Készítette: Durst Péter

www.lepesenkent.hu

Ópusztaszer

Ópusztaszer egy kis település az Alföld dél-keleti részén, Szegedtől 25 kilométerre. Jelenleg
kb. kétezer állandó lakosa van. Régi források és legendák szerint a honfoglalás idején Árpád
vezér és a magyarok vezetői itt tartották az első országgyűlést, és megalkották az első
törvényeket. Ezt a megfelelő bizonyítékok hiányában sokan vitatják, az azonban valószínűleg
igaz, hogy már a X-XI. században sokan telepedtek itt le. Már ebben az időben templomot is
építettek, amely mellett bencés szerzetesek éltek. Ezt az épületeggyüttest nevezték
monostornak. Ópusztaszer monostora még a török időket is túlélte, de ma már csak a romjai
láthatók.
1896-ban ünnepelték a honfoglalás ezredik évfordulóját, és ekkor építettek a monostor
maradványainál egy Árpád-emlékművet. Később itt nyitott meg az országszerte híres
emlékpark, amelynek fő látnivalója a Feszty-körkép. A 15 méter magas és 120 méter hosszú
kép szintén az 1896-os évfordulóra készült, és először Budapesten mutatták be, de a XX.
század végén ide szállították. A látogatók a kör alakban felállított kép középpontjában állva
nézhetik meg a festményt, amely Árpád vezért és a honfoglaló magyarokat ábrázolja. Évente
több ezer látogató tekinti meg a képet a külön erre a célra épült épületben, de az
emlékpark többi látnivalója is érdekes programot kínál.
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A szövegben található szavak, kifejezések
itt tartották az első országgyűlést
1) órát, találkozót, tájékoztatót tart 2) állatot, kutyát, macskát lovat tart 3) megtartja a szavát
Én mindig _______________ (megtart) a szavam: amit megígértem, az úgy is lesz.
Mi a tizedik emeleten lakunk, ott nem lehet kutyát _______________ (tart).
Tavaly _______________ (mi, tart) a 20 éves érettségi találkozónkat. Hogy repül az idő!
Kértük a tanárokat, hogy este 6-tól ne _______________ (mi, tart) órát.
Szeptember első hetében az egyetemen tájékoztatót _______________ (ők, tart) az új
diákoknak.
ezt *…+ vitatják
vita, vitat valamit, vitatkozik valakivel valamin
A városi legendák szerint a fő tér mellett állt egy vár, de ezt a történészek ______________.
A gyerekek mindig azon _______________, hogy mit nézzenek a tévében.
A konferencián minden előadás után van 10 perc a tudományos _______________.
1896-ban ünnepelték a honfoglalás ezredik évfordulóját
ünnep, ünnepel, ünnepély / ünnepség, ünnepélyes, ünneplő
Az _______________ megnyitón az igazgató úr is ott volt.
Miért lesz minden zárva holnap? Lesz valami _______________?
Október 22-én a gyerekek _______________ mennek iskolába, mert lesz egy iskolai
_______________.
több ezer látogató tekinti meg a képet
megtekint valamit – hivatalos, választékos szövegekben; mindig a meg- igekötővel
néz, megnéz valamit – minden regiszterben használható; a meg- igekötő nélkül is
(befejezettségtől függ)
A konferencia résztvevői közösen ____________________ az új klinikai épületet.
A turisták ____________________ a városközpontban a szép épületeket.
(mi) Tegnap ____________________ az új Star Wars filmet.
Az ünnepélyes filmszemlén a zsűri ____________________ a filmeket, és kiválasztotta a
nyertest.
az emlékpark többi látnivalója is érdekes programot kínál
látnivaló, ennivaló, innivaló, tennivaló, mondanivaló, tudnivaló
Rómában sok a _______________, legalább három napot ott kell tölteni.
Nagyon szomjas vagyok, nincs itt valami _______________?
Ha senkinek nincs semmi _______________, akkor vége az értekezletnek.
Mielőtt elkezdjük használni az új gépet, elmondom a _______________.
Nagyon sok _______________ lesz ma, nem lesz egy szabad percem se.
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Egészítse ki a szöveget!
Olvassa el ismét az eredeti szöveget, és ellenőrizze a megoldásait!

Ópusztaszer______ egy kis település______ az Alföld dél-keleti rész______, Szeged______
25 kilométer______. Jelenleg kb. kétezer állandó______ lakos______ van. Régi források és
legendák szerint______ a honfoglalás______ ideje______ Árpád vezér______ és a magyarok
vezetői itt tart______ az első országgyűlés______, és megalkot______ az első
törvények______. Ez______ a megfelelő bizonyítékok hiánya______ sok______ vitat______,
az azonban valószínűleg igaz, hogy már a X-XI. század______ sokan telepedtek itt le. Már
ebben az idő______ templom______ is épít______, amely______ mellett bencés______
szerzetes______

éltek.

Ez______

az

épületeggyüttes______

nevez______

monostor______. Ópusztaszer monostor______ még a török idők______ is túlél______, de
ma már csak a romja______ láthatók.
1896-ban ünnepelték a honfoglalás______ ezredik évforduló______, és ekkor épít______ a
monostor maradványainál egy Árpád-emlékmű______. Később itt nyitott meg az
országszerte híres emlékpark______, amelynek fő látnivaló______ a Feszty-körkép. A 15
méter______ magas______ és 120 méter hosszú kép szintén az 1896-os évfordulóra
készül______, és először Budapesten mutat______ be, de a XX. század végén ide
szállít______. A látogatók______ a kör alakban felállított kép középpontjában áll______
nézhet______

meg a festmény______, amely Árpád vezér______

és a honfoglaló

magyarok______ ábrázol______. Évente több ezer látogató tekint______ meg a képet a
külön erre a célra épült épület______, de az emlékpark többi látnivalója is érdekes
programot kínál______.
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Az eredeti szöveg sorai összekeverve, csíkokra vágható formában (pl. bevezetésnek):

Ópusztaszer egy kis település az Alföld dél-keleti részén, Szegedtől 25

legendák szerint a honfoglalás idején Árpád vezér és a magyarok

század végén ide szállították. A látogatók a kör alakban felállított kép

törvényeket. Ezt a megfelelő bizonyítékok hiányában sokan vitatják,

telepedtek itt le. Már ebben az időben templomot is építettek, amely

tekinti meg a képet a külön erre a célra épült épületben, de az

mellett bencés szerzetesek éltek. Ezt az épületeggyüttest nevezték

körkép. A 15 méter magas és 120 méter hosszú kép szintén az 1896-

monostornak. Ópusztaszer monostora még a török időket is túlélte,

de ma már csak a romjai láthatók. 1896-ban ünnepelték a

honfoglalás ezredik évfordulóját, és ekkor építettek a monostor
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maradványainál egy Árpád-emlékművet. Később itt nyitott meg az

az azonban valószínűleg igaz, hogy már a X-XI. században sokan

országszerte híres emlékpark, amelynek fő látnivalója a Feszty-

vezetői itt tartották az első országgyűlést, és megalkották az első

kilométerre. Jelenleg kb. kétezer állandó lakosa van. Régi források és

os évfordulóra készült, és először Budapesten mutatták be, de a XX.

középpontjában állva nézhetik meg a festményt, amely Árpád vezért

és a honfoglaló magyarokat ábrázolja. Évente több ezer látogató

emlékpark többi látnivalója is érdekes programot kínál.
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