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MagyarOK 1.: hasznos kifejezések

1. FEJEZET:
BEVEZETŐ: A MAGYAR NYELV

CHAPTER 1:
INTRODUCTION: THE HUNGARIAN LANGUAGE

TÉMÁK
Kiejtés
Ábécé
Néhány nemzetközi szó
Hangrend
A határozott névelő
Hasznos mondatok

TOPICS
Pronounciation
ABC / the Alphabet
A few international words
Vowel harmony
The definite article
Useful sentences

1
1
1
1
1
1

KIFEJEZÉSEK
Bocsánat! (= Elnézést!)
Elnézést! (= Bocsánat!)
Elnézést, nem értem.
Fogalmam sincs.
Hogy mondják magyarul azt, hogy chair?
Kérdezhetek valamit?
Köszönöm.
Külföldi vagyok.
Lassabban, legyen szíves!
Mit jelent az, hogy Bocsánat?
Mit mondasz?
Nem beszélek magyarul.
Nem tudom.
Sajnos, nem értem.
Szívesen.
Tessék!
Világos minden?

EXPRESSIONS
I'm sorry! Pardon! Excuse-me!
I'm sorry! Pardon! Excuse-me!
I'm sorry, I don't understand.
I have no idea.
How do you say chair in Hungarian?
Can/May I ask you something?
Thank you.
I'm a foreigner.
Slower, please!
What does Bocsánat mean?
What did you say?
I don't speak Hungarian.
I don't know.
I'm sorry, I don't understand.
You are welcome.
Here you are! (when giving sth to sb)
Is everything clear?

1
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2. FEJEZET:
TALÁLKOZÁS

CHAPTER 2:
ENCOUNTERS

TÉMÁK
Köszönések
Bemutatkozás
Országok és városok
Nemzetiségek és nyelvek
Számok
Foglalkozások
Én és a családom

TOPICS
Greetings
Introducing yourself
Countries and cities
Nationalities and languages
Numbers
Professions
Me and my family
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KIFEJEZÉSEK
42 éves vagyok.
A lakcímem Kossuth Lajos utca 42.
A telefonszámom 0036 20 435 568.
Az anyanyelvem (a) német.
Azért tanulok magyarul, mert a férjem magyar.
Berlini vagyok.
Budapesten élek.
Csókolom!
Dél-Korea olyan kicsi, mint Magyarország.
Egy kicsit tudok oroszul.
Elég jól tudok/beszélek németül.
És Ön?
És te?
Hány éves vagy? (Ön) hány éves?
Mennyi az idő?
Hol élsz? Hol él?
Jó éjszakát kívánok! Jó éjt!
Jó estét kívánok! Jó estét!
Jó napot kívánok! Jó napot!
Jó reggelt kívánok! Jó reggelt!
Kezét csókolom!
Könyvelő vagyok.
Lehet.
Londoni vagy? Ön londoni?
Miért tanulsz / tanul magyarul?
Milyen nemzetiségű vagy? (Ön) milyen nemzetiségű?
Milyen nyelven beszélsz / beszél?
Miriam Schmidt vagyok.
Nagyon örülök.
Nem tudom.
Semmi baj.
Szegeden élek.
Szegedi vagyok.
Szerinted Éva magyar? Ön szerint Éva magyar?
Szerintem igen.
Szerintem nem.
Szerintem is.
Szerintem sem.
Szervusz! Szia!

 Szita Szilvia és Pelcz Katalin

EXPRESSIONS
I'm 42 years old.
My address is 42 Lajos Kossuth Street.
My phone number is 0036 20 435 568.
My mother tongue is German.
I'm learning Hungarian because my husband is Hungarian.
I'm from Berlin.
I live in Budapest.
lit: I kiss you. (Greeting mainly used by children or youngsters
towards eldely persons)
South Korea is as small as Hungary.
I can speak a little Russian.
I can speak German quite well.
And you? (formal)
And you? (informal)
How old are you?
What time is it?
Where do you live?
Good night!
Good evening!
Good afternoon!
Good morning!
lit.: I kiss your hand. (A somewhat obsolete greeting used by
men to greet women)
I'm an accountant.
Maybe. It is possible.
Are you from London?
Why are you learning Hungarian?
What nationality are you?
What language do you speak?
I'm Miriam Schmidt.
Very nice to meet you.
I don't know.
No problem.
I live in Szeged.
I'm from Szeged.
What do you think: Is Éva Hungarian? Is Éva Hungarian in your
opinion?
I think so.
I don't think so.
I think so too.
I don't thinnk so either.
Hi! Hello! or: Good bye. (informal singular)
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Szervusztok! Sziasztok!
Te vagy Kis Éva? Ön Kis Éva?
Tényleg?
Viszontlátásra! Viszlát!

