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MODELLSZÖVEGEK ÉS GYAKORLATOK
A 4. FEJEZETHEZ
Model texts and exercises to Chapter 4
MODELLSZÖVEGEK • Model texts
1. Öt ember, aki Magyarországon él. Nézze meg a térképen, hol vannak ezek a városok: Lenti, Kaposvár, Budapest,
Monor, Hosszúhetény! • Five people who live in Hungary. Look for these cities on the map: Lenti, Kaposvár, Budapest, Monor, Hosszúhetény.
2. Olvassa el és hallgassa meg az 1–5. szöveget! Jelölje meg, ami Önre is igaz! Ezeket a mondatokat a saját szövegében is használhatja. • Read and listen to texts 1 to 5. Mark what is true for you. You can use these sentences in your
own text.

Dél-Dunántúl
Nagyon szeretem
a várost.
a szüleim és a nagymamáim
a város szélén
van egy nagy kertjük
a szüleimmel
elmegyünk a komolyzenei
fesztiválra
sétálóutca
szök kút
a barátaival
szeretek a dombokon és
az erd kben kirándulni

1. Sára: Most a szül városomról, Kaposvárról mesélek,
ami a Dél-Dunántúl központja. Nagyon szeretem a várost,
mert most is itt élnek a szüleim és a nagymamáim. Egy
családi házban laknak a város szélén, van egy nagy kertjük. Kaposvár nem nagy város, hatvanezer ember lakik itt.
A város gyorsan fejl dik. Híres a színház, van egyetem,
modern kórház, néhány múzeum, kávézók és új zeneház
is. A szüleimmel minden nyáron elmegyünk a komolyzenei fesztiválra. A sétálóutca és a f tér szép és barátságos,
rengeteg a szök kút. Szerintem a tömegközlekedés nem
rossz, sok új busz jár a városban. Lehet sportolni, az öcsém
rendszeresen fut a sportpályán a barátaival. Van egy nagy
uszoda is. Szép a környék, nagyon szeretek a
uszo
dombokon és az erd kben kirándulni.
dom
Southern Transdanubia

I love the town. / I like
the town very much.
my parents and Grandmas
on the outskirts of the city
they have a big garden
with my parents
we go to see the festival of
classical music
pedestrian street
fountain
with his friends
I like hiking in the hills and
in the woods.
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2. Gerg : A városomban, Budapesten, körülbelül
kétmillió ember él. Minden van itt, ami egy modern
nagyvárosra jellemz : kiváló éttermek, plázák, múzeumok, színházak, jó kocsmák. A közlekedés elég megbízható és gyors.
Természetesen vannak problémák is. Például a
közbiztonság nem mindenhol jó, de ez szerintem
minden nagyvárosban így van. Az életszínvonal elég
magas, de sajnos a kórházak állapota nagyon rossz.
Miért jó Budapesten lakni? Szerintem azért, mert a
városban mindig sok jó kulturális program van.
Nagyon szeretek színházba járni, minden hétvégén legalább egy színdarabot megnézek. A másik
hobbim a túrázás. Gyakran kirándulok a Budai-hegyekben. Egy jó színdarab szombat este és egy
10-15 kilométeres túra vasárnap – nekem ez az
ideális hétvége!

