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VII. Szfmozissal rendezd sorba

szOvscalrorAs

a humoros tiirt6net mondatait!Az els6 kett6 6s az utols6 mondat a hely6n

van.
Csoda a m.oziban
S6fr6ny moziba megy, 6s rneglepetten tapasztalja, hogy mellette egy kutya til. A kutya elm6lyiilten n6zi
a filmet, a vidSm jelenetekndl nevet, a szomorf akn6l sirva fakad.
..... - lgen, mi6rt?
.....- Ugye rnaga is...?

..... Eload6s ut6n kiv6ncsian kisdri ahazafele tar16 kutydt.
..... - Magrid ez akutya? - sz6lftja meg.
..... Az eb bernegy egy hdzba, hol a kapualjban egy f6rfi v6rja.
..... - Mit l6ttak?
..... - Ez fantasztikus, mellettem iilt a moziban, 6s vdgigndzte a filmet. A vid6m jelenetekndl nevetett, a
szomortakn6l sfrva fakadt.
..... - Csod6lkozom... - mondja a gazda.
..... - A h6bor{i 6s b6k6t.
10. - HAt persze. Hiszen amikor olvasta, nagyon unta a regdnyt.

V[I.

Olvasd el figyelmesen a szdveget, majd v6gezd el a feladatot!
Ondletrajz
Edesap6rn 6s 6desany6m 25 6vvel ezelott m6jus 3-6n kotott h6zass6got P6csett. Az eski.ivojiik ut6n
anyuk6m Szosztftydr J6zsefn6 n6ven v6lt ismerlt6 Zalaegerszesen, mivel 6tkoltoztek. Pdcsen m69 Kov5cs
Zsuzsa volt, de az eskijvo ut6n felvette apuk6m nev6t. En m6r itt szi.ilettem, 6ppen az 1 . hinass6gi 6vfordul6juk napj6n.
El6szor a Kov6cs utca 5.-ben laktunk, de az iillalilnos iskola megkezd6se el6tt fj lak6sba koltrjzttink, a
Vas utca 4.-be. Innen jhtam 4 6vig a Fehdr Altal6nos Iskol6ba. A m6sodik 4 evet a Piros Altal6nos
Iskol6ba jrirtam, mivel a Kalap utcilba koltciztiink. Mdg innen jirtam a Kdk Gimn fniumba, ahol angolt 6s
n6metet tanultam, de drettsdgizni mar a Kerek t6r 112.-b6l indultam. A kozdpiskola ut6n, a fov6rosi
Vakolat koz 3.-ba koltoztern, mivel aNagy Egyetemen kezdtem tanulni. Itt j6r1am olasz 6s spanyol nyelvtanfolyamokrais. Az egyetern harmadik 6v6ben szereztem meg a koz6piskol6s nyelvekbol a kozdpfokir

nyelvvizsgSt,

A ny6ron olasz 6s spanyol nyelvtertileten dolgoztam, de k6nytelen voltam azokat

a

nyelveket haszn6lni, melyekbol nyelvvizsg6ztam, mivel a helyi nyelveken k6ptelen vagyok megsz6lalni.
A tanulm6nyairn befejez6se ut6n vissza fogok koltozni sziileim lak6s6ba, s a v6rosban szeretndk dolgozni mint orvos.
2007. febru6r 1 5.
Szosztfiyhr Dumrilka

Tiiltsd ki az adatlapot a fenti iin6letrajz alapj6n!

IX. Olvasd el figyelmesen a szdveget, majd vrilaszolj a k6rd6sekre!
"6n csak a hazdntat szeretem"

Miksz6th K6lm6n

A legnagyobb emberi drtdkekkel 6s szdpsdgekkel szi.il6foldje aj6nddkozta meg. A nepszeretet, a szomszdd n6p megbecsiil6se, a tiszta fenyihazaszeretet itt v6lt holtig taft6 kincsdvd. Ldlekben soha sem szakadt el sziilololdj6t6l. A gyermek6vek donto hat6st gyakoroltak Miksz6th ir6i szeml61et6re.
Egyiitt j6tszott a falubeli parasztfiirkkal, veliik tanulta a helyi iskol6ban a betiivet6st. Gyermekkor6,ban
legszivesebben a szklabonyai kov6csmrihely kdzel6ben tart6zkodott, ahol a vfuakozo parasztok beszdlget6s6t kiv6ncsi drdeklod6ssel liallgatta.

A kis Miksz6th K61m6n gyakran megaz iskol6b6l is elcsavargott, annyira vonzolla a kovdcsmiihely
el6tt elhangzott tcjrt6netek, mes6k varazsa. Ha kdsobb visszat6rl sztilofaluj6ba, a dolgos parasztok kozd

