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1. A JELKULCS ISMERETE

I. A MÉDIAISMERET ALAPFOGALMAI

1. Szókártyák 

célközönség közszolgálati 
csatorna

kereskedelmi 
csatorna

tematikus 
csatorna

2. Olvasd el az alábbi meghatározást, majd minden műsortípus mellé írj egy 
konkrét példát (egy szerinted oda tartozó műsor címét)! 

Műsortípus
A televíziós műsorok szerkezeti hasonlóságok és jellemző funkcióik szerint alap-
vetően öt csoportba sorolhatók:
 Példa:

– információs műsor  ........................................................

(a nézők tájékoztatását szolgálja, pl.: híradó) ........................................................

– szórakoztató műsor  ........................................................

(pl. talk-show) ........................................................

– kulturális és oktató műsor  ........................................................

(pl. színházi közvetítés) ........................................................

– termék vagy szolgáltatás eladását segítő műsor  ........................................................

(pl. reklám, videoklip) ........................................................
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– fi lmműsor  ........................................................

(pl. sorozat, játékfi lm) ........................................................

3. Olvasd el a következő meghatározásokat, majd néhány mondatban  
válaszolj a kérdésre! 

Reklám
Főleg a tömegkommunikációs eszközökön keresztül terjesztett olyan közlemény 
(információ), amely megismertet vagy népszerűsít egy terméket vagy szolgálta-
tást, miközben vélt vagy valós előnyeinek bemutatásával keresletet teremt iránta. 

Hír
A médiában (a tömegkommunikációs eszközökben) megjelenő tényeket vagy 
eseményeket bemutató olyan információ, amely aktuális, újdonságot tartalmaz, 
sokakat érdekelhet, vagy sokak életében változást okozhat. 

Miben hasonlít a reklám és a hír? 
(A válaszadást megkönnyíti, ha összehasonlítod a két meghatározást, pl. mely 
szavak azonosak bennük? Gondolj arra is, hogy a reklám másik neve hirdetés.)

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

4. Az alábbiakban a televíziós sorozatok két típusának defi nícióját olvashatod. 
Miután elolvastad, a sorozatok címe mellé írd annak a típusnak a betűjelét,  
amelyikbe szerinted az adott műsor tartozik!  

 A  Serial
(angol: „folytatásos”)
A televíziós sorozatok azon típusa, amelynek epizódjai egyetlen (több szálon futó) 
történetet mesélnek el folytatásokban. 

 B  Series
(angol: „sorozat”)
A televíziós sorozatok azon típusa, amelynek minden epizódja lezárt egység, és 
elsősorban az azonos főszereplők, a helyszín és a műfaj kapcsolja össze a része-
ket.
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X – akták   Jóbarátok 

Barátok közt   Bűbájos boszorkák 

Jóban rosszban  Szeress most!    

Vészhelyzet  Rex felügyelő 

Csacska angyal  Vadmacska  

II. ÍROTT MÉDIASZÖVEG-TÍPUSOK

1. Nézd meg a következő képet és válaszolj a kérdésekre! 

Húzd alá a helyes választ!

Mi látható a képen? 
a) Filmplakát
b) Újságoldalak
c) DVD-borító
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Milyen nyelvű szinkronnal tekinthető meg a fi lm?
a) Magyar, angol, cseh, lengyel
b) Magyar, angol
c) Magyar

Mit jelent az, hogy „extrák”?
a)  A lemezen megtalálható pluszinformációkat, amelyek lehetnek képi és szö-

vegelemek is
b)  A fi lm készítéséről szóló írásokat és felvételeket
c)  A fi lm olyan elemeit (hanghatások, trükkök, stb.), amelyek a moziban vetített 

verzióban nincsenek benne

A képen olvasható szövegben van egy sajtóhiba. Megtalálod?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………

2. Nézd meg a hirdetést, és írd le néhány mondatban, miről szól a reklám! 

A szövegben szerepeljen, hogy mennyibe kerül a repülőjegy (mit kell még fi zetni), 
mely városokba repít, ehhez mikor kell lefoglalni a jegyet, és mikor lehet utazni! 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………
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2. SZÖVEGSTRUKTÚRA
17.30: Híradó délután 6.00: Ármány és szenvedély 

Amerikai fi lmsor., 205.
17.33: Gazdasági híradó 6.30: Reggeli

Ébresztőshow
17.40: Kultúrpercek 8.34: Találkozások - Reggel
17.45: Körzeti híradók 9.00: Receptklub (ism.)
17.55: Kívül-belül 9.15: Top Shop
17.56: Mire jó az EU? 10.15: Delelő 

Vidám magazinműsor
18.00: 12+ Ifjúsági híradó 11.45: Receptklub
18.15: Híradó 12.00: Híradó Déli kiadás 5.35: Hajnali gondolatok
18.25: Pláza Olasz sor.   

230/47.-48. (2003–25’+25’) 
12.10: Mozimatiné               

Doris Duke titkos élete
Amerikai fi lm, II/2. (1999–83’)

5.38: Agrárhíradó

19.22: 12+ Ifjúsági híradó 13.50: Játék 5.50: Nap-kelte (190’)
19.30: Híradó este (21’) 15.10: Disney-rajzfi lmsorozat

Kacsamesék
9.05: Napi mozaik (50’)

19.53: Sporthírek Időjárás 15.40: Csacska angyal
Argentin fi lmsor., 48.

9.30: Kamera Hungaria 2005
Televíziós trendek és mű-
fajok (30’)

20.05: Frank Riva                  
Francia bűnügyi sor., 12/4. 
(2003–47’)

16.35: Balázs                       
A szembesítő show

10.05: Buli a parkban 2004 – A 
Hercegi Alapítvány javára
(119’)

20.56: A Nagy Könyv 17.30: Mónika                 
A kibeszélő show

12.10: Zűrös manus         
Amerikai fi lm (1992 – 96’)
Rend.: Carole Eastman

21.05: Péntek esti sztár (50’) 18.30: Híradó Esti kiadás 13.50: Mozi! Am. fi lmmagazin, 15. 
22.00: Péntek este (25’) 19.00: Fókusz                

Közszolgálati magazin
14.15: Oscar

Am. családi vígjáték (105’)
22.27: Kívül-belül 19.35: Legyen ön is milliomos! 

Kvízjáték Vágó Istvánnal
16.05: Martin és Lewis

Amerikai életrajzi dráma 
(88’)

22.30: Híradó
Időjárás-jelentés

20.15: Barátok közt
Magyar fi lmsor., 2894 – 2895.

17.40: Szívből, igazán         
Angol játékfi lm (1990–103’)
Rend.: Anthony Minghella

22.40: Sporthírek 20.55: Vészhelyzet          
Am. fi lmsor. X. sor.: Ro-
hamra fel

19.30: Egykének áll a világ?
Amerikai családi fi lm (83’)
Rend.: Paul Hoen

22.45: Gang                              
Kulturális vitaműsor (50’)

21.50: Áldott a gyermek   
Amerikai thriller (2000–
103’) Rend.: Chuck Russel

21.00: Szex és New York        
Am. fi lmsor., 54. (28’)

23.40: Kárpáti Krónika (10’) 23.55: Találkozások – este     
Sztármagazin

21.30: Sírhant Művek       
Am. fi lmsor., 50. (46’)

23.55: Tabu 
Meztelen ebéd         
Angol-kanadai fi lm (1992–
111’)
William Borroughs regé-
nye nyomán írta és rend.: 
David Cronenberg. Szerep-
lők: Peter Weller, Judy Da-
vis, Julian Sands, Ian Holm;

0.10: Igaz történetek         
Örült tempóban      
Amerikai akcióvígjáték 
(1999–84’)
Rend.: Malcolm Ingram
Szereplők: Denise Ri-
chards, Breckin Meyer, Jake 
Busey, Tanya Allen, Eliza-
beth Berkeley;

22.20: Gyönyörű mocsokságok   
Angol fi lmdráma (93’)
Rend.: Stephen Frears

Szereplők: Audrey Tautou, 
Sergi Lopez;

1.50: Gazdagodj okosan! (100’) 1.45: Fókusz Magazin (ism.) 24.00: Fitt Akták 31. (ism.)

12

16

12

12

18

12

12

12

12

12

12

12

12

16

16

16

16

D D D D

D D
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I. A SZÖVEGBEN MEGTALÁLHATÓ JELEK

1. Ezt a jelet a TV képernyőjén is láthatod. Minden műsor előtt elmondják,  
hogy mit jelent. Fel tudod idézni ezt a szöveget? Írd le azokat a szavakat,  
amelyek biztosan benne vannak ebben a szövegben! 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

A fenti szavak felhasználásával fogalmazd meg egy mondatban, mit jelent a fenti 
jel!

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

2. Ez a két jel valószínűleg kapcsolódik egymáshoz. Szerinted miben? (Jelöld  
meg a szerinted helyes választ)! 

– ellentétes dolgot jelölnek
– ugyanannak a dolognak két eltérő változatát jelölik
– ugyanazt jelölik

Nézd meg, hol fordulnak elő ezek a jelek, és válaszolj a következő kérdésekre!

