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Ioo. IVl ROMANlAlK]R olV|,l.\KI Rl S/nABl \l(l)

A/ |4an., .,eL Lv/!p<n ,,/ \!'A \\.l\U,'J,,,J l.-.e',1,-\l o,/i.,,JL
koordinálásával l Magyaro§ággal szoDs7idos oszágok nagy.r nyclwállozalainak leirásál célzó
kntarási progrNn kezlódötl, !fiinék €íednényekcpp A nac}ar nyelv a Kirpál-medeDcében . )L\,
s7í7ad réBétr cíúii kón asolozaiban megiclcnt a kálpii.l]jai (cs.fuicskó ]998). va]dasági (Gónc?

l999) és felvidéni (Lanstyák2000J kötet, A kúlrásban szezódé ses ú !n k alársként l észNcvó k. vagyjs
lmstyák lllván. cs€micstó lsl{án, Péíi.k Jtinos és szilágyi N, sándor,6óDcz Lljos, vörós ottó.
nónli szepfalusi lstván (1932 2000). laldninr ! kulíóvetlij Konúa lvti]rlós ezl a munkálatot
ált.lában a fó tinrogaló ncvévcl ,,Rss-vilsgálanúk" s2oklák rcvezni a !.ágai R.sMrch süpport
schcne ol'the Higher Edücllion suDpoít ProgreDe neve .]a|Ján, nely Szen,ezet 582il995 sránli
ltlnog .isa üélkúl a (áryál_medeDcei m.eyar nyclwáltoztokól és ! kjscbbségbcn éló kénryelvú
maeyarokól a nrainál sokkal kcvcsebbet ludnánk A kón}a§oroz.t a UI. kijtot mcgiclc!ése óia
kúlónbóZii okokból elalJdni látí7ik: á rommúi köLet és l t.rv.zcit közős kótel r muíJvjdéki és

burgenlddi nag)árról {eg/elóle?) neú lálott napyl]ágoi. F7ért sziitsó8csnek iléliiik legllább a

ronániai alapadabknák, vá€yG az Rss izsgílalba. basaált ronini j iérdóivnek, majd fol],futólag

a.yc|vj aLt lok k€reszLlibláinlk a publikálását. Ugy járúnk el, .hogy . nregjeleni hároh kólcI s2crzói:
l'.I§ziniiébe! ló7In.k eElr kédóivet. és utána közóljiin az 58 .yelvi acladai kcreszttábláil. Vallni.t
€gy tiblát a les§,.bb nagyam vo,arkozó kérdósről. végül 3 kercs2ttábla a 216 ro ]niai
adxtkó7lónknek a l07 magylrorsznBi ád,iközlóvcl lör!énL ijs szchason Lnását rn untj l be él etk o i. hkolái
végzet§ég és neú vonatkoásábaü,

A ronáliai adalközlók rcLcpüLésiips szrinl a kóvctkezóképpen Oszlotlak lrc8j
tónbváJosbú isepsiszcntgyórgyön Ko!ászna mcg/e)élt37 adatkóZló,
lombfalúbatr (Gyergyócsomafulváí ós oy€.gyóúj illuban , Éár8it. negye) 36,

szóNárry!áíosban (Ioldán Kolozs m.gyeJ 36,
s2óíányfalubán (K!tonán, Kolozsborsán, Mocson, PuszbLamar.]son ós VálasáLo! Kolozs

a mlye natá. mclletti szóNányaáíosban (Aradon Arad nccy.) ]6,
a nlaáyd haLií n[llctti tólrbfálleT (E*ófiéryGen, ÉMlnyérbú és s/2jacson Bnrár m,) 36,

^ 
magydoFzisr kónhollvizsgálaioi l(rényben (cyóFMosoD soprcn De$/e, 36 .dadiözló),

vereselc,házon (PcSi megyé,36 a.b(kóró) és szátyn-on (cson8lád nrerye.35 adt,lközló) végeniik cl.