minden

everything

ami egy modern nagyvárosra jellemz

what is typical of a modern city

megbízható

reliable

közbiztonság

public safety

mindenhol

everywhere

minden nagyvárosban így van

this is the case in all big cities

életszínvonal

standard of living

a kórházak állapota nagyon rossz

hospitals are in a very bad shape

legalább egy színdarabot megnézek

I go and see minimum one theatre play

másik

other

nekem

for me, to me

3. Kata: Hosszúhetényben lakom. Ez egy kis falu Dél-Magyarországon, körülbelül 3000 ember él itt.
Én egy szép új házban lakom a férjemmel és a kislányommal.
A kislányom hétéves, és iskolába jár. Hosszúhetényben van egy
nagyon jó és viszonylag nagy iskola. Körülbelül 320 gyerek jár ide.
Gyönyör a környék, nagyon jó a közbiztonság, szerintem ez fontos.
A falu csendes és tiszta. Igaz, hogy Hosszúhetényben nincsenek
híres múzeumok, de van két kis múzeum: egy üvegmúzeum és egy
tájház. És van két ﬁne dining étterem is. És persze gyönyör erd k, nagyon szeretek itt túrázni. Az is jó, hogy
közel van Pécs, autóval 20 perc, de busszal is lehet utazni. A buszok elég gyakran járnak. Pécsen minden
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van: vannak jó színházak, mozik, kocsmák, kávézók, sok jó
étterem és múzeumok. Van egy kiváló könyvtár is, a Tudásközpont.
Hosszúhetény elég gazdag falu, ahol magas az életszínvonal. Vannak kulturális és sportolási lehet ségek. Lehet
például karatézni, kézilabdázni, focizni és persze kirándulni az erd ben. Van egy érdekes sportesemény is, a
Talicskaolimpia. Ez májusban van, és más országokból,
például Horvátországból, Németországból és Olaszországból is jönnek látogatók.

egy viszonylag nagy iskola
tájház
elég gazdag falu
sportesemény
Talicskaolimpia
látogató

a relatively big school
village museum
a fairly rich village
sporting event
Wheelbarrow Olympics
visitor

4. Boglárka: Monor egy kisváros Budapest mellett. Körülbelül huszonötezer ember lakik itt. Nagyon szép a környék,
de csak hétvégén csendes. Forgalmas utak vannak, sok a
busz, a vonat és a repül . Monor gyorsan fejl dik, nemsokára „okosváros” lesz. Ez azt jelenti, hogy mindenhol lesz
ingyen wiﬁ.
Van egy kis uszoda és egy nagy sportközpont. Van
egy könyvtár és zeneiskola. Vannak éttermek, kis szállodák, kávézók, bankok és nagyon sok bolt. Van négy
általános iskola és két középiskola, templomok és parkok. Sajnos mozi nincs, de van egy autósmozi.
Régen öt tó volt Monoron, ma csak egy van, a Kis-tó.
A tó nagyon szép és tiszta, sok kacsa úszik benne. Az
emberek futnak vagy kutyát sétáltatnak a tó körül.
Monoron van egy domb is, amit Strázsa-hegynek hívnak. Itt sok a pince. Sok külföldi és magyar turista jön
télen és nyáron bort kóstolni.

Budapest mellett
forgalmas út/utak
mindenhol lesz ingyen wiﬁ
régen öt tó volt Monoron
sok kacsa úszik benne
Az emberek kutyát sétáltatnak a tó körül.
domb
bort kóstolni

near Budapest
busy road/roads
there will be free wi-ﬁ everywhere
there used to be ﬁve lakes in Monor
a lot of ducks swim in it
People are walking their dogs around the lake.
hill
to taste wine
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5. Gyöngyi: A szül városom Lenti. Már régóta nem ott
lakom, de gyakran járok ott, mert ott él a családom. Lenti
egy kisváros Nyugat-Magyarországon, a magyar–osztrák–
szlovén–horvát határ közelében. A Wikipédia szerint hétezer-háromszáznegyvennyolc ember él itt, f leg magyarok, de vannak szlovének, németek és romák is.
Szeretek Lentiben lenni, mert – szerintem – nagyon nyugodt és csendes hely. Tiszta a leveg , vannak a környéken
dombok, nagy erd k, halastavak, sz l skertek, jó bicikliutak. Egyszóval: szép helyeken lehet kirándulni. Van egy
ismert gyógyfürd és energiapark is Lentiben. Nagyon jó,
hogy a fürd egész évben nyitva van reggelt l estig.
Sok vendég érkezik például Budapestr l vagy más magyar
városokból. És szívesen jönnek ide pihenni az emberek
a szomszéd országokból is. Ha Lentiben vagyok, én is gyakran megyek úszni, szaunázni, vagy csak üldögélni a gyógyvízben és barátokkal beszélgetni.
A horvátok és a szlovénok szeretnek Lentiben vásárolni
– f leg mert olcsó. Ezért vannak különböz boltok, szupermarketek, és csütörtökön és szombaton egy nagy piac is
van. Vannak kulturális lehet ségek, például színházi el adások, koncertek, kiállítások, mozi azonban nincs
Lentiben. Ha az emberek moziba akarnak menni, akkor sajnos egy másik városba kell utazni.
Nagyon szeretem Lentiben, hogy kicsi, és így mindenhova el lehet jutni gyalog vagy biciklivel. A városban
általában gyalog közlekedek, a sz l skertbe azonban biciklivel megyek, mert az kicsit messze van.