– Kapcsolódnak valamilyen műsortípushoz?

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

– Kapcsolódnak valami más jelhez?

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

A megfi gyeléseid alapján próbáld kitalálni, mit jelölhetnek!

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

12

D D
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3. A műsorújságban az alábbi jelmagyarázat található: 

JELMAGYARÁZAT

                    sztereo                 dolby surround

   12                     12 év alatt szülői felügyelettel

   16                     16 éven felülieknek

    18               18 éven felülieknek

– Jelöljétek meg azokat a szavakat, amelyeket a fenti két feladatban ti is használ-
tatok! 
– Mik a különbségek? Mit gondoltatok másképp?

II. A SZÖVEGBEN MEGTALÁLHATÓ SZÁMOK ÉS RÖVIDÍ-
TÉSEK

1. A szöveg alapján válaszolj a következő kérdésekre! 

Mikor készült a Szívből, igazán című fi lm? ………..…………………...………………………

Milyen hosszú az Áldott a gyermek című fi lm? …………………………………………………

Hány órakor ismétlik a Fókusz című műsort? ………………...………...……………………

A Barátok közt hányadik részeit játsszák ezen a napon? ……………….…………………

Hány éven felülieknek szól a Sírhant Művek című sorozat? …………….………………

Milyen típusú műsor a Mónika? ………………………………………….………………………

Hogy hívják a képen látható színésznőt? Írd le azt is, hogyan lehet erre a szöveg 

alapján rájönni? ………………………………………….…………………………….………………

D D
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2. Írd be a hiányzó adatokat! 

16.35: Balázs 

A ……………………………………

17.30: …………………………………… 

A kibeszélő show

18.30: Híradó Esti kiadás  

…….: Fókusz 

Közszolgálati  ………………………

19.35: Legyen ön is milliomos!  

…………………… Vágó Istvánnal

20.15: Barátok közt  

Magyar fi lmsor.,  2894-2895.

…….: Vészhelyzet Am. fi lmsor. 
……………………………………

21.50: Áldott a gyermek   

Amerikai thriller 
(……………………………………)

III. A MŰSORTÍPUSOK JELLEMZŐI

1. Írd ki a műsorújságból azokat a szavakat, amelyek alapján kiválasztottad az  
adott műsort: 

Műsor címe A műsorújság szavai A te szavaid

12

12

12

12

16
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2. A harmadik oszlopba írj olyan szavakat, amelyek szerinted jellemzik a  
műsort! 

3. Az alábbi táblázat első oszlopába írd be azokat a kategóriákat, ahova nem  
került egy műsor sem! Írj ki a műsorújságból olyan műsorcímeket, melyek ide 
tartoznak.  

Kategória Ide tartozó műsorok
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3. ALAPVETŐ MÉDIASZÖVEG-TÍPUSOK 

I. HÍREK

Felborult egy tartálykocsi a Ferihegyi repülőtéren

Felborult egy tartálykocsi a Ferihegyi repülőtéren szerdán délelőtt. A Malév szó-
vivője elmondta, hogy személyi sérülés nem történt, nem folyt el kerozin és lég-
térkorlátozást sem kellett elrendelni. 
A Malév egyik kerozinszállítója a II-es terminál melletti kanyarban oldalára bo-
rult. A tartálykocsit tűzoltóautók vették körül, a műszaki mentés jelenleg is zajlik. 
Egyelőre nem tudni, miért borult fel a tartálykocsi. A szóvivő felhívta a fi gyelmet 
arra, hogy a járműben van egy óránkénti 30 kilométeres sebességkorlátozó „mo-
dul”, így azzal nem is lehet ennél gyorsabban haladni. A baleset okának kivizsgá-
lását a Malév műszaki szakemberei megkezdték.

1. A fenti hír alapján pár szóban írd le a következő kérdésekre a választ! 

Mi történt?
………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

Hol történt?
………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

Mikor történt?
………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

Mivel történt?
………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

Hogyan történt?
………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

Miért történt?
………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………
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Mi az esemény következménye?
………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

2. Olvasd el az alábbi szövegeket, majd alakítsd át azokat hírré! Írj hozzájuk  
címet is! 

A rendőrség állampolgári bejelentés alapján értesült arról, hogy egy alkalmilag 
szerveződött társaság egy dóci tanyán kábítószer-fogyasztással egybekötött ös-
szejövetelt szervezett péntek éjjel. A kommandósoknak sikerült körbezárni a te-
rületet, ahol letartóztattak 57, itt szórakozó személyt. 
A gyanúsítottaknál megtartott házkutatások és a helyszínen parkoló gépjármű-
vek átkutatása is eredményt hozott. A rendőrök lefoglaltak néhány lőszert, egy 
vadászlőfegyvert, valamint kábítószergyanús növényi anyagokat és a fogyasztás-
hoz használt eszközöket.
A főként 20-30 éves fi atalokból álló társaságot a Szegedi Rendőrkapitányságon ál-
lították elő, ahol az orvosszakértő bevonásával elvégzett gyorsteszt 42 személynél 
mutatott ki kábítószer fogyasztásából származó anyagmaradványt, főként kanna-
bisz- és amphetaminszármazékot. 

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………
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Egy kisrepülőgép rádiójának hibás kódbeállítása miatt kellett a magyar légierő 
vadászrepülőgépeinek felszállniuk szombat délután, a kisrepülőgép ugyanis azt 
jelezte, hogy eltérítették – mondta a Honvédelmi Minisztérium sajtóügyeletese. 
A kisgép pilótája leszállás után elmondta, hogy repülés közben meghibásodott a 
rádiója, ezt próbálta jelezni, de véletlenül rossz kódot adott meg. Szakértők szerint 
ez a tévedés könnyen előfordulhat, mert az eltérítést és a rádiómeghibásodást 
jelző kód közvetlenül egymás mellett található.
Mivel a repülésirányítóknak nem sikerült felvenniük a kapcsolatot a német, két-
személyes repülőgéppel, ezért a NATO a készültségi erők riasztását rendelte el. 
Két MiG-29-es vadászrepülőgép szállt fel, a géppár a levegőben azonosította a 
kisrepülőgépet, majd egészen a leszállásig kísérte azt.

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………
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II. SZÖVEGALKOTÁS: EGY HÍR MEGÍRÁSA

Írj meg egy hírt az iskolaújságba az alábbi információk alapján! Adj neki címet 
is. 

Mi történt?  UFO szállt le.
Hol történt?  Az iskolánk udvarán.
Mikor történt?  Ma, az első kicsöngetés után.
Kivel történt?  Az egész iskola szeme láttára.
Miért történt?  Az idegenek meghívólevelet hoztak a Marsra.
Hogyan történt?   A gyerekek kisereglettek az udvarra, habár a tanárok visz-

sza akarták tartani őket.
Mi a következmény?  A téli szünidőben mindannyian egy helyre utazunk.

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………
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4. INTERNET

I. LOGIKAI KAPCSOLATOK A SZÖVEGBEN

Tévécsatornánk játékával Ön is játszva nyerhet. Ehhez csak fel kell hívnia tele-
fonszámunkat: 06-81-123-456 (a hívás díja 240 Ft + ÁFA/perc), vagy felkeresni 
weboldalunkat és helyes választ adni egy kérdésre. Akármelyik lehetőséget is 
választja, ne felejtse el megadni nevét és telefonszámát. 
A helyes választ adók közül – közjegyző jelenlétében – kisorsolunk 50 főt, aki-
ket visszahívunk, és egy becslő kérdést teszünk fel nekik. Az erre a kérdésre is 
válaszolók közül az a 10 fő jut tovább, akiknek a tippje legközelebb állt a helyes 
megoldáshoz.
Számukra már a stúdióban folytatódik a játék.
A játékban csak 18. életévét betöltött, büntetlen előéletű személy vehet részt. 

1. Olvasd el a fenti  játékleírást és jelöld meg, hogy az alábbi állítások igazak 
vagy hamisak: 

A játékba úgy lehet bejutni, hogy a megadott telefonszámon  IGAZ HAMIS
és a weblapon feltett kérdésre is helyesen válaszolok.

Ha válaszolok a kérdésre a nevemet vagy a telefonszámo- IGAZ HAMIS
mat meg kell adni.

Ha visszahívnak, az azt jelenti, hogy kisorsolták a nevemet,  IGAZ HAMIS
és egy becslő kérdést fognak feltenni nekem.

A játékban részt vehet 18 év feletti, büntetett személy. IGAZ HAMIS 
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2. A megadott szavakkal egészítsd ki a következő mondatokat: 

is, és, vagy

A játékban való részvételhez fel kell hívni a megadott telefonszámot, …………. 

felkeresni a tévécsatorna weblapját, …………. helyesen válaszolni a megadott 

kérdésre. Ezután meg kell adni nevünket …………….. telefonszámunkat. Ha ki-

sorsolták a nevünket ………… elég jól tippeltünk a becslő kérdésre ………., akkor 

már a stúdióban folytathatjuk tovább a játékot.

Ám ez csak annak lehetséges, aki elmúlt 18 éves ……….. büntetlen előéletű 

………..

