
Könnyed nyári feladatok Magyarországra utazóknak 
 
1. Ha Budapesten tölthetsz néhány napot, javaslom, menj el a Magyar 
Nemzeti Galériába, nem fogod megbánni! Próbálj meg egy magyar 
barátoddal menni, aki ismeri a magyar történelmet, és fel tudja 
vázolni a képek keletkezési körülményeit, történelmi vonatkozásait is. 
Válaszd ki azt az öt képet, amelyik a legjobban tetszik! 
 
2. Fedezz fel olyan éttermeket, ahol a magyarórákon megismert 
magyar ételkülönlegességeket  megkóstolhatod (halászlé, 
túróscsusza, töltött paprika, székelykáposzta stb.)! 
 
3. Sok barátod megkóstolta már a túrórudit. Most te is vegyél 
magadnak és fedezd fel, hányféle változata kapható az élelmiszer 
boltokban! Melyik ízlik neked a legjobban? 
 
4. Eddig csak elméletben ismerted meg a lángost és a rétest. Itt az 
alkalom: Magyarországon vagy! Keress olyan helyeket (piac, rétesbolt, 
balatonparti strand stb.), ahol finom lángos és rétes kapható! Mivel 
ízlik neked legjobban a lángos? Melyik rétes: a mákos, a túrós, a 
meggyes vagy a káposztás a legfinomabb? 
 
5. Sokat tanultál a hungarológia órákon a magyar városokról, a 
jellegzetes magyar szalagfalvakról. Most te magad válaszd ki pl. a 
legszebb barokk magyar várost és a legszebb magyar falut! Miben 
különböznek a magyar városok és falvak a te országodban található 
városoktól és falvaktól? 
 
6. Gyűjtsél olyan magyar termékeket, amelyeknek a nevében benne 
foglaltatik a származási helyük is, mint a vecsési káposzta, kalocsai 
paprika, makói hagyma, herendi porcelán ! Keresd meg ezeket a 
helységneveket a térképen! 
 
7. Miben különbözik a magyar órákon megtanult magyar nyelv a 
fiatalok által beszélt nyelvi fordulatoktól, kiejtéstől, szókincstől? 



Gyűjtsd össze azokat a kifejezéseket, amelyek újak számodra, és 
keresd meg köznyelvi megfelelőjüket (ha van)! 
 
8. Fedezd fel Budapest barlangjait és gyógyfürdőit! Melyik a kedvenc 
fürdőd Budapesten? Vannak-e a te országod fővárosában 
gyógyfürdők és barlangok? 
 
9. Fedezd fel magadnak a Balaton-felvidéket! Járd be Veszprémet, 
Zircet, Salföldet, Badacsonyt, Tapolcát, Sümeget, Szigligetet! 
Keszthely és Hévíz se maradjon ki! Csodás kisvárosok, falvak, 
dombok, szőlőültetvények, finom borok és mindezek egy 
karnyújtásnyira a Balaton felejthetetlen zöld vizétől. 
 
10. Próbálj meg beszédbe elegyedni magyarokkal!  Nem lesz nehéz, a 
magyarok ugyanis szeretik a külföldieket. Csak ne hagyd, hogy 
angolra váltsanak, ragaszkodj a magyar nyelvhez, hiszen azt akarod 
gyakorolni! A te nyelveden is olyan könnyű néhány perc után 
tegeződni, vagy szigorúbb nyelvi és kulturális formák szabályozzák a 
tegeződést és a magázódást?     
 
11. Budapesten a szokásosnál több köztéri szobor található. Melyek 
tetszenek neked? Kit, ill. mit ábrázolnak? A te fővárosodban is 
ennyire népszerűek a köztéri szobrok?  
 
12. Menj be egy moziba, vegyél el egy Pesti Estet, és nézz ki 
magadnak egy magyar filmet! Tanulságos lehet a film, még ha nem is a 
legkiválóbb magyar filmet választod ki. Nem is beszélve a nyelvi 
élményről! 
 
