdas Matyi
Vili, a veréb
Állatfarm

Vasárnap

G.I.Joe - A film
Death Note 21
Death Note 22
Méz és lóhere 28
Méz és lóhere 29

2021 május 3 - május 9
20:00
20:30
21:00
21:30
22:00
22:30
23:00
23:30

Hétfő

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

A gumimacik 7
Naruto 143
Monsuno 3
Monsuno 4
Bleach 104
Batman 8
Villámmacskák 4
Slayers - A kis boszorkány 45

A gumimacik 8
Naruto 144
Űrzavar 17
Űrzavar 18
Bleach 105
Batman 9
Villámmacskák 5
Slayers - A kis boszorkány 46

A gumimacik 9
Naruto 145
D.Gray-man 22
D.Gray-man 23
Bleach 106
Batman 10
Villámmacskák 6
Slayers - A kis boszorkány 47

A gumimacik 10
Naruto 146
Bleach 107
Batman 11
Death Note 23
Death Note 24
Villámmacskák 7
Slayers - A kis boszorkány 48

A gumimacik 11
Naruto 147
Méz és lóhere 30
Méz és lóhere 31
Bleach 108
Batman 12
Villámmacskák 8
Slayers - A kis boszorkány 49

A dinoszauruszok királya 32
A dinoszauruszok királya 33
Monsuno 3
Monsuno 4
Űrzavar 17
Űrzavar 18
D.Gray-man 22
D.Gray-man 23

Death Note 23
Death Note 24
Méz és lóhere 30
Méz és lóhere 31

Vasárnap

Időlovasok

2021 május 10 - május 16
20:00
20:30
21:00
21:30
22:00
22:30
23:00
23:30

Hétfő

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

A gumimacik 12
Naruto 148
Monsuno 5
Monsuno 6
Bleach 109
Batman 13
Villámmacskák 9
Slayers - A kis boszorkány 50

A gumimacik 13
Naruto 149
Űrzavar 19
Űrzavar 20
Bleach 110
Batman 14
Villámmacskák 10
Slayers - A kis boszorkány 51

A gumimacik 14
Naruto 150
D.Gray-man 24
D.Gray-man 25
Bleach 111
Batman 15
Villámmacskák 11
Slayers - A kis boszorkány 52

A gumimacik 15
Naruto 151
Bleach 112
Batman 16
Death Note 25
Death Note 26
Villámmacskák 12
Slayers - A kis boszorkány 53

A gumimacik 16
Naruto 152
Méz és lóhere 32
Méz és lóhere 33
Bleach 113
Batman 17
Villámmacskák 13
Slayers - A kis boszorkány 54

A dinoszauruszok királya 34
A dinoszauruszok királya 35
Monsuno 5
Monsuno 6
Űrzavar 19
Űrzavar 20
D.Gray-man 24
D.Gray-man 25

Az univerzum védői
Death Note 25
Death Note 26
Méz és lóhere 32
Méz és lóhere 33

Dragon Hall TV - műsorrend

Május
2021 május 17 - május 23

20:00
20:30
21:00
21:30
22:00
22:30
23:00
23:30

Hétfő

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

A gumimacik 17
Naruto 153
Monsuno 7
Monsuno 8
Bleach 114
Batman 18
Villámmacskák 14
Slayers - A kis boszorkány 55

A gumimacik 18
Naruto 154
Űrzavar 21
Űrzavar 22
Bleach 115
Batman 19
Villámmacskák 15
Slayers - A kis boszorkány 56

A gumimacik 19
Naruto 155
D.Gray-man 26
D.Gray-man 27
Bleach 116
Batman 20
Villámmacskák 16
Slayers - A kis boszorkány 57

A gumimacik 20
Naruto 156
Bleach 117
Batman 21
Death Note 27
Death Note 28
Villámmacskák 17
Slayers - A kis boszorkány 58

A gumimacik 21
Naruto 157
Méz és lóhere 34
Méz és lóhere 35
Bleach 118
Batman 22
Villámmacskák 18
Slayers - A kis boszorkány 59

A dinoszauruszok királya 36
A dinoszauruszok királya 37
Monsuno 7
Monsuno 8
Űrzavar 21
Űrzavar 22
D.Gray-man 26
D.Gray-man 27

Vasárnap

Szivárványocska és a csillagtörpe
Tistou - Zöld hüvelykujjak
Aranyhaj és a nagy gubanc