 II. EGYSZERŰ KERESÉS, KULCSSZAVAK

SZERZŐ          Ady Endre (1877-1919)
CÍM              Válogatott versek / Ady Endre ; [vál. és a jegyzete-

ket összeáll. Szappanos Balázs] 
MEGJELENÉS      Budapest : Európa, 2001
TERJEDELEM      413 p. ; 20 cm
MEGJEGYZÉSEK    Sorozat: (Európa diákkönyvtár, 1215-4989)
ETO JELZET      894.511-14
ISBN SZÁM       963-07-7060-1 (fűzött)
TÁRGYSZAVAK     magyar irodalom, költészet;

SZERZŐ          Attenborough, David (1926-)
CÍM             [Life on Earth]
                 Élet a Földön: a természet története /David Attenbor-

ough [ford. Szilágyi Tibor]
MEGJELENÉS      2. kiad. [Budapest] : Novotrade, 1989
TERJEDELEM      326 p. : ill. ; 25 cm
MEGJEGYZÉSEK    Kész. a BBC televíziós sorozata alapján
ETO JELZET      575.8:574.9 573.5 791.9.097(410)(083.97)
ISBN SZÁM       963-585-020-4 (kötött) :
TÁRGYSZAVAK     biológia, földrajz, ismeretterjesztő;

SZERZŐ          Molnár Ferenc (író) (1878-1952)
CÍM             A Pál utcai fi úk /Molnár Ferenc;Molnár Péter rajzaival
MEGJELENÉS      41. kiad. Budapest : Móra, 2004
TERJEDELEM      168, [1] p. : ill. ; 21 cm
MEGJEGYZÉSEK    Ifjúsági regény
ETO JELZET      894.511-31(02.053.2)
ISBN SZÁM       963-11-7962-1 (kötött) :
TÁRGYSZAVAK     magyar irodalom, regény;
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SZERZŐ          Országh László (1907-1984)
CÍM              Angol-magyar szótár /Országh László;[mtárs. Magay 

Tamás] English-Hungarian dictionary ; L. Országh
MEGJELENÉS      16. kiad. [Budapest] : Akad. K., 1988, cop. 1966
TERJEDELEM      608 p. ; 15 cm
MEGJEGYZÉSEK    Sorozat: (Kisszótár sorozat, 0324-7562)
ETO JELZET      801.323.2=20=945.11
ISBN SZÁM       963-05-5226-4 (kötött) :
TÁRGYSZAVAK     angol nyelv, magyar nyelv, kétnyelvű szótár;

SZERZŐ          Grimm, Jakob (1785-1863) (író)
CÍM              Hófehérke /Grimm ;Rónay György fordítása 

nyomán;[Füzesi Zsuzsa rajzaival]
MEGJELENÉS      [Tyukod] : Black & White, cop. 2005
TERJEDELEM      24 p. : ill. ; 29 cm
ETO JELZET      830-34(02.053.2)=945.11
ISBN SZÁM       963-7095-44-6 (kötött)
TÁRGYSZAVAK     német irodalom, gyermekirodalom, mese, képeskönyv;

Kösd össze az összetartozókat (egy könyvet több jellemzővel is összeköthetsz)!

Hófehérke gyerekirodalom
 költészet
Angol-magyar szótár magyar nyelv 
 biológia
A Pál utcai fi úk magyar irodalom
 regény
Élet a Földön sorozat része
 német irodalom
Ady Endre verseskötete ismeretterjesztő 
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III. INTERNETES KÖNYVTÁRI KERESŐ

József Attila Megyei Könyvtár katalógusa

Szerző

Cím

Helyismereti tárgyszó

Dokumentumtípus:
 

Művelet: VAGY (or)  Formátum: Egysoros  Megjelenítés: 10  rekord/lap

Keresés Böngészés Törlés
  Olvasói állapot lekérdezése

1. A katalógus felső három sorának legördülő menüjében az alábbi  
szempontok alapján is lehet keresni. Írjátok a kategóriák mellé azokat a  
szavakat, amelyeket beírnátok a keresőbe, ha a Harry Potter egyik kötetét  
szeretnétek megtalálni. (Nem kell mindenhova írnod valamit, de amire csak 
van ötleted, azt írd be.) 

Szerző   ..............................................................................

Cím  ..............................................................................

Téma  ..............................................................................

Szavak  ..............................................................................

Közreműködő  ..............................................................................

Kiadó  ..............................................................................

Sorozat  ..............................................................................

Tárgyszó  ..............................................................................

Nyelv  ..............................................................................

Információhordozó  ..............................................................................
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2. A dokumentum típusai az alábbiak lehetnek. Próbálj írni mindegyik típusra 
egy példát!  

Cikk  ..........................................................................................

Könyv  ..........................................................................................

Audiovizuális  ..........................................................................................

Időszaki kiadvány  ..........................................................................................

Térkép  ..........................................................................................

Kotta  ..........................................................................................

Egyéb dokumentum  ..........................................................................................

Kézirat  ..........................................................................................

Program/adatbázis  ..........................................................................................

IV. SZÖVEGALKOTÁS

1. A Harry Potter első kötetét keresve ezeket az adatokat kaptuk a  
katalógusból: 

[7 példány]  [Könyvtárközi kérés]   
Cím: Harry Potter és a bölcsek köve 
Szerző: Rowling, Joanne Kathleen (1965) 
Közreműködő: Tóth Tamás Boldizsár (1969) (ford.) 
Szerz. közl.: J. K. Rowling ; [ford. Tóth Tamás Boldizsár] 
Kiadás: [Budapest] : Animus Kiadó, 2001 
ETO jelzet: 820(02.053.2)-31Rowling=945.11 
Eredeti cím: Harry Potter and the philosopher’s stone 
Oldalszám: 285 p. 
Megjegyzés: A meseregényfolyam 1. kötete UK azon.: 200106301

A fentiek alapján egészítsd ki a következő szöveget:

A Harry Potter ………………………………………………. című könyvet az Ani-

mus Kiadó …………………….-ben adta ki Magyarországon. Joanne Kathleen 

…………………. írónő meseregényfolyamának ez az ………….. kötete. A erede-

tileg ……………….. nyelvű regényt Tóth ………………. Boldizsár fordította ma-

gyarra. A könyvből a József Attila könyvtárban …………….. példány áll az olva-

sók rendelkezésére.
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2. Nézd át a következő katalógusadatokat és írj a könyvről a fentihez hasonló 
pár mondatos szöveget! 

[3 kötet]   
Cím: A Gyűrűk Ura 
Szerző: Tolkien, John Ronald Reuel (1892–1973) 
Közreműködő: Göncz Árpád (1922) (ford.); Réz Ádám (1926-1978) (ford.); Tandori 
Dezső (1938) (ford.) 
Szerz. közl.: J. R. R. Tolkien ; [fordította Göncz Árpád] ; [az I. rész 1÷11 fejezetét, 
a hozzá tartozó versbetéteket fordította Réz Ádám] ; [a többi verset fordította Tan-
dori Dezső] 
Kiadás: Budapest : Gondolat Könyvkiadó, 1981 
Kötetei: 1. köt., A Gyűrű szövetsége , 2. köt., A két torony, 3. köt., A király vissza-
tér 
ETO jelzet: 820-31Tolkien=945.11 
Eredeti cím: The Lord of the Rings 
Megjegyzés: Regény

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

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

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

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

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

...............................................................................................................................................................................................
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5. SAJTÓ 

MUNKALAP (1)
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MUNKALAP (2)

A)

B)
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Kérdések 

Melyik írásjelet használja a címlap és a plakát fi gyelemfelhívásként?

Milyen hangzatos jelzők után áll felkiáltójel az újságcímlapon?

Melyik szín szolgál a hangsúlyos, felkiáltójellel ellátott szövegek kiemelésére?

Milyen kiemelést kapott az újságcikk címe és a plakát szövege?

Mit tükröz a két fi gura hasonló beállítása?

Figyeld meg a két fi gura arckifejezését és kéztartását! Mi van a kezükben? Mi-
ben hasonlítanak és miért? 

Miben tér el a képkivágás?

Olvasd fel hangosan a Keresztesek cím alatti szöveget. Mi a hirdetett fi lm címe?

Ki rendezte a hirdetett fi lmet?

Mi volt a rendező előző fi lmjének a címe? 

Ki a fi lm főszereplője? 

