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ɍ ɞɨɛɪɭ ɩɭɬɶ!
Ɂ ɪɚɞɨɫɬɺɜ ɝɨɞɟɧ ɽɦ ɩɨɧɭɤɧɭɬɢ ɫɸ ɤɧɢɠɨɱɤɭ ɩɪɨ ɜɲɵɬɤɵɯ ɬɵɯ
ɦɚɞɹɪɫɶɤɵɯ Ɋɭɫɢɧɭɜ, ɤɨɬɪɿ ɛɵ ɯɨɬʀɥɢ ɧɟ ɥɟɦ ɧɚɭɱɢɬɢ ɫɹ ɝɨɜɨɪɢɬɢ ɜ
ɦɚɬɟɪɢɧɫɶɤɭɣ ɛɟɫʀɞʀ, ɚɣɛɨ ɢ ɱɢɬɚɬɢ ɤɢɪɢɥɫɶɤɿ ɬɟɤɫɬɵ, ɩɨɡɧɚɜɚɬɢ ɯɨɬɶ
ɥɟɦ ɨɫɧɨɜɵ ʉɪɚɦɚɬɢɤɵ ɪɭɫɢɧɫɶɤɨɝɨ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɨɝɨ ɹɡɵɤɚ.
Ɍɚɤ ɫɹ ɫɬɚɥɨ, ɠɟ ɥɟɦ ɬɟɩɟɪɶ, ɩɨ ɞɨɫɬɚ ɞɨɜɝɵɯ ɪɨɤɚɯ ɮɭɧʉɨɜɚɧɹ
ɪɭɫɢɧɫɶɤɵɯ ɦɟɧɲɵɧɨɜɵɯ ɫɚɦɨɫɩɪɚɜɨɜɚɧɶ, ɞɭɣɲɥɨ ʉɭ ɤɨɧɪɟɬɧɭɣ ɢ, ɡ
ɨɝɥɹɞɭ ɧɚ ɛɭɞɭɱɧɨɫɬɶ, ɦɚɣɜɚɠɧɭɣ, ɹɤ ɦɟɧʀ ɫɹ ɜɢɞɢɬɶ, ɪɨɛɨɬʀ. ɂ ɬɨ ɧɚ
ɩɨɥɸ ɜɨɲɤɨɥɨɜɚɧɹ, ɧɚ ɬɨɦɭ ɩɨɥɸ, ɡ ɤɨɬɪɨɝɨ ɛɵ ɢ ɹɥɨ ɡɚɱɢɧɚɬɢ ɧɚɲɵɦ
ɱɟɫɬɨɜɚɧɵɦ ɚɤɬɢɜɿɫɬɭɦ ɪɭɫɢɧɫɶɤɨɝɨ ɪɟɧɟɫɚɧɫɚ ɢɳɢ ɭ ɩɨɥɨɜɰʀ 90-ɵɯ
ɝɨɞɭɜ ɩɪɨɲɥɨɝɨ ɜɿɤɚ...
ɇɚɲɿ ɛɪɚɬɹ-ɫɨɫʀɞɨɜɟ ɜ ɡɥɭɱɟɧɭɣ ȿɜɪɨɩɿ, Ɋɭɫɢɧɵ ɋɟɪɛɿʀ, ɋɥɨɜɚɤɿʀ ɢ
ɉɨɥɶɳɢ ɤɨɞɢɮɿɤɨɜɚɥɢ ɜɥɚɫɬɧʀ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧʀ ɹɡɵɤɵ, ɪɨɡɜɢɜɚɜɭɬɶ ɜɥɚɫɬɧɭ
ɤɭɥɬɭɪɭ. Ɇɭɫɹɬɶ, ɤɟɞɶ ɯɨɬɹɬɶ ɫɹ ɨɛɫɬɚɬɢ ɧɚ ɫɸɣ ɡɟɦɥɢ, ɡɚɯɪɚɧɢɬɢ
ɜɥɚɫɬɧɭ ɿɞɟɧɬɢɬɭ ɢ ɦɚɞɹɪɫɤɿ Ɋɭɫɢɧɵ. ɋɿ ɦɚɬɟɪɿɚɥɵ, ɲɬɨ ɩɭɞɝɨɬɨɜɥɟɧʀ
ɱɟɫɬɨɜɚɧɨɜ ȼɿɪɨɜ ʈɿɪɿɰ, ɩɨɞɚɧʀ ɭ ɬɪɚɞɿɰɿɣɧɭɣ ɮɨɪɦɿ ɤɨɧɜɟɪɡɚɰɿʀ, ɧɟ
ɝɨɞɧʀ ɡɚɦɿɧɢɬɢ ɩɨɜɧɨɰʀɧɧɨɝɨ ɭɱɟɛɧɢɤɚ ɪɭɫɢɧɫɶɤɨɝɨ ɹɡɵɤɚ, ɚɣɛɨ ɢ ɜɧɢ
ɩɨɦɨɠɭɬɶ ɞɚɦɚɥɨ ɧɚɲɵɦ ɭɱɢɬɟɥɹɦ ɢ ɭɱɢɬɟɥɶɤɚɦ ɧɟ ɥɟɦ ɡɚɯɪɚɧɢɬɢ
ɭɫɬɧɭ ɛɟɫʀɞɭ ɦɚɥɨɝɨ ɧɚɪɨɞɚ, ɚɣɛɨ ɢ ɪɨɡɜɢɜɚɬɢ ɩɢɫɟɦɧɭ ɤɭɥɬɭɪɭ ɜɥɚɫɬɧɨɝɨ ɧɚɪɨɞɚ. Ⱦɭɦɚɦ, ɧɟ ɽ ɬɚɣɧɨɜ ɩɪɨ ɞɚɤɨɝɨ ɭ ɞɧɟɲɧɸɣ ȿɜɪɨɩɿ, ɠɟ
ɥɟɦ ɤɭɥɬɭɪɧɵɣ ɢ ɜɨɲɤɨɥɨɜɚɧɵɣ ɧɚɪɨɞ ɝɨɞɟɧ ɩɨɡɟɪɚɬɢ ɭ ɛɭɞɭɱɧɨɫɬɶ
ɯɨɬɶ ɥɟɦ ɡ ɫɹɤɵɦ-ɬɚɤɵɦ ɨɩɬɿɦɿɡɦɨɦ.
Ʉɚɠɭɬɶ, ɠɟ ɩɟɪɜɚ ɥɚɫɬɭɜɤɚ ɧɟ ɭɱɢɧɢɬɶ ɹɪɶ, ɚɣɛɨ ɢ ɛɟɡ ɧɟʀ, ɛɟɡ ɩɟɪɜɭɣ ɩɪɨɜɿɫɬɧɢɰʀ ɧɟ ɨɛɫɬɚɧɟ ɧɚɦ ɚɧɢ ɧɚɞʀɹ, ɠɟ ɩɪɢɣɞɟ ɢ ʉɭ ɧɚɦ ɧɚɤɨɧɟɰɶ ɬɟɩɥɨɽ ɫɨɧɟɱɤɨ...
ɇɚɞʀɽɦɟ ɫɹ, ɠɟ ɢ ɬɨɬɚ ɤɧɢɠɨɱɤɚ, ɩɟɪɜɚ ɫɹɤɨɝɨ ɤɿɩɚ, ɞɚʉɞɟ ɜ Ʉɨɦɥɨɜɲɰʀ, Ɇɭɱɨɧʀ, ɜɚɞɶ ɭ ɞɚɹɤɭɣ ɧɟɞʀɥɶɧɭɣ ɲɤɨɥʀ ɢɧɲɨɝɨ ɜɚɪɨɲɚ ɜɚɞɶ
ɫɟɥɚ ɛɭɞɟ ɧɚ ɯɨɫɟɧ ɢ ɩɨɦɨɠɟ ɯɨɬɶ ɥɟɦ ɞɚɤɨɦɭ ɥʀɩɲɟ ɩɨɡɧɚɬɢ ɜɥɚɫɬɧɭ
ɤɭɥɬɭɪɭ, ɚɛɵ ɞɨɫɬɨɣɧɨ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɬɢ ɫɜɭɣ ɧɚɪɨɞ Ɋɭɫɢɧɭɜ ɧɚ ɬɟɪɟɧɨɯ ʀɯ
ɞɚɜɧɸɣ Ɉɬɰɸɡɧɢɧɵ – Ɇɚɞɹɪɳɢɧɵ.
Ⱦɪ. Ɇɢɯɚɢɥ Ʉɚɩɪɚɥɶ
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Jó szerencsét!
Örömmel ajánlom ezt a kis könyvet azoknak a magyarországi ruszinoknak, akik az anyanyelv elsajátítása mellett szeretnének cirill betĦvel írt
mĦveket is olvasni, ily módón megismerni a ruszin irodalmi nyelv alapjait.
Úgy alakult, hogy csak meglehetĘsen késĘn - sok évvel a ruszin kisebbségi
önkormányzatok mĦködésének kezdete után - most került sor a konkrét, s
szerintem a jövĘ szempontjából rendkívül fontos munka elindítására. A
kezdeményezés az oktatás területét célozta meg, azt a területet, amelynek
fejlesztésével már a múlt század 90. éveitĘl illett volna foglalkozni a ruszin
reneszánsz tisztelt aktivistáinak.
Az egyesült Európa számos szomszédos országában, így a Szerbiában,
Szlovákiában és Lengyelországban élĘ ruszin testvéreink kodifikált irodalmi ruszin nyelvvel büszkélkedhetnek és jelenleg saját kultúrájuk fejlesztésén szorgoskodnak. A hazai ruszin közösség sem kerülheti meg a saját
irodalmi nyelve megteremtését, ha szeretné szülĘföldjén megĘrizni identitását. A tisztelt szerzĘ – Giricz Vera által összeállított anyag a hagyományos társalgási formákat követi és nem törekszik a klasszikus értelemben
vett nyelvtankönyv helyettesítésére. A kiadvány segítséget nyújthat azonban azoknak a tanítóknak, akik nem csak a beszélt nyelv, hanem népük
írásos kultúrájának megĘrzésében is munkálkodnak. Úgy hiszem, a mai
Európában nyilvánvaló tény az, hogy kizárólag a mĦvelt és saját kulturális
értékeivel rendelkezĘ népcsoport tekinthet bizonyos optimizmussal a jövĘben.
Azt tartják, hogy egy fecske nem csinál nyarat, de az elsĘ kicsiny hírhozó nélkül nem maradna remény arra, hogy végre számunkra is felragyog
a meleget sugárzó napocska…
Reméljük, hogy ez a kis könyv segítheti a Komlóskán, Múcsonyban,
vagy bármely más településen mĦködĘ vasárnapi iskolában a ruszin nyelvet
tanulókat saját kultúrájuk jobb megismerésében és abban, hogy méltóképpen képviseljék a ruszinokat Ęsi hazájukban – Magyarországon.
Dr. Káprály Mihály
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ɉɨɦɭɱ ɤɭ ɯɨɫɧɨɜɚɧɸ ɤɧɢɠɤɵ.

„Ɋɭɫɢɧɫɶɤɚ ɤɨɧɜɟɪɡɚɰɿɹ” ɩɢɫɚɥɚ ɫɹ ɩɪɨ ɬɵɯ, ɤɨɝɨ ɪɭɫɢɧɫɶɤɵɣ
ɹɡɵɤ ɿɧɬɟɪɟɫɭɽ ɹɤ ɦɚɬɟɪɢɧɫɶɤɵɣ, ɢ ɩɪɨ ɬɵɯ, ɤɨ ɯɨɱɟ ɧɚɭɱɢɬɢ ɫɹ
ɩɨ-ɪɭɫɢɧɫɶɤɵ. Ɇɚɬɟɪɿɚɥɵ ɥɟɤɰɿɣ ɝɨɞɧʀ ɛɵɬɢ ɚɞɚɩɬɨɜɚɧʀ.
ɉɟɪɜɿ ɬɪɢ ɥɟɤɰɿʀ ɦɚɜɭɬɶ ɽɞɧɚɤɭ ɫɬɪɭɤɬɭɪɭ. Ɉɧɢ ɫɨɞɟɪɠɚɬɶ ɦɚɣɱɚɫɬɨ ɯɨɫɧɨɜɚɧʀ ɭ ɤɚɠɞɨɞɟɧɧɭɦ ɠɵɜɨɬʀ ɫɥɨɜɚ ɢ ɮɪɚɡɵ ɡɚ ɲɨɪɨɦ
ʀɯ ɩɨɹɜɥɟɧɹ ɭ ɬɟɤɫɬʀ ɢ ʀɯ ɬɪɚɧɫɤɪɿɩɰɿɸ. Ɉɤɪɟɦɚ ɱɚɫɬɶ ɥɟɤɰɿɣ ɫɨɞɟɪɠɢɬɶ ɫɩɪɨɳɟɧʀ ʉɪɚɦɚɬɢɱɧʀ ɦɿɧɬɵ ɢ ɬɚɛɥɢɰʀ. ɍ ɞɿɚɥɨʉɚɯ ɩɪɚɤɬɢɤɭɽɦɟ ɯɨɫɧɨɜɚɧɹ ɥɟɤɫɢɤɵ ɭ ɫɿɬɭɚɰɿɹɯ, ɚ ɡɚɜɞɚɧɹ ɫɥɭɠɚɬɶ ɫɚɦɨɤɨɧɬɪɨɥʀ. Ɍɟɤɫɬɵ ɦɨɥɢɬɜ ɢ ɤɨɥɹɞɨɤ ɞɚɽɦɟ ɜ ɨɪɿʉɿɧɚɥʀ. ɇɚ ɤɨɧɰɢ
ɤɧɢɠɤɵ – ɥɟɤɫɢɤɚ ɥɟɤɰɿɣ ɢɡ ɬɪɚɧɫɤɪɿɩɰɿɺɜ ɡɚ ɚɡɛɭɱɧɵɦ ɲɨɪɨɦ.

Hogyan használjuk a könyvet.
A Ruszin Társalgás címĦ kiadványunkat a ruszin nyelvet anyanyelvként tanulni szándékozók, valamint a ruszin nyelv iránt érdeklĘdĘk
számára írtuk. A leckék tartalma az igényekhez mérten adaptálható.
A kiadvány elsĘ három leckéjének ugyanaz a szerkezete. A hétköznapokban leggyakrabban használt szavakat és kifejezéseket, transzkripcióval ellátva, a szövegben való megjelenésük sorrendjében adja.
Külön rész tartalmazza az egyszerĦsített nyelvtani mintákat és táblázatokat. A párbeszédek a már elsajátított szavaknak és kifejezéseknek
a gyakorlatban való használatát erĘsítik, a feladatok az önellenĘrzés
célját szolgálják. Az imádságok és a karácsonyi énekek eredeti szövegét használtuk. Az ábécérendben összeállított, transzkripcióval ellátott szószedet a könyv befejezĘ részében található.

8

Ɋɭɫɢɧɫɶɤɵɣ ɚɥɮɚɛɟɬ
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Ʉɤ
Ʌɥ
Ɇɦ
ɇɧ

á
b
v
h
g
d
je
ja
zs
z
é, mint „régen”, rövid „é”
i
ji
j
k
l
m
n

Ɉɨ
ɉɩ
Ɋɪ
ɋɫ
Ɍɬ
ɍɭ
Ɏɮ
ɏɯ
ɐɰ
ɑɱ
ɒɲ
ɓɳ
ɴ
ɵ
ɶ
ɘɸ
əɹ
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a/o
p
r
sz
t
u
f
ch, mint a szlovák „chleb”
c
cs
s
scs
elválasztójel
é, röviden, a garatból ejtve
y lágyságjel
ju
já

Ʌɟɤɰɿɹ 1. – Ɏɚɦɿɥɿɹ
1. lecke – Család

E

ɑɟɫɬɨɜɚɧʀ ɱɢɬɚɬɟɥʀ!

ɍ ɫɸɣ ɤɧɢɠɰʀ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɸ ɜɚɦ ɫɜɨɸ ɪɨɞɢɧɭ, ʀ ɤɚɠɞɨɞɟɧɧɵɣ ɠɵɜɨɬ ɢ ʉɪɟɤɨɤɚɬɨɥɢɰɶɤɿ ɫɹɬɚ. Ɇɵ Ɋɭɫɢɧɵ, ɠɵɽɦɟ ɭ Ɇɚɪɿɹɩɨɜɱɿ ʊ ɫɹɬɵɧʀ ʉɪɟɤɨɤɚɬɨɥɢɰɶɤɨʀ ɨɛɳɢɧɵ. ɇɚɲ ɦɚɬɟɪɢɧɫɶɤɵɣ ɹɡɵɤ ʊ ɪɭɫɢɧɫɶɤɵɣ, ɱɚɫɬɨ ɤɚɠɭɬɶ, ɲɬɨ
ɦɵ ɝɨɜɨɪɢɦɟ „ɩɨ-ɧɚɲɨɦɭ“. ɇɚɫ ɭ ɪɨɞɢɧʀ ɩɹɬɟɪɨ: ɨɬɟɰɶ, ɦɚɬɢ, ɦɨʀ ɫɟɫɬɪɵ ɢ ɹ.
Ɉɬɟɰɶ ɫɹ ɩɢɲɟ Ʉɨɜɚɱ, ɤɥɢɱɭɬɶ ɝɨ Ɇɢɯɚɢɥ, ɜɭɧ ɿɧɠɟɧɟɪ, ɦɟɲɬɟɪ ɧɚ ɤɨɦɩɸɬɟɪɵ. Ɋɨɞɢɜ ɫɹ ɚɩɨ ɭ Ʉɨɦɥɨɜɲɰʀ. Ȭɦɭ 45 ɪɨɤɭɜ, ɜɭɧ ɜɵɫɨɤɵɣ ɫɢɧɺɨɤɵɣ ɱɨɥɨɜɿɤ, ɦɚɽ ɤɭɪɬɨɽ, ɪɭɜɧɨɽ ʉɟɫɬɟɧɺɜɨɽ ɜɨɥɨɫɹ. ȼɭɧ ɫɟɪɿɨɡɧɵɣ, ɩɪɟɰɿɡɧɵɣ, ɪɨɛɭɬɧɵɣ. ɂɡ ɧɚɦɢ ɨɬɟɰɶ ɭɫɟ ɫɩɪɚɜɟɞɥɢɜɵɣ. Ɇɨɹ ɦɚɬɢ, ɭɪɨɞɠɟɧɚ ɋɨɥɨɦɨɧ, ʀ
ɢɦɧɹ ȼɚɪɜɚɪɚ. ɘɣ 40 ɝɨɞɭɜ, ɪɨɞɢɥɚ ɫɹ ɭ Ɇɭɱɨɧʀ, ɨɧɚ ɤɨɫɦɟɬɨɥɨʉ. Ɇɚɦɤɚ
ɩɨɫɟɪɟɞɧɺʀ ɩɨɫɬɚɜɵ, ɱɨɪɧɨɨɤɚ, ɤɭɱɟɪɹɜɚ ɲɚɬɟɧɤɚ, ɦɚɽ ɦɨɞɟɪɧɭ ɮɪɿɡɭɪɭ, ɭɩɨɡɿɪɭɽ ɦɧɨɝɨ ɦɨɥɨɞɠɟ ɨɞ ɫɜɨʀɯ ɪɨɤɭɜ. Ɉɧɚ ɜɟɫɟɥɚ, ɫɩɨɤɭɣɧɚ, ɳɢɪɚ ɢ ɪɨɛɭɬɧɚ.
Ʉɪɿɫɬɿɧɚ ɢ ȱɪɢɧɚ – ɦɨʀ ɦɨɥɨɞɠɿ ɫɟɫɬɪɵ, ɨɧɢ ɪɨɞɢɥɢ ɫɹ ɭ Ɇɚɪɿɹɩɨɜɱɿ. Ʉɪɿɫɬɿɧɚ
ɦɚɽ 17 ɪɨɤɭɜ, ɨɧɚ ɯɨɞɢɬɶ ɭ ʉɿɦɧɚɡɿɸ, ɚ ȱɪɢɧɚ ɫɺɝɨ ɪɨɤɚ ɤɨɧɱɚɽ ɧɚɱɚɥɧɭ ɲɤɨɥɭ.
Ʉɪɿɫɬɿɧɚ – ɱɢɫɬɵɣ ɨɬɟɰɶ, ɨɧɚ ɪɨɡɭɦɧɚ, ɩɪɢɥʀɠɧɚ ɢ ɫɟɪɿɨɡɧɚ. ȱɪɢɧɚ ɩɨɞɨɛɚɽ ɧɚ
ɦɚɦɤɭ: ɜɟɫɟɥɚ, ɳɢɪɚ, ɬɚɥɚɧɬɥɢɜɚ ɬɚɧɰɨɲɤɚ. ə, Ⱥɧɞɪɿɣ Ʉɨɜɚɱ, ɪɨɞɢɜ ɽɦ ɫɹ ɭ
Ⱦɟɛɪɟɰɢɧʀ, ɦɚɦ 21 ɪɭɤ. ɋɺɝɨ ɪɨɤɚ ɹ ɡɚɱɚɜ ɲɬɭɞɿɪɨɜɚɬɢ ɿɫɬɨɪɿɸ ɢ ɮɿɥɨɡɨɮɿɸ ɧɚ
ɭɧɿɜɟɪɡɿɬɟɬʀ Ʌɨɜɪɚɧɞɚ Ȭɬɜɺɲɚ ɭ Ȼɭɞɚɩɟɲɬʀ. ɇɚɲɿ ɛɚɛɤɚ ɢ ɞʀɞɢɤ ɡɚ ɦɚɦɤɨɜ
ɭɪɨɞɠɟɧɰʀ ɉɭɞɤɚɪɩɚɬɹ, ɨɧɢ ɩɢɲɭɬɶ ɫɹ ɋɨɥɨɦɨɧ. Ⱦʀɞɨ ɘɪɚ ɫɤɨɪɨ ɦɚɽ 64
ɪɨɤɵ, ɜɭɧ ɪɨɞɢɜ ɫɹ ɭ ɋɟɜɥɸɲɿ, ɚ ɛɚɛɤɚ Ɉɥʉɚ ɜ ɍɠɝɨɪɨɞʀ, ɨɧɚ ɦɚɽ 62 ɪɨɤɵ.
Ȼɚɛɤɚ ɢ ɞʀɞɢɤ ɩɟɧɡɿɫɬɵ, ɨɧɢ ɪɨɛɢɥɢ ɭɱɢɬɟɥɹɦɢ ɭ ɧɚɱɚɥɧɭɣ ɲɤɨɥʀ. Ɍɟɩɟɪɶ ɨɧɢ
ɠɵɸɬɶ ɭɽɞɧɨ ɢɡ ɧɚɦɢ. Ⱦʀɞɢɤ ɢ ɛɚɛɤɚ ɞɭɠɟ ɥɸɛɥɹɬɶ ɧɚɫ – ɫɜɨʀɯ ɜɧɭɤɭɜ ɢ ɝɨɞɧʀ
ɩɨɦɨɱɢ ɧɚɦ ɭ ɧɚɭɰʀ. Ȼɚɛɤɚ Ɉɥʉɚ ɞɨɛɪɨɞɹɱɧɚ, ɫɤɪɨɦɧɚ ɢ ɲɿɤɨɜɧɚ, ɚ ɞʀɞɢɤ ɘɪɚ
ɛɥɚɝɵɣ, ɪɨɛɨɬɥɢɜɵɣ, ɫɩɨɤɭɣɧɵɣ. ȼɭɬɰɺɜɿ ɪɨɞɢɱɿ ɠɵɸɬɶ ɭ Ȼɪɚɬɿɫɥɚɜɿ, ɞɟ ɜɧɢ
ɪɨɞɢɥɢ ɫɹ. ɋɩɨɡɧɚɥɢ ɫɹ ɛɚɛɤɚ ɢ ɞʀɞɢɤ ɧɚ ɭɧɿɜɟɪɡɿɬɟɬʀ ɢ ɩɨ ɬɪɺɯ ɪɨɤɚɯ ɩɨɛɪɚɥɢ
ɫɹ. Ɍɟɩɟɪɶ ɨɧɢ ɧɚ ɩɟɧɡɿʀ, ɞʀɞɨ ɒɬɟɮɚɧ ɢ ɛɚɛɤɚ Ɇɚɪɿɹ ɞɨɯɬɨɪɵ, ɪɨɛɢɥɢ ɭ
ɛɨɥɧɢɰʀ. Ɇɵ ɧɚɳɢɜɥɹɽɦɟ ʀɯ ɧɚ ɜɚɤɚɰɿʀ ɢ ɞɭɠɟ ɞɨɛɪɿ ɱɭɽɦɟ ɫɹ ɜɽɞɧɨ, ɛɨ ɛɚɛɤɚ
ɢ ɞʀɞɢɤ ɜɟɫɟɥʀ, ɞɨɛɪɨɞɹɱɧʀ ɢ ɳɢɪɿ ɥɸɞɟ. Ɋɭɤ ɬɟɩɟɪɶ ɹ ɡɚɱɚɜ ɫɤɥɚɞɨɜɚɬɢ
ɪɨɞɨɫɬɪɨɦ ɧɚɲɨʀ ɪɨɞɢɧɵ. ȼɭɹɜɢɥɨ ɫɹ, ɲɬɨ ɧɚɲɿ ɩɪɟɞɤɵ – ɤɨɪɿɧɧʀ Ɋɭɫɢɧɵ,
ʉɪɟɤɨɤɚɬɨɥɢɤɵ ɠɵɸɬɶ ɧɚ ɬɟɪɿɬɨɪɿʀ ɿɫɬɨɪɢɱɧɨʀ Ɇɚɞɹɪɳɢɧɵ ɦɧɨɝɿ ɪɨɤɵ.
Ⱦɟɬɚɥɧɵɣ ɪɨɞɨɫɬɪɨɦ ɧɚɲɨʀ ɮɚɦɿɥɿʀ ɦɨɠɟɬɟ ɩɨɛɡɟɪɚɬɢ ɧɚ ɫɥʀɞɭɸɱɭɣ ɫɬɨɪɨɧʀ
ɧɚɲɨʀ ɤɧɢɝɵ.
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ɊɈȾɈɋɌɊɈɆ
Családfa

ȼɭɬɰɸɜɫɶɤɚ ɥɿɧɿɹ – Apai ág

Ɇɚɬɟɪɢɧɫɶɤɚ ɥɿɧɿɹ – Anyai ág
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ɋɅɈȼȺ ɂ ɎɊȺɁɕ [szla’vá é f’rázé]
Szavak és kifejezések
Ʌɟɤɰɿɹ [lekcijá]
Ɍɟɦɚ [temá]
ɑɟɫɬɨɜɚɧʀ ɱɢɬɚɬɟɥʀ! [csesz’taványi csé’tátelyi]
Ʉɧɢɠɤɚ(-ɵ) [k’nézská]
ʈɪɟɤɨɤɚɬɨɥɢɤ/-ɵ [Grekaká’talék –é]
ɋɹɬɨ/-ɚ [szjáta]
ʈɪɟɤɨɤɚɬɨɥɢɰɶɤɿ ɫɹɬɚ
Ɋɭɫɢɧ(-ɤɚ) [ruszén]
Ɋɭɫɢɧɵ [ruszé’né]
ɋɹɬɵɧɹ [szjá’tényá]
Ɉɛɳɢɧɚ/-ɵ [abs’cséná]
ɋɹɬɵɧɹ ʉɪɟɤɨɤɚɬɨɥɢɰɶɤɨʀ ɨɛɳɢɧɵ
ɑɚɫɬɨ ɤɚɠɭɬɶ
Ɇɵ ɝɨɜɨɪɢɦɟ „ɩɨ-ɧɚɲɨɦɭ“
ɇɚɫ ɭ ɪɨɞɢɧʀ ɩɹɬɟɪɨ
Ɉɬɟɰɶ ɫɹ ɩɢɲɟ Ʉɨɜɚɱ
Ʉɥɢɱɭɬɶ ɝɨ Ɇɢɯɚɢɥ
ȼɭɧ ɿɧɠɟɧɟɪ, ɦɟɲɬɟɪ ɧɚ ɤɨɦɩɸɬɟɪɵ
Ɋɨɞɢɜ ɫɹ ɚɩɨ
Ȭɦɭ 45 ɪɨɤɭɜ
ȼɭɧ ɜɵɫɨɤɵɣ, ɫɢɧɺɨɤɵɣ, ɱɨɥɨɜɿɤ
Ɇɚɽ ɤɭɪɬɨɽ, ɪɭɜɧɨɽ, ʉɟɫɬɟɧɺɜɨɽ ɜɨɥɨɫɹ
ɋɟɪɿɨɡɧɵɣ, ɩɪɟɰɿɡɧɵɣ, ɪɨɛɭɬɧɵɣ
ɂɡ ɧɚɦɢ ɭɫɟ ɫɩɪɚɜɟɞɥɢɜɵɣ
Ɇɨɹ ɦɚɬɢ, ɭɪɨɞɠɟɧɚ ɋɨɥɨɦɨɧ
Ȳ ɢɦɧɹ ȼɚɪɜɚɪɚ
ɘɣ 40 ɝɨɞɭɜ
Ʉɨɫɦɟɬɨɥɨʉ
ɉɨɫɟɪɟɞɧɺʀ ɩɨɫɬɚɜɵ
ɑɨɪɧɨɨɤɚ, ɤɭɱɟɪɹɜɚ ɲɚɬɟɧɤɚ
Ɇɚɽ ɦɨɞɟɪɧɭ ɮɪɿɡɭɪɭ
ɍɩɨɡɿɪɭɽ ɦɧɨɝɨ ɦɨɥɨɞɠɟ ɨɞ ɫɜɨʀɯ ɪɨɤɭɜ
Ɉɧɚ ɜɟɫɟɥɚ, ɫɩɨɤɭɣɧɚ, ɳɢɪɚ ɢ ɪɨɛɭɬɧɚ
Ɇɨʀ ɦɨɥɨɞɠɿ ɫɟɫɬɪɵ
ɏɨɞɢɬɶ ɭ ʉɿɦɧɚɡɿɸ
ɋɺɝɨ ɪɨɤɚ ɤɨɧɱɚɽ ɧɚɱɚɥɧɭ ɲɤɨɥɭ
ɑɢɫɬɵɣ ɨɬɟɰɶ
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lecke
lecke, téma
Tisztelt olvasók!
könyv(-ek)
görögkatolikus ( -ok )
ünnep(-ek)
görögkatolikus ünnepek
ruszin férfi(nĘ)
ruszinok
szentély, zarándokhely
közösség
a görögkatolikus közösség szentélye
gyakran mondják
„a mi nyelvünkön beszélünk”
öten vagyunk a családban
apám vezetékneve Kovács
keresztneve Mihály
Ę számítógép-mérnök
apa született
Ę 45 éves
Ę magas, kékszemĦ, ember
rövid, egyenes, gesztenyebarna
haja van
komoly/precíz, pontos, dolgos
velünk mindig igazságos
anyám, született Salamon/lánykori
neve: Salamon
Borbálának hívják
negyven éves
kozmetikus
középtermetĦ
feketeszemĦ, göndör barnahajú
modern frizurája van
sokkal fiatalabbnak néz ki a koránál
vidám, nyugodt, Ęszinte és dolgos
húgaim
gimnáziumba jár
az idén végzi az általános iskolát
tiszta apja, hasonlít az apjára

Ɋɨɡɭɦɧɚ, ɩɪɢɥʀɠɧɚ
ɉɨɞɨɛɚɽ ɧɚ ɦɚɦɤɭ
Ɍɚɧɰɨɲɤɚ
ə ɡɚɱɚɜ ɲɬɭɞɿɪɨɜɚɬɢ ɿɫɬɨɪɿɸ
ɢ ɮɿɥɨɡɨɮɿɸ ɧɚ ɭɧɿɜɟɪɡɿɬɟɬʀ
ɇɚɲɿ ɛɚɛɤɚ ɢ ɞʀɞɢɤ ɡɚ ɦɚɦɤɨɜ
ɍɪɨɞɠɟɧɰʀ ɉɭɞɤɚɪɩɚɬɹ
Ȼɚɛɤɚ ɢ ɞʀɞɢɤ ɩɟɧɡɿɫɬɵ
Ɋɨɛɢɥɢ ɭɱɢɬɟɥɹɦɢ
ɍɱɢɬɟɥɶ/-ɤɚ,/-ɥʀ
Ɍɟɩɟɪɶ ɨɧɢ ɠɵɸɬɶ ɭɽɞɧɨ ɢɡ ɧɚɦɢ
Ⱦɭɠɟ ɥɸɛɥɹɬɶ ɧɚɫ
ɋɜɨʀɯ ɭɧɭɤɭɜ
Ⱦɨɛɪɨɞɹɱɧɚ, ɫɤɪɨɦɧɚ, ɲɿɤɨɜɧɚ
Ȼɥɚɝɵɣ, ɪɨɛɨɬɥɢɜɵɣ, ɫɩɨɤɭɣɧɵɣ
Ƚɨɞɧʀ ɩɨɦɨɱɢ ɧɚɦ ɭ ɧɚɭɰʀ
ə/ɬɵ ɝɨɞɟɧ ɩɨɦɨɱɢ
ə/ɬɵ ɝɨɞɧɚ ɩɨɦɨɱɢ
Ɇɵ/ɜɵ/ɨɧɢ ɝɨɞɧʀ ɩɨɦɨɱɢ
ȼɭɬɰɺɜɿ ɪɨɞɢɱɿ
ɋɩɨɡɧɚɥɢ ɫɹ
ɉɨ ɬɪɺɯ ɪɨɤɚɯ ɩɨɛɪɚɥɢ ɫɹ
Ɉɧɢ ɧɚ ɩɟɧɡɿʀ
Ⱦɨɯɬɨɪ/-ɤɚ,/-ɵ
Ɋɨɛɢɥɢ ɭ ɛɨɥɧɢɰʀ
ɇɚɳɢɜɥɹɽɦɟ ʀɯ ɧɚ ɜɚɤɚɰɿʀ
Ⱦɭɠɟ ɞɨɛɪɿ ɱɭɽɦɟ ɫɹ ɜɽɞɧɨ
Ɋɭɤ ɬɟɩɟɪɶ
ə ɡɚɱɚɜ ɫɤɥɚɞɨɜɚɬɢ ɪɨɞɨɫɬɪɨɦ
ɧɚɲɨʀ ɪɨɞɢɧɵ
ȼɭɹɜɢɥɨ ɫɹ
ɉɪɟɞɤɵ
Ʉɨɪɿɧɧʀ
ɇɚ ɬɟɪɿɬɨɪɿʀ ɿɫɬɨɪɢɱɧɨʀ Ɇɚɞɹɪɳɢɧɵ
Ɇɧɨɝɿ ɪɨɤɵ
ɉɟɪɜɭ ɱɚɫɬɶ ɪɨɞɨɫɬɪɨɦɚ
Ɇɨɠɟɬɟ ɩɨɛɡɟɪɚɬɢ
ɇɚ ɫɥɿɞɭɸɱɭɣ ɫɬɨɪɨɧʀ
ɪɨɞɢɧɚ [ra’déná]
ɪɨɞɢɱɿ [radécsi]
ɪɨɞɚɤ/-ɱɤɚ [ra’dák, ra’dácská]
ɪɨɞɚɤɵ [radá’ké]
ɮɚɦɿɥɿɹ [fá’milijá]
ɨɬɟɰɶ/ɚɩɨ/ɧɹɧɶɤɨ [a’tecy, ápa, nyányka]

okos, szorgalmas
anyjára hasonlít
táncos
én elkezdtem egyetemi tanulmányaimat
történelem és filozófia szakon
anyai ágú nagymama és nagypapa
Kárpátalja szülöttei
nagyszüleink nyugdíjasok
tanárként dolgoztak
tanár, tanárnĘ, tanárok
most velünk együtt laknak
nagyon szeretnek minket
az unokáikat
jókedvĦ, szerény, ügyes
jó, dolgos, nyugodt
segíteni tudnak nekünk a tanulásban
én tudok segíteni, te tudsz segíteni (férfi)
én tudok segíteni, te tudsz segíteni (nĘ)
mi tudunk segíteni, ti tudtok segíteni,
Ęk tudnak segíteni
apa szülei
megismerkedtek
három év múlva összeházasodtak
nyugdíjasok/nyugdíjban vannak
orvos, orvosnĘ, orvosok
a kórházban dolgoztak
a vakációban meglátogatjuk Ęket
nagyon jól érezzük magunkat együtt
tavaly
elkezdtem összeállítani a családfát
kiderült
elĘdök
tĘsgyökeres
a történelmi Magyarország területén
sok éve
a családfa elsĘ részét
megtekinthetik, megnézhetik
a következĘ oldalon/lapon
család
szülĘk
rokon
rokonok
család
apa
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ɦɚɬɢ/ɦɚɦɤɚ [máté, mámká]
ɞʀɬɜɚɤ [gyit’vák]
ɞʀɬɢ [gyíté]
ɫɵɧ [szén]
ɯɥɨɩɟɰɶ/ɯɥɨɩɱɢɤ [ch’lapecy/ ch’lapcsék]
ɯɥɨɩɱɢɫɤɨ [chlap’csészka]
ɥɟʉɿɧɶ [le’giny]
ɦɨɥɨɞɵɣ/ɦɨɥɨɞɹɤ [mala’déj, mala’gyák]
ɯɥɨɩ [chlap]
ɯɥɨɩɵ [chlapé]
ɫɬɚɪɲɵɣ ɯɥɨɩ [sz’társéj chlap]
ɫɬɚɪɵɣ [sztá’réj]
ɞɨɧɶɤɚ [dony’ká]
ɞʀɜɨɱɤɚ [gyivacská]
ɞʀɜɤɚ [gyivká]
ɦɨɥɨɞɢɰɹ [mala’décyá]
ɫɬɚɪɲɚ ɠɨɧɚ [sz’társá zsa’ná]
ɫɬɚɪɚ [sztá’rá]
ɞɜɨɣɧɹɬɚ/ɛɥɢɡɧɹɬɚ [dvaj’nyátá/ bléz’nyátá]
ɫɟɫɬɪɚ [szeszt’rá]
ɛɪɚɬ [brát]
ɞʀɞɨ/ɞʀɞɢɤ [gyida, gyidék]
ɞʀɞɭɡɧɢɧɚ [gyi’duznéná]
ɫɧʀɠɧɚ ɛɚɛɚ [sz’nyizsná bábá]
ɛɚɛɚ/ɛɚɛɤɚ [bábá, bábká]
ɭɧɭɤ/ɭɧɭɱɤɚ, ɭɧɭɤɵ [u’nuk, u’nucská, u’nuké]
ɩɪɚɞʀɞɨ [prágyida]
ɩɪɚɛɚɛɚ [prábábá]
ɩɪɚɜɧɭɤ [právnuk]
ɫɬɪɵɣ/ɫɬɪɢɤɨ [szt’réj, szt’réjka]
ɫɬɪɵɣɧɚ [szt’réjná]
ɜɭɣɤɨ [vujka]
ɜɭɣɧɚ [vujná]
ɬɟɬɚ/ɬɸɬɤɚ [tetá, tyutká]
ɛɪɚɬɪɚɧɟɰɶ [brát’ránecy]
ɛɪɚɬɪɚɧɤɚ [brát’ránká]
ɥɸɛɢɬɢ [lyu’bété]
ɡɚɥɸɛɥɹɬɢ ɫɹ [zályub’lyátészyá]
ɥɸɛɨɜ [lyubov]
ɥɸɛɨɜ [lyubov]
ɡɚɥɸɛɥɟɧɵɣ/ɡɚɥɸɛɥɟɧɚ
[zályub’lenéj, zályub’lená]
ɨɛɪɭɱɢɧɵ [ob’rucséné]
ɨɛɪɭɱɤɚ [ob’rucská]
ɦɨɥɨɞɚ/ɦɨɥɨɞɢɰɹ [mala’dá, mala’décyá]
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anya
gyerek
gyerekek
fiúgyermek
kisfiú
serdülĘ fiú
legény
fiatalember
férfi
férfiak
idĘs férfi
öregember
leány (v-nek a gyermeke)
kislány
nagylány
fiatalasszony
idĘs asszony
öregasszony
ikrek
lánytestvér
fiútestvér
nagyapa
örökség
hóember
nagymama
unoka (fiú, lány), unokák
dédapa
dédmama
dédunoka
nagybácsi (apai ágon)
nagynéni (nagybácsi felesége)
nagybácsi (anyai ágon)
nagynéni (nagybácsi felesége)
nagynéni
unokatestvér/fiú/
unokatestvér/lány/
szeret
beleszeret
szeretet
szerelem
szerelmes
eljegyzés
jegygyĦrĦ
menyasszony

ɦɨɥɨɞɵɣ/ɠɟɧɢɯ [mala’déj, zse’néch]
ɞɪɭɠɛɚ [d’ruzsbá]
ɞɪɭɠɤɚ [d’ruzská]
ɨɞɞɚɬɢ ɫɹ [at’dátészyá]
ɠɟɧɢɬɢ ɫɹ [zse’nétészyá]
ɩɨɛɪɚɬɢ ɫɹ [pab’rátészyá]
ɩɨɛɪɚɧɹ [pabrá’nyá]
ɝɨɪɨɠɚɧɫɶɤɨɽ ɩɨɛɪɚɧɹ [hara’zsánszykaje]
ɫɜɚɥɶɛɚ/ɠɟɧɢɬɜɚ [sz’válybá, zse’nétvá]
ɜɿɧɱɚɧɹ [vincsányá]
ɜɿɧɱɚɬɢ ɫɹ [vin’csátészyá]
Ɂɚɥ ɋɜɚɥɶɛ [zál sz’vályb]
ɰɟɪɶɤɨɜ [cerykov]
ɦɭɠ [muzs]
ɠɨɧɚ [zsa’ná]
ɦɟɞɨɜɿ ɞɧɵ [me’dovi dné]
ɫɜɚɥɶɛɨɜɚ ɞɨɪɨɝɚ [szvály’bavá da’rahá]
ɫɬɚɪɵɣ/ɬɟɫɬɶ [sztá’réj, teszty]
ɫɬɚɪɚ/ɬɟɳɚ [sztá’rá, tescsá]
ɧɟɜɿɫɬɤɚ [ne’visztká]
ɡɹɬɶ [záty]
ɫɜɚɯɚ [sz’váchá]
ɫɜɚɬ [sz’vát]
ɪɨɞɢɬɢ [radété]
ɪɨɞɠɟɧɹ [razsenyá]
ɪɨɞɠɟɧɢɰɹ [razsenécyá]
ɪɨɞɢɬ ɫɹ [radétészyá]
ɞʀɬɢɧɤɚ/ɞʀɬɜɚɱɚ [gyi’ténká, gyitvá’csá]
ɞʀɬɢɧɚ/ɞʀɬɜɚɤ [gyi’téná, gyit’vák]
ɩɭɞɪɨɫɬɨɤ [pud’rasztak]
ɞɨɪɨɫɬɥɵɣ [da’rasztléj]
ɞɨɪɨɫɬɢ [darasz’té]
ɜɨɫɩɢɬɨɜɚɬɢ [vasz’pétaváté]
ɜɨɫɩɢɬɚɬɢ [vaszpé’táté]
ɜɨɫɩɢɬɭɽ ɫɹ [vasz’pétujeszyá]
ɤɪɟɫɬɢɧɢ [kresz’téné]
ɤɪɟɫɬɢɬɢ [kresz’tété]
ɤɪɟɫɬɧɚ ɦɚɬɢ/ɦɚɬɨɱɤɚ/ɧɚɧɚɲɤa
[k’reszná máté/ mátacská/ ná’náská]
ɤɪɟɫɬɧɵɣ ɨɬɟɰɶ/ɛɚɬɢɱɤɨ/ɧɚɧɚɲɤɨ
[k’resznéj a’tecy/ bátécska, ná’náska]
ɤɭɦ [kum]
ɤɭɦɚ [ku’má]
ɤɪɟɫɬɧɢɰɹ [k’resznécyá]
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vĘlegény
vĘfény
koszorúslány
férjhez megy
megnĘsül
házasságot köt
házasság
polgári házasság
esküvĘ (polgári)
esküvĘ (egyházi)
esküdni, házasságot kötni
templomban
házasságkötĘ terem
templom
férj
feleség
mézes hetek
nászút
após
anyós
meny
vĘ
nász
nászasszony
szül
születés
szülĘnĘ
születik
csecsemĘ
kisgyermek
kamasz
felnĘtt
felnĘ
nevel
felnevel
nevelkedik
keresztelĘ
keresztel
keresztanya
keresztapa
koma
komaasszony
v-nek a keresztlánya

ɤɪɟɫɬɧɢɤ [k’resznék]
ɤɪɟɫɬɧɨɽ ɢɦɧɹ [k’resznaje ém’nyá]
ɩɪɭɡɜɢɳɟ [p’ruzvéscse]
ɢɦɧɹ [ém’nyá]
ɤɥɢɤɚɬɢ [k’lékáté]
ɤɥɢɤɚɬɢ [k’lékáté]
ɦɨɥɨɞɠɵɣ/-ɞɠɚ [ma’ladzséj, ma’ladzsá]
ɫɬɚɪɲɵɣ/-ɲɚ [sz’társéj, sz’társá]
ɫɦɟɪɬɶ [sz’merty]
ɭɦɟɪɚɬɢ [ume’ráté]
ɭɦɟɪɬɢ [u’merté]
ɱɢɬɚɬɢ ɩɫɚɥɬɢɪɸ [csé’táté pszál’téryu]
ɯɨɜɚɬɢ [cha’váté]
ɩɨɯɨɜɚɬɢ [pacha’váté]
ɯɨɜɚɧɹ/ɩɨɝɪɭɛ [chaványá/ pahrub]
ɩɚɧɿɯɿɞɚ [páná’chidá]
ɭɦɟɪɥɵɣ/-ɥɚ [u’merléj, u’merlá]
ɭɫɨɩɲɵɣ/-ɲɚ [u’merséj, u’mersá]
ɠɚɥɨɛɚ [zsálabá]
ɧɨɫɢɬɢ ɠɚɥɨɛɭ [na’szété zsálabu]
ɫɢɪɨɬɚ [szératá]
ɫɢɪɨɬɵ [szératé]
ɜɞɨɜɟɰɶ [vda’vecy]
ɜɞɨɜɚ [vda’vá]
ɩɨɜɞɨɜɿɬɢ [pavda’vité]
ɪɨɡɜɟɫɬɢ ɫɹ [raz’vesztészyá]
ɪɨɡɜɟɞɟɧɵɣ [raz’vedenéj]
ɪɨɡɜɟɞɟɧɚ [raz’vedená]
ɩɪɢɺɦɧɚ ɦɚɬɢ [pré’jamná máté]
ɦɚɱɨɯɚ [mácsachá]
ɩɪɢɺɦɧɵɣ ɨɬɟɰɶ [pré’jamnéj a’tecy]
ɨɬɱɢɦ [atcsém]
ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɰɹ/ɩɪɢɣɦɢɱɤɚ
[vasz’pétánécyá, p’réjmécská]
ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɤ/ɩɪɢɣɦɢɱ [vasz’pétánék, p’réjmécs]
ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɤ [vasz’pétánék]
ɿɧɬɟɪɧɚɬ/ɥɟɥɟɧɰ [inter’nát, lelenc]
ɤɨɥɨɧɿɹ [ka’lanijá]
ɫɬɚɪɚ ɞʀɜɤɚ [sztá’rá gyivká]
ɫɬɚɪɵɣ ɥɟʉɿɧɶ, ɧɟɠɨɧɚɱ
[sztá’réj le’giny, nezsa’nács]
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v-nek a keresztfia
keresztnév
vezetéknév
név
nevez
hív
fiatalabb
idĘsebb
halál
haldokol
meghal
virraszt
temet
eltemet
temetés (polgári/ világi)
temetés (egyházi)
elhunyt (személy)
elhunyt (személy)
gyász
gyászol
árva
árvák
özvegy férfi
özvegy nĘ
megözvegyül
elválik valakitĘl
elvált férfi
elvált nĘ
nevelĘanya
mostoha/nĘ/
nevelĘapa
mostoha (férfi)
mostoha (lány)
mostoha (fiú)
nevelt/gyerek
nevelĘotthon
nevelĘintézet
vénlány
agglegény

Ɉɬɟɰɶ ɢ ɦɚɬɢ-ɧɚɲɿ ɪɨɞɢɱɿ.
Ɉɧɢ ɦɭɠ ɢ ɠɨɧɚ.
Ɉɧɢ ɫɭɩɪɭɝɵ.
Ɉɧɢ ɦɚɸɬɶ ɬɪɨɽ ɞʀɬɢ.
ə ɦɚɦ ɫɬɚɪɲɨɝɨ ɛɪɚɬɚ ɢ ɦɨɥɨɞɠɭ ɫɟɫɬɪɭ.
Ȼɪɚɬ 6 ɝɨɞɭɜ/ɪɨɤɭɜ ɫɬɚɪɲɵɣ ɨɞ ɦɟɧɟ.
ɋɟɫɬɪɚ 2 ɝɨɞɵ/ɪɨɤɵ ɦɨɥɨɞɠɚ ɨɞ ɦɟɧɟ.
ə ɩɨɞɨɛɚɸ ɧɚ ɨɬɰɹ/ɧɹɧɶɤɚ.
Ȼɪɚɬ ɢ ɫɟɫɬɪɚ ɩɨɞɨɛɚɸɬɶ ɧɚ ɦɚɦɭ/ɦɚɦɤɭ.

Anya és apa a szüleink.
ėk férj és feleség.
ėk házastársak.
Három gyerekük van.
Egy bátyám és egy húgom van.
A bátyám hat évvel idĘsebb nálam.
A húgom két évvel fiatalabb nálam.
Én az apámra hasonlítok.
Bátyám és a húgom a mamánkra.

Ⱦɜɨɣɰɹ/ɛɥɢɡɧɹɬɚ ɩɨɞɨɛɚɸɬɶ
ɽɞɟɧ ɧɚ ɞɪɭɝɨɝɨ.

Az ikrek egyformák,
hasonlítanak egymásra.

Ɋɨɞɢɥɚ-ɦ ɫɹ ɭ ɥʀɬʀ/ə ɫɹ ɪɨɞɢɥɚ ɭ ɥʀɬʀ.
Ɇɭɣ ɛɪɚɬ ɪɨɞɢɜ ɫɹ ɭ ɨɫɟɧɢ.

Nyáron születtem.
A bátyám Ęsszel született.

ɪɨɞɧɵɣ ɞɟɧɶ
ɪɨɞɧɵɣ ɤɪɚɣ
ɪɨɞɧɵɣ ɞɟɧɶ ɦɿɫɹɰɶ
/ɝɭɞ/ɪɭɤ

születésnap
szülĘföld

Ʌɸɛɢɬɢ ɞɨɧɶɤɭ
ɡɚɥɸɛɢɬɢ ɫɹ ɤɨɦɭ

születési dátum:
nap, hónap, év

ɡɚɥɸɛɢɬɢ ɫɹ ɭ ɤɨɝɨ

szereti a lányát
megtetszik
valakinek
beleszeret
valakibe

ɥɸɛɢɬɢ

szereti/kedveli

ɤɧɢɝɵ
ɬɟɚɬɪ
ɦɭɡɢɤɭ
ɫɩɨɪɬ

a könyveket
a színházat
a zenét
a sportot

ȼɨɫɩɢɬɨɜɚɬɢ
ɯɨɜɚɬɢ ɞʀɬɢɧɭ

Gyereket nevel

ɬɟɪɩɟɡɥɢɜɨ
ɥɸɛɥɹɱɢ

türelemmel
szeretettel

ɋɬɚɪɚɬɢ ɫɹ

Gondoskodik

ɞʀɬɹɦɢ
ɪɨɞɢɱɚɦɢ

gyerekekrĘl
szülĘkrĘl

Ne törĘdj vele, nem a te dolgod
Ne izgasd magad miattam.

ɇɟ ɫɬɚɪɚɣ ɫɹ ɬɵɦ.
Ɉ ɦɟɧɟ ɧɟ ɫɬɚɪɚɣ ɫɹ.
Ɉɛɯɨɞɠɨɜɚɬɢ:

gondoz

ɨɛɯɨɞɠɭɸɱɵɣ ɞɨɯɬɨɪ

ɪɨɞɢɱɭɜ
ɞʀɬɢɧɭ
ɯɜɨɪɨɝɨ
kezelĘ orvos

Ɇɚɽɦɟ ɦɧɨɝɨ ɪɨɞɚɤɭɜ:
ɡɚ ɦɚɦɨɜ
ɡɚ ɜɭɬɰɺɦ

Sok rokonunk van:
anyai ágon
apai ágon
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szülĘket
gyereket
beteget

ɩɪɢɹɬɟɥɸɜ
ɡɧɚɤɨɦɵɯ
ɫɨɤɥɚɫɧɢɤɭɜ
ɩɪɢɹɬɟɥɺɜɚɬɢ

barát
ismerĘs
osztálytárs
barátkozik

ɇɚɜɳɢɜɢɬɢ/ɧɚɳɢɜɢɬɢ:
ɯɜɨɪɨɝɨ ɭ ɛɨɥɧɢɰɿ/ɲɩɿɬɚɥɸ
ɩɪɢɹɬɟɥɹ/ɩɪɢɹɬɟɥɸɜ, ɰɿɦɛɨɪɭ/ɰɿɦɛɨɪɭɜ
ɪɨɞɚɤɭɜ
Ɋɨɞɢɧɚ ɱɚɫɬɨ ɧɚɜɳɢɜɥɹɽ ɧɚɫ.