2021 május 24 - május 30
Hétfő
20:00
20:30

Hófehérke és a hét törpe

21:00
21:30
22:00

Hamupipőke

22:30
23:00
23:30

Csipkerózsika

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

A gumimacik 22
Naruto 158
Űrzavar 23
Űrzavar 24
Bleach 119
Batman 23
Villámmacskák 19
Slayers - A kis boszorkány 60

A gumimacik 23
Naruto 159
D.Gray-man 28
D.Gray-man 29
Bleach 120
Batman 24
Villámmacskák 20
Slayers - A kis boszorkány 61

A gumimacik 24
Naruto 160
Bleach 121
Batman 25
Death Note 29
Death Note 30
Villámmacskák 21
Slayers - A kis boszorkány 62

A gumimacik 25
Naruto 161
Méz és lóhere 36
Méz és lóhere 37
Bleach 122
Batman 26
Villámmacskák 22
Slayers - A kis boszorkány 63

A dinoszauruszok királya 38
A dinoszauruszok királya 39
A dinoszauruszok királya 40
A dinoszauruszok királya 41
Űrzavar 23
Űrzavar 24
D.Gray-man 28
D.Gray-man 29

Vasárnap

Az eső gyermekei
Death Note 29
Death Note 30
Méz és lóhere 36
Méz és lóhere 37

2021 május 31 - június 6
20:00
20:30
21:00
21:30
22:00
22:30
23:00
23:30

Hétfő

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

A gumimacik 26
Naruto 162
Monsuno 9
Monsuno 10
Bleach 123
Batman 27
Villámmacskák 23
Slayers - A kis boszorkány 64

A gumimacik 27
Naruto 163
Űrzavar 25
Űrzavar 26
Bleach 124
Batman 28
Villámmacskák 24
Slayers - A kis boszorkány 65

A gumimacik 28
Naruto 164
D.Gray-man 30
D.Gray-man 31
Bleach 125
Batman 29
Villámmacskák 25
Slayers - A kis boszorkány 66

A gumimacik 29
Naruto 165
Bleach 126
Batman 30
Death Note 31
Death Note 32
Villámmacskák 26
Slayers - A kis boszorkány 67

A gumimacik 30
Naruto 166
Méz és lóhere 38
Lovely Complex 1
Bleach 127
Batman 31
Transformers Armada 1
Slayers - A kis boszorkány 68

A dinoszauruszok királya 42
A dinoszauruszok királya 43
Monsuno 9
Monsuno 10
Űrzavar 25
Űrzavar 26
D.Gray-man 30
D.Gray-man 31

Vasárnap

Méz és lóhere: Élőben 1
Méz és lóhere: Élőben 2
Death Note 31
Death Note 32
Méz és lóhere 38
Lovely Complex 1
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Mutató névmások (ko-so-a-do rendszer)
Határozatlan névmások (a hozzájuk tartozó kérdőszavakkal)

120
         121
122

3. témakör: Főnevek

Állatok

         123

Ételek/italok

         124

Sportágak										

125

Zene 										

125

< Tartalomjegyzék

AniMagazin / 116

Magyar – japán miniszótár

Fontos tudnivalók
A japán nyelvben nincs:
- kötött szórend
- szóköz
- nagy kezdőbetű
- névelő
- többesszám
- nemek (der, die, das), kivéve a személyes névmásokat
- felkiáltójel (hivatalosan)
- kérdőjel (hivatalosan, helyette a mondatvégi ka partikula jelzi a kérdést)
Hagyományosan fentről lefelé írtak. Az idézőjelek pedig ilyenek:「

」

Nevek után általában -san (-szán) legyen, lánygyerekeknél lehet -chan (-csán) vagy fiúknál -kun.
Sok szavuk hangalakja (ebből következően hiraganájuk is) azonos, bár a kandzsiból több van,
mégis fontos a szövegkörnyezet és a helyzet, illetve nonverbális kommunikációjuk is eltér a nyugatitól.
Ennek ellentmond, hogy egyszerű dolgokra rengeteg szavuk van (pl. én, te, számlálószavak).
Minden szó leírható hiraganával vagy katakanával (szótagírás), inkább a hagyomány miatt szokás a szavakat kanjival (szóírás) írni, nem azért, mert máshogy nem tudnák. Itt is a hangalakok azonossága játszik szerepet, a hiragana/katakana a kiejtést írja le, a kanji pedig a jelentést. Itt jön be a kanjik
olvasata, de erről már többet nem tudok.
Hiragana/katakana táblázat (a betűtől balra a hiragana, jobbra a katakana)
Az „n” mássalhangzó önmagában csak a szó végén állhat, és azt is egy szótag hosszan ejtjük,
mint például a „no”-t.