Mit jelent a „Fantasztikus!” szó alatti szöveg: „Galaxis útikalauz stopposoknak: a 
vicces kultregény végre megérkezik a moziba is”?
a) Az útikalauzt osztogatni fogják a mozikban.
b) A „Galaxis útikalauz stopposoknak” című regényt árulni fogják a mozikban ta-
lálható könyvesboltokban.
c) A „Galaxis útikalauz stopposoknak” című regényből készült fi lmet vetíteni fog-
ják a mozik.
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A) 

B)
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6. KÉPOLVASÁS 

I. FILMPLAKÁTOK

1. Nézd meg fi gyelmesen az alábbi fi lmplakátot, olvasd el a fi lm rövid  
tartalmát, majd válaszolj a kérdésekre. 

1938-ban Julia Lambert (Annette Bening) 
London egyik legnépszerűbb sztárja. A szép 
és tehetséges színésznő minden darabban 
sikert arat, legyen az romantikus szerelmi 
történet vagy sziporkázó vígjáték. 
Férje, Michael Gosselyn (Jeremy Irons) szín-
házi producerként egyengeti felesége karri-
erjét. Úgy tűnik, hogy Julia azok közé a sze-
rencsés nők közé tartozik, akiknek mindent 
megadott az élet – tehetséget, gazdagságot 
és hírnevet. Ám a színházban, akárcsak az 
életben, a látszat szinte mindig csal.
A negyvenes éveiben járó Julia élete kényes 
pillanatához közeledik. Most még ő áll a csú-
cson, de jól tudja, hogy a színpadon és az 
életben eddig játszott szerepei hamarosan 
megváltoznak. A fi atalság elmúltával a fő-
szerepeket felváltják a mellékszerepek. 

Ekkor lép az életébe a jóképű és vonzó Tom Fennell (Shaun Evans), aki Julia leg-
nagyobb rajongójának vallja magát. Tom élvezi az asszony pénzét és kihasználja 
társasági kapcsolatait, de aztán mégis egy fi atal és becsvágyó színésznőt (Lucy 
Punch) választ. Sikerül elérnie, hogy a lány pályakezdését Julia támogassa, aki 
beleegyezik, hogy a lány lehetőséget kapjon új darabjában. A próbák során végig 
úgy tűnik, immár leáldozóban a csillaga az ifjú tehetség mellett. Ám a premieren, 
mindenki meglepetésére, Julia magabiztosan és élete egyik legpompásabb alakítá-
sával homályosítja el riválisát. 

Ki játssza a fi lmben Julia Lambert szerepét? ........................................................................................

Hogyan jelöli a szöveg, hogy a fi lmbeli szereplőt melyik színész játssza? .....................

Miért tűnik szerencsés nőnek Julia? ...........................................................................................................

Miben hasonlít a színház az életre?  ..........................................................................................................
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Milyen, az életében történő változás bekövetkezésétől fél Julia?  ........................................

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

Mit jelent szó szerint és átvitt értelemben az, hogy Julia életében a „főszerepeket 

felváltják a mellékszerepek”?  ........................................................................................................................

Mit jelent az, hogy a fi atal lány Julia riválisa?  .....................................................................................

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

Írd le más szavakkal azt a kifejezést, hogy „leáldozóban a csillaga”: .................................

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

Milyen szavakkal lehet kapcsolatba hozni, azt a kifejezést, hogy „elhomályosítja 

riválisát”?  ......................................................................................................................................................................

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

Írj néhány olyan szót, amely a plakát arany színéről eszedbe jut! ......................................

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

2. Nézd meg a plakátokat, és a kép alapján válaszolj a kérdésekre! (Bármilyen 
tág megfogalmazást beírhatsz, pl.: a főszereplő egy lány, a fi lm a jövőben  
játszódik, vagy háborúban stb.) 

Ki lehet a főszereplő?  ...................................................................................

Mi lehet a foglalkozása?  .............................................................................

Milyen hangulatú lehet a történet?

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

Mikor játszódik a fi lm?  ...............................................................................

Hol játszódik a fi lm?  .....................................................................................

Mi lehet a fi lm műfaja?  ...............................................................................
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Ki lehet a főszereplő?  ...................................................................................

Mi lehet a foglalkozása?  ..............................................................................

Milyen hangulatú lehet a történet? .....................................................

Mikor játszódik a fi lm?  ................................................................................

Hol játszódik a fi lm?  ......................................................................................

Mi lehet a fi lm műfaja?  ................................................................................

Ki lehet a főszereplő?  ...................................................................................

Mi lehet a foglalkozása?  ..............................................................................

Milyen hangulatú lehet a történet?

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

Mikor játszódik a fi lm?  ................................................................................

Hol játszódik a fi lm?  ......................................................................................

Mi lehet a fi lm műfaja?  ................................................................................

Ki lehet a főszereplő?  ...................................................................................

Mi lehet a foglalkozása?  ..............................................................................

Milyen hangulatú lehet a történet?

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

Mikor játszódik a fi lm?  ................................................................................

Hol játszódik a fi lm?  ......................................................................................

Mi lehet a fi lm műfaja?  ................................................................................

Ki lehet a főszereplő?  ...................................................................................

Mi lehet a foglalkozása?  ..............................................................................

Milyen hangulatú lehet a történet?

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

Mikor játszódik a fi lm?  ................................................................................

Hol játszódik a fi lm?  ......................................................................................

Mi lehet a fi lm műfaja?  ................................................................................
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Ki lehet a főszereplő?  ...................................................................................

Mi lehet a foglalkozása?  ..............................................................................

Milyen hangulatú lehet a történet?

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

Mikor játszódik a fi lm?  ................................................................................

Hol játszódik a fi lm?  ......................................................................................

Mi lehet a fi lm műfaja?  ................................................................................

Ki lehet a főszereplő?  ....................................................................................

Mi lehet a foglalkozása?  ...............................................................................

Milyen hangulatú lehet a történet?

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

Mikor játszódik a fi lm?  .................................................................................

Hol játszódik a fi lm?  .......................................................................................

Mi lehet a fi lm műfaja?  .................................................................................
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3.  Nézd meg a fi lm plakátját, a kép alapján írd le, miről szólhat a fi lm! (Ha  
ismered a történetet, akkor fi gyelj arra, hogy csak olyat írj le, ami a képről  
kikövetkeztethető). 

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

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

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

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

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

...............................................................................................................................................................................................
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I. Filmplakátok
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7. A KÉP ÉS A SZÖVEG KAPCSOLATA 

I. A KÉP ÉS A SZÖVEG 

1. Nézd meg az alábbi képet, írd mellé a tanárodtól kapott mondatot, és  
válaszolj a kérdésekre! 

 A képaláírás:

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

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

Rokonok a képen látható emberek?  .........................................

Mit érezhet a képen látható férfi ? 

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

Mi fog történni velük a közeljövőben? 

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

2. Párosítsd össze a képaláírásokat a képekkel! 

 A kép betűjele:

a) Modernizáció a kínai oktatásban: változtatnak a földrajz oktatásán. 

b) Bankunk mától SMS-ben értesíti ügyfeleit a számlájukon történt 
változásokról.

c) A felújított hullámvasút próbamenete kiválóan sikerült.   

d) A gesztikuláció a beszélgetések természetes velejárója. 

e) A szakértő érvei végül meggyőzőnek bizonyultak.  

C

BA



  37

II. Történetmesélés képekkel

1. Az alábbi képekből állíts össze egy történetet! (Nem kell mindegyik képet  
használni.) 

D E
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2. A következő jelenet képeihez írd meg a szöveget, amit a képek alatt  
mondhatnak a szereplők! 
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3. Olvasd el Örkény István alábbi egyperces novelláját!

Örkény István
Leltár

Dombos táj (zivatar után)
3 gomolyfelhő
1 halastó
1 gátőrház
1 férfi  (az ablakon kihajolva)
1 kiáltás
1 jegenyesor
1 sáros út
Kerékpárnyom (a sárban)
1 női kerékpár
1 kiáltás (az előbbinél hangosabb)
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1 pár szandál
1 szoknya (a szélben lobogva, a csomagtartót csapkodva)
1 milfl őrmintás blúz
1 darab amalgámtömés (fogban)
1 asszony (fi atal)
1 kiáltás (még hangosabb)
Új kerékpárnyomok
1 becsukódó ablak
Csönd

Írd le a novella cselekményét néhány mondatban!

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

...............................................................................................................................................................................................
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8. EGYSZERŰ MŰVELETEK SZÖVEGEKKEL ÉS 
KÉPEKKEL 

I. KERESÉS AZ INTERNETEN (KULCSSZAVAK ÉS LOGIKAI 
MŰVELETEK)

1. [3 példány] A kviddics évszázadai / Rowling, Joanne Kathleen (1965) ([2001]) 
[könyv] 

2. [1 példány] Harry Potter and the Chamber of Secrets / Rowling, Joanne Kath-
leen (1965) (2000) [könyv] 

3. [1 példány] Harry Potter and the Goblet of Fire / Rowling, Joanne Kathleen 
(1965) (2000) [könyv] 

4. [1 példány] Harry Potter and the Order of the Phoenix / Rowling, Joanne 
Kathleen (1965) (2003) [könyv] 

5. [1 példány] Harry Potter and the philosopher’s stone / Rowling, Joanne Kath-
leen (1965) (2000) [könyv] 

6. [1 példány] Harry Potter and the prisoner of Azkaban / Rowling, Joanne Kath-
leen (1965) (1999) [könyv] 

7. [1 példány] Harry Potter és a bölcsek köve / Rowling, Joanne Kathleen (1965) 
(1999) [könyv] 

8. [7 példány] Harry Potter és a bölcsek köve / Rowling, Joanne Kathleen (1965) 
(2001) [könyv]

