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SZÖVEG

I.
Interviewer: Lieselot, kun je ons vertellen wat AFS is?
Lieselot: AFS is een niet-commerciële organisatie, die je jaarprogramma, met veel activiteiten biedt naar
veel verschillende landen. Je gaat in het land naar de middelbareschool.
I: Wat doe je als AFS-student?
L: Als AFS-student verblijf je een schooljaar lang bij een vrijwillig gastgezin in het buitenland. Je draait
mee als volwaardig lid van het gezin, en gaat naar een middelbare school in je omgeving.
I: Hoe wordt jouw reis geregeld?
L: AFS regelt de heen- en terugreis voor je en boekt uitsluitend bij betrouwbare luchtvaartmaatschappijen.
I: Heeft er ooit een buitenlander bij jullie gewoond?
L. Ja, wij hebben tot nu toe twee AFS-studenten in huis gehad. De eerste was een meisje uit Thailand.
Voor haar en voor ons was het in het begin wel even wennen. Ze kwam in een land met allemaal reuzen
en met een grote mond.

II.
Het huren van een fiets is handig als u verder van huis wilt gaan fietsen. U kunt terecht bij één van de vele
fietsenwinkels en op een groot aantal treinstations. De huurprijzen van een fiets verschillen nogal per
bedrijf. Een normale fiets en/of kinderfiets kost minimaal circa 5,00 euro per dag of 25,00 euro per week.
De huur van een kinderzitje is minimaal ongeveer 3,00 euro per dag of 9,00 euro per week. Meestal moet
u bij de huur van een fiets een borgsom betalen en u legitimeren. Het is aan te raden de huur van een fiets
vooraf telefonisch te reserveren. Indien u per e-mail reserveert, vraag dan om een bevestigingsmail retour.
Het is belangrijk, dat u altijd eerst de fiets controleert voordat u wegrijdt. Een zorgvuldige inspectie van
de remmen en banden voorkomt dat u tijdens uw tocht voor verrassingen komt te staan.
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MEGOLDÁS:

I. Válaszoljon magyar nyelven az alábbi kérdésekre? (10 pont)
1, Mit kínál az AFS? (3 pont)
1. egy éves középiskolai programot (1 pont)
2. különböző országokba (1 pont)
3. sok tevékenységgel (1 pont)
2, Hol lakik egy AFS diák? (2 pont)
4. önkéntes (1 pont)
5. családoknál (1 pont)
3, Hova jár iskolába egy AFS diák? (2 pont)
6. környékbeli (1 pont)
7. középiskolába (1 pont)
4, Hol foglalja le az utat az AFS? (2 pont)
8. megbízható (1 pont)
9. légitársaságoknál (1 pont)
5, Honnan származott Lieselotték vendége? (1 pont)
10. Thaiföldről (1 pont)

II. Töltse ki a táblázatot a szöveg tartalmának megfelelően magyar nyelven! (10 pont)
Kerékpárkölcsönzés
Helye:
Ára:
Kölcsönzés feltétele:
Foglalás módja:
Indulás előtt
ellenőrizni kell:

Hasznos lehet, ha biciklizni akarunk
kerékpárbolt
vasútállomás
minimum kb. 5 euró egy napra
25 euró egy hétre
kaució
igazolvány/legitimáció
telefonon
e-mailben
féket
gumikat

0 pont
(2 pont)
(2 pont)
(2 pont)
(2 pont)
(2 pont)