Meglátogat
beteget a kórházban
barátot/barátokat
rokonokat
A rokonok gyakran meglátogatnak
minket.

Ⱦɨɛɪɟ ɱɭɽɦɭ ɫɹ ɜɽɞɧɨ
Ɇɚɽɦɟ ɞɨɛɪɿ ɨɞɧɨɫɢɧɵ ɢɡ ɫɨɫʀɞɚɦɢ.
ɫɨɫʀɞ
ɫɨɫʀɞɤɚ
ɫɨɫʀɞɫɬɜɨ
ɫɨɫʀɞɫɶɤɚ ɞʀɜɤɚ
Ɇɨɹ ɛɪɚɬɪɚɧɤɚ ɞɨɛɪɿ ɭɩɨɡɿɪɭɽ.
Ɇɨɹ ɬɸɬɤɚ ɭɩɨɡɿɪɭɽ ɦɨɥɨɞɠɟ ɫɜɨʀɯ ɪɨɤɭɜ.
Ɇɭɣ ɞʀɞɨ ɞɨɛɪɹɤ/ɞɨɛɪɵɣ ɱɨɥɨɜɿɤ.
Ɇɭɣ ɛɪɚɬ ɪɨɡɭɦɧɵɣ.

Jól érezzük magunkat együtt.
Jóban vagyunk a szomszédokkal.
szomszéd
szomszédasszony
szomszédság
szomszéd leány
Az unokatestvérem jól néz ki.
A nagynéném fiatalabbnak néz ki a
koránál.
Nagyapám jó ember.
A bátyám okos.

Ⱦɟ ɠɵɸɬɶ ɜɚɲɿ ɪɨɞɢɱɿ?
ɭ ɜɚɪɨɲɿ
ɭ ɫɟɥʀ
ɡɚ ɝɚɬɚɪɚɦɢ/ɡɚ ɝɪɚɧɢɰɺɜ
ɞɚɥɟɤɨ
ɛɥɢɡɶɤɨ

Hol laknak a szülei?
városban
falun
külföldön
messze
közel

ɐɢ ɳɢ ɠɵɽ ɬɜɭɣ ɞʀɞɨ ɢ ɛɚɛɤɚ?
ɇɚ ɠɚɥɶ ɦɭɣ ɞʀɞɨ ɭɠɟ ɭɦɟɪ.
Ⱦɨɦ ɫɦɭɬɤɭ/ɩɚɧɢɯɢɞ
Ⱦɟɧɶ ɩɚɦɹɬɤɵ ɭɫɨɩɲɵɯ
Ʌɟɦ ɫɦɟɪɬɶ ɪɨɡɥɭɱɢɬɶ ɧɚɫ.
ɫɦɟɪɬɶ ɩɪɢɧɹɬɢ
Ʉɭɥɶɤɨ ɦɚɽɲ ɪɨɤɭɜ?
ɭ ɬɜɨʀ ɝɨɞɵ/ɪɨɤɵ
ɭ ɦɚɣɥʀɩɲɵɯ ɝɨɞɚɯ/ɪɨɤɚɯ
ɢɡ ɝɨɞɚ/ɪɨɤɚ ɧɚ ɝɭɞ/ɪɭɤ

Élnek még a nagyszüleid?
Sajnos a nagyapám már meghalt.
ravatalozó
Halottak napja
Csak a halál választ el minket.
feláldozza az életét
Hány éves vagy?
a te korodban
ereje teljében
évrĘl-évre

Ɇɨɹ ɦɨɥɨɞɠɚ ɫɟɫɬɪɚ ɯɨɞɢɬɶ ɞɨ ɲɤɨɥɵ.
ə ɭɱɭ ɫɹ ɭ ɩɟɪɜɭɣ ɤɥɚɫʀ ʉɿɦɧɚɡɿʀ.
Ɇɭɣ ɛɪɚɬ ɯɨɞɢɬɶ ɞɨ ɭɧɿɜɟɪɡɿɬɟɬɭ.

A húgom általános iskolába jár.
Én a gimnázium elsĘ osztályába járok.
A bátyám egyetemre jár.
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A szüleim dolgoznak.
A nagyszüleink nyugdíjasok.
Jár
busszal
autóval
barátkozik
udvarol
fut a lányok után
karonfogva jár
Ilyen az élet!
TĦnj/menj a szemem elĘl!
Dolgozni jár
iskolába
gyárba
irodába
Dolgozik, mint a málhás ló.
Mi történik?
Megjátssza magát.
Rendet tesz.
Munka
kényszermunka
kiadói tevékenység
Most elfoglalt vagyok!

Ɇɨʀ ɪɨɞɢɱɿ ɯɨɞɹɬɶ ɞɨ ɪɨɛɨɬɵ.
ɇɚɲɿ ɞʀɞɨ ɢ ɛɚɛɤɚ ɩɟɧɡʀɫɬɵ.
ɏɨɞɢɬɢ:
ɧɚ ɚɜɬɨɛɭɫʀ
ɢɡ ɚɜɬɨɦ
ɯɨɞɢɬɢ ɢɡ ɤɵɦ
ɯɨɞɢɬɢ ɡɚ ɤɵɦ
ɯɨɞɢɬɢ ɡɚ ɞʀɜɤɚɦɢ
ɯɨɞɢɬɢ ɩɨɩɭɞ ɪɭɤɭ
Ɍɚɤ ɬɨ ɭ ɠɵɜɨɬʀ ɯɨɞɢɬɶ!
ɂɞɢ ɦɢ ɡ ɜɭɱ!
ɏɨɞɢɬɢ ɪɨɛɢɬɢ
ɞɨ ɲɤɨɥɵ
ɧɚ ɡɚɜɨɞ
ɭ ɤɨɧɬɨɪɭ
Ɋɨɛɢɬɶ, ɹɤ ɦɭɥɚ.
ɒɬɨ ɫɹ ɪɨɛɢɬɶ?
Ɋɨɛɢɬɶ ɫɹ ɬɨɤɦɭ.
Ɋɨɛɢɬɶ ɩɨɪɹɞɤɵ.
Ɋɨɛɨɬɚ:
ɱɚɠɤɿ ɪɨɛɨɬɵ
ɟɞɿɱɧɚ ɪɨɛɨɬɚ
ə ɬɟɩɟɪɶ ɭ ɪɨɛɨɬʀ!

G

Feladatok

ɁȺȼȾȺɇə

G

ɂɡ ɱɚɫɬɢ Ȼ ɜɭɛɟɪɿɬɶ ɩɚɪɭ ɪɟɱɟɧɹɦ ɱɚɫɬɢ Ⱥ.
A B részbĘl válasszák ki az A részben található mondatok párját.
I. A
ɚ/ Ɇɵ Ɋɭɫɢɧɵ, ɠɵɽɦɟ ɭ Ɇɚɪɿɹɩɨɜɱɿ –
ɛ/ ɇɚɲ ɦɚɬɟɪɢɧɫɶɤɵɣ ɹɡɵɤ – ɪɭɫɢɧɫɶɤɵɣ
ɜ/ ɇɚɫ ɭ ɪɨɞɢɧʀ ɩɹɬɟɪɨ:
ɝ/ Ɉɬɟɰɶ ɫɹ ɩɢɲɟ Ʉɨɜɚɱ, ɤɥɢɱɭɬɶ ɝɨ Ɇɢɯɚɢɥ
ʉ/ Ȭɦɭ 45 ɪɨɤɭɜ,
ɞ/ Ɇɨɹ ɦɚɬɢ, ɭɪɨɞɠɟɧɚ ɋɨɥɨɦɨɧ,
ɟ/ Ʉɪɿɫɬɿɧɚ ɢ ȱɪɢɧɚ – ɦɨʀ ɦɨɥɨɞɠɿ ɫɟɫɬɪɵ
ɽ/ ȱɪɢɧɚ ɩɨɞɨɛɚɽ ɧɚ ɦɚɦɤɭ:
ɺ/ ɋɺɝɨ ɪɨɤɚ ɹ ɡɚɱɚɜ ɲɬɭɞɿɪɨɜɚɬɢ
ɠ/ Ȼɚɛɤɚ ɢ ɞʀɞɢɤ ɩɟɧɡɿɫɬɵ
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…….
…….
…….
…….
…….
…….
…….
…….
…….
…….

I. Ȼ

1. ɱɚɫɬɨ ɤɚɠɭɬɶ, ɲɬɨ ɦɵ ɝɨɜɨɪɢɦɟ „ɩɨ-ɧɚɲɨɦɭ”.
2. ɜɟɫɟɥɚ, ɳɢɪɚ, ɬɚɥɚɧɬɥɢɜɚ, ɬɚɧɰɨɲɤɚ.
3. ɿɫɬɨɪɿɸ ɢ ɮɿɥɨɡɨɮɿɸ ɧɚ ɭɧɿɜɟɪɡɿɬɟɬʀ Ʌɨɜɪɚɧɞɚ Ȭɬɜɺɲɚ ɭ Ȼɭɞɚɩɟɲɬʀ.
4. ɫɹɬɵɧʀ ʉɪɟɤɨɤɚɬɨɥɢɰɶɤɨʀ ɨɛɳɢɧɵ.
5. ɨɧɢ ɪɨɛɢɥɢ ɭɱɢɬɟɥɹɦɢ ɭ ɧɚɱɚɥɧɭɣ ɲɤɨɥʀ.
6. ɜɭɧ ɿɧɠɟɧɟɪ, ɦɟɲɬɟɪ ɧɚ ɤɨɦɩɸɬɟɪɵ.
7. ɨɬɟɰɶ, ɦɚɬɢ, ɫɟɫɬɪɵ ɢ ɹ.
8. ɨɧɢ ɪɨɞɢɥɢ ɫɹ ɭ Ɇɚɪɿɹɩɨɜɱɿ.
9. ɜɭɧ ɜɵɫɨɤɵɣ, ɫɢɧɺɨɤɵɣ ɱɨɥɨɜɿɤ, ɦɚɽ ɤɭɪɬɨɽ, ɪɭɜɧɨɽ, ʉɟɫɬɟɧɺɜɨɽ ɜɨɥɨɫɹ.
10. ʀ ɢɦɧɹ ȼɚɪɜɚɪɚ.

II. Ɂɚɤɨɧɱɿɬɶ ɪɟɱɟɧɹ!
Fejezzék be a mondatot!
1. ɇɚɲɿ ɛɚɛɤɚ ɢ ɞʀɞɢɤ ɡɚ ɦɚɦɤɨɜ ......................................................................
2. Ⱦʀɞɨ ɘɪɚ ɫɤɨɪɨ ɦɚɽ ......................................................................................
3. Ɍɟɩɟɪɶ ɨɧɢ .....................................................................................................
4. Ⱦʀɞɢɤ ɢ ɛɚɛɤɚ ɞɭɠɟ ɥɸɛɥɹɬɶ ........................................................................
5. Ȼɚɛɤɚ Ɉɥʉɚ ɞɨɛɪɨɞɹɱɧɚ .................................................................................
6. ɋɩɨɡɧɚɥɢ ɫɹ ɛɚɛɤɚ ɢ ɞʀɞɢɤ............................................................................
7. Ɍɟɩɟɪɶ ɨɧɢ ɧɚ ɩɟɧɡɿʀ,.....................................................................................
8. Ɇɵ ɧɚɳɢɜɥɹɽɦɟ ʀɯ ɧɚ ɜɚɤɚɰɿʀ .......................................................................
9. Ɋɭɤ ɬɟɩɟɪɶ ɹ ɡɚɱɚɜ .........................................................................................
10. ȼɭɹɜɢɥɨ ɫɹ, ɲɬɨ ............................................................................................

III. Ⱥɠ ɪɟɱɟɧɹ ɫɨɞɟɪɠɢɬɶ ɩɪɚɜɞɭ, ɩɢɲɿɬɶ ɭ ɤɨɰɤɭ ɛɭɤɜɭ ɉ, ɚɠ ɧɟɩɪɚɜɞɭ,
ɛɭɤɜɭ ɇ.
Ha a mondat igaz, írjon I betĦt a kockába, ha hamis, akkor H betĦt.
ȼɭɩɪɚɜɿɬɶ ɯɵɛɧɨɽ ɪɟɱɟɧɹ.
Javítsa ki a hibás mondatot.
1. Ɇɚɦɤɚ ɜɵɫɨɤɚ, ɦɚɽ ɫɢɧʀ ɨɱɢ, ɞɨɜɝɨɽ ɜɨɥɨɫɹ.

............................................................................................................................



2. Ɉɬɟɰɶ ɫɹ ɩɢɲɟ ɋɸɱ.

............................................................................................................................
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3. ə ɭɱɭ ɫɹ ɭ ʉɿɦɧɚɡɿʀ.

............................................................................................................................
4. Ɇɟɧɟ ɤɥɢɱɭɬɶ ȼɚɫɢɥɶ.

............................................................................................................................
5. Ɋɭɤ ɬɟɩɟɪɶ ɹ ɡɚɱɚɜ ɫɤɥɚɞɨɜɚɬɢ ɪɨɞɨɫɬɪɨɦ ɧɚɲɨʀ ɪɨɞɢɧɵ.

............................................................................................................................
6. ȼɭɬɰɺɜɿ ɪɨɞɢɱɿ ɠɵɸɬɶ ɭ Ȼɪɚɬɿɫɥɚɜɿ, ɞɟ ɨɧɢ ɪɨɞɢɥɢ ɫɹ.

............................................................................................................................
7. Ʉɪɿɫɬɿɧɚ ɯɨɞɢɬɶ ɭ ɧɚɱɚɥɧɭ ɲɤɨɥɭ.

............................................................................................................................
8. ɂɡ ɧɚɦɢ ɨɬɟɰɶ ɧɟɪɜɨɡɧɵɣ.

............................................................................................................................
9. ȱɪɢɧɚ – ɤɨɫɦɟɬɨɥɨʉ.

............................................................................................................................
10. Ⱦʀɞɨ ɘɪɚ ɪɨɞɢɜ ɫɹ ɭ ɋɟɜɥɸɲɿ.

............................................................................................................................
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ȾȱȺɅɈʈɕ – Párbeszédek


ɉɪɟɞɫɬɚɜ ɦɢ ɫɜɨɺɝɨ ɛɪɚɬɚ!
- ɋɟɪɜɭɫ, Ʉɪɿɫɬɿɧɨ!
- ɋɟɪɜɭɫ, Ʉɚɬɺ!
- Ʉɨ ɬɹ ɩɪɢɜɸɡ ɞɧɟɫɶ ɭ ɲɤɨɥɭ?
- Ɇɭɣ ɛɪɚɬ Ⱥɧɞɪɿɣ.
- Ⱥɧɞɪɿɣ ɩɨɥɸɛɢɜ ɫɹ ɦɟɧʀ. Ɍɚɤɵɣ ɮɚɣɧɵɣ, ɜɵɫɨɤɵɣ ɦɨɥɨɞɵɣ ɱɨɥɨɜɿɤ ɢɡ
ɜɟɥɢɤɵɦɚ, ɫɢɧʀɦɚ ɜɭɱɦɢ, ɜɵɫɨɤɵɦ ɱɨɥɨɦ ɢ ɤɭɱɟɪɹɜɵɦ, ʉɟɫɬɟɧɺɜɵɦ ɜɨɥɨɫɺɦ.
ɇɚ ɤɨɝɨ ɜɭɧ ɩɨɞɨɛɚɽ?
- ɂ ɧɚ ɦɚɦɤɭ, ɢ ɧɚ ɜɭɬɰɹ.
- Ⱥɧɞɪɿɣ ɪɨɛɢɬɶ ɰɢ ɭɱɢɬɶ ɫɹ?
- ɍɱɢɬɶ ɫɹ ɭ Ȼɭɞɚɩɟɲɬʀ, ɧɚ ɭɧɿɜɟɪɡɿɬɟɬʀ. Ⱥɧɞɪɿɣ ɞɭɠɟ ɪɨɡɭɦɧɵɣ, ɩɪɢɥʀɠɧɵɣ,
ɫɤɥɚɜ ɧɚɲ ɪɨɞɨɫɬɪɨɦ. ɉɨɩɪɢ ɫɟɝɨ, ɜɭɧ ɥɸɛɢɬɶ ɫɩɨɪɬ, ɯɪɚɛɪɵɣ, ɭɫɟ ɡɚɫɬɭɩɚɽ ɫɹ
ɡɚ ɫɥɚɛɲɵɯ.
- ɐɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɥɚ ɛɵ ɫɶ ɦɢ Ⱥɧɞɪɿɹ? Ɇɨɠɟɲ ɦɭ ɭɩɨɜɿɫɬɢ, ɲɬɨ ɢ ɦɟɧɟ ɿɧɬɟɪɟɫɭɽ
ɿɫɬɨɪɿɹ ɧɚɲɨʀ ɮɚɦɿɥɿʀ, ɛɨ ɢ ɦɵ Ɋɭɫɢɧɵ. ȼɟɱɚɪ ɢɞɟɦɟ ɢɡ ɰɿɦɛɨɪɚɦɢ ɞɨ ɤɿɧɚ,
ɩɨɣɬɟ ɢ ɜɵ ɡ ɧɚɦɢ.
- Ⱥ ɲɬɨ ɞɚɸɬɶ ɭ ɤɿɧɨɜɢ?
- Ɏɿɥɦ ɡɚ ɫɢɪɨɬ, ɹɤ ɨɧɢ ɬɹɠɤɨ ɠɵɥɢ ɭ ɦɚɱɨɯɵ ɢ ɨɬɱɢɦɚ, ɚ ɩɚɤ ɩɪɢɣɲɨɜ ɡɚ ɧɢɦɚ ʀɯ
ɞʀɞɨ, ɤɨɬɪɵɣ ɫɬɚɪɚɜ ɫɹ ɞʀɬɶɦɢ. ȼɨɫɩɢɬɨɜɚɜ ʀɯ ɥɸɛɥɹɱɢ ɢ ɬɟɪɩɟɡɥɢɜɨ, ɩɚɤ ɨɧɢ
ɛɵɥɢ ɡɧɚɦɵɦɚ ɥɸɞɶɦɢ ɢ ɩɨɦɨɝɚɥɢ ɯɜɨɪɵɦ ɭ Ⱥɮɪɢɰʀ.
- ə ɱɭɥɚ ɡɚ ɫɟɫɶ ɮɿɥɦ ɢ ɜɞɹɱɧɨ ɝɨ ɩɨɛɡɟɪɚɸ. ɇɟ ɡɧɚɦ, ɰɢ ɛɪɚɬ ɝɨɞɟɧ ɩɪɢɣɬɢ, ɧɚɪɚɡ
ɡɚɡɜɿɞɚɸ ɝɨ, ɚɠ ɩɭɞɨɣɦɟ ɦɨɛɿɥɤɭ. ȼɢɞɤɨ ɧɟ ɱɭɽ. ɇɟ ɛɚɣ! ə ɬɢ ɩɨɩɨɥɭɞɧɸ
ɩɨɞɡɜɨɧɸ ɡ ɞɨɦɭ.
Ⱥ ɬɟɩɟɪɶ ɿɞʀɦ ɞɨ ɤɥɚɫɵ.
ɉɪɟɞɫɬɚɜ ɦɢ ɫɜɨɺɝɨ ɛɪɚɬɚ!/ɐɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɥɚ ɛɵ ɫɶ ɦɟɧʀ ɫɜɨɺɝɨ ɛɪɚɬɚ?
Mutasd be a bátyádat! Bemutatnád nekem a bátyádat?
Ʉɨ ɬɹ ɩɪɢɜɸɡ ɞɧɟɫɶ ɭ ɲɤɨɥɭ?
Ki hozott el ma az iskolába?
Ɇɨɠɟɲ ɦɭ ɭɩɨɜɿɫɬɢ
Megmondhatod neki.
Ɇɟɧɟ ɿɧɬɟɪɟɫɭɽ
Engemet érdekel.
Ⱥ ɲɬɨ ɞɚɸɬɶ ɭ ɤɿɧɨɜɢ?
Mit adnak a moziban?
ɉɨɣɬɟ ɡ ɧɚɦɢ
Gyertek velünk!
Ȼɵɥɢ ɡɧɚɦɵɦɚ ɥɸɞɶɦɢ
Híres emberek voltak.
ə ɱɭɥɚ ɡɚ ɫɟɫɶ ɮɿɥɦ
Hallottam errĘl a filmrĘl.
ȼɞɹɱɧɨ/ɫɿɜɟɲɧɨ ɩɨɛɡɟɪɚɸ
Szívesen megnézem.
ɇɚɪɚɡ ɡɚɡɜɿɞɚɸ
Rögtön megkérdezem.
ȼɢɞɤɨ ɧɟ ɱɭɽ
Úgy látszik nem hallja.
ɇɟ ɛɚɣ!
Nem baj!
ɉɨɞɡɜɨɧɸ ɢɡ ɞɨɦɭ
Felhívom otthonról.
ȱɞʀɦ ɞɨ ɤɥɚɫɵ!
Menjünk az osztályba!
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ȼɟɱɭɪ ɭ ɤɿɧɨɜɢ.
- Ⱦɨɛɪɵɣ ɜɟɱɚɪ!
- ɋɟɪɜɭɫ, Ʉɨɬɿɤɨ! ɉɨɡɜɨɥɶ ɬɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɢ ɫɜɨɝɨ ɛɪɚɬɚ. Ⱥɧɞɪɿɸ, ɫɟ ɦɨɹ
ɫɨɤɥɚɫɧɢɰɹ Ʉɚɬɟɪɢɧɚ ɋɚɛɨɜ.
- Ⱦɨɛɪɵɣ ɜɟɱɚɪ, Ʉɚɬɟɪɢɧɨ! ə Ⱥɧɞɪɿɣ Ʉɨɜɚɱ. Ⱦɭɠɟ-ɦ ɪɚɞɵɣ ɫɩɨɡɧɚɬɢ ȼɚɫ!
- Ɇɢɥɨ ɦɢ! Ɇɨɠɟɦɟ ɛɵɬɢ ɧɚ ɬɵ. əɤ ɫɹ ɦɚɽɲ?
- Ⱦɹɤɭɸ, ɞɨɛɪɿ! əɤ ɤɚɠɭɬɶ, ɭɫɹɝɞɵ ɞɨɛɪɿ, ɚɣɛɨ ɞɨɦɚ ɦɚɣɥʀɩɲɟ.
- ɐɢ ɞɨɜɝɨ ɛɭɞɟɲ ɞɨɦɚ?
- ɉɨ ȿɪɠɿɱɢɧɭɣ ɫɜɚɥɶɛɿ ɜɟɪɬɚɸ ɧɚɡɚɞ ɭ Ȼɭɞɚɩɟɲɬ.
- Ʉɚɡɚɥɚ ɦɢ Ʉɪɿɫɬɿɧɚ, ɲɬɨ ɬɵ ɫɤɥɚɜ ɪɨɞɨɫɬɪɨɦ ɜɚɲɨʀ ɪɨɞɢɧɵ.
- Ɋɨɛɨɬɚ ɢɳɢ ɧɟ ɡɚɤɨɧɱɟɧɚ, ɯɵɛɢɬɶ ɞɨɫɬɚ ɦɧɨɝɨ ɞɚɧɵɯ ɡɚ ɪɨɞɢɧɭ.
- Ⱥ ɹ ɥɟɦ ɬɟɩɟɪɶ ɡɚɱɚɥɚ ɝɥɹɞɚɬɢ ɞɚɧʀ, ɧɟ ɥɟɝɤɚ ɪɨɛɨɬɚ, ɚɣɛɨ ɞɭɠɟ ɿɧɬɟɪɟɫɧɚ.
- ɇɟɡɚɞɨɜɝɨ ɧɚɡɚɞ ɩɪɢɣɞɭ ɞɨɦɭ ɢ ɦɨɠɭ ɬɢ ɩɨɦɨɱɢ, ɤɟɞɶ ɯɨɱɟɲ.
- Ⱦɭɠɟ ɪɚɞɨ, ɧɚɩɟɪɟɞ ɬɢ ɞɹɤɭɜɭ.
ɉɨɡɜɨɥɶ ɬɨɛɿ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɢ ɦɨɺɝɨ ɛɪɚɬɚ
Engedd meg, hogy bemutassam neked a bátyámat!
Ⱦɭɠɟ-ɦ ɪɚɞɵɣ ɫɩɨɡɧɚɬɢ ȼɚɫ!
Örülök, hogy megismerhetem Önt.
Ɇɢɥɨ ɦɢ! Mɨɠɟɦɟ ɛɵɬɢ ɧɚ ɬɵ!
Nagyon örülök! TegezĘdhetünk!
əɤ ɫɹ ɦɚɽɲ?
Hogy vagy?
əɤ ɫɹ ɦɚɽɬɟ?
Hogy van?
əɤ ɤɚɠɭɬɶ
Ahogyan mondják.
ɍɫɹɝɞɵ ɞɨɛɪɿ, ɚ ɞɨɦɚ ɦɚɣɥʀɩɲɟ!
Mindenütt jó, de a legjobb otthon!
ȼɟɪɬɚɸ ɧɚɡɚɞ ɞɨ Ȼɭɞɚɩɟɲɬɚ
Visszatérek Budapestre.
Összeállítottam a családfát.
ɋɤɥɚɜ ɪɨɞɨɫɬɪɨɦ
Ɋɨɛɨɬɚ ɢɳɢ ɧɟ ɡɚɤɨɧɱɟɧɚ
A munkát még nem fejeztem be.
ɏɵɛɢɬɶ ɩɨɜɧɨ ɞɚɬ
Sok adat hiányzik.
Ɂɚɱɚɥɚ ɝɥɹɞɚɬɢ ɞɚɬɵ
Elkezdtem keresni az adatokat.
Ɋɨɛɨɬɚ ɞɭɠɟ ɿɧɬɟɪɟɫɧɚ
A munka nagyon érdekes.
ɇɟɡɚɞɨɜɝɨ ɧɚɡɚɞ ɩɪɢɣɞɭ
Nemsokára megint jövök.
Ɇɨɠɭ ɬɢ ɩɨɦɨɱɢ
Segíthetek Neked.
Ⱦɭɠɟ ɪɚɞɨ!
Örömmel!
ɇɚɩɟɪɟɞ ɬɢ ɞɹɤɭɜɭ.
ElĘre is köszönöm.
Ʌɚɞɢɦɟ ɫɹ ɫɜɚɥɶɛɨɜɚɬɢ
- ɐɿɥɭɸ ɪɭɱɤɵ, ɬɸɬɤɨ!
- Ⱦɨɛɪɟ ɪɚɧɨ, ȱɪɢɧɤɨ!
- Ⱦɭɠɟ ɮɚɣɧɨ ɜɩɨɡɿɪɭɽɲ! Ɍɵ ɭɠɟ ɝɨɬɨɜɚ ɤɭ ɫɜɚɥɶɛɿ? ɂɳɢ ɩɨɫɤɨɪɨ, ɜɿɧɱɚɧɹ
ɡɚɱɢɧɚɬɶ ɫɹ ɧɚ ɩɨɥɭɞɧɹ.
- Ⱥɣɧɨ, ɚɣɛɨ ɧɟ ɯɨɱɭ ɡɚɩɨɡɞɢɬɢ ɧɚ ɝɨɪɨɠɚɧɫɶɤɭ ɠɟɧɢɬɜɭ. ȿɪɠɿɤɚ ɭɠɟ ɭ
ɫɜɚɥɶɛɨɜɭɦ ɲɚɬʀ ɢ ɭ ɜɿɧɰʀ, ɚ ȼɚɫɢɥɶ ɱɟɤɚɬɶ ɫɜɨɝɨ ɞɪɭɠɛɭ, ɬɚɣ ɢɞɭɬɶ ɭ Ɂɚɥɭ
ɋɜɚɥɶɛ. Ɍɚɦ ʀɯ ɱɟɤɚɬɶ ɧɚɲɚ ɪɨɞɢɧɚ ɢ ɫɜɿɞɤɵ ɦɨɥɨɞɵɯ.
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- Ⱥ ɰɢ Ʉɪɿɫɬɿɧɚ ɭɠɟ ɝɨɬɨɜɚ? Ɉɧɚ ɢ ɞɪɭɠɤɚ, ɢ ɫɜɿɞɨɤ, ɸɣ ɧɟ ɹɥɨ ɡɚɩɨɡɞɢɬɢ ɫɹ. ɇɚɣ
ɧɟ ɡɚɛɭɞɟ ɩɚɫɩɨɪɬ, ɛɨ ɧɟ ɝɨɞɧɚ ɛɭɞɟ ɩɭɞɩɢɫɚɬɢ ɨɮɿɰɿɚɥɧɨɽ ɩɚɩɿɪɹ.
- ɇɟ ɧɟɪɜɨɡɶɬɟ ɫɹ, ɬɸɬɤɨ, ɦɚɦɤɚ ɫɧɨɱɢ ɜɫɺ ɩɪɢɥɚɞɢɥɚ, ɚ ɚɩɨ ɩɭɲɨɜ ɫɩɟɪɟɞ ɫɜɚɬɭɜ
ɢ ɜɽɞɧɨ ɩɭɣɞɭɬɶ ɧɚ ɰɟɪɟɦɨɧɿɸ.
- ɂɞɭ ɢ ɹ ɞɨɦɭ, ɛɨ ɢɳɢ ɦɚɦ ɦɚɥɨ ɪɨɛɨɬɵ. ɋɬɪɿɬɢɦɟ ɫɹ ɭ ɰɟɪɶɤɜɿ! Ȼɭɞɶ ɡɞɨɪɨɜɚ!
Ʌɚɞɢɦɟ ɫɹ ɫɜɚɥɶɛɨɜɚɬɢ
EsküvĘi elĘkészületek /készülünk az esküvĘre.
Ɍɵ ɭɠɟ ɝɨɬɨɜɚ?
Te már készen vagy?
ɇɟ ɯɨɱɭ ɡɚɩɨɡɞɢɬɢ
Nem akarok elkésni.
ȼɚɫɢɥɶ ɱɟɤɚɬɶ ɫɜɨɝɨ ɞɪɭɠɛɭ
Laci várja a tanúját.
ɇɟ ɹɥɨ ɡɚɩɨɡɞɢɬɢ ɫɹ
Nem illik elkésni.
ɇɚɣ ɧɟ ɡɚɛɭɞɟ
Ne feledje el.
ɇɟ ɝɨɞɧɚ ɛɭɞɟ ɩɭɞɩɢɫɚɬɢ
Nem fogja tudni aláírni.
ɇɟ ɧɟɪɜɨɡɶɬɟ ɫɹ
Ne idegeskedjen!
ȼɫɺ ɩɪɢɥɚɞɢɥɚ
Mindent elĘkészített.
Apa a nászék elé ment.
Ⱥɩɨ ɩɭɲɨɜ ɫɩɟɪɟɞ ɫɜɚɬɭɜ
ȼɽɞɧɨ ɩɭɣɞɭɬɶ
Együtt elmennek.
ɋɬɪɿɬɢɦɟ ɫɹ ɭ ɰɟɪɶɤɜɿ!
Találkozunk a templomban!
Ȼɭɞɶ ɡɞɨɪɨɜɚ!
Jój egészséget!
Ɏɨɬɤɚ ɭ ɪɨɞɢɧɧɨɦɭ ɚɥɛɭɦɿ ɛɚɛɤɵ Ɇɚɪɿʀ.
- Ȼɚɛɤɨ, ɹ ɢɳɢ ɧɢʉɞɚ ɧɟ ɜɢɞʀɥɚ ɫɟɫɸ ɮɨɬɤɭ! ɇɚ ɫɸɣ ɮɨɬɰʀ ɭ ɰɟɪɶɤɜɿ ɨɬɟɰɶ ɂɜɚɧ,
ɬɵ, ɞʀɞɢɤ, ɛɚɛɤɚ Ɇɚɪɿɹ, ɞʀɞɢɤ ɒɬɟɮɚɧ, ɦɚɦɤɚ, ɧɹɧɶɤɨ, ɦɚɬɨɱɤɚ, ɛɚɬɢɱɤɨ ɢ
ɞʀɬɜɚɱɚ. Ⱥɱɟɣ ɧɟ ɦɨʀ ɤɪɟɫɬɢɧɵ?
- Ɍɜɨʀ, ɞɨɪɨɝɟɧɶɤɚ, ɬɜɨʀ!
- əɤɚ ɹ ɛɵɥɚ ɬɨɜɫɬɟɧɶɤɚ, ɥɢɱɤɨ ɱɟɪɥɟɧɨɽ, ɤɪɭɝɥɨɽ, ɨɱɤɚ ɱɨɪɧʀ, ɚ ɜɨɥɨɫɹɱɤɨ
ɛɚɪɧɚɫɬɨɽ ɢ ɤɭɱɟɪɹɜɨɽ! ɒɬɨ ɭ ɧɚɧɚɲɤɭɥʀ ɜ ɪɭɤɚɯ?
- ȼɬɨ ɛɿɥɨɽ ɩɨɥɨɬɧɨ – ɤɪɢɠɦɚ, ɚ ɦɚɲɥɢɤ ɪɭɠɨɜɵɣ ɡɚɜɬɨ, ɛɨ ɤɪɟɫɬɢɥɢ ɫɶɦɟ
ɞʀɜɨɱɤɭ.
- Ⱥ ɯɥɨɩɱɢɤɨɜɢ ɫɢɧʀɣ ɦɚɲɥɢɤ ɹɠɭɬɶ?
- Ⱥɣ, ɚ ɩɨ ɤɪɟɳɟɧɸ ɞʀɬɢɧɚ ɞɭɫɬɚɽ ɢɦɧɹ ɢ ɤɪɟɫɬɧɵɣ ɥɢɫɬ.
- ɋɟɫɶ ɤɪɢɳɢɤ ɹ ɞɭɫɬɚɥɚ ɨɞ ɫɜɨʀɯ ɤɪɟɫɬɧɵɯ, ɞɭɠɟ ɭɜɚɠɚɸ, ɨɛɵ-ɦ ɝɨ ɧɟ ɫɬɪɚɬɢɥɚ,
ɛɨ ɜɬɨ ɩɚɦɧɹɬɤɚ ɧɚ ɰɿɥɵɣ ɠɵɜɨɬ.
Ⱥɥɛɭɦ (Album)
Ⱦɨɪɨɝɟɧɶɤɚ
Ɇɚɬɨɱɤɚ/ɧɚɧɚɲɤɚ
Ȼɚɬɢɱɤɨ/ɧɚɧɚɲɤɨ
ə ɞɭɫɬɚɥɚ ɨɞ ɫɜɨʀɯ ɤɪɟɫɬɧɵɯ
ɍɜɚɠɚɸ, ɨɛɵ-ɦ ɧɟ ɫɬɪɚɬɢɥɚ
ɉɚɦɧɹɬɤɚ ɧɚ ɰɿɥɵɣ ɠɵɜɨɬ

Drágám.
Keresztanya
Keresztapa
Kaptam a keresztszüleimtĘl
Vigyázok, hogy el ne veszítsem
Egy életre szóló emlék
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ɇɚ ɫɥɭɠɛɿ (ɭ ɰɟɪɶɤɜɿ).
- ɋɥɚɜɚ ȱɫɭɫɭ ɏɪɢɫɬɭ!
- ɋɥɚɜɚ ɧɚɜɿɤɵ!
- Ⱦɚɜɧɨ ɧɟ ɜɢɞʀɜ ɽɦ ɜɚɫ, ɩɚɧʀ Ɉɥʉɨ. əɤ ɡɞɨɪɨɜɥɹ?
- ɉɨɦɚɥɟɧɶɤɵ, ɨɬɱɟ, ɹɤ ɭ ɧɚɲɿ ɪɨɤɵ ɹɥɨ.
- Ⱥ ɜɚɲ ɦɭɠ ɭɠɟ ɩɪɢɣɲɨɜ ɞɨɦɭ ɢɡ ɍɠɝɨɪɨɞɚ?
- Ⱥɣɧɨ ɭɱɟɪɚ. ɉɨɯɨɜɚɜ ɫɬɚɪɲɭ ɫɟɫɬɪɭ, ɞɭɠɟ ɫɥɚɛɚ ɛɵɥɚ.
- Ʉɭɥɶɤɨ ɪɨɤɭɜ ɦɚɥɚ ɜɚɲɚ ɲɨɜʉɨɪɵɧɹ?
- Ɉɧɚ ɛɵɥɚ ɞɜɚ ɪɨɤɵ ɫɬɚɪɲɚ. ɍɦɟɪɥɚ Ƀɨɥɚɧɚ ɧɚ ɘɪɨɜɵɯ ɪɭɤɚɯ, ɭɧɨɱɢ ɱɢɬɚɥɢ
ɤɨɥɨ ɧɟʀ ɩɫɚɥɬɵɪɸ, ɚ ɭɫɬɟɥɟɧɚ ɨɧɚ ɛɵɥɚ ɧɚ Ʉɚɥɜɚɪɿʀ ɭ Ⱦɨɦɿ ɋɦɭɬɤɭ. Ɍɚɦ
ɫɤɨɧɱɢɥɢ ɩɚɧɚɯɢɞɭ ɢ ɩɨɯɨɜɚɥɢ ʀ ɤɨɥɨ ɦɭɠɚ. Ⱦɨɦɚ ɫɩɪɚɜɢɥɢ ɡɚ ɭɫɨɩɲɭ
ɤɨɦɚɲɧɸ, ɨɧɚ ɦɚɥɚ ɞɭɠɟ ɩɨɪɹɞɧɵɯ ɫɨɫʀɞɭɜ, ɠɵɥɚ ɢɡ ɧɢɦɚ ɭ ɩɪɢɹɬɟɥɶɫɬɜɿ. Ɉɧɢ
ɧɚɳɢɜɥɹɥɢ ʀ ɭ ɲɩɿɬɚɥɸ, ɛɨ Ƀɨɥɿɤɚ ɧɟ ɦɚɥɚ ɞʀɬɢ, ɚ ɦɭɠ ɭɦɟɪ ɬɨɝɨ ɪɨɤɚ.
- ɉɪɢɦɿɬɶ ɦɨɽ ɫɨɱɭɫɬɜɨ! ɐɚɪɫɬɜɨ ɸɣ ɧɟɛɟɫɧɨɽ!
- Ⱦɹɤɭɸ, ɨɬɱɟ!
ɋɥɚɜɚ ȱɫɭɫɭ ɏɪɢɫɬɭ!
DicsĘség Jézus Krisztusnak!
ɋɥɚɜɚ ɧɚɜɿɤɵ!
əɤ ɡɞɨɪɨɜɥɹ!
ɉɪɢɦɿɬɶ ɦɨɽ ɫɨɱɭɫɬɜɨ!
ɐɚɪɫɬɜɨ ɸɣ ɧɟɛɟɫɧɨɽ!

Mindörökké, Ámen!
Hogy szolgál az egészsége?
Fogadja Ęszinte részvétemet!
Nyugodjék békében!
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Ʉɨ? ɑɢɣ?
ə
én
Ɍɵ
te
ȼɭɧ
Ę(férfi)
Ɉɧɚ
Ę(nĘ)
Ɇɵ
mi
ȼɵ
ti
Ɉɧɢ
Ęk

Ki? Kié?
ɦɟɧɟ/ɧɹ
engem
ɬɟɛɟ/ɬɹ
téged
ɺɝɨ/ɝɨ
Ęt
ʀ
Ęt
ɧɚɫ
minket
ɜɚɫ
titeket
ʀɯ
Ęket

ɦɟɧʀ/ɦɢ
nekem
ɬɨɛɿ/ɬɢ
neked
ɺɦɭ/ɦɭ
neki
ɸɣ
neki
ɧɚɦ
nekünk
ɜɚɦ
nektek
ʀɦ
nekik
Ɇɭɣ, ɦɨɺɝɨ
Ɇɨɹ, ɦɨɸ
ɇɚɲ (férfi)
ɇɚɲɚ (nĘ)
ɇɚɲɿ

Ʉɨɥɢ? Mikor?
Ⱦɧɟɫɶ
ɍɱɟɪɚ
Ɂɚɜɬɪɚ
ɉɨɡɚɜɬɪɸ
ɉɨɡɚɜɱɟɪɚ
Ɋɚɧɨ
Ⱦɨɩɨɥɭɞɧɟ/ɞɨɩɨɥɭɞɧɹ
ɉɨɥɭɞɟɧɶ
ɭ/ɧɚ ɩɨɥɭɞɟɧɶ
ɉɨɩɨɥɭɞɟɧɶ/ɩɨɩɨɥɭɞɧɸ
ȼɟɱɟɪ, ɜɟɱɚɪ
ɇɭɱ/ɭɧɨɱɢ
Ʉɚɠɞɨɞɟɧɧɨ
ɋɟɫɶ ɪɭɤ/ɫɺɝɨ ɪɨɤɚ
ɋɟɝɨɞɚɲɧɵɣ
Ɍɨɝɨ ɪɨɤɚ

ɦɟɧɟ
engem
ɬɟɛɟ
téged
ɺɝɨ
Ęt
ʀ
Ęt
ɧɚɫ
minket
ɜɚɫ
titeket
ʀɯ
Ęket

ɡɚ ɦɟɧɟ
rólam
ɡɚ ɬɟɛɟ/ɡɚ ɬɹ
rólad
ɡɚ ɧɺɝɨ
róla
ɡɚ ɧɸ
róla
ɡɚ ɧɚɫ
rólunk
ɡɚ ɜɚɫ
rólatok
ɡɚ ɧɢɯ
róluk

ɡɨ ɦɧɨɜ
velem
ɡ ɬɨɛɨɜ
veled
ɡ ɧɢɦ
vele
ɡ ɧɺɜ
vele
ɡ ɧɚɦɢ
velünk
ɡ ɜɚɦɢ
nektek
ɡ ɧɢɦɚ
velük

enyém, enyémet (férfi)
enyém, enyémet (nĘ)
miénk
miénk
mieink

ma
tegnap
holnap
holnapután
tegnapelĘtt
reggel
délelĘtt
dél
délben
délután
este
éjjel
naponta
idén
idei
tavaly

Ɍɨɝɨɪɨɱɧɵɣ
Ȼɭɞɭɱɵɣ
ɇɚ ɛɭɞɭɱɵɣ ɪɭɤ
ɇɚ ɡɚɱɚɬɤɭ
ɉɭɞ ɱɚɫ
ɉɪɢ ɤɭɧɰɺɜɢ
Ɍɚɤɨɣ
ɉɭɡɞɧɨ
ɑɚɫɬɨ
Ɋɿɞɤɨ
Ⱦɚɤɨɥɢ
ɇɢʉɞɚ
ɇɚɪɚɡ
ɍɠɟ
ɂɳɢ
ɉɚɤ
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tavalyi
jövĘ
jövĘre
az elején
közben
a végén
azonnal
késĘn
gyakran
ritkán
néha
soha
rögtön
már
még
majd

ha
után

Ⱥɠ
ɉɨ
Ⱦɟ?(ȼ)ɭɞɤɵ?
Ɍɭɣ/ɬɭ
Ɍɚɦ
Ⱦɟɫɶ

Hol? Honnan?
itt
ott
valahol

əɤ?
Hogy? Hogyan?
Ɍɹɠɤɨ
Ʌɟɝɤɨ
Ⱦɭɠɟ
ɉɨɦɚɥɟɧɶɤɵ/ɩɨɦɚɥʀ

nehezen
könnyen
nagyon
lassan

Ʉɭɥɶɤɨ/ɤɟɥɺ? Mennyi?
ȯɞɟɧ
egy
Ⱦɜɚ
kettĘ
Ⱦɜoɽ
ketten
Ɍɪɢ
három
Ɍɪoɽ
hárman
ɑɨɬɵɪɢ
négy
ɑɟɬɜɟɪɨ
négyen
ɉɹɬɶ
öt
ɉɹɬɟɪɨ
öten
ɒɿɫɬɶ
hat
ɒɟɫɬɟɪɨ
hatan
ɋɿɦ
hét
ɋɟɦɟɪɨ
heten
ȼɭɫɹɦ
nyolc
ȼɨɫɶɦɟɪɨ
nyolcan
Ⱦɟɜɹɬɶ
kilenc
Ⱦɟɜɹɬɟɪɨ
kilencen
Ⱦɟɫɹɬɶ
tíz
Ⱦɟɫɹɬɟɪɨ
tízen
ȯɞɟɧɚɞɰɹɬɶ
tizenegy
Ⱦɜɚɧɚɞɰɹɬɶ
tizenkettĘ
Ɍɪɢɧɚɞɰɹɬɶ
tizenhárom
ɑɨɬɵɪɢɧɚɞɰɹɬɶ
tizennégy
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ɇɟɡɚɞɨɜɝɨ

nemsokára

ɇɢʉɞɟ
(ȼ)ɭɞɬɵ
(ȼ)ɭɞɫʀ

sehol
onnan
innen

ȼɞɹɱɧɨ, ɫɿɜɟɲɧɨ
ɇɚɡɚɞ
əɥɨ
ɇɚɩɟɪɟɞ

szívesen
ismét
illendĘ
elĘre

ɉɹɬɧɚɞɰɹɬɶ
ɒɿɫɬɧɚɞɰɹɬɶ
ɋɿɦɧɚɞɰɹɬɶ
ȼɭɫɹɦɧɚɞɰɹɬɶ
Ⱦɟɜɹɬɧɚɞɰɹɬɶ
Ⱦɜɚɞɰɹɬɶ
Ɍɪɢɞɰɹɬɶ
ɋɨɪɨɤ
ɉɹɬɶɞɟɫɹɬɶ
ɒɿɫɬɶɞɟɫɹɬɶ
ɋɿɦɞɟɫɹɬɶ
ȼɭɫɹɦɞɟɫɹɬɶ
Ⱦɟɜɹɬɶɞɟɫɹɬɶ
ɋɬɨ
Ⱦɜɚɫɬɨ
Ɍɪɢɫɬɨ
ɑɨɬɵɪɢɫɬɨ
ɉɹɬɶɫɬɨ
ɒɿɫɬɶɫɬɨ
ɋɿɦɫɬɨ
ȼɭɫɹɦɫɬɨ
Ⱦɟɜɹɬɶɫɬɨ
Ɍɵɫɹɱɚ

tizenöt
tizenhat
tizenhét
tizennyolc
tizenkilenc
húsz
harminc
negyven
ötven
hatvan
hetven
nyolcvan
kilencven
száz
kettĘszáz
háromszáz
négyszáz
ötszáz
hatszáz
hétszáz
nyolcszáz
kilencszáz
ezer

ɒɬɨ ɪɨɛɢɬɶ? ɒɬɨ ɪɨɛɢɬɶ ɫɹ?
ɒɬɨ ɪɨɛɢɜ? ɒɬɨ ɧɚɣ ɪɨɛɢɬɶ?

Mit csinál? Mi történik?
Mit csinált? Mit csináljon?

ɉɪɟɞɫɬɚɜɥɹɬɢ
bemutat, elképzel
ə ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɦ
ɬɵ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɲ
ɜɭɧ/ɨɧɚ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɬɶ
én bemutatom
te bemutatod
Ę bemutatja
ɦɵ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɽɦɟ
ɜɵ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɽɬɟ
ɨɧɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɸɬɶ
mi bemutatjuk
ti bemutatjátok
Ęk bemutatják
ɉɪɟɞɫɬɚɜɢɜ/ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɥɚ
ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɥɢ
én bemutattam, te bemutattad, Ę bemutatta mi bemutattuk, ti bemutattátok,
Ęk bemutatták
ɉɪɟɞɫɬɚɜ!
ɉɪɟɞɫɬɚɜɬɟ!
Mutasd be!
Mutassátok be! Mutassák be!
ɀɵɬɢ
ə ɠɵɸ
Én élek
ɦɵ ɠɵɽɦɟ
mi élünk
ɀɵɜ/ɠɵɥɚ/ɠɵɥɨ
én éltem, te éltél, Ę élt
ɀɵɣ!
Élj!

él/lakik
ɬɵ ɠɵɽɲ
te élsz
ɜɵ ɠɵɽɬɟ
ti éltek

Ɇɚɬɢ
ə ɦɚɦ/ɦɚɸ
Nekem van
ɦɵ ɦɚɽɦɟ
nekünk van
Ɇɚɜ/ɦɚɥɚ/ɦɚɥɨ
nekem, neked, neki volt
Ɇɚɣ!
Legyen neked!

van valamije /birtokol
ɬɵ ɦɚɲ/ɦɚɽɲ
ɜɭɧ/ɨɧɚ/ɨɧɨ ɦɚɽ
neked van
neki van
ɜɵ ɦɚɽɬɟ
ɨɧɢ ɦɚɸɬɶ
nektek van
nekik van
ɦɚɥɢ
nekünk, nektek, nekik volt
Ɇɚɣɬɟ!
Legyen nektek! Legyen maguknak!

ɜɭɧ/ɨɧɚ/ɨɧɨ ɠɵɽ
Ę él
ɨɧɢ ɠɵɸɬɶ
Ęk élnek
ɠɵɥɢ
mi éltünk, ti éltetek, Ęk éltek
ɀɵɣɬɟ!
Éljetek! Éljenek!

Ƚɨɜɨɪɢɬɢ
beszél
ə ɝɨɜɨɪɸ
ɬɵ ɝɨɜɨɪɢɲ
Én beszélek
te beszélsz
ɦɵ ɝɨɜɨɪɢɦɟ
ɜɵ ɝɨɜɨɪɢɬɟ
mi beszélünk
ti beszéltek
Ƚɨɜɨɪɢɜ/ɝɨɜɨɪɢɥɚ/ɝɨɜɨɪɢɥɨ
én beszéltem, te beszéltél, Ę beszélt
Ƚɨɜɨɪɶ!
Beszélj!

ɜɭɧ/ɨɧɚ ɝɨɜɨɪɢɬɶ
Ę beszél
ɨɧɢ ɝɨɜɨɪɹɬɶ
Ęk beszélnek
ɝɨɜɨɪɢɥɢ
mi beszéltünk, ti beszéltetek, Ęk beszéltek
Ƚɨɜɨɪɶɬɟ!
Beszéljetek! Beszéljenek!
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Ʉɚɡɚɬɢ
mond
ə ɤɚɠɭ
ɬɵ ɤɚɠɟɲ
Én mondom
te mondod
ɦɵ ɤɚɠɟɦɟ
ɜɵ ɤɚɠɟɬɟ
mi mondjuk
ti mondjátok
Ʉɚɡɚɜ/ɤɚɡɚɥɚ/ɤɚɡɚɥɨ
én mondtam, te mondtad, Ę mondta
Ʉɚɠ!
Mondd!

ɜɭɧ/ɨɧɚ ɤɚɠɟ
Ę mondja
ɨɧɢ ɤɚɠɭɬɶ
Ęk mondják
ɤɚɡɚɥɢ
mi mondtuk, ti mondtátok, Ęk mondták
Ʉɚɠɬɟ!
Mondjátok! Mondják!

ɉɢɫɚɬɢ ɫɹ
hívni / vezetékneve
ə ɩɢɲɭ ɫɹ
ɬɵ ɩɢɲɟɲ ɫɹ
ɜɭɧ/ɨɧɚ ɩɢɲɟ ɫɹ
engemet hívnak
téged hívnak
Ęt hívják
ɦɵ ɩɢɲɟɦɟ ɫɹ
ɜɵ ɩɢɲɟɬɟ ɫɹ
ɨɧɢ ɩɢɲɭɬɶ ɫɹ
minket hívnak
titeket hívnak
Ęket hívják
ɉɢɫɚɜ ɫɹ/ɩɢɫɚɥɚ ɫɹ
ɩɢɫɚɥɢ ɫɹ
engemet hívtak, téged hívtak, Ęt hívták
minket hívtak, titeket hívtak, Ęket hívták
Ɋɨɞɢɬɢ ɫɹ
ə ɪɨɞɢɥɚ ɫɹ
én születtem
ɦɵ ɪɨɞɢɥɢ ɫɹ
mi születtünk

születik
ɬɵ ɪɨɞɢɜ ɫɹ

ɜɭɧ ɪɨɞɢɜ ɫɹ,
ɨɧɚ ɪɨɞɢɥɚ ɫɹ,
ɨɧɨ ɪɨɞɢɥɨ ɫɹ
Ę született
ɨɧɢ ɪɨɞɢɥɢ ɫɹ
Ęk születtek

te születtél
ɜɵ ɪɨɞɢɥɢ ɫɹ
ti születtetek

Ʉɨɧɱɚɬɢ
befejez, végez
ə ɤɨɧɱɚɸ
ɬɵ ɤɨɧɱɚɽɲ
Én befejezem
te befejezed
ɦɵ ɤɨɧɱɚɽɦɟ
ɜɵ ɤɨɧɱɚɽɬɟ
mi befejezzük
ti befejezitek
(ɋ/ɡɚ)ɤɨɧɱɢɜ/ɤɨɧɱɢɥɚ
én befejeztem, te befejezted, Ę befejezte
(ɋ/ɡɚ)ɤɨɧɱ!
Fejezd be!

