1 . ISTEN HOZTA MAGYARORSZÁGON!
1.
A.:

- Jó napot, Balázs!
- Jó napot, Zoltán! Hogy van?
B.:
- Jó reggelt kívánok!
- Jó reggel kívánok! Szép napunk van ma!
C.:
- Sziasztok! Minden oké?
- Szia! Igen, minden rendben!
D.:
- Tanaka úr, köszönöm, hogy eljött! Jövő héten találkozunk!
- Én köszönöm! Viszont látásra!
E.:
- Szia Éva! Szép napot!
- Szia Eszter!
2.

1. Jó napot kívánok, Kiss úr! Hogy van?
2. Szia, Éva! Hogy vagy?
3. Csókolom, Kati néni!
3.

alma, ágy, bor, cukor, csiga, doboz, edző, dzsem, egér, étel, fa, gomba, gyerek, ház, iroda, ír,
játék, kutya, lámpa, lyuk, madár, nő, nyúl, orvos, óra, öv, őz, paprika, répa, sajt, szék, táska,
tyúk, uborka, út, üveg, űrhajó, vonat, zebra, zseb
4.

a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.

egér
örült
kór
agy
kerék
rak
oda
bárka
kémény
tévé
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5.

köszönöm, sör, tessék, egészségedre, gyerek, bocsánat,kávé

6.

tyúk, csiga, zseb, hegy, nyúl, lyuk, szék
7.

a
b
c
d
e
f

Simon S-I-M-O-N - Simon
Molnár M-O-L-N-Á-R - Molnár
Nagy N-A-GY - Nagy
Kovács K-O-V-Á-CS - Kovács
Horváth H-O-R-V-Á-T-H – Horváth
Szabó – SZ–A-B-Ó - Szabó

8.

a) - Szia!
- Szia!
- Hogy vagy?
- Köszönöm, jól. És te?
- Köszönöm, megvagyok…
b)
- Jó hétvégét!
- Köszönöm, viszont!
- Szia!
- Szia!

9.

- Hogy hívják?
- Martha vagyok.
- Hol lakik?
- Győrben lakom.
- Honnan jött?
- Németországból jöttem, Frankfurtból.
- Mióta él Magyarországon?
- 3 éve élek Magyarországon.
- Van gyereke?
- Igen, van 2 gyerekem.
10.

magyar, német, angol, francia, spanyol, olasz, cseh, szlovák, török, osztrák, görög, amerikai, román,
portugál, svájci, finn, kínai, japán, lengyel, ír
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11.

-

Jó napot kívánok! Magyar tanfolyamra szeretnék jelentkezni.
Tessék parancsolni. Hogy hívják?
Sophie Berger.
Hogyan, kérem? Betűzze, legyen szíves!
A keresztnevem Sophie: S-O-P-H-I-E, a vezetéknevem Berger: B-E-R-G-E-R.
Köszönöm. Hol lakik?
Budapesten lakom, a címem: Kossuth utca 2.
Mi a telefonszáma?
A telefonszámom 06 20 345 22 11
Milyen nemzetiségű?
Svájci vagyok.
Hány éves?
30 éves vagyok.
Családi állapota?
Házas vagyok.
Köszönöm szépen. Itt írja alá, kérem.
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2. A CSALÁDOM
12.

Ez az én családom. A férjem, Wolfgang és én németek vagyunk. 3 gyerekem van. A fiam,
Peter 10 éves, a lányom, Kathrin 7 éves. Ők iskolások. A kislányom, Petra még csak 4 éves. Ő
óvodás.
13.

- De szép család! Kik ők?
- Ők a nagyszülők.
- És ki ő?
- Ő a lánytestvérem, Erika.
- Ő a lányod?
- Igen, ő a lányom, Blanka.
- Nagyon aranyos. És ő a férjed?
- Nem, ő a fiútestvérem, Tibor. A férjem nincs a képen.
14.

Gy: - Halló!
A:- Szia apa, Kati vagyok.
Gy: - Ki beszél ott?
A:- Kati vagyok, a lányod.
Gy: - Szia Katikám! Hol vagy?
A:- Debrecenben vagyok. Te mit csinálsz?
Gy: - Tessék?
A: - Mit csinálsz, apa?
Gy: - A kertben ülök és pihenek.
A: - Jól van, örülök, hogy pihensz.
Gy: - Olyan halkan beszélsz, Kati. Mit mondasz?
A:- Örülök, hogy pihensz.
Gy: - Igen én is.
A: - Este találkozunk! Szia!
Gy: - Szia!
15.