már régóta nem ott lakom
a határ közelében
f leg
halastavak
sz l skertek
a szomszéd országokból
csak üldögélni a gyógyvízben
különböz
mindenhova el lehet jutni gyalog
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I have not lived there for a long time
next to the border
principally, mainly
ﬁshing lakes
vineyards
from the neighbouring countries
just sit around in the thermal water (and relax)
di erent
you can go everywhere on foot
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3. Az öt ember tapasztalatai Magyarországon • Experience of ﬁve people in Hungary
a) Pozitív vagy negatív tapasztalat? Jelölje meg! • Is the experience positive or negative? Mark the right answer.
1. Szép helyeken lehet kirándulni:
2. Hosszúhetény elég gazdag falu:
3. Gyönyör a környék:
4. Szívesen jönnek ide pihenni az emberek a szomszéd országokból is:
5. A tó nagyon szép és tiszta:
6. Forgalmas utak vannak, sok a busz:
7. Az is jó, hogy közel van Pécs:
8. Tiszta a leveg :
9. A kórházak állapota nagyon rossz:
10. A városban mindig sok jó kulturális program van:

pozitív – negatív
pozitív – negatív
pozitív – negatív
pozitív – negatív
pozitív – negatív
pozitív – negatív
pozitív – negatív
pozitív – negatív
pozitív – negatív
pozitív – negatív

b) Ön szerint ki lakik a legjobb helyen? Miért? • Who lives at the best place? Why?

Szerintem
… lakik a legjobb helyen, mert …
.........................................................................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................................................

4. Öt ember, aki nem Magyarországon él. Nézze meg a térképen, hol vannak ezek a városok: Baku, Bécs, London,
Hága, Párizs! • Five people who do not live in Hungary. Look for these cities on the map: Baku, Vienna, London,
The Hague, Paris.
5. Olvassa el és hallgassa meg a 6–10. szöveget! Jelölje meg, ami Önre is igaz!
Read and listen to texts 6 to 10. Mark what is true for you.
6. Erika: Én Ausztriában, Bécsben élek. Sok barátom van
itt, és itt is dolgozom. Bécs nagyon szimpatikus város, szeretek itt élni. Nagyon sok történelmi emlék és szép épület
van a belvárosban. Körülbelül kétmillió ember él Bécsben.
Jó a közbiztonság, magas az életszínvonal, és vannak kulturális és sportolási lehet ségek is.
Egy szép kerületben, egy csendes utcában lakunk. A környék nyugodt és tiszta. Van a közelben bolt, óvoda, iskola,
kórház, gyógyszertár, posta és játszótér is. Szeretünk színházba és koncertre menni. A közlekedés jó, praktikus és
olcsó, a metró és a villamos is tiszta. A városban nem járok
autóval. Busszal, rollerrel és gyalog közlekedem.
Hétvégén sok család kirándul. Sok park, játszótér van
a városban, és a bécsi erd sincs messze.

sok történelmi emlék
egy szép kerületben
Szeretünk színházba és koncertre
menni.
a bécsi erd sincs messze

many historical monuments
in a nice neighbourhood
We like going to the theatre and to
concerts.
Vienna woods are not very far either
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7. Éva: Én Franciaországban, Párizsban élek. Tetszik, hogy Párizsban van sok praktikus közlekedési eszköz: metró, villamos, busz, elektromos kerékpár és roller. Szerintem a metrójegy
elég
drága. Általában busszal közlekedem, mert az kényelmes.
e
A lakóhelyemen sokat gyalogolok, mert minden közel van: a
zeneiskola,
a könyvtár, az uszoda, a piac, az élelmiszerbolt, az
z
orvosi
rendel , jó éttermek és borozók. Ha van egy kis id m,
o
futok
a közelben, vagy csak leülök egy parkban és nézem az
f
embereket.
Szeretek itt lakni. A franciák ritkán mennek külfölde
re,
r mert Franciaországban van minden: van tenger is és magas
hegyek
is, vannak szép parkok, kit n kávézók, éttermek, híres
h
múzeumok,
érdekes kiállítások és fesztiválok. Sajnos a közbizm
tonság
nem túl jó, de Párizs egy metropolisz.
t

zeneiskola
ha van egy kis id m
csak leülök egy parkban és nézem
az embereket
a franciák ritkán mennek külföldre

music school
if I have some time
I just sit down on a bench and look
at the people
French people rarely go abroad