A KlirpáL mcdcncei vizsgáLa! c.cdnényei tucatDál 1Öbb kónyvbcn éS ]00_Dll 10bb

tamlnányban olvashaLók, czckci listáza Kontiá és Hatr,v& 12008:20 3), A fuóániai vi^_qíiat
cÉdnényen is lasznosilja. ez€kból nrüstrát is közól eg]ebek íenett Bcnó szilágli (2005J és Póntek
(2oo8) 

^ 
kérdóives vi7sÁálat nYelitani .nszónck alapadalall úonban Csak itt lanulnányozhdlja á7

olvasó, A vizsgálal eredDényen, a l ere 9ttílr lalral a ]'oiy ó nat k óletk.zó sán.iban te ss,ú k kó2é
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Aka,lénrja Mas,e Tidolütlyoság KüLiiJldón !]nöki Bizottság,

NYDL'!'BÁSZNÁLAT! KÉRDóÍV

A/ i't tó\etloo áüloL]J a ma8yú nyelv nj leJyzq.íel ndn
mányo" Vib8j]álz, JljaDJl \e \/üL.csünL, A/ ad3lukal bi4]fun te
/.ljuk. e\EondúnL lq/ m, hog) dlellk..,o \rmejv.k lc íe]l eklo/á
iUL, ovinLc váí,a\a] t8j \e&M8ünlre lehcl, Ha vJ]úel}lL leldisF
nem }jqín váaszó]ni, ne váaszoüó- hsóíjúk á se8íL§Égét.
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ylólés idópollj^: ..!!?!0.:.aa,:.Í.

@ rem z7 no

5. Hogye sekot Ön b.mutatlozniegy idevalósi nagyd émbmel? Mi!

4+q?1
t6.]

1. szrrlet^1é9e: ,., &fl
& Mlly9 skóláJct vegze! e1?

[9l ] ! osztáy 3) sa]do#Diskoiá
0) 5-7(8) osaáy a) kózQsLoLá/lkeúm
() sz,kjskola 5] íöskója, e$,el.D

Mikor végeáo el e uto]sót? . .. .{.4.B

" ",*"o 
,".,n,",*, ,,,2,,§ílírr r"h*rr"^ )

a) Tóár+'] @ Nem
1) ma8y.Jtanár 2) n& büúán lárgyat l2níl
3) reál iárgyat t Í1 4) €gyÓ lúgy.t h!Íl

10. B@szli9: a) íás}Esl:



l1, Munknelvének tel|s nele §§ címe:' :L,l y1l1
l) mápvml .

9 e,l az; a7" 4rv3,r':4a {,wa-e * ,;-a
-::l"....,- ..)/......--

<l,.tJ 9/,J4/á2 9 í/ ía,*--
h, r.mlnJl: {-] ,

12. ön a nindmn.li bsz3bd no8}ú íev@i a mw},nelyét (amlkor

'Í) 
masvaj bAáj,lbe1 is lomáíukagr vegyesen has6áom, így|

2) úagyar bszérlb€n mag}@l haz!áom, ígyl

3) mgyd beszédben hol íÉgyN], hol rcnránul haiználon,

13. Írja le íé§zleég, ho8y mi (volt) az Ö tÉndój€"feladala a

.Yr.) r::* t"h=,

14, r1ol (óelyik településn) d az,.iy1,on rl 3?1! !1;:r*;*
1) lón, kai, @ refúnítus 3)e}dgélikus 4) unitánú
8] íeiele@ hvúli a| ecyéb, , , ,

l65

17, Milyen nenzdiségúnek €Jlja úaa&?

0 magyma! 2) rcmáníá} 3) #kerynek 4) c§íngái,k
9) úásná}| .,.,...........,,,,,.,,.,...

18, Neve hogye s4rcpel a sz€mélyi igeolványbaí]

lq. Vok e olyaí .rfelyi iBMl"áíya. amelybo mácl,-épP fult a @e]
llics o*,

20. Ha a el6zó té.dé§E igfue] váasmtt| új volt a válozizt& oka,

él.ja, hogye és mikoí lütént?

2L an)üyeiv.:om,Bra 2) omá1 ll némd 9l mas,,,,,,,,,,
/Z, Any]a 1Pvf:

23, Adyja dymyelve: o na8F. 2) roúán 3) nénet 9) nál|

24, Anyja mi]y€ú iskolá,Jqt véaÉtt e1']

Ű^ 14 ószáy 3) sz.!*óépiskola
l,ÍD 5_7L8) os&ily 4) }ózepiskólá.lüeun
xsakiskola 5t f6istol4..Evfrem

Mikor vée@te €] @ ulólsót? ,

25, Anyja eredeü foglalkozág:

a) Anyja tanár-e? @Nem

{i%{*ov*^

l) nagy6rlan]í, 2) úás huíán lágrat Leít
3) Eíl úrEyár únít 4) €yéb táígyat t2nít

b) Anyia leánykori íeve:

lo. Ap]a neve:

2]] Apja ml]yen iskolálql végze e]?
(i' l 4 osztá]y 

' 
*$.ölpiskola

dE 5 ?í8) os"táry 4l kóz.llskols/liceum
2) §lzkiskola 5) jö§kola, egyeteí,



Vilor veÉe,le el a/ !lol§ó,

28. Apja e.edeti fogla]koá$:,,4?{<!1',l1::-l . . . ..

@ne,
l) maBlarle'r 2) mÁ humán 6€yat h4il
3) rál tárgyai tanít 4) egyéb á.gyat tanít

29. Apja .nyanyelvqo matyaí 2) íomán 3) ném€t 9) más: . - , . , ,

Az ALíBBI MoNDATot KózüL xÁRiK-{zzA BE Á2 EG,talKET, AzT,
AMELY (ET TEBndszErDsEBBNEx Érzl.

501- (1) A találtoaást Pélelr€l jó jelnek tartotta.

@ A Péteríel való találkozási jó jelnek tartotla,

502. (1) való§zínúlee fogok késni e8y kicsit, v|tannt,neg!
6 V3rószínűleg késni fo8ok egy kicsit, várj ak meg!

503, d Be6ze$en máí az idei tags€ dúal?
(' Belizetled mlií e idei tagdíjat?

5o4, (l] Éhes !a$, 1-5 bo8daT? Adjak e8y kis kenyétkéfl

o t t". .+y, ld§ bogm: Adjak egy kjs kenyeíel:

505, @ Né,d, niIyú sáp bmánokat ántn.k e iizletben!
(2) Nézd, milyea sáp banáni ánlnak e üzleóm!

506. o A lnai gyerekek atníl válnak ónák}é, hogy miúdent

(2) A nai 8yeíekek attól vá]nal ónzővé, ho8y mindeí!

507. o Unom már ezt a sok uluást bussza],
(2) Unom ná, ezt a sok buszoást.

508. (1) EreI ú Bhetó9í8gel is kel számolni.
o Ezz€i az eshe!6éggel is sllno]ni keu.

509. o A bejáiat az epületb€ a úásü oldáloí Van.

{2) Az épület bejárala a másik oldálolt van.

5I0, (J_,|fiaho! ill va8yoL| tlt9?
(a Hanó| h va8yok| Láty engem?

l

l

5ll,

5l2.

513, (r) valósáníl€g tülfióldrc foEdnk kóllóni,
6 vá]ósúűl€, hogy kü,ddrc fo8íak kjllózúi,

514. o T úíó íéni, fdj a fejen. Kinebetek?
(2) T ító ,éIi, fáj a feien. Ki fudók óemi?

5l5. o Teglap láltálak a 1évéM,
(2) TegnaP láltálak ég.d a tévó€n,

30. Óí i!üfl nye]ví óvodába ján?
á) neúján 0) nagye c) rcíán d) néneí e) nagyejonán
f) íágyd nédet g) nénetróná,

]L, M yú lannyel!ú átz]ínos ,skolai osztil}ba jiirt?
a) 

"eú 
jú(o fugJü c) romrn d) némd

]]2, Mly.n tafuyelvű kóZjpistolai lagy lí@umi ogü]yba jrrt]

@íed járt h) úágyar c) roEdn d) néíct

]t, Mi]Jm lfoú}elvú w2rlkólpri9lolJ oJláybá ján?
al nem ján b) rugyd(?)rcm dl némel

Iil Ha nem m8ra bnnyflvú i5olibJ |an, @UIl e mzgjd nyelvü §
úoda]maP ]l i8ú (D *.

34. Milye, lóttolára/egyerenre ján?

@nem 
já.t b) m8yú c) roúín d) német

35. vó-e báz2stáp va"qy é]etiá^a?

o vú 2) ni,cs, dé volt 3) 9t! íem vol

]6, HrzasláJg milyq i\kolálQr véeát eI?

@ ' 
a o9l^]] ]) sak}olli9lola

(q 5-r(8) osiály 4l tóapiskolrLiRúm
4J'sal{rskúla 5l fóBlola. eevclem
Vir,o*erezre er a "olprr ,,,,lfÍ ,,,_,

I

3/. Hd2Átáí9 fr@di ío8lá]Lóú9: ....4a/q!ú) .........