M: - Szia nagypapa! Tévét nézel vagy olvasol?
Gy: - Tessék? Mit kérdezel?
M: - Á, semmi. Anya?
Gy: - Anya Debrecenben van.
M: - Akkor ma én főzök és te mosol.
Gy: - Tessék? Én mosok és te főzöl?
M: - Nem, nagypapa, te mosol és én főzök..
Gy:- Ja. Értem. Mikor edzel?
M: - Jajj nagypapa, olyan sokat kérdezel.
Gy: - Tessék???
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16.

0 nulla
1 egy
2 kettő
3 három
4 négy
5 öt
6 hat
7 hét
8 nyolc
9 kilenc
10 tíz
11 tizenegy
12 tizenkettő
13 tizenhárom
14 tizennégy
15 tizenöt
16 tizenhat
17 tizenhét
18 tizennyolc
19 tizenkilenc

20 húsz
21 huszonegy
22 huszonkettő
23 huszonhárom
24 huszonnégy
25 huszonöt
26 huszonhat
27 huszonhét
28 huszonnyolc
29 huszonkilenc
30 harminc
40 negyven
50 ötven
60 hatvan
70 hetven
80 nyolcvan
90 kilencven
100 száz
1000 ezer

17.

Kedves hallgatóink! A heti ötös lottó nyerőszámok emelkedő sorrendben a következők:
5, 12, 33, 45, 89, megismétlem még egyszer: 5, 12, 33, 45, 89.
A héten nem volt öt találatos a lottón.

18.

1. Én és a családom Egerben élünk. A férjem mérnök, én pedig a T-Comnál dolgozom.
Titkárnő vagyok. A gyerekek még kicsik. Éva 6, Jonatán pedig 4 éves.
2. A barátnőm és én Magyarországon élünk. A barátnőm, Maria spanyol és segít nekem a
munkában. Veszprémben élünk. Én építész vagyok az Otthon Kft-nél.
3. 50 éves vagyok, Bécsben élek, és fogorvosként dolgozom a Fehér Dentalnál. Nem
vagyok házas, de van egy gyerekem. Ő is orvosként dolgozik
4. Egerben dolgozom a Lingua Kft-nél. Francia tanárnő vagyok, 30 éves. Nagyon szeretem
a munkámat. Gyerekeket és felnőtteket is tanítok.
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3. MENNYIBE KERÜL?
19.

anya: - Szia! Még dolgozol?
apa: - Már nem dolgozom, a boltban vagyok és vásárolok.
anya: - Tényleg? Nincs itthon kenyér. Hozol?
apa: - Igen, akkor veszek kenyeret. Vaj van otthon?
anya: - Nincs.
apa: - Ásványvíz is van?
anya: - Az sincs.
apa: - Akkor veszek ásványvizet is.
anya: - Rendben.
apa: - Sietek haza.Szia!
anya: - Szia!
20.

- Jó napot! Mit parancsol?
- Jó napot! Kérek egy kiló banánt, négy almát és három kivit!
- Még valamit?
- Még fél kiló szőlőt is kérek.
- Ez minden?
- Igen, ez minden.
- 1740 Ft lesz.
- Köszönöm, viszlát!
21.

- Sanyi, holnap vendégek jönnek hozzánk! Légy szíves, menj el bevásárolni!
- Rendben! Mi lesz a vacsora?
- Pörkölt burgonyával és káposztasaláta. Az előétel pedig tésztasaláta. Nézzük csak, mi
van itthon! Van itthon még krumpli, szerintem ez elég lesz. A tészta az elfogyott, azt
venni kell.
- Hányan leszünk?
- Összesen hatan.
- Akkor veszek három csomag tésztát. Elég lesz?
- Igen! És vegyél még egy kiló kenyeret is!
- És ital van itthon?
- Csak ásványvíz van. Vegyél két üveg bort, egy vöröset és egy fehéret, meg hozzál egy
rekesz sört is, tudod Laci nagyon szereti a sört.
Tessék itt a bevásárlólista!
- Ez minden?
- Igen, azt hiszem!
….
- Jaj, a káposztát elfelejtettem! Légy szíves vegyél még egy káposztát és öt darab
citromot is!!
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22.