ɜɭɧ/ɨɧɚ ɤɨɧɱɚɽ
Ę befejezi,
ɨɧɢ ɤɨɧɱɚɸɬɶ
Ęk befejezik
ɤɨɧɱɢɥɢ
mi befejeztük, ti befejeztétek, Ęk befejezték
Ʉɨɧɱɬɟ!
Fejezzétek be! Fejezzék be!

Ɂɚɱɚɬɢ
elkezd
ə ɡɚɱɢɧɚɦ
ɬɵ ɡɚɱɢɧɚɲ
ɜɭɧ/ɨɧɚ ɡɚɱɢɧɚɬɶ
Én elkezdem
te elkezded
Ę elkezdi
ɦɵ ɡɚɱɢɧɚɽɦɟ
ɜɵ ɡɚɱɢɧɚɽɬɟ
ɨɧɢ ɡɚɱɢɧɚɸɬ/ɬɶ
mi elkezdjük
ti elkezditek
Ęk elkezdik
Ɂɚɱɚɜ/ɡɚɱɚɥɚ
ɡɚɱɚɥɢ
én elkezdtem, te elkezdted, Ę elkezdte
mi elkezdtük, ti elkezdtétek, Ęk elkezdték
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Ɂɚɱɧɢ!
Kezdd el!

Ɂɚɱɧɿɬɶ!
Kezdjétek el! Kezdjék el!

Ɋɨɛɢɬɢ
dolgozik, tesz/készít valamit
ɹ ɪɨɛɥɸ
ɬɵ ɪɨɛɢɲ
ɜɭɧ/ɨɧɚ ɪɨɛɢɬɶ
én dolgozok
te dolgozol
Ę dolgozik
ɦɵ ɪɨɛɢɦɟ
ɜɵ ɪɨɛɢɬɟ
ɨɧɢ ɪɨɛɥɹɬɶ
mi dolgozunk
ti dolgoztok
Ęk dolgoznak
Ɋɨɛɢɜ/ɪɨɛɢɥɚ
ɪɨɛɢɥɢ
én dolgoztam, te dolgoztál, Ę dolgozott mi dolgoztunk, ti dolgoztatok, Ęk dolgoztak
Ɋɨɛ!
Ɋɨɛɬɟ!
Dolgozz!
Dolgozzatok! Dolgozzanak!
Ʌɸɛɢɬɢ
ə ɥɸɛɥɸ
Én szeretem
ɦɵ ɥɸɛɢɦɟ
mi szeretünk
Ʌɸɛɢɜ/ɥɸɛɢɥɚ
én szerettem,
te szeretted/szerettél,
Ę szeretett
Ʌɸɛɢ!
Szeresd!

szeret valakit/valamit, szeret valamivel foglalkozni
ɬɵ ɥɸɛɢɲ
ɜɭɧ/ɨɧɚ ɥɸɛɢɬɶ
te szereted
Ę szereti
ɜɵ ɥɸɛɢɬɟ
ɨɧɢ ɥɸɛɥɹɬɶ
ti szeretitek
Ęk szeretik
ɥɸɛɢɥɢ
mi szerettük/szerettünk,
ti szerettetek/szerettétek,
Ęk szerettek/szerették
Ʌɸɛɿɬɶ!
Szeressetek! Szeressenek!

ɉɨɦɚɝɚɬɢ
segít
ə ɩɨɦɚɝɚɦ
ɬɵ ɩɨɦɚɝɚɲ
Én segítek
te segítsz
ɦɵ ɩɨɦɚɝɚɽɦɟ
ɜɵ ɩɨɦɚɝɚɽɬɟ
mi segítünk
ti segítetek
ɉɨɦɚɝɚɜ/ɩɨɦɚɝɚɥɚ
én segítettem, te segítettél, Ę segített
ɉɨɦɨɠɢ!
Segíts!

ɜɭɧ/ɨɧɚ ɩɨɦɚɝɚɬɶ
Ę segít
ɨɧɢ ɩɨɦɚɝɚɜɭɬɶ
Ęk segítenek
ɩɨɦɚɝɚɥɢ
mi segítettünk, ti segítettetek, Ęk segítettek
ɉɨɦɨɠɿɬɶ!
Segítsetek! Segítsenek!

ɋɩɨɡɧɚɬɢ ɫɹ
megismerkedik
ə ɫɩɨɡɧɚɸ ɫɹ
ɬɵ ɫɩɨɡɧɚɽɲ ɫɹ
ɜɭɧ/ɨɧɚ ɫɩɨɡɧɚɽ ɫɹ
én megismerkedek
te megismerkedsz
Ę megismerkedik
ɦɵ ɫɩɨɡɧɚɽɦɟ ɫɹ
ɜɵ ɫɩɨɡɧɚɽɬɟ ɫɹ
ɨɧɢ ɫɩɨɡɧɚɸɬɶ ɫɹ
mi megismerkedünk
ti megismerkedtek
Ęk megismerkednek
ɋɩɨɡɧɚɜ ɫɹ/ɫɩɨɡɧɚɥɚ ɫɹ
ɫɩɨɡɧɚɥɢ ɫɹ
én megismerkedtem, te megismerkedtél,
mi megismerkedtünk,
Ę megismerkedett
ti megismerkedtetek, Ęk megismerkedtek
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ɋɩɨɡɧɚɣ!
Ismerkedj meg!

ɋɩɨɡɧɚɣɬɟ!
Ismerkedjetek meg! Ismerkedjenek meg!

ɇɚɳɢɜɥɹɬɢ
látogat
ə ɧɚɳɢɜɥɹɦ
ɬɵ ɧɚɳɢɜɥɹɲ
ɜɭɧ/ɨɧɚ ɧɚɳɢɜɥɹɬɶ
én látogatom
te látogatod
Ę látogat
ɦɵ ɧɚɳɢɜɥɹɽɦɟ
ɜɵ ɧɚɳɢɜɥɹɽɬɟ
ɨɧɢ ɧɚɳɢɜɥɹɜɭɬɶ
mi látogatunk
ti látogatjátok
Ęk látogatják
ɇɚɳɢɜɥɹɜ/ɧɚɳɢɜɥɹɥɚ
ɧɚɳɢɜɥɹɥɢ
én látogattam, te látogattad, Ę látogatta
mi látogattuk, ti látogattátok, Ęk látogatták
ɇɚɳɢɜɥɹɣ!
ɇɚɳɢɜɥɹɣɬɟ!
Látogasd!
Látogassátok! Látogassák!
ɋɤɥɚɞɨɜɚɬɢ
összeállít/összeszerel
ə ɫɤɥɚɞɭɜɭ
ɬɵ ɫɤɥɚɞɭɽɲ
ɜɭɧ/ɨɧɚ ɫɤɥɚɞɭɽ
Én összeállítom
te összeállítod
Ę összeállítja
ɦɵ ɫɤɥɚɞɭɽɦɟ
ɜɵ ɫɤɥɚɞɭɽɬɟ
ɨɧɢ ɫɤɥɚɞɭɜɭɬɶ
mi összeállítjuk
ti összeállítjátok
Ęk összeállítják
ɋɤɥɚɜ/ɫɤɥɚɥɚ
ɫɤɥɚɥɢ
én összeállítottam, te összeállítottad,
mi összeállítottuk, ti összeállítottátok,
Ę összeállította
Ęk összeállították
ɋɤɥɚɞɶ!
ɋɤɥɚɞɶɬɟ!
Állítsd össze!
Állítsátok össze! Állítsák össze!
ɉɨɛɡɟɪɚɬɢ
megnéz
ə ɩɨɛɡɟɪɚɦ
ɬɵ ɩɨɛɡɟɪɚɲ
ɜɭɧ/ɨɧɚ ɩɨɛɡɟɪɚɬɶ
én megnézem
te megnézed
Ę megnézi
ɦɵ ɩɨɛɡɟɪɚɽɦɟ
ɜɵ ɩɨɛɡɟɪɚɽɬɟ
ɨɧɢ ɩɨɛɡɟɪɚɸɬɶ
mi megnézzük
ti megnézitek
Ęk megnézik
ɉɨɛɡɟɪɚɜ/ɩɨɛɡɟɪɚɥɚ
ɩɨɛɡɟɪɚɥɢ
én megnéztem, te megnézted, Ę megnézte
mi megnéztük, ti megnéztétek,Ęk megnézték
ɉɨɛɡɟɪɚɣ!
ɉɨɛɡɟɪɚɣɬɟ!
Nézd meg!
Nézzétek meg! Nézzék meg!
ɉɪɢɤɚɡɨɜɚɬɢ
beszélget
ə ɩɪɢɤɚɡɭɜɭ
ɬɵ ɩɪɢɤɚɡɭɽɲ
ɜɭɧ/ɨɧɚ ɩɪɢɤɚɡɭɽ
Én beszélgetek
te beszélgetsz
Ę beszélget
ɦɵ ɩɪɢɤɚɡɭɽɦɟ
ɜɵ ɩɪɢɤɚɡɭɽɬɟ
ɨɧɢ ɩɪɢɤɚɡɭɜɭɬɶ
mi beszélgetünk
ti beszélgettek
Ęk beszélgetnek
ɉɪɢɤɚɡɨɜɚɜ/ɩɪɢɤɚɡɨɜɚɥɚ
ɩɪɢɤɚɡɨɜɚɥɢ
én beszélgettem, te beszélgettél,
mi beszélgettünk, ti beszélgettetek,
Ę beszélgetett
Ęk beszélgettek
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ɉɪɢɤɚɡɭɣ!
Beszélgess!
ɇɚɣ ɫɹ ɧɟ ɩɪɢɤɚɡɭɽ!
El ne kiabáljuk!

ɉɪɢɤɚɡɭɣɬɟ!
Beszélgessetek! Beszélgessenek!
ɇɟ ɩɪɢɤɚɡɭɣ!
Ne mondd! /csodálkozásnál/

ɂɬɢ
megy
ə ɢɞɭ
ɬɵ ɢɞɟɲ
Én megyek
te mégy
ɦɵ ɢɞɟɦɟ
ɜɵ ɢɞɟɬɟ
mi megyünk
ti mentek
ɂɲɨɜ/ɢɲɥɚ
én mentem, te mentél, Ę ment
ɂɞɢ!
Menj!

ɜɭɧ/ɨɧɚ/ɨɧɨ ɢɞɟ
Ę megy
ɨɧɢ ɢɞɭɬɶ
Ęk mennek
ɢɲɥɢ
mi mentünk, ti mentetek, Ęk mentek
ɂɞʀɬɶ!
Menjetek! Menjenek!

ɏɨɞɢɬɢ
ə ɯɨɞɠɭ
Én járok
ɦɵ ɯɨɞɢɦɟ
mi járunk
ɏɨɞɢɜ/ɯɨɞɢɥɚ
én jártam, te jártál, Ę járt
ɏɨɞɶ!
Járj!

jár
ɬɵ ɯɨɞɢɲ
te jársz
ɜɵ ɯɨɞɢɬɟ
ti jártok

Ɇɨɝɬɢ ɩɪɢɣɬɢ ɞɨɦɭ
ə ɦɨɠɭ
Én hazajöhetek
ɦɵ ɦɨɠɟɦɟ
mi hazajöhetünk

haza jöhet /haza tud jönni
ɬɵ ɦɨɠɟɲ
te hazajöhetsz
ɜɵ ɦɨɠɟɬɟ
ti hazajöhettek

ɜɭɧ/ɨɧɚ/ɨɧɨ ɯɨɞɢɬɶ
Ę jár
ɨɧɢ ɯɨɞɹɬɶ
Ęk járnak
ɯɨɞɢɥɢ
mi jártunk, ti jártatok, Ęk jártak
ɏɨɞɶɬɟ!
Járjatok! Járjanak!

ɜɭɧ/ɨɧɚ/ɨɧɨ ɦɨɠɟ
Ę hazajöhet
ɨɧɢ ɦɨɠɭɬɶ
Ęk hazajöhetnek

Ɇɭɝ/ɦɨɝɥɚ ɩɪɢɣɬɢ ɞɨɦɭ
haza tudott jönni

ɦɨɝɥɢ ɩɪɢɣɬɢ ɞɨɦɭ
haza tudtatok, haza tudtak jönni

Ɇɨɠɟɲ ɩɪɢɣɬɢ ɞɨɦɭ!
Haza tudsz jönni!

Ɇɨɠɟɬɟ ɩɪɢɣɬɢ ɞɨɦɭ!
Haza tudtok/tudnak jönni!
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ȼɿɤ
Életkor
Ⱦʀɬɜɚɱɚ
Ⱦʀɬɢɧɚ/ɞʀɬɜɚɤ
ɉɭɞɪɨɫɬɨɤ
Ɇɨɥɨɞɵɣ/ɦɨɥɨɞɹɤ
ɉɨɫɬɚɪɲɵɯ ɝɨɞɭɜ
ɍ ɝɨɞɚɯ
ɋɬɚɪɵɣ
Ɇɚɽ 40 ɝɨɞɭɜ/ɪɨɤɭɜ

csecsemĘ
gyermek
tizenéves
fiatal
középkorú
idĘs
öreg
40 éves

ȼɭɩɨɡɢɪ ɱɨɥɨɜɿɤɚ
ɉɨɫɬɚɜɚ
ȼɵɫɨɤɵɣ/-ɚ
ɇɢɡɶɤɵɣ/-ɚ
ɉɨɫɟɪɟɞɧʀɣ/-ɚ
ȼɨɥɨɫɹ
Ⱦɨɜɝɨɽ
Ʉɭɪɬɨɽ
Ʌɵɫɵɣ/-ɚ

KülsĘ leírás
Termet
magas
alacsony
középmagas
Haj
hosszú
rövid
kopasz

Ʌɢɰɟ/ɬɜɚɪɶ
Ɉɜɚɥɧɨɽ
Ʉɪɭɝɥɨɽ
Ȼɥɿɞɨɽ
ɑɟɪɥɟɧɨɽ

Arc

Ɉɱɢ/ɜɨɱʀ
ȼɟɥɢɤɿ
Ɇɚɥʀ
Ʉɪɭɝɥʀ
Ȼɚɪɧɚɫɬʀ

Szemek

ɋɤɨɪɨ 40 ɝɨɞɭɜ/ɪɨɤɭɜ
ɂɳɢ ɧɟ ɦɚɽ 40
ɝɨɞɭɜ/ɪɨɤɭɜ
ȼɟɰɟ ɝɢ 40 ɝɨɞɭɜ/ɪɨɤɭɜ
éves

Ɋɭɜɧɨɽ
Ʉɭɱɟɪɹɜɨɽ
Ȼɿɥɹɜɨɽ/ɛɥɨɧɞɢɧ/-ɤɚ
Ȼɚɪɧɚɫɬɨɽ/ɲɚɬɟɧ/-ɤɚ
ʈɟɫɬɟɧɺɜɨɽ
ɑɨɪɧɨɽ/ɛɪɸɧɟɬ/-ɤɚ
Ɋɵɠɵɣ/-ɚ
ɋɢɜɵɣ/-ɚ

40 felé jár
még nincs
40 éves
elmúlt 40

egyenes
göndör
szĘke
barna
gesztenyebarna
fekete
vörös
Ęsz

ovális
kerek
sápadt
piros

ɑɨɥɨ
Ȼɪɵɜɚ
Kɥɿɩɤɚ/-ɤɵ

homlok
szemöldök
szempilla
szempillák

nagy
kicsi
kerek
barna

ɑɨɪɧʀ
ɋɢɧʀ
Ɂɟɥɟɧʀ
ɋʀɪʀ/ɫɢɜʀ

fekete
kék
zöld
szürke

ɇɭɫ
Orr
ȼɟɥɢɤɵɣ
Ɇɚɥɵɣ
Ʉɭɪɧɨɫɵɣ

nagy
kicsi
pisze

ɒɢɪɨɤɵɣ
Ƚɨɪɛɚɬɵɣ

széles
hajlott

Ƚɭɛɵ/ʈɚɦɛɵ/ɪɨɬ
ʈɚɦɛɚɬɵɣ/ɝɭɛɚɫɬɵɣ
ɍɡɤɵɣ
ȼɟɥɢɤɵɣ
Ɇɚɥɵɣ

Ajak, száj
vastag
keskeny
nagy
kicsi

Ȼɨɪɨɞɚ
Ȼɚɜɭɫɚ
ɒɵɹ

szakáll
bajusz
nyak
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ɏɚɪɚɤɬɟɪ
természet
Ȼɥɚɝɵɣ
jó
Ɇɭɞɪɵɣ
okos
Ɍɚɥɚɧɬɥɢɜɵɣ
tehetséges
ȼɟɫɟɥɵɣ
vidám
ɓɢɪɵɣ
Ęszinte
Ⱦɨɛɪɨɞɹɱɧɵɣ
szívélyes
ɋɩɨɤɭɣɧɵɣ
nyugodt
ɋɟɪɿɨɡɧɵɣ
komoly
ɉɪɟɰɿɡɧɵɣ
pontos
ɉɪɢɥʀɠɧɵɣ
szorgalmas
Ɋɨɛɭɬɧɵɣ
munkaszeretĘ
ɉɪɚɜɞɢɜɵɣ
igazságos
ɏɪɚɛɪɵɣ
bátor
ɋɤɪɨɦɧɵɣ
szerény
ɀɵɜɵɣ/ɲɿɤɨɜɧɵɣ
élénk
ɑɟɫɬɧɵɣ
szófogadó

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

ɡɥɵɣ/ɧɟɞɨɛɪɵɣ
ɝɥɭɩɵɣ
ɛɟɡɞɚɪɧɵɣ
ɫɦɭɬɧɵɣ
ɫɤɪɵɬɧɵɣ
ɝɪɭɛɵɣ
ɧɟɪɜɨɡɧɵɣ
ɧɟɫɟɪɿɨɡɧɵɣ
ɧɟɩɪɟɰɿɡɧɵɣ
ɥʀɧɢɜɵɣ
ɤɨɦɨɬɧɵɣ
ɛɪɟɯɥɢɜɵɣ
ɛɨɹɡɥɢɜɵɣ
ɝɨɪɞɵɣ
ɜɩɟɪɬɵɣ
ɝɭɧɰɭɬ

rossz
buta
tehetségtelen
szomorú
zárkózott
goromba
ideges
komolytalan
pontatlan
lusta
kényelmes
hazudós
gyáva
gĘgös
makacs
huncut

Ⱦɟɪɠɚɜɵ, ɧɚɰɿɨɧɚɥɧɨɫɬɶ, ɞɟɪɠɚɜaɧɫɬɜɨ, ɹɡɵɤɵ
államok, nemzetiség, állampolgárság, nyelvek
Ⱦɟɪɠɚɜɚ
állam
Ⱦɟɪɠɚɜɹɧ/ɞɟɪɠɚɜɹɧɤɚ/ɞɟɪɠɚɜɹɧɵ
állampolgár/ férfi, nĘ/, állampolgárok
Ⱦɟɪɠɚɜɧɢɤ
államférfi
Ⱦɟɪɠɚɜɧɵɣ
állami
Ⱦɟɪɠɚɜɨɬɜɨɪɱɵɣ
államalkotó
Ⱦɟɪɠɚɜɧɨɫɬɶ
államiság
ɇɚɰɿɨɧɚɥɧɨɫɬɶ
nemzetiség
Ɇɚɬɟɪɢɧɫɶɤɵɣ ɹɡɵɤ
anyanyelv
Ɇɚɬɟɪɢɧɫɶɤɵɣ ɡɧɚɤ
anyajegy
Ɇɚɬɟɪɢɧɫɶɤɚ ɜɚɤɚɰɿɹ
gyermekgondozási szabadság
Ɂɴɽɞɢɧɟɧʀ ɒɬɚɬɵ Ⱥɦɟɪɢɤɵ
Ⱥɦɟɪɢɱɚɧ/Ⱥɦɟɪɢɱɚɧɤɚ/Ⱥɦɟɪɢɱɚɧɵ
Ⱥɦɟɪɢɰɶɤɵɣ/ɚɦɟɪɢɰɶɤɚ/ɚɦɟɪɢɰɶɤɨɽ/ɚɦɟɪɢɰɶɤɿ
Ⱥɧʉɥɿɣɫɶɤɵɣ ɹɡɵɤ, ɩɨ ɚɧʉɥɿɣɫɶɤɵ

Amerikai Egyesült Államok
amerikai (férfi, nĘ)/amerikaiak
amerikai
angol nyelv, angolul

Ʉɚɧɚɞɚ
Ʉɚɧɚɞɹɧ/Ʉɚɧɚɞɹɧɤɚ/Ʉɚɧɚɞɹɧɵ
Ʉɚɧɚɞɫɶɤɵɣ/ɤɚɧɚɞɫɶɤɚ/ɤɚɧɚɞɫɶɤɨɽ/ɤɚɧɚɞɫɶɤɿ
Ɏɪɚɧɰɭɡɫɶɤɵɣ ɹɡɵɤ, ɩɨ ɮɪɚɧɰɭɡɫɶɤɵ

Kanada
kanadai (férfi, nĘ)/kanadaiak
kanadai
francia nyelv, franciául
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Ɇɚɞɹɪɳɢɧɚ
Ɇɚɞɹɪ/Ɇɚɞɹɪɤɚ/Ɇɚɞɹɪɵ
Ɇɚɞɹɪɫɶɤɵɣ/ɦɚɞɹɪɫɶɤɚ/ɦɚɞɹɪɫɶɤɨɽ/ɦɚɞɹɪɫɶɤɿ
Ɇɚɞɹɪɫɶɤɵɣ ɹɡɵɤ, ɩɨ ɦɚɞɹɪɫɶɤɵ

Magyarország
magyar (férfi, nĘ)/magyarok
magyar
magyar nyelv, magyarul

ɉɨɥɶɳɚ
ɉɨɥɹɤ/ɉɨɥɶɤɚ/ɉɨɥɹɤɵ
ɉɨɥɶɫɶɤɵɣ/ɩɨɥɶɫɶɤɚ/ɩɨɥɶɫɶɤɨɽ/ɩɨɥɶɫɶɤɿ
ɉɨɥɶɫɶɤɵɣ ɹɡɵɤ, ɩɨ ɩɨɥɶɫɤɵ

Lengyelország
lengyel (férfi, nĘ)/lengyelek
lengyel
lengyel nyelv, lengyelül

ɉɭɞɤɚɪɩɚɬɹ
ɉɭɞɤɚɪɩɚɬɫɶɤɵɣ/ɩɭɞɤɚɪɩɚɬɫɶɤɚ/
ɩɭɞɤɚɪɩɚɬɫɶɤɨɽ/ɩɭɞɤɚɪɩɚɬɫɶɤɿ
Ɋɭɫɢɧ/Ɋɭɫɢɧɤɚ/Ɋɭɫɢɧɵ
Ɋɭɫɧɚɤ/Ɋɭɫɧɚɱɤɚ/Ɋɭɫɧɚɤɵ
Ɋɭɬɟɧ/Ɋɭɬɟɧɤɚ/Ɋɭɬɟɧɵ
Ɋɭɫɢɧɫɶɤɵɣ/ɪɭɫɢɧɫɶɤɚ/ɪɭɫɢɧɫɶɤɨɽ/ɪɭɫɢɧɫɶɤɿ
Ɋɭɫɧɚɰɶɤɵɣ/ɪɭɫɧɚɰɶɤɚ/ɪɭɫɧɚɰɶɤɨɽ/ɪɭɫɧɚɰɶɤɿ
Ɋɭɬɟɧɫɶɤɵɣ/ɪɭɬɟɧɫɶɤɚ/ɪɭɬɟɧɫɶɤɨɽ/ɪɭɬɟɧɫɶɤɿ
Ɋɭɫɢɧɫɶɤɵɣ ɹɡɵɤ, ɩɨ ɪɭɫɢɧɫɶɤɵ
Ɋɭɫɧɚɰɶɤɵɣ ɹɡɵɤ, ɩɨ ɪɭɫɧɚɰɶɤɵ
Ɋɭɬɟɧɫɶɤɵɣ ɹɡɵɤ, ɩɨ ɪɭɬɟɧɫɶɤɵ

Kárpátalja
kárpátaljai
ruszin (férfi, nĘ)/ruszinok
ruszin (férfi, nĘ)/ruszinok
ruszin (férfi, nĘ)/ruszinok
ruszin
ruszin
ruszin
ruszin nyelv, ruszinul
ruszin nyelv, ruszinul
ruszin nyelv, ruszinul

Ɋɭɦɵɧʀɹ
Ɋɭɦɵɧ/Ɋɭɦɵɧɤɚ/Ɋɭɦɵɧɵ
Ɋɭɦɵɧɫɶɤɵɣ/ɪɭɦɵɧɫɶɤɚ/ɪɭɦɵɧɫɶɤɨɽ/ɪɭɦɵɧɫɶɤɿ
Ɋɭɦɵɧɫɶɤɵɣ ɹɡɵɤ, ɩɨ ɪɭɦɵɧɫɶɤɵ

Románia
román (férfi, nĘ)/románok
román
román nyelv, románul

ɋɟɪɛɿɹ
ɋɟɪɛ/ɋɟɪɛɤɿɧɹ/ɋɟɪɛɵ
ɋɟɪɛɫɶɤɵɣ/ɫɟɪɛɫɶɤɚ/ɫɟɪɛɫɶɤɨɽ/ɫɟɪɛɫɶɤɿ
ɋɟɪɛɫɶɤɵɣ ɹɡɵɤ, ɩɨ ɫɟɪɛɫɶɤɵ

Szerbia
szerb (férfi, nĘ)/szerbek
szerb
szerb nyelv, szerbül

ɋɥɨɜɚɤɿɹ
ɋɥɨɜɚɤ/ɋɥɨɜɚɱɤɚ/ɋɥɨɜɚɤɵ
ɋɥɨɜɚɰɶɤɵɣ/ɫɥɨɜɚɰɶɤɚ/ɫɥɨɜɚɰɶɤɨɽ/ɫɥɨɜɚɰɶɤɿ
ɋɥɨɜɚɰɶɤɵɣ ɹɡɵɤ, ɩɨ ɫɥɨɜɚɰɶɤɵ

Szlovákia
szlovák (férfi, nĘ)/szlovákok
szlovák
szlovák nyelv, szlovákul

ɍɤɪɚɢɧɚ
ɍɤɪɚɢɧɟɰɶ/ɍɤɪɚɢɧɤɚ/ɍɤɪɚɢɧɰʀ
ɍɤɪɚɢɧɫɶɤɵɣ/ɭɤɪɚɢɧɫɶɤɚ/ɭɤɪɚɢɧɫɶɤɨɽ/ɭɤɪɚɢɧɫɶɤɿ
ɍɤɪɚɢɧɫɶɤɵɣ ɹɡɵɤ, ɩɨ ɭɤɪɚɢɧɫɶɤɵ

Ukrajna
ukrán (férfi, nĘ)/ukránok
ukrán
ukrán nyelv, ukránul

35

ɉɪɭɡɜɢɳɟ
Vezetéknév
Ɇɨɽ ɢɦɧɹ Ʉɪɿɫɬɿɧɚ.
Ɇɨɽ ɩɪɭɡɜɢɳɟ Ʉɨɜɚɱ.
ɂɦɧɹ/ɢɦɟɧɨ
Ɇɨɽ ɢɦɧɹ Ʉɪɿɫɬɿɧɚ.
Ɋɨɞɢɥɚ-ɦ ɫɹ ɞɜɚɞɰɹɬɶ ɩɟɪɜɨɝɨ ɸɥɿɹ 1984-ɝɨ ɪɨɤɚ
ɉɚɫɩɨɪɬ
Ɂɚɝɪɚɧɢɱɧɵɣ ɩɚɫɩɨɪɬ
Ⱥɞɪɟɫ
ɉɚɧ
ɉɚɧʀ
Ɋɟʉɿɫɬɪɚɰɿɣɧɨɽ ɱɢɫɥɨ ɩɥɚɬɢɬɟɥɹ ɞɚɧɢ
ȼɨɡɢɱɫɶɤɨɽ ɞɨɡɜɨɥɟɧɹ/ɞɨɡɜɨɥɟɧɹ
ɧɚ ɤɨɪɦɚɧɺɜɚɧɹ ɚɜɬɨɦ/ɩɪɚɜɚ
Ⱦɨɡɜɨɥɟɧɹ ɧɚ ɚɜɬɨ/ɬɟɯɧɢɱɧɵɣ ɩɚɫɩɨɪɬ

G

gépkocsivezetĘi engedély
gépkocsi forgalmi engedély

Feladatok

ɁȺȼȾȺɇə

ȼɭɩɨɜɧʀɬɶ ɚɧɤɟɬɭ/ɡɜɿɞɚɥɧɢɤ!

Engem Krisztinának hívnak.
Vezetéknevem Kovács.
keresztnév
Keresztnevem Krisztina
Születtem 1984. július 21.
személyi igazolvány
útlevél
lakcím
úr
hölgy
adóazonosító jel

G

Töltse ki a kérdĘívet!

ɉɪɭɡɜɢɳɟ ɢ ɢɦɧɹ:...........................................................................................................
Ⱦɚɬa ɪɨɞɠɟɧɹ: .................................................................................................................
Ɇɿɫɬɨ ɪɨɞɠɟɧɹ: ...............................................................................................................
Ɏɚɦɿɥɧɵɣ ɫɬɚɧ: ...............................................................................................................
Ɇɿɫɬɨ ɩɟɪɟɛɵɜɚɧɹ:..........................................................................................................
Ⱦɟɪɠɚɜɚɧɫɬɜɨ:.................................................................................................................
ɇɚɰɿɨɧɚɥɧɨɫɬɶ:................................................................................................................
ɋɩɟɰɿɚɥɿɡɚɰɿɹ:..................................................................................................................
ɉɨɫɬɚɜɚ: ...........................................................................................................................
ȼɨɥɨɫɹ:.............................................................................................................................
Ɉɱɢ:..................................................................................................................................
Ⱦɚɣɬɟ ɨɬɜɿɬ ɧɚ ɜɨɩɪɨɫɵ! Válaszoljon a kérdésekre!
ɍ ɹɤɭɣ ɞɟɪɠɚɜɿ ɠɵɽɬɟ?
..........................................................................................................................................
Ⱦɟ ɠɵɽ ɬɜɨɹ ɪɨɞɢɧɚ?
..........................................................................................................................................
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Ʉɭɥɶɤɨ ɞʀɬɢ ɦɚɸɬɶ ɬɜɨʀ ɪɨɞɢɱɿ?
..........................................................................................................................................
ɐɢ ɦɚɲ ɫɟɫɬɪɵ ɢ ɛɪɚɬɹ?
..........................................................................................................................................
Ɉɧɢ ɦɨɥɨɞɠɿ ɰɢ ɫɬɚɪɲɿ?
..........................................................................................................................................
Ʉɨ ɦɚɣɫɬɚɪɲɵɣ ɦɟɠɢ ɜɚɦɢ?
..........................................................................................................................................
ɐɢ ɯɨɞɢɲ ɞɨ ɤɿɧɚ?
..........................................................................................................................................
əɤ ɱɚɫɬɨ ɭ ɲɤɨɥʀ ɞɿɫɤɨɬɟɤɚ?
..........................................................................................................................................
Ʉɨɝɨ ɦɚɣ ɥɸɛɢɲ ɭ ɪɨɞɢɧʀ?
..........................................................................................................................................
əɤ ɱɚɫɬɨ ɫɬɪɿɱɚɲ ɫɹ ɢɡ ɩɪɢɹɬɟɥɹɦɢ?
..........................................................................................................................................
Ⱦɟ ɯɨɞɢɬɟ ɜɽɞɧɨ?
..........................................................................................................................................
ɐɢ ɱɚɫɬɨ ɧɚɳɢɜɥɹɽɬɟ ɫɜɨɸ ɪɨɞɢɧɭ?
..........................................................................................................................................
əɤɨɜ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɲ ɫɨɛɿ ɫɜɨɸ ɪɨɞɢɧɭ?
..........................................................................................................................................
ɉɨɫɬɚɜɬɟ ɜɨɩɪɨɫɵ!

Alkosson kérdĘ mondatokat!

ɉɢɲɭ ɫɹ Ʉɨɜɚɱ. ...............................................................................................................
Ɇɚɸ ɛɪɚɬɚ ɢ ɫɟɫɬɪɭ. .......................................................................................................
Ɇɨʀ ɪɨɞɢɱɿ ɦɚɸɬɶ ɬɪɨɽ ɞʀɬɢ. ..........................................................................................
Ɇɵ ɠɵɽɦɟ ɭ Ɇɚɪɿɹɩɨɜɱɿ. ...............................................................................................
ɂɡ ɩɪɢɹɬɟɥɹɦɢ ɱɚɫɬɨ ɯɨɞɢɦɟ ɞɨ ɤɿɧɚ. ...........................................................................
ɍ ɧɚɫ ɭ ɲɤɨɥʀ ɞɿɫɤɨɬɟɤɚ ɤɚɠɞɭ ɫɭɛɨɬɭ..........................................................................
Ɇɚɣɞɭɠɟ ɥɸɛɥɸ ɦɚɦɤɭ. ................................................................................................
Ɇɵ ɦɚɽɦɟ ɛɪɚɬɪɚɧɤɭ ɢ ɛɪɚɬɪɚɧɰɹ.................................................................................
Ⱥɧɞɪɿɣ ɦɚɣɫɬɚɪɲɵɣ ɭ ɧɚɲɭɣ ɪɨɞɢɧɿ. ...........................................................................
Ɇɵ Ɋɭɫɢɧɵ, ɠɵɽɦɟ ɭ Ɇɚɞɹɪɳɢɧʀ. ................................................................................
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W ɉɊɂɄȺɁɄɕ ɂ ȺɎɈɊȱɁɆɕ

Közmondások és szólások

əɛɥɨɤɨ ɨɞ ɹɛɥɨɧɤɵ ɞɚɥɟɤɨ ɧɟ ɩɚɞɟ.
Az alma nem esik messze a fájától.
ɒɬɨ ɧɚ ɫɟɪɞɰɸ, ɬɨ ɢ ɧɚ ɹɡɵɤɨɜɢ.
Ami a szívemen, az a számon.
Ɋɭɤɚ ɪɭɤɭ ɦɵɽ.
Kéz kezet mos.
Ʌɸɛɨɜ ɢɡ ɩɟɪɜɨɝɨ ɩɨɡɢɪɚ.
Szerelem elsĘ látásra.
ɉɨɥɿɬɢɤɚ – ɩɚɧɫɶɤɨɽ ɝɭɧɰɭɬɫɬɜɨ.
A politika – úri huncutság.
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W

Ʌɟɤɰɿɹ 2. – ȼɨɲɤɨɥɨɜɚɧɹ
2.lecke – Oktatás

E

Ɇɢɥɚ Ʉɨɬɿɤɨ!

ɍɱɟɪɚ ɩɭɡɞɧɨ ɜɟɱɚɪ ɜɟɪɧɭɜ ɢɦ ɫɹ ɞɨ Ȼɭɞɚɩɟɲɬɚ ɢ ɬɚɤɨɣ ɩɨ ɥɟɤɰɿʀ ɫɿɜ ɢɦ
ɩɢɫɚɬɢ ɩɢɫɶɦɨ.
ɋɺɝɨ ɬɵɠɞɧɹ ɭɱɢɦɟ ɫɹ ɨɞ ɩɨɧɟɞʀɥɤɚ ɞɨ ɫɟɪɟɞɵ, ɭ ɱɟɬɜɟɪɶ ɢ ɩɹɬɧɢɰɸ ɭ
ɛɿɛɥɿɨɬɟɰʀ ɩɪɚɤɬɢɱɧɚ ɧɚɭɱɧɨ–ɢɡɝɥɹɞɨɜɚɬɟɥɧɚ ɪɨɛɨɬɚ. Ɇɚɣɬɹɠɤɵɣ ɞɟɧɶ –
ɜɬɨɪɨɤ, ɦɚɽɦɟ ɱɨɬɵɪɢ ɩɚɪɵ, oɬɨ ɜɭɫɹɦ ɪɚɡ ɩɨ ɫɨɪɨɤ ɩɹɬɶ ɦɢɧɭɬ. Ɇɟɠɢ
ɥɟɤɰɿɹɦɢ ɩɹɬɶ ɦɢɧɭɬ ɩɟɪɟɪɜɚ, ɚ ɦɟɠɢ ɩɚɪɚɦɢ – ɩɭɜ ɝɨɞɢɧɢ. ɇɚɭɤa cɹ ɡɚɱɢɧɚɬɶ
ɭ ɮɟɪɬɚɥɶ ɧɚ ɞɟɜɹɬɶ, ɬɚɤ ɲɬɨ ɦɭɲɭ ɤɥɚɫɬɢ ɜɟɤɟɪ ɧɚ ɩɭɜ ɫɟɦɚ, ɨɛɵ ɭɫɬɢɝɧɭɬɢ
ɡɥɚɞɢɬɢ ɫɹ ɢ ɧɟ ɡɚɩɨɡɞɢɬɢ ɧɚ ɥɟɤɰɿʀ.
ɉɨ ɫɤɨɧɱɟɧɸ ɥɟɤɰɿɣ ɨɛɿɞɚɽɦɟ ɭ ɫɬɭɞɟɧɬɫɶɤɭɣ ɦɟɧɡʀ, ɚ ɧɚ ɜɟɱɟɪɸ ɭ
ɤɨɥɟʉɿɭɦɿ ɡɚʀɦ ɞɨɦɚɲɧɺɽ, ɲɬɨ ɦɢ ɦɚɦɤɚ ɧɚɩɚɤɨɜɚɥɚ. Ʉɚɠɞɵɣ ɞɪɭɝɵɣ ɞɟɧɶ
ɩɥɚɜɚɽɦɟ, ɪɚɡ ɭ ɦɿɫɹɰɶ ɛɚɜɢɦɟ ɮɨɬɛɚɥ ɚɜɚɞɶ ɬɟɧɿɫ, ɹɤ ɝɨɞɢɧɚ ɩɨɡɜɨɥɹɬɶ. ɍ ɧɚɫ
ɚɤɚɞɟɦɿɱɧɵɣ ɪɭɤ – ɜɬɨ ɞɜɚ ɫɟɦɟɫɬɪɵ, ɭ ɩɨɞɚɤɨɬɪɵɯ ɭɧɿɜɟɪɡɿɬɟɬɚɯ ɢ ɿɧɫɬɢɬɭɬɚɯ
– ɬɪɿɦɟɫɬɟɪɵ. Ɂɚ ɡɢɦɧɸ ɢ ɥʀɬɧɸ ɫɟɫɿɸ ɦɚɽɦɟ ɦɧɨɝɨ ɟɤɡɚɦɟɧɭɜ, ɪɟɮɟɪɚɬɭɜ,
ɤɭɪɫɨɜɵɯ ɪɨɛɨɬ. ə ɜɭɛɪɚɜ ɬɟɦɨɜ ɤɭɪɫɨɜɨʀ ɪɨɛɨɬɵ ɲɤɨɥɨɜɚɧɹ ɪɭɫɢɧɫɶɤɨɝɨ
ɹɡɵɤɚ ɭ Ɇɚɞɹɪɳɢɧʀ, ɩɭɡɞɧʀɲɟ ɛɭɞɭ ɩɪɟɡɟɧɬɨɜɚɬɢ ɪɟɮɟɪɚɬ ɧɚ ɫɟɫɸ ɬɟɦɭ.
ɋɬɭɞɟɧɬɫɶɤɵɣ ɠɵɜɨɬ ɞɭɠɟ ɦɢ ɫɹ ɥɸɛɢɬɶ, ɹ ɝɨɪɞɵɣ, ɠe ɦɨɠɭ ɲɬɭɞɨɜɚɬɢ ɧɚ
ɭɧɿɜɟɪɡɿɬɟɬʀ Ʌɨɜɪɚɧɞɚ Ȭɬɜɺɲɚ, ɛɨ ɫɟɫɟ ɦɚɣɞɚɜɧɹ ɢ ɦɚɣɜɟɥɢɤɚ ɜɵɫɲɚ ɲɤɨɥɚ
ɧɚɲɨʀ ɨɬɰɸɡɧɢɧɵ. ɍ 1635-ɦ ɪɨɰʀ ɤɚɪɞɿɧɚɥ ɟɫɬɟɪʉɨɦɫɶɤɵɣ ɉɟɬɟɪ ɉɚɡɦɚɧɶ ɭ
Ɍɪɧɚɜɿ, ɞɧɟɫɶ ɋɥɨɜɚɤiɹ, ɨɫɧɨɜɚɜ ɭɧɿɜɟɪɡɿɬɟɬ, ɤɨɬɪɵɣ ɦɚɜ ɝɭɦɚɧɿɬɚɪɧɵɣ ɢ
ɬɟɨɥɨʉɿɱɧɵɣ ɮɚɤɭɥɬɟɬɵ, ɚ ɧɚɭɤɨɜ ɪɭɤɨɜɨɞɢɥɢ ɨɬɰʀ ɽɡɭɿɬɫɶɤɨɝɨ ɨɪɞɟɧɚ.
Ɍɟɩɟɪɿɲɧʀɣ ɤɚɦɩɭɫ ɭɧɿɜɟɪɡɿɬɟɬ ɞɭɫɬɚɜ ɭ 1784-ɦ ɪɨɰʀ, ɭ 19-ɭɦ ɫɬɨɪɨɱɸ ɛɵɜ
ɦɟɠɢ 15-ɦɚ ɦɚɣɜɟɥɢɤɵɦɚ ɭɧɿɜɟɪɡɿɬɟɬɚɦɢ ɫɜɿɬɚ. ɂɦɧɹ ɉɟɬɟɪɚ ɉɚɡɦɚɧɹ ɧɨɫɢɬɶ
ɨɞ 1921-ɝɨ ɪɨɤɚ, ɚ ɢɦɧɹ Ʌɨɜɪɚɧɞɚ Ȭɬɜɺɲɚ ɨɞ 1950-ɝɨ ɪɨɤɚ. Ⱥɛɿɬɭɪɿɟɧɬ ɝɨɞɟɧ
ɜɭɛɟɪɚɬɢ ɦɟɠɢ ɦɧɨɝɵɦɚ ɮɚɤɭɥɬɟɬɚɦɢ: ɝɭɦɚɧɿɬɚɪɧɵɯ ɧɚɭɤ, ɸɪɿɞɢɱɧɵɣ,
ɿɧɮɨɪɦɚɬɢɤɚ, ɩɟɞɚʉɨʉɿɱɧɵɣ ɢ ɩɫɿɯɨɥɨʉɿʀ, ɩɪɢɤɥɚɞɧɵɯ ɜɚɞɶ ɩɪɢɪɨɞɨɡɧɚɬɟɥɧɵɯ
ɧɚɭɤ. Ɍɵ ɡɧɚɽɲ, ɲɬɨ ɹ ɫɬɭɞɟɧɬ ɩɟɪɜɨɝɨ ɤɭɪɫɚ ɢ ɲɬɭɞɿɪɭɸ ɿɫɬɨɪɿɸ ɢ
ɮɿɥɨɡɨɮɿɸ ɧɚ ɮɚɤɭɥɬɟɬʀ ɝɭɦɚɧɿɬɚɪɧɵɯ ɧɚɭɤ, ɬɟɩɟɪɶ ɥɚɠɭ ɫɹ ɤɭ ɩɟɪɜɭɣ
ɟɤɡɚɦɟɧɚɰɿɣɧɭɣ ɫɟɫɿʀ, ɡɚɜɬɨ ɞɨɦɭ ɝɨɞɟɧ ɢɦ ɩɭɣɬɢ ɩɨ ɟɤɡɚɦɟɧoɯ, ɚ ɜɬɨ ɛɭɞɟ ɧɟ
ɬɚɤ ɫɤɨɪɨ. ɉɪɨɲɭ Ɍɹ, ɨɛɵ-ɫɶ ɦɢ ɧɚɩɢɫɚɥɚ ɡɚ ʉɿɦɧɚɡɿɸ ɢ ɡɚ ɫɜɨʀ ɩɥɚɧɵ ɧɚ
ɛɭɞɭɱɧɨɫɬɶ. Ⱦɭɠɟ ɪɚɞɭɸ ɫɹ, ɠɟ ɫɩɨɡɧɚɥɢ ɫɶɦɟ ɫɹ ɢ ɧɚɞʀɸ ɫɹ ɹɤ ɦɨɠ ɫɤɨɪɨ Ɍɹ
ɭɜɿɞɿɬɢ.
Ȼɭɞɚɩɟɲɬ, 6-ɝɨ ɞɟɰɟɦɛɪɚ 2009 .
ɂɡ ɩɪɢɜɿɬɨɦ:
Ⱥɧɞɪɿɣ.
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ɋɅɈȼȺ ɂ ɎɊȺɁɕ
Szavak és kifejezések
ȼɟɪɧɭɜ ɢɦ ɫɹ
ɋɿɜ ɢɦ ɩɢɫɚɬɢ
ɋɺɝɨ ɬɵɠɞɧɹ
ɍɱɢɦɟ ɫɹ
Ɉɞ ɩɨɧɟɞʀɥɤɚ ɞɨ ɫɟɪɟɞɵ
ɍ ɱɟɬɜɟɪɶ
ɍ ɩɹɬɧɢɰɸ
ɇɚɭɱɧɨ-ɢɡɝɥɹɞɨɜɚɬɟɥɧɚ ɪɨɛɨɬɚ
[ná’ucsna-ézhlyáda’vátelná ra’batá]
Ⱥɜɞɿɬɨɪɿɹ [ávdi’tarijá]
Ʌɟɤɰɿɹ [lekcijá]
Ɇɟɠɢ ɥɟɤɰɿɹɦɢ
ɉɟɪɟɪɜɚ [pe’rervá]
ɉɹɬɶ ɦɢɧɭɬ [páty mé’nut]
ɉɭɜ ɝɨɞɢɧɢ [puv hadéné]
Ɏɟɪɬɚɥɶ ɧɚ ɞɟɜɹɬɶ [fer’tály zá déváty]
ɉɚɪɚ [párá]
ɉɚɪɚ
ɉɚɪ/ɩɚɪɵ
ɉɚɪɚ ɡɚɱɢɧɚɬɶ ɫɹ
Ɇɭɲɭ ɤɥɚɫɬɢ
Ʉɥɚɫɬɢ [klászté]
ɤɧɢɝɭ ɧɚ ɫɬɭɥ/ɜ ɬɚɲɤɭ [knéhu ná sztul/v tásku]
ɨɝɟɧɶ [a’hény]
ɡɜɿɞɚɧɹ [z’vidányá]
ɯɵɠɭ [chézsu]
ɩɟɪɟɞ ɫɭɞ [pered szud]
ɞɚɧɶ [dány]
ɤɪɭɦɩɥʀ [krumpli]
ɞɢɥʀ/ɩɚɪɤɟɬɵ [délyi/párketé]
ɽɞɧɨ ɤɨɥɨ ɞɪɭɝɨɝɨ [je’den kala druhaha]
ɤɨɝɨɫɶ ɡɚ ɤɨɝɨ [ka’haszy zá kaha]
ɨɫɧɨɜɵ [asz’navé]
ȼɟɤɟɪ/ɛɭɞɢɥɧɢɤ ɧɚ ɩɭɜ ɫɟɦɚ [veker/budélynék]
Ɉɛɵ ɭɫɬɢɝɧɭɬɢ ɡɥɚɞɢɬɢ ɫɹ
ɉɨ ɫɤɨɧɱɟɧɸ ɥɟɤɰɿɣ ɨɛɿɞɚɽɦɟ
Ɉɛɿɞ [abid]
Ɉɛɿɞɚɬɢ [a’bidáté]
ɍ ɫɬɭɞɟɧɬɫɶɤɭɣ ɦɟɧɡʀ [u sztu’dentszykuj menzi]
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visszatértem
leültem írni
ezen a héten
tanulunk
hétfĘtĘl szerdáig
csütörtökön
pénteken
tudományos-kutató munka
elĘadóterem egyetemen vagy fĘiskolán
egyetemi elĘadás, elĘadás
az elĘadások között
szünet
öt perc
félóra
negyed kilenckor
egyetemi tanóra/elĘadás, 2x45 percbĘl áll
egy pár, néhány/emberpár
gĘz/gĘzök
az elĘadás kezdĘdik
be kell állítanom
rak/tesz
könyvet az asztalra/táskába tesz
tüzet rak
kérdést tesz fel
házat épít
bíróság elé visz
adót kivet
krumplit ültet
padlót/parkettát rak
összevet/összehasonlít
valakit kinevez valaminek
alapokat lerak
a vekkert/ébresztĘ órát
hogy idĘm legyen elkészülni
Az elĘadások végeztével ebédelünk
ebéd
ebédel
az egyetemi étkezdében/menzán

ɇɚ ɜɟɱɟɪɸ ɭ ɤɨɥɟʉɿɭɦɿ
Ɂɚʀɦ ɞɨɦɚɲɧɺɽ
Ȳɫɬɢ [jiszté]
Ȳɫɬɢɜɨ
Ȳɫɬɢ ɤɨɝɨ
Ȳɫɬɢ ɫɹ
Ɍɨɬɨ ɧɹ ʀɫɬ
ɇɚɩɚɤɨɜɚɥɚ [nápáka’válá]
ɉɥɚɜɚɽɦɟ [p’lávájeme]
Ȼɚɜɢɦɟ ɮɨɬɛɚɥ ɚɜɚɞɶ ɬɟɧɿɫ
əɤ ɝɨɞɢɧɚ ɩɨɡɜɨɥɹɬɶ
ȼɟɱɟɪɹ [ve’cseryá]
ȼɟɱɟɪɹɬɢ [ve’cseryáté]
Ɏɪɵɲɬɢɤ [f’résték]
Ɏɪɵɲɬɢɤɨɜɚɬɢ [fréstéka’váté]
Ʉɭɪɫ [kursz]
Ⱥɤɚɞɟɦɿɱɧɵɣ ɪɭɤ [ákáde’micsnéj ruk]
ɋɟɦɟɫɬɟɪ [sze’meszter]
ɋɟɫɿɹ [szeszijá]
Ɂɢɦɧɹ ɢ ɥʀɬɧɹ ɫɟɫɿɹ
ȿɤɡɚɦɟɧ/-ɵ [ek’zámen]
Ɂɚɱɢɫɥɟɧɹ/-ɧɹ [zá’csészlenyá]
ȱɧɞɟɤɫ/-ɵ
Ɋɟɮɟɪɚɬ/-ɵ [refe’rát]
Ʉɭɪɫɨɜɚ ɪɨɛɨɬɚ/ɤɭɪɫɨɜɿ ɪɨɛɨɬɵ
Ɍɟɦɨɜ ɤɭɪɫɨɜɨʀ ɪɨɛɨɬɵ
Ⱦɿɩɥɨɦɧɚ ɪɨɛɨɬɚ
ɒɤɨɥɨɜɚɧɹ [ska’laványá]
Ȼɭɞɭ ɩɪɟɡɟɧɬɨɜɚɬɢ [budu prezenta’váté]
Ɇɚɣɞɚɜɧɹ
Ɇɚɣɜɟɥɢɤɚ
ȼɵɫɲɚ ɲɤɨɥɚ [vészsá skalá]
ɇɚɲɨʀ ɨɬɰɸɡɧɢɧɢ [násoji út’cjuznéné]
Ʉɚɪɞɿɧɚɥ ɟɫɬɟɪʉɨɦɫɶɤɵɣ
[kárdi’nál eszter’gomszykéj]
ɋɥɨɜɚɤɿɹ
Ɉɫɧɨɜɚɜ ɭɧɿɜɟɪɡɿɬɟɬ [aszna’váv univerzé’tet]
Ƚɭɦɚɧɿɬɚɪɧɵɣ ɢ ɬɟɨɥɨʉɿɱɧɵɣ ɮɚɤɭɥɬɟɬɵ

vacsorára a kollégiumban
beharapok egy kis hazait
eszik
étel/étkek
valakit idegesít
idegeskedik
az idegesít engemet
becsomagolt
úszunk
futballozunk vagy teniszezünk
ahogy az idĘ engedi
vacsora
vacsorázik
reggeli
reggelizik
egyetemi évfolyam/kurzus
egyetemi/fĘiskolai tanév
egyetemi/fĘiskolai szemeszter/félév
egyetem/fĘiskolai vizsgaidĘszak
téli és nyári vizsgaidĘszak
vizsga, vizsgák
szigorlat
index
egyetemi vagy fĘiskolai
szakmai beszámoló
évfolyammunka
az évfolyammunka témája
diplomamunka
oktatás
bemutatom
legrégibb
legnagyobb
felsĘfokú intézmény
hazánknak
esztergomi hercegprímás
Szlovákia
egyetemet alapított
bölcsészettudományi és teológiai
fakultás/kar
fakultás/ok, kar/karok
az oktatást irányították

