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The complete remediation of the oil pollution of the Ráckeve-Soroksár Danube branch 

can take years 

16/12/ 2020  

Read the article and complete the tasks below. 

According to the industrial divers, the oil pollution probably did not enter the rainwater channel 

in Szigetszentmiklós, on the Ráckeve (Soroksár) Danube branch, not in the closed section, but 

at the outlet. 

Based on their survey, they completed a rescue plan for more than 1,800 square feet of 

contaminated land. 

Under the coordination of OVF, the staff of the Central Danube Valley, North Transdanubia 

and Central Tisza Water Directorate continued to work on the elimination of oil pollution in 

the Ráckeve-Soroksár Danube branch. The removal of vegetation in contact with the oil and 

the establishment of a temporary escape route continued. 

Using a vacuum pump, about 3,000 liters of oil and oily water were removed from the surface 

of the water in the last 24 hours by specialists.  

Water professionals continue to consult with the staff of the Danube-Ipoly National Park in 

order to prevent further ecological damage and reduce the extent of existing ones. In recent 

days, the Ráckeve Danube Branch Association was very helpful; their members work on the 

water with their boats, while their expertise supported the conservation of aquatic life. 

OVF announced on Monday that oil slicks appeared in Szigetszentmiklós, at the intersection of 

the Tebe line and the Rév line and in the reeds. The canal, managed by the municipality, flows 

into the Ráckeve (Soroksár) -Danube (RSD). Water experts successfully blocked the oil 

pollution threatening the Ráckeve-Danube and started the restoration. 

The Central Danube Valley Water Directorate has filed a complaint about the pollution, and 

the police launched an investigation into an unknown perpetrator, they said. 
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letöltve: 2021.07.28. 

https://tekdeeps.com/the-complete-remediation-of-the-oil-pollution-of-the-rackeve-soroksar-danube-branch-can-

take-years/ 

Reading Comprehension tasks: 

1) Olvasd el a szöveget, majd válaszolj a kérdésekre. Igaz vagy hamis?  Írj T (True) ha igaz, F 

(False) ha hamis, az állítás után. 

1. They completed a rescue plan for more than 1,800 square feet of uncontaminated land…… 

2. Continuing the work on the elimination of oil pollution in the Ráckeve-Soroksár Danube 

branch.. ……  

3. About 3,000 liters of oil and oily water were removed from the surface by divers………  

4. Ráckeve Danube Branch Association was very helpful; their expertise helped the 

conservation of aquatic life …….  

5. The police launched an investigation into an unknown person. …… 

 

2) Válaszolj magyar nyelven a következő kérdésekre: 

 

1.Mennyi ideig tarthat az olajszennyezésének teljes helyreállítása? 

…………………………………………………………………………………………. 

2.Mit mondanak a búvárok a szennyezésről? 

…………………………………………………………………………………………  

3.Mi a legfontosabb a vízügyi szakembereknek?  

………………………………………………………………………………………… 

4.Sikerült megakadályozni az olajszennyezést a Ráckevei szakasznál? 

………………………………………………………………………………………… 

5.Milyen bejelentést tett az OVF? 

………………………………………………………………………………………… 

 

https://tekdeeps.com/the-complete-remediation-of-the-oil-pollution-of-the-rackeve-soroksar-danube-branch-can-take-years/
https://tekdeeps.com/the-complete-remediation-of-the-oil-pollution-of-the-rackeve-soroksar-danube-branch-can-take-years/
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Study the CV and complete the tasks below 

 

Curriculum Vitae 

 

Mr. XY 

 

Address:  

Mobile:  

Mail:  

OBJECTIVE 

Looking for a ……………. position in Nature Conservation Directorate which will allow me 

to use my skills, attention to detail and experience acquired in the nature reserve field. 

Key Skills 

 ………………………………………………………………………………………. 

 ……………………………………………………………………………………….  

 ………………………………………………………………………………………. 

  ………………………………………………………………………………………. 

Experience 

………………………………………………………………………………………    

Assistant 

 ………………………………………………………………………………………… 

 ………………………………………………………………………………………….  