Ez a sapka bő.
Ez a cipő nagy.
Ez a nadrág kényelmetlen.
Ez a kabát szép
Ez a szoknya hosszú.
Ezek a táskák újak.
Ezek a napszemüvegek drágák.
23.

- Jó napot kívánok!
- Jó napot!
- Az a cipő a kirakatban mennyibe kerül?
- Most akció van, 7600 Ft. Milyen színűt kér?
- Fehéret.
- Hányas a mérete?
- 37-es.
- Tessék.
- Köszönöm. Pont jó! Akkor ezt kérem!
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4. RÁÉRSZ?

24.

fél kilenc (van), nyolc óra (van), kilenc óra(van) negyed kilenc (van), háromnegyed kilenc
(van)
25.

a.) - Bocsánat, mennyi az idő?
- Sajnos nem tudom.
b.) - Elnézést, hány óra van?
- Fél négy.
- Köszönöm.
- Nincs mit.
26.

a.
-Szia Zsuzsi!
- Szia Magdi!
- Találkozunk kedden este?
- Sajnos a kedd nem jó. Délután 5-kor magyarórám van.
- És szerdán?
- Igen, a szerda jó lesz. Mit csinálunk?
- Hat órakor van egy jó magyar film a Corvin moziban.
- Hánykor?
- Este hatkor.
- Jó. Hol találkozunk?
- A mozinál háromnegyed hatkor.
- Oké! Szia!
- Szia! Akkor szerdán találkozunk!
b.
- Szia Zsuzsi!
- Szia Peti!
- Kávézunk a héten?
- Melyik napon?
- Szombaton?
- Szombaton sajnos nem érek rá, teniszezem.
- És vasárnap délután?
- Az jó. Hány órakor?
- Fél háromkor.
- Rendben. Akkor viszlát vasárnap.
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27.

- Ráérsz ma teniszezni?
- Ma nem érek rá, de holnap 5 órakor ráérek.
- Miért nem érsz rá ma délután?
- Mert jógázni megyek.
28.

Hanna:
Én a legjobban teniszezni szeretek, heti háromszor teniszezem a barátnőmmel a
teniszcentrumban. Úszni is nagyon szeretek, főleg nyáron, amikor meleg van.
A barátom sajnos nem szeret úszni, ő inkább focizik.

Hunor:
Én nem vagyok egy sportos típus,a barátaim gyakran mennek biciklizni, de én nem is tudom,
túl lusta vagyok. Úszni sajnos nem tudok, viszont nagyon jól tudok főzni. Sőt, szeretek is
főzni! Ha vendégek jönnek, mindig én főzök.

Kriszti:
Már régóta járok táncolni. Az iskolában balettozom, minden nap van balett óra. Nyáron,
amikor nincs iskola, sokat utazunk a tánccsoporttal. Gyakran van külföldön is fellépésünk.
Néha szoktam úszni is, de táncolni szeretek a legjobban, ez az életem!
Dani:
Minden évben a Balatonnál nyaralok a szüleimmel és a testvéremmel,ahol sokat túrázunk,
biciklizünk és úszunk. A testvérem még csak három éves, ő még nem tud úszni, én és apu
viszont minden nyáron átússzuk a Balatont. Idén is lesz Balatonátúszás, és már nagyon
várom!
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5. JÓ ÉTVÁGYAT!

29.

Kati:
A lányom még csak egy éves, itthon vagyok gyesen, így minden nap főzök. Egy órakor jön
haza a férjem is és együtt ebédelünk.
Ádám:
Gyakran bulizom egész éjjel a barátaimmal, így másnap csak délben tudok felkelni. Ilyenkor
nem reggelizem, vagy csak nagyon keveset eszem.
Dóri:
Iskola után megyek edzésre, minden délután úszom. Este már nagyon éhes vagyok, de
szerencsére anyu mindig főz valami finomat, amit nagyon szeretek.
Réka:
Minden nap délután négyig vagyok az iskolában. Ebéd után játszunk az udvaron, majd
megírjuk a házi feladatot, uzsonnázunk és csak utána megyünk haza.
Szerencsére hétvégén nincs iskola, így otthon többet tudok játszani!
Géza:
Minden nap hat órakor kelek és megyek dolgozni. Ilyen korán még nem tudok enni, csak egy
kávét vagy teát iszom.
30.