Ɏɚɤɭɥɬɟɬ/ɵ [fákul’tet]
ɇɚɭɤɨɜ ɪɭɤɨɜɨɞɢɥɢ [ná’ukov rukava’délé]
Ɉɬɰʀ ɽɡɭʀɬɫɶɧɨɝɨ ɨɪɞɟɧɚ
[at’cyi jezu’itszykaha ardená] az jezsuita rendi atyák
Ɉɬɟɰɶ/-ɬɰʀ atya/pap/lelkész
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Ɉɪɞɟɧ/-ɵ [arden]
Ɇɨɧɚɯ/-ɵ [ma’nách]
Ɇɨɧɚɲɤɚ/-ɤɵ [ma’nászká]
Ʉɚɦɩɭɫ ɭɧɿɜɟɪɡɿɬɟɬ ɞɭɫɬɚɜ
ɂɦɧɹ ɉɟɬɟɪɚ ɉɚɡɦɚɧɹ ɧɨɫɢɬ
Ⱥɛɿɬɭɪɿɟɧɬ ɝɨɞɟɧ ɜɭɛɟɪɚɬɢ
Ɇɟɠɢ ɦɧɨɝɢɦɚ ɮɚɤɭɥɬɟɬɚɦɢ
Ƚɭɦɚɧɿɬɚɪɧɵɯ ɧɚɭɤ [humányi’tárnéch ná’uk]
ɘɪɿɞɢɱɧɵɣ [juri’dicsnéj]
ȱɧɮɨɪɦɚɬɢɤɵ [infar’mátéké]
ɉɟɞɚʉɨʉɿɱɧɵɣ [pedága’gicsnéj]
ɉɫɿɯɨɥɨʉɿʀ [pszicha’lagiji]
ɉɪɢɤɥɚɞɧɵɯ/ɩɪɢɪɨɞɨɡɧɚɬɟɥɧɵɯ ɧɚɭɤ
[préklád’néch/préradaz’nátelynéch]
Ɋɟɤɬɨɪ [rektar]
ɉɪɨɪɟɤɬɨɪ [pro’rektar]
Ʉɚɮɟɞɪɚ [káfedrá]
Ɂɚɜɿɞɭɸɱɿɣ ɤɚɮɟɞɪɨɜ [zá’vidujucséj káfedrav]
ɉɪɨɮɟɫɨɪ [pra’feszar]
Ⱦɨɤɬɨɪ ɧɚɭɤ [daktor ná’uk]
Ⱦɨɰɟɧɬ [da’cent]
Ʉɚɧɞɢɞɚɬ ɧɚɭɤ [kándé’dát ná’uk]
Ⱥɫɿɫɬɟɧɬ/-ɤɚ [ászisz’tent]
Ʌɚɛɨɪɚɬɨɪɿɹ [lábará’taria]
Ɍɵ ɡɧɚɽɲ, ɲɬɨ ɹ ɫɬɭɞɟɧɬ ɩɟɪɜɨɝɨ ɤɭɪɫɚ
ɒɬɭɞɿɪɭɸ ɿɫɬɨɪɿɸ ɢ ɮɿɥɨɡɨɮɿɸ
Ɍɟɩɟɪɶ ɥɚɠɭ ɫɹ
Ⱦɨɦɭ ɝɨɞɟɧ ɢɦ ɩɭɣɬɢ
ɉɪɨ ɬɜɨʀ ɩɥɚɧɵ ɧɚ ɛɭɞɭɱɧɨɫɬɶ
ɋɬɭɞɟɧɬ [sztu’dent]
ɋɬɭɞɟɧɬɫɶɤɵɣ [sztu’dentszykéj]
ɋɩɨɪɬ [sz’part]
ɋɩɨɪɬɢɜɧɵɣ [szpar’tévnéj]
ɋɩɨɪɬɨɜɚɧɹ
ɋɩɨɪɬɫɦɟɧ [szpartsz’men]
ɋɩɨɪɬɨɜɚɬɢ
Ɏɨɬɛɚɥ
Ɏɨɬɛɚɥ ɥɨɩɬɚ
Ɏɨɬɛɚɥ ɡɚɤɨɧɱɢɜ ɫɹ ɧɭɥɚ-ɧɭɥɚ
Ɏɨɬɛɚɥɿɫɬɚ
Ȼɚɜɢɳɟ:
ɫɩɨɪɬɢɜɧɨɣ ɛɚɜɢɳɟ
ɞʀɬɨɱɨɣ ɛɚɜɢɳɟ
ɨɥɿɦɩɿɣɫɶɤɿ ɛɚɜɢɳɚ
ɝɚɡɚɪɞɧɿ ɛɚɜɢɳɚ
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rend/kitüntetés/érem
szerzetes/szerzetesek
apáca/apácák
a jelenlegi épületegyüttest az egyetem kapta
Pázmány Péter nevét viseli
a felvételizĘ választhat
számos fakultás/kar között
bölcsészettudományi kar
jogtudományi kar
számítástechnikai kar
pedagógiai/tanárképzĘ
pszichológiai
természettudományi
rektor
rektor helyettes
tanszék/szószék
tanszékvezetĘ
professzor
a tudományok doktora
docens
a tudományok kandidátusa
asszisztens
laboratórium
tudod, hogy én elsĘéves diák vagyok
történelmet és filozófiát tanulok
most készülök
haza tudok menni
terveidrĘl a jövĘre nézve
egyetemi hallgató, diák
hallgatói
sport
sporttal kapcsolatos, sportos
sportolás
sportoló
sportol
labdarúgás
futball labda
a mérkĘzés döntetlenre végzĘdött
labdarúgó
pálya
sportpálya
játszótér
olimpiai játékok
hazárd játékok

játszik
futballozik
teniszezik
asztali teniszezik
röplabdázik
kosárlabdázik
vízilabda
teniszezĘ
tenisszel kapcsolatos
röplabdázó
röplabdával kapcsolatos
kosárlabdázó
kosárlabdával kapcsolatos
vízilabdázó
úszik
úszás
uszoda
úszó
sí
síelés
síel
síelĘ/sízĘ
korcsolya
korcsolyázás
korcsolyázik
korcsolyázó
kerékpár/bicikli
kerékpározás
kerékpározik
kerékpározó
futás
fut
futó
bajnok
bajnokság
csapatbajnokság
szórakoztat
szerepet játszik
gyereket gondoz
pletykál valamirĘl
játszik
ért valamihez, kedvel valamit
minden
hétköznapok
hétköznapi

Ȼɚɜɢɬɢ
ɮɨɬɛɚɥ
ɬɟɧɿɫ
ɫɬɨɥɧɵɣ ɬɟɧɿɫ
ɜɨɥɿɛɚɥ
ɤɨɲɚɪɤɭ
ɜɨɞɧɨɽ ɩɨɥɨ
Ɍɟɧɿɫɿɫɬɚ/-ɤɚ
Ɍɟɧɿɫɨɜɵɣ
ȼɨɥɿɛɨɥɿɫɬɚ/-ɤɚ
ȼɨɥɿɛɚɥɨɜɵɣ
Ʉɨɲɚɪɤɚɲ/-ɤɚ
Ʉɨɲɚɪɤɨɜɵɣ
ȼɚɬɟɪɩɨɥɿɫɬɚ
ɉɥɚɜɚɬɢ
ɉɥɚɜɚɧɹ
ɉɥɚɜɚɪɧɹ/ɛɚɫɟɣɧ
ɉɥɚɜɚɱ/ɩɥɨɜɱɢɯɚ
Ʌɵɠɿ
Ʌɵɠɨɜɚɧɹ
Ʌɵɠɨɜɚɬɢ ɫɹ
Ʌɵɠɚɪɶ/-ɤɚ
Ʉɨɪɱɨɥʀ
Ʉɨɪɱɨɥɹɧɹ
Ʉɨɪɱɨɥɹɬɢ
Ʉɨɪɱɨɥɹɲ/-ɤɚ
Ȼɿɰɿʉɥʀ
Ȼɿɰɿʉɥɺɜɚɧɹ
Ȼɿɰɿʉɥɺɜɚɬɢ ɫɹ
Ȼɿɰɿʉɥɿɫɬɚ
Ȼɿɝ
Ȼɿɝɚɬɢ
Ȼɿɝɭɧ/-ɤɚ
ɒɚɦɩɿɨɧ/-ɤɚ
ɒɚɦɩɿɨɧɚɬ
ɒɚɦɩɿɨɧɚɬ ɞɪɭɠɢɧ/ɟɤɿɩ
Ȼɚɜɢɬɢ ɝɨɫɬɸɜ
Ȼɚɜɢɬɢ ɪɨɥɸ
Ȼɚɜɢɬɢ ɞʀɬɜɚɤɚ
Ȼɚɜɢɬɢ ɨ ɱɭɦ
Ȼɚɜɢɬɢ ɫɹ
Ȼɚɜɢɬɢ ɫɹ ɭ ɱɭɦ
Ʉɚɠɞɵɣ
Ʉɚɠɞɨɞɟɧɶ
Ʉɚɠɞɨɞɟɧɧɵɣ/ɤɚɠɞɨɞɧɺɜɵɣ
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Ʉɚɠɞɨɞɧɺɜɨ
Ʉɚɠɞɵɣ ɡɧɚɽ
ɉɟɪɟɞ
ɉɟɪɟɞ/ɚɜɬɚ/
ɉɟɪɟɞ ɡɚɱɚɬɤɨɦ
ɉɟɪɟɞ ɱɚɫɨɦ
ɇɚ ɫɚɦɵɣ ɩɟɪɟɞ
Ɂɚɱɚɬɨɤ
ɇɚ/ɡɨ ɡɚɱɚɬɤɭ
Ɂɚɱɚɬɢ
Ɂɚɱɚɬɢ ɫɹ
Ʉɨɧɟɰɶ
Ʉɨɧɟɰɶ ɫɟɥɚ
ɇɚ ɤɨɧɟɰɶ
Ʉɨɧɱɢɬɢ ɪɨɛɨɬɭ
Ʉɨɧɱɢɬɢ ɲɤɨɥɭ/ɭɧɿɜɟɪɡɿɬɟɬ
Ƚɨɞɢɧɚ/ɱɚɫ [hadéná/csász]
Ƚɨɞɢɧɚ [ha’déná]
ɍɱɟɛɧɚ ɝɨɞɢɧɚ [u’csebná]
Ƚɨɞɢɧɚ ɫɩɿɜɭ [sz’pivu]
Ƚɨɞɢɧɤɚ [hadénká]
ɉɿɫɤɨɜɚ [pisz’kavá]
ɋɨɧʀɱɧɚ [szanyicsná]
ɀɟɛɨɜɚ [zse’bavá]
ɧɚ ɪɭɤɭ [ná ruku]
ɝɨɞɢɧɤɚ ɞɨɛɪɿ ɯɨɞɢɬɶ
ɝɨɞɢɧɤɚ ɧɟɞɨɛɪɿ ɯɨɞɢɬɶ
ɝɨɞɢɧɤɚ ɩɨɧɚɝɥɹɬɶ ɞɜɨɦɚ ɦɢɧɭɬɚɦɢ
ɝɨɞɢɧɤɚ ɩɨɡɞɢɬɶ ɞɜɿ ɦɢɧɭɬɵ
ɡɚ ɯɨɞɨɦ ɝɨɞɢɧɤɵ
ʉɚɡɨɜɚ ɝɨɞɢɧɤɚ
ɝɨɞɢɧɤɚ ɧɚ ɜɨɞɭ, ɧɚ ɟɥɟɤɬɪɢɤɭ
ɝɨɞɢɧɚɪɶ
ɜɟɤɟɪ/ɛɭɞɢɥɧɢɤ
Ȼɭɞɢɬɢ [bu’dété]
ɉɪɨɛɭɞɢɬɢ
ɉɪɨɛɭɞɢɬɢ ɫɹ
ɇɚɪɚɡ
Ɍɹɠɤɨ
Ʌɟɝɤɨ
ɇɚ ɱɚɫ
ɋɢɦ ɱɚɫɨɦ
ɑɚɫ ɭɠɟ ɢɬɢ
ɇɚɣɬɢ ɱɚɫ
ɑɚɫ ɭɲɵɬɤɨ ɡɚɝɨʀɬɶ

naponta
közismert
elĘtt, elĘtte
az autó eleje
a kezdetek elĘtt
korábban, egy ideje
mindenek elĘtt
kezdet
eleinte
elkezd
elkezdĘdik
vége
a falu vége
végezetül
befejezi a munkát
befejezi az iskolát, egyetemet
óra/egy óra
idĘjárás, hangsúly az „ɢ” betĦn
tanóra
énekóra
óra (szerkezet)
homokóra
napóra
zsebbóra
karóra
az óra pontosan jár
az óra rosszul jár
az óra két percet siet
az óra két percet késik
az óramutató irányában
gázóra
vízóra, áramérĘ
órásmester
ébresztĘóra
ébreszt
felébreszt
felébred
rögtön
nehezen
könnyen
idĘben
jelenleg
ideje indulni
idĘt szakít
Az idĘ mindent begyógyít
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ɍɲɵɬɤɨɦɭ ɫɜɭɣ ɱɚɫ
Ɇɢɧɭɬɚ [mé’nutá]
Ɍɨɱɧɨ ɧɚ ɦɢɧɭɬɵ
Ɇɢɧɭɬɚ ɬɢɯɚ
ɒɬɨ ɦɢɧɭɬɭ
ɍ ɬɭɣ ɦɢɧɭɬʀ
Ⱦɟɫɹɬɶ ɦɢɧɭɬ ɩɨ ɽɞɧɭɣ
ɋɟɤɭɧɞɚ [sze’kundá]
ɋɟɤɭɧɞɚ
Ɏɟɪɬɚɥɶ [fer’tály]
Ɏɟɪɬɚɥɶ ɧɚ ɩɹɬɶ
Ɍɪɢ ɮɟɪɬɚɥʀ ɧɚ ɲɿɫɬɶ
Ɂɚ ɮɟɪɬɚɥɶ ɲɿɫɬɶ
ɉɭɜ [puv]
ɉɭɜ ɩɹɬɚ
Ɇɢɧɚɬɢ [mé’náté]
ɑɚɫ ɫɤɨɪɨ ɦɢɧɚɜ
Ɇɢɧɭɥɢ ɲɬɚɰɿɸ
Ɇɢɧɭɜɲɢɧɚ/ɦɢɧɭɥɨɫɬɶ
Ɇɢɧɭɜɲɵɣ
Ɇɢɧɭɬɢ
ɇɚɭɤɚ [ná’uká]
ɇɚɭɱɧɢɤ [ná’ucsnék]
Ɇɚɬɢ ɧɚɭɤɭ ɦɚɬɟɦɚɬɢɤɵ ɢ ʉɟɨʉɪɚɮɿʀ
ɇɚɭɱɟɧɹ
ɇɚɭɱɨɜɚɧɹ
ɇɚɭɱɟɧɹ ɦɚɧɿɪɵ
ȼɡɹɬɢ ɧɚɭɱɟɧɹ
ɇɚɭɱɨɜɚɬɢ
ɇɚɭɱɨɜɚɬɢ ɫɹ
ɇɚɭɱɨɜɚɬɢ ɫɹ ɫɬɢɯ/ɭɪɨɤ
ɇɚɭɱɚɬɢ
ɇɚɭɱɢɬɢ/ɧɚ ɲɬɨ/
əɤ ɨɬɟɰɶ ɦɭɣ ɦɟɧɟ ɧɚɭɱɢɜ, ɬɚɤ ɹ ɱɢɧɸ
ɇɚɭɱɚɸɱɵɣ
ɇɚɭɱɟɧɵɣ ɫɤɨɪɨ ɜɫɬɚɜɚɬɢ
ɇɚɭɱɟɧɵɣ ɦɚɣɫɬɟɪ/ɦɟɲɬɟɪ
ɇɚɭɱɧɨ–ɢɡɝɥɹɞɨɜɚɬɟɥɶɧɵɣ
ɍɱɢɬɢ [u’csété]
ɍɱɢɬɢ ɫɹ [u’csétészyá]
ɍɱɢɬɟɥɶ [u’csétely]
ɍɱɟɧɢɤ/-ɰɹ [ucse’nék]
ɍɱɟɧɢɰɬɜɨ [ucse’néctva]
ɍɱɟɧɢɱɧɵɣ [u’csenécsnéj]
ɍɱɟɧɵɣ [u’csenéj]

Mindent a maga idejében
perc
percre pontosan
egy perc néma csend (gyásznál)
minden percben
rögtön, abban a percben
tíz perccel múlt egy óra
másodperc
kettes osztályzat
negyed
negyed öt
háromnegyed hat
háromnegyed hat
fél
fél öt
múlik
gyorsan múlt az idĘ
elhagytuk az állomást
múlt
elmúlt
elmúlik, megszünik
tanulmány, tudomány
tudós
matematikát és földrajzot tanul
tanóra
oktatás
nevelés
okul
oktat
tanul
verset, leckét tanul
tanít
valamire megtanít
Úgy teszek, ahogyan apám tanított
oktató
Hozzászokott a korai keléshez
szakképzett iparos
tudományos – kutató
tanít
tanul
tanító
tanuló fiú, lány
tanulók
tanulói
tanult, tudós
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ɍɱɟɧɹ [ucsenyá]
ɍɱɚɱɵɣ [ucsácséj]
ɍɱɟɛɧɢɤ [u’csebnék]
ɍɱɟɛɧɵɣ ɩɥɚɧ [’lán]
ɍɱɟɛɧɹ, ɤɥɚɫ [k’lász]
ɒɤɨɥɚ [s’kalá]
ɨɫɧɨɜɧɚ/ɡɚɱɚɬɨɱɧɚ [asznav’ná]
ɫɟɪɟɞɧɹ [sze’rednyá]
ɩɪɨɮɟɫɿɨɧɚɥɧɚ [prafeszia’nályná]
ɜɵɫɨɤ ɚ [vé’szaká]
ɜɟɱɟɪɧɹ [ve’csernyá]
ɟɤɫɬɟɪɧɚ [eksz’terná]
ɧɟɞʀɥɹɲɧɹ [negyi’lyásnyá]
ɒɤɨɥɤɚ [s’kolká]
ɒɤɨɥɤɚ(ɞʀɬɫɶɤɚ)
ɒɤɨɥɚɪɶ/-ɤɚ [ska’láry]
ɒɤɨɥɤɚɪɶ/-ɤɚ [skol’káryká]
ɒɤɨɥɢɬɢ [ska’lété]
ɒɤɨɥɨɜɚɧɵɣ [skal’kavánéj]
ɒɤɨɥɚɪɫɶɤɵɣ [skal’kárszykéj]
ɒɤɨɥɨɜɚɧɹ [ska’laványá]
ɒɤɨɥɫɬɜo [s’kalsztva]
ɒɤɨɥɵ [s’kalé]
Ʉɥɚɫɚ [k’lászá]
Ʉɥɚɫɚ
ɧɨɬɚ [natá]
ɜɭɡɧɚɱɧɚ [vuznácsná]
ɞɨɛɪɚ [dabrá]
ɩɨɫɟɪɟɞɧɹ [pasze’rednyá]
ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɚ [dasztá’tacsná]
ɨɞɥɢɱɧɚ ɧɨɬɚ [ad’lécsná]
ɨɞɥɢɤɚɲ [adlé’kás]
ɨɞɥɢɱɚɬɢ/-ɫɹ [adlé’csátészyá]
ɨɞɥɢɱɧɨ [ad’lécsna]
ɍ ɤɨɬɪɭ ɤɥɚɫɭ ɯɨɞɢɲ? [u katru klászu chadés]
ɉɟɪɜɚɤ/-ɱɤɚ [per’vák]
ɉɟɪɜɨɤɥɚɫɧɢɤ/-ɰɹ
ɉɟɪɜɨɤɥɚɫɧɵɣ [pervak’lásznék]
ɉɟɪɜɨɤɭɪɫɧɢɤ/-ɰɹ [perva’kursznék]
ɍ ɩɟɪɜɢɧɭ [u per’vénu]
ȼɬɨ ɧɟ ɩɟɪɜɢɧɚ
ɉɟɪɜɨ [perva]
Ɇɚɣ ɩɟɪɜɨ
əɤ ɤɚɡɚɧɨ ɩɟɪɜɨ
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oktatás, tanítás
oktató
tankönyv
tanmenet
tanterem
Iskola
általános
közép/gimnázium
szakközép
felsĘfokú
esti
levelezĘ
vasárnapi
faiskola
óvoda
iskolás fiú (lány)
óvodás fiú (lány)
tanít
tanult
tanulói
oktatás
általános és középfokú oktatás
iskoláim/végzettségem
osztályterem
osztály, évfolyam általános
és középiskolában
osztályzat
jeles
jó
közepes
elégséges
jeles jegy
jeles tanuló
megkülönböztet, különbözik
kitĦnĘen
Hányadik osztályba jársz?
elsĘszülött fiú, lány
elsĘosztályos tanulófiú, tanulólány
elsĘ osztályú, kiváló, remek
elsĘéves egyetemi, fĘiskolai hallgató
elĘször
nem elĘször
elĘbb
mindenek elĘtt
ahogyan azt fentebb említettük

E

ɋɟɪɜɭɫ, Ⱥɧɞɪɿɸ!

Ɍɜɨɹ ɫɟɫɬɪɚ ȱɪɢɧɚ ɩɨɩɪɨɫɢɥɚ ɧɹ ɧɚɩɢɫɚɬɢ ɩɚɪɭ ɲɨɪɢɤɭɜ ɩɪɨ ɧɚɭɱɨɜɚɧɹ
ɪɭɫɢɧɫɶɤɨɝɨ ɹɡɵɤɚ ɭ ɦɨɸɣ ɛɵɜɲɭɣ ɲɤɨɥʀ ɭ Ʉɨɦɥɨɜɲɰʀ. Ɇɧɨɝɿ ɪɨɤɵ ɤɨɪɿɧɧʀ
Ɋɭɫɢɧɵ, ʉɪɟɤɨɤɚɬɨɥɢɤɵ Ʉɨɦɥɨɜɲɤɵ ɫɨɤɨɬɢɥɢ ɧɚɲɿ ɞɚɜɧʀ ɫɨɯɬɚɲɿ ɢ
ɦɚɬɟɪɢɧɫɶɤɵɣ ɹɡɵɤ. ɉɚɦɧɹɬɤɵ ɠɵɜɨɬɚ Ɋɭɫɢɧɭɜ ɧɚɲɨɝɨ ɫɟɥɚ ɦɨɠ ɩɨɛɡɟɪɚɬɢ ɭ
ɏɵɠɿ–ɦɭɡɟɣɨɜɢ. ɇɚ ɿɧɿɰɿɚɬɢɜɭ ɩɚɧɚ ɦɟɪɚ Ʉɨɦɥɨɜɲɤɵ ɭ ɫɟɩɬɟɦɛɪɿ 2004-ɝɨ
ɪɨɤɚ ɡɚɱɚɜ ɮɭɧʉɨɜɚɬɢ Ʉɨɦɥɨɜɲɫɶɤɵɣ Ɋɭɫɢɧɫɶɤɵɣ ȼɫɟɨɛɭɱɚɸɱɵɣ ɐɟɧɬɟɪ.
ɋɢɦ ɡɚɱɚɥɨ ɫɹ ɲɤɨɥɨɜɚɧɹ ɪɭɫɢɧɫɶɤɨɝɨ ɹɡɵɤɚ ɢ ɧɚɪɨɞɨɩɢɫɚ ɩɪɨ 15 ɲɤɨɥɚɪɸɜ
ɨɫɧɨɜɧɨʀ ɲɤɨɥɵ ɢ 18 ɲɤɨɥɤɚɪɸɜ ɡɚɯɨɪɨɧɤɵ. ɂɳɢ ɭ ɞʀɬɫɶɤɭɣ ɲɤɨɥɰʀ ɧɚɭɱɢɥɢ
ɫɶɦɟ ɫɹ ɨɞ ɩɚɧʀ ȿɞɿɬɵ ɪɭɫɢɧɫɶɤɿ ɫɩɿɜɚɧɤɵ ɢ ɫɬɢɯɵ, ɤɨɥɹɞɤɵ, ɛɚɜɤɵ. Ʉɚɠɞɵɣ
ɬɵɠɞɟɧɶ ɢɡ ɪɚɞɨɫɬɺɜ ɱɟɤɚɥɢ ɫɶɦɟ ɜɬɨɪɨɤ – ɞɟɧɶ, ɤɨɥɢ ɦɚɥɢ ɫɶɦɟ ɱɨɬɵɪɢ
ɝɨɞɢɧɵ ɪɭɫɢɧɫɶɤɨɝɨ ɹɡɵɤɚ ɢ ɞɜɿ ɝɨɞɢɧɵ ɧɚɪɨɞɨɩɢɫɚ. ɇɚɲɚ ɭɱɢɬɟɥɶɤɚ ɛɵɥɚ
ɫɩɨɤɭɣɧɚ, ɜɟɫɟɥɚ, ɦɭɞɪɚ ɢ ɩɪɢɥʀɠɧɚ. ɇɚ ɝɨɞɢɧɚɯ ɦɚɬɟɪɢɧɫɶɤɨɝɨ ɹɡɵɤɚ ɧɚɲɚ
ɭɱɢɬɟɥɶɤɚ ɩɚɧʀ Ɇɚɪɿɹ ɧɚɭɱɢɥɚ ɧɚɫ ɱɢɬɚɬɢ ɢ ɩɢɫɚɬɢ, ɝɪɚɥɢ ɫɶɦɟ ɜɟɫɟɥʀ ɢɝɪɵ,
ɫɩɿɜɚɥɢ ɫɶɦɟ ɤɨɦɥɨɜɲɫɶɤɿ ɫɩɿɜɚɧɤɵ, ɬɚɧɰɺɜɚɥɢ ɫɶɦɟ ɧɚɲɿ ɧɚɪɨɞɧʀ ɬɚɧɰʀ.
ɋɬɢɯɵ, ɬɚɧɰʀ ɢ ɫɩɿɜɚɧɤɵ ɩɪɢɥɚɞɢɥɚ ɧɚɦ ɧɚɲɚ ɭɱɢɬɟɥɶɤɚ. ɇɟ ɛɵɥɨ ɧɚ ɫɟɥʀ ɫɹɬɚ
ɛɟɡ ɧɚɲɨʀ ɩɪɨʉɪɚɦɵ! Ȼɭɞɨɜɥɹ ɲɤɨɥɵ ɫɬɚɪɟɧɶɤɚ, ɚɣɛɨ ɦɵ ɭ ɧɸɣ ɱɭɥɢ ɫɶɦɟ ɫɹ,
ɝɢ ɞɨɦɚ, ɛɨ ɦɚɥɢ ɫɶɦɟ ɭ ɧɚɲɭɣ ɤɥɚɫʀ ɦɨɞɟɪɧʀ ɫɬɨɥɵ ɢ ɫɬɭɥɶɰʀ, ɫɬɟɥɚɠɿɸ ɧɚ
ɤɧɢɠɤɵ, ɧɚɞ ɬɚɛɥɨɜ – ɪɭɫɢɧɫɶɤɵɣ ɢ ɦɚɞɹɪɫɶɤɵɣ ɩɪɚɩɨɪ, ɢɡ ɞɜɨɯ ɛɨɤɭɜ ɭ
ɪɚɦɤɚɯ – ɝɿɦɧɵ. ɇɚ ɫɬʀɧɚɯ ɛɵɥɨ ɦɧɨɝɨ ɮɨɬɨʉɪɚɮɿɣ ɢ ɧɚɲɵɯ ɪɢɫɭɧɤɭɜ ɢɡ
ɹɡɵɤɨɜɨɝɨ ɬɚɛɨɪɚ ɭ Ȼɚɥɚɬɨɧɫɟɩɟɡɞʀ ɢ Ʉɨɦɥɨɜɲɰʀ, ɧɚ ɨɛɥɚɤɚɯ ɮɚɣɧʀ ɮɿɪɝɚɧɤɵ
ɢ ɭɫɹɞɵ ɤɨɫɢɰʀ. ɇɟɞɚɜɧɨ ɭ ɧɚɲɭɣ ɲɤɨɥʀ, ɞɹɤɭɜɭɱɢ ɩɨɦɨɱɢ ɨɛɵɜɚɬɟɥɸɜ ɫɟɥɚ,
ɛɵɜ ɨɫɧɨɜɚɧɵɣ ɦɭɡɟɣ, ɞɟ ɱɚɫɬɨ ɬɪɢɦɥɸɬɶ ɝɨɞɢɧɢ ɧɚɪɨɞɨɩɢɫɚ. ɇɚɲɚ ɛɵɜɲɚ
ɭɱɢɬɟɥɶɤɚ ɩɚɧʀ Ɇɚɪɿɹ ɢ ɞɧɟɲɧʀɦ ɲɤɨɥɚɪɹɦ ɭɱɢɬɶ ɫɨɯɬɚɲɿ ɤɨɦɥɨɜɲɫɶɤɨʀ
ɫɜɚɥɶɛɵ, ɤɪɟɫɬɢɧ, ɩɪɹɯɵ, ɮɚɪɲɚɧʉɭɜ. ʈɪɟɤɨɤɚɬɨɥɢɰɶɤɚ ɨɛɳɢɧɚ Ʉɨɦɥɨɜɲɤɵ
ɞɭɠɟ ɝɨɪɞɚ ɧɚ ɫɜɨʀ ɛɟɬɥɟɝɟɦɟɲɿ. Ɉɧɢ ɭɠɟ 3 ɪɨɤɵ ɛɚɜɥɹɬɶ ɛɟɬɥɟɝɟɦɫɶɤɿ ɢɝɪɵ ɢ
ɜɽɞɧɨ ɢɡ ɞɨɪɨɫɬɥɵɦɚ ɧɚ ɋɹɬɵɣ ȼɟɱɚɪ, ɤɨɥɹɞɭɜɭɱɢ ɢɞɭɬɶ ɭ ɰɟɪɶɤɨɜ ɧɚ ȼɟɥɢɤɭ
ɋɥɭɠɛɭ. ɋɹɬɤɨɜɿ ɬɪɚɞɿɰɿɣɧʀ ɲɚɬɹ ɞʀɬɺɦ ɡɨɲɢɥɢ ɫɬɚɪɲɿ ɠɨɧɵ, ɪɨɞɢɱɿ,
ɞɢɪɟɤɬɨɪɤɚ ɢ ɭɱɢɬɟɥɶɤɵ ɲɤɨɥɵ ɧɚ ɞɨɛɵɬʀ ɧɚ ɤɨɧɤɭɪɫʀ ɝɪɨɲɿ. ɇɚɞʀɜɭ ɫɹ, ɠɟ
ɫɟɫʀ ɩɚɪɭ ɲɨɪɢɤɭɜ ɩɨɦɨɠɭɬɶ Ɍɢ ɭ ɧɚɩɢɫɚɧʀ ɪɨɛɨɬɵ.
Ʉɨɦɥɨɜɲɤɚ, 14-ɝɨ ɹɧɭɚɪɚ 2010.
Ⱦɨ ɫɬɪɿɱɿ:
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Szavak és kifejezések
ȿɞɿɬɚ [editá]
Ɇɚɪɿɹ [márijá]
ɒɨɪ/-ɵ [sar]
ɞɧɺɜɧɵɣ ɲɨɪ [d’nyavnéj sar]
ɡɚ ɲɨɪɨɦ [zá ’saram]
ɧɚ ɤɨɝɨ ɲɨɪ? [ná kaha sar]
ɩɨɡɚ ɲɨɪɨɦ [pazá saram]
ɧɚɭɱɢɬɢ ɤɨɝɨ ɧɚ ɲɨɪ
[náu’csété kaha zá sar]
ɞɚɬɢ ɜɲɵɬɤɨɦɭ ɲɨɪ [dáté v’sétkomu sar]
ɇɚɪɨɞɨɩɢɫ/ɟɬɧɨʉɪɚɮɿɹ [nára’dapész]
ɋɨɯɪɚɧɹɬɢ [szachrá’nyáté]
ɋɨɯɬɚɲ/-ɿ [szach’tás]
ɋɨɤɨɬɢɬɢ [szakatété]
ɋɨɤɨɱɟɧɹ ɤɨɠɿ/ɜɨɥɨɫɹ
[sza’kacsenyá kozsi/voloszyá]
Ɍɪɢɦɚɬɢ [t’rémáté]
ɇɟ ɬɪɢɦɚɥɨ ɞɨɜɝɨ [ne trémála dovha]
Ɍɪɢɦɚɬɢ ɨɛɵɱɚɣ [t’rémáté a’bécsáj]
Ɍɪɢɦɚɬɢ ɫɹ [t’rémájeszyá]
Ɍɪɢɦɚɧɹ ɤɨɧɬɚɤɬɭɜ, ɬɪɚɞɿɰɿɣ
[t’rémányá kan’táktuv/trádicij]
Ɏɭɧʉɨɜɚɬɢ [funga’váté]
Ɏɭɧʉɨɜɚɧɹ [fungaványá]
Ɉɛɵɜɚɬɟɥɶ/-ʀ [abé’vátely]
Ɇɟɪ [mer]
ȼɫɟɨɛɭɱɚɸɱɵɣ [vszeabu’csájucséj]
ɐɟɧɬɟɪ/-ɵ [centr]
Ɏɚɪɲɚɧʉɵ /ɦɚɫɥɟɧɢɰɹ [fár’sángé]
ɂɝɪɚɬɢ [éh’ráté]
ɂɝɪɚɬɢ ɫɹ [éh’rátészyá]
ɂɝɪɨɜɢɳɟ/-ɚ [éh’ravéscse]
Ⱦʀɬɫɶɤɨɣ ɢɝɪɨɜɢɳɟ [gyitszykaj éh’ravéscse]
Ʉɨɧɤɭɪɫ/-ɵ [kankursz]
Ɂɨɲɢɬɢ [za’sété]
ɉɨɲɢɬɢ [pa’sété]
Ȼɟɬɥɟɝɟɦɟɲɿ [betleheme’si]
ȼɿɮɥɟɽɦ [vifl’jem]
ɋɹɬɤɨɜɿ [szyátkovi]
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Edit
Mária
sor (könyvben, üzletben)
napirend
sorban
Ki következik a sorban?
soron kívül
rendre taníti valakit
mindent rendbe tesz
népismeret
Ęriz, megĘriz
szokás/-ok
vigyáz, kímél, megóv, ápol
a bĘr és a haj ápolása
tart
nem tartott sokáig
Ęrzi a hagyományt
tartja magát (nem tört meg)
a kapcsolatok és a hagyományok
fenntartása
mĦködik
mĦködés
lakos/-ok
polgármester
általános
központ/-ok
farsang
játszik (hangszeren), táncol
játszik (babával, játékszerekkel)
sportpálya
játszótér
pályázat/-ok
varr
megvarr, varrogat
betlehemesek
Betlehem
ünnepi

Ɋɨɫɩɢɫ/-ɵ [rasz’pész]
Ɋɨɫɩɢɫɚɬɢ [raszpé’száté]
Ɋɨɫɩɨɪɹɞɨɤ ɝɨɞɢɧ [rasz’paryádak hadén]
Ȼɭɞɨɜɥɹ/-ʀ [bu’davlyá]
Ȼɭɞɨɜɚɬɢ [buda’váté]
Ⱥɣɛɨ [ájba]
Ƚɢ [hé]
ɋɬɨɥɟɰɶ/ɫɬɭɥɶɰʀ [szta’lécy)
ɋɬɭɥ/ɫɬɨɥɵ [sz’tul]
ɋɬɨɥɚɠɿɹ/-ʀ [szta’lázsijá]
Ɍɚɛɥɚ/-ɵ [táblá]
Ƚɿɧɠɿɛɚɛɚ [hinzsibábá]
Ƚɟɪɛ [herb]
Ƚɿɦɧ/-ɵ [himn]
Ɏɨɬɨʉɪɚɮɿɹ/-ʀ [fatag’ráfijá]
Ɏɨɬɨʉɪɚɮɨɜɚɬɢ [fatagráfa’váté]
Ɋɢɫɭɧɨɤ/-ɧɤɵ [ré’szunak]
Ɋɢɫɨɜɚɬɢ [résza’váté]
Ɏɿɪɝɚɧɤɚ/-ɤɵ [firhánká]
Ʉɨɫɢɰɹ/-ɰʀ, ɱɿɱɤɚ/-ɵ [ka’szécyá, csicská]
ɋɩɿɜɚɧɤɚ/-ɧɤɵ [sz’pivánká]
ɋɩɿɜɚɬɢ [szpi’váté]
Ɍɚɧɟɰɶ/-ɰʀ [tánecy]
ɲɨɪɨɜɵɣ ɬɚɧɟɰɶ [sa’ravéj tánecy]
ɞɢɪɟɤɬɨɪ/-ɵ, ɞɢɪɟɤɬɨɪɤɚ/-ɵ [dé’rektar/-ká]
ɭɱɢɬɟɥɶ/-ʀ, ɭɱɢɬɟɥɶɤɚ/-ɵ [u’csétely, -ká]
ɞɨɛɵɬɢ [da’bété]
ɞɨɛɵɬɢ ɩɨɛɿɞɭ [da’bété pa’bidu]
ɞɨɛɵɬɨɤ [da’bétak]
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kiírás (pályázaté)
pályázatot kiír, díszít,
aprólékosan elmesél
órarend
épület/-ek
épít
de
mint
szék, székek
asztal/-ok
polc/-ok
tábla/-ák
Boszorkány
címer
himnusz/-ok
fénykép/-ek
fényképez
rajz /rajzok
rajzol
függöny/-ök
virág/-ok
ének/-ek
énekel
tánc/táncok
menyasszonyi tánc
igazgató/igazgatónĘ
tanító/tanítónĘ
szerez, elér
gyĘz
siker

E

Ⱦɨɪɨɝɚ ȱɪɢɧɤɨ!

Ⱦɭɠɟ ɪɚɞɭɸ ɫɹ, ɠɟ Ɍɵ ɡɚ ɦɟɧɟ ɧɟ ɡɚɛɵɥɚ ɢ ɜɞɹɱɧɨ ɧɚɩɢɲɭ Ɍɢ ɡɚ ɫɜɨɸ
ɲɤɨɥɭ. ɍ Ɇɭɱɨɧʀ Ɋɭɫɢɧɵ ɠɵɸɬɶ ɭɠɟ ɨɞ 1730 ɪɨɤɚ ɢ ɞɧɟɫɶ ɫɨɤɨɬɹɬɶ ɫɜɨʀ
ɬɪɚɞɿɰɿʀ ɢ ɬɪɢɦɥɸɬɶ ʉɪɟɤɨɤɚɬɨɥɢɰɶɤɿ ɫɹɬɚ. ɇɚ ɜɫɸ ɧɚɲɭ ɨɬɰɸɡɧɢɧɭ ɡɧɚɦɵɣ
Ɇɭɡɟɣ ɜɭɲɵɜɚɧɹ ɢ ɠɭɧɫɶɤɵɣ ɮɨɥɤɥɨɪɧɵɣ ɜɨɤɚɥɧɵɣ ɚɧɫɚɦɛɥ „ɑɟɪɥɟɧɚ
ɪɭɠɚ”. ɋɺɝɨ ɪɨɤɚ ɭ ɦɭɱɨɧɶɫɶɤɭɣ ɧɚɱɚɥɧɭɣ ɲɤɨɥʀ 200 ɭɱɟɧɢɤɭɜ ɡɚɱɚɥɨ
ɲɤɨɥɧɵɣ ɪɭɤ. ɂɡ ɧɢɯ ɭ ɬɪɺɯ ʉɪɭɩɚɯ 44 ɭɱɟɧɢɤɭɜ ɭɱɢɬɶɫɹ ɩɨ ɪɭɫɢɧɫɶɤɵ.
Ɇɚɣɦɧɨɝɨ, ɞɟɜɹɬɧɚɞɰɹɬɟɪɨ ʀɯ ɭ ɜɨɫɶɦɭɣ ɤɥɚɫʀ, ɞɜɚɧɚɞɰɹɬɟɪɨ ɭ ɫɟɦɭɣ ɢ
ɬɪɢɧɚɞɰɹɬɟɪɨ ɭ ɩɹɬɭɣ. ə ɭɱɭ ɫɹ ɭ ɫɟɦɭɣ ɤɥɚɫʀ. ɍ ɦɨɸɣ ɤɥɚɫʀ ɫɿɦ ɞʀɜɨɤ ɢ ɩɹɬɶ
ɯɥɨɩɰɸɜ. Ɇɵ ɦɚɽɦɟ 2 ɝɨɞɢɧɵ ɪɭɫɢɧɫɶɤɨɝɨ ɹɡɵɤɚ ɧɚ ɬɵɠɞɟɧɶ. ɉɚɧʀ ȼɚɪɜɚɪɚ
ɧɚɭɱɢɥɚ ɧɚc ɪɭɫɢɧɫɶɤɿ ɛɭɤɜɵ, ɨɧɢ ɧɚɦ ɞɭɠɟ ɥɸɛɢɥɢ ɫɹ, ɛɨ ɤɢɪɢɥɫɶɤɟ ɩɢɫɚɧɹ
ɛɵɥo ɩɪɨ ɧɚɫ ɧɨɜɢɡɧɨɜ. ɉɨ ɪɨɤɨɜɢ ɦɵ ɡɚɱɚɥɢ ɱɢɬɚɬɢ ɢ ɩɢɫɚɬɢ, ɚ ɩɚɤ ɭɱɢɥɢ
ɫɶɦɟ ɫɹ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɬɢ ɧɚɲɭ ɪɨɞɢɧɭ, ɜɭɩɨɡɢɪ ɥɸɞɟɣ. ɑɚɫɬɨ ɛɚɜɢɦɟ ɫɿɬɭɚɰɿʀ ɢ
ɭɩɪɚɠɧɹɽɦɟ ɞɿɚɥɨʉɵ, ɝɨɞɢɧɵ ɦɢɧɚɸɬɶ ɜɟɫɟɥɨ ɢ ɫɤɨɪɨ. ɉɚɧʀ Ȼɨɪɿɤɚ – ɦɵ ɫɹɤ
ɤɥɢɱɟɦɟ ɧɚɲɭ ɭɱɢɬɟɥɶɤɭ, ɫɬɪɨɝɚ, ɩɪɚɜɞɢɜɚ ɢ ɫɟɪɿɨɡɧɚ, ɚɣɛɨ ɳɢɪɚ ɢ
ɞɨɛɪɨɞɹɱɧɚ. Ɉɧɚ ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɶ ɧɚɲɨɜ ɪɭɫɢɧɫɶɤɨɜ ɮɨɥɤɥɨɪɧɨɜ ɬɚɧɰɨɲɫɶɤɨɜ
ʉɪɭɩɨɜ ɢ ɩɥɚɧɭɽ ɤɨɪɟɨʉɪɚɮɿɸ ɧɨɜɵɯ ɬɚɧɰɸɜ. ɍɠɟ ɦɧɨɝɨ ɦɿɫɹɰɸɜ ɧɚɲɭ ɲɤɨɥɭ
ɩɟɪɟɛɭɞɨɜɭɸɬɶ. ɉɚɧʀ ɞɢɪɟɤɬɨɪɤɚ ɲɤɨɥɵ ɢ ɩɚɧ ɦɟɪ Ɇɭɱɨɧɹ ɧɚɞʀɜɭɬɶ ɫɹ, ɲɬɨ
ɛɭɞɭɱɨɝɨ ɪɨɤɚ ɭ ɧɨɜɭɣ ɲɤɨɥʀ ɦɨɠɟɦɟ ɦɚɬɢ ɫɜɨɸ ɪɭɫɢɧɫɶɤɭ ɤɥɚɫɭ. Ɍɟɩɟɪɶ ɦɵ
ɡɛɟɪɚɽɦɟ ɭɤɪɚɲɟɧɹ ɩɪɨ ɤɥɚɫɭ, ɚ ɧɨɜɿ ɫɬɨɥɵ, ɫɬɭɥɶɰʀ, ɫɤɪɵɧʀ ɢ ɤɨɦɩɸɬɟɪɵ ɞɚɽ
ɲɤɨɥɚ.
Ȼɭɞɭɱɨɝɨ ɪɨɤɚ ɫɤɨɧɱɭ ɲɤɨɥɭ ɢ ɯɨɱɭ ɭɱɢɬɢ ɫɹ ɭ Ƚɨɣɞɭɞɨɪɨʉɫɶɤɭɣ
ɰɟɪɶɤɨɜɧɭɣ ʉɪɟɤɨɤɚɬɨɥɢɰɶɤɭɣ ʈɿɦɧɚɡɿʀ. ɍ ɥʀɬʀ ɭ ɋɟɩɟɡɞɫɶɤɨɦɭ ɹɡɵɤɨɜɭɦ
ɬɚɛɨɪɿ ɬɵ ɩɪɢɤɚɡɨɜɚɥɚ ɦɢ ɡɚ ʉɿɦɧɚɡɿɸ ɢ ɹɤ ɢɦ ɫɹ ɜɟɪɧɭɥɚ ɞɨɦɭ, ɧɚɪɚɡ
ɩɨɛɡɟɪɚɥɚ-ɦ ɩo Iɧɬɟɪɧaɬʀ ɫɚɣɬ ʉɿɦɧɚɡɿʀ, ɜɭɞɤɵ ɩɨ ɪɟʉɿɫɬɪɚɰɿʀ ɞɭɫɬɚɥɚ-ɦ
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸ. ɍɠɟ ɥɟɞɜɵ ɱɟɤɚɦ, ɨɛɵ ɡɚɱɚɬɢ ɧɚɭɱɟɧɹ ɭ ʉɿɦɧɚɡɿʀ ɢ ɫɬɪɿɬɢɬɢ ɫɹ ɢɡ
ɬɨɛɨɜ. Ɍɚɤ ɛɭɞɭ ɦɚɬɢ ɫɬɚɪɲɭ ɩɪɢɹɬɟɥɶɤɭ, ɤɨɬɪɚ ɩɚɤ ɦɢ ɭ ɦɧɨɝɭɦ ɦɨɠɟ
ɩɨɦɨɱɢ.
Ɇɭɱɨɧɶ, 29 ɹɧɭɚɪɚ 2010.
ɐɿɥɭɸ: Ɉɥɟɧɚ.
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ȱɪɢɧɚ/ȱɪɢɧɤɚ [I’réná, I’rénká]
Ɉɥɟɧɚ/Ɉɥɟɧɤɚ [A’lená, A’lenká]
ȼɚɪɜɚɪɚ [Vár’várá]
Ɇɭɡɟɣ [mu’zej]
Ɉɬɰɸɡɧɢɧɚ [út’cyuznéná]
ɑɟɪɥɟɧɚ ɪɭɠɚ [cse’lená ruzsá]
ɑɟɪɥɟɧɚ ɲɚɩɨɱɤɚ [Cser’lená sápacská]
ȼɭɲɵɜɚɧɹ [vu’séványá]
ȼɭɲɵɜɚɬɢ [vusé’váté]
ȼɭɲɵɜɚɱɤɚ [vusé’vácská]
Ɂɧɚɦɵɣ [z’náméj]
ȼɨɤɚɥɧɵɣ [va’kálnéj]
Ⱥɧɫɚɦɛɥ [án’számbl]
ɋɿɬɭɚɰɿɹ/-ʀ [szitu’ácijá]
Ⱦɿɚɥɨʉ/-ɵ [diá’lag]
əɤ [ják]
ȼɭɞɤɵ/ɜɨɬɤɵ [vudké]
ȱɧɮɨɪɦɚɰɿɹ [infar’mácijá]
ɍɠɟ ɥɟɞɜɵ [u’zse ledvé]
ɉɚɤ [pák]
ȼɟɠɛɚ/ɭɩɪɚɠɧɟɧɹ [vezsbá/ up’rázsnenyá]
ȼɟɠɛɚɧɤɚ/ɡɨɲɢɬ/-ɵ [vezsbánká/ zasét]
ȼɟɠɛɚɬɢ/ɭɩɪɚɠɧɹɬɢ ɫɹ
[vezsbáté/ uprázs’nyátészyá]
Ɂɚɜɞɚɧɹ/ɡɚɞɚɱɚ [závdányá, zá’dácsá]
Ɂɚɜɞɚɧɵɣ [závdánéj]
Ɂɚɜɞɚɬɢ [záv’dáté]
Ɍɜɭɪ/-ɵ [t’vur]
Ⱦɢɤɬɚɧɬ/-ɵ [dék’tánt]
ɉɢɫɶɦɨɜɵɣ/-ɚ,-ɨɽ [pészy’mavéj]
ɍɫɬɧɵɣ/-ɚ,-ɨ [usznéj]
ɂɡ ɩɚɦɧɹɬɢ [éz pámyáté]
ɉɚɦɧɹɬɶ [pámnyáty]
ɉɚɦɧɹɬɤɚ/-ɵ [pám’nyátká]
ɉɚɦɧɹɬɚɬɢ [pámnyá’táté]
Ȼɭɤɜɚ/-ɵ [bukvá, -é]
Ʌɿɧɿɹ/-ʀ [linijá]
Ⱦɧɺɜɧɢɤ/-ɵ [d’nyavnék, dnyavné’ké]



Irén, Irénke
Ilona, Ilonka
Borbála
múzeum
haza
piros rózsa
Piroska (mesében)
hímzés, kivarrás
hímez, kivarr
hímzĘ
híres, ismert
ének
együttes
szituációs gyakorlatok
párbeszéd
amint
honnan
információ, tájékoztatás
már alig
majd
gyakorlat (iskolai)
gyakorló füzet
gyakorol
feladat
feladott
felad (házi feladatot)
fogalmazás, fogalmazások
tollbamondás
írásbeli
szóbeli
kívülrĘl/ emlékezetbĘl
emlék, emlékezet
emlék (személyes, történelmi)
emlékezik
betĦ, betĦk
sor
napló, naplók
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ɒɤɨɥɚɪɫɶɤɵɣ ɞɧɺɜɧɢɤ
[ska’lárszykéj d’nyavnék]
ɤɥɚɫɧɵɣ ɞɧɺɜɧɢɤ/ɠɭɪɧɚɥ [klász’néj d’nyavnék]
Ʉɥɚɫɧɵɣ ɧɚɫɬɚɜɧɢɤ [klész’néj nász’távnék]
ɍɱɟɛɧɵɣ ɩɥɚɧ [u’csebnéj plán]
ɍɱɟɛɧɢɤ/-ɵ [u’csebnék]
ɒɤɨɥɧɚ ɩɪɨʉɪɚɦɚ [s’kalná prag’rámá]
ɒɤɨɥɧɚ ɨɥɿɦɩɿɚɞɚ [s’kalná olim’piádá]
Ɍɚɛɟɥɚ ɭɫɩɿɲɧɨɫɬʀ [tá’belá usz’pisnasztyi]
Ɉɰɿɧɤɚ, ɨɰɿɧɟɧɹ [a’cinká, a’cinenyá]
ɉɟɪɨ/-a [pera]
ɐɟɪɭɡɚ/-ɵ [ce’ruzá]
ʈɭɦiɤɚ, ʉɭɦɚ [gumiká, gumá]
Ʌɿɧɿɣɤɚ/-ɵ [li’nijká]
Ƚɨɬɨɜɚɥɧɹ/-ʀ [hata’válynyá]
Ʉɚɥɤɭɥɚɬɨɪ/ɤɚɥɤɭɥɚɱɤɚ [kálku’látar, kálku’lácská]
Ɋɨɫɩɢɫ ɝɨɞɢɧ [raszpész hadén]
Ⱥɪɿɬɦɟɬɢɤɚ [áritmetéká]
Ɇɚɬɟɦɚɬɢɤɚ [máte’mátéká]
ȱɫɬɨɪɿɹ [isz’tarijá]
ʈɟɨʉɪɚɮɿɹ [geag’ráfijá]
ɏɟɦɿɹ [chemijá]
Ɏɿɡɢɤɚ [fiziká]
Ȼɿɨɥɨʉɿɹ [bia’lagijá]
ɉɪɢɪɨɞɨɩɢɫ [prérada’pész]
Ɇɚɞɹɪɫɶɤɵɣ ɹɡɵɤ [má’gyárszykéj já’zék]
Ɇɚɞɹɪɫɶɤɚ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɚ [má’gyárszyká lyiterá’turá]
Ȼɨɠɟ ɫɥɨɜɨ [bazse szlava]
ɂɧɨɫɬɪɚɧɧʀ ɹɡɵɤɵ [énasz’tránnyi jázé’ké]
Ⱥɧʉɥɿɣɫɶɤɵɣ ɹɡɵɤ [áng’lyjszykéj já’zék]
ɇʀɦɟɰɶɤɵɣ ɹɡɵɤ [nyi’mecykéj já’zék]
Ʉɨɦɩɸɬɟɪɧɚ ɬɟɯɧɢɤɚ [kamp’juterná technéká]
Ɏɿɡɤɭɥɬɭɪɚ [fizkuly’turá]
Ʉɢɪɢɥɢɰɹ/ɤɢɪɢɥɤɚ [ké’rélécyá]
ɇɨɜɢɡɧɚ [na’vézná]
Ɇɢɧɚɬɢ [mé’náté]
Ɍɚɧɰɺɜɚɥɧɚ ʉɪɭɩɚ [táncya’válná grupá]
ɉɥɚɧɨɜɚɬɢ [plána’váté]
ɏɨɪɟɨʉɪɚɮɿɹ [chareag’ráfijá]
ɉɟɪɟɛɭɞɨɜɨɜɚɬɢ [perebu’davaváté]
ɍɤɪɚɲɟɧɹ [uk’rásenyá]
ɋɤɪɵɧɹ/-ʀ [szk’rényá]
Ⱦɚɜɚɬɢ [dá’váté]
Ʉɨɦɩɸɬɟɪ/-ɵ [kamp’juter]
Ʉɨɦɩɸɬɟɪɧʀ ɢɝɪɵ [kamp’juternyi éhré]
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iskolai napló
osztálynapló
osztályfĘnök
tanmenet, tanterv
tankönyv
iskolai tanulmányi program
iskolai tanulmányi verseny
bizonyítvány
osztályzat
toll
ceruza
radír
vonalzó
körzĘkészlet
számológép
órarend
számtan
matematika
történelem
földrajz
kémia
fizika
biológia
környezet
magyar nyelv
magyar irodalom
hittan
idegen nyelvek
angol nyelv
német nyelv
számítástechnika
testnevelés
cirill betĦk
újdonság
múlik
táncegyüttes
tervez
koreográfia
átépít
díszítés
szekrény
ad
számítógép
számítógépes játékok