 …………………………………………………………………………………………. 

 …………………………………………………………………………………………. 

 …………………………………………………………………………………………. 

Education 

 

………………………………………………………………………………………… 
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Knowledge 

 ………………………………………………………………………………………… 

 …………………………………………………………. 

 

 

Curriculum Vitae 

 

Mr. Barna Kiss 

 

Address: 25. Tölgyfa utca, Újvár 

Mobile: +36 20 12 34 567  

Mail: barna.kiss@mail.hu 

OBJECTIVE 

Looking for a general assistant position in Nature Conservation Directorate which will allow 

me to use my skills, attention to details and experience acquired in the nature reserve field. 

Key Skills 

 Over 3 years of experience as an assistant in preserve  

 Hard working, good communication skill 

 Gains knowledge quickly, precision and accuracy 

 Can get together with colleagues well in a team 

Experience 

2018 -2021   DE Environmentally Friendly, Tokaj, Hungary    

Assistant tasks 

 Checking water pollution for people 

 Clearing sites below dikes 

 Measuring of contamination at different floodplains  

 Analysing air pollution 

 Giving assistant help to skilled employers  

Education 

 

2012 – 2017         EVISZ Technical School – ecology protection, Nyíregyháza    

 

mailto:barna.kiss@mail.hu
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Knowledge 

 MS Office Word, MS Office Excell, MS Office Power Point 

 English language A2 

 

 

 

1) Válaszolj a következő kérdésekre angolul! 

 

1. Milyen információkat kell az önéletrajzba beleírni? 

…………………………………………………………………………………………………

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

 

2. Sorolj fel legalább 3 előnyös képességet, amit érdemes beleírni egy önéletrajzba. 

…………………………………………………………………………………………………. 

 

3. Fogalmazz meg egy rövid célkitűzést! 

………………………………………………………………………………………………….. 

 

4. Egészítsd ki a következő mondatokat, a megadott szavak egyikével! 

 

contamination  clearing  pollution  analysing   

  a) ……. sites below dikes 

 b) Measuring of ……………. at different floodplains  

 c) ………….. air pollution 

 d) Checking water ………. for people 

5. A végzettségen kívül, milyen egyéb hozzáértést kell megemlítened? 

…………………………………………………………………………………………………. 

 

 

Motivation letter 

 

 

Mr. János Kovács 

Hiring Manager 

 

Ref: General Assistant – Ecology Protection 
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Dear Mr. Kovács, 

I saw your advertisement on the pages of J.O.B. (ref:123) and here I would like to apply for the 

position of General Assistant. Please find attached my CV. 

I got my qualification in EVISZ Secondary School, Nyírehgyháza but I got experience at DE 

Environmentally Friendly, Tokaj, where I took part in different projects. I checked water 

pollution, did measuring and analysing tasks.  

I am motivated and I have got 3 years’ experience in nature reserve field. I have excellent 

attendance and punctuality and ability to work in a team. I also have good communication skill.  

I have got good attention to details and I can work under minimal supervision. 

I am a citizen so I do not need to commute daily. 

 

I can start immediately. 

 

I look forward to hearing from you. I can be contacted on  +36 20 12 34 567. 

 

Thank you for your time and considering me for this opportunity. 

 

Sincerely, 

 

Barna Kiss 

 

 

1)Válaszolj a kérdésekre angol nyelven! 

1. Mi a tárgy? 

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

2. Mivel utalsz arra, hogy hol találtad a hirdetést? 

…………………………………………………………………………………………………. 

2) Egészítsd ki a mondatokat egy szóval. 

under, immediately, apply for, attention, projects 

I would like to _____________ the position of General Assistant…. where I took part in 

different __________. I have got good ____________to details and I can work ________ 

minimal supervision. I can start ______________. 
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3) Add meg a szót angol nyelven: 

humánerőforrás menedzser- 

hirdetés-  

tapasztalat-  

végzettség- 

környezetvédelmi terület- 

 