-Jó napot kívánok!
- Jó napot!
- Asztalt szeretnék foglalni.
- Mikorra?
- Szombat este hét órára.
- Hány főre?
- Négy főre.
- Rendben.
- Köszönöm szépen.
- Viszont hallásra!
- Viszhall!
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31.

R: - Jó estét kívánok!
P: - Jó estét! Tessék helyet foglalni! Mit hozhatok inni?
K: - Én egy ásványvizet kérek!
P: - Szénsavasat vagy szénsavmenteset?
K: - Menteset.
R: - Én egy korsó sört kérek!
P: - Világosat vagy barna sört?
R: - Barnát, köszönöm!
P: - Rögtön hozom! Tessék az étlap!
R: - Köszönjük.
…
K: - Én hideg gyümölcslevest kérek, és joghurtos csirkemellet salátával.
P: - És Önnek Müller úr, mit hozhatok?
R: - Hm, nehéz választani. Én egy jókai bablevest kérek, sertéspörköltet galuskával és
uborkasalátát.
P: - Desszertet?
R: - Én köszönöm nem kérek.
K: - Én egy almás rétest és egy kávét kérek tejjel!
P: - Igen, rögtön hozom. Jó étvágyat kívánok!
…
R: - A számlát kérem.
…
P: - Köszönöm! Egészségükre! Viszont látásra!
K+R: -Viszlát!
32.

- Zsolti, miért nem eszel?
- Mert nem szeretem a húslevest!
- A karfiollevest szereted?
- Azt sem szeretem. Azt apa szereti. Én a paradicsomlevest szeretem.
-Az tegnap volt. Ma tökfőzelék van és pörkölt. A papa és én nagyon szeretjük.
- Fúj! Azt sem szeretem.
- Akkor mit szeretsz?
- A palacsintát szeretem.
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6. TE IS A KÖZELBEN LAKSZ?
33.

A kanapé az ablak alatt van.
A kanapé előtt, a szoba közepén áll egy asztal.
Az asztalon van egy könyv.
Az asztal alatt van egy szőnyeg.
A bal oldalon, a falon van egy nagy kép. Egy Vincent van Gogh reprodukció, a Napraforgók.
A kép alatt egy komód áll.
A komódon családi fényképek vannak.
A kanapé mellett egy állólámpa van, mert esténként itt olvasok.
34.

Egy nehéz nap után…
Horváth úr hazaér a munkából. Kinyitja az ajtót, bemegy a lakásba. Leveszi a cipőjét és
felveszi a papucsát. Nagyon éhes, ezért kinyitja a hűtőt és kivesz egy sört. Kinyitja az üveget
és megissza. Bemegy a nappaliba és leül a fotelba és bekapcsolja a tévét. De semmi érdekes
nincs a tévében, ezért kikapcsolja. Gondolja, akkor csinál valami hasznosat. Lemegy a
pincébe, hogy felhozza a fúrót. De nem találja. Átmegy a szomszédba, becsenget és elkéri a
szomszéd fúróját. Hazamegy, felfúrja az új tükröt a falra és meglepi a feleségét.
35.

-

Szia Eszter!
Szia Karcsi! Hogy vagy?
Köszönöm jól. Mit csinálsz este?
Még nincs programom estére.
Van kedved moziba menni? Meghívlak moziba, utána pedig vacsorázni.
Jó ötlet, köszönöm! Mi megy a moziban?
Egy romantikus francia film.
Jól hangzik. Hány órakor kezdődik a film?
8 órakor.
Te honnan jössz a moziba?
Előtte még elmegyek a nagymamámhoz, a Kossuth utcába.
Értem, tehát akkor te a Kossuth utcából jössz, a nagymamádtól.
Igen. Te honnan jössz?
Én otthonról, még sok dolgom van addig.
Akkor találkozzunk a mozi előtt 19:45-kor!
Remek. Köszönöm a meghívást.
Szívesen!
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7. TANULNI, TANULNI, TANULNI....

36.