Ʉɥɚɜɿɚɬɭɪɚ/-ɵ [kláviá’turá]
Ɇɨɞɟɦ/-ɵ [madem]
ɋɚɣɬ/ɜɟɛ-ɫɚɣɬ/-ɵ [szájt, vebszájt]
Ⱥɞɪɟɫ ɿ-ɦɟɣɥɹ [ádresz i-’mejlyá]
Ȼɥɨʉ/-ʉɵ [blag]
Ʌɨʉɿɧ [lagin]
ɉɚɪɨɥɚ/ɩɚɪɨɥɶ [pá’ralá, pá’raly]
Ɋɟʉɿɫɬɪɚɰɿɹ [regiszt’rácijá]
Ʉɨɦɩɚɤɬɧɵɣ ɞɢɫɤ [kam’páktnéj dészk]
Ⱦɿʉɿɬɚɥɧɵɣ ɜɿɞɟɨɞɢɫɤ [digi’tálynéj videa’dészk]
Ʉɥɿɩ/ɜɿɞɟɨɪɨɥɢɤ [klip, videa’ralék]
Ɇɨɛɿɥɧɵɣ ɬɟɥɟɮɨɧ/ɦɨɛɿɥɤɚ [ma’bilnéj tele’fan/ ma’bilká]
ɇɨɦɟɪ ɬɟɥɟɮɨɧɚ [namer tele’faná]
Ⱥɜɬɨɨɞɩɨɜɿɞɚɱ [ávtaudpavi’dács]
SMS [EsEmEs)

billentyĦzet
modem
honlap
e-mail cím
blog
felhasználói név
jelszó
regisztrálás, bejelentkezés
CD
DVD
videó klip
mobiltelefon
telefonszám
üzenetrögzítĘ
SMS

ȾȱȺɅɈʈɕ – Párbeszédek


- Ⱦɨɛɪɵɣ ɞɟɧɶ, ɞʀɬɢ!
- Ⱦɨɛɪɵɣ ɞɟɧɶ, ɩɚɧʀ ɭɱɢɬɟɥɶɤɨ!
- Ⱥ ɉɚɜɥɨ ɢ ɉɟɬɪɨ ɱɨɦ ɫɢɞɹɬɶ? Ⱥɧɭ ɬɚɤɨɣ ɜɫɬɚɧɶɬɟ, ɯɥɨɩɰʀ!
- Ƀɨɣ, ɩɟɪɟɛɚɱɬɟ ɩɚɧʀ ɭɱɢɬɟɥɶɤɨ, ɦɵ ɫɹ ɬɚɤ ɡɚɝɨɜɨɪɢɥɢ, ɲɬɨ ɧɟ ɜɿɞʀɥɢ ɫɶɦɟ, ɹɤ ɡɚɣɲɥɢ
ɫɶɬɟ ɞɨ ɤɥɚɫɵ.
- ɐɢ ɞɧɟɫɶ ɯɵɛɢɬɶ ɞɚɯɬɨ?
- Ⱥɣɧɨ, ɋɿɞɟɣ Ⱥɧɧɚ ɩɭɲɥɚ ɞɨ ɞɨɯɬɨɪɚ.
- Ɂɚɩɢɲɭ ɭ ɤɥɚɫɧɵɣ ɞɧɺɜɧɢɤ ɢ ɩɨɛɡɟɪɚɸ, ɤɨ ɳɢ ɧɟ ɦɚɽ ɨɰʀɧɤɭ ɡɚ ɫɬɢɯ. Ɇɨɠɟ ɤɨɫɶ ɫɚɦ
ɩɪɢɝɨɥɨɫɢɬɶ ɫɹ ɨɞɩɨɜɿɞɚɬɢ? Ⱥɠ ɧʀɬ, ɫɚɦɚ ɡɚɡɜɿɞɚɸ. ȼɟɪɟɲ Ɂɨɥɬɚɧ, ɩɨɣ, ɛɭɞɶ ɞɨɛɪɵɣ
ɤɭ ɬɚɛɥʀ ɢ ɩɪɢɧɟɫɶ ɫɜɭɣ ɲɤɨɥɹɪɫɶɤɵɣ ɞɧɺɜɧɢɤ. ɍɫɿ ɡɚɩɟɪɥɢ ɤɧɢɠɤɵ, ɫɥɭɯɚɽɦɟ ɢ
ɧɢɱɢɦ ɢɧɲɵɦ ɧɟ ɬɜɨɪɢɦɟ ɫɹ ɢ ɦɚɣɩɟɪɲ, ɧɟ ɲɟɩɱɟɦɟ!
- ɇɨ, ɞʀɬɢ, ɩɨɥɸɛɢɥɨ ɫɹ ɜɚɦ, ɹɤ Ɂɨɥɿ ɨɞɩɨɜɿɞɚɜ? Ɂɭɡɚɧɚ, ɤɚɠɢ, ɛɨ ɬɵ ɫɹ ɩɟɪɜɚ ɝɨɥɨɫɢɥɚ.
- Ⱥɣɧɨ, ɞɭɠɟ ɮɚɣɧɨ, ɫɩɨɤɭɣɧɨ ɢ ɛɟɡ ɯɵɛɵ. ə ɛɵ ɦɭ ɞɚɥɚ ɩɹɬɤɭ
- ɉɪɚɜɞɭ ɦɚɽɲ, Ɂɨɥɿ ɞɭɫɬɚɧɟ ɡɚ ɫɬɢɯ ɩɹɬɤɭ.
- ɉɟɬɪɟ, ɲɬɨ ɬɚɦ ɪɨɛɢɲ? Ⱦɚɣ ɉɚɜɥɨɜɢ ɩɨɤɭɣ, ɧɟ ɡɚɞɢɪɚɣ ɫɹ ɡ ɧɢɦ, ɡɧɚɽɲ, ɠɟ ɛɢɬɤɚ
ɛɭɞɟ ɤɨɧɟɰɶ. Ȼɭɥɲ ɧɟ ɩɭɳɭ ɜɚɫ ɭɽɞɧɨ ɫɢɞʀɬɢ, ɛɨ ɧɟ ɽ ɢɡɡɚ ɜɚɫ ɧɢɹɤɨɝɨ ɯɨɫɧɚ ɢɡ ɬɨʀ
ɝɨɞɢɧɵ!
- ɉɚɧʀ ɭɱɢɬɟɥɶɤɨ, ɦɵ ɭɠɟ ɛɭɞɟɦɟ ɫɩɪɚɜɨɜɚɬɢ ɫɹ, ɧɟ ɛɭɞɟɦɟ ɜɚɦ ɡɚɜɚɠɚɬɢ.
- Ⱦɨɛɪɿ, ɭɜɢɞɢɦɟ ɭ ɫɟɪɟɞɭ. ɍ ɪɨɫɩɢɫɨɜɢ ɝɨɞɢɧ ɞɪɭɝɚ ɝɨɞɢɧɚ – ɪɭɫɢɧɫɶɤɵɣ ɹɡɵɤ.
Ⱦɨɦɚɲɧɹ ɡɚɞɚɱɚ – ɫɤɥɚɫɬɢ ɪɨɞɨɫɬɪɨɦ ɫɜɨɸɣ ɪɨɞɢɧɵ.
- ɍɠɟ ɞɡɜɨɧɹɬɶ! əɤ ɫɤɨɪɨ ɱɚɫ ɦɢɧɭɜ! ȼɫɬɚɧɶɬɟ, ɞʀɬɢ! Ȼɭɞɶɬɟ ɡɞɨɪɨɜɿ!
- ɏɨɞʀɬɶ ɡɞɨɪɨɜɿ!
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ɉɚɜɥɨ
ɉɟɬɪɨ
Ⱥɧɧɚ
Ɂɨɥɬɚɧ
Ɂɭɡɚɧɚ

ɉɨɥɿɤɨ
ɉɢɣɬɟɪɤɟ
Ⱥɧɧɭɲɤɚ
Ɂɨɥɿ
Ɂɭɡɤɚ

Ƀɨɣ, ɩɟɪɟɛɚɱɬɟ, ɩɚɧʀ ɭɱɢɬɟɥɶɤɨ
ɐɢ ɞɧɟɫɶ ɯɵɛɢɬɶ ɞɚɯɬɨ?
ɉɪɢɝɨɥɨɫɢɬɶ ɫɹ ɨɞɩɨɜɿɞɚɬɢ
ɋɚɦɚ ɡɚɡɜɿɞɚɸ
ɍɫɿ ɡɚɩɟɪɥɢ ɤɧɢɠɤɵ
ɇɢɱɢɦ ɢɧɲɵɦ ɧɟ ɬɜɨɪɢɦɟ ɫɹ
Ɇɚɣɩɟɪɲ, ɧɟ ɲɟɩɱɟɦɟ
ɉɟɪɜɚ ɝɨɥɨɫɢɥɚ ɫɹ
Ⱦɚɣ ɩɨɤɭɣ
ɇɟ ɡɚɞɢɪɚɣ ɫɹ ɡ ɧɢɦ
Ȼɢɬɤɚ ɛɭɞɟ ɤɨɧɟɰɶ
Ȼɭɥɲ ɧɟ ɩɭɳɭ
ȼɚɫ ɭɽɞɧɨ ɫɢɞʀɬɢ
Ɇɵ ɭɠɟ ɛɭɞɟɦɟ ɫɩɪɚɜɨɜɚɬɢ ɫɹ
ɇɟ ɛɭɞɟɦɟ ɡɚɜɚɠɚɬɢ
Ȼɭɞɶɬɟ ɡɞɨɪɨɜɿ!
ɏɨɞɿɬɶ ɡɞɨɪɨɜɿ!

Pál
Péter
Anna
Zoltán
Zsuzsanna
Jaj, elnézést kérünk tanárnĘ!
Hiányzik ma valaki?
jelentkezik felelni
én magam szólítom
mindenki bezárta a könyveket
semmi mással nem törĘdünk/ nem foglalkozunk
elĘször is , nem súgunk
elsĘnek jelentkeztél
hagyd békén
ne kezdjél ki vele
verekedés lesz a vége
többé nem engedem
hogy együtt üljetek
mi már jól fogunk viselkedni
nem fogunk zavarni
Viszontlátásra!
Viszontlátásra!
***

- Ƚɟɥɨ, Ɇɨɪɱɿ!
- Cɿɺ, ɀɨɮɿ!
- Ʉɟɥɶɨ ɦɚɲ ɞɧɟɫɶ ɝɨɞɢɧ?
- ɒɿɫɬɶ, ɥɟɦ ɭ ɩɹɬɧɢɰɸ ɦɚɽɦɟ ɩɹɬɶ. Ⱥ ɬɵ?
- ɒɿɫɬɶ, ɩɨɫɥʀɞɧʀ ɞɜɿ – ɮɿɡɤɭɥɬɭɪɚ, ɡɚ ɣɫɟ ɥɸɛɥɸ ɫɟɪɟɞɭ.
- Ⱥ ɲɬɨ ɪɨɛɢɬɟ ɧɚ ɮɿɡɤɭɥɬɭɪɿ?
- ɋɩɟɪɲɭ ɛɿɝɚɽɦɟ ɧɚ ɫɩɨɪɬɢɜɧɭɦ ɢɝɪɢɳɿ, ɩɚɤ ɛɚɜɢɦɟ ɤɨɲɚɪɤɭ ɭ ɡɚɥʀ. Ƚɨɬɨɜɢɦɟ ɫɹ ɤɭ
ɲɤɨɥɧɨɦɭ ɲɚɦɩɿɨɧɚɬɨɜɢ. ə ɩɪɢɝɨɥɨɫɢɥɚ ɫɹ ɧɚ ɛɿɝ ɧɚ 100 ɦɟɬɪɭɜ ɢ ɦɭɲɭ ɭɩɪɚɠɧɹɬɢ
ɫɹ.
- ɍ ɧɚɫ ɭ ɜɬɨɪɨɤ ɝɨɞɢɧɚ ɤɨɦɩɸɬɟɪɧɨʀ ɬɟɯɧɿɤɵ, ɹ ɜɲɵɬɤɭ ɲɤɨɥɧɭ ɪɨɛɨɬɭ ɱɢɧɸ ɧɚ
ɤɨɦɩɸɬɟɪɿ, ɬɨɱɧɨ ɢ ɩɭɞ ɦɢɧɭɬɭ. ɇɚ ɜɟɛɨɜɵɯ ɫɚɣɬɚɯ ɩɨɜɧɨ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ, ɤɨɬɪɿ ɯɨɫɧɭɜɭ
ɤɭ ɩɪɢɝɨɬɨɜɥɟɧɸ ɞɨɦɚɲɧɸɣ ɡɚɞɚɱɿ. Ⱥ ɩɨ ɫɤɨɧɱɟɧɸ ɲɤɨɥɧɵɯ ɡɚɞɚɱ ɛɚɜɥɸ ɫɹ
ɤɨɦɩɸɬɟɪɧɵɦɢ ɢɝɪɚɦɢ.
- ɉɨɦɨɠɟɠ ɦɢ ɧɚɣɬɢ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸ ɡɚ ɛɿɝɨɜɵɣ ɫɩɨɪɬ?
- ɋɿɜɟɲɧɨ, ɩɪɢɣɞɢ ɩɨɩɨɥɭɞɧɸ, ɤɨɥɨ ɬɪɺɯ ɝɨɞɢɧ, ɡɚɪɟʉɿɫɬɪɭɽɦɟ ɫɹ, ɤɭ ɬɨɦɭ ɬɪɟɛɚ
ɡɚɩɢɫɚɬɢ ɧɚ ɤɥɚɜɿɚɬɭɪɿ ɥɨʉɿɧ ɢ ɩɚɪɨɥɶ, ɦɭɣ ɿ-ɦɟɣɥɶ ɢ ɧɚɬɢɫɧɭɬɢ ɧɚ „ ɝɥɹɞɚɬɢ”– ɭ ɬɭɣ
ɦɢɧɭɬʀ ɦɚɽɲ ɭɫɸ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸ.
- Ⱦɹɤɭɸ ɤɪɚɫɧɨ, ɩɨɞɡɜɨɧɸ ɬɢ ɫɩɟɪɟɞ ɬɢɦ, ɹɤ ɛɭɞɭ ɪɭɲɚɬɢ.
- Ɇɚɣ ɫɹ ɮɟɫɬ!
- Ɇɚɣ ɫɹ!
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Ɇɨɪɱɿ
ɀɨɮɿ

Ɇɚɪɿɹ
ɋɨɮɿɹ

Marcsi
Zsófi
***

- ɐɿɥɭɸ ɪɭɱɤɵ, ɛɚɛɤɨ!
- ɋɟɪɜɭɫ, ɉɨɥɿɤɭ! ɒɬɨ ɧɨɜɨɝɨ ɭ ɲɤɨɥʀ?
- Ȼɚɛɤɨ, ɹɤ ɦɨɠɟɬɟ ɬɚɤɨɽ ɡɜɿɞɚɬɢ, ɭɫɟ ɽɞɧɚɤɨ!
- Ⱦɧɟɫɶ ɩɨɧɚɞ ɜɟɱɚɪ ɨɬɟɰɶ ɢ ɦɚɬɢ ɢɞɭɬɶ ɧɚ ɪɨɞɢɬɟɥɶɫɤɵɣ ɡɛɨɪ. ɇɚɞʀɜɭ ɫɹ, ɠɟ
ɩɨɯɜɚɥɢɬɶ ɬɹ ɤɥɚɫɧɵɣ ɧɚɫɬɚɜɧɢɤ ɡɚ ɞɨɛɪɨɽ ɫɩɪɚɜɨɜɚɧɹ ɢ ɩɪɢɥʀɠɧɨɫɬɶ. Ɇɚɥɨ ɦɨɠɟɲ
ɛɚɜɢɬɢ ɫɹ ɧɚ ɤɨɦɩɸɬɟɪɿ, ɚ ɭ ɮɟɪɬɚɥɶ ɧɚ ɫɿɦ ɡɚɱɧɟɲ ɫɹ ɭɱɢɬɢ. Ɇɧɨɝɨ ɦɚɽɲ ɡɚɞɚɱ?
- Ⱦɭɠɟ ɦɧɨɝɨ, ɛɚɛɤɨ, ɞɟ ɽ ɞʀɞɢɤ? Ɇɭɝ ɛɵ ɩɨɦɨɱɢ ɦɢ ɭɱɢɧɢɬɢ ɮɿɡɢɤɭ, ɛɨ ɧɟ ɩɨɪɨɡɭɦɿɜ
ɢɦ ɭɱɨɪɚɲɧɸ ɬɟɦɭ.
- ɑɨɦ ɧɟ ɡɚɡɜɿɞɚɲ ɩɚɧɚ ɭɱɢɬɟɥɹ, ɤɟɞɶ ɧɟ ɪɨɡɭɦɿɽɲ ɦɚɬɟɪɿɚɥ?
- Ȼɨ ɭɠɟ ɫɤɨɧɱɢɥɚ ɫɹ ɝɨɞɢɧɚ. Ɂɚɜɬɨ ɩɨɱɟɤɚɸ ɞʀɞɢɤɚ, ɜɭɧ ɬɚɤ ɩɪɨɫɬɨ ɩɨɹɫɧɢɬɶ, ɲɬɨ ɹ
ɧɚɪɚɡ ɩɨɪɨɡɭɦɿɜɭ. Ɋɚɡ ɧɚɩɢɲɭ ɞɨɦɚɲɧɸ, ɢɳɢ ɢ ɫɬɢɯ ɦɢ ɦɭɫɚɣ ɡɧɚɬɢ ɧɚ ɡɚɜɬɪɚ, ɥɟɦ
ɩɭɡɞɧʀɲɟ ɩɨɛɡɟɪɚɦ ɤɨɦɩɸɬɟɪ, ɦɨɠɟ ɞɚɯɬɨ ɡɚɝɧɚɜ ɦɢ ɿ-ɦɟɣɥɶ?
- Ɍɵ ɧɟ ɯɜɨɪɵɣ? Ʉɨ ɞɧɟɫɶ ɫɿɞɿɜ ɤɨɥɨ ɬɹ? Ⱥɱɢɣ ɧɟ ɉɢɣɬɟɪɤɟ? Ɍɨɝɞɵ ɭɠɟ ɦɢ ɜɲɵɬɤɨ
ɹɫɧɨ, ɧɟ ɦɧɨɝɨ ɪɚɞɨɫɬɢ ɛɭɞɭɬɶ ɫɟʉɿɧɶ ɪɨɞɢɱɿ ɦɚɬɢ ɨɞ ɞɧɟɲɧɺɝɨ ɡɛɨɪɭ.
ɊɈɋɉɂɋ ȽɈȾɂɇ
6 Ⱥ ɤɥɚɫ
Ƚɨɞɢɧɚ

ɉɨɧɟɞʀɥɺɤ

1.

Ɇɚɬɟɦɚɬɢɤɚ

2.

Ɇɚɞɹɪɫɶɤɚ
ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɚ

Ɏɿɡɢɤɚ

Ɋɭɫɢɧɫɶɤɵɣ
ɹɡɵɤ

3.

ɉɪɢɪɨɞɨɩɢɫ

Ɏɿɡɤɭɥɬɭɪɚ

ɋɩɿɜɵ

4.

Ⱥɧʉɥɿɣɫɶɤɵɣ
ɹɡɵɤ
Ʉɨɦɩɸɬɟɪɧɚ
ɬɟɯɧɿɤɚ
ʈɟɨʉɪɚɮɿɹ

Ɋɭɫɢɧɫɶɤɵɣ
ɹɡɵɤ

Ɏɿɡɢɤɚ

Ɇɚɬɟɦɚɬɢɤɚ

Ȼɿɨɥɨʉɿɹ

ɇɚɪɨɞɨɩɢɫ

ȱɫɬɨɪɿɹ

ɉɪɢɪɨɞɨɩɢɫ

Ȼɨɠɟ ɫɥɨɜɨ

5.
6.

ȼɬɨɪɨɤ
Ɇɚɞɹɪɫɶɤɵɣ
ɹɡɵɤ

ɋɟɪɟɞɚ
ɏɟɦɿɹ

(
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ɑɟɬɜɟɪɶ
Ɇɚɞɹɪɫɶɤɚ
ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɚ
Ɏɿɡɢɤɚ
Ⱥɧʉɥɿɣɫɶɤɵɣ
ɹɡɵɤ
Ɇɚɞɹɪɫɶɤɵɣ
ɹɡɵɤ

ɉɹɬɧɢɰɹ
Ɏɿɡɤɭɥɬɭɪɚ
Ʉɨɦɩɸɬɟɪɧɚ
ɬɟɯɧɿɤɚ
Ȼɿɨɥɨʉɿɹ
ɏɟɦɿɹ
ȱɫɬɨɪɿɹ


Ʉɨɥɢ? Ʉɟɞɶ?

ɉɨɧɟɞʀɥɺɤ
hétfĘ

Mikor?
Ɍɵɠɞɟɧɶ/ɬɵɠɞɧʀ hét/hetek
ɍ ɬɵɠɞɧɺɜɢ ɫɿɦ ɞɧɸɜ A hétnek hét napja van
Ⱦɧʀ ɬɵɠɞɧɹ A hét napjai
ȼɬɨɪɨɤ
kedd

ɋɟɪɟɞɚ
szerda

ɑɟɬɜɟɪɶ
csütörtök

Ɇɿɫɹɰɶ/ɦɿɫɹɰʀ
ɍ ɦɿɫɹɰʀ ɬɪɢɞɰɹɬɶ ɜɚɞɶ ɬɪɢɞɰɹɬɶ ɽɞɟɧ ɞɟɧɶ
ɍ ɮɟɛɪɭɚɪɿ ɞɜɚɞɰɹɬɶ ɜɭɫɹɦ ɞɧɸɜ
ɍ ɜɵɫɨɤɨɫɧɨɦɭ ɪɨɰʀ ɮɟɛɪɭɚɪ ɦɚɽ 29 ɞɧɸɜ
ɍ ɦɿɫɹɰʀ ɱɨɬɵɪɢ ɬɵɠɞɧʀ
ɍ ɪɨɰʀ ɞɜɚɧɚɞɰɹɬɶ ɦɿɫɹɰɸɜ
január
február
március
április

əɧɭɚɪ
Ɏɟɛɪɭɚɪ
Ɇɚɪɟɰɶ
Ⱥɩɪɿɥɶ

ɋɭɛɨɬɚ
szombat

ɇɟɞʀɥɹ
vasárnap

hónap/hónapok
A hónap harminc vagy harmincegy napos
A február huszonnyolc napos
SzökĘévben a február 29 napos
Egy hónapban négy hét van
Egy év tizenkét hónapból áll
május
június
július
augusztus

Ɇɚɣ
ɘɧɿɣ
ɘɥɿɣ
Ⱥɜʉɭɫɬ

ɍ ɪɨɰʀ ɦɚɽɦɟ ɱɨɬɵɪɢ ɩɨɪɵ
Ɂɢɦɚ
ɍ ɡɢɦʀ
ȼɟɫɧɚ
ɇɚ ɜɟɫɧʀ
Ʌʀɬɨ
ɍ ɥʀɬʀ
Ɉɫɟɧɶ
ɜɨɫɟɧɢ
Ʉɚɠɞɵɣ ɬɵɠɞɟɧɶ/ɦɿɫɹɰɶ/ɪɭɤ
ɉɟɪɟɞ ɬɵɠɞɧɺɦ/ɦɿɫɹɰɺɦ/ɪɨɤɨɦ
Ɂɚɱɚɬɤɨɦ ɬɵɠɞɧɹ/ɦɿɫɹɰɹ/ɪɨɤɚ
Ʉɭɧɰɺɦ ɬɵɠɞɧɹ/ɦɿɫɹɰɹ/ɪɨɤɚ
Ɂɚ ɬɵɠɞɟɧɶ/ɦɿɫɹɰɶ/ɪɭɤ
Ɉɞ ɞɧɟɫɶ ɡɚ ɬɵɠɞɟɧɶ/ɦɿɫɹɰɶ/ɪɭɤ

ɑɢɣ?

ɉɹɬɧɢɰɹ
péntek

ɋɟɩɬɟɦɛɟɪ
Ɉɤɬɨɜɛɟɪ
ɇɨɜɟɦɛɟɪ
Ⱦɟɰɟɦɛɟɪ

szeptember
október
november
december

Az év négy évszakból áll
tél
télen
tavasz
tavasszal
nyár
nyáron
Ęsz
Ęsszel
hetente/havonta/évente
egy héttel/hónappal/évvel ezelĘtt
a hét/hónap/év elején
a hét/hónap/év végén
egy hét/hónap/év múlva
mához egy hétre/hónapra/évre

Kié?

ɋɜɭɣ/ɫɜɨɹ/ɫɜɨɽ/ɫɜɨʀ
ɋɜɭɣ
ɫɜɨɺɝɨ ɫɜɨɺɦɭ
ɋɜɨɹ
ɫɜɨɸ
ɫɜɨɸɣ
ɋɜɨɽ
ɫɜɨɺɝɨ ɫɜɨɺɦɭ
ɋɜɨʀ
ɫɜɨʀɯ
ɫɜɨʀɦ

ɫɜɨɺɝɨ
ɫɜɨɸ
ɫɜɨɺɝɨ
ɫɜɨʀɯ

ɫɜɨʀɦ
ɫɜɨɺɜ
ɫɜɨʀɦ
ɫɜɨʀɦɢ
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ɧɚ ɫɜɨɸɦ
ɧɚ ɫɜɨɸɣ
ɧɚ ɫɜɨɸɦ
ɧɚ ɫɜɨʀɯ

enyém, sajátom
(férfi)
(nĘ)
(semleges)
(többes szám)

ɒɬɨ ɪɨɛɢɜ? ɒɬɨ ɧɚɣ ɪɨɛɢɬɶ?

Mit csinált? Mit csináljon?

Ȼɚɜɢɬɢ/ɛɚɜɢɬɢ ɫɹ
játszik
ə ɛɚɜɥɸ, ɬɵ ɛɚɜɢɲ, ɜɭɧ/ɨɧɚ/ɨɧɨ ɛɚɜɢɬɶ,
Ȼɚɜɢɜ/ɛɚɜɢɥɚ, ɛɚɜɢɥɢ
ɦɵ ɛɚɜɢɦɟ, ɜɵ ɛɚɜɢɬɟ, ɨɧɢ ɛɚɜɥɹɬɶ
Ȼɚɜ! Ȼɚɜɬɟ!
Ȼɵɬɢ
ə ɽɦ
én vagyok
ɦɵ ɫɶɦɟ
mi vagyunk

van
ɬɵ ɽɫɶ
te vagy
ɜɵ ɫɶɬɟ
ti vagytok

ə/ɬɵ/ɜɭɧ/ɨɧɚ/ɨɧɨ ɛɵɜ/ɛɵɥɚ/ɛɵɥɨ
ɦɵ ɛɵɥɢ ɫɶɦɟ, ɜɵ ɛɵɥɢ ɫɶɬɟ, ɨɧɢ ɛɵɥɢ
Ȼɭɞɶ! Ȼɭɞɶɬɟ!
ə ɛɭɞɭ, ɬɵ ɛɭɞɟɲ, ɜɭɧ/ɨɧɚ/ɨɧɨ ɛɭɞɟ
ɦɵ ɛɭɞɟɦɟ, ɜɵ ɛɭɞɟɬɟ, ɨɧɢ ɛɭɞɭɬɶ

ɜɭɧ/ɨɧɚ/ɨɧɨ ɽ
Ę van
ɨɧɢ ɫɭɬɶ
Ęk vannak
Én voltam, te voltál, Ę volt
Mi voltunk, ti voltatok, Ęk voltak
Légy! Legyetek!
Én leszek, te leszel, Ę lesz
Mi leszünk, ti lesztek, Ęk lesznek

ȼɟɪɬɚɬɢ/ɜɟɪɬɚɬɢ ɫɹ
visszatér, visszaad
ə ɜɟɪɬɚɸ, ɬɵ ɜɟɪɬɚɽɲ, ɜɭɧ/ɨɧɚ /ɨɧɨ ɜɟɪɬɚɽ
ȼɟɪɬɚɜ/ɜɟɪɬɚɥɚ, ɜɟɪɬɚɥɢ
ɦɵ ɜɟɪɬɚɽɦɟ, ɜɵ ɜɟɪɬɚɽɬɟ, ɨɧɢ ɜɟɪɬɚɸɬɶ
ȼɟɪɬɚɣ! ȼɟɪɬɚɣɬɟ!
Ƚɚɫɢɬɢ
ə ɝɚɲɭ, ɬɵ ɝɚɫɢɲ, ɜɭɧ/ɨɧɚ ɝɚɫɢɬɶ,
ɦɵ ɝɚɫɢɦɟ, ɜɵ ɝɚɫɢɬɟ, ɨɧɢ ɝɚɫɹɬɶ

olt (villanyt, tüzet)
Ƚɚɫɢɜ/ɝɚɫɢɥɚ, ɝɚɫɢɥɢ
Ƚɚɫɢ! Ƚɚɫɿɬɶ!

elmehet, el tud menni
Ƚɨɞɟɧ/ɝɨɞɧɚ/ɝɨɞɧɨ ɩɭɣɬɢ
ə/ɬɵ/ɜɭɧ/ɨɧɚ/ɨɧɨ ɝɨɞɟɧ/ɝɨɞɧɚ/ɝɨɞɧɚ ɩɭɣɬɢ
ɦɵ/ɜɵ ɨɧɢ ɝɨɞɧʀ ɩɭɣɬɢ
Ƚɨɥɨɫɢɬɢ ɫɹ/ɩɪɢɝɨɥɨɫɢɬɢ ɫɹ
jelentkezik, bejelentkezik
ə ɝɨɥɨɲɭ ɫɹ, ɬɵ ɝɨɥɨɫɢɲ ɫɹ, ɜɭɧ/ɨɧɚ ɝɨɥɨɫɢɬɶ ɫɹ
ɦɵ ɝɨɥɨɫɢɦɟ ɫɹ, ɜɵ ɝɨɥɨɫɢɬɟ ɫɹ, ɨɧɚ ɝɨɥɨɫɹɬɶ ɫɹ
Ƚɨɥɨɫɢɜ ɫɹ/ɝɨɥɨɫɢɥɚ ɫɹ, ɝɨɥɨɫɢɥɢ ɫɹ
Ƚɨɥɨɫɢ ɫɹ! Ƚɨɥɨɫʀɬɶ ɫɹ!
Ƚɨɬɨɜɚɬɢ/ɉɪɢɝɨɬɨɜɢɬɢ
készít, elkészít
ə ɩɪɢɝɨɬɨɜɥɸ, ɬɵ ɩɪɢɝɨɬɨɜɢɲ, ɜɭɧ/ɨɧɚ/ɩɪɢɝɨɬɨɜɢɬ
ɦɵ ɩɪɢɝɨɬɨɜɢɦɟ, ɜɵ ɩɪɢɝɨɬɨɜɢɬɟ, ɨɧɢ ɩɪɢɝɨɬɨɜɥɹɬɶ
ɉɪɢɝɨɬɨɜɢɜ/ɩɪɢɝɨɬɨɜɢɥɚ, ɩɪɢɝɨɬɨɜɢɥɢ
ɉɪɢɝɨɬɨɜ! ɉɪɢɝɨɬɨɜɬɟ!
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Ⱦɭɫɬɚɬɢ
kap
ə ɞɭɫɬɚɧɭ, ɬɵ ɞɭɫɬɚɧɟɲ, ɜɭɧ/ɨɧɚ/ɨɧɨ ɞɭɫɬɚɧɟ
ɦɵ ɞɭɫɬɚɧɟɦɟ, ɜɵ ɞɭɫɬɚɧɟɬɟ, ɨɧɢ ɞɭɫɬɚɧɭɬɶ

Ⱦɭɫɬɚɜ/ ɞɭɫɬɚɥɚ, ɞɭɫɬɚɥɢ
Ⱦɭɫɬɚɧɶ! Ⱦɭɫɬɚɧɶɬɟ!

Ɂɚɜɚɠɚɬɢ
zavar
ə ɡɚɜɚɠɚɸ, ɬɵ ɡɚɜɚɠɚɽɲ, ɜɭɧ/ɨɧɚ/ɨɧɨ ɡɚɜɚɠɚɽ
ɦɵ ɡɚɜɚɠɚɽɦɟ, ɜɵ ɡɚɜɚɠɚɽɬɟ, ɨɧɢ ɡɚɜɚɠɚɸɬɶ

Ɂɚɜɚɠɚɜ/ɡɚɜɚɠɚɥɚ, ɡɚɜɚɠɚɥɢ
Ɂɚɜɚɠɚɣ!Ɂɚɜɚɠɚɣɬɟ!

Ɂɚɜɞɚɬɢ
felad (feladatot)
ə ɡɚɜɞɚɦ, ɬɵ ɡɚɜɞɚɲ, ɜɭɧ/ɨɧɚ ɡɚɜɞɚɫɬɶ
Ɂɚɜɞɚɜ/ɡɚɜɞɚɥɚ, ɡɚɜɞɚɥɢ
ɦɵ ɡɚɜɞɚɦɟ, ɜɵ ɡɚɜɞɚɫɬɟ, ɨɧɢ ɡɚɜɞɚɞɭɬɶ
Ɂɚɜɞɚɣ! Ɂɚɜɞɚɣɬɟ!
(Ɂɚ)ɡɜɿɞɚɬɢ
kérdez
ə ɡɜɿɞɚɦ, ɬɵ ɡɜɿɞɚɲ, ɜɭɧ/ɨɧɚ ɡɜɿɞɚɬɶ
ɦɵ ɡɜɿɞɚɽɦɟ, ɜɵ ɡɜɿɞɚɽɬɟ, ɨɧɢ ɡɜɿɞɚɸɬɶ
Ɂɚɞɢɪɚɬɢ ɫɹ
ə ɡɚɞɢɪɚɦ ɫɹ, ɬɵ ɡɚɞɢɪɚɲ ɫɹ
ɜɭɧ/ɨɧɚ ɡɚɞɢɪɚɬɶ ɫɹ
ɦɵ ɡɚɞɢɪɚɽɦɟ ɫɹ, ɜɵ ɡɚɞɢɪɚɽɬɟ ɫɹ,
ɨɧɢ ɡɚɞɢɪɚɸɬɶ ɫɹ

Ɂɜɿɞɚɜ/ɡɜɿɞɚɥɚ, ɡɜɿɞɚɥɢ
Ɂɜɿɞɚɣ! Ɂɜɿɞɚɣɬɟ!

kikezd valakivel
Ɂɚɞɢɪɚɜ ɫɹ/ɡɚɞɢɪɚɥɚ ɫɹ,
ɡɚɞɢɪɚɥɢ ɫɹ
(ɇɟ) Ɂɚɞɢɪɚɣ ɫɹ!
Ɂɚɞɢɪɚɣɬɟ ɫɹ!

Ɂɚɩɟɪɬɢ
bezár
ə ɡɚɩɪɭ, ɬɵ ɡɚɩɪɟɲ, ɜɭɧ/ɨɧɚ ɡɚɩɪɟ
ɦɵ ɡɚɩɪɟɦɟ, ɜɵ ɡɚɩɪɟɬɟ, ɨɧɢ ɡɚɩɪɭɬɶ

ə ɡɚɩɟɪ/ɡɚɩɟɪɥɚ, ɡɚɩɟɪɥɢ
Ɂɚɩɪɢ! Ɂɚɩɪɿɬɶ!

Ɂɚɱɢɧɚɬɢ
elkezd
ə ɡɚɱɢɧɚɦ, ɬɵ ɡɚɱɢɧɚɲ, ɜɭɧ/ɨɧɚ ɡɚɱɢɧɚɬɶ
ɦɵ ɡɚɱɢɧɚɽɦɟ, ɜɵ ɡɚɱɢɧɚɽɬɟ, ɨɧɢ ɡɚɱɢɧɚɸɬɶ
Ɂɚɱɢɧɚɜ/ɡɚɱɢɧɚɥɚ/ɡɚɱɢɧɚɥɨ, ɡɚɱɢɧɚɥɢ
Ɂɚɱɢɧɚɣ! Ɂɚɱɢɧɚɣɬɟ!
Ɂɚɱɢɧɚɬɢ ɫɹ (ɲɤɨɥɧɚ ɝɨɞɢɧɚ )
elkezdĘdik (tanóra)
ȼɭɧ/ɨɧɚ/ɨɧɨ ɡɚɱɢɧɚɽ ɫɹ, ɨɧɢ ɡɚɱɢɧɚɸɬɶ ɫɹ
Ɂɚɱɢɧɚɜ ɫɹ, ɡɚɱɢɧɚɥɚ ɫɹ, ɡɚɱɢɧɚɥɨ ɫɹ, ɡɚɱɢɧɚɥɢ ɫɹ
Ɂɛɟɪɚɬɢ ɫɹ
készülĘdik
ə ɡɛɟɪɚɦ ɫɹ, ɬɵ ɡɛɟɪɚɲ ɫɹ, ɜɭɧ/ɨɧɚ ɡɛɟɪɚɬɶ ɫɹ
ɦɵ ɡɛɟɪɚɽɦɟ ɫɹ, ɜɵ ɡɛɟɪɚɽɬɟ ɫɹ, ɨɧɢ ɡɛɟɪɚɸɬɶ ɫɹ
Ɂɛɟɪɚɜ ɫɹ/ɡɛɟɪɚɥɚ ɫɹ, ɡɛɟɪɚɥɢ ɫɹ
Ɂɛɟɪɚɣ ɫɹ! Ɂɛɟɪɚɣɬɟ ɫɹ!
Ⱦɡɜɨɧɢɬɢ
csenget, felhív telefonon, harangoz
ə ɞɡɜɨɧɸ,ɬɵ ɞɡɜɨɧɢɲ, ɜɭɧ/ɨɧɚ ɞɡɜɨɧɢɬɶ
Ⱦɡɜɨɧɢɜ/ɞɡɜɨɧɢɥɚ, ɞɡɜɨɧɢɥɢ
ɦɵ ɞɡɜɨɧɢɦɟ, ɜɵ ɞɡɜɨɧɢɬɟ, ɨɧɢ ɞɡɜɨɧɹɬɶ
ɞɡɜɨɧɶ! Ⱦɡɜɨɧɶɬɟ!
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Ɂɧɚɬɢ
ə ɡɧɚɦ, ɬɵ ɡɧɚɲ, ɜɭɧ/ɨɧɚ/ɨɧɨ ɡɧɚɽ
ɦɵ ɡɧɚɽɦɟ, ɜɵ ɡɧɚɽɬɟ, ɨɧɢ ɡɧɚɸɬɶ

tud
Ɂɧɚɜ/ɡɧɚɥɚ, ɡɧɚɥɢ
Ɂɧɚɣ! Ɂɧɚɣɬɟ!

Ʉɥɚɫɬɢ
tesz/ rak
ə ɤɥɚɞɭ, ɬɵ ɤɥɚɞɟɲ, ɜɭɧ/ɨɧɚ/ɨɧɨ ɤɥɚɞɟ
ɦɵ ɤɥɚɞɟɦɟ, ɜɵ ɤɥɚɞɟɬɟ, ɨɧɢ ɤɥɚɞɭɬɶ

Ʉɥɚɜ/ɤɥɚɥɚ, ɤɥɚɥɢ
Ʉɥɚɞɢ! Ʉɥɚɞʀɬɶ!

Ʉɨɧɱɢɬɢ
befejez
ə ɤɨɧɱɭ, ɬɵ ɤɨɧɱɢɲ, ɜɭɧ/ɨɧɚ/ɨɧɨ ɤɨɧɱɢɬɶ
ɦɵ ɤɨɧɱɢɦɟ, ɜɵ ɤɨɧɱɢɬɟ, ɨɧɢ ɤɨɧɱɚɬɶ

Ʉɨɧɱɢɜ/ɤɨɧɱɢɥɚ, ɤɨɧɱɢɥɢ
Ʉɨɧɱɢ! Ʉɨɧɱɿɬɶ!

Ʉɨɧɱɢɬɢ ɫɹ ( ɲɤɨɥɧɚ ɝɨɞɢɧɚ )
befejezĘdik (tanóra)
ȼɭɧ/ɨɧɚ/ɨɧɨ ɤɨɧɱɢɬɶ ɫɹ, ɨɧɢ ɤɨɧɱɚɬɶ ɫɹ
Ʉɨɧɱɢɜ ɫɹ/ɤɨɧɱɢɥɚ ɫɹ /ɤɨɧɱɢɥɨ ɫɹ, ɤɨɧɱɢɥɢ ɫɹ
Ʌɹɝɚɬɢ
lefekszik
ə ɥʀɝɚɦ, ɬɵ ɥʀɝɚɲ, ɜɭɧ/ɨɧɚ/ɨɧɨ ɥʀɝɚɬɶ
ɦɵ ɥʀɝɚɽɦɟ, ɜɵ ɥʀɝɚɽɬɟ, ɨɧɢ ɥʀɝɚɸɬɶ

ə ɥɹɝɚɜ/ɥɹɝɚɥɚ, ɥɹɝɚɥɢ
Ʌɹɠ! Ʌɹɠɬɟ!

Ʌɟɠɚɬɢ
fekszik
ə ɥɟɠɭ, ɬɵ ɥɟɠɢɲ, ɜɭɧ/ɨɧɚ/ɨɧɨ ɥɟɠɢɬɶ
ɦɵ ɥɟɠɢɦɟ, ɜɵ ɥɟɠɢɬɟ, ɨɧɢ ɥɟɠɚɬɶ

Ʌɟɠɚɜ/ɥɟɠɚɥɚ, ɥɟɠɚɥɢ
Ʌɟɠɢ! Ʌɟɠɿɬɶ!

Ʌɚɞɢɬɢ/ɥɚɞɢɬɢ ɫɹ
készít, készül
ə ɥɚɞɠɭ, ɬɵ ɥɚɞɢɲ, ɜɭɧ/ɨɧɚ/ɨɧɨ ɥɚɞɢɬɶ
Ʌɚɞɢɜ/ɥɚɞɢɥɚ, ɥɚɞɢɥɢ
ɦɵ ɥɚɞɢɦɟ, ɜɵ ɥɚɞɢɬɟ, ɨɧɢ ɥɚɞɹɬɶ
Ʌɚɞɢ! Ʌɚɞʀɬɶ!
Ɇɭɫʀɬɢ
muszáj
ə ɦɭɲɭ, ɬɵ ɦɭɫɢɲ, ɜɭɧ/ɨɧɚ/ɨɧɨ ɦɭɫɢɬɶ Nekem muszáj, neked muszáj, neki muszáj
ɦɵ ɦɭɫɢɦɟ, ɜɵ ɦɭɫɢɬɟ, ɨɧɢ ɦɭɫɹɬɶ
Nekünk muszáj, nektek muszáj, nekik muszáj
Ɇɭɫɿɜ/ɦɭɫɿɥɚ, ɦɭɫɿɥɢ
Muszáj volt
Ɇɭɫɢɲ! Ɇɭɫɢɬɟ!
Muszáj!
Ɇɵɬɢ/ ɦɵɬɢ ɫɹ
mos, mosakodik
ə ɦɵɸ ɫɹ, ɬɵ ɦɵɽɲ ɫɹ, ɜɭɧ/ɨɧɚ ɦɵɽ ɫɹ
Ɇɵɜ ɫɹ/ɦɵɥɚ ɫɹ, ɦɵɥɢ ɫɹ
ɦɵ ɦɵɽɦɟ ɫɹ, ɜɵ ɦɵɽɬɟ ɫɹ, ɨɧɢ ɦɵɸɬɶ ɫɹ
Ɇɵɣ ɫɹ! Ɇɵɣɬɟ ɫɹ!
ɇɚɞʀɹɬɢ ɫɹ
remél, reménykedik
ə ɧɚɞʀɸ ɫɹ, ɬɵ ɧɚɞʀɽɲ ɫɹ, ɜɭɧ/ɨɧɚ/ɨɧɨ ɧɚɞʀɽ ɫɹ
ɇɚɞʀɹɜ ɫɹ/ɧɚɞʀɹɥɚ ɫɹ, ɧɚɞʀɹɥɢ ɫɹ
ɦɵ ɧɚɞʀɽɦɟ ɫɹ, ɜɵ ɧɚɞʀɽɬɟ ɫɹ, ɨɧɢ ɧɚɞʀɸɬɶ ɫɹ
ɇɚɞʀɣ ɫɹ! ɇɚɞʀɣɬɟ ɫɹ!
ɇɚɭɱɨɜɚɬɢ
tanít
ə ɧɚɭɱɭɸ, ɬɵ ɧɚɭɱɭɽɲ, ɜɭɧ/ɨɧɚ/ɨɧɨ ɧɚɭɱɭɽ
ɦɵ ɧɚɭɱɭɽɦɟ, ɜɵ ɧɚɭɱɭɽɬɟ, ɨɧɢ ɧɚɭɱɭɸɬɶ
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ɇɚɭɱɨɜɚɜ/ɧɚɭɱɨɜɚɥɚ, ɧɚɭɱɨɜɚɥɢ
ɇɚɭɱɭɣ! ɇɚɭɱɭɣɬɟ!

ɇɨɫɢɬɢ
hord
ə ɧɨɲɭ, ɬɵ ɧɨɫɢɲ, ɜɭɧ/ɨɧɚ/ɨɧɨ ɧɨɫɢɬɶ
ɦɵ ɧɨɫɢɦɟ, ɜɵ ɧɨɫɢɬɟ, ɨɧɢ ɧɨɫɹɬɶ

ɇɨɫɢɜ/ɧɨɫɢɥɚ, ɧɨɫɢɥɢ
ɇɨɫɢ! ɇɨɫɿɬɶ!

Ɉɫɧɨɜɚɬɢ
alapít
ə ɨɫɧɨɜɭɸ,ɬɵ ɨɫɧɨɜɭɽɲ, ɜɭɧ/ɨɧɚ/ɨɧɨ ɨɫɧɨɜɭɽ
ɦɵ ɨɫɧɨɜɭɽɦɟ, ɜɵ ɨɫɧɨɜɭɽɬɟ, ɨɧɢ ɨɫɧɨɜɭɸɬɶ

Ɉɫɧɨɜɚɜ/ɨɫɧɨɜɚɥɚ, ɨɫɧɨɜɚɥɢ
Ɉɫɧɨɜɭɣ! Ɉɫɧɨɜɭɣɬɢ!

ɉɚɦɧɹɬɚɬɢ
emlékszik
ə ɩɚɦɧɹɬɚɦ, ɬɵ ɩɚɦɧɹɬɚɲ, ɜɭɧ/ɨɧɚ ɩɚɦɧɹɬɚɬɶ
ɦɵ ɩɚɦɧɹɬɚɽɦɟ, ɜɵ ɩɚɦɧɹɬɚɽɬɟ, ɨɧɢ
ɩɚɦɧɹɬɚɜɭɬɶ

ɉɚɦɹɬɚɜ/ɩɚɦɹɬɚɥɚ, ɩɚɦɹɬɚɥɢ
ɉɚɦɧɹɬɚɣ! ɉɚɦɧɹɬɚɣɬɟ!

ɉɟɪɟɛɚɱɢɬɢ
megbocsát
ə ɩɟɪɟɛɚɱɭ, ɬɵ ɩɟɪɟɛɚɱɢɲ, ɜɭɧ/ɨɧɚ ɩɟɪɟɛɚɱɢɬɶ
ɦɵ ɩɟɪɟɛɚɱɢɦɟ, ɜɵ ɩɟɪɟɛɚɱɢɬɟ, ɨɧɢ ɩɟɪɟɛɚɱɚɬɶ

ɉɟɪɟɛɚɱɢɜ/ɩɟɪɟɛɚɱɢɥɚ, ɩɟɪɟɛɚɱɢɥɢ
ɉɟɪɟɛɚɱ! ɉɟɪɟɛɚɱɬɟ!

ɉɢɫɚɬɢ
ír
ə ɩɢɲɭ, ɬɵ ɩɢɲɟɲ, ɜɭɧ/ɨɧɚ ɩɢɲɟ
ɦɵ ɩɢɲɟɦɟ, ɜɵ ɩɢɲɟɬɟ, ɨɧɢ ɩɢɲɭɬɶ

ɉɢɫɚɜ/ɩɢɫɚɥɚ, ɩɢɫɚɥɢ
ɉɢɲɢ! ɉɢɲɿɬɶ!

ɉɭɫɬɢɬɢ
enged
ə ɩɭɳɭ, ɬɵ ɩɭɫɬɢɲ, ɜɭɧ/ɨɧɚ ɩɭɫɬɢɬɶ
ɦɵ ɩɭɫɬɢɦɟ, ɜɵ ɩɭɫɬɢɬɟ, ɨɧɢ ɩɭɫɬɹɬɶ

ɉɭɫɬɢɜ/ɩɭɫɬɢɥɚ, ɩɭɫɬɢɥɢ
ɉɭɫɬɢ! ɉɭɫɬɿɬɶ!

ɉɨɜɬɨɪɢɬɢ
megismétel
ə ɩɨɜɬɨɪɹɦ, ɬɵ ɩɨɜɬɨɪɹɲ, ɜɭɧ/ɨɧɚ ɩɨɜɬɨɪɹɬɶ
ɦɵ ɩɨɜɬɨɪɹɽɦɟ, ɜɵ ɩɨɜɬɨɪɹɽɬɟ, ɨɧɢ ɩɨɜɬɨɪɹɸɬɶ

ɉɨɜɬɨɪɢɜ/ɩɨɜɬɨɪɢɥɚ, ɩɨɜɬɨɪɢɥɢ
ɉɨɜɬɨɪɢ! ɉɨɜɬɨɪɿɬɶ!

(ɍ) ɉɨɜɿɫɬɢ
mond, elmond
ə ɩɨɜɿɦ, ɬɵ ɩɨɜɿɲ, ɜɭɧ/ɨɧɚ/ɨɧɨ ɩɨɜɿɫɬɶ
ɉɨɜɿɜ/ɩɨɜɿɥɚ, ɩɨɜɿɥɢ
ɉɨɜɿɞɠ! ɉɨɜɿɞɠɬɟ!
ɦɵ ɩɨɜɿɦɟ, ɜɵ ɩɨɜɿɫɬɟ, ɨɧɢ ɩɨɜɿɞɹɬɶ
ɉɨɡɜɨɥɹɬɢ
megenged
ə ɩɨɡɜɨɥɹɦ, ɬɵ ɩɨɡɜɨɥɹɲ, ɜɭɧ/ɨɧɚ ɩɨɡɜɨɥɹɬɶ
ɦɵ ɩɨɡɜɨɥɹɽɦɟ, ɜɵ ɩɨɡɜɨɥɹɽɬɟ, ɨɧɢ ɩɨɡɜɨɥɹɜɭɬɶ

ɉɨɡɜɨɥɹɜ/ɩɨɡɜɨɥɹɥɚ, ɩɨɡɜɨɥɹɥɢ
ɉɨɡɜɨɥɶ! ɉɨɡɜɨɥɶɬɟ!

ɉɨɹɫɧɢɬɢ
magyaráz
ə ɩɨɹɫɧɸ, ɬɵ ɩɨɹɫɧɢɲ, ɜɭɧ/ɨɧɚ ɩɨɹɫɧɢɬɶ
ɦɵ ɩɨɹɫɧɢɦɟ, ɜɵ ɩɨɹɫɧɢɬɟ, ɨɧɢ ɩɨɹɫɧɹɬɶ

ɉɨɹɫɧɢɜ/ɩɨɹɫɧɢɥɚ, ɩɨɹɫɧɢɥɢ
ɉɨɹɫɧɢ! ɉɨɹɫɧʀɬɶ!

ɉɭɣɬɢ
elmegy
ə ɩɭɣɞɭ, ɬɵ ɩɭɣɞɟɲ, ɜɭɧ/ɨɧɚ/ɨɧɨ ɩɭɣɞɟ
ɦɵ ɩɭɣɞɟɦɟ, ɜɵ ɩɭɣɞɟɬɟ, ɨɧɢ ɩɭɣɞɭɬɶ

ɉɭɲɨɜ/ɩɭɲɥɚ, ɩɭɲɥɢ
ɉɭɣɞɢ! ɉɭɣɞʀɬɶ!
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ɋʀɞɚɬɢ
leül
ə ɫʀɞɚɦ, ɬɵ ɫʀɞɚɲ, ɜɭɧ/ɨɧɚ/ɨɧɨ ɫʀɞɚɬɶ
ɦɵ ɫʀɞɚɽɦɟ, ɜɵ ɫʀɞɚɽɬɟ, ɨɧɢ ɫʀɞɚɜɭɬɶ

ɋʀɞɚɜ/ɫʀɞɚɥɚ, ɫʀɞɚɥɢ
ɋʀɞɚɣ! ɋʀɞɚɣɬɟ!