8. Szabolcs: Én nem Magyarországon élek, hanem Hollandiában, Hágában. Szeretek itt élni.
Egyrészt mert biztonságos, másrészt mert nyugodt hely. Családi házban lakom, de kertem
sajnos nincs. Szerencsére a lakásban sok növény van.
Hágában sok a kulturális lehet ség és a közlekedés is kifejezetten jó. Gyakran járnak a
villamosok, a buszok és a vonatok is. Mivel rengeteg vonat jár, gyakran vannak problémák, de
az emberek általában humorral reagálnak. Sokat gyalogolok is, mert szeretek gyalogolni.
Á
Általában a csatornák mellett sétálok, és
m
mindennap próbálok legalább öt kilométert
g
gyalogolni. Biciklizni viszont nem szeretek
– pedig Hollandiában ez a legpraktikusabb
k
közlekedési eszköz. Csak az a baj, hogy Holllandiában nincsenek dombok, így sajnos nem
llehet kirándulni.

a közlekedés is kifejezetten jó
mivel
az emberek humorral reagálnak
gyalogolni
a csatornák mellett
a legpraktikusabb
Csak az a baj, hogy …
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transportation is also really good
as, since
people react with humour
go on foot, walk
next to the canals
the most practical, the handiest
The only problem is that …
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9. Gábor: Azerbajdzsánban, Bakuban élek. Baku egy történelmi város a Kaszpi-tenger partján, Európa és Ázsia
határán. 3 millió ember él itt. Mindenhol sok az ember, sok
az autó, sok a magas ház. A központ ezeréves. Nagyon szeretek itt sétálni, vagy egy kávézóban inni egy ﬁnom, forró
azeri teát. Van egy nagyon érdekes és különleges utca a
központban, sok régi bolttal és néhány galériával, az az utca a kedvencem. Baku nagyon
biztonságos város. Az emberek kedvebizt
sek, türelmesek, nyugodtak és barátse
sságosak. Sokan beszélnek oroszul, törökül és angolul is. Csak az a baj, hogy este
az éttermek és a bárok hamar bezárnak, tíz órakor mindenki megy haza. Én sajnos
nem a központban lakom, ezért busszal járok, de a közlekedés nem elég jó. A sok
autó miatt gyakran van dugó, nagy a zaj, és néha rossz a leveg . A városban kevés
a park, kevés a fa, mégis nagyon szeretek itt élni.

a Kaszpi-tenger partján

at the Caspian Sea (lit: ont he shore of)

10. Vali: Én nem Magyarorszáon the border between Europe and Asia
Európa és Ázsia határán
gon élek, hanem Angliában, Lona hot Azerbaijani tea
forró azeri tea
donban. Újságíró vagyok. Magyar
bars close early
a bárok hamar bezárnak
rádióm sorokban beszélek ar(tra ic) jam
dugó
ról, mi történik Nagy-Britanniáthe air is bad/unhealthy
rossz a leveg
ban.
mégis nagyon szeretek itt élni but I love living here
Nagyon szeretek Londonban
élni. London nagyon nagy város,
nyolcmillió ember lakik itt. Londonban
d b mindig
i di tö
történik
té ik valami.
l i SSok
kk
kulturális
lt áli esemény
é van, rengeteg
t k
koncert, színházi el adás és érdekes kiállítás. Így mindig sok jó programból tudok választani. Nagyon szeretek
színházba járni.
Én London központjában lakom, egy emeletes házban.
Kert sajnos nincs a házban, de közel van a Hyde Park, így
gyakran sétálok a parkban, és mindennap legalább kéthárom kilométert gyalogolok. Londonban nagyon sok park
és zöldterület van. Sok londoni fut és tornázik is a parkokban.
Londonban nagyon jó a közlekedés. Az utcánkban két
metrómegálló van, és sok autóbusz is jár. Sokan pedig
vidékr l vonattal járnak dolgozni Londonba.

Rádióm sorokban beszélek arról,
mi történik Nagy-Britanniában.
mindig történik valami
sok jó programból tudok
választani
zöldterület
Sokan vidékr l járnak dolgozni
Londonba.

I talk in radio programs about what is
happening in Great Britain.
there is always something going on
I can choose from many nice events/
programs
green area
Many people come to work to London
from the countryside / from other places.