A tanítás 8 órakor kezdődik. Egy tanítási óra 45 perc. Hétfőn az első óra matematika, a
második óra pedig magyar. A második óra után van a tízórai szünet. Ez a szünet 15 perces. A
harmadik óra környezetismeret. Környezetismeret óra után jön a nagyszünet. Ilyenkor a
gyerekek az udvaron játszanak. A negyedik órában rajzóra van. Itt rajzolnak és festenek. Az
utolsó, tehát az ötödik óra német, aminek 12:35-kor van vége. Délután sok gyerek
különórára jár vagy sportol.
37.

A. Ezen az órán írni és olvasni tanulunk. A tanító néni történeteket olvas fel nekünk. Ezt
nagyon szeretem. A harmadik osztályban már fogalmazást is írtunk.

B. Ez a tantárgy az emberekről, Magyarországról, az állatokról és a növényekről szól. A
projekteket mindig nagyon szeretem. Ilyenkor kis csoportokban dolgozunk.

C. Ez az én kedvenc tantárgyam, itt számolni tanulunk. Szerintem a matek egyáltalán nem
nehéz, de az osztálytársam, Fanni soha nem ért semmit.

D. Ezen az órán Jézusról és Istenről tanulnak a gyerekek. A hittantanár felolvas a bibliából,
aztán beszélgetünk róla.
E.

Ez a legjobb tantárgy! Futunk, ugrálunk, játszunk, labdázunk és kötélre mászunk. 2.
osztályban úszni is megyünk. Már nagyon várom.

38.

március huszonkilencedikén, három órakor.
július tizenkettedikén, 8 órakor.
január huszadikán, 11 órakor.
május harmincadikán, 12 órakor
szeptember tizenhatodikán, 9 órakor.
október harmadikán, 20 órakor
április nyolcadikán, fél háromkor.
február huszonnegyedikén, 10 órakor.
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39.

-

Verso Nyelviskola. Jó napot kívánok. Kispéter Eszter vagyok. Miben segíthetek?
Jó napot kívánok. Pilar Morales vagyok. Érdeklődni szeretnék nyelvtanfolyamok
iránt.
Tessék csak. Milyen nyelvtanfolyam érdekli?
Magyar nyelvtanfolyam.
Értem. Ön kezdő vagy haladó?
Haladó vagyok, 1 éve tanulok magyarul. Mikor indul a következő haladó tanfolyam?
Nézzük csak… június 20-án.
Ó, az sajnos nem jó. Akkor épp nem vagyok Magyarországon. És a következő?
Július 25-én.
Remek. Akkor már itthon vagyok. Mennyibe kerül egy 60 órás kurzus?
65.000 Forint.
Nagyon jó. Köszönöm szépen az információkat! Viszont hallásra!
Igazán nincs mit. Viszont hallásra.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Nézem a filmet a szobában.
Apa olvassa az újságot a fotelban.
Énekeljük a dalt az iskolában.
Festitek a képet az asztalnál.
Írjátok otthon a házi feladatot.
A titkárnők írják az e-mailt az irodában.

-

40.
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8. ÚGY FÁJ A HASAM!
41.

- Jó reggelt. Itt Barna Krisztina rendelője, Kiss Piroska vagyok.
- Jó reggelt kívánok, Fodor Gabriella vagyok. A fiam, Soma beteg. Magas láza van.
Szeretnék mára egy időpontot kérni.
- Volt már itt?
- Igen, természetesen.
- 10. 30 megfelel?
- Igen, az megfelel.
- Hozza magával a TAJ-kártyát!
- Rendben. Köszönöm szépen. Viszont hallásra!
- Viszont hallásra!
42.

d: - Jó reggelt kívánok, Gabriella! Hogy van Soma?
G: - Jó reggelt kívánok, doktornő! Soma nincs jól. Lázas.
d: - Milyen magas a láza?
G: - Tegnap óta 39 fokos láza van és fáj a torka is.
d: - Soma, most megvizsgállak. Nyisd nagyra a szádat!
S: - áááááááááááááááááááááááá
d: - Köhögsz is, Soma?
S: - Igen egy kicsit. (kuc-kuc)
d: - Ó, neked mandulagyulladásod van.
G: - Az fertőző?
d: - Igen, a mandulagyulladás fertőző. Somának most ágyban kell maradni és sok teát inni.
Felírok neki egy antibiotikumot.
G: - Mennyi ideig kell a tablettát szedni?
d: - 4 napig. Reggel és este 1-1 tablettát és 1 hét múlva kontrollra kell jönni.
G: - Köszönöm szépen, doktornő. Viszont látásra!
d: - Viszont látásra! Jobbulást kívánok, Soma!
43.

