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Read the text and complete the tasks below. 

Flood defence and water management systems for Hungary’s Upper Tisza River 

Under construction near Hungary’s border with Ukraine, the Tisza-Túr flood retention reservoir 

support climate change adaptation by bolstering flood defences on the Upper Tisza River, 

reducing the load on flood protection channels and helping to prevent water damage. 

In parallel, work to connect the Palád-Csécsei and Alsó-Öreg-Túr watercourses contribute to 

development of a water management and replenishment system. These systems – which use 

green energy and be backed up by data on groundwater levels – provide water for ecological 

and agricultural purposes during droughts. 

Reducing flood levels 

The overall goal is to create a flood retention reservoir where existing reservoirs do not mitigate 

the effects of flooding. Its most significant impact is in the section of the Upper Tisza, near the 

Ukrainian border.  

Analysis shows that the reservoir reduces water levels during extreme weather events by 60-

70 cm and will protect more than 130 000 residents against flooding. As well as large-scale 

disasters, it prevents smaller floods and flooding of transport infrastructure, saving travellers 

time and money. 

Water replenishment 

A dike keeper's house at Tiszakóród and a warehouse for flood defence material at Tiszabecs 

is being built, as well as a solar-powered water extraction plant and 1 365 m of service roads 

linked to an intake structure. The work includes installation of a groundwater monitoring well 

and demolition of a farm building near the reservoir. 

Protecting nature 

The damage prevention, water management and water replenishment aspects of the project 

supports the development plans of local settlements and regional economic development 

programmes focused on water, nature conservation and floodplain revitalisation. Thus they can 

create hundreds, and possibly thousands of temporary jobs during the construction phase in a 

region with high unemployment. After construction, a lower number of permanent staff is 

needed for maintenance operations. 

https://ec.europa.eu/regional_policy/en/projects/Hungary/flood-defence-and-water-management-systems-for-

hungary-s-upper-tisza-river 

 

 

https://ec.europa.eu/regional_policy/en/projects/Hungary/flood-defence-and-water-management-systems-for-hungary-s-upper-tisza-river
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/projects/Hungary/flood-defence-and-water-management-systems-for-hungary-s-upper-tisza-river
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1) Read the statements and write down the correct answers. T for true, F for false statements. 

1. The Tisza-Túr flood retention reservoir supports climate change. ……  

2. The replenishment system doesn’t use green energy to provide water. ……  

3. Reducing flood level isn’t significant at the Ukrainian border. …...  

4. The reservoir prevents smaller floods and flooding of transport infrastructure…….  

5. The project doesn’t really support the development plans. …… 

 

2) Válszolj magyar nyelven a következő kérdésekre: 

1. Mely területet erősítenek meg árvízvédelem miatt, hogy a vízkárokat megelőzzék? 

…………………………………………………………………………………………. 

2. Milyen munkálatok járulnak hozzá a vízgazdálkodás és az utánpótlási rendszer 

fejlesztéséhez? 

…………………………………………………………………………………………  

3. Milyen pozitív hatásai vannak a tározónak?  

………………………………………………………………………………………… 

4. Mit építenek árvízvédelmi anyagok számára? 

………………………………………………………………………………………… 

5. Mire lehet szükség az építési időszak alatt és után? 

………………………………………………………………………………………… 
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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 Pond Water Management Company which will allow 

me to use my skills, attention to detail and experience acquired in the water recovery field. 

Key Skills 

 ………………………………………………………………………………………. 

 ……………………………………………………………………………………….  

 ………………………………………………………………………………………. 

  ………………………………………………………………………………………. 

Experience 

………………………………………………………………………………………    

Assistant 

 ………………………………………………………………………………………… 

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

 …………………………………………………………………………………………. 

 …………………………………………………………………………………………. 

 …………………………………………………………………………………………. 

Education 

 

………………………………………………………………………………………… 

Knowledge 

 ………………………………………………………………………………………… 

 …………………………………………………………. 
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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 Pond Water Management Company which will allow 

me to use my skills, attention to details and experience acquired in the water recovery field. 

Key Skills 

 Over 3 years of experience as an assistant in water management field 

 Hard working, good communication skill 

 Gains knowledge quickly, precision and accuracy 

 Can get together with colleagues well in a team 

Experience 

2018 -2021   ABC Reservoir, Levelek, Hungary    

Assistant tasks 

 Checking water supply for people 

 Protect sites below dikes 

 Measuring of sole at different floodplains  

 Taking part in establishing watering gutters 

 Giving assistant help to skilled employers  

Education 

 

2012 – 2017         EVISZ Technical School - water management, Nyíregyháza    

 

Knowledge 

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

 English language A2 

 

mailto:barna.kiss@mail.hu
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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! 

 

dikes,  water supply,  establishing  c)  

  a) Protect sites below ……. 

 b) Taking part in …………. watering gutters 

 c) Checking …………….. for people 

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

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

Read the motivation letter and complete the tasks below. 
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Motivation letter 

 

 

Mr. János Kovács 

Hiring Manager 

 

Ref: General Assistant – Water Management 

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, Nyíregyháza but I got experience at ABC 

Reservoir in Levelek, where I took part in different projects. I checked water supply, did 

measuring and establishing tasks.  