Hi (guys)! or: Good bye. (informal plural)
Are you Éva Kis?
Really?
Good bye! Bye!

3. FEJEZET:
ISMERKEDÉS AZ IRODÁBAN

CHAPTER 3:
ENCOUNTERS IN THE OFFICE

TÉMÁK
Emberi tulajdonságok
Használati tárgyak
Hogy vagy? Hogy van?
Tárgyak jellemzése
Technikai problémák

TOPICS
Human features
Objects of everyday use
How are you?
Describing objects
Technical problems

KIFEJEZÉSEK
A főnököm elég türelmes.
Az a baj, hogy túl drága ez a szék.
Az irodámban nincs nyomtató.
Az irodámban van kávéfőző.
Azonnal ott vagyok. (= Máris ott vagyok.)
Egy kicsit fáradt vagyok.
Együtt kávézunk.
Elnézést, ez a te széked / az Ön széke?
Én is.
Én sem.
Én is jól vagyok.
Én sem vagyok túl jól.
Ez érdekes.
Jó munkát kívánok!
Jól vagyok.
Később még írok vagy telefonálok.
Ki az a magas férfi?
Máris ott vagyok. (= Azonnal ott vagyok.)
Megvagyok.
Mennyibe kerül ez a szék?
Milyen az új munkahelyed?
Milyen ember a főnököd / a főnöke?
Minden rendben van.
Mit mondasz?
Most megyek, mert vár a főnök.
Nagyon jól vagyok.
Nagyon rossz a vonal.

EXPRESSIONS
My boss/supervisor is quite patient.
The problem is that this chair is too expensive.
There is no printer in my office.
There is a coffee machine in my office.
I'll be there in a second.
I'm a little tired.
We have coffee together.
Excuse me, is this chair available?
Me too.
Neither am I.
I'm fine too.
I'm not very well either.
This is interesting.
Enjoy your work!
I'm well.
I'll write you or call you soon.
Who is that tall man?
I'll be there in a second.
I'm OK.
How much does this chair cost?
What is your new job like? (lit: workplace)
What is your supervisor like?
Everything is fine.
What are you saying?
I've got to go now because my boss is waiting.
I'm very well.
The connection is really bad. (= I cannot hear you. You are
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MagyarOK 1.: hasznos kifejezések

Nem baj.
Nem lehet minden tökéletes.
Nem tetszik ez a szék, mert túl modern.
Nem tudok dolgozni, mert nem működik a
számítógépem.
Nem vagyok túl jól.
Nincs nyitva.
Nyitva van.
Ott van a barátom.
Örülök, hogy hívsz.
Örülök, hogy tetszik a munka.
például
Persze.(= Természetesen.)
Remekül vagyok.
Rendben. Jó.
Sajnos, nem működik a nyomtatóm.
Sajnos, nem vagyok jól.
Segítesz?
szerencsére
Szívesen segít.
Természetesen (= Persze.)
Tessék!
Tetszik ez a lámpa, mert szép színes.
Tudsz segíteni? Tud segíteni?
Zárva van.

breaking up.)
That's all right. No problem.
Everything cannot be perfect.
I don't like this chair because it's too modern.

3
3
3

I can't work because my computer is not working.
I'm not (feeling) very well.
It's not open.
It is open.
There is my friend.
I'm glad you called.
I'm glad that you like your job.
for example
Of course. Sure.
I feel great.
All right. Good.
Unfortunately my printer doesn't work.
Unfortunatelly, I'm not (feeling) very well.
Can you help me?
luckily / fortunately
He/she will gladly help.
Of course. Sure.
here: What can I do for you. (when answering the phone)
I like this lamp because it is nice colourful.
Can you help me?
It's closed.
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4. FEJEZET:
A VÁROSBAN

CHAPTER 4:
IN THE CITY

TÉMÁK
Hány óra van? Mennyi az idő? Milyen nap van ma?
Helyek a városban
Közlekedési eszközök
Útbaigazítás
Város és falu

TOPICS
What time is it? What's the time? What day is it?
Places in the city/town.
Means of travel.
Giving directions
City and village

4
4
4
4
4

KIFEJEZÉSEK
A bal/jobb oldalon van a vár.
A boltba / Pécsre / Alízhoz megyek.
A gyógyszertár a sarkon van.
A múzeum a kettes villamossal tíz perc.
A városomban nem lehet biciklizni.

