
Olvasmány: Nyári utazásom (1. rész) 

 

Engem Bokros Kingának hívnak. Én Ontario tartományban Hamilton mellett lakom egy kis 

faluban. Egyedül élek. Én egy biztosítási ügynök vagyok és otthonról dolgozom. Én sok időt 

töltök a négy fal között, ezért a szabadidőmben szeretek kirándulni és nagyon szeretek utazni is.  

 

Én egy évben általában kétszer utazom: nyáron Magyarországra, télen pedig délre, melegebb 

helyre. Sajnos nekem nincs több időm utazni! 

 

Én minden nyáron meglátogatom a családomat és a rokonokat Magyarországon. A szüleim 

vidéken, Pécs mellett élnek. Általában két hetet töltök velük. Mi mindig tervezünk közös 

programokat. Megyünk kirándulni és fürödni. Magyarországon sok termálfürdő van.  

 

Télen mindig próbálok egy új helyre utazni, vagy Mexikóba, vagy Kubába vagy a Karib-

szigetekre. Általában egy hétre vagy tíz napra megyek. Szeretem a pálmafás szigeteket, a sok 

napsütést és az azúrkék meleg tengert. Az utazásom alatt szeretek ismerkedni új emberekkel és 

szeretem kipróbálni a helyi ételeket. Legközelebb egy csoportos tengeri hajóútra megyek. Már 

nagyon várom ezt az utazást!  

 

Kérdések 

1. Hol lakik Kinga? 

2. Mi az ő foglalkozása? 

3. Mit szeret csinálni Kinga a szabadidejében? 

4. Ő általában hányszor utazik egy évben?  

5. Hova utazik Kinga nyáron? Hova utazik télen? 

6. Ő általában mit csinál az utazása alatt Magyarországon? 

7. Ő miért szeret télen délre utazni?  

8. Mi az ő következő utazási terve?  

 

 

 

 



Nyelvtani gyakorlás: Igék – Alanyi és tárgyas ragozás  

 

     tölt             meglátogat            tervez             kipróbál           vár 

 

                   meglátogat 

én meglátogatok     meglátogatom 

te  meglátogatsz      meglátogatod 

ő   meglátogat         meglátogatja 

mi meglátogatunk   meglátogatjuk 

ti   meglátogattok    meglátogatjátok 

ők meglátogatnak    meglátogatják 

 

               kipróbál    
kipróbálok      kipróbálom 

kipróbálsz       kipróbálod 

kipróbál          kipróbálja 

kipróbálunk    kipróbáljuk 

kipróbáltok     kipróbáljátok 

kipróbálnak    kipróbálják 

         vár 

várok      várom 

vársz       várod 

vár          várja 

várunk    várjuk 

vártok     várjátok 

várnak    várják 

 

 

 

 

 

 

 

                                  

                tölt 

én töltök        töltöm 

te  tölt(e)sz    töltöd 

ő   tölt            tölti 

mi töltünk      töltjük 

ti   töltötök     töltitek 

ők töltenek     töltik 

 

             tervez 

tervezek      tervezem 

tervezel       tervezed 

tervez          tervezi 

tervezünk    tervezzük 

terveztek     tervezitek 

terveznek    tervezik 

 

 

Használd a helyes igealakot! 

1. Mi ezen a nyáron tíz napot Budapesten (tölt) ______________. 

2. A Kovács család ezt a hetet a Balatonnál (tölt) ______________. 

3. Ti (meglátogat) _________________ a Nagy családot is Magyarországon? 

4. A gyerekek most (meglátogat) ________________ a nagymamát. 

5. Lányok, ti milyen utazást (tervez) ______________ erre a nyárra? 

6. Ti már (tervez) _______________ a nyári utazást? 

7. Én az utazásom alatt (kipróbál) ________________ sok magyar ételt. 

8. Erzsi, te (kipróbál) ________________ ezt a magyar receptet? 

9. Mi már nagyon (vár) _________________ a külföldi utazást. 

10. Én most a barátnőmet (vár) ________________.  


