B2 MEGOLDÁSOK
I. B2 Közvetítés
A Nőnap
Van minden évben egy nap, amikor a férfiak virággal köszöntik a nőket, az asszonyokat,
akik segítik őket (gondoskodnak róluk). Tőlük kapnak a férfiak reggel meleg kávét, tiszta ruhát,
a nehéz munka után meleg vacsorát.
Még is kevesen tudják, hogy a Nőnap nem mindig a szeretet napja volt. A nők évszázadokon
át azért emelték fel a szavukat, hogy egyenlők lehessenek a férfiakkal. 1910-ben a második
Internacionálé hívta életre a Nőnapot, amit 1911. március 19-én tartottak meg. Az első ünnep
Németországban, Dániában és Ausztriában volt.
Később, az orosz háború (forradalom) után tették 1917. március 8-ára a Nemzetközi
Nőnapot. Ezen a napon Oroszországban és Amerikában, New Yorkban harcoltak (verekedtek)
a nők a bérükért (pénzükért) és a kevesebb munkaidőért. Magyarországon 1914-ben emlékeztek
meg először a nőkről. A végén elérték a nők, amit maguk elé tűztek (állítottak): mindenhol
egyenlők lettek a férfiakkal. A világon ezen a napon senki nem dolgozik, ünnep van, a férfiak
a nők kedvébe járnak, vesznek nekik virágot és édességet.
Mi is gondoljunk szeretettel a nőkre, akik értünk dolgoznak és nevelik a gyerekeinket egész
életükben! A szeretetünket ne csak akkor érezzék, amikor ünnep van, hanem más napokon is.
Az Isten adjon az asszonyoknak és a lányoknak erőt, egészséget, szépséget, hogy
vigyázhassanak ránk!

B2 Olvasásértés II./1. feladat
Andre avilas shtardyesengo butyako kurko
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B2 Olvasásértés II./2. feladat
Le bikheresko mursh

0.

Hány éves a főszereplő?

Ötven éves.

1.

Mit tört össze?

Egy női fülbevalót.

2.

Mi történik két nap múlva?

Nem kap fizetést.

3.

Mit kellene kicserélnie?

A pulóverét.

4.

Mire vigyázott a felesége?

A pénzre.

5.

Hol dolgoztak mindketten?

Egy általános iskolában.

6

Mi lett a férfival?

Munkanélküli/hajléktalan lett.

7.

Mit nem kellett volna venni?

Új házat.

8.

Mi történt a kislánnyal?

Lerepült a biciklijéről.

9

Miért akart megszökni a férfi?

Mert a kislány megismerte:

10.

Ki ígérte meg, hogy segít neki?

A kislány anyja.
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III. B2 Íráskészség
1. levélírás
A: Levél
Muro drago amal!
Losshav, hoj pale shaj iskirij tuke, ba akanak vi jekh cini zhutipe kamos te mangav.
Sar gindindom, hoj lashi butyi avla, te pe duj kurke dromav-tar sastrunna chiriklyasa ando
avrutno them, anda kado ande jekh ungrikone dromeski oficija avri potyindom jekh drom. Ando
Italijako Them somas. Jekh kurko inkerdas o hodinipe, kaj zurales mishto hatyardom man. Me
inke chikana chi somas pe bari pajeski dolma anda kado zurales fajlas mange. Butivar najilom
andaj marja. But shukar sheja si kathe thaj sa zurales fajol mange. O bajo feri kodo si, hoj e
shib me chi phinzharav, ba vastesa-punresa zhanav te vorbij lenca. Sar kodo zhanes me zurales
kamav te xav, anda kado butfale xabena avri zumadom. Kade gindindom, hoj kathe mishto
kiraven cini inke vi majzurales sar khere, ba le ungrikone pherde shaxestar naj majlasho. Vi
anda kado zhukarav, hoj khere te zhav, feri sima jekh baro bajo. Kodo phenen amenge, hoj le
dromeska oficijake naj majbut love, anda kado chi zhanen amen khere te ingren. Mure love
apol nachile-tar aba thaj kaver somno kade chi zhanav te kinav.
Mangav tut muro amal, hoj te bishaves mange love, sarso khere gelom palpale potyinav
tuke. O zhutipe, zurales najis.
Ando Budapest, 2017. juniushi 14.
Angalyi del tyo amal: o Imre
B: Levél
Muro drago amal!
Aba daba zhukardom, hoj te iskirij tuke. Zurales losshav tuke, hoj na dulmut iskirisardan
mange. Akanak pa kodoleste iskirisarav tuke, hoj so gindij pal khereski butyi. Kon kerel le
khereski butyi tumende?
Me chi kamav le hereski butyi, ke khereski butyi phari si. Me gindij le khereski butyi feder
la romnyake trubul te kerel. Ba me zurales kamav te kiravav. Me atunchi kerav khereski butyi,
te muri piramnyi naj khere, vaj muri piramnyi mangel man pe kado. Me kiravav trinvar vaj
shtarvar pe jekh kurko. Sikana thovav-tar le ekcajgura, le tejara, le vasuri. Me gindij le khereski
butyi feder mura piramnyake trubul te kerel. Sima duj cine sheja, maj von zhutina penga dake.
Muri piramnyi chi kamel te kerel le khereski butyi. Voj feri te thovel kamel. Voj kade gindil,
hoj me shaj keros majbut khereski butyi. Voj kamelas, hoj me te kiravav butvar. Zhanesas-tar
te aves amende, hoj zhutisas mange andel khereski butyi, ke muri piramnyi zhala-tar kheral,
thaj mange trubul te kerav sakofalo dyelo. Le sheja inke cine si, von chi zhanen te zhutin mange.
Akanak aba chi iskirij majbut, ke sima but dyelura. Kamos, te iskirisaresas mange, hoj
zhanesas-tar te aves amende, thaj hoj so si tyira familijasa.
Ande Nyíregyháza, 2017.02.18.
Paj kerel tyiro amal: o Endre.
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2. Esszé:
E butyi ando kaver them!
Me kamos te vorbisarav tumenge intyal, hoj le terne sostar zhan po kaver them te keren
butyi.
E butyi sakaj udyankasavi-j, feri na sajekh, hoj sode o potyin. Mashkar le adyesutne terne
anda kodo zhan butzhene po kaver them te keren butyi, ke khere cerra-j o potyin, vaj ke cerra e
butyi. Ando kaver them o potyin butivar si shtarvar - panzhvar kattyi, sar amende. Kade
mucisaren-tar le manusha ando kaver them te keren butyi. Kon korkoro trajol, kodoleske
majbipharo-j, ke chi mukhel khere khonyikas. Ba te le manushes si chalado, atunchi kodoleske
butivar majpharo-j. Le chaladura bares phares phiraven binyamonge o trajo. Vi me pinzharav
kasave chaladura, kon kade parude-tar kathar jekh kaver. Le shavore kade opre baron, hoj
cerravar dikhen penge daden. Kado shaj rumul le shavorengo keripe. Man si jekh bares shukar
chalado. Muri romnyi, muri shej thaj me butivar sam kethane. Muri shej inke feri panzh
bershengi si. Voj bares kamel man thaj sagda manca kamel te avel. Man si bares lashi butyi
ando Eger, kaj ame trajuvas. Me jagari som. Kamav kadi professija, thaj vi muro potyin lashoj. Man o legmajfontosho-j muro chalado. Me chikana chi mukhos kathe len.
Te ando Ungriko Them maj uche avena o potyin, hajkam majcerra manush kerelas butyi
po kaver them, sar akanak.