37

4

Modellszövegek és gyakorlatok
Mod

6. Öt ember tapasztalatai külföldön • Experience of ﬁve people who live abroad
a) Pozitív vagy negatív tapasztalat? Jelölje meg! • Is the experience positive or negative? Mark the right answer.
1. Szerintem a metrójegy elég drága:
2. Sok kulturális lehet ség van:
3. Csak az a baj, hogy Hollandiában nincsenek dombok:
4. Londonban nagyon jó a közlekedés:
5. A közbiztonság nem túl jó:
6. Baku nagyon biztonságos város:
7. Sajnos nincs a házhoz kert:
8. Az a baj, hogy az éttermek már 10 órakor bezárnak:
9. A környék nyugodt és tiszta:
10. Londonban mindig történik valami:
11. Magas az életszínvonal:
12. Bécs nagyon szimpatikus város:

pozitív – negatív
pozitív – negatív
pozitív – negatív
pozitív – negatív
pozitív – negatív
pozitív – negatív
pozitív – negatív
pozitív – negatív
pozitív – negatív
pozitív – negatív
pozitív – negatív
pozitív – negatív

b) Ön szerint ki lakik a legjobb helyen? Miért? • Who lives at the best place? Why?

Szerintem … lakik a legjobb helyen, mert …

.........................................................................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................................................

7. Összegzés. Mi tetszik, és mi nem tetszik a városában? Készítsen listát a szövegek alapján!
What do you like and do not like in your city? Make a list based on the texts.
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Az tetszik a városomban, hogy …
Nagyon jó, hogy …

Az nem tetszik a városomban, hogy …
Az a baj, hogy …

mindig történik valami.

rossz a levegő.
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1. Hol laksz? Hol lakik? • Where do you live?
a) Egészítse ki a hiányzó szavakat! • Complete the missing words.
Hollandiában – szélén – utcában – házban – autóval – a központban – f városában – családi – anyukám
– a kislányommal

Hollandiában
, Hágában.
1. Én nem Magyarországon élek, hanem .......................................................
2. Londonban, Nagy-Britannia ....................................................... élek.
3. London központjában lakom, egy emeletes ....................................................... .
4. ....................................................... Nyugat-Magyarországon, Lentiben lakik.
5. Egy szép új házban lakom a férjemmel és ....................................................... .
6. Én sajnos nem ....................................................... lakom, így busszal járok.
7. ....................................................... házban lakom, de kertem sajnos nincs.
8. Egy szép kerületben, egy csendes ....................................................... lakunk.
9. A városban nem járok ....................................................... .
10. A szüleim egy családi házban laknak a város ....................................................... , és van egy nagy kertjük.
b) Hol lehet lakni? Olvassa el újra a mondatokat, és jelölje meg! • Read the sentences again and underline the words
and expressions that indicate where people can live.
2. Melyik szó hiányzik mindegyik mondatból? Ügyeljen a helyes alakra! • Which word is missing from all sentences?
Pay attention to the correct form.
1. Vannak kulturális és sportolási ................................................................. .
2.

Hágában sok kulturális ................................................................. van, és a közlekedés is kifejezetten jó.

3.

Vannak kulturális ................................................................. , például színházi el adások, koncertek, kiállítások.

4.

Vannak sportolási ................................................................. is: teniszpályák, uszodák és konditermek.

3. Melyik szó hiányzik? • Find the missing word.
a) Egészítse ki! Mindegyik mondatból ugyanaz a szó hiányzik. • Complete the sentences. The same word is missing
from all of them.
1. Szóﬁa mellett van egy nagy hegy, 2300 méter magas. Nagyon ......................................... ott kirándulni, sétálni, pihenni.
2. A központ ezeréves. Nagyon ......................................... ott sétálni, vagy egy kávézóban inni egy ﬁnom, forró teát.
3. A városban kevés a park, kevés a fa, mégis nagyon ......................................... itt élni.
4. És persze gyönyör ek az erd k, nagyon ......................................... itt túrázni.
5. Szép a környék, nagyon ......................................... a dombokon és az erd kben kirándulni.
b) Milyen szó vagy kifejezés (mondatrész) követi a hiányzó igét? Mi el zi meg? • Which word or expression (which part
of the sentence) follows the missing verb? What precedes it?
.........................................................................................................................................................................................................................................................................