Study the safety rules and complete the tasks below 

Safety requirements and health protection at workplaces 

General requirements 

1. Stability and firmness  

 advisories (weather) 

 fixing 

 shoring 

 checking 

2. Plug appliances  

 secure  

 prevent fire  

3.  Let-out and emergency doors 

 free ways 

 shortly and directly out of the building 

 fixing direction-post 

4. Indication and quenching of fire  

 fire extinguishers  
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5. Ventilation  

 ensure fresh air under physical loading 

6. Working in hazardous circumstances  

 noise 

 radiation 

 chemicals 

7. Temperature  

 24 °C  

 protective drink/tea 

8. Natural and artificial illumination 

 service ways 

 rooms 

9. Doors and gates  

 interlocking gear 

 stay-rod 

10. Traffic – unsafe areas 

 wide 

 heavy-duty 

 devoid of debris 

11. Loading gauge  

 size 

 exit 

12. First-aid   

 specialist 

13. Lustration and toilet  

 lockers 

 shower stall 

 lavatory 

14. Relaxation room  

15. People with disabilities  
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 doors, staircase, traffic ways, lavatories and lockers 

16. Drinking water supply  

17. Protective equipment 

 helmet 

 

1) Melyik szemponthoz tartoznak a következő alszempontok?  

eg. noise- Working in hazardous circumstances 

1. shower tall-  

2. service ways-  

3. interlocking gear-  

4. helmet 

5. fixing 

 

2) Írd le a szavak jelentését! 

1. plug appliances-  

2. loading gauge-  

3. hazardous circumstances 

4. ventilation- 

5. quenching of fire-  

 

Read the dialogues and complete the tasks. 

Job Interview 

Interviewer: Good morning! I’m Mrs. Smith. I’m the human resource manager of the ED 

Environmentally Friendly Company. It’s nice to meet you. 

Candidate: Good morning. I’m Barna Kiss. It’s nice to meet you. 

Interviewer: Let me ask some questions about you. First describe a typical work week. 
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Candidate: Well, I feel I’m quite busy. I do many things a week. Beside my work I have to 

help my family at home. I cook sometimes, do the washing and visit my grandparents to take 

them some food. I also do some sports twice a week. Finally we always go for a trip at the 

weekends, so I have to arrange it, too.   

Interviewer: Ok, thank you. But how many hours do you normally work? 

Candidate: Well, I am in a position where I work 8 to 4. So I work about 40 hours at my 

workplace. But sometimes I have to do some overwork, which is not a problem for me. 

Interviewer: What motivates you? 

Candidate: I love challenges. I like studying and I like doing something new especially if it is 

a creative one. 

Interviewer: If the people who know you were asked why you should be hired, what would 

they say? 

Candidate: Well, my friends say I’m motivated and have got 3 years’ experience in ecology 

protection field. I have excellent attendance and punctuality and ability to work in a team. I also 

have good communication skill.  I have got good attention to details and I can work under 

minimal supervision. 

Interviewer: I see. Do you prefer to work independently or with a team? 

Candidate: Well I know both have advantage and disadvantage, too. But I prefer working with 

a team. 

Interviewer: How do you evaluate success? 

Candidate: Success motivates me to work harder and gives me confidence. 

Interviewer: Thank you for your coming. This is the end of your interview. 

Candidate: Thank you. Good-bye. 

Interviewer: Good-bye. 

 

Situation 

Asking for day off 

Manager: How can I help you Barna? 
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Man: I have a request. I have to go to a wedding in June to Budapest so I need a day off because 

of the travelling. 

Manager: What day will you be travelling on? 

Man: Friday, because I also need to help my sister. I will be her best man and I some tasks in 

the arrangement. 

Manager: Well, you know we are having a busy period with all these deadlines. 

Man: I know, but my sister is getting married. We are all looking forward to this special 

occasion. 

Manager: Okay, leave. I will organise some cover for that day. I am sure Tamás will be 

interested in the overtime. 

Man: Thanks. 

Manager: You’re welcome. So the last day you come to work is 8th of June, that’s Thursday 

and you will return on 12th of June, on Monday. Is that right? 

Man: Yes, and thank you again. 

Manager: That’s all right. Have fun at the wedding. 