5

(1) Etbo e üzl§tbcn nencat 1ig8öí},t, hú@ sóny€got is lehet

@ Ebbon @ ür.tbm n€n 9k fúggö.yóket, haen sónyeseket

(l) Kos@vób@ íoly,tatódía} a tárB a]|í9k e albánot é! a *óet

@ l<os@vó. folytáódn.} a 6rgy€üsk az albáíok é§ a *óet



a) Há"a§társa tanáJ,e? @nem
1) magyartanár 2) óás humán Lír8ya| l2nír

3) Eíl táí8yat ianít 4) etyéb iáE}"t lanít

42. Háa§tása anyanyelve:c] nagyaí 2) rcmán 3) néúet
9) íná-\:.,.,.,.......,...

43. 1) oyerí,ekeinek keresztóéve:
2) Nincs gy.rmelem

t44.1

45. Tagia e Ö, varamilyen s4lmai, kulhriins, éíderv&elmi es€tleg
poliüka s4^ezelnek? l) l8en. mégp€di8:

@ N", ]) Nem kivánok vd] zol^i

UcyAl..Azr A \1oYDÁNT\Á!ól (c]loNFft KÉPPEN FEl EzH! líllx Kl,
o|-v,rss.r sr Az er,iBsr NÉcv uorro,1ror, L,TÁNA PruG ÉRTÉkEUE
óxET rxÁzÁssAl|
52t, Mdlnal is m.g lell oldúia a sáia( Pob,émár,

(l.} nagyon jó g olfogadható (3) elég rcsg (4) na8yon rcsz

'2, 
Maímak is meg k€ll oldani á s4át ploblémál.

l l, na8yon jo {)lf logadhaó Q) elég ros§z l4l nagyon ross,

523, Mdi is m€g k€t], ho8y o]dja a saját probléííÉt.
(1) iagyon jó @ elfogadható (3) elég rossz (a) úagyon rossz

524. Mari is me8 ke! oldja a saját Problénát-
(l) nagyon jó (2} elfogadható @ .l"g -rsz (4) nagyoí rossz

38. Itáasdr§a vaüása: 1) óm. kat. €)íefor.rátus 3) evan8é]ikus

4) unitáíiu§ 8) fdekezeten kívúii 9) egyéb:

I39.]

a0. Ön ,eíini mityen nemaú§égúnek hniJ magdl z Ön Mz3stáJsa:
(D.agy-"} 2l loTannal 3) s.f,}el}nel 4l c§ingona}
9) násn.k:,,.,.,,,.,...,...-..,.,,,.,.

4t. Háza§tíísa neve hogyan szer€lel a személyi igazolY]ínyban?

]óNAx T^RTJA E 
^ 

(övET@ó uolomxerr

531. ott ve egy szót a szoba fukiba,
@ jónak bnon
ól osszídi Lrror, obo lg) , ,,

532. Neú fudoú, hogy a bajrki sdíráián m6nyi pénz v -

@ jónat laílon
o) -o$..a} lafum lobb 'gy,

<] l Ha mes,fu qobá i5 c lde]el,,.m mdl \olfi lele *mmiÉ,
€)jó.a} lafiom
ó) rcsznal td om, jób így:

534- Az nyen dolso}al mindiB a ba]álókl@l b$lléú úcE, ielnótt

Ó) Ds/n lz,on, iolb lA]:

535, A sz.zódó felek a meg,íl]apodást tözj€g}2ó elótt íí&b foglaltit,
@ jóiak la,loú
íb\ Gsznal ffim,.obo iBy:

536, Ha sE]lözlebj akúot, így ké€k q8edéltr: Ki ludom Dyibi e

537, MáJ déi lesz, nire neEérkeznnk a yülóvliiosmbe á családonhoz.
6)jóna} larton
,bl os/nd Jom,looh lBy, ,

538. Tájétozlaluk üEyféleiíiet, ho€y a be}iónyveskéket a jóvó

@ jónat bnoE
lb) ,osw.Jr Lnom.jooh iy:

4-5, Áld;bal nilyen n)ejven vd8y n).lv.kú voko'l Ön beslln, u
a]ábbj t]ábláutbd f.lünlet tl szenútyeklel? A necfeieló brikikba
Bgyen egy x et- Egy soóa tóbb x et i! tehc1, ha gúl§éges, Példiiul ha
gyernekeive] íagyful és ronánul is gókott bwélni, atkor re8y€n kéi
x et a "Gyemekirel" 9úa,



,)í

4r, Miiyen szinton beszéti Ön a kövotkeó íy.lveké? 
^rubnHkba t9Ey@ egy x€r!

