DÁN B2: KÖZÉPFOK BESZÉDÉRTÉS (GÉPI HANG)
MEGOLDÓKULCS
Válaszoljon az alábbi kérdésekre magyarul, a hallott szöveg alapján!

20 pont

1. Mit jelez a csengő csalogató hangja?
A fagylaltos autó
érkezését, (amint megáll a ház előtt.)

2 pont

2. Hogyan lett Orlából fagylaltárus?
Véletlenül.
A munkaközvetítő küldte a fagylaltraktárba.

2 pont

3. Miért nem változtatna Orla semmi pénzért foglalkozást?
Élvezi,
hogy árusítás közben mosolygó emberekkel,
boldog gyerekekkel találkozik,
és büszke arra,
hogy jó minőségű fagylaltot árul.

5 pont

4. Mi tetszett Orla gyerekeinek a fagylaltárusító utakon?
Az, hogy annyian odajöttek hozzájuk,
a felnőttek foglalkoztak velük,
és sok más gyerekkel
is találkoztak.

4 pont

5. Mivel foglalkozik Orla délelőttönként?
Felújítja a házát.
Jelenleg a konyhát és
a nappalit.

3 pont

6. Mit szól Orla felesége férje munkájához és miért?
Elégedetlen
Orla munkabeosztásával,
mert Orla déltől késő estig dolgozik,
így kevés időt tölthetnek együtt esténként.

4 pont

SZKRIPT
Den lokale ismand

Vi kender alle lyden af den fristende klokke, når den populære isbil parkerer foran vores hus med
lækre kolde fristelser. Men hvordan er det at sidde bag rattet i den blå isbil – og hvem er manden, der lokker
os alle med is?
I 30 år har Hjem-IS’ klokker fyldt danskernes liv med familiehygge, børnelatter og isoverskæg. Og i
17 år har 57-årige Orla siddet bag rattet i Danmarks mest kendte isbil. Men at han skulle blive ismand var
ikke noget, han nogensinde havde forestillet sig. Det var en af disse tilfældigheder i livet, der næsten får en
til at tro på skæbnen. Da han stoppede med at arbejde i butik, blev han sendt ud til Hjem-IS-depotet af
arbejdsformidlingen. Det var ikke et sted, han havde forestillet sig at arbejde.
I dag har Orla ingen planer om at skifte rollen som ismand ud. Han kan ikke forestille sig, at han
kunne have været endt et bedre sted. At møde alle de mennesker han gør, der altid har et kæmpe smil på
læben, når han kører ned ad deres vej, er en meget speciel oplevelse. Det er derfor han holder så meget af at
køre rundt og sælge is på denne måde – og selvfølgelig fordi han er stolt over at sælge kvalitetsis.
Især øjnene på de glade børn er med til at gøre Orla glad for sit job. Han holder meget af børn, og det
er ingen hemmelighed, at han glæder sig til at få børnebørn, så han kan forkæle dem med is, som han har
gjort med sine børn. De var faktisk med rundt på hans ture som børn, og det var de meget glade for, for der
kom jo altid så mange glade mennesker hen til dem. De voksne hyggede om dem, og de mødte mange andre
børn på deres rute.
Kun hans kone er ikke helt tilfreds med Orlas arbejde, fordi arbejdstiderne er lidt skæve. Når han
arbejder fra middag til sent på aftenen i hverdagen, giver det ikke så meget tid sammen om aftenen. Men så
tager han revanche i weekenden, hvor familien hygger sig sammen. Ellers bruger Orla sine formiddage i
hverdagen på at renovere hus. Det er nu køkken og stue, der skal istandsættes. Så der ligger en masse
arbejde i det.