I am motivated and I have got 3 years’ experience in water management 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) Answer the questions 

1. What is the aim of the letter? 

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

2. How is it expressed where the advertisement was found? 

…………………………………………………………………………………………………. 
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2) Complete the sentences. 

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 ______________. 

3) Write down in English: 

humánerőforrás menedzser- 

hirdetés-  

tapasztalat-  

végzettség- 

vízgazdálkodási terület- 

Study the safety rules and complete the tasks 

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 
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 shortly and directly out of the building 

 fixing direction-post 

4. Indication and quenching of fire  

 fire extinguishers  

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 
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 shower stall 

 lavatory 

14. Relaxation room  

15. People with disabilities  

 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-  
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Read the dialogues and complete the tasks. 

Job Interview 

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

Water 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. 

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: 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 water 

management 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 on a team? 

Candidate: Well I know both have advantage and disadvantage, too. But I prefer working in 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. 
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Interviewer: Good-bye. 

 

Situation: Asking for a day off 

Manager: How can I help you Barna? 

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. 

 

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? 
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……………………………. 

5. Mit jelent számára a siker? 

……………………………………………………………………………. 

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 

 

 



GINOP – 6.1.3-17-2018-00033 Nyíregyházi Szakképzési Centrum – Idegen nyelvi készségek   

  fejlesztése Nyíregyházán és vonzáskörzetében  

Angol C2 1 1 039 Angol nyelvi képzés KER A1 szinttől C2 szintig 
Képzés nyilvántartásba vételi száma: E-001291/2015/C002  

  

Nyíregyházi Szakképzési Centrum 
4400 Nyíregyháza, Dugonics utca 10-12.   Telefon: +36-42-512-371 E-mail: 

centrum@nyiregyhaziszc.hu http://nyiregyhaziszc.hu 

1. a day off- szabadnap 

2. accuracy- pontosság 

3. advisories- időjárási körülmények 

4. agricultural- mezőgazdasági 

5. attendance- figyelem 

6. bolstering- védelem 

7. border- határ 

8. busy- elfoglalt, sűrű 

9. circumstances- körülmények 

10. construction- építkezés 

11. deadline- határidő 

12. debris-törmelék 

13. defence- védekezés 

14. demolition- lebontás 

15. development plans- fejlesztési terv 

16. devoid of- mentes vmitől 

17. dike- gát 

18. dike keeper- gátőr 

19. direction-post-jelzőtábla 

20. droughts- szárazság 

21. ecological- ökológiai 

22. first-aid- elsősegély 

23. flood- árvíz 

24. flood retention- árvízvédelem 

25. flood retention reservoir- árvízi tározó 

26. flooding- áradás 

27. floodplain- hullámtér, ártér 

28. green energy-zöld energia 

29. groundwater- talajvíz 

30. hazardous- veszélyes 

31. heavy-duty-nagy teherbírású 

32. illumination- megvilágítás 

33. impact- hatás 

34. installation- telepítés 

35. lavatory- kézmosó 

36. let-out-menekülési út 

37. link to- kapcsolódik valamihez 

38. load- nyomás 

39. loading gauge- rakodó rámpák 

40. lustration- tisztálkodás 

41. maintenance operations- karbantartási munkák  

42. material- anyag 

43. mitigate- mérsékel 

44. nature conservation- természetvédelem 
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45. pace-tempó, gyorsaság 

46. physical loading- fizikai megterhelés  

47. plant- üzem 

48. precision- precizitás 

49. prevent- megelőz 

50. quenching- tűz kioltása 

51. radiation-sugárzás 

52. regional- helyi, területi 

53. relaxation- pihenő helység 

54. replenishment- újratöltés, újramegtöltés 

55. reservoir- víztározó 

56. residents- lakos 

57. retention- visszatartás 

58. revitalisation- megújulás 

59. section- szakasz 

60. shoring- megtámasztás 

61. shower stall- zuhanyzófülke 

62. significant- jelentős 

63. solar-power- napenergia 

64. stay-rod- kitámasztó rúd 

65. transport infrastructure- közlekedési infrastruktúra 

66. unemployment- munkanélküliség 

67. ventilation- szellőztetés 

68. warehouse- raktár 

69. water damage- vízkár 

70. water extraction- vízkiemelés 

71. water level- vízszint 

72. water management- vízgazdálkodás 

73. water recovery- vízhasznosítás  

74. water replenishment- vízutánpótlás 

75. watercourses- vízfolyások 

76. water-intake- vízbeeresztő 

77. weather events- időjárási események 

78. well- kút  
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Forrás 

 

1) A szövegértés linkje és a letöltés dátuma 2021.07.14.: 

https://ec.europa.eu/regional_policy/en/projects/Hungary/flood-defence-and-water-

management-systems-for-hungary-s-upper-tisza-river 

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-

munkahelyen/ 

Állásinterjú letöltve: 2021.07.27. 

https://atlaszmunkak.hu/blog/allasinterju-kerdesek 
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