 

Job Interview 

1) Válaszolj a kérdésekre Magyar nyelven: 

1. Mennyi órát dolgozik egy héten az interjúalany? 

………………………….. 

2. Mi motiválja? 

………………………….. 

3. Említ több pozitív tulajdonságot is a jelölt. Írj le kettőt. 

…………………………………………………… 

4. Milyen munkaformában szeret dolgozni? 

……………………………. 

5. Mit jelent számára a siker? 

……………………………………………………………………………. 
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Situation 

2) Válaszd ki a mondatba illő szót. 

6. How can I __________ you Barna? 

 help    talk    tell 

7.  Well you know we have a ___________ period 

 easy    difficult    busy 

8.  We are looking for this special ____________. 

 wedding    deadline    occasion 

9.  Ok, I will organize some _________ for that day. 

 overwork    cover    meeting 

10.  Tamás will be interested in some ___________. . 

 games   overtime    travelling 
 

Wordlist 

1. accuracy- pontosság 

2. aquatic life- vízi élővilág 

3. arrange- megszervez 

4. attendance- figyelem   

5. best man- tanú 

6. busy- elfoglalt 

7. canal- csatorna, kanális 

8. challenge- kihívás 

9. clearing- tisztítás 

10. confidence- magabiztosság  

11. conservation- megőrzés 

12. contaminated- szennyezett 

13. contamination- szennyezés 

14. Danube branch- Dunaág 

15. day off- szabadnap 

16. deadline- határidő 

17. directorate- igazgatóság 

18. ecological damage- ökológiai károk 

19. ecology protection- környezetvédelem 

20. elimination- felszámolása 

21. enter- bekerül 

22. environmentally friendly- környezetbarát 

23. escape route- menekülési útvonal 

24. establishment- kialakítás 

25. evaluate – értékel 
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26. existing- meglévők 

27. expertise- szakértelem 

28. filed a complaint- feljelentést tett 

29. floodplains- ártér 

30. hire- felvesz, alkalmaz 

31. human resource manager- emberi erőforrás menedzser 

32. industrial- ipari 

33. intersection- kereszteződés 

34. land- terület 

35. launch- indít, kezdeményez 

36. municipality- önkormányzat 

37. nature conservation- természetvédelem 

38. nature reserve- természetvédelmi terület  

39. oil pollution- olajszennyezés 

40. oil slicks- olajfoltok 

41. outlet- kimenet 

42. overwork- túlóra 

43. perpetrator- tettes, elkövető  

44. precision- precizitás 

45. preserve- védelem, megóvás 

46. prevent- megelőz 

47. punctuality- pontosság 

48. rainwater channel – esővízcsatorna 

49. reduce- csökkenteni 

50. reeds- nádasok 

51. remediation- kármentesítés, helyreállítás 

52. removal- eltávolítás 

53. request- kérés 

54. rescue plan- mentési terv 

55. restoration- helyreállítás 

56. supervision- felügyelet, ellenőrzés 

57. surface- felszín 

58. survey- felmérés 

59. Transdanubia- Dunántúl 

60. vacuum pump- vákuumszivattyú 

61. valley- völgy 

62. vegetation- növényzet 

63. water professionals- vízügyi szakemberek 

64. work independently – önállóan dolgozni 
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Source 

 

1) Szövegértés letöltve: 2021.07.28. 

https://tekdeeps.com/the-complete-remediation-of-the-oil-pollution-of-the-rackeve-soroksar-

danube-branch-can-take-years/ 

2) Önéletrajz: letöltve: 2021.07.19. 

https://www.profession.hu/oneletrajz/kulfoldi-epitkezes-segedmunka-en-cv 

Kísérő levél letöltve: 2021.07.19. 

https://www.profession.hu/oneletrajz/kulfoldi-epitkezes-segedmunka-en-kiserolevel 

3) Munkavédelem linkje és letöltés dátuma: 2021.07.27. 

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a0200004.scm 

4) Small talk- szituációs feladathoz a link: letöltve: 2021.07.26. 

https://www.5percangol.hu/hasznos_parbeszedek_/hasznos-parbeszedek-szaabdsag-kerese-a-
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