1. Közvetítés

A történetek és a mesék fejlesztik a fantáziát, táplálják az életörömöt és a pozitív
gondolkodást. Az Állami Kórházban (Rigshospitalet) két mesemondó teszi az egyébként
szürke és szomorú hétköznapokat vidámmá.
Heti két alkalommal látogatnak el a gyerekosztályra. Történeteket mesélnek, énekelnek
és bábjátékokkal szórakoztatják a beteg gyerekeket. Egy kisgyerek számára nagyon
kellemetlen élmény, ha bizonytalan ideig kórházba kerül.
A mesemondók olyan történetekkel szórakoztatják őket, amelyek jól végződnek,
bátorságról, türelemről, kreatív képzelőerőről szólnak, így a gyerekeket arra késztetik, hogy
örüljenek.
A kórház immár ötödik éve használja „A szavak mágiája” elnevezésű projektet,
melynek keretében a történetmesélők történeteket találnak ki a kórházi kezelésben részesülő
gyerekeknek. A projekt célja megvizsgálni, hogyan hatnak a mesék és elbeszélések a kis
paciensek közérzetére, illetve arra, hogyan oldják meg ők és szüleik a nehéz problémákat.
A történetek lehetőséget adnak arra, hogy a gyerekek maguk is az elbeszélés részesévé
váljanak. Alkalmat adnak arra is, hogy átéljék és feldolgozzák élményeiket. Segítenek nekik
abban is, hogy megfogalmazzák mindazt, amiről szerintük nem egyszerű beszélni.
A projekt során szerzett tapasztalatok rendkívül pozitívak voltak. A mesék javították a
gyerekek és a szülők közötti kapcsolat minőségét, és megteremtették számukra azt a
módszert, amelynek segítségével megbirkózhattak a nehéz feladattal.

2. Íráskészség

I.
Budapest, d. 10. april 2013
Kære Sofie!
Tak for dit brev, det var dejligt at høre fra dig. Du må undskylde, at jeg først fik svaret nu, men i
den sidste tid havde jeg meget travlt.
Du ved godt, at jeg bor i en gammel lejlighed, og jeg syntes, den var i ret dårlig stand. Derfor
har jeg besluttet at istandsætte den.
Heldigvis har jeg en del venner, der kunne hjælpe mig meg at gennemføre minde planer. Min
fætter, som er arkitekt, har anbefalet at fjerne nogle vægge, og jeg syntes, det var en god ide, på den
måde ville lejligheden se meget mere moderne ud. Igangsættelsen startede med at rive nogle vægge
ned. Bagefter kom murerne og byggede nogle nye. Jeg har også fået nye fliser i køkkenet og på
badeværelset og nyt gulv i stuen. Hele lejligheden blev malet. Jeg fik en sjov ide med at male væggene
med forskellige farver, min stue er altså blevet gul og orange, og soveværelset er hvidt og lila. Først
var det lidt mærkeligt, men da jeg havde vænnet mig til de mange farver, syntes jeg, at det hele er
blevet rigtig dejligt. Jeg fik også malet dørene ogs vindueskarmene. Farvemæssigt passer de godt til de
nye vægge. Du ved godt, at jeg kan sye, derfor har jeg valgt at sye nye gardiner. Således blev det hele
lige sådan, som jeg havde forestillet mig. Jeg har også fået nye møbler i køkkenet og i spisestuen. Jeg
elsker at spise ved det nye spisebord, tro mig, kaffen smager meget bedre nu, end tidligere.
Har du ikke lyst til at besøge mig i mit gamle-nye hjem?
Jeg håber snart, vi ses og kan drikke kaffe og spiser kage til hos mig.
Kærlig hilsen
Eva

Vagy:

II.
Budapest, d. 10. april 2013
Kære Linda!
Det er længe siden vi har set hinanden. Men jeg håber snart, vi kommer til det. Jeg skriver
nemlig, fordi min datter skal giftes og jeg vil gerne invitere dig og din familie til brylluppet den 17.
juli 2013.
Vi er i fuld gang med forberedelserne; du kan tro, jeg har meget at tænke på. Vi har lavet en
gæsteliste, lige nu er vi i gang med at sende indbydelserne. De unge har snakket med præsten og har
fået tid til den store begivenhed. Min datter og mig har kigget på en del restauranter, og endeligt har vi
fundet en lille hyggelig sted, vi synes, alle vil elske. Vi har valgt menuen (naturligvis har vi også tænkt
på vegetarer, som dig). Men der er stadig meget, vi skal nå. Heldigvis har vi tid nok, men jeg er sikker
på, at vi først bliver færdig i sidste øjeblik.
Der er rigtig mange traditioner til et ungarsk bryllup, og i mange familier spiller de en ret stor
rolle. Min datter er desværre ikke glad for sådan nogle traditioner, som at stjæle bruden, danse
brudedans og feje penge fra gulvet. Derfor kommer du ikke til at opleve dem.
Jeg vil gerne bede dig om at give besked om du/I kan være med snarest muligt. Hvis du/I
kommer, kan jeg hjælpe med at finde hotel til jer.
Jeg glæder mig til at se dig/jer til den store begivenhed.
Mange hilsener
Maria

3. Olvasáskészség

1. Hol és mikor lehet tréningezni Margaretával nyaranta?

(5 pont)

A Fælledparkenben, júniusban, júliusban és augusztusban, heti 4
alkalommal.
2. Mennyibe kerülnek a foglalkozások?

(2 pont)

Nyáron ingyenesek, télen csekély tagdíjat kell fizetni.
3. Kik vesznek részt a foglalkozásokon?

(6 pont)

Fiatalok és öregek, soványak és kövérek, leginkább nők, de vannak
férfiak is.
4. Mikor és hogyan indult a mozgalom Dániában?

(4 pont)

12 évvel ezelőtt, amikor Margareta Koppenhágába költözött. Két svéd
lány társaságában elvégzett egy kurzust, amely feljogosítja a
foglalkozások vezetésére.
5. Mit mesél Margareta magáról és az egyesületről?
Ő és a szervezet is Svédországból származik. Az egyesület éppen most
ünnepli fennállásának 30. évfordulóját, a svédek 96%-a ismeri, és több
mint 400.000 tagja van. Részlegei vannak külföldön is (Norvégiában,
Finnországban, Belgiumban, Luxembourgban, Franciaországban és
Nagybritanniában): Dániai meghonosításában Margareta is szerepet
vállalt.

(8 pont)