9. [1 példány] Harry Potter és a bölcsek köve  [Hangfelvétel, hgk.] / Rowling, 
Joanne Kathleen (1965) (2000) [audiovizuális]

10. [4 példány] Harry Potter és a Főnix Rendje / Rowling, Joanne Kathleen (1965) 
(2003) [könyv]

11. [6 példány] Harry Potter és a Titkok Kamrája / Rowling, Joanne Kathleen 
(1965) (2000) [könyv]
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12. [5 példány] Harry Potter és a Tűz Serlege / Rowling, Joanne Kathleen (1965) 
(2001) [könyv]

13. [5 példány] Harry Potter és az azkabani fogoly / Rowling, Joanne Kathleen 
(1965) (2000) [könyv]

14. “Harry Potter sorozat” [mű]

15. [3 példány] Legendás állatok és megfi gyelésük / Rowling, Joanne Kathleen 
(1965) ([2001]) [könyv]
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II. KÉPOLVASÁS

1. Egy készülő fi lm forgatókönyve ezzel a leírással kezdődik: 

A fi ú Európa egyik zsúfolt, többmilliós nagyvárosában nőtt fel. A város legtöbb háza 100-
150 évvel ezelőtt épült, így látképe nem túl modern, inkább hagyományos és kicsit fáradt 
arcot mutatott. A ház, amelyben édesanyjával laktak boltokkal, irodákkal és rendelőkkel volt 
tele, így szüntelenül ki-be járkáltak benne. Egy kicsit zajos is volt, mert a város közepén, 
egy forgalmas utcában állt, naponta több száz autó húzott el az ablak alatt. A fi út ez nem 
nagyon zavarta, a szobája kényelmes volt, napos és vidám, itt tervezgette, hogy egyszer 
majd nagy színész lesz.
A fi lm operatőre a fenti leíráshoz az alábbi képsort készítette. Írd a képek alá, a 
forgatókönyv azon mondatát vagy mondatrészletét, amelyhez a kép készült!

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

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

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

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

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

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

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

...............................................................................................................................................................................................
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2. A forgatókönyvet átírták, ezért az operatőr az utolsó képet erre cserélte le:

Mi lehet az új mondat, ami az előző helyett most a forgatókönyvben szerepel? Írd 
le!

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

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

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

3. Mi változott meg a forgatókönyvben, ha az eredetit úgy írták át, hogy ez  
lett az első kép? Írd le a hozzátartozó új mondatot! 

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

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

Ha ez az első kép, más képeken is változtatni kell? Indokold is a döntésedet! ........ 

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

4. A fi lm ezekkel a képekkel fejeződik majd be: 
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Mik lehetnek a forgatókönyv utolsó mondatai? A szöveget a következő kifejezé-
sek felhasználásával írd meg:

főszerep, nagy múltú színház, az egész város

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

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

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

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

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

...............................................................................................................................................................................................
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9. INTEGRÁLÁS 

I. REKLÁMSZLOGENEK

A példák alapján írd le azt a szót, amely összekapcsolja a terméket és a hozzá kap-
csolt értéket! (Zárójelben megadtuk, hogy milyen terméket reklámoz a szlogen.)

Borsodi, az élet habos oldala. (sör)          habos

Az igazán fontos beszélgetésekhez 
vezetékes telefon kell. (telefon)          beszélgetés

Csak a valódi kerek íz az igazi. (bonbon)  ...................................................................................

Ocean energy, tengeri ásványokkal, 
gyönyörű és korpamentes hajhullám. (sampon) ............................................................................  

Lágy íz, mely fi nomítja a pillanatot. (kávé)  ...................................................................................

Szárnyakat adunk vágyainak! (légitársaság)   ...................................................................................

Játékos nyári harapnivaló. 
(játékot tartalmazó csokoládé)  ...................................................................................

A kedvencem, mert olyan hűs! (tejszelet)  ...................................................................................

Az Ön megbízható munkatársa! (autó)  ...................................................................................

Egy jópofa sör! (sör)  ...................................................................................
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II. REKLÁMOK

1. Írd le a képek mellé, hogy szerinted milyen termékek reklámjához készült  
és néhány jelzőt, amit ennek a terméknek a reklámszövegébe írnál! 

Milyen termék reklámjához készült a kép? ............................

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

Milyen szavakat, jelzőket kapcsolnál ehhez a termék-

hez?

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

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

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

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

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

Milyen termék reklámjához készült a kép? 

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

Milyen szavakat, jelzőket kapcsolnál ehhez a 

termékhez?

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

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

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

Milyen termék reklámjához készült a kép?  ...........

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

Milyen szavakat, jelzőket kapcsolnál ehhez a ter-

mékhez?  ......................................................................

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

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

 .......................................................................................
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2. Nézd meg az alábbi reklámot, olvasd el a szöveget, majd válaszolj a  
kérdésekre! 

Mi a reklám szlogenje?  .......................................................................................................................................

A szövegben két részlet van kiemelve pirossal: „néhány perc” és „hosszú órákig”. 
Írd le egy mondatban, hogy mi a kapcsolat a kettő között!

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

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

Írd ki a szövegből azokat a kifejezéseket, amelyek kapcsolatba hozhatóak a „fáj” 
szóval!

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

Írd ki a szövegből azokat a kifejezéseket, amelyek a gyógyszer jótékony hatását 
jelölik!

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

Mi jelöli az ábrán a fájdalmat?  ......................................................................................................................

Milyen képpel utal a reklám a rossz közérzetre, szúró fájdalomra?  ..................................
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3. Reklámszövegírás 

A fenti reklámban a bal oldali hasábba rendezett szöveg vázlata a következő. Írd 
a vázlat mellé az oda tartozó reklámszöveget!

Probléma:  .........................................................................................................

Megoldás:  .........................................................................................................

A probléma hosszabb kifejtése:  .........................................................................................................

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

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

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

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

A megoldás hosszabb kifejtése:  .........................................................................................................

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

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

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

Írj egy ugyanilyen szerkezetű szöveget a következő termékről!

Termék: tej
Probléma: a gyerekek túl sok cukrozott üdítőitalt isznak.
Megoldás: a tej egészségesebb, fontos tápanyagokat tartalmaz.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

...............................................................................................................................................................................................
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I. Reklámfotó
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II. Reklámok

Lassan szükség lenne egy új szemüvegre, nem?
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Lassan szükség lenne egy új szemüvegre, nem?
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10. SZÖVEGALKOTÁS (ÚJ SZÖVEGEK) 

Gabriel Byrne

Általában nincs könnyű helyzetben az a szí-
nész, akit intellektuális művésznek könyvelt 
el a szakma. A fi lmproducerek ugyanis azt 
gondolják, hogy a közönséget nem annyira a 
gondolatokkal teli szerepformálás, mint a lát-
ványos alakítás érdekli. 
Az 1950 május 12-én Írországban született Gab-
riel Byrne azon kevesek közé tartozik, akit ép-
pen azért kedvel a közönség, mert a könnyebb 
és látványosabb megoldások helyett a nehe-
zebb utat választva oldja meg feladatát, ennek 
köszönhetően vált sztárrá.
Byrne göröngyös úton jutott el Hollywoodig: 
gyerekkorában dohányzás miatt kirúgták az 
egyházi iskolából, fi atalon szinte mindenféle 
munkát elvállalt. Végül a Dublini Egyetemen 
archeológus és nyelvész diplomát szerzett. Rö-
vid ideig spanyolt tanított, csak ezután döntött 
a színészet mellett. 
Az Excaliburban játszotta első fontosabb szere-
pét, de az áttörést a Coen testvérek által ren-
dezett gengszterfi lm, A halál keresztútján hozta 
meg számára. 1995-ben Kevin Spacey-nek már 
egyenrangú partnere volt a Közönséges bűnözők-
ben. 
Byrne sikerét valószínűleg tehetségének kö-
szönheti, mely abban mutatkozik meg, ahogy 
a racionálisan gondolkodó alakok megformá-
lásában mégis megmutatja az érzelmeket. En-
nek köszönhetően olyan szélsőséges szerepek 
megszemélyesítésére is felkérték, mint a Sátán 
alakja Az ítélet napjában és Kiernan atya a Stig-
mátában. 

