
Magyar Lecke: Utazás, nyaralás                                             Középhaladó online 15 

Beszélgetés: Beszélgetés utazásról és nyaralásról 

  1. Te szeretsz utazni? Ha igen, miért?  

  2. Te milyen gyakran utazol?  

  3. Te hol szeretsz utazni:  

           Kanadában, az USÁ-ban vagy máshol külföldön?  

  4. Te általában hogyan utazol: 

           egyedül, családdal, baráttal, csoporttal?  

  5. Te hol szeretsz nyaralni:  

           - víz mellett, tó vagy tenger mellett  

           - nagyvárosban  

           - vidéken 

           - egy csendes helyen  

           - egy trópusi szigeten  

           - mindig egy új helyen 

           - más: _______________?  

  6. Te mennyi ideig szeretsz nyaralni:  

              rövid ideig, pár napig, egy-két hétig, hosszú ideig?  

  7. Amikor te külföldre mész, mi érdekel téged a legjobban: 

            - a városnézés 

            - a múzeumok, a történelmi épületek 

            - a tájak  

            - a nevezetességek, a híres látnivalók 

            - vásárlás 

            - helyi kultúra és szokások 

            - ételek 

            - az emberek 

            - más: ______________? 

8.  Te szeretsz ismerkedni más emberekkel, amikor utazol vagy nyaralsz? 

9.  Hogy érzed magad egy utazás vagy nyaralás után: 

            - kipihentnek 

            - felfrissültnek 

            - fáradtnak  

            - más: ______________? 



 

Olvasmány és Nyelvtani gyakorlás 

Tedd ki a végződéseket és használd az igéket múlt időben! 

 

Az én magyarországi utazásom 

Én idén nyár____  augusztus____  Magyarország____ (utazik) ________________.  Én először 

Budapest____ (megy) ______________és ott (megnéz) ________________ az Országháza____,  

a Lánchíd____, és a budai Vár____.  A budai Vár_____ (megcsodál) ________________ a 

gyönyörű Mátyás-templom_____ és a Halászbástya_____.  A Vár____ (lemegy) az izgalmas és 

kicsit félelmetes Labirintus_____ is.  Ott magyar királyok és történelmi személyek szobrai_____ 

(lát) _________________.  

 

Augusztus 19-_____ én Debrecen_____ (indul) _______________.  Ott én (felkeres) 

________________ a Déri Múzeum_____, (megnéz) _______________  a nagyhírű Református 

Nagytemplom_____ és (sétál) ____________ a város utcái_____.  Debrecen_____ én 

(találkozik) ________________ gyerekkori barátnőm_____, Mari_____.  Mi másnap a 

belváros_____ együtt (megnéz) _________________ a híres virágkarnevál_____. Én öt nap____ 

(marad) ________________ ez___________ a szép város______.  

 

Augusztus vége_____ Mari és én Debrecen_____ egy kis város_____, Csenger_____ (megy) 

_________________. Csenger_____ (lakik) _______________ egy régi barátunk, János. Mi 

(meglátogat) _______________ őt. Mi hárman nagyon sokat (sétál) _____________ 

ez__________ a szép szatmár megyei kisváros_____, közel a román határ______. Az egyik 

utca______ mi (lát) _______________ három különböző templom_____ ; egy református, egy 

katolikus és egy görög katolikus templom_____. Milyen érdekes, hogy ezek a különböző 

templom_____ ugyanaz_____________ az utca______ (van) ____________! Ezért nevezték el 

ezt az utcát a Templomok utcájának.  

 

Kérdések 

1. Miről híres Budapest? Debrecen? Csenger? Hozz példákat az olvasmányból! 

2. Te már voltál Budapesten? Debrecenben? Csengeren?  

 

 

 



 

Képek: Templomok Csengeren 

 

                                              

                                               Görög Katolikus templom, Csenger 

                            A templom 2002-ben épült Makovecz Imre tervei alapján 

              

                                                    

                                              Római Katolikus templom, Csenger 

 

                                                

                                                    Református templom, Csenger 

 

 



Szókincs: Találkozás 

1. Feladat: Tedd össze a rövid párbeszédeket! Melyik mondat lesz a párja? Válaszd ki (1-8)! 

 

A. - Hogy telt a nyarad?  

- ___________________________________ 

 

B. - Utaztál valahova a nyáron?  

- ___________________________________ 

 

C. Meglátogattad a szüleidet Ottawában? 

- ____________________________________ 

 

D. Mennyi időt töltöttél külföldön? 

- ____________________________________ 

 

E. Mikor mész vissza Magyarországra legközelebb?  

- ____________________________________ 

 

F. Milyen volt a nyári vakációd? 

- ____________________________________ 

 

G. Voltál a tengerparton a nyáron?  

- ____________________________________ 

 

H. Szépen lebarnultál. Hol voltál a nyáron? 

- ____________________________________ 

 

1. Remek! Kár, hogy vége van. Felejthetetlen élmény marad.  

2. Mit gondolsz? Hát a Balatonnál! Sokat sütött a nap. 

3. Á, dehogy! Most nem állok jól anyagilag. Nincs pénzem utazgatni. 

4. Nem, mert a hegyekbe mentünk a férjemmel.  

5. Nem. Ők jöttek hozzám. 

6. Elég jól. Sokat utaztam. 

7. Még nem tudom pontosan. Talán a jövő nyáron. 

8. Csak tíz napot. Nem volt több szabadságom.  

 

2. Kifejezések 

Ezer éve nem láttalak!  

Örülök, hogy összefutottunk. / Örülök, hogy találkoztunk. 

Ritkán látlak. Hogy mennek a dolgok?  

Milyen rég(en) nem láttalak! Jól vagy? Minden rendben van? 

Micsoda véletlen! Te hogy kerülsz ide?  

Nahát, nem hiszek a szememnek! Te vagy az?  

Milyen kicsi a világ! Te is itt vagy?  

Te mit keresel itt? Ez aztán a meglepetés!  



 

 

Táblázat: Legnépszerűbb utazási célpontok 

 

Legnépszerűbb utazási célpontok a magyar nyaralók körében 

Utazási felmérés  

100 megkérdezett nyaraló válaszai alapján 

 Balaton 

(%) 

Horvát 

tengerpart 

(%) 

Görög 

tengerpart 

(%) 

 

Mallorca 

(%) 

Török riviéra 

(%) 

2015 23 38 22 9 8 

 

2018 19 41 18 12 10 

 

2019 9 45 17 19 10 

 

 

Kérdések 

1. Melyik volt a legkedveltebb utazási célpont mindhárom évben?  

2. Melyik volt a legkevésbé kedvelt desztináció 2015-ben? 2018-ban? 2019-ben? 

3. Melyik utazási célpontnál volt a legnagyobb növekedés? Hány százalékkal?  

4. Melyik utazási célpontnál volt a legjelentősebb csökkenés? Hány százalékkal? 

5. Melyik utazási célpont nem változott jelentősen? 

6. Használd ezeket a kifejezéseket: 

    __-ra való utazás nőtt __ %-kal (százalékkal) 

    __-ra való utazás csökkent __%-kal 

 

Szinonímák (Rokonértelmű szavak) 

a) legnépszerűbb, legkedveltebb, legvonzóbb 

b) (meg)növekedett, (meg)nőtt, emelkedett, felment 

c) csökkent, visszaesett, lement 

    

 

 

 


