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MEGOLDÁSOK
I. B1 Közvetítés
A faluban
Én szeretek faluban élni, mert nyugodt. Anyám és apám a falu szélén egy parasztházban
laknak. Amikor megyek hozzájuk, sokat sétálok a közeli erdőben. Mikor gyerek voltam, sok
mezei virágot szedtem ott.
Faleveleket szedtem, és pillangókat fogtam. A fűben a
barátaimmal labdáztunk, nagyapám háza mellett nem messze egy kis folyóban halat fogtunk.
Ebben az erőben láttam először, hogy ül a bagoly a fán. És ezen az ágon él az öreg bagoly
is. A tölgyerdőben a levelek között és feketerigó.
Most is ott van a híd a folyó mellett. Onnan láthatjuk, hogy hogyan szalad a róka. Ma is
idehozom a barátaimat, ha szép helyet akarnak látni, vagy békés helyet keresnek, hogy
pihenjenek. Itt az ég mindig kék, kevés felhő van, sokszor süt a nap. Minden nyugodt. Békés
hely veszi körül a falut.
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Hogy hívják a történet szereplőjét?
Ákos hány éves?
Miért a Blaha Lujza térnél lakik?
Kivel lakik itt?
Mit tanul a főiskolán?
Mi lesz belőle az iskola befejezése után?
Milyen feladata lesz holnap?
Mit szeret munka közben?
Hová mennek este?
Mikor járnak oda enni?
Mi a kedvenc ételük?

Ákos
22
olcsó az albérlet
a fiú testvérével
teológiát
pap
előadást kell tartania
ha szól a rádió, a zene
egy kínai étterembe
minden másnap
töltött paradicsom zöldtésztával
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III. Íráskészség
1. Levélírás
A Levél
Muro drago amal!
Po telefono vorbisardam. Akanak iskirij tuke, sar reses kathe kaj o kher.
Te busosa avesa atunchi kathar e stacija naj dur amaro kher. Kaj e kassa shaj kines busosko
bileto. Le dujtone busosa trin tordyinde thana trubul te zhal le khereste. Kothar phujatar pe jekh
vulyica si o kher. O kher barako kher si, thaj duj felyastri dikhen pej Blaha Lujza vulyica. Le
kheresko zido galbeno si. Pinzhares les.
Le khereski kija kaj muri koverka si, lako anav: e Rozhi si. Voj aba zhukarel tut thaj zhutila
tuke thaj sa sikavela. Vi mizmeresko xaben voj getisarel tuke. Kothe shaj xas late.
Te vurdonesa avesa, autnchi pe Zeller vulyica te aves kathe, ke kothe majcerra vurdona si.
Tyiro vurdon angla o kher shaj ashel. Te potyines chi trubul.
Dorosarav tuke, hoj hatyar tut mishto amende! Iskirisar, te trubul tuke variso!
Ando Balatinszemes, 2017. juniushi 12.
Pajkerel tut: o Béla

B Levél
Muri drago amalica!
Muro lil te rakhel tut ando lasho sastyipe. Anda kado iskrij tuke, ke me kamos andre te
sikavav man, hoj majfeder te pinzhares man.
Me rakhadyilom ande jekh mijja ijja shela thaj ijjavardesh thaj starh bersh. Ando aprilisi
shon, po deshujekh- to dyes. Me rakhadyilom ande Budapeshta. Me bish thaj trin bershengi
som. Me beshav ande Vác, korkori ando kolligiumo. Muri familija trajol ande Peshta sima jekh
pheny.
Me sityuvav inke po univerziteto. Me sityarica avo. Me zurales kamos ande teluni
shkola te butyi kerav. Tu sityos vaj butyi keres?
Me kamos, te maladyuvas jekhavresa ande vakacija. Azhukarav tyiro lil, iskirisar pa
tute, thaj pa tyi familija but.
Ande Vác, 2017 12.12
Tyiri amalica: e Dóra
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2. Blog-bejegyzés:
Me chi kamav te kinav ando shupermarketo, ke zurales pharo-j mange, ba zurales fontoso dyelo
si, ke xabena trubul mura familijake. Me beshav ando cino gav thaj kathe si jekh lashi bolta.
Ande bolta si but-but dyelura: sako dyes si frisshno manro, thud, guglipe, fruktura, zelenyimata,
mas, anro. Me rakhav kothe sako dyelo, so kamav. Me kamav kothe te kinav, ke chi turbul ande
lungo rindo te tordyuvav thaj te zhukarav. Ande cini bolta naj but manusha, thaj chi trubul te
sidyarav. E biknarica zuralas drago si. Vi le ahora zurales lashe-j.
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