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II. SZÖVEGALKOTÁS 
Érvelés 
Korunkban terjed egy olyan mozgalom, amely igyekszik a kapkodó, türelmetlen életmóddal szembe-

szegülve az olvasásban is lelassítani a tempót. Ez a lassú olvasás (slow reading) mozgalma. Követői ra-
gaszkodnak ahhoz, hogy elegendő időt szánjanak az irodalmi művek olvasására. Mit gondol a lassú olvasás 
mozgalmáról? Fejtse ki véleményét, érveljen a lassú olvasás mellett vagy ellene! Kifejtésében vegye figye-
lembe Márai Sándor idézett gondolatát, és hivatkozzon saját olvasmányélményeire is! 

Legalább 2–3 példát említsen! 
 
Áhítattal, szenvedéllyel, figyelemmel és kérlelhetetlenül olvasni. Az író fecseghet; de te olvass szűk-

szavúan. Minden szót, egymás után, előre és hátra hallgatózva a könyvben, látva a nyomokat, melyek a 
sűrűbe vezetnek, figyelni a titkos jeladásokra, melyeket a könyv írója talán elmulasztott észlelni, mikor előre-
haladt műve rengetegében. 

Forrás: Márai Sándor: Füveskönyv. 42. Az olvasásról. 36. o. Helikon Kiadó, 1997. 

10. feladat – fogalmazás  
Egy 2012-es felmérés szerint a tizenévesek 60%-a naponta internetezik, és kétharmaduk rendelkezik 
legalább egy közösségi oldalon saját profillal.  
10–12 mondatban fogalmazd meg a véleményedet erről a jelenségről! Mutasd be az internet, illetve a 
közösségi oldalak használatának legalább 2–2 előnyét, illetve hátrányát!  
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Я буду бігти в рукавичках весь 

чаc 我在那裡可以拿到號碼布?
(mandarin)// ナンバーカードはどこでもらえますか？(

Keresett kifejezés: triatlon 
A megadott keresési feltételek mellett nincs találat 
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akvarobik (fn) 
(Sport) Va (ált) (közh) (köz) vízitorna ♠ Va Akvarobik-tanfolyam. A Vojvodina sportközpontban (SPENS) mától 
fogadják azoknak a polgároknak a jelentkezését, akik a február 2-án kezdődő rekreációs tanfolyamokon szeret-
nének részt venni. A sportközpont fedett uszodáiban vízitánc- és úszótanfolyamokat szerveznek kezdők számá-
ra, a részvételi díj 1600 és 1900 dinár. (www.magyarszo.com) 
[szrb < ang] 
(→akv-, aerobik) 

baszket (fn) 
(Sport) Va (id) (közh) (biz) (ritk) kosárlabda 
[szrb < ang] 
(→baszketball, baszketballozik, baszketozik) 

blazina (fn) ~'k, ~'t, ~ja 
(Sport) Mv (id) (szak) (biz) tornaszőnyeg ?- Mv Tornánál máma a blazinán tornásztunk. 
[szln blazina 'dunna, takaró'] 

jaszlicski (fn) 
(Sport) Fv ( ) (szak) (biz) köténycsel ♥▫ Fv A félidő legszebb megmozdulása az volt, amikor Borbély jaszlicskit 
adott a hátvédnek. (f.n.) 
[szlk] 
(→jaszli) 

spartakiád (fn) ~ok, ~ot, (~ja) 
(Sport) Fv (ált) (közh) (vál) (ritk retr), Ka ( ) (közh) (vál) (ritk) nagyszabású sportünnepély ♠ 
Fv Ebben az évben iskolánk részt vett a járási spartakiádon. A felkészülésben sokat segített az, hogy a tanulók 
sportpályát létesítettek. (www.zsmsokolce.edu.sk) 

sportbázis (fn)~ok, ~t, ~a 
(Sport) Er (ált) (közh) (köz) sporttelep ♠ Er A helyi tanács és a község három közbirtokosságának összefogásá-
ból épült sportbázist adtak át július 18-án Csíkszentgyörgyön Borboly Csaba megyeitanács-elnök, György Jó-
zsef polgármester, Pál Vilmos Barna helyi plébános és Kézdi József közbirtokosság-elnök és a megyei labdarú-
gó szövetség alelnökének jelenlétében. (http://lapszemle.ro)♠ Er Tavaly kezdték el az ákosfalvi sportbázis építé-
sét, amelynek egyelőre csak az alapját öntötték le, de igyekeznek 2009 folyamán befejezni a projekttel.  
(http://lapszemle.rohttp:) 
[~rom bază sportivă ’ua’ ← bază ’bázis’ + sportivă (f) ’sporttal kapcsolatos, arra a célra szánt’]  
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1. скелет, 2. скелетон), Σκελετός,  
2. Χειμερινός αγώνας ταχύτητας με έλκυθρο) 
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(1) Už ar trăbuji d-a Spăla pă Hast oglindă, kă rău̯-j imąsă. 

  már cond kell aux.inf mos-inf acc def.art.prox.f tükör.nom conj nagyon-be piszkos.sg.f 

(2) Ar trăbuji să spăl kokotąrasta, kă-j ružinąsă. 

  cond kell conj mos.sg1 tükör.def.art.prox.f mert-be retkes.sg.f 

(3) Ar trăbi să spăl šćiklasta, kă plină-j dă muskuľală. 

  cond kell conj mos.sg1 tükör.def.art.prox.f mert teli.sg.f-be conj piszok 
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