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Egy kis szórakozás Magyarországon 

Ajánlott A2 nyelvi szintre. Recommended on language level A2. 

Olvassa el az alábbi programlehetőségeket! Húzza alá, hogy mi a fontos információ Ön szerint a 

szövegekben! (A szövegek eredeti, nem könnyített szövegek, melyeknek csupán lényegi üzenetét 

szükséges megértenie. Ezért ne legyen csalódott, hanem próbálja megcsinálni a feladatot! Meglátja, 

nem is nehéz.) 

Read about the following entertainment possibilities. Underline what you think it is important in 

the textes. (These are original textes, which means you only need to understand the main messages 

of them not the full text. So don’t be upset, try to make the exercise! You will see, it is not so 

difficult.) 

2014 a körte éve lesz a Budapesti Pálinka Fesztivál történelmében. 

A meggy, a szilva és a barack után most a körte kerül sorra, mivel az év pálinkája sorozatban is 

találunk körte párlatot. 

2014. május 15-18-án újra az eredeti helyszínen, a Városháza parkban várja pálinkakóstolásra a 

közönséget a Pálinkafesztivál közel harminc kiállítója. 

 

Újra Budapesten André Rieu, a keringő király. A világhírű hegedűművész és a Johann Strauss Zenekar 

2014. május 31-én 20.00 órakor lép a Papp László Budapest Sportaréna színpadára. 

André Rieu hegedűművész budapesti koncertje most is elvarázsolja és elkápráztatja majd az 

operettek és a walzerek zenei világát szerető közönséget. 

 

Ha azt írjuk hogy 'metál' akkor már sokan gondolnak rájuk, de ha azt írjuk 'METÁL' akkor már nincs 

mellébeszélés, az Iron Maidenről van szó, jelen esetben pedig arról, hogy a stílus egyik, ha nem a 

legmeghatározóbb bandája 2014. június 3-án ismét a magyar közönségre szabadítja a galopp témák 

legjavát, a metál himnuszok netovábbjait és persze Eddie-t! Mindez Budapesten a Papp László 

Budapest Sportarénában. 

 

2014. május 31. és június 1. között újra beveszik a bringások az eplényi Bringarénát. A tavaly debütált 

Eplény Kupa verseny időpontjában ezúttal összesen négy kerékpáros és számos családi program várja 

az érdeklődőket. 

 

Portugál 
Egy tér (falu: Irgács), melyben látszólag megtörténnek a dolgok jelentős amplitúdó nélkül. A hétfő 
hétfő, a nyár nyár, a kocsma - kocsma, s ez így lesz akkor is, ha elmúlik az élet, tehát a hétfő története 
hétfői, a nyár csúcspontja a céllövölde, szabadsága a strand, a kocsma, a sör, a foci, az ismétlődő 
dialógok szegényes változatai stb. 
A fordulatos, nagyon mai vígjáték másfél évtizede tartozik a budapesti Katona József Színház 
legsikeresebb előadásai közé. 
2014. május 15. Az előadás hossza: 2 óra 30 perc, egy szünettel.  
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Egészítse ki a következő mondatokat!  

Complete the following sentences. 

2014-es magyarországi programok 

A Papp László Budapest Sportarénában a nyár elején __________________________ koncert lesz. 

A Pálinka Fesztivál központi gyümölcse ebben az évben ________________________ lesz. 

Biciklis programra ____________________ és ________________________ között tudunk menni. 

A Katona József Színházban a _________________________ című darabot nézhetjük meg. 

Andre Rieu foglalkozása ____________________________. 
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Megoldás / Solution 

2014 a körte éve lesz a Budapesti Pálinka Fesztivál történelmében. 

A meggy, a szilva és a barack után most a körte kerül sorra, mivel az év pálinkája sorozatban is 

találunk körte párlatot. 

2014. május 15-18-án újra az eredeti helyszínen, a Városháza parkban várja pálinkakóstolásra a 

közönséget a Pálinkafesztivál közel harminc kiállítója. 

 

Újra Budapesten André Rieu, a keringő király. A világhírű hegedűművész és a Johann Strauss Zenekar 

2014. május 31-én 20.00 órakor lép a Papp László Budapest Sportaréna színpadára. 

André Rieu hegedűművész budapesti koncertje most is elvarázsolja és elkápráztatja majd az 

operettek és a walzerek zenei világát szerető közönséget. 

 

Ha azt írjuk hogy 'metál' akkor már sokan gondolnak rájuk, de ha azt írjuk 'METÁL' akkor már nincs 

mellébeszélés, az Iron Maidenről van szó, jelen esetben pedig arról, hogy a stílus egyik, ha nem a 

legmeghatározóbb bandája 2014. június 3-án ismét a magyar közönségre szabadítja a galopp témák 

legjavát, a metál himnuszok netovábbjait és persze Eddie-t! Mindez Budapesten a Papp László 

Budapest Sportarénában. 

 

2014. május 31. és június 1. között újra beveszik a bringások az eplényi Bringarénát. A tavaly debütált 

Eplény Kupa verseny időpontjában ezúttal összesen négy kerékpáros és számos családi program várja 

az érdeklődőket. 

 

Portugál 
Egy tér (falu: Irgács), melyben látszólag megtörténnek a dolgok jelentős amplitúdó nélkül. A hétfő 
hétfő, a nyár nyár, a kocsma - kocsma, s ez így lesz akkor is, ha elmúlik az élet, tehát a hétfő története 
hétfői, a nyár csúcspontja a céllövölde, szabadsága a strand, a kocsma, a sör, a foci, az ismétlődő 
dialógok szegényes változatai stb. 
A fordulatos, nagyon mai vígjáték másfél évtizede tartozik a budapesti Katona József Színház 
legsikeresebb előadásai közé. 
2014. május 15. Az előadás hossza: 2 óra 30 perc, egy szünettel.  

 

A Papp László Budapest Sportarénában a nyár elején Iron Maiden koncert lesz. 

A Pálinka Fesztivál központi gyümölcse ebben az évben a körte lesz. 

Biciklis programra 2014. május 31. és június 1. között tudunk menni. 

A Katona József Színházban a Portugál című darabot nézhetjük meg. 

Andre Rieu foglalkozása hegedűművész. 