A gyógyszertárban
-

Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok! Miben segíthetek?
Egy lázcsillapítót kérek szépen.
Felnőttnek vagy gyereknek lesz?
Felnőttnek.
Hány darabosat kér?
Hány darabos van?
10 és 20 darabos.
A 10 darabos elég lesz, köszönöm.
Ismeri a gyógyszert?
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-

Igen, ismerem.
Még valamit?
Nem, köszönöm, ennyi lesz.
Készpénzzel vagy kártyával fizet?
Készpénzzel fizetek.
1025 Forint lesz.
Tessék.
Köszönöm, és itt a visszajáró.
Köszönöm. Viszontlátásra!
Viszontlátásra!

44.

10 házi praktika
Természetes gyógymódok
Napjainkban sokan használnak betegségek gyógyítására különböző házi praktikákat. Most
bemutatunk ezek közül néhányat:
1. paradicsom

Sokan a sebre teszik gyulladás csökkentő hatása miatt.

2. méz

Kiváló gyógyszer torokfájásra.

3. hagymatea

Köhögésre nagyon jó.

4. hársfatea, borsmenta tea Nátha ellen használják.
5. citromfű tea

Elalvás előtt nagyon jó. Idegességre javasolt.

6. csalántea

Felfázás esetén javasolt.

7. gyömbér és cayenne bors Fogfájás ellen hatásos gyógymód.
8. kamilla, édesgyökér

Ekcémára használják külsőleg.

9. fokhagyma

A magas vérnyomásra jó hatása van.

10. nevetés

Mindenre gyógyír.
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9. ESŐ ELŐTT KÖPÖNYEG!
45.

Kátay Béla: Hónapok számolása
A januárt hóban töltöd
februárban medve dörmög…
Márciusban a hó ritka,
az április bohóc-firka.
Május: nyílik száz virág,
kék ibolyák, orgonák…
Júniusban sokszor ázol,
júliusban vár a tábor.
Augusztusban dinnyét eszel,
szeptemberben diák leszel.
Októberben a lomb sárga,
zizegve hull le a sárba.
Zimankós a november,
s Télapót hoz a december.
46.

a
b
c
d
e

Ősszel hidegebb van, mint a nyáron.
Nyáron a nappalok hosszabbak, mint télen.
Olaszországban magasabb hegyek vannak, mint Magyarországon.
Nappal melegebb van, mint éjszaka.
A hegyekben több eső esik, mint az Alföldön.

47.

.. és most pedig az időjárás-előrejelzés a hétvégére.
Holnap az ország nagy részén derült, napos időre számíthatunk kevés felhővel, de
északnyugaton helyenként több lesz a felhő. Keleten egy-egy zápor, zivatar előfordulhat.
Többnyire gyenge marad a légmozgás. A hőmérséklet délután 32-36 fok, késő este 23-27 fok
körül alakul.
Vasárnap is sok napsütés várható, csapadék nem lesz.
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48.

Evelin:
Én a nyarat Magyarországon töltöm. Minden augusztusban csodálatos idő van, süt a nap és
meleg van. Két hetet leszek a Balatonon, majd augusztus 20-án Budapestre utazom vonattal
a barátnőmhöz és este megnézzük a tűzijátékot. Pár napot még eltöltünk Egerben, ahol
megkóstoljuk a finom egri borokat, aztán sajnos vége a nyárnak!

Ákos:
Nyaralás? Idén ez csak egy álom marad. Jelenleg sem időm, sem pedig pénzem nincs
nyaralásra. Persze szívesen mennék Horvátországba vagy talán Spanyolországba, mivel
még sosem láttam a tengert. De majd jövőre! Addig maradok itthon, fürdök a medencében,
elvégre az idő itt is kiváló!
Zsuzsa:
A férjemmel idén is Görögországba megyünk nyaralni. Idén mindketten sokat dolgoztunk,
most végre itt a szabadság és kipihenjük magunkat. Mindig szeptemberben megyünk, akkor
már nincsenek olyan sokan. Nagyon várjuk már, egész nap csak fürdünk, napozunk és este
pedig sétálunk a tengerparton!
A repüléstől nagyon félek, ezért busszal megyünk. Tudom, hosszú az út, de útközben sok
szépet látunk.
Kissék:
Mi minden évben Svájcba utazunk. Sokan kérdezik, hogy miért nem megyünk inkább a
tengerhez. Nem szeretjük a kánikulát, de túrázni szeretünk. Tél vagy nyár, nekünk mindegy.
Mindig előre lefoglaljuk a repülőjegyet és irány a jó levegő, és a hegyek!
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10. BALATONI NYÁR
49.