ɋɢɞɿɬɢ
ül
ə ɫɢɞɠɭ, ɬɵ ɫɢɞɢɲ, ɜɭɧ/ɨɧɚ/ɨɧɨ ɫɢɞɢɬɶ
ɦɵ ɫɢɞɢɦɟ, ɜɵ ɫɢɞɢɬɟ, ɨɧɢ ɫɢɞɹɬɶ

ɋɢɞʀɜ/ɫɢɞʀɥɚ, ɫɢɞʀɥɢ
ɋɢɞɶ! ɋɢɞɶɬɟ!

ɋɥɭɯɚɬɢ
hallgat
ə ɫɥɭɯɚɦ, ɬɵ ɫɥɭɯɚɲ, ɜɭɧ/ɨɧɚ/ɨɧɨ ɫɥɭɯɚɬɶ
ɦɵ ɫɥɭɯɚɽɦɟ, ɜɵ ɫɥɭɯɚɽɬɟ, ɨɧɢ ɫɥɭɯɚɜɭɬɶ

ɋɥɭɯɚɜ/ɫɥɭɯɚɥɚ, ɫɥɭɯɚɥɢ
ɋɥɭɯɚɣ! ɋɥɭɯɚɣɬɟ!

ɋɩɚɬɢ
alszik
ə ɫɩɥɸ, ɬɵ ɫɩɢɲ, ɜɭɧ/ɨɧɚ/ɨɧɨ ɫɩɢɬɶ
ɦɵ ɫɩɢɦɟ, ɜɵ ɫɩɢɬɟ, ɨɧɢ ɫɩɥɹɬɶ

ɋɩɚɜ/ɫɩɚɥɚ, ɫɩɚɥɢ
ɋɩɢ! ɋɩɿɬɶ!

ɋɩɨɱɢɜɚɬɢ
pihen
ə ɫɩɨɱɢɜɚɦ, ɬɵ ɫɩɨɱɢɜɚɲ, ɜɭɧ/ɨɧɚ/ɨɧɨ ɫɩɨɱɢɜɚɬɶ
ɦɵ ɫɩɨɱɢɜɚɽɦɟ, ɜɵ ɫɩɨɱɢɜɚɽɬɟ, ɨɧɢ ɫɩɨɱɢɜɚɜɭɬɶ

ɋɩɨɱɢɜɚɜ/ɫɩɨɱɢɜɚɥɚ, ɫɩɨɱɢɜɚɥɢ
ɋɩɨɱɢɜɚɣ! ɋɩɨɱɢɜɚɣɬɟ!

Ɍɜɨɪɢɬɢ ɫɹ
törĘdik
ə ɬɜɨɪɸ ɫɹ, ɬɵ ɬɜɨɪɢɲ ɫɹ, ɜɭɧ/ɨɧɚ ɬɜɨɪɢɬɶ ɫɹ
ɦɵ ɬɜɨɪɢɦɟ ɫɹ, ɜɵ ɬɜɨɪɢɬɟ ɫɹ, ɨɧɢ ɬɜɨɪɹɬɶ ɫɹ

Ɍɜɨɪɢɜ ɫɹ/ɬɜɨɪɢɥɚ ɫɹ, ɬɜɨɪɢɥɢ ɫɹ
(ɇɟ)Ɍɜɨɪɢɫɹ! Ɍɜɨɪɿɬɶ ɫɹ!

Ɍɪɢɦɚɬɢ
tart /tartja
ə ɬɪɢɦɥɸ, ɬɵ ɬɪɢɦɥɟɲ, ɜɭɧ/ɨɧɚ ɬɪɢɦɥɟ
ɦɵ ɬɪɢɦɥɟɦɟ, ɜɵ ɬɪɢɦɥɟɬɟ, ɨɧɢ ɬɪɢɦɥɸɬɶ

Ɍɪɢɦɚɜ/ɬɪɢɦɚɥɚ, ɬɪɢɦɚɥɢ
Ɍɪɢɦ! Ɍɪɢɦɬɟ!

(ȼ)ɍɛɪɚɬɢ
választ, kiválaszt
ə ɜɭɛɟɪɭ, ɬɵ ɜɭɛɟɪɟɲ, ɜɭɧ/ɨɧɚ/ɨɧɨ ɜɭɛɟɪɟ
ȼɭɛɪɚɜ/ɜɭɛɪɚɥɚ, ɜɭɛɪɚɥɢ
ɦɵ ɜɭɛɟɪɟɦɟ, ɜɵ ɜɭɛɟɪɟɬɟ, ɨɧɢ ɜɭɛɟɪɭɬɶ
ȼɭɛɟɪɶ! ȼɭɛɟɪɶɬɟ!
ɍɫɬɢɝɧɭɬɢ
érkezik (idĘben megtesz valamit)
ə ɭɫɬɢɝɧɭ, ɬɵ ɭɫɬɢɝɧɟɲ, ɜɭɧ/ɨɧɚ/ɨɧɨ ɭɫɬɢɝɧɟ
ɍɫɬɢɝɧɭɜ/ɭɫɬɢɝɧɭɥɚ, ɭɫɬɢɝɧɭɥɢ
ɦɵ ɭɫɬɢɝɧɟɦɟ, ɜɵ ɭɫɬɢɝɧɟɬɟ, ɨɧɢ ɭɫɬɢɝɧɭɬɶ
ɍɫɬɢɝɧɢ! ɍɫɬɢɝɧʀɬɶ!
ɍɱɢɬɢ
ə ɭɱɭ, ɬɵ ɭɱɢɲ, ɜɭɧ/ɨɧɚ/ɨɧɨ ɭɱɢɬɶ
ɦɵ ɭɱɢɦɟ, ɜɵ ɭɱɢɬɟ, ɨɧɢ ɭɱɚɬɶ

tanít
ɍɱɢɜ/ɭɱɢɥɚ, ɭɱɢɥɢ
ɍɱ! ɍɱɬɟ!

ɍɱɢɬɢ ɫɹ
tanul
ə ɭɱɭ ɫɹ, ɬɵ ɭɱɢɲ ɫɹ, ɜɭɧ/ɨɧɚ/ɨɧɨ ɭɱɢɬɶ ɫɹ
ɦɵ ɭɱɢɦɟ ɫɹ, ɜɵ ɭɱɢɬɟ ɫɹ, ɨɧɢ ɭɱɚɬɶ ɫɹ

61

ɍɱɢɜ ɫɹ/ɭɱɢɥɚ ɫɹ, ɭɱɢɥɢ ɫɹ
ɍɱ ɫɹ! ɍɱɬɟ ɫɹ!

ɏɵɛɿɬɢ
hiányzik
ə ɯɵɛɥɸ, ɬɵ ɯɵɛɢɲ, ɜɭɧ/ɨɧɚ/ɨɧɨ ɯɵɛɢɬɶ
ɦɵ ɯɵɛɢɦɟ, ɜɵ ɯɵɛɢɬɟ, ɨɧɢ ɯɵɛɥɹɬɶ
ɑɢɧɢɬɢ
ə ɱɢɧɸ, ɬɵ ɱɢɧɢɲ, ɜɭɧ/ɨɧɚ ɱɢɧɢɬɶ
ɦɵ ɱɢɧɢɦɟ, ɜɵ ɱɢɧɢɬɟ, ɨɧɢ ɱɢɧɹɬɶ

ɏɵɛɿɜ/ɯɢɛɿɥɚ, ɯɵɛɿɥɢ
(ɇɟ)ɏɵɛɢ! ɏɵɛɿɬɶ!

tesz, készít
ɑɢɧɢɜ/ɱɢɧɢɥɚ, ɱɢɧɢɥɢ
ɑɢɧɢ! ɑɢɧʀɬɶ!

ɒɟɩɬɚɬɢ ɫɹ
súg, sugdolózik
ɒɟɩɬɚɜ ɫɹ/ɲɟɩɬɚɥɚ ɫɹ, ɲɟɩɬɚɥɢ ɫɹ
ə ɲɟɩɱɭ ɫɹ, ɬɵ ɲɟɩɱɟɲ ɫɹ, ɜɭɧ/ɨɧɚ ɲɟɩɱɟ ɫɹ
ɦɵ ɲɟɩɱɟɦɟ ɫɹ, ɜɵ ɲɟɩɱɟɬɟ ɫɹ, ɨɧɢ ɲɟɩɱɭɬɶ ɫɹ
(ɇɟ)ɒɟɩɱɢ ɫɹ! ɒɟɩɱɿɬɶ ɫɹ!
ɒɬɭɞɿɪɨɜɚɬɢ
tanul, tanulmányoz
ə ɲɬɭɞɿɪɭɜɭ, ɬɵ ɲɬɭɞɿɪɭɽɲ, ɜɭɧ/ɨɧɚ ɲɬɭɞɿɪɭɽ
ɦɵ ɲɬɭɞɿɪɭɽɦɟ, ɜɵ ɲɬɭɞɿɪɭɽɬɟ, ɨɧɢ ɲɬɭɞɿɪɭɜɭɬɶ
ɒɬɭɞɿɪɨɜɚɜ/ɲɬɭɞɿɪɨɜɚɥɚ, ɲɬɭɞɿɪɨɜɚɥɢ
ɒɬɭɞɿɪɭɣ! ɒɬɭɞɿɪɭɣɬɟ!

G

Feladatok

ɁȺȼȾȺɇə

G

1. Ɂɚɪɟʉɿɫɬɪɭɣɬɟ ɫɹ ɧɚ ɿɧɬɟɪɧɟɬɿ!
Jelentkezzen be az interneten!
ɂɦɧɹ: ...............................................................................................................................
ȱ-ɦɟɣɥɶ:............................................................................................................................
Ʌɨʉɿɧ: ...............................................................................................................................
ɉɚɪɨɥɶ: ............................................................................................................................
2. ɋɩɚɪɭɣɬɟ ɫɩɨɪɬ ɢɡ ɫɩɨɪɬɫɦɟɧɨɦ!
1. Ʌɵɠɨɜɚɧɹ
2. Ȼɿɰɿʉɥɺɜɚɧɹ
3. ɋɬɨɥɧɵɣ ɬɟɧɿɫ
4. Ɏɨɬɛɚɥ
5. ɉɥɚɜɚɧɹ
6. Ʉɨɲɚɪɤɚ
7. Ȼɿɝ
8. ȼɨɥɿɛɚɥ
9. ȼɨɞɧɨɽ ɩɨɥɨ
10. Ʉɨɪɱɨɥɶɨɜɚɧɹ

Párosítsa a sportághoz a sportolót!
ɚ) ɮɨɬɛɚɥɿɫɬɚ
ɛ) ɛɿɝɭɧ
ɜ) ɜɚɬɟɪɩɨɥɿɫɬɚ
ɝ) ɤɨɪɱɨɥɹɲ
ʉ) ɜɨɥɿɛɨɥɿɫɬɚ
ɞ) ɥɵɠɚɪɶ
ɟ) ɛɿɰɿʉɥɿɫɬɚ
ɽ) ɬɟɧɿɫɿcɬɚ
ɺ) ɩɥɚɜɚɱ
ɠ) ɤɨɲɚɪɤɚɲ
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3. ȼɭɩɨɜɧʀɬɶ Ɋɨɫɩɢɫ ɞɧɹ ɩɨɞɚɧɢɦɢ ɮɪɚɡɚɦɢ!
Pótolja a NapirendbĘl hiányzó kifejezéseket!
ɊɈɋɉɂɋ Ⱦɇə
ə (1) ɪɚɧɨ ɭ ɲɿɫɬɶ ɝɨɞɢɧ, ɦɵɸ ɫɹ, ɭɛɟɪɚɸ ɫɹ ɢ ɩɨ ɮɪɵɲɬɢɤɨɜɢ (2). ɒɤɨɥɧɭ (3),
ɨɛɵ ɪɚɧɨ ɦɚɬɢ ɱɚɫ ɫɩɨɤɭɣɧɨ ɡɛɟɪɚɬɢ ɫɹ. Ⱦɨ ɲɤɨɥɢ ɩɹɬɧɚɞɰɹɬɶ ɦɢɧɭɬ ɩɿɲɨ.
ɉɨɞɚɤɨɥɢ (4) ɡɚ ɦɧɨɜ ɢ ɜɽɞɧɨ ɢɞɟɦɟ ɞɨ ɲɤɨɥɵ. ɉɟɪɜɚ ɝɨɞɢɧɚ ɡɚɱɢɧɚɬɶ ɫɹ ɭ ɜɭɫɹɦ
ɢ (5). Ɇɟɠɢ ɝɨɞɢɧɚɦɢ ɞɟɫɹɬɶ ɦɢɧɭɬ ɩɟɪɟɪɜɚ, ɚ ɦɟɠɢ ɬɪɟɬɺɜ ɢ ɱɟɬɜɟɪɬɨɜ –
ɞɜɚɞɰɹɬɶ. Ɇɚɦɤɚ (6) ɢ ɹɛɥɨɤɨ, ɨɛɵ ɧɟ ɛɵɥɚ-ɦ ɝɨɥɨɞɧɚ ɞɨ ɩɨɥɭɞɧɹ. (7) ɭ ɲɤɨɥɧɭɣ
ɦɟɧɡʀ, ɦɚɥɨ ɫɩɨɱɢɜɚɽɦɟ ɢ ɡɚɱɢɧɚɽɦɟ ɭɱɢɬɢ ɫɹ. Ʉɭɧɰɺɦ ɞɧɹ (8) ɞɨɦɭ, ɛɚɜɥɸ ɫɹ ɧɚ
ɤɨɦɩɸɬɟɪɿ ɚɜɚɞɶ (9). ɇɚ ɲɿɫɬɶ ɝɨɞɢɧ ɭɫɹ ɪɨɞɢɧɚ ɞɨɦɚ ɢ (10). ə ɦɚɣ ɥɸɛɥɸ ɫɟɫɸ
ɱɚɫɬɶ ɞɧɹ, ɛɨ ɧɚɲɚ ɛɚɛɤɚ ɥɚɞɢɬɶ ɬɟɩɥɭ ɜɟɱɟɪɸ ɢ ɦɨɠɟɦɟ ɩɪɢɤɚɡɨɜɚɬɢ ɫɜɨʀɦ
ɪɨɞɢɱɚɦ ɡɚ ɦɢɧɭɜɲɵɣ ɞɟɧɶ. ɍ ɬɪɢ ɮɟɪɬɚɥʀ ɧɚ ɜɭɫɹɦ (11)
„ Ⱦɨɛɪɭ ɧɭɱ!”, ɢɞɭ ɭ ɬɭɲ, ɦɵɸ ɡɭɛɵ, ɛɟɪɭ ɧɚ ɫɹ ɧɭɱɧɭ ɫɨɪɨɱɤɭ ɢ ɥɹɝɚɦ ɫɩɚɬɢ. ɍ
ɩɨɫɬɟɥɢ ɩɭɜ ɝɨɞɢɧɵ ɱɢɬɚɦ ɢ ɭ ɩɭɜ ɞɟɜɹɬɭ (12).
gyalogosan
zuhanyozni megyek
fogat mosok
felveszem magamra
hálóinget
az ágyban
villany, fény, világosság

ɉɿɲɨ
ɂɞɭ ɭ ɬɭɲ
Ɇɵɸ ɡɭɛɵ
Ȼɟɪɭ ɧɚ ɫɹ
ɇɭɱɧɭ ɫɨɪɨɱɤɭ
ɍ ɩɨɫɬɟɥɢ
ɋɜɿɬɥɨ
Ⱥ) ɉɨɡɟɪɚɦ ɬɟɥɟɜɿɡɨɪ



Ȼ) Ƚɚɲɭ ɫɜɿɬɥɨ



ȼ) Ɇɨɹ ɩɪɢɹɬɟɥɶɤɚ ɡɚɛɿɠɢɬɶ



Ƚ) Ʉɨɥɨ ɩɭɜ ɩɹɬɚ ɜɟɪɬɚɸ ɫɹ



ʈ) Ʉɥɚɧɹɸ ɫɹ ɭɫɿɦ



Ⱦ) ɉɨɥɭɞɟɧɤɭɽɦɟ



ȿ) Ɍɚɲɤɭ ɭɫɟ ɩɪɢɝɨɬɨɜɥɸ



ȯ) ɇɚɭɱɟɧɚ ɜɫɬɚɜɚɬɢ



Ȭ) Ʌɚɞɢɬɶ ɦɢ ɫɟɧɞɜɿɱɿ



ɀ) Ɋɭɲɚɦ ɞɨ ɲɤɨɥɵ



Ɂ) ɍɽɞɧɨ ɫɿɞɚɽɦɟ ɜɟɱɟɪɹɬɢ



ɂ) Ɍɪɢɦɥɟ 45 ɦɢɧɭɬ
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4. Cɤɥɚɞɿɬɶ ɫɜɭɣ Ɋɨɫɩɢɫ ɞɧɹ!

Készítse el a saját napirendjét!

..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................

5. Ɉɞɜɿɬɶɬɟ ɧɚ ɜɨɩɪɨɫɵ.

Válaszoljon a kérdésekre!

1. Ʉɨɥɢ ɡɚɱɢɧɚɽ ɫɹ ɩɟɪɜɵɣ ɩɭɜɪɭɤ?
..........................................................................................................................................
2. Ʉɨɥɢ ɞɭɫɬɚɽɬɟ ɬɚɛɟɥɭ ɭɫɩɿɲɧɨɫɬʀ ɡɚ ɩɟɪɜɵɣ ɩɭɜɪɭɤ?
..........................................................................................................................................
3. Ʉɭɥɶɤɨ ɦɿɫɹɰɸɜ ɬɪɢɦɥɟ ɩɟɪɜɵɣ ɩɭɜɪɭɤ?
..........................................................................................................................................
4. Ʉɨɥɢ ɡɚɱɢɧɚɬɶ ɫɹ ɢ ɤɨɧɱɚɽ ɫɹ ɞɪɭɝɵɣ ɩɭɜɪɭɤ?
..........................................................................................................................................
5. Ʉɟɥɶɨ ɦɿɫɹɰɸɜ ɬɪɢɦɥɟ ɲɤɨɥɧɵɣ ɪɭɤ?
..........................................................................................................................................
6. Ʉɭɥɶɤɨ ɜɚɤɚɰɿɣ ɦɚɽɬɟ ɡɚ ɲɤɨɥɧɵɣ ɪɭɤ?
..........................................................................................................................................
7. Ʉɨɬɪɚ ɦɚɣɞɨɜɝɚ ɜɚɤɚɰɿɹ?
..........................................................................................................................................
8. Ʉɟɥɶɨ ɯɥɨɩɰɸɜ ɢ ɞʀɜɨɱɨɤ ɭ ɜɚɲɭɣ ɤɥɚɫʀ?
..........................................................................................................................................
9. əɤ ɫɹ ɩɢɲɟ ɜɚɲ ɤɥɚɫɧɵɣ ɧɚɫɬɚɜɧɢɤ?
..........................................................................................................................................
10. əɤ ɫɹ ɤɥɢɱɟ ɜɚɲɚ ɭɱɢɬɟɥɶɤɚ ɪɭɫɢɧɫɶɤɨɝɨ ɹɡɵɤɚ?
..........................................................................................................................................
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W ɉɊɂɄȺɁɄɕ ɂ ȺɎɈɊȱɁɆɕ

Közmondások és szólások

ɋɟɪɟɧɱɥɢɜɵɣ ɬɨɬ, ɲɬɨ ɫɹ ɭɱɢɬɶ ɧɚ ɱɭɠɭɣ ɛɿɞʀ.
Az okos más baján tanul.
ȼɨɥɨɫ ɞɨɜɝɵɣ, ɪɨɡɭɦ ɤɭɪɬɵɣ.
Hosszú haj, rövid ész.
ȼɫɹɝɞɵ ɞɨɛɪɿ, ɚ ɞɨɦɚ ɦɚɣɥʀɩɲɟ.
Mindenütt jó, de a legjobb otthon.
Ʉɨ ɫɤɨɪɨ ɜɫɬɚɽ, ɬɨɦɭ Ȼɨɝ ɞɚɽ.
Ki korán kel, aranyat lel.
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W

Ʌɟɤɰɿɹ 3. – Ⱦɨɦɚ
3.lecke – Otthon

E

ɇɚɲ ɜɚɪɨɲ ɱɢɫɬɵɣ, ɫɩɨɤɭɣɧɵɣ, ɨɛɵɜɚɬɟɥʀ ɛɭɥɲɨɜ ɱɚɫɬɺɜ ɠɵɸɬɶ ɭ

ɩɪɿɜɚɬɧɵɯ ɞɨɦɚɯ ɢɡ ɤɟɪɬɚɦɢ. ɉɪɿɜɚɬɧɵɣ ɞɨɦ ɧɚ ɟɬɚɠ, ɞɟ ɦɵ ɠɵɽɦɟ – ɧɨɜɵɣ ɢ
ɤɨɦɮɨɪɬɧɵɣ. Ʉɨɥɢɫɶ ɞɚɜɧɨ ɧɚ ɫɸɣ ɡɟɦɥʀ ʉɚɡɞɨɜɚɜ ɦɭɣ ɩɪɚɞʀɞɨ: ɦɚɜ ɫɜɨɽ
ɨɛɵɫɬɹ, ɞɟɪɠɚɜ ɫɤɨɬɢɧɭ. ɉɨ ɫɦɟɪɬɢ ɩɪɚɪɨɞɢɱɭɜ, ɡɟɦɥɸ – ɞʀɞɭɡɧɢɧɭ ɦɨɺɝɨ
ɨɬɰɹ ɨɯɚɛɢɥɢ ɩɚɪɥɚʉɨɦ. Ⱦɨɜɝɿ ɪɨɤɵ ɦɨʀ ɪɨɞɢɱɿ ɲɩɨɪɨɜɚɥɢ ɝɪɨɲɿ, ɩɭɡɞɧʀɣɲɟ
ɞɭɫɬɚɥɢ ɤɭ ɲɩɨɪɨɜɚɧɵɦ ɝɪɨɲɚɦ ɤɪɟɞɿɬ ɢɡ ɲɩɨɪɤɚɫɵ ɢ ɡɚɱɚɥɢ ɤɥɚɫɬɢ ɧɨɜɨɽ
ɠɵɬɥɨ. Ɇɭɠ ɬɸɬɤɵ ȿɪɠɿɤɵ ȼɚɫɢɥɶ – ɚɪɯɿɬɟɤɬ, ɜɭɧ ɩɥɚɧɨɜɚɜ ɧɚɲ ɞɨɦ. ɉɚɧ
ɇɢɤɨɥɚɣ ɋɜɢɞɚ – ɛɭɞɨɜɧɢɱɵɣ ɿɧɠɟɧɟɪ, ɩɪɢɹɬɟɥɶ ɜɭɬɰɹ, ɪɭɤɨɜɨɞɢɜ ɛɭɞɨɜɚɧɺɦ
ɢ ɦɚɣɫɬɪɚɦɢ: ɦɭɪɧɢɤɚɦɢ, ɟɥɟɤɬɪɢɤɚɦɢ, ʉɚɡɨɜɢɤɚɦɢ, ɫɬɨɥɹɪɹɦɢ, ɩɚɪɤɟɬɚɪɹɦɢ,
ɦɚɥɹɪɹɦɢ. ɍɫɿ ɦɵ ɧɚɩɟɪɟɞ ɡɚɝɚɧɭɥɢ, ɹɤɿ ɤɨɦɧɚɬɵ ɯɨɬɿɥɢ ɛɵ ɫɶɦɟ ɦɚɬɢ, ɚ
ȼɚɫɢɥɶ ɬɚɤ ʀɯ ɢ ɫɩɥɚɧɨɜɚɜ. ɑɟɪɟɡ ɩɚɪɚɞɧʀ ɞɭɛɨɜɿ ɞɜɟɪɿ ɜɯɨɞɢɦɟ ɭ ɩɪɨɫɬɨɪɧɵɣ
ɩɚɪɬɟɪ ɛɭɞɨɜɥʀ, ɞɟ ɧɚɯɨɞɹɬɶ ɫɹ ɞɧɺɜɧɚ, ɝɨɫɬɺɜɚ, ɤɨɦɧɚɬɚ ɛɚɛɤɵ ɢ ɞʀɞɢɤɚ, ɦɨɹ
ɤɨɦɧɚɬɚ, ɤɭɯɧɹ, ɤɨɦɨɪɚ, ɬɨɚɥɟɬ ɢ ɬɭɲ. ɍ ɝɨɫɬɺɜɭɣ ɛɭɬɨɪ ɢɡ ɛɵɜɲɨʀ ɛɚɛɱɢɧɨʀ
ɯɵɠɿ – ɞɜɚ ɜɟɥɢɤɿ ɞɟɪɟɜɥɹɧʀ ɤɪɟɞɟɧɰɵ ɢɡ ɪɿɡɛɨɜ. Ɍɚɦ ɞɟɪɠɢɦɟ ɩɨɪɰɟɥɚɧɨɜɿ
ɫɬɨɥɨɜɿ, ɞɟɫɟɪɬɧʀ ɢ ɤɚɜɨɜɿ ɫɟɪɜɿɡɵ: ɝɥɭɛɨɤɿ, ɩɥɨɫɤɿ, ɜɟɥɢɤɿ ɢ ɦɚɥʀ ɬɚɧʀɪɹ,
ɮɿɧɞɠɿ, ɛɥɸɞɚ. ɍ ɜɿɬɪɿɧʀ ɫɬɨɹɬɶ ɤɪɿɲɬɚɥɺɜɿ ɩɨɝɚɪɵ, ɤɚɧɱɨɜɵ, ɫɬɪɿɛɟɪɧʀ ɬɚɰɵ ɢ
ɦɚɥɟɧɶɤɵɣ ɤɭɮɟɪ ɢɡ ɫɬɪɿɛɟɪɧɵɦɚ ɫɬɨɥɨɜɵɦɚ ɩɪɢɛɨɪɚɦɢ: ɥɨɠɤɚɦɢ, ɜɢɥɤɚɦɢ,
ɧɨɠɚɦɢ. ɍ ɮɿɨɜɤɚɯ ɫɨɯɪɚɧɹɽɦɟ ɞɚɦɚɫɬɨɜɿ, ɜɭɲɵɬɿ ɲɨɜɤɨɜɵɦɚ ɧɢɬɤɚɦɢ
ɨɛɪɭɫɵ ɢ ɫɟɪɜɟɬɤɵ, ɤɨɬɪɿ ɯɨɫɧɭɽɦɟ ɧɚ ɫɹɬɨɱɧʀ ɝɨɫɬɢɧɵ. Ɂɚ ɫɬɭɥ ɦɨɠɟ ɫʀɫɬɢ
ɞɜɚɧɚɞɰɹɬɶ ɥɸɞɟɣ, ɚ ɩɨɞɚɤɨɥɢ ɢ ɛɭɥɲɟ. Ʉɨɥɨ ɨɛɨɥɨɤɚ ɦɟɧɲɵɣ ɫɬɨɥɢɤ, ɧɚ
ɧɸɦ ɱɿɩɤɚ, ɤɪɿɲɬɚɥɺɜɚ ɜɚɡɚ ɢ ɩɨɩɿɥɶɧɢɰɹ. ɍ ɜɚɡʀ ɭɫɟ ɤɜɿɬɹ ɢɡ ɧɚɲɨɝɨ ɤɟɪɬɚ: ɭ
ɥʀɬʀ ɪɭɠɿ, ɞɚɤɨɥɢ ɯɪɿɡɚɧɬɟɦɵ, ɚ ɧɚ ɜɟɫɧʀ ɬɭɥɿɩɚɧɵ. ɇɚ ɩɚɪɤɟɬɧɭɣ ɩɭɞɥɨɡʀ
ɩɟɪɫɶɤɵɣ ɤɨɜɟɪ, ɧɚ ɩɥɚɮɨɧʀ ɤɪɿɲɬɚɥɺɜɵɣ ɥɭɫɬɟɪ, ɧɚ ɫɬʀɧɨɯ ɩɨɪɬɪɟɬɵ ɛɚɛɤɵ ɢ
ɞʀɞɢɤɚ, ɩɟɣɡɚɠɿ. ɍ ɞɧɺɜɧɭɣ ɤɨɦɧɚɬʀ ɞɨɜɤɨɥɚ ɭɤɥɚɞɟɧɨɝɨ ɰɿɮɪɨɜɚɧɵɦɚ
ɛɚɪɧɚɫɬɵɦɚ ɤɚɮɥɹɦɢ ɤɚɦɢɧɚ ɫɬɨʀɬɶ ɞɪɚɩɨɜɵɣ ɪɟɤɚɦɟɣ ɢ ɱɨɬɵɪɢ ɝɥɭɛɨɤɿ
ɮɨɬɟɥɵ, ɧɢɡɶɤɵɣ ɤɪɭɝɥɵɣ ɫɬɨɥɢɤ, ɬɟɥɟɜɿɡɨɪ, ɦɭɡɢɱɧɚ ɤɨɥɨɧɤɚ. ɍ ɤɧɢɠɧɵɯ
ɫɤɪɵɧɺɯ ɤɧɢɝɵ, ɧɚ ɩɨɥɢɰɺɯ – ɤɨɥɟɤɰɿɹ ɤɟɪɚɦɿɱɧɵɯ ɜɚɡ, ɫɬɚɬɭɟɬɨɤ, ɫɜɿɱɧɢɤɭɜ,
ɡɨɛɪɚɧɵɯ ɦɚɦɤɨɜ ɭ ɩɨɞɨɪɨɝɚɯ, ɧɚ ɜɵɫɨɤɵɯ ɨɛɥɚɤɚɯ ɱɿɩɤɨɜɿ ɮɿɪɝɚɧɤɵ. Ʉɭɯɧɹ –
ɰɚɪɫɬɜɨ ɧɚɲɵɯ ɠɭɧ. Ȼɭɬɨɪ ɦɨɞɟɪɧɵɣ, ɤɪɟɣɦɨɜɨʀ ɮɚɪɛɵ. ȼɚɪɢɬɶ ɫɹ ʀɞɚ ɧɚ
ʉɚɡɨɜɭɣ ɩɥɢɬʀ, ɚ ɱɚɫɬɨ ɝɪɿɽɦɟ ʀɫɬɜɨ ɭ ɦɿɤɪɨɝɚɛɨɜɭɣ ɤɭɯɨɜɚɪɶɰʀ. ɍ ɫɤɪɵɧɹɯ
ɬɪɢɦɥɟɦɟ ɞɠɟɛɪɹ: ɥɚɛɨɲɿ, ɝɨɪɱɢɤɵ, ɩɚɥɚɱɿɧɬɨɜɤɵ, ɬɟɩɲɿ. Ȼɚɛɤɚ ɥɸɛɢɬɶ
ɯɨɫɧɨɜɚɬɢ ɛɵɬɨɜɿ ɩɪɢɛɨɪɵ: ɤɭɯɨɧɵɣ ɪɨɛɨɬ, ɦɿɤɫɟɪ ɢ ɤɚɜɨɜɚɪɤɭ, ɚ ɞɠɟɛɪɹ ɦɵɽ
ɫɹ ɭ ɦɚɲɵɧʀ ɧɚ ɩɨɦɵɜɚɧɹ. ɑɚɫɬɶ ɤɭɯɧʀ – ʀɞɚɥɧɹ, ɞɟ ɩɪɢ ɨɜɚɥɧɭɦ ɫɬɨɥɨɜɢ
ɭɦɿɳɚɽ ɫɹ ɭɫɹ ɮɚɦɿɥɿɹ. Ɇɨɹ ɤɨɦɧɚɬɚ ɜɟɥɢɤɚ, ɫɜɿɬɥɚ, ɜɵɫɨɤɿ, ɫɤɥɹɧʀ ɞɜɟɪɿ
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ɜɟɞɭɬɶ ɧɚ ɬɟɪɚɫɭ ɢ ɭ ɤɟɪɬ. Ɇɹɝɤɵɣ, ɫɜɿɬɥɨ-ɡɟɥɟɧɵɣ ɤɨɜɟɪ, ɝɢ ɬɪɚɜɚ, ɩɨɤɪɵɜɚɽ
ɩɭɞɥɨɝɭ ɨɞ ɫɬʀɧɵ ɤɭ ɫɬʀɧʀ. ə ɞɭɠɟ ɥɸɛɥɸ ɯɨɞɢɬɢ ɩɨ ɧɸɦ ɛɨɫɵɣ ɢ ɱɚɫɬɨ,
ɥɟɠɚɱɢ ɧɚ ɡɟɦɥʀ, ɫɥɭɯɚɬɢ ɦɭɡɢɤɭ, ɩɨɡɟɪɚɬɢ ɜɿɞɟɨ-ɪɟɤɨɪɞɟɪ. ɇɚ ɩɨɫɬɟɥɢ
ɠɨɜɬɨɽ, ɢɡ ɡɟɥɟɧɢɦɚ ɦɿɧɬɚɦɢ ɩɨɤɪɵɜɚɥɨ, ɧɚ ɩɨɥɢɰɺɯ ɦɨʀ ɤɧɢɝɵ, ɭɱɟɛɧɢɤɵ,
ɤɨɧɫɩɟɤɬɵ, ɠɭɪɧɚɥɵ. ɇɚ ɫɩɟɰɿɚɥɧɭɦ ɫɬɨɥɢɤɨɜɢ ɫɬɨʀɬɶ ɦɭɣ ɤɨɦɩɸɬɟɪ,
ɤɨɦɩɚɤɬɧʀ ɢ ɞɿʉɿɬɚɥɧʀ ɜɿɞɟɨ ɞɿɫɤɵ, ɧɚ ɫɬʀɧɚɯ ɩɨɫɬɟɪɵ ɢ ɮɨɬɨʉɪɚɮɿʀ ɩɨɩ-ɡɜɿɡɞ. ɍ
ɡɚɛɭɞɨɜɚɧɵɯ ɫɤɪɵɧɹɯ ɬɪɢɦɥɸ ɬɨɩɚɧɤɵ, ɤɪɨɫɨɜɤɵ, ɤɚɛɚɬɵ, ɫɨɪɨɱɤɵ,
ɩɭɥɨɜɟɪɵ, ɫɜɟɬɟɪɵ, ɞɠɿɧɫɵ, ɧɚɞɪɚʉɵ, ɦɚɣɤɵ, ɫɩɭɞɧɭ ɛɿɥɟɧɢɧɭ, ɡɨɤɧɿʀ.
Ⱦɟɪɟɜɥɹɧʀ, ɤɪɭɱɟɧʀ ʉɚɪɚɞɿɱɿ ɜɟɞɭɬɶ ɧɚɜɟɪɶɯ ɤɭ ɫɩɚɥɶɧʀ ɪɨɞɢɱɭɜ ɢ ɤɨɦɧɚɬ ɦɨʀɯ
ɫɟɫɬɟɪ. ɂɡ ɫɩɚɥɶɧʀ ɞɜɟɪɿ ɨɬɜɨɪɹɜɭɬɶ ɫɹ ɭ ɤɭɩɚɥɧɸ, ɚ ɦɟɠɢ ɤɨɦɧɚɬɚɦɢ ɞʀɜɨɱɨɤ
– ɬɭɲ ɢ ɬɨɚɥɟɬ. ɉɭɞ ɛɭɞɨɜɥɺɜ ʉɚɪɚɠ ɧɚ ɞɜɚ ɚɜɬɚ, ʉɚɡɞɭɜɫɶɤɨɽ ɩɨɦɿɳɟɧɹ ɢ
ɩɢɜɧɢɰɹ. ɍ ʉɚɡɞɭɜɫɶɤɭɣ ɯɨɥɨɞɧɢɤ ɢ ɦɨɪɨɡɧɢɤ, ɪɚɣɛɚɱɤɚ–ɚɜɬɨɦɚɬɤɚ, ɭ
ɩɢɜɧɢɰɸ ɧɚ ɡɢɦɭ ɤɥɚɞɟɦɟ ɡɟɥɟɧɢɧɭ, ɤɪɭɦɩɥʀ, ɹɛɥɨɤɚ ɢ ɢɧɲɚɤɿ ɩɥɨɞɵ,
ɞɨɦɚɲɧɺɽ ɜɢɧɨ ɢ ɩɚɥɟɧɤɭ. ȼɟɥɢɤɿ ɬɟɪɚɫɵ, ɞɟ ɭɫɟ ɦɧɨɝɨ ɜɿɱɧɨɡɟɥɟɧɵɯ ɪɨɫɬɢɧ,
ɚ ɭ ɥʀɬʀ ɦɭɲɤɚɬɥɢɤɭɜ ɢ ɫɟɡɨɧɧɨɝɨ ɤɜɿɬɹ, ɭɤɪɚɲɚɜɭɬɶ ɞɨɦ.
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ɋɅɈȼȺ ɂ ɎɊȺɁɕ
Szavak és kifejezések
Ⱦɨɦɚ [damá]
ɉɪɿɜɚɬɧɵɣ ɞɨɦ [pri’vátnéj dam]
ɧɚ ɩɚɪɬɟɪ [ná ’párter]
ɧɚ ɟɬɚɠ [ná et’ázs]
Ȼɭɞɨɜɥɹ [bu’davlyá]
Ȼɭɞɨɜɚɬɢ [buda’váté]
Kɨɦɮɨɪɬɧɚ [kam’fartná]
ʈɚɡɞɨɜɚɜ [gázda’váv]
ʈɚɡɞɚ [gáz’dá]
ʈɚɡɞɭɜɫɬɜɨ [gázduszt’va]
ʈɚɡɞɨɜɚɬɢ [gázda’váté]
Ɉɛɵɫɬɹ [ab’észtyá]
Ⱦɟɪɠɚɜ ɫɤɨɬɢɧɭ [der’zsáv szka’ténu]
Ɉɯɚɛɢɥɢ ɩɚɪɥɚʉɨɦ [achá’bélé pár’lágam]
ɒɩɨɪɨɜɚɥɢ ɝɪɨɲɿ [spara’válé h’rosi]
ɒɩɨɪɤɚɫɚ [spar’kászá]
Ʉɪɟɞɿɬ [kre’dét]
ɀɵɬɥɨ [zsét’la]
ɉɪɨɮɟɫɿʀ [pra’fesziji]
Ⱥɪɯɿɬɟɤɬ [árchi’tekt]
ɉɥɚɧɨɜɚɜ [plána’váv]
ɉɥɚɧɨɜɚɬɢ [plána’váté]
Ȼɭɞɨɜɧɢɱɵɣ ɿɧɠɟɧɟɪ
[budav’nécséj inzse’ner]
Ɋɭɤɨɜɨɞɢɬɢ ɛɭɞɨɜɚɧɺɦ
[rukava’dété buda’ványam]
Ɇɭɪɧɢɤ/-ɵ [murnék]
Ɇɭɪɨɜɚɬɢ [mura’váté]
ȿɥɟɤɬɪɢɤ/-ɵ [e’lektrék]
ʈɚɡɨɜɢɤ/-ɵ [gáza’vék]
Ɇɨɧɬɨɜɚɬɢ ʉɚɡ/ɟɥɟɤɬɪɢɤɭ/ɜɨɞɭ [manta’váté]
Ɇɨɧɬɟɪ/-ɵ [man’ter]
ɋɬɨɥɹɪɶ/-ɿ [sz’talyáry]
ɋɬɨɥɹɪɢɬɢ [sz’talyárété]
ɉɚɪɤɟɬɚɪɶ/-ɿ [párke’táry]
Ʉɥɚɫɬɢ ɩɚɪɤɟɬɵ [k’lászté pár’keté]
Ʉɥɚɫɬɢ ɩɥɢɬɤɭ [k’lászté p’létku]
Ɇɚɥɹɪɶ/-ɿ [má’lyáry]
Ɇɚɥɺɜɚɬɢ [málya’váté]

68



otthon
családi ház
földszintes
emeletes
épület
épít
komfortos, kényelmes
gazdálkodott
gazda
gazdaság
gazdálkodik
kúria
állatokat tartott
hagyták parlagon heverni
pénzt takarítottak meg
takarékpénztár
kölcsön
lakás, lakóhely
foglalkozások
tervezĘmérnök
tervezte
tervez
építészmérnök
építést vezet
kĘmĦves, hideg burkoló
kĘmĦves munkát végez
villanyszerelĘ
gázszerelĘ
szerel
szerelĘ
asztalos
asztalos munkát végez
parkettás, meleg burkoló
parkettáz
csempéz
festĘ
fest

Ȼɿɥɢɬɢ [bi’lété]
Ɋɟɦɨɧɬ [re’mant]
Ɋɟɦɨɧɬɧɢɤ [re’mantnék]
Ɋɟɦɨɧɬɨɜɚɬɢ [remanta’váté]
Ɋɟɦɨɧɬɧɵɣ [re’mantnéj]
Ɂɚɝɚɧɭɥɢ [záhá’nulé]
Ɂɚɝɚɧɭɬɢ [záhá’nuté]
ɉɚɪɚɞɧʀ ɞɭɛɨɜɿ ɞɜɟɪɿ
ɉɚɪɚɞɧʀ [pá’rádnyi]
Ⱦɭɛɨɜɿ [du’bavi]
Ⱦɜɟɪɿ [d’veryi]
ɉɪɨɫɬɨɪɧɵɣ [prasz’tarnéj]
ɉɚɪɬɟɪ [párter]
Ʉɨɦɧɚɬɚ/-ɵ [kam’nátá]
Ⱦɧɺɜɧɚ [d’nyavná]
Ƚɨɫɬɺɜɚ [hasz’tyavá]
Ʉɭɯɧɹ [kuchnyá]
Ʉɨɦɨɪɚ [ka’mará]
Ɍɨɚɥɟɬ [taá’let]
Ɍɭɲ [tus]
Ȼɭɬɨɪ [butar]
Ⱦɟɪɟɜɥɹɧɵɣ ɤɪɟɞɟɧɰ ɢɡ ɪɿɡɛɨɜ
Ɋɿɡɛɚ [rizbá]
Ɋɿɡɚɬɢ [rizáté]
ɉɨɪɰɟɥɚɧɨɜɿ ɫɟɪɜɿɡɵ:
ɫɬɨɥɨɜɿ [szta’lavi]
ɞɟɫɟɪɬɧʀ [de’szertnyi]
ɤɚɜɨɜɿ [ká’vavi]
ɋɟɪɜɿɡ/-ɵ [szerviz]
ɋɟɪɜɿɪɨɜɚɬɢ [szervira’váté]
ɋɟɪɜɿɪɨɜɚɧɵɣ ɫɬɭɥ
ɋɬɨɥɨɜɚ/ɵ [szta’lavá]
ɋɬɨɥɨɜɚɬɢ [sztala’váté]
ɋɬɨɥɨɜɚɬɢ ɫɹ [sztalavá’tészyá]
ɋɬɨɥɨɜɨɽ ɜɢɧɨ [szta’lavaje véna]
ɋɬɨɥɨɜɚ ɫɭɥɶ [szta’lavá szuly]
Ɍɚɧɠɟɪ/ɬɚɧʀɪɹ [tánzser/tá’nyiryá]
ɝɥɭɛɨɤɿ [hlu’baki]
ɩɥɨɫɤɿ [p’laszki]
ɜɟɥɢɤɿ [ve’léki]
ɦɚɥʀ [má’lyi]
Ɏɿɧɞɠɚ/-ɿ [findzsá]
Ȼɥɸɞɨ/-ɚ [b’lyuda]
ɍ ɜɿɬɪɿɧʀ [u vit’rinyi]
ȼɿɬɪɢɧɚ/-ɵ [vit’riná]

meszel
felújítás
szerelĘ
felújít
felújítási
elképzelték
elképzel
díszes tölgyajtó
díszes, parádés
tölgybĘl készült
ajtó
tágas
földszint (háznál, színházban)
szoba
nappali
ebédlĘ
konyha
éléskamra
wc
zuhanyzó
bútor
fafaragott kredenc
faragott
vág, farag
porcelán készletek
étkészlet
desszert, süteményes
kávés
szerviz, készlet
terít, szervíroz
terített asztal
étkezĘ, ebédlĘ
étkeztet
étkezik
asztali bor
asztali só
tányér, tányérok
mély
lapos
nagy
kis
csésze
tál
a vitrinben
vitrin
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Ʉɪɟɞɟɧɰ [kredenc]
Ʉɪɿɲɬɚɥɺɜɿ ɩɨɝɚɪɵ ɢ ɤɚɧɱɨɜɵ
Ʉɪɿɲɬɚɥɶ [k’ristály]
Ʉɪɿɲɬɚɥɺɜɚ ɜɨɞɚ [va’dá]
Ʉɪɿɲɬɚɥɺɜɚ ɞɭɲɚ [du’sá]
Ʉɪɿɲɬɚɥɺɜɚ ɱɢɫɬɨɬɚ [csész’tatá]
Ʉɪɿɲɬɚɥɺɜɚ ɜɚɡɚ [vázá]
ɤɪɿɲɬɚɥɺɜɵɣ ɰɭɤɨɪ [kristá’lyavéj cukar]
ɉɨɝɚɪ/-ɵ [pa’hár]
Ʉɚɧɱɭɜ/ɤɚɧɱɨɜɵ [kán’csuv]
ɋɬɪɿɛɥɨ [szt’ribla]
ɠɵɜɨɣ ɫɬɪɿɛɥɨ [zé’vaj szt’ribla]
ɫɬɪɿɛɟɪɧʀ ɬɚɰɵ [sztri’bernyi tácé]
Ɍɚɰɚ [tácá]
Ɇɚɥɟɧɶɤɵɣ ɤɭɮɟɪ [má’lénykéj kufer]
ɂɡ ɫɬɪɿɛɟɪɧɵɦɚ ɫɬɨɥɨɜɵɦɚ ɩɪɢɛɨɪɚɦɢ
ɋɬɨɥɨɜɵɣ ɩɪɢɛɨɪ [szta’lavéj pré’bar]
ɥɨɠɤɚ/-ɵ [lazská]
ɜɢɥɤɚ/-ɵ [vélká]
ɧɭɠ/ɧɨɠɿ [nuzs]
ɜɚɪɿɯɚ/-ɵ [vá’richá]
ɍ ɮɿɨɜɤɚɯ [u fi’ókách]
Ɏɿɨɜɤɚ/-ɵ [fi’óká)
Ⱦɚɦɚɫɬɨɜɿ, ɜɭɲɵɬʀ ɲɨɜɤɨɜɵɦɚ ɧɢɬɤɚɦɢ
Ⱦɚɦɚɫɬɨɜɿ [dá’másztovi]
ȼɭɲɵɬʀ [vusétyi]
ɒɨɜɤɨɜɿ [sov’kavi]
ɇɢɬɤɚ/-ɵ [nétká]
ɒɨɜɤɨɜɚ ɤɨɫɢɰɹ [sov’kavá ka’szécyá]
Ɉɛɪɭɫ/-ɵ [abrusz]
ɋɟɪɜɟɬɤɚ/-ɵ [szer’vetká]
ɋɹɬɨɱɧʀ ɝɨɫɬɢɧɵ [szyá’tacsnyi hasz’téné]
Ƚɨɫɬɢɧɚ/-ɵ [hasz’téná]
Ɂɚ ɫɬɭɥ [zá sztul]
ɋɬɭɥ/ɫɬɨɥɵ [sztul]
ɉɨɞɚɤɨɥɢ ɢ ɛɭɥɲɟ [pa’dekalé é bulse]
Ʉɨɥɨ ɨɛɨɥɨɤɚ [kala abalaká]
Ɉɛɨɥɨɤ/-ɵ, ɨɤɧɨ/-ɚ [abalak, ak’na]
Ɇɟɧɲɵɣ ɫɬɨɥɢɤ [menséj sz’talék]
ɋɬɨɥɢɤ/-ɵ [sz’talék]
ȯɞɧɨ ɦɟɧɲɟ ɨɞ ɞɪɭɝɨɝo
Ɍɵɦ ɧɟ ɦɟɧɲɟ
ɑɿɩɤɚ/-ɵ [csipká]
ɱɿɩɤɨɜɚɬɢ [csipka’váté]
ɱɿɩɤɨɜɚɧɵɣ [csip’kavánéj]

kredenc
kristály poharak és kancsók
kristály
kristályvíz
kristálytiszta lélek
tökéletes (kristály) tisztaság
kristályváza
kristálycukor
pohár
kancsó
ezüst
higany
ezüst tálcák
tálca
kis bĘrönd
ezüst evĘeszközzel
evĘeszköz
kanál
villa
kés
merítĘ kanál
a fiókokban
fiók
Damaszt, selyem cérnával hímzett
damaszt
hímzett
selyem
cérna
havasi gyopár
abrosz, asztalterítĘ
szalvéta
ünnepélyes alkalmakkor
vendégség
asztalnál
asztal
néha több/többen is
az ablak mellett
ablak
kisebb asztalka
asztalka
egyik kisebb a másiknál
annál inkább
csipke
horgol
horgolt
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ɱɿɩɤɨɜɚ ɦɿɧɬɚ [csip’kavá mintá]
ɱɿɩɤɨɜɚ ɮɿɪɝɚɧɤɚ [csip’kavá fir’hánká]
ɉɨɩɟɥɶɧɢɰɹ [popely’nécyá]
ɉɨɩɟɥɶ [popely]
ɉɨɩɟɥɶɧɚ ɋɟɪɟɞɚ [popely’ná szere’dá]
ɐɜɿɬɨɤ/ɤɜɿɬɹ [cvi’tak, k’vityá]
Ɋɭɠɚ/-ɿ [ruzsá]
ɏɪɿɡɚɧɬɟɦɚ/-ɵ [chrizén’temá]
Ɍɭɥɿɩɚɧ/-ɵ [tuli’pán]
ɇɚ ɩɚɪɤɟɬɧɭɣ ɩɭɞɥɨɡʀ
[ná párket’nuj pud’lazyi]
ɉɚɪɤɟɬɧɚ ɩɭɞɥɨɝɚ/ɩɚɪɤɟɬɵ
[pár’ketná pud’lahá/pár’keté]
ɉɟɪɫɶɤɵɣ ɤɨɜɟɪ [perszykéj ka’ver]
Ʉɨɜɟɪ/ɤɨɜɪɵ [ka’ver]
ɇɚ ɩɥɚɮɨɧʀ ɤɪɿɲɬɚɥɺɜɵɣ ɥɭɫɬɟɪ
ɉɥɚɮɨɧ/-ɵ [plá’fan]
Ʌɭɫɬɟɪ/-ɵ [luszter]
ɇɚ ɫɬʀɧɚɯ [ná sz’tyinách]
ɋɬʀɧɚ/- [sztyi’ná]
ɉɨɪɬɪɟɬ/-ɵ [part’reté]
ɉɟɣɡɚɠ/-ɿ [pej’zázsi]
Ⱦɨɜɤɨɥɚ [dov’kalá]
ɍɤɥɚɞɟɧɨɝɨ [ukládenaha]
ɐɿɮɪɨɜɚɧʀ [cif’raványi]
Ȼɚɪɧɚɫɬʀ [bár’násztyi]
Ʉɚɮɥʀ [káflyi]
Ʉɚɦɿɧ [ká’min]
Ⱦɪɚɩɨɜɵɣ ɪɟɤɚɦɟɣ
Ɋɟɤɚɦɟɣ [reká’mej]
Ƚɥɭɛɨɤɿ ɮɨɬɟɥɵ
Ɏɨɬɟɥ/-ɵ [fo’tel]
ɇɢɡɶɤɵɣ, ɤɪɭɝɥɵɣ ɫɬɨɥɢɤ
ɇɢɡɶɤɵɣ [nézykéj]
Ʉɪɭɝɥɵɣ [kruhléj]
Ɏɚɪɛɨɜɵɣ ɬɟɥɟɜɿɡɨɪ [fár’bavéj tele’vizar]
Ɏɚɪɛɚ/-ɵ [fárbá]
Ɇɭɡɢɱɧɚ ɤɨɥɨɧɤɚ [mu’zécsná ka’lanká]
Ɇɭɡɢɱɧɚ ɲɤɨɥɚ [mu’zécsná skalá]
ɍ ɤɧɢɠɧɵɯ ɫɤɪɵɧɹɯ
ɋɤɪɵɧɹ/-ʀ [szk’rényá]
ɇɚ ɩɨɥɢɰɺɯ [ná pa’lecyach]
ɉɨɥɢɰɹ/-ʀ [pa’lécyá]
Ʉɨɥɟɤɰɿɹ/-ʀ [ka’lekcijá]
Ʉɟɪɚɦɿɱɧɵɣ [kerá’micsnéj]

csipkés minta
csipke függöny
hamutartó
hamu
Hamvazó Szerda
virág, virágok
rózsa
krizantém
tulipán
a parkettázott padlón
parketta
perzsaszĘnyeg
szĘnyeg
a mennyezeten kristály csillár
mennyezet
csillár
a falakon
fal
arckép, portré
tájkép
körül
kirakott
mintás
barna
csempe
kandalló
drapp színĦ rekamié
rekamié
mély fotel
fotel
alacsony, kerek asztalka
alacsony
kerek
színes TV
szín
hifi torony
zeneiskola
a könyves szekrényekben
szekrény
a polcokon
polc
gyĦjtemény
kerámia
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Ʉɨɥɟɤɰɿɹ ɤɟɪɚɦɿɱɧɵɯ ɜɚɡ,
ɫɬɚɬɭɟɬɨɤ, ɫɜɿɱɧɢɤɭɜ
ɋɬɚɬɭɟɬɤɚ/-ɵ [sztátu’etké]
ɋɜɿɱɧɢɤ/-ɵ [sz’vicsnék]
Ɂɨɛɪɚɧɵɯ ɦɚɦɤɨɜ ɭ ɩɨɞɨɪɨɝɚɯ
Ɂɨɛɪɚɬɢ [zab’ráté]
ɍ ɩɨɞɨɪɨɝɚɯ [u pada’rahách]
ɉɨɞɨɪɨɝɚ/-ɵ [pada’rahá]
ɐɚɪɫɬɜɨ ɧɚɲɵɯ ɠɭɧ [cársztva náséch zsun]
Ɇɨɞɟɪɧɵɣ, ɤɪɟɣɦɨɜɨʀ ɮɚɪɛɵ
ȼɚɪɢɬɢ [vá’rété]
Ȳɞɚ/ʀɫɬɜɨ [ji’dá, jisztva]
ɍ ɦɿɤɪɨɝɚɛɨɜɭɣ ɤɭɯɨɜɚɪɶɰʀ
[u mikrahá’bavuj kucha’várycyi]
Ⱦɠɟɛɪɹ [csebryá]
Ʌɚɛɨɲ/-ɿ [lábas]
Ƚɨɪɱɢɤ/-ɵ [harscsék]
ɉɚɥɚɱɿɧɬɨɜɤɚ/-ɵ [pálá’csintaská]
Ɍɟɩɲɚ/-ɿ [tepsá]
Ȼɵɬɨɜɿ ɩɪɢɛɨɪɵ [béta’vi pré’baré]
Ʉɭɯɨɧɵɣ ɪɨɛɨɬ [ku’chanéj rabat]
Ɇɿɤɫɟɪ [mikszer]
Ʉɚɜɨɜɚɪɤɚ [káva’várká]
Ɇɚɲɵɧɚ ɧɚ ɩɨɦɵɜɚɧɹ
Ɇɚɲɵɧɚ [má’séná]
ɉɨɦɵɜɚɬɢ [pamé’váté]
ɑɚɫɬɶ [császty]
Ȳɞɚɥɶɧɹ [ji’dálynyá]
ɍɦɿɳɚɬɢ ɫɹ [umis’csátészyá]
ȼɵɫɨɤɿ, ɫɤɥɹɧʀ ɞɜɟɪɿ
ȼɟɞɭɬɶ ɧɚ ɬɟɪɚɫɭ ɢ ɭ ɤɟɪɬ
Ɇɹɝɤɵɣ [myáh’kéj]
ɋɜɿɬɥɨ-ɡɟɥɟɧɵɣ ɤɨɜɟɪ, ɝɢ ɬɪɚɜɚ
Ʉɨɜɟɪ [ka’ver]
Ƚɢ [hé]
Ɍɪɚɜɚ [trá’vá]
ɏɨɞɢɬɢ ɩɨ ɧɸɦ ɛɨɫɵɣ
Ȼɨɫɵɣ [baszéj]
Ɂɚ ɩɨɫɬɟɥɺɜ [zá posztyilyov]
Ʉɨɧɫɩɟɤɬ/-ɵ [kansz’pekt]
ɀɭɪɧɚɥ/-ɵ [zsur’nál]
ɉɨɫɬɟɪɵ ɩɨɩ-ɡɜɿɡɞ [paszteré pap-zvizd]
Ɂɚɛɭɞɨɜɚɧʀ ɫɤɪɵɧʀ [zábu’daványi szk’rényi]
ɉɨɤɪɵɜɚɥɨ [pakré’vála]
Ʉɪɨɫɨɜɤɵ [kra’szavké]
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kerámia vázák,
szobrok, gyertyatartók gyĦjteménye
szobrok
gyertyatartó
anyánk által az utazások során összegyĦjtött
összegyĦjt
utazások során
utazás
asszonyaink királysága
modern, krémszínĦ
fĘz
étel, étkek
mikrohullámú sütĘ
edények
lábas
fazék
palacsintasütĘ
tepsi, sütĘlemez
háztartási gépek
konyhai robotgép
mixer
kávéfĘzĘ gép
mosogatógép
gép
mosogat
rész
ebédlĘ
elfér
magas üvegajtó
a teraszra és a kertbe vezet
puha
halványzöld szĘnyeg, mint a fĦ
szĘnyeg
mint
fĦ
mezítláb járni rajta
mezítláb
az ágy mögött
jegyzet
folyóirat / lap
popcsillagokat ábrázoló poszterek
beépített szekrények
takaró
edzĘcipĘ