13. Lehet, hogy nem szereted a néptáncot, én mégis azt javaslom, 
látogass el egy táncházba. Hamarosan azt fogod tapasztalni, hogy 
magával ragad az élőzene, a ritmus, a közös élmény, a mozgás. Ilyen 
máshol nemigen van! És még egy alkalom arra, hogy magyarul 
beszélhess!  
 



14. Menj be egy vendéglőbe, kocsmába, és rendelj egy fröccsöt! Mi 
van a korsódban? Ha nem tudod meghatározni az ízek alapján, 
kérdezd meg a pincértől! Nézz utána a kisfröccs, a nagyfröccs és a 
hosszúlépés közti különbségnek! Hogy kerül a házmester és a 
viceházmester a pohárba? 
 
15. Látogass el híres magyar írók emlékszobájába, múzeummá 
alakított lakásába, szülőházába! Ha bepillantasz könyvtárukba, abba a 
környezetbe, ahol éltek, máshogy nyúlsz majd regényeik, verseik után 
is. 
 
16. Derítsd ki, melyik magyar várost hívják „hírös városnak”, a „hűség 
városának”, a „Balaton fővárosának”!  
 
17. Családnevek – van-e jelentése az általad megismert emberek 
vezetéknevének? Gyűjts foglalkozásokat jelölő családneveket! Pl. 
Asztalos, Kovács 
 
18. Mely szavakat hallod leggyakrabban az utcán és a 
tömegközlkekedési eszközökön?  
 
19. Ismeretlen nevű terek és utcák. Keress olyan utca és térneveket, 
amelyeket általad eddig ismeretlen hírességekről neveztek el. Miről 
ismertek ők? 
 
20. Bár nem illik, de neked magyarul tanulónak most az a feladatod, 
hogy villamoson, buszon hallgass bele (észrevétlenül) a melletted 
állók beszélgetésébe! Miről beszélgetnek a magyarok buszon, 
villamoson? A beszélgetés hány százalékát sikerült „kifülelned”? 
 
21. Melyik magyar városban találkozik a Rába, Rábca és a Mosoni 
Duna? Keresd meg a térképen, és látogass el ebbe a szép nyugat-
magyarországi, barokk városba! Érdemes! 
 



22. Melyik az a Duna-menti magyar város, ahol három (fő)tér is 
található? 
 
23. „When in Rome, do as the Romans do.” Vegyél egy pakli magyar 
kártyát, tanuld meg a nevüket, és egy magyar kártyajátékot is! És a 
francia kártya lapjait hogy nevezik magyarul? 
 
24. Próbáld megtalálni a múlt századelő és a 19. század (irodalmi) 
kávéházait! Melyik működik ma is? (New York, Japán, Pilvax, Centrál 
stb.) 
 
25. Keress a cukrászdákban tipikus magyar süteményeket, tortákat! 
Melyek azok, amelyek a te országodban is megtalálhatóak, de más a 
nevük? 
 
26. Keress olyan földrajzi neveket illetve turisztikai 
látványosságokat, amelyeknek a nevében valamilyen szám szerepel (pl. 
Hármashatárhegy, Kilenclyukú híd)! 
 
27. Hol mit nem szabad csinálni? Gyűjts tiltó feliratokat 
közterületeken és épületekben! 
 
28. Milyen jellegzetes dolgokat lehet találni egy magyar 
népművészeti boltban? (pl. Matyó baba, fokos stb.) 
 
29. Mi mindenből főznek pálinkát a magyarok? És a te országodban? 
 
30. Milyen kultúrális különbségeket látsz a saját országod és 
Magyarország között? Pl. Tegeződés, magázódás, kézcsók stb. 
 
31. Kik azok a történelmi hősök, akik a  legygyakrabban szerepelnek 
az utcák és terek nevében? 
 
32. Melyik mozi tetszik neked Budapesten a legjobban -  az Uránia, a 
Puskin vagy esetleg egy másik? 



 
Sok szép élményt kíván: Gedeon Márta és Joós Katalin 

 
 
   