20.05: Frank Riva
Ebben az epizódban végre kiderül, ki ölte 
meg a nyugdíjas maffi ózókat: a fi atal lány, 
Maria Folro, aki így akar bosszút állni apja 
haláláért.
Riva futni hagyja a lányt, ha cserébe elve-
zeti Norbert Loggiához. A Norberttel való 
találkozás azonban lövöldözésbe torkol-
lik…

23.55: Meztelen ebéd
A fi lm William Burroughs hírhedt regé-
nye alapján készült, melynek cselekmé-
nyét az író életrajzi adataival keverve vi-
szi vászonra. 
A horrorisztikus rémtörténet egyben 
mély pszichológiai dráma is arról, hogyan 
uralkodik el az emberi elmén az őrület, 
miközben szembesül a narkotikumok és 
a saját neme iránti ellenállhatatlan vonzó-
dásával.
12.10: Zűrös manus
A veterán kutyakiképző, Harry Bliss ka-
pós mostanában. Ügyfele ugyan nincs, de 
hitelezők, adóellenőrök, és faképnél ha-
gyott barátnők hada koslat utána. Hiába, 
ő ugyanis angolosan távozik, és újra meg 
újra szerencsét próbál. Újfent továbbállni 
készül, de váratlanul kuncsaftja akad…

9.30: Kamera Hungária 2005
A műsor végigköveti az idén ötödik alka-
lommal Pécsett megrendezett rangos ha-
zai műsorfesztivál fő eseményeit. 
A vetítésekhez kapcsolódó előadásokon 
és a résztvevőkkel folytatott beszélgeté-
sek során a műsor készítői arra is keresik 
a választ, hogy merre tart a magyar tele-
víziózás.
17.40: Szívből, igazán
Egyszer volt, hol nem volt egy szerelmes-
pár, Nina és Jamie. Nina a Londonban élő 
külföldieket oktatja angolra, Jamie mű-
vész, ám egyelőre ő is tanárként dolgozik: 
zenét tanít. Azt hiszik, szerelmük olyan, 
mint a mesében: örökké fog tartani… 
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I. FILMAJÁNLÓK

A fi lmajánlók szövegei alapján válaszolj a következő kérdésekre! 

A Frank Ríva című sorozatban kiért áll bosszút a nyugdíjas maffi ózók gyilkosa?

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

Írd ki a Meztelen ebéd című fi lm ajánlójából azokat a szavakat, mondatrészeket, 
amelyek érthetővé teszik, miért szól a fi lm 18 éven felülieknek!

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

Mi a foglalkozása a Zűrös manus főszereplőjének?

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

A Zűrös manus című fi lm ajánlója alapján próbáld néhány szóval körülírni, mit 
jelentenek az alábbi szavak!

koslat : ..............................................................................................................................................................................

faképnél hagyott:  ....................................................................................................................................................

angolosan távozik:  .................................................................................................................................................

A Zűrös manus ajánlójában melyik szó jelenti még ugyanazt, mint az ügyfél?

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

A Szívből, igazán ajánlójának kezdő szavai: „egyszer volt, hol nem volt” melyik, 
szintén ebben a szövegben található szóhoz kapcsolhatók?

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

Hogy hívják a Szívből, igazán két szerelmesét?

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

Mit tanítanak a szerelmesek?

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

Milyen fesztivál a Kamera Hungária 2005?

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

Hol rendezik meg a Kamera Hungáriát?  ..............................................................................................
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II. A GABRIEL BRYNE-RŐL SZÓLÓ ÍRÁS

1. Keresd ki a következő adatokat a szövegből!

Mikor született Gabriel Bryne?

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

Milyen szakokon szerzett diplomát?

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

Mi a címe annak a fi lmnek, amely áttörést hozott számára?

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

Melyik fi lmben játszotta a Sátánt?

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

2. Írd ki a szövegből azokat a kifejezéseket, melyek azt jelentik, hogy valaki  
eljátszik egy szerepet! 

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

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

3. Írd ki azokat a mondatrészleteket, amelyek minősítik a színészt! 

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

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

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



SZÖVEGÉRTÉS-SZÖVEGALKOTÁS • MÉDIAISMERET • 7. ÉVFOLYAM 60

11. SZÖVEGALKOTÁS 
(A PUBLICISZTIKA MŰFAJAIBÓL)

Forrás: Ki kicsoda az EU-ban?

David Byrne (1947 – )

Az Európai Bizottság tagja
Szakterület: egészség- és fogyasztóvédelem
nemzetiség: ír
tanulmányok: BA, University College, Dublin, 
Barrister-at-law, SC, King’s Inns, Dublin
Szakmai pályafutás
1970 ügyvédi kamarai tagság
1974–1987 az Ügyvédi Tanács tagja
1974–1992 az Ír Tengerjogi Társulás tagja
1982–1983 az Ügyvédi Tanács kincstárosa
1988–1997 a Nemzetközi Kereskedelmi Kamara Nemzeti Bizottságának tagja
Politikai pályafutás
1989 a társadalmi jóléti törvény kormányzati vizsgáló bizottságának tagja
1990–1997 a Nemzetközi Kereskedelmi Kamara Nemzetközi Bíróságának tagja 
Párizsban
1995–1996 az alkotmányt felülvizsgáló csoport tagja
1995–1997 az Ügyvédek Szakmai és Etikai Bizottságának tagja
1997–1999 főügyész, kormánytag, az államtanács tagja
Kiegészítő információk
Számos, jogi kapcsolatokat érintő kiadvány szerzője

Forrás: Ki kicsoda a Magyar Tudományos Akadémiában?

Lázár Katalin (1955 – )

A Magyar Tudományos Akadémia kutatója.
Ph.D. (osztják (hanti) vokális népzene, 1996)
tudományos főmunkatárs
rokon népek zenéje (főleg osztják); magyar népi játékok
MTA Zenetudományi Intézet Népzenei Archívum
Kutatási témái: 1. Rokon népek (főleg az osztjákok) vokális zenéje. 2. Magyar 
népi játékok. 3. Magyar népzene.

Forrás: Central 
Audiovisual 
Library, EC. 
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Forrás: Ki kicsoda Pécsett és Baranyában?

Tüskés Tibor (1930 – )

Foglalkozás: író
Végzettség: ELTE, 1952. 
Munkásság: Dombóváron, majd Pécsett tanított. 1959-től 1964-ig a Jelenkor 
főszerkesztője. Ezt követően ismét tanít, majd 1973-tól könyvtáros a Pécsi Váro-
si, illetve 1978-tól a Baranya Megyei Könyvtárban. 1985-től 1991-ig a Pannónia 
Könyvek sorozatszerkesztője. 1993-tól a Somogy című folyóirat főszerkesztője. 
Gazdag életpályája során alkotásai jelentek meg – többek között – a táj és az 
ember kapcsolatáról (pl. Magyarország, Zalamente, Somogyország, A nyuga-
ti kapu, Nagyváros születik, Utak Európába), a XX. századi magyar irodalom 
köréből (Csorba Győzőről, Illyés Gyuláról, Kodolányi Jánosról, Nagy Lászlóról, 
Pilinszky Jánosról, Rónay Györgyről, Weöres Sándorról), valamint az esztétikai 
nevelésről (pl. Testvérmúzsák, Titokkereső, Versről versre). 
Díjak: József Attila-díj, Arany János-díj
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A latin utcazenészekről…

Budapest aluljáróiban a ’80-as években tűntek fel először ezek a messzi földről ér-
kezett, többnyire amatőr muzsikusok, és azóta Berlin, Párizs, Stockholm és Mad-
rid után már Pesten is az utcakép elválaszthatatlan részévé váltak. 
Marcelo, az éjfekete hajú, metszett szemű, kreol bőrű ecuadori fi ú meséli, hogy 
nagyon jól érzi magát itt. Három-négy évvel ezelőtt jött először Magyarországra, 
és azóta többször is visszatért. Otthon, Ecuadorban egy kis faluban élt. Főleg ka-
landvágyból jött el, de megélhetési gondok is közrejátszottak ebben. Szüleivel és 
öt testvérével nagy szegénységben éltek Ecuadorban, ahol van, aki mezőgazda-
sági munkát végez, van, aki alkalmi munkákból él, mások indián népművészeti 
tárgyakat készítenek. De Marcelo autószerelőként is csak nagy nehézségek árán 
tudta megkeresni a mindennapi kenyeret. 

Abból, ami itt Európában az utcai zenélésből összejön, semmit sem lehet hazakül-
deni, épp csak arra elég, hogy fenntartsák magukat és fedezzék az utazási költ-
ségeket. Mert a dél-amerikai utcai zenészek sehol sem maradnak néhány hétnél 
tovább, szinte mindig úton vannak. Akadnak persze olyanok is – bár kevesebben 
– akik tanulni jönnek Európába, és a csekély ösztöndíjat egészítik ki az utcai ze-
néléssel keresett pénzzel. 
Marcelo szinte a zenével együtt nőtt fel, a kottát nem ismeri, szülei, nagyszülei 
tanították meg muzsikálni. Szereti a magyarokat, nagyon kedvesnek, zeneszere-
tőnek tartja őket, és az adakozással sincs baj – mondja. Néha meghívják őket egy-
egy koncertre, sőt már az Operett Színházban és a Sportcsarnokban is felléptek. 