< Tartalomjegyzék
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Magyar – japán miniszótár

1. témakör: Alapszavak és - kifejezések
magyar				

romaji				

fonetikusan				

hiragana 		

		

megjegyzés

igen					hai					háj						はい
nem					iie					íje						いいえ					semmi baj
talán

tabun

tabun

たぶん					pl.「Sore ga tabun aizu」
/„Az talán jelzés”
(Higurashi no Naku Koro ni Kai - Naraku no Hana)

elnézést

sumimasen

szumimászen

すみません

bocsánat, köszönöm, nem kérem

Elnézést.				gomennasai				gomennaszáj				ごめんなさい。				Bocsánat.
köszönöm

arigato

árigátó

ありがとう

kérek

onegai shimasu

onegájsimasz

おねがいします				formális

kérek

kudasai

kudaszáj

ください					bizalmas

Elmentem!

itte kimasu

itte kimász

いってきます。

Járj szerencsével!			itte rasshai				itte rássáj					いってらっしゃい。				
Megjöttem.

tadaima

tádájmá

ただいま。

Isten hozott!			okaerinasai				okájrinászáj					おかいえりなさい。

Otthon maradó mondja annak, aki elmegy.
pl. Onii-chan tadaima!/Bátyócskám, megjöttem!
Válasz az előző mondatra.

Megéheztem.

onakaga sukimashita.

onákágászukimástá

おなかがすきました。

Jó étvágyat!

itadakimasu

itádákimász

いただきます。

Szó szerinti jelentése: Tisztelettel elfogadom!

Köszönöm a finom ételt!

gochisousama deshita

gocsizószama destá

ごちそうさまでした。

Evés után használják.

< Tartalomjegyzék
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Magyar – japán miniszótár

1. témakör: Alapszavak és -kifejezések
magyar						

romaji					

fonetikusan				

hiragana 		

		

megjegyzés

Örvendek, hogy megismerkedtünk.

hajimemashite

hádzsimemáste

はじめまして。

Bízom benne, hogy jól kijövünk majd.

douzo yoroshiku onegai shimasu.

dózo jorosiku onegájsimasz

どうぞよろしくおねがいします。

Részemről a megtiszteltetés.

kochirakoso

kocsirákoso

こちらこそ。

A rövid válasz az előző mondatra.

Isten hozott Japánban.

nihon e youkoso

nihon e jókoso

にほんへようこそ。

Hagyományosan „he”-vel írják.

Tessék, fáradjon be!

douzo agette kudasai

dózó ágette kudászáj

どうぞあげってください。

Szó szerint: Lépjen föl! Ahol van szintkülönbség.

Fáradjon be!

ohairi kudasai

ohájri kudászáj

おはいりください。

Ahol nincs szintkülönbség.

Bocsánat a zavarásért.

ojama shimasu

odzsámá simász

おじゃまします。				

A vendég mondja érkezéskor.

Bocsánat, hogy zavartam.			ojama shimashita				odzsámá simásztá				おじゃましました。				

A vendég mondja távozáskor.

Csak az első találkozáskor!

Jó reggelt!

ohayou

ohájó

おはよう。

Jó napot!

konnichiwa

konnicsivá

こんにちは。

Hagyományosan „ha”-val írják.

Jó estét!

konbanwa

konbánvá

こんばんは。

Hagyományosan „ha”-val írják.

Jó éjszakát!

oyasuminasai

ojaszuminászáj

おやすみなさい。

pl. Oyasumi Punpun - Jó éjt Punpun

Viszontlátásra!					sayonara					szájonárá					さよなら。

pl. Sayonara, Zetsubou-Sensei

																											- Viszlát, Kétségbeesés úr
Értem. / Valóban?

sou desu ka

szódeszká

そうですか。					Nagyon gyakran használják.

