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Beszélgetés: Miért szereted Kanadát?  

1. Szerinted miért jön sok bevándorló Kanadába? 

2. Szerinted miért választják a magyar bevándorlók Kanadát? 

3. A véleményed szerint Kanada miért a világ egyik legjobb országa?  

4. Te miért szereted Kanadát? 

5. Te mit nem szeretsz Kanadában?  

 

Olvasmány: Kanada a lehetőségek országa 

Kanadában sok lehetőség van. Ezért sokan azt mondják, hogy Kanada a lehetőségek országa. Ez 

az ország évről-évre befogadja a bevándorlókat és a menekülteket. Itt ha valaki akar, tud 

dolgozni és jól élni. Munkát lehet találni. Tanulni is lehet. De itt is, mint mindenhol, az 

embernek keményen kell dolgozni a jó megélhetésért.  

 

Feri négy évvel ezelőtt vándorolt ki Magyarországról a jobb jövő reményében. Feleségével, 

Klárival együtt jött. Ő gyógyszerész. Feri számítógép programozó. Neki több mint nyolc éves 

tapasztalata van a szakmájában. Mindketten jól beszélnek angolul. Nekik még nincs gyermekük.  

 

Négy év után nekik még mindig sok nehézségük van, de már sokkal könnyebb az életük, mint a 

bevándorlásuk elején. Feri most egy elektronikus boltban eladó, Klári pedig gyógyszerész segéd 

egy forgalmas patikában.  

 

Egyik este a házaspár otthon a vacsora alatt beszélget: 

“Feri, kaptál fizetést? Holnap a számlákat kell kifizetnem.” 

“Nem kell sietned a számlákkal. Először az albérletet kellene kifizetni, mert közeleg a hónap 

eleje. Az albérlet fontosabb. A bankba kéne menni és kivenni pénzt. Mit csinálsz holnap?” 

“Délelőtt az orvoshoz kell mennem. Utána ráérek. Levettem egy szabadnapot a munkából.” 

“Tudod, mit? Meghívhatnád Erzsit és a férjét vacsorára. Jó lenne összejönni velük és egy kicsit 

beszélgetni. Főzzél finom vacsorát.” – javasolta Feri.  

“Jó ötlet. Olyan ritkán látjuk egymást. Itt Kanadában mindenki nagyon elfoglalt…Mit kéne 

főzni?” 



 

Szövegértési kérdések 

1. Miért választotta a házaspár Kanadát új otthonuknak? 

2. Ők hogyan boldogulnak? Nekik sikerült beilleszkedni az új környezetükbe?  

3. Nekik mi a szakmájuk? Ők a szakmájukban dolgoznak? 

4. Ők tartják a kapcsolatot más kanadai magyarokkal?  

5. Milyen ötlete van Ferinek? 

 

Szókincs 

Egészítsd ki a szöveget az olvasmány alapján! Használd az olvasmányban levő szavakat! 

Feri és a felesége, Klári azért vándoroltak ki Kanadába, mert ebben az országban sok 

________________ van. A házaspár elég jól él, de nekik még mindig van _________________. 

Klárinak az a nagy álma, hogy _______________ lesz, mert neki ez a szakmája. Ő most egy jól 

menő ______________ dolgozik mint segéd. Feri is a szakmájában szeretne dolgozni mint 

______________________. A házaspár most azt tervezi, hogy meghívja Erzsit és a férjét egy 

______________________.  

 

Nyelvtan 

Modális igék 

kell, kellene, kéne, lehet, szabad, nem szabad 

I. Jelen időben 

                                 tanulni                                                               enni 

Nekem kell tanulni.   -  Nekem kell tanulnom.          Nekem kell enni.   -  Nekem kell ennem.      

Neked kell tanulni.    -  Neked kell tanulnod.            Neked kell enni.    -  Neked kell enned. 

Neki kell tanulni.       -  Neki kell tanulnia.               Neki kell enni.       -  Neki kell ennie.  

Nekünk kell tanulni.  -  Nekünk kell tanulnunk.       Nekünk kell enni.  -  Nekünk kell ennünk. 

Nektek kell tanulni.    - Nektek kell tanulnotok.       Nektek kell enni.    - Nektek kell ennetek. 

Nekik kell tanulni.      - Nekik kell tanulniuk.           Nekik kell enni.     - Nekik kell enniük. 

 

Példák:  

1.  Szituáció                        Én nagyon fáradt vagyok. (pihen) 

     Mit kell csinálni?           Nekem pihenni kell. / Nekem pihennem kell.  



2.  Szituáció                        Mari nagyon lázas. (bevesz gyógyszert) 

     Mit kell csinálni?           Neki be kell venni a gyógyszert. / Neki be kell vennie a gyógyszert.  

 

Nyelvtani gyakorlás 

1.  Szituáció                        A kisgyerek nagyon szomjas. (inni teát) 

     Mit kell csinálni?           ______________________________________________________ 

2.  Szituáció                       A te telefonod csörög. (felvenni a telefont) 

     Mit kell csinálni?          ______________________________________________________ 

3.  Szituáció                       Nekik megjött a gázszámla. (kifizetni a számlát)  

     Mit kell csinálni?          _______________________________________________________ 

4.  Szituáció                       Nektek piszkos a szobátok. (kitakarítani a szobátokat)  

     Mit kell csinálni?         ________________________________________________________ 

5.  Szituáció                       Nekünk nincs ennivaló otthon. (bevásárolni élelmiszert) 

     Mit kell csinálni?          ______________________________________________________ 

6.  Szituáció                       Én nagyon beteg vagyok. (elmenni az orvoshoz) 

     Mit kell csinálni?          ______________________________________________________ 

 

Modális igék 

kell, kellene, kéne, lehet, szabad, nem szabad 

II. Múlt időben  

     kell - kellett  

     kellene - kellett volna  

     lehet - lehetett volna  

     szabad - szabadott / szabad volt  

     nem szabad - nem szabadott / nem volt szabad 

 

Nekem kellett tanulni.   -  Nekem kellett tanulnom.       

Nekem kellett enni.   -  Nekem kellett ennem.      

Neked kellett tanulni.    -  Neked kellett tanulnod.         

Neked kellett enni.    -  Neked kellett enned. 



 

Példák: 

1.  Szituáció                        Tegnap majdnem elkéstem a munkahelyemről. (sietni)  

     Mit kellett csinálni?       Nekem kellett sietni. / Nekem kellett sietnem.    

2.  Szituáció                        Nekem sok munkám volt. (befejezni a munkát) 

     Mit kellett csinálni?       Nekem be kellett fejezni a munkát. / Be kellett fejeznem a munkát. 

 

Nyelvtani gyakorlás  

1.  Szituáció                        Te tegnap este fáradt voltál. (lefeküdni korán) 

     Mit kellett csinálni?       _____________________________________________________  

2.  Szituáció                        Emesének nagyon fájt a feje. (bevenni a gyógyszert) 

     Mit kellett csinálni?      ________________________________________________________     

3.  Szituáció                      Tibor kocsijában nem volt több benzin. (tankolni a benzinkútnál)  

     Mit kellett csinálni?      ________________________________________________________   

4.  Szituáció                      A ti kertetekben megnőtt a fű. (levágni a füvet) 

     Mit kellett csinálni?     _________________________________________________________    

5.  Szituáció                      A gyerekek befejezték a vacsorát. (mosni fogat)    

     Mit kellett csinálni?    _________________________________________________________     

6.  Szituáció                     Nekünk volt egy kirándulásunk a hétvégén. (korán kelni) 

     Mit kellett csinálni?    _________________________________________________________     

 

 

 

 


