1. Olvasáskészség

1. Milyen fesztivál lesz Rodostóban, hány évvel ezelőtt volt az első,
mikor kezdődik és hány napig tart?
1.
2.
3.
4.

Cseresznyefesztivál (1)
50 évvel ezelőtt (1)
Június 10-én kezdődik (1)
3 napig tart (1)

2. Hol lesz a megnyitó, ki mond beszédet, és milyen műsorok lesznek
utána?
5.
6.
7.
8.

(3 pont)

Este 9 órától reggelig (1)
koncertek (1)
híres művészek (1)

6. Mivel ér véget a fesztivál?
20.

(4 pont)

Korán reggel (1)
birkózás (1)
Délben (1)
néptáncegyüttesek műsora (1)

5. Mettől meddig és milyen programok vannak esténként, kik a fellépők?
17.
18.
19.

(4 pont)

A tengerparton (1)
vitorlásverseny kezdődik (1)
Cseresznyeverseny (1)
Fotókiállítás (magyar művész kiállítása) megnyitása (1)

4. Mikor és milyen programok vannak a fesztivál utolsó napján?
13.
14.
15.
16.

(4 pont)

Az általános iskola előtt (1)
az iskolaigazgató mond beszédet (1)
A diákok (tanulók) folklór előadást (bemutatót) tartanak. (1)
Ejtőernyős ugrások lesznek (a kikötőben) (1)

3. Hol és milyen programok lesznek másnap?
9.
10.
11.
12.

(4 pont)

A vitorlásverseny díjátadásával (1)

(1 pont)

2. Közvetítés

1. A konferencia időpontja, az érkező személyek
1.
június 5-8 között
2.
Aysel, a férje és a fia

(2 pont)

2. Szállodafoglalás: napok és szobák száma, személyek
3.
7 nap (1 hét), 1 db. 3 ágyas szoba
4.
két felnőtt, 1 gyerek

(2 pont)

3. A szállás helye, ára
5.
a konferenciához közel
6.
egy napra (éjszakára) 50-60 euronál ne legyen több (ne
legyen drága)

(2 pont)

4. A szállás megközelíthetősége
7.
legyen közel a közösségi közlekedéshez vagy metróhoz

(1 pont)

5. A szoba minősége, annak indokai
8.
zajtól messze (csendes), (mert) zenét kell hallgatnia
9.
légkondicionált, nem szereti a meleget

(2 pont)

6. A konferencia utáni program
10. megnézik Budapest műemlékeit, túristalátványosságait

(1 pont)

3. Íráskészség

Budapeşte, 04.12.2011
Sayın Müdür Bey,
Budapeşte Ekonomi Üniversitesinin öğrencisiyim. Şimdi üçüncü sınıfta okuyorum. İki yıl
sonra üniversiteden mezun olacağım. Öğrenimimi bitirdikten sonra Türkiye ve Macaristan
arasındaki ticari ilişkilerle meşğul olmayı düşünüyorum. Bir yıldır Macaristan’da Türkçe
öğreniyorum. Haftada iki gün ikişer saat dersim var. Türkçe’mi geliştirmek ve pratik yapmak
için İstanbul’daki dil okulunuzun Türkçe kursuna katılmak istiyorum. Benim için en uygun
zaman temmuz veya ağustos aylarıdır. Acaba, bir aylık kurs için ders kitapları dahil ne kadar
ödemem gereklidir? Dil okulunuzun öğrenci yurdu var mı? Eğer yoksa, dil kursu süresinde
kalabileceğim, okula yakın, fiyatı uygun bir konaklama yeri önerebilir misiniz?
Yardımlarınız için teşekkür eder, saygılarımı sunarım
Anna Horváth