EXPRESSIONS
The castle is on the left/right.
I'm going to the store/ Pécs / Alíz’s.
The pharmacy is on the corner.
It takes 10 minutes by tram number 2 to get to the museum.
In my city you cannot ride a bike.

4
4
4
4
4
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Általában autóval közlekedem / járok.
Autóval közlekedem a városban.
Autóval van?
Az előadás nyolckor / nyolc órakor kezdődik.
Az iskolából / A piacról / Pétertől jövök.
Balra/jobbra fordul.
Biciklivel a templom egy negyed óra.
Egész nap csak pihenek.
Egy nagyvárosban / Egy faluban lakom.
Egy óra van.
Egyenesen megy a templomtól az iskoláig.
Egyenesen megy száz métert.
Elnézést, van itt a közelben étterem?
Fél egy van.
Gyalog járok a városban.
Gyalog negyedóra / félóra.
Hány óra van?
Háromnegyed egy van.
Jó a városomban lakni, mert tiszta / csendes /
biztonságos.
Jó Amszterdamban lakni, mert lehet biciklivel
közlekedni.
Jó Berlinben lakni, mert vannak érdekes kulturális
programok.
Jó Orfűn lakni, mert szép a környék.
Barcelona gyönyörű város, sok jó étteremmel és
kellemes strandokkal.
Nem olyan jó a városomban lakni, mert piszkos / zajos /
veszélyes.
Jön a hétvége.
Két óra huszonöt perc van.
Közel van. Nincs messze.
Magyarországon nincsenek magas hegyek.
Megyünk együtt moziba?
Messze van a vár?
Miért jó Barcelonában lakni?
Milyen nap van ma?
Mit csinálsz/csinál hétfőn?
Nagyon elfoglalt vagyok.
Negyed egy van.
Nem csinálok semmit.
Nem tudom, hol van az iskola, mert nem vagyok
idevalósi.
Pénteken este moziba megyek.
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I usually take the car.
I use the car in the city.
Did you come by car? (lit: Are you with a car?)
The play starts at 8 / at 8 o'clock.
I'm coming from school / from the market / from Peter's.
You turn left / right.
It takes 15 minutes by bike to get to the church.
I'm just relaxing all day long.
I live in a city / in a village.
It's one o'clock.
You go straight from the church to the school
You go straight for 100 meters.
Excuse me, is there a restaurant near here?
It's half past twelve.
I walk in the city.
It takes 15 minutes / half an hour on foot.
What time is it?
It's quarter to one.

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

It is nice to live in my city because it is clean / quiet / safe.

4

It's nice to live in Amsterdam because you can cycle everywhere.
It's nice to live in Berlin because there are a lot of interesting
cultural programs.
It is nice to live in Orfű because the surroundings are beautiful.
Barcelona is a beautiful city with nice restaurants and pleasant
beaches.
It is not so nice to live in my city because it is dirty / noisy /
dangerous.
The weekend is coming.
It's two twenty-five.
It's near. It is not far.
There are no high mountains in Hungary.
Shall we go to the cinema together?
Is the castle far away?
Why is it good to live in Barcelona?
What day is it?
What are you doing on Monday?
I'm very busy.
It's quarter past twelve.
I'm not doing anything.

4

I don't know where is the school because I am not from here.
I'm going to the cinema on Friday night.

4
4
6
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Siófokon nincs egyetem.

There is no university in Siófok.

5. FEJEZET:
VÁSÁRLÁS, ÉTTEREM

CHAPTER 5:
SHOPPING, RESTAURANT

TÉMÁK
Élelmiszerek és mennyiségek
A piacon
Mit eszünk? Mit iszunk?
Az étteremben
Ruhavásárlás

TOPICS
Food and quantities
At the market
What do we drink? What do we eat?
At the restaurant
Shopping for clothes

