
Magyar Lecke: Nagyvárosi élet  

 

Beszélgetés: Nagyvárosban, kisvárosban, falun vagy tanyán? 

1. Te most hol élsz: nagyvárosban, kisvárosban vagy faluban (falun)? 

2. Miért szeret sok ember nagyvárosban élni? Mi a nagyvárosi élet előnye? 

3. Szerinted a nagyvárosban hol jobb élni: a belvárosban vagy a külvárosban? Miért?  

4. Mi a nagyvárosi élet hátránya? 

5. Van, aki vidéken, kisvárosban vagy faluban (falun) szeret élni. Szerinted miért? 

6. Mi a vidéki (a kisvárosi vagy a falusi) élet hátránya? 

7. Van olyan ember is, aki tanyán él, messze a várostól, a falutól. Te tudnál tanyán élni? 

 

Szókincs: Melyikre jellemző? Írd a táblázatba! Egy jellemző több helyre is mehet. 

sok szemét                  zsúfolt                    tiszta levegő          forgalmas           nyugodt, csendes       

            felhőkarcolók            eldugott helyen van           szennyezett levegő             olcsóbb élet 

háziasított állatok (pl. tehén, ló, kecske)     szórakozási lehetőségek     nagy kert      több munkalehetőség 

            jó közlekedés                 családias hangulat             jó szolgáltatások (pl. iskola, kórház) 

magasabb fizetés         kevesebb bűncselekmény          barátságos emberek            tágasabb lakóhely 

 

nagyváros kisváros falu tanya 

 

 

 

 

   

 

 

1. Olvasmány: Hol jobb élni?  

 

Engem Alexandrának hívnak. Kilenc évvel ezelőtt költöztem Torontóba.  Azelőtt Albertában, 

egy kis vidéki városban éltem. Sokan nem hallottak még a szülőhelyemről, Nantonról. Mindig 

arról álmodtam, hogy egy nap Kanada legnagyobb városában fogok élni. A nagyvárosi élet 

mindig vonzott engem, hiszen a nagyvárosokban több lehetőség és jobb élet van. Eleinte nagyon 

tetszett Toronto, de aztán hamarosan megtapasztaltam azt, hogy milyen drága a nagyvárosi élet. 

Albérletben lakom és a fizetésem fele az albérletre megy. Pedig jó állásom van. Egy orvosi 



rendelőben vagyok nővér. Mivel az albérlet nagyon drága, nem tudok félretenni pénzt. Nem 

hiszem, hogy nekem valaha is lesz egy lakásom vagy egy házam Torontóban! Az élelmiszer is 

nagyon drága. Az árak mennek fel. Szeretek egészségesen táplálkozni és ez sokba kerül nekem. 

Étterembe ritkán járok, inkább otthon főzök. Régen gyakrabban vettem lazacot, de most ritkán 

teszem a vadlazacot a kosaramba, mert egyre drágább. A tömegközlekedés is sokba kerül. Havi 

bérlettel utazom. Habár jogosítványom van, autót még nem tudtam venni magamnak. Próbálok 

pénzt gyűjteni autóra. Igen, ha lesz is autóm, hogy fogom fizetni az autóbiztosítást? Torontóban 

méregdrága a biztosítás. Azt gondolom, hogy ha itt maradok, továbbra is busszal és metróval kell 

közlekednem. Mostanában gyakran azon gondolkodom, hogy visszaköltözöm a kis 

szülőfalumba. Nem is olyan rossz Nantonban élni. Olcsóbb, csendesebb, nyugodtabb hely, mint 

Toronto. Remélem, munkát ott is találok és ott könnyebben tudok autót és házat venni.  

 

Kérdések 

1. Szerinted Alexandra jól döntött, hogy Torontóba költözött? Miért igen, vagy miért nem? 

2. Mi az ő véleménye Torontóról? Ő szeret ott élni? 

3. Szerinted ő hol fog élni a jövőben? Miért?  

 

 

2. Olvasmány: De jó ez a nyaraló! 

 

Én Bakos Ildikó vagyok. Én Torontóban élek egy öröklakásban a tizenhatodik emeleten. 

Kényelmesen élek itt a férjemmel. A szomszédságban van egy nagy bevásárlóközpont. A 

közelben van egy bank, egy kávézó és egy gyógyszertár. Sokféle szolgáltatás van itt egy 

helyben. Azonban mi szeretjük a természetet és a zöld környezetet. A mi kis erkélyünk nem 

helyettesíti ezt. Szerencsére van egy szép kis nyaralónk fent északon, Muskokában egy tó 

mellett. Kora tavasztól késő őszig ott töltjük a hétvégéket és élvezzük a kinti levegőt. Mi nagyon 

szeretünk a szabadban lenni. Itt nincs zaj, nincs nyüzsgés, csak nyugalom és csend van. Józsi 

szeret horgászni a tóban. Néha hosszú órákat tölt a tónál. Ha meleg az idő, mi gyakran úszunk 

vagy csónakázunk.  

 

A nyaralónkban van két vendégszoba is. Elég gyakran jönnek hozzánk vendégek, barátok, 

családtagok. Mind városi emberek. Együtt töltjük a napot és este ott lehet aludni nálunk. Nyári 



estéken gyakran tüzet csinálunk, grillezünk, beszélgetünk és nézzük a csillagokat az égen. 

Milyen jó hallgatni a békákat brekegni! Milyen jó hogy van ez a nyaraló! 

 

Kérdések 

1. Szerinted Ildikó hol szeret jobban élni: Torontóban vagy Muskokában? Miért? 

2. Miért szereti Ildikó a nyaralóját? 

3. Ildikó és a férje mit szoktak csinálni a nyaralójukban?   

4. Te már voltál Muskokában? 

5. Neked van valahol nyaralód? Ha igen, hol? Te milyen gyakran jársz oda? 

6. Szerinted a városi emberek miért szeretik a nyaralót? 

 

Feladat 

Nézd meg Muskokát Kanada térképén! 

 

Nyelvtani feladat  

Írd le a fenti történetet harmadik személyben. 

Ő Bakos Ildikó. Ő Torontóban él….  

 

Témazáró beszélgetés: Hol laksz? Hogy élsz? 

1. Te nagyvárosban vagy kisvárosban élsz? 

2. Te házban vagy lakásban laksz? 

3. Van a közelben park? Te gyakran kimész sétálni? 

4. Szerinted te zöld környezetben élsz? Vannak fák, bokrok és virágok? 

5. Te hallod a madarakat énekelni? 

6. Neked van kerted? Te szeretsz kertészkedni?  

7. Hány szoba van a te házadban vagy lakásodban? 

8. Milyen a te nappalid? Milyen bútorok vannak ott? 

9. Melyik szoba vagy lakrész a te kedvenc szobád és miért? 

10. A te konyhád nagy? Milyen elektromos eszközök vannak a konyhádban: hűtőgép, mikro, 

mosogatógép? 

11. Te milyen házimunkát szeretsz csinálni? 

12. Te milyen házimunkát nem szeretsz csinálni? 



13. Ki vásárol a te családodban? Te egy héten hányszor vásárolsz?  

14. Te rendelsz élelmiszert online? 

15. Te kivel laksz együtt? 

16. Te hányszor viszed ki a szemetet egy héten?  

17. Te hogyan véded a környezetedet? 

18. Szerinted a te lakókörnyezeted tiszta? 

 