Értettem. / Megértettem.

wakarimashita.

vákárimástá

わかりました。

< Tartalomjegyzék

Konkrétabb az előzőnél.
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Magyar – japán miniszótár

2. témakör: Névmások - Személyes névmások:
magyar						

romaji					

fonetikusan				

hiragana 		

		

megjegyzés

én (férfi és nő is)

watashi

vátási

わたし

én (női)

atashi

átási

あたし

én (férfi)

boku

boku

ぼく

pl. Boku no Hīrō Akademia / Hősakadémiám

én (férfi)

ore

ore

おれ

pl. Ore Monogatari!! / Történetem!!

pl. Watashi no tān/Az én köröm (Yu-Gi-Oh!)

te							anata						ánátá						あなた					Nem használják, inkább név.
te (férfi és nő is)

kimi

kimi

きみ

pl. Kimi no Na wa. / A te neved.

te (udvariatlan)

omae

omáe

おまえ

pl. Omae wa mou shindeiru!/Te már halott vagy!

te (konfrontálódó)

temee

temee

てめえ		

te (bunkó)

kisama

kiszámá

きさま						

ő (férfi és nő is)

kochira

kocsirá

こちら

ő (férfi)

kare

káre

かれ						pl. Kare Kano

ő (női)

kanojo

kánodzso

かのじょ					pl. Kare Kano

Régen formális volt, de ma már az ellentéte.

Mivel nincs többesszám, így többesszámú személyes névmások sincsenek, de a tachival lehet képezni ilyeneket:
watashitachi (mi), bokutachi (mi), oretachi (mi), anatatachi (ti/önök), omaetachi (ti), kanojotachi (ők)
Hasonlóan képezhető nevekkel is, például Goku-tachi (Goku és barátai/Gokuék).
kivétel: ők
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karera

kárerá

かれら
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2. témakör: Névmások - Mutató névmások (ko-so-a-do rendszer):
magyar						
		

romaji					

fonetikusan				

hiragana 			

itt							koko						koko						ここ

megjegyzés
Udvariasan: kochira

ott							soko						szoko						そこ
amott							asoko						ászoko					あそこ
hol?							doko						doko						どこ
ez							kore						kore						これ

Udvariasan: kochira

az							sore						szore						それ
amaz							are						áre						あれ
melyik?						dore						dore						どれ
ez a…

kono

kono

この

Utána mindig kell egy főnév.

az a…

sono

szono

その

Utána mindig kell egy főnév.

amaz a…

ano

áno

あの

Utána mindig kell egy főnév.

melyik?						dono						dono						どの

Utána mindig kell egy főnév.

ilyen (fajta)

konna

konná

こんな

olyan (fajta)

sonna

szonná

そんな

amolyan (fajta)

anna

ánná

あんな

milyen? (fajta)

donna

donná

どんな

< Tartalomjegyzék

AniMagazin / 121

Magyar – japán miniszótár

2. témakör: Névmások - Határozatlan névmások (a hozzájuk tartozó kérdőszavakkal):
magyar						
		

romaji					

fonetikusan				

hiragana 			

micsoda?						nan / nani					nán / náni					なん / なに				

megjegyzés
pl. az omae-s példamondat válasza

kicsoda?						dare						dáre						だれ
hol?							doko						doko						どこ
valami						nanika					nániká					なにか
valaki							dareka					dáreká					だれか
valahol						dokoka					dokoká					どこか
semmi						nanimo					nánimo					なにも
senki							daremo					dáremo					だれも
sehol							dokomo					dokomo				

どこも

De a minden, mindenki, mindenhol már nem képezhető így, hanem:
minden-						mai						mái						まい

Előtag, nincs önmagában.

-nap							nichi						nicsi						にち					Utótag, a hét napjai.
mindennap						mainichi					májnicsi					まいにち				
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pl. Mainichi mainichi doramatic!
(Hataraku Saibou - Mission! Ken Kou Dai Ichi)
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3. témakör: Főnevek - Állatok:
magyar					
		

romaji					

fonetikusan				

furigana 			

megjegyzés

angolna
unagi
unági
ウナギ				katakana
aranyhal
kin’gyo
kingjo
きんぎょ
kin és gyo összetétele
béka
kaeru
káeru
かえる
bogár
mushi
musi
むし
pl. Mushi-shi
cápa						same						száme					サメ					katakana
elefánt
zou
zó
ぞう
farkas						ookami					ókámi						おおかみ
pl. Ōkami Kodomo no Ame to Yuki
Farkasgyermekek Ame és Yuki
hal						sakana					szákáná					さかな
háziegér
hatsuka nezumi
hácuká nezumi
ハツカネズミ				katakana
házinyúl
usagi
uszági
うさぎ
pl. Usagi Tsukino (Sailor Moon)
héja						taka						táká						たか
pl. Sasuke csapata (Naruto Shippuuden)
kígyó						hebi						hebi						へび
pl. Sasuke csapata (Naruto Shippuuden)
krokodil
wani
váni
ワニ					katakana
kutya
inu
inu
いぬ
pl. Inuyasha/Kutyaszellem
lepke
chou
csó
チョウ					katakana
macska					neko						neko						ねこ					pl. Neko Ramen
madár					tori						tori						とり					pl. Toriko/Kismadár
majom
saru
száru
さる
pl. Sarutobi Asuma (Naruto)
medve
kuma
kumá
くま
pl. Bartholomew Kuma (One Piece)
mókus
risu
riszu
リス					katakana
pók
kumo
kumo
クモ					katakana
polip						tako						táko						たこ					pl. takoyaki/polipgolyó
ponty						koi						koj						こい
róka
kitsune
kicune
きつね
pl. Kitsune kávézó
szarvas					shika						siká						シカ					katakana
teve
rakuda
rákudá
ラクダ					katakana
tigris						tora						torá						トラ					katakana
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3. témakör: Főnevek - Ételek/italok:
magyar					
		