Gyertek gyerekek! Indulunk a Balatonra! Remélem, mindent elintéztem. Lássuk csak:
a bőröndöket bepakoltam, a postaládát kiürítettem, a villanyt lekapcsoltam, a virágokat
megöntöztem, a számítógépet kikapcsoltam, a kulcsot átvittem a szomszédba, a foglalást
kinyomtattam, a reluxákat lehúztam.
- Drágám, a gyógyszereket bepakoltad?
- Igen édesem, bepakoltam.
- Akkor indulás!
50.

-

Jó napot kívánok! Örülök, hogy megérkeztek. Jól utaztak?
Jó napot kívánok! Igen, nagyon kellemes volt az út.
Egy szobát foglaltunk 1 hétre.
Igen, már nézem is, a nevét legyen szíves.
Kovács Péter vagyok.
Ó, igen egy balkonos, Balatonra néző szobát foglalt, az első emeleten, csodás
kilátással.
Nagyszerű.
Legyen szíves kitölteni ezt a lapot és az alján aláírni!
Rendben.
Köszönöm szépen. Itt a kulcs. A 11-es szoba lesz. Érezzék jól magukat nálunk!

51.

Tihanyi bencés apátság
A tihanyi apátságot 1. András király 1055-ben alapította a Tihanyi-félszigeten. A
monostorban kilenc szerzetes él. A mai monostor építése 1754-ben fejeződött be. A barokk
épületben egyszerű cellákat alakítottak ki. Az apátság előtti sétányról látjuk a Balaton
legszebb kikötőjét, a szépen ívelt mólót. Az apátság tornyait a túlpartról is jól lehet látni, ha
jó az idő.
52.

Tihanyi őslevendulás:
Bittera Gyula gyógynövényszakértő volt, aki 1920-ban földet bérelt a tihanyi apátságtól.
Franciaországból hozott levendulát és elkezdte szaporítani. A magyar levendulának
magasabb az illóolajtartalma, mint az eredeti francia levendulának. Sajnos a háború után
tönkre ment a levendulás, de aztán a 90-es években újratelepítették. Június végén szokták
megrendezni a tihanyi levendulaszüretet. Ilyenkor az egész hegyoldal lilába öltözik.
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53.

Füredi Anna-bál
A füredi Anna-bált hagyományosan Anna napkor, azaz július 26-án tartották. Az első bált
állítólag 1825-ben rendezték. A 19. században ez a bál volt a legkedveltebb az arisztokraták
körében. Először 1862-ben választottak bálkirálynőt. 1914 és 1954 között nem volt bál,
azután már minden évben megtartották. Az 50-es évektől az Anna-bál szépe címet adták
annak a lánynak, akit a zsűri a legszebbnek talált.

54.

- Sziasztok! Micsoda meglepetés!
- Sziasztok! Hát ti?
- Mi itt nyaralunk, Siófokon. És ti?
- A mi szállásunk Tihanyban van, csak ma kirándulunk Siófokon. Mikor érkeztetek?
- Szombaton érkeztünk és péntekig maradunk.
- Hol voltatok eddig?
- Első nap megnéztük a tihanyi apátságot és az őslevendulást.
- Ott már mi is voltunk. Gyönyörű, nem igaz?
- De, nagyon szép és az idő is nagyon kellemes volt. Tegnap pedig Balatonfüreden voltunk.
- Mivel mentetek Füredre?
- Komppal.
- Biztos nagyon érdekes volt a hajóút is. Nagyon örülök, hogy találkoztunk.
- Mi is. Jó szórakozást!
- Nektek is!
55.

A badacsonyi bor
A badacsonyi borvidék a Balaton északi részén található. A badacsonyi bor testes, tüzes és
zamatos. A borok különleges zamatát az egykori vulkánokból maradt talaj adja. A
borospincékben kóstolót kapunk olaszrizling, rizlingszilváni, szürkebarát, kéknyelű,
savignon blance és ottonel muskotály borokból.
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