39

4

Modellszövegek és gyakorlatok
Mod

4. Melyik szó hiányzik? • Find the missing word.
a) Egészítse ki! Mindegyik mondatból ugyanaz a szó hiányzik. • Complete the sentences. The same word is missing
from all of them.
.................................. egy kiváló könyvtár is, a Tudásközpont.
.................................. egy nagy uszoda is.
.................................. egy ismert gyógyfürd

és energia-

park is Lentiben.
.................................. egy könyvtár és zeneiskola.
.................................. egy kis uszoda és egy nagy sport-

központ.
.................................. egy nagyon érdekes és különleges

utca a központban sok régi bolttal
és néhány galériával.

b) Hol áll a hiányzó szó a mondatban? Mit jelent? • Where is the missing word in the sentence? What does the word mean?
.........................................................................................................................................................................................................................................................................

5. Melyik szó hiányzik? • Find the missing word.
a) Egészítse ki a mondatokat! Mindegyik mondatból ugyanaz a szó hiányzik. • Complete the sentences. The same word
is missing from all sentences.
Én ............................................. nem a központban lakom, ezért busszal kell mennem, de a közlekedés nem elég jó.
Én ............................................. nem tudok teniszezni, de nagyon szeretek úszni!
Kertünk ............................................. nincs, pedig imádok kertészkedni.
............................................. nincs a házhoz kert.
............................................. nagyon rossz a kórházak állapota.
............................................. a közbiztonság nem túl jó, de Párizs egy metropolisz.
............................................. nincs mozi, de van egy autósmozi.
............................................. nem családi házban, hanem egy lakásban lakom.

b) Hol áll leggyakrabban a kiegészített szó a mondatban? • Where is the completed word usually placed in the
sentence?
.........................................................................................................................................................................................................................................................................
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6. A fejezet leggyakoribb szavai. Alkosson kifejezéseket és mondatokat! A modellszövegekben is kereshet példákat,
és más szavakat is használhat. • The most frequent words in the chapter. Make expressions and sentences with them.
You can look for examples in the model texts and you can also use other words.

A
városomban nagyon jó a közbiztonság. …
.........................................................................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................................................

7. Ön következik. Írja meg a saját szövegét! Használjon minél több mondatot, kifejezést és szót a modellszövegekb l!
Az aktív gyakorlás segít elmélyíteni a szókincsét. • It’s your turn. Write your own text now. Use as many sentences,
phrases and words from the model texts as you like. This active practice will help you memorise important
vocabulary.

Lépjünk tovább! (fakultatív feladat)
Hogyan használjuk a MagyarOK A1 2–4. fejezetében ezeket a szavakat: van/vannak • nincs/nincsenek
• jó • rossz • szeret? Olvassa el a példákat a Sketch Engine konkordanciaprogramjában! A sok példamondat pontosabb képet ad a használatukról. További instrukciókat a 7–8. oldalon talál.
Let’s explore further! (optional task)
You may want to explore the following words in Chapter 2 to 4 of MagyarOK A1: van/vannak • nincs/
nincsenek • jó • rossz • szeret. Studying many examples with these frequent words will allow you to gain
better insights about their typical uses. Use the Concordancer on Sketch Engine, see pags 7 and 8 for
further instructions.
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HASZNOS MONDATOK • Useful sentences
Tanulmányozza a mondatokat! Ügyeljen a szórendre! • Study the sentences. Pay attention to the word order.

Magyarul • In Hungarian
A kislányom iskolába jár.
Rengeteg vonat jár.
A busz elég gyakran jár.
Gyakran jár a villamos és a busz is.
Sok ember vidékr l vonattal jár Londonba.
A férjem a városban nem jár autóval.
Sok új busz is jár.
A családom gyakran jár színházba.
Külföldr l ide járnak szórakozni az emberek.
Vannak jó
sportolási lehet ségek.
kulturális programok.
éttermek/kocsmák/kávézók.
múzeumok/színházak.
Jó/Rossz
a közlekedés.
a leveg .
a közbiztonság.
a kórházak állapota.
az életszínvonal.
Baku nagyon biztonságos város.
Bécs egy történelmi város.
Kaposvár nem nagy város.
London hatalmas város.
Monor egy kis város Budapest mellett.
A városban
nem járok autóval.
általában gyalog közlekedem.
kevés a park.
sok új busz is jár.
van egy különleges és érdekes utca boltokkal,
galériákkal.
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