Bombo, kena, gitár, charango – ezek a hangszereik, amelyek közül csak a gitár 
hangzik ismerősen az európai fülnek. Amerikában óriási sértés, ha egy feketét 
négernek, vagy akár feketének neveznek, ott csak az „afro amerikai” kifejezés az 
elfogadott. Így van ez az „indián” névvel is? Hiszen mindannyian indiánok, még 
ha az indián szót őseik nem is ismerték, az Kolumbusz Kristóf tévedésének „gyü-
mölcse”. 
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Marcelo egyáltalán nem veszi sértésnek az indián kifejezést, sőt büszkén vállalja, 
hogy ő és társai is az inkák kései utódai. Közülük van, aki még ma is folyékonyan 
beszéli az ősi nyelvet, a quechuát, mások már csak néhány szót tudnak az inkák 
nyelvén. Spanyolul énekelnek, de állítják, hogy hangszereik többsége, zenéjük 
hangzása a spanyol hódítás előtti időket idézi.
Búcsúzásul Marcelo egy kazettát ad ajándékba saját számaikkal, majd arra a kér-
désre, meddig maradnak nálunk, csak széttárja a karját: „Holnap még biztos itt 
találsz”. Aztán szerényen, csöndesen arrébb húzódik, és csak akkor válik újra ma-
gabiztossá, amikor megszólal a zene. Az indiánok, mint gyermekkori olvasmánya-
inkból tudjuk, soha nem voltak szószátyárok...
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12. ÚJSÁGBONCOLÁS

I. APRÓHIRDETÉSEK

1. Melyik apróhirdetés érdekelne, ha 

 A hirdetés betűjele:

…a családod nyaralni szeretne menni?  
…fáj a fogad, de félsz a fogorvostól? 
…meg szeretnél tanulni lovagolni? 
…július 21–27 között szeretnél táborozni? 
A)  Lovaglási lehetőség Budakeszi erdőiben. Kezdőtől a haladóig. Jelentkezés: 06-

50-123-4567
B)  Hagyományos és korszerű módszerek a fogfehérítéstől a fogszabályozásig. Be-

jelentkezés: 123-4567. A konzultáció ingyenes. Mi is féltünk a fogorvostól…
C) Nyaralás a Holt-Dunaágnál Fadd-Domboriban, 6 nap 5990 Ft-tól. Tel.: 123-

4567
D)  Nyári tánc és színjátszó napközis tábor 10–14 éves gyermekeknek július 21–27 

között. T.: 123-4567

2. Párosítsd össze az apróhirdetéseket az eseményekkel! 

Buda, Gellérthegy, 30 nm, 14.8 M.  Egy angol férfi nak nagy 
06-50-123-4567 nyereményt jósoltak.

Portré, karikatúra valósághűen, megbolondítva! Szabóék el akarják adni kicsi,
06-50-123-4567 budai lakásukat.

Mágiák, jóslások, egyedülálló garanciával!  Tibi a róla készült karikatúrát
Angolul is! T.: 123-4567 kapta ajándékba születés-
 napjára.

Főtérnél lány szobatársnőt keres! Kati barátnője külföldre ment,
Érd.: 06-50-123-4567 így új albérlőtárs után kell
 néznie. 
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3. Írd meg azt az apróhirdetést, amelyet az alábbi szöveg szereplője feladna  
egy újságban, és azt, melynek feladóját felhívná: 

A már több éve Budapesten dolgozó francia férfi  és barátnője össze szeretne költözni, így 
lakást akarnak venni. Olyan otthont képzeltek el, mely ugyan csak kb. 45 négyzetméteres, 
de a társasháznak kertje is van, ahol majd a gyerekeik fognak tudni játszani. Az is jó lenne, 
ha a lakás a Jászai Mari térhez esne közel, mert mindketten ott dolgoznak.  
Mivel a lakás megvételéhez nincs elég pénzük, a férfi  el akarja adni a nemrég örökölt külön-
leges autóját. A kocsi ugyan 4 éves, de jó állapotú, felnyitható tetejű, tűzpiros sportautó, 
melyért legalább 8 millió forintot szeretnének kapni.  

A férfi  által felhívott hirdetés:

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

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

A férfi  által feladott hirdetés:

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

...............................................................................................................................................
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II. TÁBLÁZATOK

Írj egy cikket a következő táblázatok adatai alapján (a képek információit is hasz-
nálhatod a szövegben)!

 A 2004-es athéni 
 Olimpia 
 éremtáblázata

Arany Ezüst Bronz Összesen

1. USA 35 39 28 102

2. Kína 32 17 14 63

3. Oroszország 27 27 38 92

4. Ausztrália 17 17 16 49

5. Japán 16 9 12 37

6. Németország 14 16 18 48

7. Franciaország 11 9 13 33

8. Olaszország 10 11 11 32

9. Dél-Korea 9 12 9 30

10. Nagy-Britannia 9 9 12 30

11. Kuba 9 7 11 27

12. Ukrajna 9 5 9 23

13. Magyarország 8 6 3 17

14. Románia 8 5 6 19

15. Görögország 6 6 4 16
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 A 2004-es athéni Olimpia 
 magyar 
 éremtáblázata

A
ra

ny

Sportoló Sportág

Nagy Tímea párbajtőr – egyéni

Igaly Diána (a fenti képen) sportlövészet – skeet

Majoros István birkózás kötöttfogás, 55 kg

Vörös Zsuzsanna öttusa

Kammerer Zoltán, Storcz Botond, 
Vereckei Ákos, Horváth Gábor férfi  kajak-4; 1000 m

Janics Natasa női kajak-1; 500 m

Janics Natasa, Kovács Katalin női kajak-2; 500 m

férfi  vízilabda csapat férfi  vízilabda

Ez
üs

t

Nemcsik Zsolt kard – egyéni

Gyurta Dániel férfi  mellúszás, 200 m

Krutzler Eszter női súlyemelés, 69 kg

Boczko Gábor, Kovács Iván, 
Imre Géza, Kulcsár Krisztián férfi  párbajtőr – csapat

Kővágó Zoltán atlétika – diszkoszvetés

Kovács Katalin, Szabó Szilvia, 
Viski Erzsébet, Bóta Kinga női kajak-4; 500 m

B
ro

nz

Cseh László férfi  vegyes, 400 m

Vajda Attila férfi  kenu-1; 1000 m

Kozma György, Kolonics György férfi  kenu-2; 1000 m

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

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

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

...............................................................................................................................................................................................
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MUNKALAP (2)

I. Újságcímek és szlogenek

Kérdések 

Ismered valamelyik szó jelentését: story, blikk, best, wellness, bravo? Szerinted 
miért adnak idegen nyelvű címeket az ilyen magazinoknak?

Miért kapcsolódik a wellness szó a testhez és a lélekhez? Miért nem csak a test 
vagy csak a lélek magazinjaként reklámozzák?

Milyen két, eltérő jelentéssel lehet azt a szót értelmezni, hogy „sztármagazin”?

Szerinted miért emeli ki a Maxima szlogenje, hogy fi atal nőknek szól? Mondj egy 
olyan témát, amely nőknek szól, mégsem tenné a szerkesztő ebbe az újságba? 

„A mi titkunk” szlogen kiket ért „mi” alatt az újság címe alapján?

Fejezd be a mondatot: Színes Mai Lap, ez az a lap, amelyik….

Mely újságok szólnak nőknek? Melyiknél miből lehet ezt megtudni?

Kiderül a következő két szlogenből, hogy mi a különbség a két újság között: 
„A sztármagazin” és „Sztárok, sztorik neked…”? Miért igen vagy miért nem?

Fel lehet cserélni valamely újságok szlogenjét? Próbálj rá példát találni!

Mi az ellentmondás „A mi titkunk” és az „Amiről beszélnek” szlogenek között?

Összekevertük a Maxima és a Wellness magazin szlogenjét: „Magazin nőknek” 
és „Hetilap fi atal testnek és léleknek”. Értelmetlen, amit így kaptunk, vagy sze-
rinted van a cserének valami alapja? (Indokold is a választ!)
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A Nők Lapja szlogenjéből („Nőnek lenni jó”) lehet arra következtetni, hogy miről 
fog szólni az újság? Miért igen, vagy miért nem?

II. Rövid szövegek

Cikkek 

A)
„Lehetséges, hogy a Beckham házaspár mégis otthagyja Madridot, és vissza-
tér Angliába. Egyre nehezebben viselik ugyanis, hogy gyerekeiket folyton le-
sifotósok zaklatják. Nemrégiben a legidősebb fi ukat, Brooklynt rohanták meg 
a fotósok, amikor a barátaival focizott. A hatéves gyerek sírva menekült be az 
iskolába.”

B)
„Továbbra is minden a tenisz körül forog az Agassi családban. S mivel a tenisz-
sztár családfő igényt tart rá, hogy a felesége, Steffi  és a gyerekek mindig a köze-
lében legyenek, könnyű dolguk van a fotósoknak. A kaliforniai Indian Wellsben 
készült képeken jól látszik, hogy az egykori teniszbajnok anyuka a két gyerek-
kel sétálgat a gyönyörű napfényes időben, miközben a teniszpályán keményen 
edző, újra kopasz papa időről időre vet egy pillantást a családjára.”

C)
„Kicsinyeit várja Frida a Madárkórházban. A hároméves gólya szárnya egy rossz 
landoláskor úgy tört el, hogy soha többet nem repülhetett. Frida idén lett ivar-
érett, s azonnal párra talált. – Frida a földön épített fészket. Most már csak azért 
drukkolunk, hogy egészséges kis gólyák keljenek ki – büszkélkedett Déri János, 
a kórház vezetője.”
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III. Ábrák, táblázatok 

Vasárnap délelőtti időjárás

Vasárnap délutáni időjárás
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13. SZERKESSZÜNK ÚJSÁGOT! 1.