romaji					

fonetikusan				

furigana 			

megjegyzés

alma						ringo						ringo						りんご
banán						banana					bánáná					バナナ				katakana
bor
wain
vájn
ワイン					katakana
brokkoli
burokkorii
burokkorí
ブロッコリー				katakana
csokoládé					chokoreito					csokorejtó					チョコレート				katakana
dzsúsz
juusu
dzsúszu
ヅュース				katakana
édesség					okashi					okási						おかし
étel
ryouri
rjóri
りょぅり
főzés
fagylalt
aisu
áiszu
アイス					katakana
franciakenyér
furansupan
furanszupán
フランスパン				katakana
hamburger
hanbaagaa
hánbágá
ハンバーガー			katakana
ital						nomimono					nomimono					のみもの
kakaó						kokoa						kokoá						ココア				katakana
kelbimbó
karifurawaa
kárifurává
カリフラワー				katakana
keksz
bisuketto
biszukettó
ビスケット				katakana
kivi
kiui
kivi
キウイ					katakana
kenyér					pan						pán						パン					katakana
mandarin					mikan						mikán						みかん
pl. Mikan (Pokemon)
narancs					orenji						orendzsi					オレンジ				katakana
padlizsán
nasu
nászu
なす
pizza						piza						pizá						ピザ					katakana
puding
purin
purin
プリン					katakana
sajt
chiizu
csízu
チーズ				katakana
-sültyaki
jáki
やき
nincs önmagában, csak elő-/utótag
szósz
sousu
szószu
ソース				katakana
szőlő
budou
budó
ぶどう
tehéntej
gyuunyuu
gjűnyű
ぎゅうにゅう
torta						keiki						kéki						ケーキ					katakana
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3. témakör: Főnevek - Sportágak:
magyar					
		

romaji					

fonetikusan				

furigana 			

asztalitenisz

takkyuu

tákkjú

たっきゅう

megjegyzés

pl. Shakunetsu no Takkyuu Musume
      Perzselő Asztaliteniszező Lányok
búvárkodás
daibingu
dájbingu
ダイビング 			katakana
foci						sakkaa					szákká					サッカー				katakana
kendó
kendou
kendó
けんどう
kézilabda
handobouru
hándobóru
ハンドボール				katakana
kocogás
jogingu
dzsogingu
ジョギング 			katakana
korcsolya
sukeito
szkéjtó
スケート				katakana
kosárlabda
basukettobouru
bászkettobóru
バスケットボール			katakana
labda
kyuu
kjú
きゅう
labda
bouru
bóru
ボール				katakana
lovaglás
jouba
dzsóbá
じょうば
röplabda
bareibouru
báréjbóru
バレーボール			katakana
séta						sanpo						szánpo					さんぽ
síelés
sukii
szukí
スキー				katakana
sport
supoutsu
szpócu
スポーツ				katakana
tenisz
tenisu
teniszu
テニス				katakana
tollaslabda					badominton					bádominton					バドミントン				katakana
úszás
suiei
szuijéi
すいえい
vívás
fenshingu
fensingu
フェンシング				katakana
vízilabda
suikyuu
szuikjú
すいきゅう

3. témakör: Főnevek - Zene:
gitár						gitaa						gitá						ギター					katakana
hegedű
baiorin
bájorin
バイオリン				katakana
zene
ongaku
ongáku
おんがく
pl. Ongaku Shoujo/Zenelányok
zongora					piano						piáno						ピアノ					katakana
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Érdekelnek az AniMagazin
korábbi számai?
Csak kattints az alábbi logóra
és töltsd le bármelyik számot ingyen!

Ha egy bizonyos cikket keresel,
vagy csak adott cikkíró érdekel,
akkor keress az adatbázisunkban!
Ehhez kattints az alábbi feliratra!