Ɍɨɩɚɧɨɤ/-ɵ [tapának]
Ʉɚɛɚɬ/-ɵ [kábát]
ɋɨɪɨɱɤɚ/-ɵ [sza’racská]
ɉɭɥɨɜɟɪ/-ɵ [pulover]
ɋɜɟɬɟɪ/-ɵ [sz’veter]
Ɂɨɤɧɿʀ [zokniji]
ɋɩɭɞɧɚ ɛɿɥɟɧɢɧɚ [szpud’ná bilené’ná]
Ʉɪɭɱɟɧʀ ʉɚɪɚɞɿɱɿ [kru’csenyi gá’rádicsi]
ʈɚɪɚɞɿɱɚ/-ɿ [gá’rádicsá]
ɇɚɜɟɪɶɯ [ná’vérych]
ɋɩɚɥɧɹ/-ʀ [sz’pálynyá]
Ⱦɜɟɪɿ ɨɬɜɨɪɹɜɭɬɶ ɫɹ ɭ ɤɭɩɚɥɧɸ
Ɉɬɜɨɪɹɸɬɶ ɫɹ [atva’ryájuty szyá]
Ʉɭɩɚɥɧɹ/-ʀ [ku’pálynyá]
ɉɭɞ [pud]
Ɉɤɪɟɦɟ [ak’reme]
ʈɚɪɚɠ/-ɿ [gá’rázs]
ʈɚɡɞɭɜɫɶɤɨɽ ɩɨɦɿɳɟɧɹ/ʉɚɡɞɭɜɫɶɤɚ
[gázduvszy’kaje pa’miscsenyá]
ɉɢɜɧɢɰɹ/-ʀ [pév’nécyá]
ɏɨɥɨɞɧɢɤ/-ɵ [chalad’nék]
Ɇɨɪɨɡɧɢɤ/-ɵ [maraz’nék]
Ɋɚɣɛɚɱɤɚ-ɚɜɬɨɦɚɬɤɚ [ráj’bácská-ávta’mátká]
Ɂɟɥɟɧɢɧɚ [zelené’ná]
ɉɥɨɞɵ [pla’dé]
Ʉɪɭɦɩɥɹ/-ʀ [krumplyá]
əɛɥɨɤɨ/-ɚ [jáblaka]
Ⱦɨɦɚɲɧɺɽ ɜɢɧɨ [da’másnyaje vé’na]
ɉɚɥɟɧɤɚ [pálénká]
ȼɿɱɧɨɡɟɥɟɧʀ ɪɨɫɬɢɧɵ
[vicsnaze’lenyi rasz’téné]
Ɋɨɫɬɢɧɚ/-ɵ [rasz’téná]
Ɇɭɲɤɚɬɥɢɤɵ [mus’kátléké]
ɋɟɡɨɧɧʀ ɰɜɿɬɹ [szeza’nálynyi c’vityá)
ɍɤɪɚɲɚɸɬɶ ɞɨɦ [ukrá’sájuty dam]
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cipĘ
kabát
ing
pulóver
szvetter
zokni
fehérnemĦ
csigalépcsĘ
lépcsĘfok
felfelé
hálószoba
az ajtó a hálószobába nyílik
nyílnak
fürdĘszoba
alatt / padlás
külön
garázs
gazdasági helyiség
pince
hĦtĘgép
fagyasztógép
mosógép
zöldség
gyümölcs
krumpli
alma
házi bor
pálinka
örökzöld növények
növény
muskátli
idényvirágok
díszítik a házat

ȾȱȺɅɈʈɕ – Párbeszédek


Ⱦʀɜɨɱɚ ɩɪɨʉɪɚɦɚ ɧɚ ɫɭɛɨɬɭ.
- ɒɬɨ ɪɨɛɢɬɟ ɭ ɫɭɛɨɬɭ ɩɨɩɨɥɭɞɧɸ?
- ə ɧɢɱ, ɚ ɬɵ, Ʉɚɬɺ?
- Ɇɚɦɤɚ ɩɨɛɿɡɨɜɚɥɚ ɧɹ ɭɯɚɪɢɬɢ ɭ ɫɜɨɸɣ ɤɨɦɧɚɬʀ ɢ ɭ ɫɩɚɥɧʀ. Ɂɚɱɧɭ ɯɚɪɿɧɹ ɬɚɤɨɣ ɩɨ
ɮɪɵɲɬɢɤɨɜɢ, ɢɧɚɤ ɧɟ ɫɤɨɧɱɭ ɤɭ ɩɨɥɭɞɧɸ. ɑɨɦ ɡɜɿɞɚɲ?
- ɏɨɱɭ ɩɨɤɥɢɤɚɬɢ ɜɚɫ ɞɨ ɫɟɛɟ. Ɇɚɥɨ ɩɨɮɿʉɥɺɜɚɥɢ ɢ ɩɨɪɨɡɤɚɡɨɜɚɥɢ ɛɵ ɫɶɦɟ ɤɚɠɞɚ ɡɚ
ɫɜɨʀ ɧɨɜɢɧɵ ɬɨɝɨ ɬɵɠɞɧɹ, ɩɨɧɢɤɚɥɢ ɛɵ ɫɶɦɟ ɧɚ ɿɧɬɟɪɧɟɬʀ ɧɨɜɿ ɦɨɞɟɥʀ. Ɇɭɲɭ
ɜɭɛɪɚɬɢ ɩɥɚɬɹ ɧɚ Ɇɚɬɭɪɚɥɧɵɣ ɛɚɥ. ɂɳɢ ɧɟ ɡɧɚɦ, ɹɤɨɽ, ɜɵ ɦɢ ɩɨɦɨɠɟɬɟ!
- Ɇɵ ɜɞɹɱɧɨ ɩɪɢɣɞɟɦɟ ɢ ɩɨɦɨɠɟɦɟ. Ɇɨɹ ɬɸɬɤɚ – ɲɵɜɤɵɧɹ, ɨɧɚ ɮɚɣɧɨ ɲɵɽ ɢ
ɩɨɡɵɱɢɬɶ ɧɚɦ ɫɜɨʀ ɠɭɪɧɚɥɵ ɢ ɧɨɜɢɧɤɵ. Ɇɨɠɟɲ ɢɡ ɧɺɜ ɤɨɧɫɭɥɬɨɜɚɬɢ ɫɹ, ɹɤɵɣ ɮɚɡɨɧ
ɬɟɩɟɪɶ ɦɚɣɦɨɞɟɪɧɵɣ, ɤɭɥɶɤɨ ɢ ɹɤɨʀ ɬɪɟɛɚ ɤɭɩɢɬɢ ɦɚɬɟɪɿʀ. Ɉɧɚ ɬɹ ɩɨɦɿɪɹɬɶ, ɭɱɢɧɢɬɶ
ɤɪɚɹɧɹ. Ⱥɠ ɬɢ ɩɨɥɸɛɢɬɶ ɫɹ, ɬɨɝɞɵ ɜɭɤɪɚɽ ɩɥɚɬɹ, ɩɭɣɞɟɲ ɞɜɚ-ɬɪɢ ɤɪɚɬ ɩɪɨɛɨɜɚɬɢ ɢ
ɛɭɞɟ ɝɨɬɨɜɨ ɱɭɞɟɫɧɨɽ ɛɚɥɧɨɽ ɲɚɬɹ.
- Ɏɚɧɬɚɫɬɢɱɧɨ! ɑɟɤɚɦ ɜɚɫ ɭ ɬɪɢ ɝɨɞɢɧɢ ɩɨɩɨɥɭɞɧɸ, ɛɚɛɤɚ ɫɩɟɱɟ ɮɿɧɨɦɧɨɽ ɬʀɫɬɨ ɢ
ɩɨɫɢɥɭɽ ɧɚɫ ɫɜɨʀɦ ɡɚɜɚɪɺɜɚɧɹɦ.
- Ⱦɹɤɭɽɦɟ! Ⱦɨ ɫɭɛɨɬɵ!
ɉɪɨʉɪɚɦɚ [prag’rámá]
ɉɨɛɿɡɨɜɚɥɚ [pabiza’válá]
(ɍ)ɯɚɪɢɬɢ/(ɭ)ɩɨɪɚʀɬɢ [uchárété, uparájité]
ɏɚɪɿɧɹ/ɩɨɪɚʀɧɹ [chárinyá, pa’rájinyá]
ɉɨɮɿʉɥɺɜɚɥɢ ɛɵ ɫɶɦɟ
[pafiglya’válé bé szyme]
ɉɨɪɨɡɤɚɡɨɜɚɥɢ ɛɵ ɫɶɦɟ
[paraz’kázaválé bé szyme]
ɉɨɧɢɤɚɥɢ ɛɵ ɫɶɦɟ [pa’nékálé bé szyme]
ɇɨɜɢɧɚ/-ɵ [navé’ná]
ɇɨɜɢɧɤɚ/-ɵ [na’vénká]
ɇɨɜɢɧɤɚɪɶ/-ɤɚ [navén’káry]
Ɇɨɞɟɥɶ/-ʀ [ma’dely]
ɉɥɚɬɹ [p’látyá]
Ɇɚɬɭɪɚɥɧɵɣ ɛɚɥ [mátu'rálynéj bál]
Ɇɚɬɭɪɚɥɧɨɽ ɭɫɜɿɞɱɟɧɹ
[mátu’rálnaje uszvidcsenyá]
Ɇɚɬɭɪɚɥɧɵɣ ɟɤɡɚɦɟɧ
Ɇɚɬɭɪɚɧɬ/-ɤɚ
Ɇɚɬɭɪɨɜɚɬɢ
ɂɳɢ ɧɟ [és’csé ne]
ɒɵɜɤɵɧɹ [sév’kényá]
ɉɨɡɵɱɢɬɶ [pa’zécséty]

program
rábízta, megbízta
kitakarítani, takarítani
takarítás
viccelĘdhetnénk
elmondhatnánk
megnézhetnénk
újdonság, friss hír
újság, hírlap
újságíró
fazon, modell
ruha
szalagavató
érettségi bizonyítvány
érettségi vizsga
érettségizĘ
érettségizik
még nem
varrónĘ
kölcsön ad
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Ʉɨɧɫɭɥɬɨɜɚɬɢ [kanszulta’váté]
Ʉɨɧɫɭɥɬɚɰɿɹ [kanzul’tácijá]
Ʉɨɧɫɭɥɬɚɧɬ [kanszul’tánt]
Ɏɚɡɨɧ/-ɵ [fá’zan]
Ɇɚɬɟɪɿɸ [má’teriju]
Ɇɚɬɟɪɿɹ/-ʀ [má’terijá]
Ɍɪɟɛɚ [t’rebá]
Ʉɭɩɢɬɢ [ku’pété]
ɉɨɦɿɪɹɬɶ [pa’miryáty]
ɉɨɦɿɪɹɬɢ [pa’miryáté]
Ʉɪɚɹɧɹ [k’rájányá]
Ʉɪɚɹɬɢ [k’rájáté]
Ⱦɜɚ-ɬɪɢ ɤɪɚɬ [dvá - tré krát]
ɉɪɨɛɨɜɚɬɢ [p’robaváté]
Ȼɭɞɟ ɝɨɬɨɜɨ [bude ha’tava]
ɑɭɞɟɫɧɨɽ [csu’desznaje]
Ȼɚɥɧɨɽ [bálnaje]
Ɏɚɧɬɚɫɬɢɱɧɨ [fántász’técsna]
ɋɩɟɱɟ [szpe’cse]
Ɏɿɧɨɦɧɨɽ ɬʀɫɬɨ [finomnaje tyiszta]
Ɂɚɜɚɪɺɜɚɧɹ [zá’váryaványá]
Ɂɚɜɚɪɺɜɚɬɢ [zá’váryaváté]

tanácsot ad
tanácsadás, konzultáció
tanácsadó
fazon, szabás (ruháé)
anyagot
anyag (ruháé)
kell
vesz, vásárol
lemér, méretet vesz
lemér
szabásminta
szab
kétszer-háromszor
próbál valamit megtenni, ruhát próbál/felpróbál
készen lesz
csodálatos
báli
fantasztikus
süt (majd)
finom süteményt
befĘttek
befĘz
***

ɏɚɪɿɧɹ Takarítás
-Ⱦɨɛɪɟ ɪɚɧɨ, ɦɚɦɤɨ!
-ɋɟɪɜɭɫ, Ʉɚɬɶɤɨ!
-ɇɚɪɚɡ ɩɨɮɪɵɲɬɢɤɭɸ ɢ ɡɚɱɧɭ ɯɚɪɢɬɢ ɭ ɫɩɚɥɧʀ, ɡɚɬɵɦ ɬɚɤɨɣ ɭ ɫɜɨɸɣ ɤɨɦɧɚɬʀ.
-ɇɟ ɡɚɛɭɞɶ ɜɭɬɟɪɬɢ ɩɨɪɨɯ ɧɚ ɧɭɱɧɵɯ ɫɤɪɵɧɶɤɚɯ ɢ ɭɜɚɠɚɣ ɧɚ ɦɨʀ ɤɪɟɣɦɵ, ɤɨɥɨɧɫɶɤɭ
ɜɨɞɭ, ɨɛɵ-ɫɶ ɞɚɲɬɨ ɧɟ ɪɨɡɛɢɥɚ. Ⱦɨɛɪɟ ɩɨɦɵɣ ɝɥɹɞɢɥɨ ɢ ɥɚɦɩɵ ɭ ɫɩɚɥɧʀ ɢ ɭ ɤɭɩɚɥɧʀ,
ɛɨ ɧɚ ɩɨɥɢɱɰʀ ɤɨɥɨ ɝɥɹɞɢɥɚ ɛɿɥʀ ɫɥʀɞɵ ɨɞ ɡɭɛɧɨʀ ɩɚɫɬɵ, ɭɱɢɧɢ ɩɨɪɹɞɨɤ ɢɡ ɡɭɛɧɵɦɚ
ɤɟɮɤɚɦɢ, ɝɪɟɛɿɧɹɦɢ, ɤɟɮɚɦɢ ɧɚ ɱɟɫɚɧɹ, ɛɪɵɱɚɦɢ, ɲɚɦɩɨɧɚɦɢ. ɍɦɵɜɚɥɧɢɤ, ɤɚɞ ɢ
ɩɥɢɬɤɭ ɦɭɫɢɲ ɜɭɱɢɫɬɢɬɢ, ɛɨ ɞɭɠɟ ɩɚɫɤɭɞɧʀ, ɤɚɠɞɵɣ ɦɚɜ ɛɵ ɩɨɪɹɞɧɨ ɡɚ ɫɨɛɨɜ ɤɚɞ
ɩɨɦɵɬɢ.
-Ɇɚɦɤɨ, ɛɭɞɶ ɞɨɛɪɚ, ɞɚɣ ɦɢ ɱɢɫɬɭ ɩɨɫɬɟɥɢɧɭ, ɭɠɟ ɱɚɫ ɩɟɪɟɬɹɝɧɭɬɢ ɩɚɪɧɹɧɤɵ ɢ ɞɚɬɢ
ɱɢɫɬʀ ɪɭɱɧɢɤɵ.
-ɉɪɚɜɞɭ ɦɚɽɲ, ɭɫɸ ɩɨɫɬɟɥɢɧɭ ɬɪɟɛɚ ɩɟɪɟɬɹɝɬɢ, ɧɟ ɡɚɛɭɞɶ ɢ ɡɚ Ɇɨʉɞɭɲɱɢɧɭ.
Ⱦɧɟɫɶ ɮɚɣɧɚ, ɫɨɧɹɱɧɚ ɝɨɞɢɧɚ, ɞɨɛɪɟ ɛɵ ɡɚɝɨɥɨɜɤɵ, ɩɚɪɧɵ ɢ ɩɚɩɥɚɧɵ ɜɭɧɟɫɬɢ ɧɚ
ɬɟɪɚɫɵ ɩɪɨɜɿɬɪɺɜɚɬɢ. Ɉɬɜɨɪɢ ɨɛɥɚɤɵ ɢ ɞɜɟɪɿ, ɨɛɵ ɩɪɨɬɹɝɨɦ ɩɪɨɜɿɬɪɢɥɢ ɫɹ ɢ
ɩɨɦɿɳɟɧɹ.
-Ɍɨɝɞɵ ɭɠɟ ɜɭɧɟɫɿɦ ɧɚ ɞɜɭɪ ɤɨɜɟɪɵ, ɜɵɛɽɦɟ ʀɯ ɩɨɪɹɞɧɨ. ɉɨɩɪɨɲɭ ɚɩɚ, ɠɟɛɵ ɦɢ
ɩɨɦɭɝ.
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Ɂɚɬɵɦ ɬɚɤɨɣ [zá’tém tákoj]
ȼɭɬɟɪɬɢ ɩɨɪɨɯ [vu’terté parach]
ɇɚ ɧɭɱɧɵɯ ɫɤɪɵɧɹɯ
[ná nucs’néch szk’rényách]
ɇɭɱɧɚ ɫɤɪɵɧɹ [nucs’ná szk’rényá]
Ʉɪɟɣɦ/-ɵ [krejm]
Ʉɨɥɨɧɫɶɤɚ ɜɨɞɚ [ko’lonszyká vadá]
Ⱦɚɲɬɨ ɧɟ ɪɨɡɛɢɥɚ [dás’ta ne raz’bélá]
Ɋɨɡɛɢɬɢ [raz’bété]
Ʉɚɡɢɬɢ [ká’zété]
(ɋ)ɤɚɡɢɬɢ ɫɹ [szká’zétészyá]
ɉɨɦɵɣ ɝɥɹɞɢɥɨ ɢ ɥɚɦɩɵ
[pa’méj hlya’déla é lámpé]
Ȼɿɥʀ ɫɥʀɞɵ ɨɞ ɡɭɛɧɨʀ ɩɚɫɬɵ
[bilyi szlyi’dé od zub’noji pászté]
ɋɥʀɞ/-ɵ [szlyid]
Ɂɭɛɧɚ ɩɚɫɬɚ/ɡɭɛɧʀ ɩɚɫɬɵ [zub’ná pásztá]
ɍɱɢɧɢ ɩɨɪɹɞɨɤ [ucsé’né po’ryádak]
ɍɱɢɧɢɬɢ [ucsé’nété]
ɉɨɪɹɞɨɤ/-ɵ [paryádak]
ɉɨɪɹɞɧɨ [pa’ryádna]
Ɇɟɠɢ ɡɭɛɧɵɦɚ ɤɟɮɤɚɦɢ, ɝɪɟɛɿɧɹɦɢ,
ɤɟɮɚɦɢ ɧɚ ɱɟɫɚɧɹ, ɛɪɵɱɚɦɢ, ɲɚɦɩɨɧɚɦɢ
Ɂɭɛɧɚ ɤɟɮɤɚ/ɡɭɛɧʀ ɤɟɮɤɵ
[zub’ná kefká/zub’nyi kefké]
Ƚɪɟɛɿɧɶ/-ʀ [h’rebiny]
Ʉɟɮɚ ɧɚ ɱɟɫɚɧɹ/ɤɟɮɵ ɧɚ ɱɟɫɚɧɹ
[kefá ná cseszányá]
Ȼɪɵɱ/-ɿ [brécs]
ɒɚɦɩɨɧ/-ɵ [sám’pan]
ɍɦɵɜɚɥɧɢɤ, ɤɚɞ ɢ ɩɥɢɬɤɭ ɦɭɫɢɲ ɜɭɱɢɫɬɢɬɢ
ɍɦɢɜɚɥɧɢɤ/-ɵ [umé’válynék]
Ʉɚɞ/-ɵ [kád]
ɉɥɢɬɤɚ/-ɵ [p’létká]
Ɇɭɫɢɲ ɜɭɱɢɫɬɢɬɢ [muszés vucsésztété]
(ɜɭ)ɱɢɫɬɢɬɢ [csésztété]
ɩɚɫɤɭɞɧɵɣ/-ʀ [pász’kudnéj]
ɡɚ ɫɨɛɨɜ ɤɚɞ ɭɦɵɬɢ
(ɭ)ɦɵɬɢ [umété]
Ɇɨʉɞɭɲɱɢɧɭ [mogduscsénu]
Ɇɨʉɞɚ
ɞɚɣ ɦɢ ɱɢɫɬɭ ɩɨɫɬɟɥɢɧɭ
ɩɨɫɬɟɥɢɧɚ [pasztelé’ná]
ɭɠɟ ɱɚɫ ɩɟɪɟɬɹɝɧɭɬɢ ɩɚɪɧɹɧɤɵ
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rögtön azután
port töröl
az éjjeli szekrényeken
éjjeli szekrény
krém
kölni
valamit el ne törjél
eltör
tör, elront
eltör/ valam i/
mosd le a tükröt és a lámpákat
a fogpaszta fehér nyomait
nyom
fogpaszta
tegyél rendet
tesz
rend
rendesen
A fogkefék, fésĦk, hajkefék,
borotvák, samponok között
fogkefe, fogkefék
fésĦ
hajkefe
borotva
sampon
a mosdót, a kádat és a csempét
muszáj kitisztítani
mosdó
kád, fürdĘkád
csempe
muszáj kitisztítani
tisztít
piszkos, koszos
maga után a kádat kimosni
kimos
Magdáét
Magda
adjál tiszta ágynemĦt
ágynemĦ
ideje áthúzni a párnahuzatokat

ɉɟɪɟɬɹɝɧɭɬɢ [peretyáh’nuté]
ɉɚɪɧɹɧɤɚ/-ɵ [pár’nyánká]
Ɂɚɝɨɥɨɜɨɤ/-ɵ [záhalavak]
ɉɚɪɧɚ/-ɵ [párná]
ɉɚɩɥɚɧ/-ɵ [páplán]
Ɋɭɱɧɢɤ/-ɵ [rucs’nék]
ɉɪɨɜɿɬɪɺɜɚɬɢ ɩɪɨɬɹɝɨɦ
ɉɪɨɜɿɬɪɺɜɚɬɢ [pra’vitryaváté]
ɉɪɨɬɹɝ/-ɵ [p’rotyáh]
Ɍɨɝɞɵ ɭɠɟ ɜɭɧɟɫɿɦ ɧɚ ɞɜɭɪ ɤɨɜɟɪɵ
Ɍɨɝɞɵ ɭɠɟ [tah’dé u’zse]
ȼɭɛɽɦɟ ʀɯ ɩɨɪɹɞɧɨ
[vubjeme jich pa’ryádna]
(ȼ)ɭɛɢɜɚɬɢ [ubé’váté]

áthúz, cserél
párnahuzat
párna
dunyha
paplan
törülközĘ
huzatot csinál, szellĘztet
szellĘztet
huzat
akkor vigyük ki az udvarra a szĘnyegeket
akkor már
rendesen kiporoljuk
kiporol, kiver

ɇɨɜɢɧɚ Változás
-Ⱦɨɛɪɵɣ ɞɟɧɶ! ə ɂɜɚɧ Ȼɚɛɢɧɟɰɶ, ɛɭɞɭ ɡɛɟɪɚɬɢ ɤɜɚɪɬɟɥɶɧɨɽ, ɩɥɚɬɭ ɡɚ ʉɚɡ, ɡɚ ɜɨɞɭ, ɡɚ
ɨɝɪɿɜɚɧɹ, ɡɚ ɟɥɟɤɬɪɢɤɭ,ɡɚ ɫɟɥɟɤɬɢɜɧɨɽ ɡɛɟɪɚɧɹ ɫɦɿɬɹ. Ȼɭɞɶɬɟ ɞɨɛɪɿ, ɭɩɨɜɿɱɬɟ ɦɢ,
ɤɭɥɶɤɨ ɤɜɚɞɪɚɬɦɟɬɪɭ ɜɚɲ ɤɜɚɪɬɟɥɶ?
-Ⱦɨɛɪɵɣ ɞɟɧɶ! ɋɬɨ ɞɟɫɹɬɶ: ɬɪɢ ɤɨɦɧɚɬɵ, ɤɭɯɧɹ, ɤɭɩɚɥɧɹ, ɬɨɚɥɟɬ, ɤɨɦɨɪɤɚ ɢ ɛɚɥɤɨɧ. Ⱥ
ɲɬɨ ɫɹ ɫɬɚɥɨ ɢɡ ɩɚɧɨɦ Ƀɨɠɟɮɨɦ? ɍ ɧɚɲɨɦɭ ɤɜɚɪɬɟɥɶɧɨɦɭ ɛɥɨɤɨɜɵ ɦɧɨɝɿ ɪɨɤɵ ɜɭɧ
ɯɨɞɢɜ ɨɞ ɤɜɚɪɬɟɥɹ ɤɭ ɤɜɚɪɬɟɥɸ ɡɛɟɪɚɜɭɱɢ ɝɪɨɲɿ.
-ɉɚɧ Ƀɨɠɟɮ ɩɭɲɨɜ ɧɚ ɩɟɧɡɿɸ, ɭɠɟ ɦɭ ɩɭɞɭɣɲɥɢ ɪɨɤɵ.
-Ⱦɭɠɟ ɱɭɞɭɸ ɫɹ, ɜɭɧ ɭɩɨɡɿɪɨɜɚɜ ɦɧɨɝɨ ɦɨɥɨɞɠɟ ɨɞ ɫɜɨʀɯ ɪɨɤɭɜ, ɛɢɪɨɜɚɜ ɯɨɞɢɬɢ ɩɨ
ʉɚɪɚɞɿɱɚɯ, ɛɨ ɥɿɮɬɵ ɭ ɫɢɯ ɛɭɞɨɜɥɹɯ ɱɚɫɬɨ ɤɚɡɹɬɶ ɫɹ. ɍɫɟ ɦɚɜ ɞɨ ɤɚɠɞɨɝɨ ɞɨɛɪɨɽ
ɫɥɨɜɨ ɢ ɥɸɛɢɜ ɮɿʉɥɺɜɚɬɢ.
-Ƀɨɠɟɮ ɦɚɽ ɭ ɫɟɥʀ ɫɬɚɪɭ ɯɵɠɭ, ɯɨɱɟ ʀ ɩɟɪɟɛɭɞɨɜɚɬɢ ɢ ɛɭɥɲɭ ɱɚɫɬɶ ɪɨɤɚ ɠɵɬɢ ɬɚɦ,
ʉɚɡɞɨɜɚɬɢ, ɩɪɢɧɢɦɚɬɢ ɝɨɫɬɸ ɢ ɬɭɪɿɫɬɭ.
-Ɍɨɝɞɵ ɧɟɽ ɲɬɨ ɝɨ ɲɤɨɞɨɜɚɬɢ, ɧɚɣ ɛɭɞɟ ɳɚɫɬɥɢɜɵɣ ɢ ɭɫɩɿɲɧɵɣ!
szedni fogom a lakbért
szedni fogom
lakbér
díj
gázdíj
vízdíj
fĦtésdíj
áramdíj
szelektív szemétgyĦjtés díja

Ȼɭɞɭ ɡɛɟɪɚɬɢ ɤɜɚɪɬɟɥɶɧɨɽ
Ȼɭɞɭ ɡɛɟɪɚɬɢ [budu z’beráté]
Ʉɜɚɪɬɟɥɧɨɽ [k’vártelynaje]
ɉɥɚɬɚ [p’látá]
Ɂɚ ʉɚɡ
Ɂɚ ɜɨɞɭ
Ɂɚ ɨɝɪɿɜɚɧɹ [zá ah’riványá]
Ɂɚ ɟɥɟɤɬɪɢɤɭ
Ɂɚ ɫɟɥɟɤɬɢɜɧɨɽ ɡɛɟɪɚɧɹ ɫɦɿɬɹ
ɋɟɥɟɤɬɢɜɧɨɽ ɡɛɟɪɚɧɹ
[szelek’tévnaje z’berányá]
ɋɦɿɬɹ [szmi’tyá]
Ʉɭɥɶɤɨ ɤɜɚɞɪɚɬɦɟɬɪɭ ɜɚɲ ɤɜɚɪɬɟɥɶ?
Ʉɜɚɞɪɚɬɦɟɬɪ [kvádrát’metr]
Ʉɭɛɨɦɟɬɪ [kuba’metr]

szelektív gyĦjtés
szemét
Hány négyzetméteres a lakása?
négyzetméter
köbméter
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Ʉɜɚɪɬɟɥɶ [k’vártely]
Ʉɜɚɪɬɟɥɧɵɣ ɛɥɨɤ [k’vártelynéj b’lak]
Ȼɚɥɤɨɧ/-ɵ [bál’kan]
Ɂɛɟɪɚɜɭɱɢ ɝɪɨɲɿ [zbe’rávucsé h’rosi]
ɒɬɨ ɫɹ ɫɬɚɥɨ?
Ȼɢɪɨɜɚɜ [béra’váv]
Ȼɢɪɨɜɚɬɢ [béra’váté]
Ʌɿɮɬ/-ɵ
ɉɪɢɧɢɦɚɬɢ ɝɨɫɬɸ ɢ ɬɭɪɿɫɬɭ
ɉɪɢɧɢɦɚɬɢ [préné’máté]
Ƚɨɫɬɶ/-ɿ [haszty]
Ɍɭɪɿɫɬ/-ɵ [tu’riszt]
ɇɟɽ ɲɬɨ ɝɨ ɲɤɨɞɨɜɚɬɢ
ɒɤɨɞɨɜɚɬɢ [skada’váté]
ɇɚɣ ɛɭɞɟ ɳɚɫɬɥɢɜɵɣ ɢ ɭɫɩɿɲɧɵɣ!
ɇɚɣ ɛɭɞɟ [náj bude]
ɓɚɫɬɥɢɜɵɣ [szcsász’lévéj]
ɍɫɩɿɲɧɵɣ [usz’pisnéj]

lakás
lakótömb
balkon
pénzt szedve
Mi történt?
bírt
bír
lift
vendégeket és turistákat fogad
fogad
vendég
turista
nincs miért sajnálni
sajnál
Legyen boldog és sikeres!
legyen
boldog
sikeres


Ʉɨɥɢ? Ʉɟɞɶ?

Mikor?

Ⱦɚɜɧɨ
Ⱦɨɜɝɿ ɪɨɤɵ
Ⱦɨɪɚɡ/ɬɟɪɚɡ
Ɂɚɬɵɦ
Ɂɚɬɵɦ ɬɚɤɨɣ
ɂɧɤɨɥɢ
ɂɳɢ ɧɟ
Ʉɨɥɢɫɶ ɞɚɜɧɨ
ɇɚ ɜɟɫɧʀ
ɇɚɩɟɪɟɞ
ɉɭɡɞɧʀɣɲɟ

régen
sok éven át
mindjárt
azután
rögtön azután
máskor
valamikor
valamikor régen
tavasszal
elĘre
késĘbb

ɉɨ
ɉɨɞɟɤɨɥɢ
ɉɭɞ
Ɍɚɤɨɣ
Ɍɚɤɨɣ–ɬɚɤ
Ɍɟɩɟɪɶ
Ɍɨʉɞɵ ɭɠɟ
ɍ ɥʀɬʀ
ɍɫɟ
ɍɠɟ

után
néha
alatt
rögtön
Még mit nem (elutasításnál)
most
akkor már
nyáron
mindig
már

əɤɵɣ? əɤɚ? əɤɨɽ? Milyen? (férfi, nĘ, semleges)
əɤɿ?
Milyenek?
ɉɪɿɜɚɬɧɵɣ/-ɚ,-ɨɽ,-ʀ
Ʉɨɦɮɨɪɬɧɵɣ
ɉɚɪɚɞɧɵɣ
ɉɪɨɫɬɨɪɧɵɣ

magán, privát
komfortos, kényelmes
díszes, parádés
tágas

Ⱦɟɪɟɜɥɹɧɵɣ
ɉɨɪɰɟɥɚɧɨɜɵɣ
ɋɬɨɥɨɜɵɣ
Ⱦɟɫɟɪɬɧɵɣ
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fa
porcelán
ét, asztali
desszertes

Ʉɚɜɨɜɵɣ
ɋɟɪɜɿɪɨɜɚɧɵɣ
Ƚɥɭɛɨɤɵɣ
ɉɥɨɫɤɵɣ
ȼɟɥɢɤɵɣ
Ɇɚɥɵɣ
Ʉɪɿɲɬɚɥɺɜɵɣ
Ⱦɚɦɚɫɬɨɜɵɣ
ɒɨɜɤɨɜɵɣ
Ʌɶɧɹɧɵɣ
ɇɟɣɥɨɧɨɜɵɣ
ɋɹɬɨɱɧɵɣ
ɑɿɩɤɨɜɚɧɵɣ
ɐɿɮɪɨɜɚɧɵɣ
ɇɢɡɶɤɵɣ
Ʉɪɭɝɥɵɣ
Ɏɚɪɛɨɜɵɣ
Ɇɭɡɢɱɧɵɣ
Ʉɧɢɠɧɵɣ
Ʉɟɪɚɦɿɱɧɵɣ
Ɇɨɞɟɪɧɵɣ
Ȼɵɬɨɜɵɣ
Ʉɭɯɨɧɵɣ
ȼɟɥɢɤɵɣ
ȼɟɥɢɤɵɣ
Ɇɚɥɵɣ
Ⱦɨɛɪɵɣ
Ɂɥɵɣ

kávés
terített
mély
lapos
nagy
kicsi
kristály
damaszt
selyem
len
nylon, mĦanyag
ünnepi
csipkés
mintás
alacsony
kerek
színes
zenei, zenés
könyves
kerámia
modern
háztartási
konyhai
ɜɟɤɲɵɣ
ɛɭɥɲɵɣ
ɦɟɧɲɵɣ
ɥʀɩɲɵɣ
ɝɭɪɲɵɣ

nagy
nagy
kicsi
jó
rossz

ɦɚɣɜɟɤɲɵɣ
ɦɚɣɛɭɥɲɵɣ
ɦɚɣɦɟɧɲɵɣ
ɦɚɣɥʀɩɲɵɣ
ɦɚɣɝɭɪɲɵɣ

halvány-zöld
csavart
érettségi
milyen
más
piszkos, koszos
boldog
sikeres
barna
fehér
bordó
homokszínĦ, drapp
sárga
zöld
krémszínĦ
lila
rózsaszín
kék
szürke
piros, vörös
fekete
világos
sötét

nagyobb
nagyobb
kisebb
jobb
rosszabb

legnagyobb
legnagyobb
legkisebb
legjobb
legrosszabb

Hol? Hová?

Ⱦɟ?
Ⱦɨɜɤɨɥɚ
Ɂɚ
ɂɡ
ɂɧɞɟ
ɂɧɤɭɞɵ

ɋɜɿɬɥɨ-ɡɟɥɟɧɵɣ
Ʉɪɭɱɟɧɵɣ
Ɇɚɬɭɪɚɥɧɵɣ
əɤɵɣ
ɂɧɲɚɤɵɣ
ɉɚɫɤɭɞɧɵɣ
ɓɚɫɬɥɢɜɵɣ
ɍɫɩɿɲɧɵɣ
Ȼɚɪɧɚɫɬɵɣ
Ȼɿɥɵɣ
Ȼɨɪɞɨɜɵɣ
Ⱦɪɚɩɨɜɵɣ
ɀɨɜɬɵɣ
Ɂɟɥɟɧɵɣ
Ʉɪɟɣɦɨɜɵɣ
Ʌɿɥɨɜɵɣ
Ɋɭɠɨɜɵɣ
ɋɢɧʀɣ
ɋʀɪɵɣ
ɑɟɪɥɟɧɵɣ
ɑɨɪɧɵɣ
ɋɜɿɬɥɵɣ
Ɍɟɦɧɵɣ

körül
mögött
-ból, -bĘl
máshol
máshová

Ʉɨɥɨ
Ɇɟɠɢ
ɇɚ
ɇɚɜɟɪɶɯ
ɇɚɥɿɜɨ

ɒɬɨ ɡɪɨɛɢɬɶ? ɒɬɨ ɡɪɨɛɢɜ?

körül
között
valamin
fel
balra

ɇɚɩɪɚɜɨ
ɇɚ/ɭɩɟɪɟɞ
ɉɭɞ
ɍ
Ɉɞ - ɤɭ

Mit tesz meg? Mit tett?

(ȼ)ɭɛɢɬɢ
kiporol, kiver
ə ɜɭɛɸ, ɬɵ ɜɭɛɽɲ, ɜɭɧ/ɨɧɚ ɜɭɛɽ,
ɦɵ ɜɭɛɽɦɟ, ɜɵ ɜɭɛɽɬɟ, ɨɧɢ ɜɭɛɸɬɶ

ȼɭɛɢɜ/ɜɭɛɢɥɚ, ɜɭɛɢɥɢ
ȼɭɛɢɣ! ȼɭɛɢɣɬɟ!
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jobbra
elĘtt, elĘre
alatt
-ban, -ben
-tól/tĘl - ig

(ɋ)ɤɚɡɢɬɢ
eltör, elront
ə ɫɤɚɠɭ, ɬɵ ɫɤɚɡɢɲ, ɜɭɧ/ɨɧɚ ɫɤɚɡɢɬɶ,
ɦɵ ɫɤɚɡɢɦɟ, ɜɵ ɫɤɚɡɢɬɟ, ɨɧɢ ɫɤɚɡɹɬɶ

ɋɤɚɡɢɜ/ɫɤɚɡɢɥɚ, ɫɤɚɡɢɥɢ
(ɇɟ)ɫɤɚɡɢ! ɋɤɚɡɿɬɶ!

Ʌɹɱɢ
lefekszik
ə ɥɹɠɭ, ɬɵ ɥɹɠɟɲ, ɜɭɧ/ɨɧɚ/ɨɧɨ ɥɹɠɟ,
ɦɵ ɥɹɠɟɦɟ, ɜɵ ɥɹɠɟɬɟ, ɨɧɢ ɥɹɠɭɬɶ

Ʌɹɝ/ɥɹɝɥɚ/ɥɹɝɥɨ, ɥɹɝɥɢ
Ʌɹɠ! Ʌɹɠɬɟ!

(ɉɨ)ɡɵɱɢɬɢ
kölcsönöz, kölcsön ad
ə ɩɨɡɵɱɭ, ɬɵ ɩɨɡɵɱɢɲ,
ɉɨɡɵɱɢɜ/ɩɨɡɵɱɢɥɚ, ɩɨɡɵɱɢɥɢ
ɜɭɧ/ɨɧɚ ɩɨɡɵɱɢɬɶ, ɦɵ ɩɨɡɵɱɢɦɟ,
ɉɨɡɵɱ! ɉɨɡɵɱɬɟ!
ɜɵ ɩɨɡɵɱɢɬɟ, ɨɧɢ ɩɨɡɵɱɚɬɶ
(ɍ)ɤɪɚɹɬɢ
(ki)szab
ə ɭɤɪɚɸ, ɬɵ ɭɤɪɚɽɲ, ɜɭɧ/ɨɧɚ ɭɤɪɚʀɬɶ,
ɦɵ ɭɤɪɚɽɦɟ, ɜɵ ɭɤɪɚɽɬɟ, ɨɧɢ ɭɤɪɚɸɬɶ

ɍɤɪɚɹɜ/ɭɤɪɚɹɥɚ, ɭɤɪɚɹɥɢ
ɍɤɪɚɣ! ɍɤɪɚɣɬɟ!

(ɍ)ɱɢɧɢɬɢ
megtesz
ə ɭɱɢɧɸ, ɬɵ ɭɱɢɧɢɲ, ɜɭɧ/ɨɧɚ ɭɱɢɧɢɬɶ,
ɦɵ ɭɱɢɧɢɦɟ, ɜɵ ɭɱɢɧɢɬɟ, ɨɧɢ ɭɱɢɧɹɬɶ

ɍɱɢɧɢɜ/ɭɱɢɧɢɥɚ, ɭɱɢɧɢɥɢ
ɍɱɢɧɢ! ɍɱɢɧɿɬɶ!

(ȼɭ)ɱɢɫɬɢɬɢ
kitisztít, megtisztít
ə ɜɭɱɢɳɭ, ɬɵ ɜɭɱɢɫɬɢɲ, ɜɭɧ/ɨɧɚ
ɜɭɱɢɫɬɢɜ/ɜɭɱɢɫɬɢɥɚ, ɜɭɱɢɫɬɢɥɢ
ɜɭɱɢɫɬɢɬɶ,
ȼɭɱɢɫɶ! ȼɭɱɢɫɬɶɬɟ!
ɦɵ ɭɱɢɫɬɢɦɟ, ɜɵ ɭɱɢɫɬɢɬɟ, ɨɧɢ ɭɱɢɫɬɹɬɶ
(ɋ)ɩɟɤɬɢ
megsüt
ə ɫɩɟɱɭ, ɬɵ ɫɩɟɱɟɲ, ɜɭɧ/ɨɧɚ ɫɩɟɱɟ,
ɦɵ ɫɩɟɱɟɦɟ, ɜɵ ɫɩɟɱɟɬɟ, ɨɧɢ ɫɩɟɱɭɬɶ

ɋɩɸɤ/ɫɩɟɤɥɚ, ɫɩɟɤɥɢ
ɋɩɟɱɢ! ɋɩɟɱɿɬɶ!

ɋɿɫɬɢ
leül
ə ɫɹɞɭ, ɬɵ ɫɹɞɟɲ, ɜɭɧ/ɨɧɚ/ɨɧɨ ɫɹɞɟ,
ɦɵ ɫɹɞɟɦɟ, ɜɵ ɫɹɞɟɬɟ, ɨɧɢ ɫɹɞɭɬɶ

ɋʀɜ/ɫʀɥɚ/ɫʀɥɨ, ɫʀɥɢ
ɋɹɞɶ! ɋɹɞɶɬɟ!

ɒɬɨ ɛɭɞɭ ɪɨɛɢɬɢ?

Mit fog tenni?

ə ɛɭɞɭ ɡɛɟɪɚɬɢ, ɬɵ ɛɭɞɟɲ ɡɛɟɪɚɬɢ, ɜɭɧ/ɨɧɚ ɛɭɞɟ ɡɛɟɪɚɬɢ,
ɦɵ ɛɭɞɟɦɟ ɡɛɟɪɚɬɢ, ɜɵ ɛɭɞɟɬɟ ɡɛɟɪɚɬɢ, ɨɧɢ ɛɭɞɭɬɶ ɡɛɟɪɚɬɢ
én fogom szedni, te fogod szedni, Ę fogja szedni,
mi fogjuk szedni, ti fogjátok szedni, Ęk fogják szedni
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ɒɬɨ ɪɨɛɢɜ ɛɵ?

Mit tehetne?

ə/ɬɵ/ɜɭɧ ɩɨɧɢɤɚɜ ɛɵ
én megnézhetném/ te megnézhetnéd/ Ę megnézhetné (férfi)
ə/ɬɵ/ɨɧɚ ɩɨɧɢɤɚɥɚ ɛɵ
én megnézhetném/ te megnézhetnéd/ Ę megnézhetné (nĘ)
Ɉɧɨ ɩɨɧɢɤɚɥɨ ɛɵ
Ę megnézhetné (semleges)
Ɇɵ ɩɨɧɢɤɚɥɢ ɛɵ ɫɶɦɟ, ɜɵ ɩɨɧɢɤɚɥɢ ɛɵ ɫɶɬɟ, ɨɧɢ ɩɨɧɢɤɚɥɢ ɛɵ
Mi megnézhetnénk, ti megnézhetnétek, Ęk megnézhetnék
ə/ɬɵ/ɜɭɧ ɩɨɪɨɡɤɚɡɨɜɚɜ ɛɵ
én elmondhatnám/ te elmondhatnád/ Ę elmondhatná (férfi)
ə/ɬɵ/ɨɧɚ ɩɨɪɨɡɤɚɡɨɜɚɥɚ ɛɵ én elmondhatnám/ te elmondhatnád/ Ę elmondhatná (nĘ)
Ɉɧɨ ɩɨɪɨɡɤɚɡɨɜɚɥɨ ɛɵ
Ę elmondhatná ( semleges )
Ɇɵ ɩɨɪɨɡɤɚɡɨɜɚɥɢ ɛɵ ɫɶɦɟ, ɜɵ ɩɨɪɨɡɤɚɡɨɜɚɥɢ ɛɵ ɫɶɬɟ, ɨɧɢ ɩɨɪɨɡɤɚɡɨɜɚɥɢ ɛɵ
Mi elmondhatnánk, ti elmondhatnátok, Ęk elmondhatnánk
ə/ɬɵ/ɜɭɧ ɩɨɮɿʉɥɺɜɚɜ ɛɵ
én viccelhetnék/ te viccelhetnél/ Ę viccelhetne (férfi)
ə/ɬɵ/ɨɧɚ ɩɨɮɿʉɥɺɜɚɥɚ ɛɵ
én viccelhetnék/ te viccelhetnél/ Ę viccelhetne (nĘ)
Ɉɧɨ ɩɨɮɿʉɥɺɜɚɥɨ ɛɵ
Ę viccelhetne (semleges)
Ɇɵ ɩɨɮɿʉɥɺɜɚɥɢ ɛɵ ɫɶɦɟ, ɜɵ ɩɨɮɿʉɥɺɜɚɥɢ ɛɵ ɫɶɬɟ, ɨɧɢ ɩɨɮɿʉɥɺɜɚɥɢ ɛɵ
Mi viccelhetnénk, ti viccelhetnétek, Ęk viccelhetnének

G

Feladatok

ɁȺȼȾȺɇə

G

1. ȼɭɩɨɜɧʀɬɶ ɬɚɛɥɢɰɸ ɡɚ ɞɚɧɨɜ ɦɿɧɬɨɜ, ɯɨɫɧɭɣɬɟ ɞɚɧʀ ɫɥɨɜɚ!
A minta szerint egészítse ki a táblázatot, használja a megadott szavakat!
Ⱦɨɛɪɵɣ

ɧɟɞɨɛɪɵɣ

ɡɥɵɣ

ɑɢɫɬɵɣ

………….

………….

ɉɪɚɜɞɢɜɵɣ

………….

………….

ɋɤɪɨɦɧɵɣ

………….

………….

ɑɟɫɬɧɵɣ

………….

………….

ȼɟɫɟɥɵɣ

………….

………….

ȼɟɥɢɤɵɣ

………….

………….

Ƚɥɭɛɨɤɵɣ

………….

………….

ɓɢɪɵɣ

………….

………….

ɉɚɫɤɭɞɧɵɣ

………….

………….

ɋɤɪɵɬɧɵɣ, ɝɨɪɞɵɣ, ɱɢɫɬɵɣ, ɝɭɧɰɭɬ, ɩɚɫɤɭɞɧɵɣ, ɦɚɥɵɣ, ɛɪɟɯɥɢɜɵɣ, ɩɥɨɫɤɵɣ,
ɫɦɭɬɧɵɣ.