I. ÚJSÁGOK JELLEMZŐI: A CÉLKÖZÖNSÉG

1. Az alábbi táblázatban három újság rovatainak címét láthatod: 

A Tartalomjegyzék B Tartalomjegyzék C Tartalomjegyzék

– Világ – Külföld
– Magyarország – Bel-

föld
– Európa Unió 
– Háttér
– Piac-gazdaság 
– Egészség
– Tudomány
– Kultúra
– Sport

– Sütés-főzés
– Szépségápolás
– Egészség
– Kismama – kisbaba
– Fogyókúratippek
– Lakáskultúra
– Párkapcsolatok – sze-

relem
– Mi a divat?
– Horoszkóp

– Filmhírek
– Csapó – éppen forog
– Bemutatók (mozi, 

DVD, kölcsönzés)
– Kritikák
– Box offi ce adatok
– Sztárpletykák –Sztár-

sztorik
– Trükkök tára 
– Filmtörténet

Olvasd el a következő leírásokat, írd melléjük annak a tartalomjegyzéknek a betű-
jelét, amelyik újságról szerinted szólnak!

 Hetente megjelenő női magazinunk az élet minden területén segítséget és ta-
nácsot ad olvasóinak. Ötleteket és recepteket kínálunk a változatos ételek elkészí-
téséhez, ugyanakkor fogyókúrás tippjeinkkel alakjuk megőrzésére is ügyelünk. 
Nálunk mindig olvashat az aktuális divatról, lakásának kreatív berendezéséről, 
a sminkelés és bőrápolás terén megjelenő újdonságokról, sőt egészségügyi taná-
csokkal is szolgálunk. A kismamák is megtalálják nálunk az őket érdeklő témákat. 
Mindemellett rendszeresen olvashatják asztrológusunk horoszkópját is.

 Amit csak tudni lehet az újonnan bemutatott fi lmekről, azt nálunk megtalá-
lod. Az aktuális forgatásokról tudósítóink interjúkkal és fényképekkel szolgálnak, 
sztársztori rovatunkból a hollywoodi sztárok minden lépéséről értesülhetsz. Trükk 
sem marad leleplezetlenül: tőlünk mindent megtudhatsz a speciális effektek ké-
szítésének módjairól. A legújabb bemutatókkal kapcsolatos kritikáink segítségével 
könnyen választhatsz magadnak hétvégi moziprogramot. Sőt, minden hónapban 
visszatekintünk a mozi immár több, mint 100 éves történetére, hogy ne csak azt 
tudd meg, ami van és lesz, hanem azt is, ami volt.
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 A nap legfontosabb kül- és belpolitikai híreit nyújtjuk mindazoknak, akik 
naprakészek kívánnak lenni a politikai események terén. Napilapunk pontos és 
hiteles tájékoztatás nyújt minden jelentős történéssel kapcsolatban. Értesülhet a 
gazdaságban bekövetkező változásokról, az uralkodó trendekről, a nagyvállalatok 
körüli változásokról. Emellett természetesen nagy gondot fordítunk a kulturális 
és sporteseményekről való tájékoztatásra csakúgy, mint a tudomány és az egész-
ségügy fejlődésének bemutatására is. Aki minket olvas, semmiről sem marad le. 

2. Mindhárom újságot természetesen mindenki olvashatja, azok azonban  
mégis egy-egy meghatározott olvasótábornak szólnak. Írd a következők  
mellé, hogy szerinted melyik betűjelű újságot szánták nekik, egy rövid  
mondattal indokold is a döntésed.  

(Több újságot is írhatsz egy csoporthoz, vagy akár egyet sem. Ezeket a döntéseidet 
is indokold.)
 Az újság 
 betűjele Indoklás

kismamák

vezető beosztású menedzserek

nyugdíjasok

középkorú házaspárok

tizenévesek

családanyák

munkások

családok

egyedül élő, fi atal nők

A

B

C
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Az utolsó három üres sorba írd be, hogy szerinted legfőképpen kinek szól az újság 
(írhatsz nagyon szűk – pl.: fi lmes szakmában dolgozó – vagy nagyon tág meghatá-
rozást is – pl. annak, akit érdekel). 

II. ÚJSÁGOK JELLEMZŐI: A PERIODICITÁS 

1. Melyik újság milyen gyakorisággal jelenik meg? Kösd össze az  
összetartozókat! 

  A     Hetilap

  B    Havilap

  C    Napilap

2. X-eld be, hogy a következő állítások milyen gyakorisággal indokolják az  
adott újság megjelentetését! 

Megjelenik

Naponta Hetente Havonta

Az olvasónak mindennap értesülnie kell a friss 
hírekről.

Az emberek szeretnek egy hétre előre gondol-
kodni, kitalálni, mit fognak főzni, hogyan ren-
dezik át a lakást.

Rengeteg olyan információ van, például az idő-
járás-jelentés vagy a tőzsde állása, ami csak az 
adott napon fontos, másnap már lényegtelen.

Az általunk ismertetett fi lmeket több hét alatt 
mutatják be, és az olvasóink szintén több hét 
alatt nézik meg, így egy számunk témái hosz-
szabb ideig kitartanak.

Az olvasóinknak nyújtott tanácsaink öt-tíz nap 
alatt valósíthatók meg, ilyen például a fogyókú-
ra. Ezért nem adhatunk túl gyakran új ötletet.

A fi lmek hónapokig készülnek, túl nagy gya-
korisággal nem tudnánk az olvasók által elvárt 
elegendő újdonságról és forgatási helyszínről 
beszámolni.
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14. SZERKESSZÜNK ÚJSÁGOT! 2. 

I. ÚJSÁGOK JELLEMZŐI: A ROVATOK

Az alábbi táblázatban három újság rovatainak címét láthatod. 

A Tartalomjegyzék B Tartalomjegyzék C Tartalomjegyzék

– Világ – Külföld
– Magyarország – Belföld
– Európa Unió 
– Háttér
– Piac-gazdaság 
– Egészség
– Tudomány
– Kultúra
– Sport

– Sütés-főzés
– Szépségápolás
– Egészség
– Kismama – kisbaba
– Fogyókúratippek
– Lakáskultúra
– Párkapcsolatok – sze-

relem
– Mi a divat?
– Horoszkóp

– Filmhírek
– Csapó – éppen forog
– Bemutatók (mozi, 

DVD, kölcsönzés)
– Kritikák
– Box offi ce adatok
– Sztárpletykák –Sztár-

sztorik
– Trükkök tára 
– Filmtörténet

1. A következő mondatokat egy-egy cikkből vettük ki. Melyik újság melyik  
rovatából származhat az idézet? 

Újság

betűjele rovata

Az idén nyáron a rikító, élénk színek közül is leginkább a 
narancs és citromsárga lesznek a fürdőruha-divat megha-
tározó színei.

A Tisza menti településeket sújtó árvíz miatt szinte min-
denhol akadozik a gáz- és villanyellátás, több helyen a ve-
zetékes telefonok sem működnek. 

Az „Ameliként” híressé vált, immár befutott színésznő, 
Audrey Tautou legújabb szerepét a most készülő, A Da 
Vinci-kód című könyv fi lmfeldolgozásában játsza.

A gyümölcs az étrend mindegyik formájában ajánlható, 
vigyázzunk azonban a banánnal, mert abban igen sok ka-
lória van. Az alma inkább megfelelő arra, hogy csokoládé 
helyett nassoljunk.
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Ma délelőttől két hónapon át látogatható a Salvador Dali 
grafi káiból a Budapesten két helyszínen, az Irodalmi Mú-
zeumban és a Műcsarnokban megrendezett kiállítás. 

A Star Wars eddig bemutatott összes része, az újak és a ko-
rábbiak felújított változatai is, a hónap végén DVD-n már 
díszdobozban is megvásárolhatóak lesznek.

2. A következő képek mellé írjátok le, hogy melyik rovatba tennétek, majd  
írjatok hozzá egy néhány mondatos szöveget (nem baj, ha nem ismered fel ki 
van a képen, bármilyen nevet, témát írhatsz)! 

A rovat címe:  ................................................................................................................................

Cikkrészlet: 

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

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

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

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

A rovat címe:  .......................................................................................

Cikkrészlet:

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

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

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

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

A rovat címe:  .....................................................................................

Cikkrészlet:

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

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

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

 .....................................................................................................................
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A rovat címe:  .....................................

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

Cikkrészlet:

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

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

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

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

II. ÚJSÁGOK JELLEMZŐI: A CÍM

Mai nap Nők lapja Filmmagazin  Lakáskultúra National Geographic
 168 óra Állásvadász Cosmopoliten  A macska Híres festők
Heti Világgazdaság Vasárnapi Újság Élet és Irodalom  Kismama magazin
 Demokrata  Kecskeméti Lapok Magyar Orvos Budapesti Piac
Pályázatfi gyelő SuliBuli Budapest Business Journal PestiEst

A fenti újságcímekből írd ki azokat a szavakat, amelyek 

…a megjelenés időközére utalnak:  ............................................................................................................

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

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

…a célközönségre utalnak:   ............................................................................................................
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