49. RéúdsZíini nilyen íyelvet hNzíá, ami}ú ,,. ?
(EEy sorba több x-el i§ kber, ha Mükség.§-)

50. Ród§@iít nilyú nyelv€n ol% ... ?
Egy 9óa lóbb x á is ten€! ha szúlsa-gs,

újsá8ot, X

egyéb

űí]aP,

b) Magye Televizió 2
@DüM ív
o BulQBti Tvl
oBUt Ésli TV 2

@ BükiJ€sli TV M8yú adág

5t, Néá_., halgalja+ a kóveileó tévé-. ilt. nidióadók nűoíát? Ila

i) PeióR Rádió
j) Bulársti rÁdió rcmán adág
&) Bulqrcsü rádió rueyü adlM
l) Kolo^vád rádió magr6 adíg
6) Mesá§{.hélyi rádió na8yar

g) Koioz§dri Tv m€y6 adág
n) Egyó rádió_ ragy ry_adó:

,i.

X

k
5) Nagyoí jóI

4) Jól

0) seho8y

^
48, Tud e íroiolvőni & alábbi nyelvel€n?

X



52. Milyen nyelvón halltatja, ilelve nézi a ajábbi rldii' és tévémüs_

rcka1? Egy §orbá több x ei is tehet, ha gükséges,

53. Hol Énultá de8 e 3]-ábbi nyelveket?
Egy oszlopba tóbb x er is tehei.

i F
r
,í í
I í
x l(

..

1l

54. Kérlük, a köiétkc4' űbtáatot á Yr.NbaD étók re tbltsék ki!
Ön reídsÉrini nilyen íyelvet hdzoő a fal0jában?

EAy srba lóbb x-ei i5 bhet, ha 9útségs,

55. Ön Etl/€ml m,l}ú íye|ve| |Nílil a qircsáb ']

(A fa]Ulú^ arcld \dósól líjma}, delybeá leBtóobclJáfal, A r'áros

net. ,,,.,,,,,,,,,,. ,,,,] tgJ sólba tóbt, \ el is lehet. hJ )?úkségfr,



Jó, Óí rendsÉnnt íilyen nyolvet hasmá]

x

í
r x
Á

}

KAülíizzá BÉ Áz ( 1) T vA6Y Á (2) T ÁszERlM, üocY }1Fl-}1{ ül-fi }Ei-E

ó01. Á képvi9lók @ o*okat .,, la.]to!ji(-
(1) tono]yaróák @komolrnak,

602, MÉrl $uz, üs boBMm? Me8úlórcd a ,,
(1l keAkoleL? p) tis kekdel?

603, A rc!úlóga.k me8frteLtét sgájc
l1l légi kíér, c-)I€eleEl

604 A7 á ró§ mn,iháí, Ubsk,.. ülÉ nézhetik a 6lnet.
(1) áutókbd @ a!!rb.n

605, Fíi a feieú, mer1 a @m9éd egég déluián

0) h.gedűn játszott @ hcg€dútt

606, Fiút, nem liól vá]!ot ..,, no3y elv€árek az is}olát, húem attól,

@tűelót}á (2) tú@ltóvá

I

x
í í

x
r

}
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6ü/, Mjndján kés, ú €b+L ,,,
ll, ne Ié8y lúrelmc en| €} ne úrclme enkedj|

608. In @ még Péter? _ Itt, <le már ,,.
(1) tégúl menni @ neníi ké,zúl

609, A7 esvik i§nerd§óm 6a v.ll kutom_

@ craioá (2)crovábe

610, Az ogf,jlybú §g]kj sem ...

o úagNbb, nint 6 (2) nagMbb ná]a

6] l, A ltúk mee Blaly jetenlkqt€k,,,,,
(L) !úzoltóknak Q) rúzolóna}

612, Art bis2en, óéd utjn mindeneinek jól e§k egy .., _ medtá a
há?ial§zony le4ve§ mo$]lF].
(l) klvécski €) I{ávd

613, A tülö, előtt ho§szan ,,...
(l) szépítelte m.8át o szélttaett

614, KáJ, hogy náJ nen neey a noziban a sup.rnan, meít szív€§n.,,,
o m%néz.,ínk (2) megnéznók

