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Olvasd el a következő újságcikkeket, majd válaszolj a hozzájuk kapcsolódó kérdésekre! 

A híd neve: Hofi, Pató Pál vagy Chuck Norris – 2006. július 28. 

„Hagyományainkhoz híven az adófizetők forintjaiból épülő új híd elnevezésébe az 

ország lakói is kapnak beleszólást. „Ezért nagyon fontosak az Önök javaslatai”, 

olvashatjuk az M0-s északi Duna-híd honlapján. A honlap szerint a híd névadó 

szavazása két szakaszból áll. Az első, augusztus 21-ig terjedő időszakban várják az 

érdeklődők névadó ötleteit, amelyekre egyben szavazni is lehet. A második időszakban 

(augusztus 21 – szeptember 8.) a már beérkezett szavazatok alapján az első 10 helyre 

rangsorolt ötletre lehet a továbbiakban voksolni. 

A híd nevét végül a Földrajzinév-bizottság véglegesíti, nyelvhelyességi és 

földrajzi szempontok alapján. A Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztériumban 

működő bizottságot 1989-ben hozták létre a földrajzi nevek kialakításában leginkább 

érdekelt szakterületek (térképészet, nyelvtudomány, oktatás, közlekedés, vízügy, 

természetvédelem stb.) képviselőinek bevonásával. E testület elé kerül majd a szavazás 

második időszakában az első három befutó is, a szakemberek további javaslataival 

együtt. 

 

Chuck Norris legyőzte István királyt – 2006. augusztus 1. 

Chuck Norris hollywoodi akciósztárról nevezhetik el Magyarország legújabb hídját – 

írja friss híradásában a Reuters. A Bloomberg ezt úgy közelíti meg: a szentek, 

politikusok és írók után lehet hídnév az amerikai harcművészből és tévésorozathősből. 

A hírügynökség szerint az augusztus 1. délelőtti állás szerint a 12 százalékos 

teljesítménnyel első Chuck Norris mögött Hofi Géza állt a második helyen a szavazatok 

11 százalékával. 

A Bloomberg említi, hogy a magyar kormány 61,9 milliárd forintból éppítteti 

meg a budapesti M0-s körgyűrű északi Duna-hídját, amely 2008-ra készülhet el. Egy 

másik hírügynökség felhívja a figyelmet arra, hogy Chuck Norris eddig háromszor 

annyi voksot kapott, mint az államalapító Szent István király. 

Július 21. és augusztus 21. között tehet javaslatot bárki az új híd nevére a híd 

honlapján. Az ekkor legnépszerűbb három elnevezés kerül az úgynevezett Földrajzinév-

bizottság elé, amely a végleges döntést meghozza. 



1. Hány fordulóból áll a szavazás? 

_______________________________________________________________________ 

1-es kód: Két fordulóból. 

0-s kód: Hibás, nem odaillő válasz. 

9-es kód: Nincs válasz. 

Szövegértési művelet: információ-visszakeresés. 

Nehézség: könnyű. 

 

2. Kicsoda vagy micsoda a Bloomberg? Karikázd be a helyes válasz 

betűjelét! 

A: A névadó bizottság elnöke. 

B: Egy hídnév javaslat. 

C: Egy híres szavazó neve. 

D: Egy hírügynökség. 

1-es kód: D 

0-s kód: Hibás, nem odaillő válasz. 

9-es kód: Nincs válasz. 

Szövegértési művelet: információ-visszakeresés. A 2. cikkben szereplő elem 

megjelölése. 

Nehézség: könnyű. 

 

3. Melyik cikkből tudjuk meg, hogy az akkori állás szerint mi lehet a híd 

végleges neve? Karikázd be a helyes válasz betűjelét! 

A: Az első cikkből. 

B: A második cikkből. 

C: Mindkét cikk említi a nyertest. 

D: Egyik cikk sem említi a nyertest. 

1-es kód: B 

0-s kód: Hibás, nem odaillő válasz. 

9-es kód: Nincs válasz. 

Szövegértési művelet: információ-visszakeresés. A 2. cikkben szereplő elem 

megjelölése. 



Nehézség: közepesen nehéz. 

 

4. Hány jelölt közül dönt a Földrajzinév-bizottság? Karikázd be a helyes 

válasz betűjelét! 

A: A legnépszerűbb nevek és a szakemberek javaslatai alapján. 

B: A szavazás során bejutott három legnépszerűbb jelölt közül. 

C: A tíz legtöbb szavazatot kapott jelölt közül. 

D: Csak egy jelöltet kapnak, erről kell dönteniük. 

1-es kód: A 

0-s kód: Hibás, nem odaillő válasz. 

9-es kód: Nincs válasz. 

Szövegértési művelet: információ-visszakeresés. Az olvasottak mérlegelése, az 1. 

cikkben olvasottak megjelölése. 

Nehézség: közepesen nehéz. 

 

5. A népszavazás augusztus eleji eredménye alapján mi lenne a híd neve? 

Karikázd be a helyes válasz betűjelét! 

A: Chuck Norris-híd 

B: Hofi-híd 

C: M0-s híd 

D: Szent Korona-híd 

1-es kód: A 

0-s kód: Hibás, nem odaillő válasz. 

9-es kód: Nincs válasz. 

Szövegértési művelet: információ-visszakeresés. A 2. cikkben szereplő elem 

megjelölése. 

Nehézség: közepesen nehéz. 

 

6. Mi a közös a két újságcikkben? Karikázd be, IGAZ-e vagy HAMIS! 

Mindkettő említi… 

a népszavazást.    IGAZ/HAMIS 

az építkezés költségeit.    IGAZ/HAMIS 



Chuck Norrist.     IGAZ/HAMIS 

a Földrajzinév-bizottság munkáját.   IGAZ/HAMIS 

1-es kód: IGAZ, HAMIS, HAMIS, IGAZ 

0-s kód: Hibás, nem odaillő válasz. 

9-es kód: Nincs válasz. 

Szövegértési művelet: információ-visszakeresés. Az egyező elemek meglelése. 

Nehézség: közepesen nehéz. 

 

7. Állítsd megtörténésük sorrendjébe az alábbi eseményeket! 

___ A Bizottság dönt a híd nevéről. 

___ Lehet szavazni a 10 legnépszerűbb névre. 

___ A Minisztérium meghírdeti a szavazást. 

___ Befejeződik a második időszak szavazása. 

___ Be lehet küldeni a névjavaslatokat a minisztériumnak. 

1-es kód: 5, 4, 1, 3, 2 

0-s kód: Hibás, nem odaillő válasz. 

9-es kód: Nincs válasz. 

Szövegértési művelet: következtetés. Az események helyes időbeli sorrendjének 

felállítása. 

Nehézség: nehéz. 

 

8. Szerinted miért fontos a Földrajzinév-bizottság munkája? Válaszodat 

indokold az olvasottak segítségével! 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

1-es kód, például: 

• Azért, mert nélkülük akár Chuck Norris-híd is lehetne a híd neve. 

• Mert az emberek sok buta nevet küldtek be. 

• Mert nagyon sok szempontot figyelembe kell venni egy híd elnevezésekor. 

0-s kód: Hibás, nem odaillő válasz. 

9-es kód: Nincs válasz. 



Szövegértési művelet: reflektálás. Minden plauzibilis indoklás elfogadható, amely utal a 

jelöltek minőségére és azok szűrésére, vagy a hagyományok és szaktudományok 

tiszteletben tartására. 

Nehézség: nehéz. 