5
5
5
5
5

KIFEJEZÉSEK
(Összesen) kétezer forint lesz.
A magyar ételek fűszeresek / zsírosak / finomak.
A negyvenes túl nagy.
Asztalt szeretnék foglalni két személyre.
A főétkezés nálunk a vacsora.
Ebből / Abból a krumpliból kérek két kilót.
Ebédelni szeretnék.
Egészségesen táplálkozom.
Egy szendvicset eszem vacsorára.
Ez az asztal megfelel?
Fél egyre szeretnék asztalt foglalni.
Fizetni szeretnék.
Gyümölcslevest kérek.
Hány órára?
Harminc deka sajtot kérek.
Hozok egy étlapot.
Jó étvágyat!
Kér egy szatyrot?
Készpénzzel fizetek.
Köszönöm, csak körülnézek.
Köszönöm, mást nem kérek.
Köszönöm, van nálam szatyor.
Még valamit?
Megfelel a méret?
Meleg ételt eszem ebédre.
Mennyibe kerül a szőlő?
Mennyit fizetek?
Mit parancsolnak?
Müzlit eszem reggelire.
Nagyon elegáns ez a ruha.

EXPRESSIONS
It'll be 2000 Ft (in total).
Hungarian cuisine is spicy / fat / delicious.
Size 40 is too big.
I would like to book a table for 2 persons.
The principal meal is dinner in my country.
Can I have 2 kilos of these/those potatoes?
I would like to have lunch.
I eat healthy.
I have a sandwich for supper.
Will this table be alright?
I'd like to book a table for half past one.
I'd like to pay.
I'll have a fruit soup.
For what time?
300 g of cheese, please.
I'll bring the menu.
Enjoy your meal!
Would you like a bag?
I'll pay cash.
I am just looking around, thank you.
That will be all, thank you.
I have a bag with me, thank you.
Anything else?
Does this size fit you?
I have a hot lunch.
How much do the grapes cost?
How much do I owe you?
What can I get for you? (in a restaurant)
I have cereal for breakfast.
This dress is very elegant.

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
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5
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5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
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Nagyon jól áll ez a póló.
Nagyon kedves vagy.
Nekem a te pulóvered tetszik.
Nyitva tartás
Ott van a próbafülke.
Ötezerből kérek vissza.
Sok időt töltünk az asztalnál.
Szabad ez az asztal?
Tessék!
Tessék, a blokk.
Tudok bankkártyával/készpénzzel fizetni?
Tudok segíteni?
Van ebből a nadrágból 38-as méret?
Viszonthallásra!

This T-shirt suits you very well.
It's very nice of you.
Me, I like your pullover/sweater.
Opening hours
The fitting room is over there.
Round it off to 5000, please.
We spend a lot of time at the table.
Is this table free?
Here you are. Please.
Here is your receipt.
Can I pay with credit card/cash?
Can I help you?
Do you have these trousers in a size 38?
Good bye. (on the telephone)

6. FEJEZET:
SZOLGÁLTATÁSOK, SZABADIDŐS PROGRAMOK

CHAPTER 6:
SERVICES, SPARE TIME ACTIVITIES, PROGRAMS

TÉMÁK
Helyek és helyzetek
Mit csinálsz, ha van egy kis időd?
Mikor találkozunk?
Hobbi és szabadidő
Hurrá, nyaralunk!

TOPICS
Places and situations
What do you do if you have some free time?
When shall we meet?
Hobby and free time
Hooray, we are on vacation!

6
6
6
6
6

KIFEJEZÉSEK
A barátnőmnek szeretnék könyvet venni.
A fél tíz megfelel?
Általában nyáron megyek szabadságra.
Az az igazság, hogy utálok takarítani.
Bulgáriában nagyon szép a tengerpart.
Csak néha megyek moziba.
Egy (teljes árú) jegyet kérek szépen a 12.10-es
Intercityre.
(Elég) gyakran futok.
Esik az eső.
Esik a hó.
Este színházba akarok menni.
Fúj a szél.

EXPRESSIONS
I would like to buy a book for my girlfriend.
Is half past nine convenient for you?
I usually go on vacation in the summer.
The truth is that I hate cleaning.
The seaside is beautiful in Bulgaria.
I rarely go to the cinema.

6
6
6
6
6
6

Indiában gyönyörű tájakon lehet kirándulni.
Ha szabadságon vagyok, általában pihenek.
Hajvágásra szeretnék időpontot kérni.
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Can I have a (full price) ticket for the 12.10 InterCity, please?
I go for a run (quite) often.
It's raining.
It's snowing.
I want to go to the theatre tonight.
The wind is blowing.
You can hike in beautiful places in India.

