1. Közvetítés

Az ohridi éttermeknek különleges bájjal és hangulattal rendelkeznek, ahol a hagyományok, a
kultúra, a természet szépségei, és az udvarias kiszolgálás összekapcsolódik.
Ohrid Macedónia déli részén található, az Ohridi tó partján. Fennmaradt a régi, történelmi
városközpont, s mindenfelé több évszázada épített csodálatos kolostorokat, templomokat és
emlékműveket láthatunk.
Az ohridi konyha legismertebb specialitása az ohridi pisztráng. Ezt a halat az ohridi halászok
a tóban fogják, ezért mindig friss. A hal mellé a legjobb borokat ihatjuk. A macedónok, a
többi mediterrán néphez hasonlóan szívesen fogyasztanak zöldségféléket. Szintén szívesen
esznek édességet, süteményeket. Az étkezés után okvetlenül török kávét isznak.
A pincérek kedvesek, türelemmel válaszolgatnak a vendégek kérdéseire. Az étlapot macedón,
angol, német, orosz, sőt még szerb nyelven is elolvashatjuk. Így mindenki önállóan döntheti
el milyen ételt, és italt szeretne rendelni.
A macedónok mindig jókedvűek, szívesen szórakoztatják az embereket érdekes történetekkel.
Az ízletes ételek és italok mellett az éttermekben gyakori a zene is (élő zene). A macedónok
szeretnek énekelni, zenélni. A legismertebb macedón népi hangszerek a nagydob (üstdob), a
harmonika és a trombita.
A legjobb éttermek az Ohridi tó partján találhatóak. A vendégek gyönyörködhetnek a békés
kék víz látványában. Estefelé, amikor szép az idő, a látogatók megcsodálhatják a naplementét.
A nagyobb éttermekben gyakran szerveznek lakodalmakat, érettségi találkozókat.

2. Íráskészség

I.
Драга Милице,
извињавам се на дугој паузи шти ти се нисам јављала, али имала сам озбиљан разлог за
то. Ја сам се преселила у други стан. Мој бивши стан је био у старој згради, налазио се
на десетом спрату. Имали смо лифт, али се он често кварио, па се дешавало да сам се
морала пешке попети на десети спрат. Осим тога, мој стари стан је био јако далеко од
мог радног места. Због тога сам одлучила да ћу тражити нови стан. Стан сам нашла
преко огласа на интернету. Мој нови стан се налази у центру града у једној стамбеној
згради на другом спрату. У близини има неколико паркова. Стан је двособан. Када се
уђе, прво наилазимо на мало предсобље, ту се могу оставити капути и ципеле. Право
напред је дневна соба са великим прозорима и терасом. Одмах сам посадила цвеће и
купила велики телевизор, кауч, две удобне фотеље и полице за књиге. То ми је
омиљена просторија, јер је највећа, најсветлија. На десној страни се налази спаваћа
соба. Она је мало мања, али је лепа. Лево се налази купатило где сам купила огромно
огледало и веш машину. У кухињу се улази из дневне собе. Сеоба је била огроман
посао, много су ми помагали моји другови и колеге са посла. Обећала сам им да ћу
следеће недеље организовати журку за усељење, на коју и тебе позивам. Дођи у петак
око 7 сати увече, биће весело друштво.
До скорог виђења ти шаљем много поздрава
У Будимпешти, 05. августа 2012.
Александра

Vagy:

II.
Драги Петре,
желим да ти опишем једам узбудљив и леп догађај на којем сам учествовао прошле
недеље. Наиме, био сам позван на венчање и на свадбено весеље. Када си био код мене,
упознао си моју сестру од стрица, Милану. Она се удала за свог момка са којим се већ
забављала три године. Пошто ми је Милана блиска рођака, замолили су ме да будем
кум. Кум је јако важан на венчању, па сам се ја јако обрадовао. Млада и младожења су
планирали и грађанско и црквено венчање. Грађанско венчање су обавили у градској
кући, а црквено у највећој цркви нашег града. На венчање су били позвани многи гости,
родбина младе и младожење, њихови пријатељи, колеге са посла, чак и комшије. Након
церемонијала следило је свадбено весеље. На свадбу су били позвани само рођаци и
најближи пријатељи, али и овако нас је било осамдесеторо. За свадбу су родитељи
младог пара изнајмили један велики ресторан. Вечера је била одлична, било је разних
укусних јела од супе до колача. Најсмешнија је била једна старија рођака која је донела
са собом и пластичне кутије да понесе храну и кући. Ми смо се много смејали том
призору. Након вечере следила је забава све до зоре. оркестар је свирао и народну и
модерну музику. Ја сам много плесао и певао, баш сам се добро провео. Надам се да ћу
имати прилике да будем позван још на многе свадбе. Када се ја будем женио и ја желим
организовати велико весеље! Да ли си ти већ размишљао о томе какво би ти венчање
желео за себе? Волео бих да ми напишеш какви су код вас свадбени обичаји!
Прими много поздрава
У Будимпешти, 21. децембра 2012.
Милош

3. Olvasáskészség

1. Miben segít a sport?

(3 pont)

Az egészség megőrzésében, erősíti az immunitást, növeli a kitartást
(állóképességet).
2. Hol tartották az első Olimpiát?

(2 pont)

A peloponészoszi szigeten Olimpia városában.
3. Mit szimbolizál az olimpiai öt karika?

(4 pont)

Az öt kontinenst: Afrika, Ázsia, Európa, Amerika, Ausztrália.
4. Mi Igor kedvenc sportága és kinek drukkol?

(2 pont)

A labdarúgás, ő a Partizannak szurkol.
5. Mi az oka sokszor a családi vitának?

(1 pont)

Az apa és Igor más-más csapatnak szurkolnak. (apa – Crvena
zvezda, Igor – Partizan)
6. Melyik sportágakat szereti Darko?

(3 pont)

A vízi sportokat szereti: vízilabda, úszás, evezés.
7. Milyenek a vízilabdaedzések?

(2 pont)

Fárasztóak és nehezek.
8. Mi Milan kívánsága (álma)?

(2 pont)

Szeretné, ha Szerbia labdarúgó világbajnokságot nyerne.
9. Melyik sportágat kedveli Milica és mi ennek az oka?

(3 pont)

A kosárlabdát, mert ott magas férfiak játszanak, és neki a magas
férfiak tetszenek.
10. Mi Milan véleménye az édesanya hobbyjáról?

(2 pont)

A hegymászás egészséges, mert a friss levegőn tartózkodunk.
11. Mit láthatunk a természetet járva?
Tavakat, folyókat, erdőket, síkságokat, állatokat láthatunk.

(1 pont)