615. 1 a]a]koM_t|ed\ l88el. § , hó8v vegyeí iekem e8y kirur,
(1) megkéíen €) megkénm óL

57, A m€feleló yán bekarilázá§vat határoa net l_tól 5_ig lerjedó
sldlár,

a) hogy mennyire kótódjk Ón u alábbi helyeüez!
l . e§á,a]án neln \öLődöm ho/l: 5 nagyon etó§\rolódom ho/á

ál újár ió]4áno/, vúosno/ l2 J 4 §-l
ol Erdélyhe/ ,2l4q]
c, sziklyíöidhó/ ! 2l4\J)
d) R.mJniá,hó7 E]delven h'WI (|)2 t 4 1
e) MáEyüd\ágho/ I AQJ4 5
D Éunjpáno7 )uJ 4 5

t) sóová tr2 J 4 5

b, hógy neníy.É éra Öí máeál { l- egva]úün nfm: 5= nagyp{eíóYn)
J)rrlde|y fatyfud8ho7Eío.ó.a* l 2 J 4J51
b)d románid mJ€Jdts.ghoz arrozoíJk I7 '4\5{L,dm8}a nemElh* b,oónd} A2 l4Q,/
d] €hova sem Dnú/ónar (L/2 t45
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58- Melyik slortolóna} vagy *Paríá} szokoti Ön s@rkoini, há.,.

a] naAyú rályi} 
'om|funat$ a,nayma l a roTlnn]L

bl mapw iatgik má§sal (Ém íománíár)'' Óa *rrmar 2l á m&itíat
ct rcmán iÍL9zik más9l (n€m íú€yajrar)

oa IoúáDa} 2l a má\ikíak

J9, Eló'olduh e nár, hoAY vx]3ri fu7oll Óúe, hogy ne bfsTlien
mrgy@]l L) i€en @ *.

60, Há ieco, a utóbbi kó évból hány ilyó es.trc eólékvik?,,,,,--.,.,,,.

Meré je el vájáMlyikHI

61. T!d-e olw koíkét wtóL hoAy @ vaümo]},ik istltrósével tóréít
í€? ' 

1) i8s o *ú

ó2. Ön *dnt ho1bddnek a l€gebbí nagyaín? ( ikáa b€ i

risud-osrm ó] a relvidel§n (s/lov.&ia,
2; Mdgr€rcGáEon, videki váó$klen 

^avEdaqgbd 
(lugdzláüal

jt MaevmBason, 1.1vá}.bd 8) Burgmlándbú lAus.rriá)
lr xamiula" ú*lul o l a MuBüdekeí (§'o\ éni,l

o Eídélyben aonáija)

63a. rla val.ki cgk lonárul tud Eldélybq
9 kóínyeo boldogüt 2) lehei.et neh&§égei 3) íéhed boldogul

Ha a 2)-l vágy 3)-at kirikála bé. részlel@d, ni]yon helyz€te|i.n

15

ó3b. Ha válaki c$k Dagy&uL fid Erdélybú
l) tönnyen loldógül O bhetn.k nenézsé8ei 3i nehezen boldogul

Ha a 2) t vagy 3),ar kankjzta be, részLe€ze, nilyú helyz€r.kbo

64b. Ha valaki cgl magyarul tud e Ö álúdó lakóhelyén
1) kófuy boldogul @ lchehek nenáÉgei 3) neh.ren boldoeul

Há a 2) t vagy 3),at kúilú2la be, régleleae, níyo n€lyzetetben

65. Az Ön nUnr,hetyén ála]áb@ mqnyit h6zná]ja & .gy§ íyelveket1
A megfele]ó fubnkába legyen egy x_et-

ó6- át e hfuo§ób ideig 0egalább egy évig) ü§z!íE va8y lóbbnyirc

oNcm ?)lBd,Ho'],,,,,...,,,,..,,.,,,Mrkoll,,,,,,,,,

ecyó

l( ,(

r x
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67, Milyen gyarfu utazik Óí Magydorszí8ra? Kei}áz be a váióz'!
0) soha ]) Feidvente 6) Hetenle

Ó RiLlcin 4) NeEJe4évenE 7) Náponu eey\4r

Í c,*r" 5j Ha\;.b 8l NJponú löht,\ór

ó8. Mikor volt Uto]ján Magyaro,,,dc-l .--!h.4---.., e"t"",

ifuoN Á !o|,IoK iLLYIRF t}rÁ slt KsFaLsNlx rnzrtt rcy oou,ró
vÉczóoÉsr vecv szónt

621, rhtncia nagasabb K]auoiá//..,,, peaic egy ewel natalabb,

622. Azt alfrom, bogy ó nyLt?4....... Á.zEról-

ó7J, Kófpisloldntf,a.4 ,,., sok 9Á]icPallen Polagógus hní,

624, Jó napot kívánok. 
^ 

íó,ók&.':*..... jóíon, prlret szeretnék

625, Kovác§ Jájos Ul kdne, hogy a jelóló,bjánsj8 leLin§en el arbl.