6
6
6
6
6
6
6
6
6

When I'm on vacation, I usually relax.
I would like to make an appointment for a hair cut.
8
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Hideg van./Meleg van.
Húsz nap szabadságot kapok.
Időpont-egyeztetés
Igen, ráérek.
Imádok úszni.
Két jegyet kérek szépen az állandó kiállításra.
Külföldre utazom.
Milyen gyakran? Hányszor?
Minden héten/Egy héten háromszor futok.
Mindennap főzök.
Mínusz két fok van.
(Nagyon) ritkán megyek piacra.
Néha Budapestre utazom.
Nem szeretek takarítani.
Nincs kedved színházba menni?
Ötcsillagos szállodában alszom.
Ráérsz pénteken?
Rendszeresen járok uszodába.
Sajnos akkor nem érek rá, mert egész nap az egyetemen
vagyok.
Sajnos nem tudok táncolni.
Soha nem megyek konditerembe.
Soha nem unatkozom. Mindig csinálok valamit.

It's cold/hot.
I get 20 days off work a year.
Making an appointment
Yes, I have time.
I love swimming.
Two tickets to the permanent exhibition please.
I'm going abroad.
How often? How many times?
I go for a run once a week / three times a week.
I cook every day.
It's -2 °C.
I (very) rarely go to the market.
Somtimes I go to Budapest.
I don't like cleaning.
Do you feel like going to the theatre? (lit.: Don't you)
I'm sleeping in a five-star hotel.
Are you free on Friday?
I go swimming regularly.
Unfortunately I don't have time then because I am at the
university all day.
Unfortunately I can't dance.
I never go to the gym.
I never get bored. I always do something.

Sok családbarát szálloda van a tengerparton.
Süt a nap.
Szeretek / Imádok…
...sportolni (futni/golfozni).
...múzeumba/színházba/koncertre járni.
...zenélni (szaxofonozni/gitározni).
Tavaly Bulgáriában voltam.
Tiszták a strandok.
Van még jegy a fél nyolcas előadásra?

There are many family friendly hotels on the seaside.
The sun is shining.
I like / I love …
… doing sports (running / playing golf).
… going to the museum / to the theater / to concerts.
… playing music (playing the guitar / the saxophone).
I was in Bulgaria last year.
The beaches are clean.
Are there any tickets left for the 7.30 show?

7. FEJEZET:
DOLGOS HÉTKÖZNAPOK

CHAPTER 8:
BUSY WEEKDAYS

TÉMÁK
Egy átlagos munkanap
Mit csinálunk a munkahelyen?
Egy magyar egyetemista Japánban
Nyelvtanulás

TOPICS
a typical workday
What do we do at work (lit: at the workplace)?
A Hungarian university student in Japan.
Language learning
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KIFEJEZÉSEK
A japán nyelv nem olyan könnyű, mint a magyar.
Angol nyelvű előadásokat hallgatok.
Asszisztens vagyok. Ügyfeleknek telefonálok.
Autókereskedő vagyok. Autókat árulok.
Ázsiáról írom a szakdolgozatomat.
Bejövök az utcáról.
Bemegyek az irodába.
Beülök / Beszállok az autóba.
Családanya vagyok. Gyereket nevelek.
Egyetemista vagyok. Előadásokra és szemináriumokra
járok. Szakdolgozatot írok.
Építész vagyok. Házakat tervezek.
Feljövök a térről.
Felkelek (a székről).
Felkelek (az ágyból).
Felmegyek az emeletre.
Fontos, amit csinálok.
Hiányzik a fehér kenyér / a barátom.
Jó érzés, hogy hasznos a munkám.
Kijövök az irodából.
Kimegyek az utcára.
Kiszállok az autóból.
Lefekszem (az ágyba).
Lejövök az első emeletről.
Lemegyek a térre.
Leülök (a székre).
Magántanárnál/Csoportban tanulok.
Már sok mindent értek, ha valaki magyarul beszél.
Még nem ismerem olyan jól a várost.
Mit csinálsz? Mit csinál?
Munkanélküli vagyok. Munkát keresek.
Orvos vagyok. Beteg embereket gyógyítok.
Ösztöndíjjal vagyok Tokióban.
Pincér vagyok. Egy étteremben dolgozom.
Pszichológus vagyok. Emberekkel beszélgetek. Próbálok
nekik segíteni.
Sok szabadságot kapok.
Sokat keresek. / Elég keveset keresek.
Szeptember óta tanulok magyarul.
Tanár vagyok. Órát tartok. Tanítok.
Vállalkozó vagyok. Egy céget vezetek.
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EXPRESSIONS
The Japanese language is not as easy as Hungarian.
I listen to lectures in English.
I'm an assistant. I'm talking to customers over the phone.
I'm a car dealer. I sell cars.
I'm writing my thesis about Asia.
I come in from the street.
I go into the office.
I get in a car.
I am a mother. I raise children.
I'm a university student. I go to seminars and lectures. I'm
writing my thesis.
I'm an architect. I design houses.
I come up from the square.
I get off (from the chair).
I get up. (I get out of bed).
I go upstairs. I go to the first floor.
It's important what I do.
I miss white bread / my friend.
It is a good feeling that my job is important.
I come out of the office.
I go out to the street.
I get out of the car.
I go to bed.
I come down from the first floor.
I go down to the square.
I sit down (onto the chair).
I am learning with a private teacher/with a group.
I understand a lot when somebody is speaking in Hungarian.
I don't know the city that well yet.
What are you doing? What do you do?
I'm unemployed. I'm looking for a job.
I'm a doctor. I cure ill people.
I'm in Tokyo on a scholarship.
I'm a waiter / waitress. I work in a restaurant.
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I'm a psychologist. I talk with people. I try to help them.
I get many holidays.
I earn a lot. / I don't earn not too much.
I've been learning Hungarian since September.
I'm a teacher. I give classes. I teach.
I'm an enterpreneur. I run a company.
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8. FEJEZET:
ÉDES OTTHON

