
Magyar Lecke: Utazás – A kedvenc városom Kassa 

 

Nyelvtani gyakorlás  

 

Használd a helyes igealakot! 

1. A férjem és én nagyon (szeret) _____________ utazni. Mi (szeret) ______________ a 

csoportos utazást. Mi gyakran (utazik) _______________ külföldre. Ezen a nyáron mi 

(tervez) ____________________ egy magyarországi utazást is. Augusztusban mi 

Magyarországra (megy) ___________________ és (meglátogat) _________________ a 

családomat. Az apám és az anyám nem a fővárosban (él) _________________. Ők 

északon (lakik) _______________ egy kis faluban. Mi egy hetet (fog) ______________ 

tölteni ott. Remélem, mi jól (tölt) __________________ majd ezt az időt.  

 

2. A: Magdi, te és a férjed mit (csinál) _________________ ezen a nyáron? Ti (utazik)   

     _______________ Magyarországra? 

B: Igen, mi (tervez) __________________ a magyarországi utazást. Mi augusztusban  

    (akar) ______________ utazni. És te nem (utazol) __________________ a nyáron? 

A: De igen! Én és a vőlegényem Arizonába (megy) ________________. Mi (megnéz)  

     ___________________ a Grand Canyon-t és a Colorado folyót. Mi már nagyon (vár)  

     ______________ ezt az izgalmas utazást.  

 

Olvasmány: Kedvenc hobbim az utazás 

 

Én nagyon szeretek utazni. Én elég gyakran utazom Kanadán belül, mert még sok helyet nem 

ismerek. Kanada egy hatalmas ország, a világ második legnagyobb országa. Sok érdekes 

látnivaló van Kanadában mint például a Sziklás-hegység, a Nagy-tavak és a Banff Nemzeti Park 

Albertában. A nagynéném Ottawában lakik és kétszer egy évben meglátogatom őt. Nekem van 

néhány rokonom Magyarországon is. Két unokatestvérem Miskolcon lakik. Egy másik rokonom 

a Felvidéken, Kassán él. Kassa ma Szlovákiában fekszik. Kassa az én egyik kedvenc városom, 

mert nagyon hangulatos és sok régi történelmi épület van ott. Az én kedvenc épületem a Szent 

Erzsébet-főszékesegyház. Ez a kassai dóm. Amikor én Kassára látogatok, én mindig 

megcsodálom ezt a gyönyörű épületet.  



 

Kérdések 

1. Miért utazik Ági gyakran Kanadán belül? 

2. Milyen szép helyek vannak Kanadában? 

3. Miért megy Ági Ottawába kétszer egy évben? 

4. Miért szereti Ági Kassát? 

5. Mi az ő kedvenc épülete Kassán? 

 

Képek Kassáról 

 

           

 

A kassai dóm kívül és belül 

A kassai dóm Európa egyik legszebb székesegyháza 

 

      

 

II. Rákóczi Ferenc magyar fejedelem szobra Kassán 

A fejedelem szarkofágja a székesegyházban van. 