'DPy ö, Dr*iíd je,ole er ,, ar:l?.a1714?'"" \nez,á]^L@l

62ó. FJzsi oénlnek fáj,.. , .. ,

fáj.,,....,

tZl. t li is necyq.-P,|2......

Kaü óéninek neg a láb4.., js

azt a úá]acot, de egy kicsil drá8án adják.

628. Ha Pétlr rcs§züI váoga.Íá.,.. n% a baíáiait, pódl jár,

ö7a, Minel e/ a ha]ocads:: N(m \zefttem. ha \a]ati eba]an?iz' a

1 oN A mNTo( mLYÉRE EcY oD,AtLLó FocL"{t-(ozÁsNE\Tf!

Í"rfi2"*y to,tp,.*oram * ,,,, u rna, ..t*:é*
Ta!aly kjne\el,ek& i(\ola éléíe, no< lehalfiú..J?.{j34!4. 

"1s,

bJ3, Kovács )ulll már reEóla §meÉm, !,lióta igelolLöÁijlk. nála

csjn.]tztom d ín/uráMt, v.gyi\ ó á .../.4áaa4,.A'-----,-,--" ,

ö]4 A ,ep ,óhhl !álasZúsokon irnmos nó kerull á falv.l, és váosóJ<

édT, ; ml vdo\Unkbd NáEv jlona lett a ,, . !.áá:.d.z.::!4,|<,

I'1

UcYÁN^zT A Mor[DANIvÁr-óT XúLóNFÉLEKIpPEN FEJEZHITJúX x].

+v^ssÁ ÉL_M ÁLÁBBI NÉov Moxn^ror, mÁrq,{ PIuc ÉrrEl(ltjr

641- A menekúltügyi fóbiztosná} n€ kéü old ia a mmel(últek
elheUerésé!el knpcfularos probléml}d,
(l' fu8yon Jd (D.IloBadlaó lJ)elé8loss/ 14} Mgvon los!7

642. A neneküllügyi í6biztosnat meB ke]l oldei a m@e&últek
ebelyezésével BlEsolatos prcb]éftilal,
l l, na€yú jó C' el'o8ádhdo lJ, elég rcV í4) n€Jon rcs9

643, Á nsekültúgyj fóbiztos neg ke'], iogy oldjá á úeíe}últé}
elhelrzésével k!p.$L4los problémálGl,
ll, teyon ,ó p) e'|"€adhaú (]l eleg rolv (4) nagyon losy

644. A nenehjtúgyi fóbiztos m€g koll oldja a nenekiiltek eihely@ósév§L
k2pc9latos poblén&rt,
íl) naglon ió G) el'ogunhab (l)ele8ú§v l4l naB)m,o\!/

69, veía}{ olyd ókonai, bdátai MagyabBágoí, d.ir(kei sbrcs kap-
.sld,or larLnál ífun Url e4yerc§m lroBanál e8Jóásl, s,lrűn lc!e-
lemek)? l) lgen erNem

70. Dolgozorr,e/t rult e Ön vaay dolgozi&<./leln e nosl Má8yers?á,
gón? 0) sosem o Régebbff ig6, de m íen 2) I8éí, na il

71. Ha nen do]go@tt/tanllt még Magraországon, @etn9e'l
D I8en 2) Nem

12. Eiófordull€ Ó!nel, hogy Magydor§ágon íyelvi nóézsgei iánád-
iak? (Példu] félreérlették va3y nem édotték ne8, mit oll noídoü, va8y
Ön n.m é.rctte meg poútoq, ani| ók íoodtat, nem lüdla, hogyú
ké.jfl vdafiit a bohban, fiegjegyzést 1eitek e on begrdéro 3lir.)

1) igeí @im
7], Ha ücn, nsélic el|

l19

l
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74. Mit nondúa} más]éPpm Edélyben, mint Ma8yeoBá8on?