CHAPTER 8:
HOME, SWEET HOME

TÉMÁK
A mi családunk
Családi ünnepek: születésnap
Helyiségek és bútorok a házban
Otthoni tevékenységek, házimunka

TOPICS
My family
Family celebrations: birthday
Rooms and furniture in the house
Home activities, housework

KIFEJEZÉSEK
A családról
A házunkban van egy hálószoba, egy dolgozószoba, egy
nappali, egy fürdőszoba és egy konyha.
A nagybátyám és a nagynéném külföldön élnek. Ritkán
látom őket.
Amikor kicsi voltam,
sok időt töltöttem a nagymamámnál.
szerettem biciklizni.
nem akartam este lefeküdni.
még nem tudtam olvasni.
Az édesanyám is nagyon szeret engem.
Babát várok. Gyerekem lesz.
Egy wellness-hétvégét kaptam ajándékba.
Gyere, körbevezetlek.
Ha valami közbejön, még kereslek.
Január elsején van/volt a születésnapom.
Jó környéken lakunk.
Jó nektek, hogy van erkélyetek!
Kollégista vagyok. / Kollégiumban lakom.
Köszönjük a meghívást, ott leszünk.
Lakást bérelek.
Milyen tágas ez a lakás!
Minden barátomat meghívtam.
Nagy bulit rendeztem.
Nagyon jól néz ki ez az asztal.
Nagyon szeretem az édesanyámat.
Nem tudok háziállatokat tartani, mert kicsi a lakásom.
Nincs háziállatom.
Régen volt két macskám.
Rokonoknál lakom.
Saját lakásom van.
Sajnos nincs garázsunk.
Szerencsére csendesek a szomszédok.

EXPRESSIONS
About the family
In our house there is a bedroom, a study, a living-room, a
bathroom and a kitchen.

 Szita Szilvia és Pelcz Katalin

8
8
8
8

8
8

My uncle and aunt live abroad. I rarely see them.
When I was little,
I spent a lot of time with my grandmother.
I loved riding my bike.
I never wanted to go to bed at night.
I couldn't read yet.
My mother loves me very much too.
I'm expecting a baby. I'm having a baby.
I got a wellness weekend as a gift.
Come, I'll show you around.
If anything comes up I'll call you.
My birthday is / was on the first of January.
We live in a nice neighbourhood.
You are so lucky to have a balcony. (lit: Good for you)
I live in a dormitory.
Thank you very much for the invitation. We'll be there.
I'm renting a flat.
Your flat is so spacious!
I invited all my friends.
I threw a huge party.
This table looks great.
I love my mother very much.
I can't keep pets because my flat is too small.
I don't have a pet.
I used to have two cats.
I live with my relatives.
I've got my own flat.
Unfortunately we don't have a garage.
Luckily we have quiet neighbors.
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Szeretettel meghívlak a születésnapomra.
Van egy testvérem.
Van két aranyos kiskutyám.
Várlak benneteket!
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You are cordially invited to join me for the celebration of my
birthday. (standard phrase in invitations)
I have one sibling (one brother or sister).
I have 2 lovely puppies.
I am looking forward to seeing you.
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