81

2. Ʉɨ ɲɬɨ ɪɨɛɢɬɶ?
ɦɭɪɧɢɤ
ɭɱɢɬɟɥɶ
ɚɪɯɿɬɟɤɬ
ɲɵɜɤɵɧɹ
ʉɚɡɞɚ
ɛɭɞɨɜɧɢɱɵɣ ɿɧɠɟɧɟɪ
ɦɚɥɹɪɶ
ɫɬɨɥɹɪɶ
ʉɚɡɨɜɢɤ
ɩɚɪɤɟɬɚɪɶ

Ki mivel foglalkozik?
ɩɥɚɧɭɽ ɛɭɞɨɜɥʀ
ɤɥɚɞɟ ɩɚɪɤɟɬɵ
ʉɚɡɞɭɽ
ɦɭɪɭɽ
ɦɚɥɸɽ
ɭɱɢɬɶ
ɦɨɧɬɿɪɭɽ ʉɚɡ
ɲɵɽ
ɫɬɨɥɹɪɢɬɶ
ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɶ ɛɭɞɨɜɚɧɺɦ

3. ɍɞɜɿɬɶɬɟ ɧɚ ɜɨɩɪɨɫɵ! Válaszoljon a kérdésekre!
Ⱦɟ ɯɨɬɿɥɢ ɛɵ ɫɶɬɟ ɤɭɩɢɬɢ ɠɵɬɥɨ?
..........................................................................................................................................
Ʉɭɥɶɤɨ ɤɨɦɧɚɬ ɯɨɬɿɥɢ ɛɵ ɫɶɬɟ ɦɚɬɢ?
..........................................................................................................................................
ɒɬɨ ɯɨɱɟɬɟ ɤɭɩɢɬɢ: ɤɜɚɪɬɟɥɶ ɭ ɤɜɚɪɬɟɥɧɭɦ ɛɥɨɤɭ, ɩɪɿɜɚɬɧɵɣ ɞɨɦ, ɤɜɚɪɬɟɥɶ ɭ
ɤɨɨɩɟɪɚɬɢɜɧɭɦ ɛɥɨɤɭ, ɯɵɠɭ ɧɚ ɫɟɥʀ?
..........................................................................................................................................
ɐɢ ɯɨɱɟɬɟ ɦɚɬɢ ɤɟɪɬ ɞɨɜɤɨɥɨ ɞɨɦɚ?
..........................................................................................................................................
Ⱦɟ ɩɥɚɧɭɽɬɟ ʉɚɪɚɠ: ɩɭɞ ɛɭɞɨɜɥɺɜ ɰɢ ɤɨɥɨ ɧɟʀ?
..........................................................................................................................................
ɒɬɨ ɛɭɞɟɬɟ ɤɥɚɫɬɢ ɧɚ ɩɭɞɥɨɝɭ?
..........................................................................................................................................
Ȼɭɞɟ ɭ ɠɵɬɥʀ ɤɭɩɚɥɧɹ ɰɢ ɬɭɲ?
..........................................................................................................................................
ɐɢ ɞʀɬɢ ɛɭɞɭɬɶ ɦɚɬɢ ɨɤɪɟɦɭ ɤɨɦɧɚɬɭ?
..........................................................................................................................................
Ɇɚɽɬɟ ɲɩɨɪɨɜɚɧʀ ɝɪɨɲɿ?
..........................................................................................................................................
Ɇɭɫɢɬɟ ɭɡɹɬɢ ɤɪɟɞɿɬ ɭ ɲɩɨɪɤɚɫɿ?
..........................................................................................................................................
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4. ɋɤɥɚɞɿɬɶ ɚɛɡɚɰɵ ɡɚ ɲɨɪɨɦ!

Állítsák sorrendbe a bekezdéseket!

1. ə ɧɢɱ, ɚ ɬɵ, Ʉɚɬɺ?
2. Ɇɵ ɜɞɹɱɧɨ ɩɪɢɣɞɟɦɟ ɢ ɩɨɦɨɠɟɦɟ. Ɇɨɹ ɬɸɬɤɚ – ɲɵɜɤɵɧɹ, ɨɧɚ ɮɚɣɧɨ ɲɵɽ ɢ
ɩɨɡɵɱɢɬɶ ɧɚɦ ɫɜɨʀ ɠɭɪɧɚɥɵ ɢ ɧɨɜɢɧɤɵ. Ɇɨɠɟɲ ɢɡ ɧɺɜ ɤɨɧɫɭɥɬɨɜɚɬɢ ɫɹ, ɹɤɵɣ ɮɚɡɨɧ
ɬɟɩɟɪɶ ɦɚɣɦɨɞɟɪɧɵɣ, ɤɭɥɶɤɨ ɢ ɹɤɨʀ ɬɪɟɛɚ ɤɭɩɢɬɢ ɦɚɬɟɪɿʀ. Ɉɧɚ ɬɹ ɩɨɦɿɪɹɬɶ, ɭɱɢɧɢɬɶ
ɤɪɚɹɧɹ. Ⱥɠ ɬɢ ɩɨɥɸɛɢɬɶ ɫɹ, ɬɨɝɞɵ ɭɤɪɚɽ ɩɥɚɬɹ, ɩɭɣɞɟɲ ɞɜɚ-ɬɪɢ ɤɪɚɬ ɩɪɨɛɨɜɚɬɢ ɢ
ɛɭɞɟ ɝɨɬɨɜɨ ɱɭɞɟɫɧɨɽ ɛɚɥɧɨɽ ɲɚɬɹ.
3. Ⱦɹɤɭɽɦɟ! Ⱦɨ ɫɭɛɨɬɵ!
4. ɒɬɨ ɪɨɛɢɬɟ ɭ ɫɭɛɨɬɭ ɩɨɩɨɥɭɞɧɸ?
5. ɏɨɱɭ ɩɨɤɥɢɤɚɬɢ ɜɚɫ ɞɨ ɫɟɛɟ. Ɇɚɥɨ ɩɨɮɿʉɥɺɜɚɥɢ ɢ ɩɨɪɨɡɤɚɡɨɜɚɥɢ ɛɵ ɫɶɦɟ ɤɚɠɞɚ ɡɚ
ɫɜɨʀ ɧɨɜɢɧɵ ɬɨɝɨ ɬɵɠɞɧɹ, ɩɨɧɢɤɚɥɢ ɛɵ ɫɶɦɟ ɧɚ ɿɧɬɟɪɧɟɬʀ ɧɨɜɿ ɦɨɞɟɥʀ. Ɇɭɲɭ
ɜɭɛɪɚɬɢ ɩɥɚɬɹ ɧɚ Ɇɚɬɭɪɚɥɧɵɣ ɛɚɥ. ɂɳɢ ɧɟ ɡɧɚɸ, ɹɤɨɽ, ɜɵ ɦɢ ɩɨɦɨɠɟɬɟ!
6. Ɇɚɦɤɚ ɩɨɛɿɡɨɜɚɥɚ ɧɹ ɭɯɚɪɢɬɢ ɭ ɫɜɨɸɣ ɤɨɦɧɚɬʀ ɢ ɭ ɫɩɚɥɧʀ. Ɂɚɱɧɭ ɯɚɪɿɧɹ ɬɚɤɨɣ ɩɨ
ɮɪɵɲɬɢɤɨɜɢ, ɢɧɚɤ ɧɟ ɫɤɨɧɱɭ ɤɭ ɩɨɥɭɞɧɸ. ɑɨɦ ɡɜɿɞɚɲ?
7. Ɏɚɧɬɚɫɬɢɱɧɨ! ɑɟɤɚɸ ɜɚɫ ɭ ɬɪɢ ɝɨɞɢɧɢ ɩɨɩɨɥɭɞɧɸ, ɛɚɛɤɚ ɫɩɟɱɟ ɮɿɧɨɦɧɨɽ ɬʀɫɬɨ ɢ
ɩɨɫɢɥɭɽ ɧɚɫ ɫɜɨʀɦ ɡɚɜɚɪɺɜɚɧɹɦ.

      

W ɉɊɂɄȺɁɄɕ ɂ ȺɎɈɊȱɁɆɕ

Közmondások és szólások

Ʉɨ ɹɤ ɫɨɛɿ ɩɨɫɬɟɥɢɬɶ, ɬɚɤ ɛɭɞɟ ɫɩɚɬɢ.
Ki mint veti ágyát, úgy alussza álmát.
Ⱦɨɬɢɞɶ ɯɨɞɢɬɶ ɤɚɧɱɭɜ ɧɚ ɜɨɞɭ, ɞɨɤɵɞɶ ɧɟ ɩɭɤɧɟ.
Addig jár a korsó a kútra, míg el nem törik.
Ⱦɨɛɪɚ ɠɨɧɚ ɛɢɬɚ, ɚ ɝɪɨɲɿ ɥʀɱɟɧʀ.
Asszony verve, a pénz számolva jó.
Ʉɚɠɞɵɣ ɛɭɤ ɦɚɽ ɫɭɤ.
Nincsen rózsa tövis nélkül.
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Ʌɟɤɰɿɹ 4. – ɋɹɬɚ
4.lecke – Ünnepek

E

ɋɹɬɵɣ ȼɟɱɭɪ ɧɚɲɚ ɪɨɞɢɧɚ ɫɹɬɤɭɽ ɭ ɧɚɫ. Ɍɵɠɞɧɹɦɢ ɫɩɟɪɟɞ ɫɹɬɚ

ɦɚɦɤɚ ɢ ɚɩɨ ɤɭɩɭɸɬɶ ʀɫɬɜɨ, ɩɢɬɹ, ɫɬɪɨɦɢɤ. ɉɨ ɪɨɞɢɧɧɭɣ ɬɪɚɞɿɰɿʀ ɫɿɦɜɨɥɢɱɧɵɣ
ɞɚɪɭɧɨɤ ɤɚɠɞɵɣ ɥɚɞɢɬɶ ɫɚɦ, ɜɭɧ ɧɟ ɝɨɞɟɧ ɛɵɬɢ ɩɪɚɤɬɢɱɧɵɣ, ɚ ɦɚɽ ɩɪɢɧɟɫɬɢ
ɪɚɞɨɫɬɶ ɬɨɦɭ, ɤɨ ɝɨ ɞɨɫɬɚɧɟ. Ȼɚɛɤɚ ɢ ɞʀɞɢɤ ɬɪɢɦɥɸɬɶ ɫɬɪɨɝɵɣ ɩɭɫɬ, ɚ ɦɵ ɧɟ
ʀɦɟ ɦɧɹɫɨ ɭ ɫɟɪɟɞɭ ɢ ɭ ɩɹɬɧɢɰɸ – ɫɹɤ ɥɚɞɢɦɟ ɫɹ ɧɚ Ɋɭɡɞɜɨ.
ɇɚ ɋɹɬɵɣ ȼɟɱɭɪ ɦɨɥɨɞɠɿ ɠɨɧɵ ɢ ɞʀɜɨɱɤɵ ɩɨɤɪɵɜɚɸɬɶ ɫɬɭɥ ɛɿɥɵɦ,
ɜɭɲɵɬɵɦ ɫɹɬɨɱɧɨɜ ɦɿɧɬɨɜ ɨɛɪɭɫɨɦ ɢ ɫɟɪɜɟɬɤɚɦɢ, ɤɥɚɞɭɬɶ ɫɟɪɜɿɡ ɢ
ɫɬɪɿɛɟɪɧɵɣ ɫɬɨɥɨɜɵɣ ɩɪɢɛɨɪ, ɤɪɿɲɬɚɥɺɜɿ ɩɨɝɚɪɵ ɢ ɤɚɧɱɨɜɵ. ɋɬɚɪɲɿ ɢ
ɦɨɥɨɞɠɿ ɯɥɨɩɵ ɩɪɢɛɢɪɚɜɭɬɶ ɫɬɪɨɦɢɤ, ɜɿɲɚɜɭɬɶ ɧɚ ɧɺɝɨ ɤɪɿɲɬɚɥɺɜɿ ɱɿɥɿɧʉɨɜɵ,
ɡɚɩɚɤɨɜɚɧʀ ɭ ɡɨɥɨɬɵɣ ɩɚɩɿɪɶ ɫɚɥɨɧɤɵ ɢ ɡɨɥɨɬʀ ɩɚɧɬɥɢɤɵ, ɨɪɿɯɵ, ɹɛɥɨɤɚ,
ɢɧɲɚɤɿ ɪɭɡɞɜɹɧʀ ɭɤɪɚɲɟɧɹ. ɉɭɞ ɫɬɪɨɦɢɤ ɤɥɚɞɟɦɟ ɩɚɪɚɞɧɨ ɡɚɩɚɤɨɜɚɧʀ
ɞɚɪɭɧɤɵ ɢɡ ɢɦɟɧɧɵɦɚ ɰɢɞɭɥɤɚɦɢ. Ʉɨɥɢ ɧɚ ɧɟɛɿ ɡɨɣɞɟ ɩɟɪɜɚ ɡɜɿɡɞɚ, ɧɚɲɚ
ɪɨɞɢɧɚ, ɫɬɨɹɱɢ ɤɨɥɨ ɫɬɨɥɚ ɜɽɞɧɨ ɦɨɥɢɬɶ ɫɹ „Ɉɬɱɟ ɧɚɲ!”, ɚ ɩɚɤ ɫʀɞɚɽ ɤɭ
ɫɬɨɥɨɜɢ. ɇɚ ɫɟɪɟɞɢɧʀ ɫɬɨɥɚ ɪɭɡɞɜɹɧɵɣ ɤɪɚɱɭɧ, ɞɨɜɤɨɥɚ ɧɺɝɨ ɞɚɪɚɛɱɢɤɵ
ɱɟɫɧɨɤɚ ɢ ɹɛɥɨɤɚ, ɤɨɬɪɿ ɦɚɱɚɽɦɟ ɭ ɦɟɞ. Ⱦɚɜɧʀ ɫɨɯɬɚɲɿ ɤɚɠɭɬɶ, ɠɟ ɱɟɫɧɨɤ
ɨɞɩɭɞɠɭɽ ɧɟɱɢɫɬɨɬɵ ɢ ɡɥɨ, ɚ ɹɛɥɨɤɨ ɫɿɦɛɨɥɿɡɭɽ ɽɞɧɨɫɬɶ ɪɨɞɢɧɵ. ȼɟɱɟɪɹ
ɋɹɬɨɝɨ ȼɟɱɚɪɚ ɩɪɚɜɢɥɧɨ ɦɚɽ ɫɨɞɟɪɠɚɬɢ ɞɜɚɧɚɞɰɹɬɶ ɩɭɫɬɧɵɯ ɫɬɪɚɜ.
Ɍɪɚɞɿɰɿɣɧɨ ɦɵ ɡɚɱɢɧɚɽɦɟ ɜɟɱɟɪɸ ɝɪɢɛɨɜɨɜ ɩɨɥɢɜɤɨɜ, ɩɚɤ ʀɦɟ ɩɟɱɟɧɭ ɪɵɛɭ ɢɡ
ɩɚɫɭɥɺɜ ɧɚ ɞɡɺɛɚɱɤɵ ɢ ɲɚɥɚɬɨɜ ɢɡ ɤɜɚɫɧɨʀ ɤɚɩɭɫɬɢ ɢɡ ɥɿɥɨɜɨɜ ɰɢɛɭɥɺɜ ɢ
ɨɥɚɺɦ. ȼɿɧɟɰɶ ɜɟɱɟɪɿ – ɛɨɛɚɥɶɤɵ ɢɡ ɦɚɤɨɦ, ɨɪɿɯɚɦɢ, ɩɭɥɥɹɬʀ ɬɟɩɥɵɦ ɦɟɞɨɦ, ɚ
ɞʀɞɢɤɵ ɢ ɨɬɟɰɶ ʀɞɹɬɶ ɛɨɛɚɥɶɤɵ ɢɡ ɤɜɚɫɧɨɜ ɤɚɩɭɫɬɨɜ. Ȼɚɛɤɚ Ɉɥʉɚ ɢ Ɇɚɪɿɹ
ɧɚɩɟɤɥɢ ɤɪɟɣɦɟɲɿ, ɱɨɤɨɥɚɞɨɜɭ ɬɨɪɬɭ ɢ ɦɧɨɝɨ ɢɧɲɚɤɨɝɨ ɩɟɱɢɜɚ. ɇɚ ɤɨɧɰɢ
ɜɟɱɟɪɿ ɞʀɞɨ ɘɪɚ ɜɿɧɱɭɽ: „ ɏɪɢɫɬɨɫ ɪɨɠɞɚɽ ɫɹ!” ɢ ɭɫʀ ɦɵ ɫɬɨɹɱɢ ɨɬɜɿɱɚɽɦɟ:
„ɋɥɚɜɿɬɟ ȯɝɨ!” ɉɨ ɜɟɱɟɪʀ ɞɨɜɤɨɥɚ ɨɫɜɿɱɟɧɨɝɨ ɫɬɪɨɦɢɤɚ ɤɨɥɹɞɭɽɦɟ, ɚ ɩɚɤ
ɤɚɠɞɵɣ ɝɥɹɞɚɬɶ ɫɜɨɽ ɢɦɧɹ ɧɚ ɩɚɤɭɧɤɨɜɢ. ɋɬɚɪɲɿ ɰɨɪɤɚɜɭɬɶ ɫɹ ɩɨɝɚɪɚɦɢ ɜɢɧɚ,
ɦɨɥɨɞɠɿ ɩɸɬɶ ɤɨɥɭ, ɤɜɚɫɧɭ ɜɨɞɭ. Ɋɚɡ ɥɟɦ ɡɜɨɧɤɭ ɱɭɽɦɟ:
„ɇɟɛɨ ɢ Ɂɟɦɥɹ, ɧɟɛɨ ɢ ɡɟɦɥɹ ɧɵɧʀ ɬɨɪɠɟɫɬɜɭɸɬɶ,
Ⱥɧɝɟɥɵ ɥɸɞɟ, ɚɧɝɟɥɵ ɥɸɞɟ ɜɟɫɟɥɨ ɩɪɚɡɞɧɭɸɬɶ:
ɏɪɢɫɬɨɫ ɪɨɞɢɜ ɫɹ, Ȼɨɝ ɜɨɩɥɨɬɢɜ ɫɹ,
Ⱥɧɝɟɥɵ ɫɩʀɜɚɸɬɶ, ɰɚɪɿɽ ɜɢɬɚɸɬɶ,
ɉɨɤɥɨɧ ɨɞɞɚɸɬɶ, ɩɚɫɬɵɪɿɽ ɝɪɚɸɬɶ,
ɑɭɞɨ, ɱɭɞɨ ɩɨɜɿɞɚɸɬɶ.”
Ɉɬɟɰɶ ɨɞɩɟɪɚɬɶ ɛɟɬɥɟɝɟɦɟɲɚɦ ɞɜɟɪɿ.
-ɐɢ ɜɟɫɟɥɢɬɢ ɩɚɧɟ ʉɚɡɞɨ ɧɚ ɫɟɫɶ ɋɹɬɵɣ ȼɟɱɚɪ?
-ȼɟɫɟɥɿɬɶ, ɜɟɫɟɥɿɬɶ!
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-ɉɨɣɬɟ ɜɞɧɭ!
-Ⱦɹɤɭɽɦɟ! ɏɪɢɫɬɨɫ ɪɨɠɞɚɽ ɫɹ!
-ɋɥɚɜɿɬɟ ȯɝɨ!
Ʉɨɥɹɞɨɜɚɧɹ ɢ ɝɨɫɬɢɧɚ ɬɪɢɦɥɟ ɞɨ ɩɭɜɧɨɱɢ, ɚ ɹɤ ɡɚɞɡɜɨɧɹɬɶ ɞɡɜɨɧɵ
Ʉɚɬɟɞɪɚɥɧɨɝɨ ɫɨɛɨɪɚ ɭɫɹ ɪɨɞɢɧɚ ɜɽɞɧɨ ɢɞɟ ɧɚ ȼɟɥɢɤɭ ɋɥɭɠɛɭ. ɂɡ ɭɫʀɯ
ɤɭɧɰɸɜ Ɇɚɪɿɹɩɨɜɱɿ ɤɨɥɹɞɭɜɭɱɢ, ɩɪɚɡɞɧɭɜɭɱɢ, ɜɿɧɱɭɜɭɱɢ ɳɚɫɬɥɢɜɵɯ ɫɹɬ,
ɢɞɭɬɶ ɥɸɞɟ ɭ ɯɪɚɦ ɤɭ ɑɭɞɨɬɜɨɪɧɭɣ ȱɤɨɧʀ ɫɹɬɤɨɜɚɬɢ Ɋɨɠɞɟɫɬɜɨ ɏɪɢɫɬɨɜɨ.
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ɋɅɈȼȺ ɂ ɎɊȺɁɕ
Szavak és kifejezések
ɋɹɬɵɣ ȼɟɱɭɪ/ȼɟɱɚɪ [szyá’téj vecsur/ vecsár]
ɋɹɬɤɨɜɚɧɹ [szyát’kaványá]
ɋɹɬɤɨɜɚɬɢ [szyátka’váté]
ɋɹɬɤɵ [szyátké]
ɋɹɬɨɱɧɵɣ [szyá’tacsnéj]
ɋɹɬɵɣ ɉɪɟɫɬɨɥ [szyá’téj presz’tal]
ȼɫʀ ɋɹɬʀ [v’szyi szyá’tyi]
Ȳɫɬɜɨ [jisztva]
ɉɢɬɹ [pétyá]
ɋɬɪɨɦɢɤ [szt’ramék]
ɉɪɢɛɟɪɚɬɢ ɫɬɪɨɦɢɤ [prébe’ráté sz’ramék]
ɋɿɦɜɨɥɢɱɧɵɣ [szimva’licsnéj]
Ⱦɚɪɭɧɨɤ [dá’runak]
Ⱦɚɪɭɸɱɵɣ [dá’rujucséj]
Ⱦɨɫɬɚɜɚɬɢ [dasztá’váté]
Ⱦɨɫɬɚɜɚɬɟɥɶ [dasztá’vátely]
ɐɢɞɭɥɚ/ɥɤɵ [cédulká/cédulké]
ɋɬɪɨɝɵɣ ɩɭɫɬ [szt’rahéj puszt]
Ⱦɟɪɠɚɬɢ/ɬɪɢɦɚɬɢ ɫɬɪɨɝɵɣ ɩɭɫɬ
[der’zsáté/tré’máté szt’rahéj puszt]
Ɇɧɹɫɨ [mnyásza]
Ɋɭɡɞɜɨ [ruzd’va]
Ɋɨɠɞɟɫɬɜɨ ɏɪɢɫɬɨɜɨ [razsdesz’tva chrész’tava]
Ɋɭɡɞɜɨɜɚɬɢ [ruzdva’váté]
Ɋɭɡɞɜɹɧʀ [ruzdvyá’nyi]
ɍɤɪɚɲɟɧɹ [uk’rásenyá]
ɑɿɥɿɧʉɭɜ/ɱɿɥɿɧʉɨɜɵ [csilin’guv/csilin’gavé]
ɑɿɧʉɿ-ɥɿɧʉɿ [csingi-lingi]
ɑɿɥɿɧʉɨɜɚɬɢ [csilinga’váté]
ɋɚɥɨɧɤɚ/ɵ [szá’lanké]
ɉɚɧɬɥɢɤ/-ɵ [pántlék]
Ɂɜɿɡɞɚ ɡɨɣɞɟ [zvi’d zojde]
Ɇɨɥɢɬɢ ɫɹ [malétészyá]
„ Ɉɬɱɟ ɧɚɲ!” [atcse nás]
Ʉɪɚɱɭɧ/ɤɟɪɟɱɭɧ [k’rácsun/ke’recsun]
Ⱦɚɪɚɛ [dá’ráb]
Ⱦɚɪɚɛɱɢɤ/-ɵ [dá’rábcsék]
ɑɟɫɧɨɤ [csesz’nak]
Oɞɩɭɞɠɨɜɚɬɢ [ad’pudzsaváté]
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Szenteste
ünneplés
ünnepel
ünnepek
ünnepi
Szentszék
Mindenszentek
élelmiszer
üdítĘ italok
karácsonyfa
karácsonyfát díszít
szimbólikus
ajándék
ajándékozó
kap
megajándékozott személy
cédula, cédulák
szigorú böjt
szigorú böjtöt tart
hús
Karácsony
Krisztus születése
karácsonyt/születésnapot ünnepel
karácsonyi
díszek
kisharang/kisharangok
csingilingi
csilingel
szaloncukor
szalag
felkel a csillag
imádkozik
Miatyánk!
karácsonyi kalács
darab
darabka
fokhagyma
elriaszt

ɉɭɞɠɚɬɢ [pudzsáté]
Ƚɪɢɛɨɜɚ ɩɨɥɢɜɤɚ [h’rébavá palévká]
ɉɟɱɟɧɚ ɪɵɛɚ [pe’csená rébá]
ɉɚɫɭɥɹ ɭ ɞɡɺɛɚɱɤɵ [pá’szulyá u dzjabácské]
ɒɚɥɚɬɚ ɢɡ ɤɜɚɫɧɨʀ ɤɚɩɭɫɬɵ
[sá’látá éz kvász’noji ká’puszté]
ɂɡ ɥɿɥɨɜɨɜ ɰɢɛɭɥɺɜ ɢ ɨɥɚɺɦ
[éz li’lavov cé’bulyov é a’lájom]
Ʉɚɩɭɫɬɚ/-ɵ [ká’pusztá]
ɐɢɛɭɥɹ/-ʀ [cé’bulyá]
Ɉɥɚɣ [o’láj]
Ʉɜɚɫɧɢɬɢ [kvász’nété]
Ʉɜɚɫɧʀɬɢ [kvász’nyité]
Ʉɜɚɫɧɵɣ [kvász’néj]
Ʉɜɚɫɧɚ: ɜɨɞɚ [va’dá]
ɤɚɩɭɫɬɚ [ká’pusztá]
ɤɭɩɟɥɶ [kupely]
ɤɜɚɫɧɨɽ ɦɨɥɨɤɨ [kvász’naje mala’ka]
Ɇɚɱɚɬɢ [má’csáté]
Ɇɟɞ [med]
ȼɿɧɟɰɶ [vinecy]
Ȼɨɛɚɥɶɤɵ [babály’ké]
ɢɡ ɦɚɤɨɦ [éz mákom]
ɢɡ ɨɪɿɯɚɦɢ [éz a’richámé]
Ʉɪɟɣɦɟɲ/-ɿ [kréjmes]
ɑɨɤɨɥɚɞɨɜɚ ɬɨɪɬɚ [csaka’ládavá tartá]
Ɍʀɫɬɨ/ɤɿɫɬɨ [tyiszta/kiszta]
ɏɪɢɫɬɨɫ ɪɨɠɞɚɽ ɫɹ!
[chrész’tasz razs’dájeszyá]
ɋɥɚɜɿɬɟ ȯɝɨ! [szlá’vite je’ha]
Ʉɨɥɹɞɨɜɚɬɢ [kolyáda’váté]
Ƚɥɹɞɚɬɢ [hlyádáté]
ɉɚɤɭɧɨɤ/-ɵ [pá’kunak/pá’kunké]
Oɫɜɿɱɟɧɵɣ [asz’vicsenéj]
ɐɨɪɤɚɧɹ [carkányá]
ɐɨɪɤɚɬɢ ɫɹ [carkátészyá]
ɐɨɪɤɧɭɬɢ ɩɨɝɚɪɵ [carknuté pa’háré]
ɐɨɪɤɧɭɬɵɣ [carknutéj]
Ɋɚɡ ɥɟɦ/ɥɢɲ [ráz lem]
Ɂɜɨɧɤɭ [z’vonku]
ɇɟɛɨ ɢ Ɂɟɦɥɹ [neba é zemlyá]
Ȼɟɬɥɟɝɟɦɟɲɿ [betleheme’si]

riaszt
gombaleves
sült hal
csipkedli paszuly
savanyú káposzta saláta
lila hagymával és olajjal
káposzta
hagyma
olaj
savanyít
savanyodik
savanyú
ásványvíz
káposzta
gyógyfürdĘ
aludt tej
mártogat
méz
korona
bobályka
mákkal
dióval
krémes
csokoládé torta
sütemény
Krisztus Születik!
Dicsérjétek ėt!
kántálni
keres
csomag/csomagok
kivilágított (karácsonyfa)
koccintás
koccint
koccint
ütĘdött
egyszer csak
kintrĘl
az Ég és a Föld
betlehemesek

ɐɢ ɜɟɫɟɥɢɬɢ, ɩɚɧɟ ʉɚɡɞɨ, ɧɚ ɫeɫɶ ɋɹɬɵɣ ȼɟɱɚɪ?
Kívánhatunk-e kellemes
[cé vesze’lété páne gázda ná szeszy szyá’téj vecsár?] karácsonyi ünnepeket, gazduram?
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ɉɨɣɬɟ ɜɞɧɭ! [pojte vd’nu]
Ʉɨɥɹɞɨɜɚɧɹ [kalyá’daványá]
Ʉɨɥɹɞɨɜɚɬɢ [kalyáda’váté]
Ʉɨɥɹɞɭɜɭɱɢ [kalyá’duvucsé]
Ⱦɡɜɨɧɵ Ʉɚɬɟɞɪɚɥɧɨɝɨ ɫɨɛɨɪɚ
[dz’vané káted’rálynaha sza’bará]
ȼɟɥɢɤɚ ɋɥɭɠɛɚ [ve’léká sz’luzsbá]
ɉɪɚɡɞɧɭɜɭɱɢ [p’ráznuvucsé]
ȼɿɧɱɭɜɭɱɢ [vin’csuvucsé]
ɏɪɚɦ [ch’rám]
ɍ ɯɪɚɦ [u ch’rám]
ɑɭɞɨɬɜɨɪɧɚ ȱɤɨɧɚ [csudat’varná i’kaná]
Ʉɭ ɑɭɞɨɬɜɨɪɧɭɣ ȱɤɨɧʀ
[ku csudat’varnuj i’kanyi]

Jöjjenek be!
kántálás
kántál
kántálva
a Székesegyház harangjai
Nagymise
ünnepelve
jókívánságokkal
székesegyház
a székesegyházba
CsodatevĘ Kegykép
a CsodatevĘ Kegyképhez
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Karácsony énekek

ɄɈɅəȾɄɕ


ɇɟɛɨ ɢ Ɂɟɦɥɹ
ɇɟɛɨ ɢ Ɂɟɦɥɹ, ɧɟɛɨ ɢ ɡɟɦɥɹ ɧɵɧʀ ɬɨɪɠɟɫɬɜɭɸɬɶ,
Ⱥɧɝɟɥɵ ɥɸɞɟ, ɚɧɝɟɥɵ ɥɸɞɟ ɜɟɫɟɥɨ ɩɪɚɡɞɧɭɸɬɶ:
ɏɪɢɫɬɨɫ ɪɨɞɢɜɫɹ, Ȼɨɝ ɜɨɩɥɨɬɢɜɫɹ,
Ⱥɧɝɟɥɵ ɫɩɿɜɚɸɬɶ, ɰɚɪɿɽ ɜɢɬɚɸɬɶ,
ɉɨɤɥɨɧ ɨɞɞɚɸɬɶ, ɩɚɫɬɵɪɿɽ ɝɪɚɸɬɶ,
ɑɭɞɨ, ɱɭɞɨ ɩɨɜɿɞɚɸɬɶ.

(2x neba é zemlyá nényi torzsesztvujuty)
(2x ánhelé lyude veszela práznujuty)
(chrésztasz radévszyá bah vaplatévszyá)
(ánhelé szpivájuty cárije vitájuty)
(paklan addájuty pásztérije hrájuty)
(csuda csuda povidájuty)

ȼɨ ȼɢɮɥɟɽɦʀ, ɜɨ ȼɢɮɥɟɽɦʀ ɜɟɫɟɥɚ ɧɨɜɢɧɚ,
ɑɢɫɬɚɹ Ⱦʀɜɚ, ɱɢɫɬɚɹ Ⱦʀɜɚ ɩɨɪɨɞɢɥɚ ɋɵɧɚ:
ɏɪɢɫɬɨɫ ɪɨɞɢɜɫɹ, Ȼɨɝ ɜɨɩɥɨɬɢɜɫɹ,
Ⱥɧɝɟɥɵ ɫɩɿɜɚɸɬɶ, ɰɚɪɿɽ ɜɢɬɚɸɬɶ,
ɉɨɤɥɨɧ ɨɞɞɚɸɬɶ, ɩɚɫɬɵɪɿɽ ɝɪɚɸɬɶ,
ɑɭɞɨ, ɱɭɞɨ ɩɨɜɿɞɚɸɬɶ.

(2x va viflejemi veszelá novéná)
(2x csésztájá gyivá paradélá széná)

ɋɥɨɜɨ Ɉɬɱɟɽ, ɫɥɨɜɨ Ɉɬɱɟɽ ɜɡɹɥɨ ɧɚ ɫɹ ɬʀɥɨ,
(2x szlava atcseje vzyála ná szyá tyila)
ȼ ɬɟɦɧɨɫɬɹɯ ɡɟɦɧɵɯ, ɜ ɬɟɦɧɨɫɬɹɯ ɡɟɦɧɵɯ ɫɨɧɰɟ ɡɚɫɜɿɬɢɥɨ:
(2x v temnosztyách zemnécs szance zászvitéla)
ɏɪɢɫɬɨɫ ɪɨɞɢɜɫɹ, Ȼɨɝ ɜɨɩɥɨɬɢɜɫɹ,
Ⱥɧɝɟɥɵ ɫɩɿɜɚɸɬɶ, ɰɚɪɿɽ ɜɢɬɚɸɬɶ,
ɉɨɤɥɨɧ ɨɞɞɚɸɬɶ, ɩɚɫɬɵɪɿɽ ɝɪɚɸɬɶ,
ɑɭɞɨ, ɱɭɞɨ ɩɨɜɿɞɚɸɬɶ.
Ⱥɧɝɟɥɵ ɫɥɭɠɚɬɶ, ɚɧɝɟɥɵ ɫɥɭɠɚɬɶ ɧɟɛɟɫɧɨɦɭ ɐɚɪɸ,
(2x ánhelé szluzsáty nebesznamu cáryu)
ɂ ɜɨ ɜɟɪɬɟɩɿ, ɢ ɜɨ ɜɟɪɬɟɩɿ ɬɜɨɪɹɬɶ Ƀɨɝɨ ɜɨɥɸ: (2x é va vertepi tvaryáty jaha valyu)
ɏɪɢɫɬɨɫ ɪɨɞɢɜɫɹ, Ȼɨɝ ɜɨɩɥɨɬɢɜɫɹ,
Ⱥɧɝɟɥɵ ɫɩɿɜɚɸɬɶ, ɰɚɪɿɽ ɜɢɬɚɸɬɶ,
ɉɨɤɥɨɧ ɨɞɞɚɸɬɶ, ɩɚɫɬɵɪɿɽ ɝɪɚɸɬɶ,
ɑɭɞɨ, ɱɭɞɨ ɩɨɜɿɞɚɸɬɶ.
Az ég és a föld
Az ég és a föld, az ég és a föld, mostan ünnepelnek,
Angyal és ember, angyal és ember, vígan örvendeznek.
Krisztus született, Isten ember lett,
Angyalok éneklik, királyok tisztelik,
Pásztorok imádva, térd hajtva éneklik,
A nagy csodát hirdetik.
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Kis Betlehemben, kis Betlehemben nagy vigadalom ma,
Mert Isten fiát, mert Isten fiát szülte a SzĦzanya,
Krisztus született, Isten ember lett,
Angyalok éneklik, királyok tisztelik,
Pásztorok imádva, térd hajtva éneklik,
A nagy csodát hirdetik.
Isten igéje, Isten igéje testet vett magára,
A sötétséget, a sötétséget elĦzte sugara,
Krisztus született, Isten ember lett,
Angyalok éneklik, királyok tisztelik,
Pásztorok imádva, térd hajtva éneklik,
A nagy csodát hirdetik.
Ég királyának, ég királyának angyalok szolgálnak,
És örvendeznek, és örvendeznek szent akaratának,
Krisztus született, Isten ember lett,
Angyalok éneklik, királyok tisztelik,
Pásztorok imádva, térd hajtva éneklik,
A nagy csodát hirdetik.
***
Csodának csodája

Ⱦɢɜɧɚɹ ɧɨɜɢɧɚ
Ⱦɢɜɧɚɹ ɧɨɜɢɧa
ɇɵɧʀ ɞʀɜɚ ɋɵɧɚ
ɉɨɪɨɞɢɥɚ ɜ ȼɢɮɥɟɽɦʀ
Ɇɚɪɿɹ ɽɞɢɧɚ.

(dévnájá na’véná)
(nényi gyivá széná)
(para’délá v vifle’jemi)
(márjá je’déná)

Csodának csodája:
A szĦz fiat szült ma,
Betlehemben szegény helyen
A boldog Mária.

ɇɟ ɜ ɰɚɪɫɶɤɭɣ ɩɚɥɚɬʀ,
ɇɨ ɦɟɠɢ ɛɵɞɥɹɬɦɢ,
ȼɨ ɩɭɫɬɵɧʀ, ɜɨ ɹɫɤɢɧʀ,
Ɍɪɟɛɚ ɬɨ ɜɫʀɦ ɡɧɚɬɢ.

(ne v cárszy’kuj pá’látyi)
(na me’zsé béd’lyátmé)
(va pusz’tényi va jász’kényi)
(trebá ta v’szyim z’náté)

Nem királyi lakban,
Tiszta istállóban,
BölcsĘje a barmok között
Kicsiny jászolban van.

ɂɫɬɚ Ȼɨɝɚ ɢɫɬɚ,
Ɇɚɪɿɹ ɩɪɟɱɢɫɬɚ,
ɂ ɪɚɠɞɚɽ ɢ ɩɢɬɚɽ
Ƀɨɝɨ ɹɤ ɧɟɜɿɫɬɚ.

(bahá észtá bahá)
(márijá pre’csésztá)
(é rázs’dáje é pé’táje)
(ja’ha ják ne’visztá)

Ott szüli, neveli,
A helyét nem leli,
Mint legszentebb szĦzi anya,
Istennek neveli.

ɇɚ ɪɭɤɚɯ ɬɪɢɦɚɽ,
Ɍɚɤ Ƀɨɦɭ ɫɩʀɜɚɽ,
ȼɫɟɦɨɝɭɳɢɦ ɋɬɜɨɪɢɬɟɥɟɦ
ɋɜɨɢɦ ɧɚɡɵɜɚɽ.

(ná ru’kách tré’máje)
(ták ja’mu szpi’váje)
(vszema’huscsém sztvaré’telem)
(sz’vajém názé’váje)

Karjain hordozza,
Énekkel altatja,
Mindenható teremtĘként,
Uraként imádja.
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Ʉɚɠɟ: ɥɸɥɹɣ ɋɵɧɭ,
Ȼɭɞɶ ɫɨ ɦɧɨɸ ɜɵɧɭ,
Ȼɨ Ɍɵ ɫɨɛʀ ɢɡɛɪɚɜ ɦɟɧɟ
ɇɚ Ɇɚɬɟɪ ɽɞɢɧɭ.

(kázse lyulyáj szénu)
(bugy sza m’naju vénu)
(ba té szo’bi ézb’ráv me’ne)
(ná máter je’dénu)

Aludj fiam, szentem,
Mindig is légy vélem,
Hisz egyetlen szĦz anyáddá
Választottál engem.

Ɉ ɧɟ ɨɛɢɦɥɟɧɧɵɣ,
Ɉ ɧɟ ɞɨɫɬɢɠɟɧɧɵɣ!
ɍɫɩɢ ɞɨɜɝɨ, ɪɨɫɬɢ ɫɤɨɪɨ,
Ɇɥɚɞɟɧɱɟ ɛɥɚɠɟɧɧɵɣ!

(a ne abém’lenéj)
(a ne daszté’zsenéj)
(usz’pé dovha rasz’té sz’kara)
(mlá’dencse blá’zsenéj)

Te elérhetetlen,
Megfoghatatlan Isten,
Pihenj hosszan, édesdeden,
S növekedj békében!

***
Ɋɨɠɞɟɫɬɜɨ ɬɜɨɽ ɏɪɢɫɬɟ Ȼɨɠɟ ɧɚɲ,
(razsdeszt’va tva’je ch’részte bazse nás)
ȼɨɡɫʀɹ ɦɿɪɨɜɢ ɫɜɿɬ ɪɚɡɭɦɚ:
(vaz’szyijá miravé sz’vit rázumá)
ȼ ɧɟɛɿ ɛɨ ɡɜɿɡɞɚɦ ɫɥɭɠɚɳɢʀ ɡɜɿɡɞɨɸ ɭɱɚɯɭɫɹ, (v nebi ba z’vizdám szlu’zsáscséji
zviz’daju u’csáchuszyá)
Ɍɟɛɿ ɤɥɚɧɹɬɢɫɹ ɋɨɥɧɰɭ ɩɪɚɜɞɵ,
(te’bi klá’nyátészyá szalncu práv’dé)
ɂ ɬɟɛɟ ɜɿɞʀɬɢ ɫ ɜɵɫɨɬɵ ȼɨɫɬɨɤɚ:
(é te’be vigyité sz vésza’té vasz’taká)
Ƚɨɫɩɨɞɢ ɫɥɚɜɚ ɬɟɛɿ!
(haszpadé sz’lává tebi)
A te születésed, Krisztus!
A te születésed, Krisztus Istenünk,
Földerítette a világnak az istenismeret világosságát,
Mert csillagimádó bölcseket a csillag megtanítá,
Hogy téged, mint az igazság Napját,
Leborulva imádjanak,
És mint a magasságbeli Napkeletet tiszteljenek:
Uram, dicsĘség néked!
***
ȼɟɥɢɤɞɟɧɶ
ɉɨ ɫɤɨɧɱɟɧɸ ɮɚɪɲɚɧʉɭ ɡɚɱɢɧɚɬɶ ɫɹ ȼɟɥɢɤɵɣ ɩɭɫɬ, ɤɨɬɪɵɣ ɞɟɪɠɢɬɶ ɞɨ ȼɨɫɤɪɟɫɟɧɿɹ.
ɍ ȼɟɥɢɤɨɞɧɭ ɉɹɬɧɢɰɸ ɧɟ ɞɡɜɨɧɹɬɶ ɞɡɜɨɧɵ, ɛɨ: „Ⱦɡɜɨɧɵ ɩɭɲɥɢ ɭ Ɋɢɦ!” ɇɚ ɜɟɱɭɪɧʀ
ɥɸɞɟ ɢɡ ɡɚɩɚɥɟɧɢɦɚ ɫɜɿɱɤɚɦɢ ɢɞɭɬɶ ɩɪɨɰɟɫɿɣɨɜ ɡɚ ɉɥɚɳɚɧɢɰɺɜ ɞɨɜɤɨɥɚ ɰɟɪɶɤɜɵ.
ɉɨ ɩɪɨɰɟɫɿʀ ɜɟɪɬɚɸɬɶ ɫɹ ɭ ɰɟɪɶɤɨɜ ɢ ɉɥɚɳɚɧɢɰɸ ɤɥɚɞɭɬɶ ɩɟɪɟɞ ɨɥɬɚɪɶ.
ɍ ȼɟɥɢɤɨɞɧɭ ɋɭɛɨɬɭ ɭ ɩɭɜɧɭɱ ɡɚɱɢɧɚɬɶ ɫɹ ȼɫɟɧɨɱɧɚ ɫɥɭɠɛɚ. ȼɿɪɧɢɤɵ ɢɡ ɫɜɿɱɤɚɦɢ
ɢɞɭɬ ɨɛɯɨɞɨɦ ɞɨɜɤɨɥɚ ɰɟɪɶɤɨɜɥɵ, ɩɚɤ ɩɟɪɟɞ ɡɚɩɟɪɬɵɦɚ ɰɟɪɶɤɨɜɧɵɦɚ ɜɨɪɨɬɚɦɢ
ɦɧɨɝɨ ɪɚɡ ɫɩɿɜɚɸɬɶ: „ ɏɪɢɫɬɨɫ ɜɨɫɤɪɟɫ ɢɡ ɦɟɪɬɜɵɯ, ɫɦɟɪɬʀɸ ɫɦɟɪɬɶ ɩɨɩɪɚɜ ɢ ɫɭɳɢɦ
ɜɨ ɝɪɨɛɿ ɠɵɜɨɬ ɞɚɪɨɜɚɜ”. ȯɩɢɫɤɨɩ ɜɚɞɶ ɫɹɳɟɧɢɤ ɤɪɟɫɬɨɨɛɪɚɡɧɨ ɤɨɜɬɚɬɶ ɭ ɞɜɟɪɿ
ɯɪɚɦɚ, ɨɧɢ ɨɬɜɨɪɹɸɬɶ ɫɹ ɢ ɜɿɪɧɢɤɵ ɜɟɪɬɚɸɬɶ ɫɹ ɭ ɨɫɜɿɬɥɟɧɭ ɰɟɪɶɤɨɜ. „ɏɪɢɫɬɨɫ
ɜɨɫɤɪɟɫ! – ȼɨɢɫɬɢɧɭ ɜɨɫɤɪɟɫ!” – ɬɪɿɱɢ ɡɜɭɱɢɬɶ, ɫɹɬɨɱɧɨ ɜɨɡɜɿɳɚɸɱɢ ȼɨɫɤɪɟɫɟɧɿɽ
ɏɪɢɫɬɨɜɨ. Ɂɜɨɧɹɬɶ ɞɡɜɨɧɵ ɧɚ ɜɲɵɬɤɵɯ ʉɪɟɤɨɤɚɬɨɥɢɰɶɤɵɯ ɰɟɪɶɤɜɚɯ, ɭ ɦɧɨɝɵɯ
ɩɚɪɨɯɿɹɯ ɬɚɤɨɣ ɩɨ ȼɫɟɧɨɱɧɭɣ ɡɚɱɢɧɚɸɬɶ ɫɹɬɢɬɢ ɩɚɫɤɵ.
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ɇɚ ȼɟɥɢɤɞɟɧɶ, ɫɤɨɪɨ ɪɚɧɨ ɦɚɦɤɚ ɢ ɛɚɛɤɚ ɤɥɚɞɭɬɶ ɭ ɤɨɲɚɪɤɭ ɩɚɫɤɭ, ɲɨɜɞɚɪɶ, ɤɨɥɛɚɫɭ,
ɠɨɜɬɵɣ ɫɵɪ, ɹɣɰɹ, ɯɪɿɧ, ɜɢɧɨ ɢ ɫɜɿɱɤɵ. Ʉɨɲɚɪɤɭ ɩɨɤɪɵɜɚɸɬɶ ɛɿɥɵɦ, ɜɭɲɵɬɵɦ
ɧɢɡɢɧɨɜ ɪɭɱɧɢɤɨɦ ɢ ɧɚɲɚ ɪɨɞɢɧɚ ɪɭɲɚɽ ɫɹ ɧɚ ɫɥɭɠɛɭ. ɉɨ ɫɥɭɠɛɿ ɜɿɪɧɢɤɵ
ɩɪɨɰɟɫɿɣɨɜ ɨɛɯɨɞɹɬɶ ɰɟɪɶɤɨɜ, ɢɡ ɤɨɲɚɪɨɤ ɡɧɢɦɚɸɬɶ ɩɨɤɪɵɜɚɥɚ, ɡɚɩɚɥɸɸɬɶ ɫɜɿɱɤɵ
ɢ ɡɚɱɢɧɚɬɶ ɫɹ ɩɨɫɹɱɟɧɹ ɩɚɫɨɤ.
– ɏɪɢɫɬɨɫ ɜɨɫɤɪɟɫ!
– ȼɨɢɫɬɢɧɭ ɜɨɫɤɪɟɫ!
ɋɹɱɟɧɨɜ ɜɨɞɨɜ ɫɹɳɟɧɢɤ ɫɹɬɢɬɶ ʀɞɭ ɢ ɜɢɧɨ. ɉɚɤ ɲɚɬɭɽɦɟ ɞɨɦɭ ɮɪɵɲɬɢɤɨɜɚɬɢ. ɇɚ
ɫɹɬɨɱɧɨ ɫɟɪɜɿɪɨɜɚɧɵɣ ɫɬɭɥ ɢɡ ɤɨɲɚɪɤɵ ɤɥɚɞɭɬɶ ɧɚɪɿɡɚɧɭ ɩɚɫɤɭ ɢ ɩɨɫɹɱɟɧɭ ʀɞɭ,
ɤɚɠɞɵɣ ɦɚɽ ɜɭɩɢɬɢ ɫɹɱɟɧɨɽ ɜɢɧɨ. ɇɚɲɚ ɪɨɞɢɧɚ ɜɟɫɟɥɨ ɫɹɬɤɭɽ ȼɟɥɢɤɞɟɧɶ.
ɍ ɩɨɧɟɞʀɥɺɤ ɫɬɚɪɲɿ ɢ ɦɨɥɨɞɠɿ ɦɭɠɿ ɢɞɭɬɶ ɩɨɥɢɜɚɬɢ ɫɹ. ə ɞɭɠɟ ɥɸɛɥɸ ɫɟɫɶ ɞɚɜɧɵɣ
ɫɨɯɬɚɲ, ɛɨ ɠɨɧɵ, ɦɨɥɨɞɢɰʀ ɢ ɞʀɜɱɚɬɚ ɬʀɲɚɬɶ ɫɹ ɩɨɥɢɜɚɱɚɦ, ɜɫɹɝɞɵ ɫɢɥɭɸɬɶ ʀɯ
ɮɿɧɨɦɧɵɦ ʀɞɟɧɹɦ, ɬɿɫɬɚɦɢ, ɩɢɬɹɦ ɢ ɩɢɫɚɧɤɚɦɢ. Ɂɚɱɢɧɚɽɦɟ ɩɨɥɢɜɚɬɢ ɫɹ ɭ ɪɨɞɚɤɭɜ,
ɩɚɤ ɭɽɞɧɨ ɢɡ ɦɨʀɦɚ ɰɿɦɛɨɪɚɦɢ ɢɞɟɦɟ ɤɭ ɩɪɢɹɬɟɥɶɤɚɦ ɢ ɜɟɪɬɚɸ ɫɹ ɞɨɦɭ ɩɭɡɞɧɨ ɜɟɱɚɪ
ɡɦɨɪɟɧɵɣ ɢ ɳɚɫɬɥɢɜɵɣ.

ɋɅɈȼȺ ɂ ɎɊȺɁɕ
Szavak és kifejezések
ȼɟɥɢɤɞɟɧɶ [ve’lékdeny]
ȼɟɥɢɤɵɣ ɩɭɫɬ [ve’lékéj puszt]
ȼɨɫɤɪɟɫɟɧɿɽ [vaszkre’szenyije]
ȼɟɥɢɤɨɞɧɚ ɉɹɬɧɢɰɹ [velé’kadná pyátnécyá]
Ⱦɡɜɨɧɵ ɩɭɲɥɢ ɭ Ɋɢɦ! [z’vané puslé u rém]
ɇɚ ɜɟɱɭɪɧʀ [ná ve’csurnyi]
ȼɟɱɭɪɧɹ [ve’csurnyá]
ɉɥɚɳɚɧɢɰɹ [plás’csánécyá]
Ɉɥɬɚɪɶ [al’táry]
ȼɟɥɢɤɨɞɧɚ ɋɭɛɨɬɚ
ȼɫɟɧɨɱɧɚ ɫɥɭɠɛɚ [vsze’nacsná sz’luzsbá]
Ɇɧɨɝɨ ɪɚɡ ɫɩɿɜɚɸɬɶ [m’naha ráz szpa’vájuty]
ɋɩɿɜɚɬɢ [szpi’váté]
ɤɪɟɫɬɨɨɛɪɚɡɧɨ ɩɨɤɨɜɬɚɬɶ
[kresztaab’rázna po’kovtáty]
ɤɨɜɬɚɬɢ [kovtáté]
ɨɬɜɨɪɢɬɢ/-ɫɹ [atva’rété/-szyá]
ɩɚɪɨɯɿɹ/-ʀ [pá’rachijá]
ɫɹɬɢɬɢ ɩɚɫɤɭ/-ɵ [szyá’tété pászku]
ɤɨɲɚɪɤɚ/-ɵ [ka’sárká]
ɩɚɫɤɚ [pászká]
ɲɨɜɞɚɪɶ [sovdáry]
ɤɨɥɛɚɫɚ [kol’bászá]
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húsvét
nagyböjt
feltámadás
nagypéntek
A haragok Rómába mentek!
vecsernyén/ esti misén
vecsernye/esti mise
Úr Jézus szent testét ábrázoló sírlepel
oltár
nagyszombat
éjféli mise, Feltámadás
sokszor eléneklik
énekel
kereszt alakban megkopogtatja
kopogtat
kinyit, kinyílik
parókia
pászkát szentel
kosár
pászka
sonka
kolbász

ɠɨɜɬɵɣ ɫɵɪ/ɫɢɪɤɚ [zsovtéj szér/szérká]
ɹɣɰɟ/-ɹ [jáj’ce / jájcyá]
ɯɪɿɧ [chrin]
ɜɢɧɨ [vé’na]
ɫɜɿɱɤɵ [sz’vicské]
ɪɭɲɚɬɢ ɫɹ [rusátészyá]
ɫɹɱɟɧɚ ɜɨɞɚ [szyá’csená va’dá]
ɲɚɬɨɜɚɬɢ [sáta’váté]
ɩɨɥɢɜɚɬɢ/ɫɹ [palé’váté/szyá]
ɩɨɥɢɜɚɱ/-ɿ [palé’vács/i]
ɬʀɲɢɬɢ ɫɹ [tyisété cyá]
ɫɢɥɨɜɚɬɢ [szélaváté]
ɤɪɚɲɚɧɤɚ/-ɵ, ɩɢɫɚɧɤɚ/-ɵ [k’rásásnká/-é, pészánká/-é]
(ɢ)ɡɦɨɪɟɧɵɣ [é/z’marenéj]
(ɢ)ɡɦɨɪɢɬɢ [é/zma’rété]

sárga túró
tojás
torma
bor
gyertyák
indul
szentelt víz
siet
locsol, locsolkodik
locsolkodó
örülnek
kínál
hímes tojás
fáradt
elfáraszt

Ɉɞ ȼɟɥɢɤɨɞɧɹ ɞɨ ȼɨɡɧɟɫɟɧɿɹ ɬɚɤ ɫɹ ɤɥɚɧɹɸɬɶ:
[ɚd velé’kadnyá da vaz’neszenyá ták klá’nyájut]
Húsvét napjától Mennybemenetel elĘtti napig
ɢɞɭɬɶ ɩɪɨɰɟɫɿɣɨɜ/ɨɛɯɨɞɨɦ ɞɨɜɤɨɥɚ ɰɟɪɶɤɨɜɥɵ
[é’duty pra’ceszijov/abcha’dam dov’kalá cerkovlé]
körmenetben mennek a templom körül
ɏɪɢɫɬɨɫ ɜɨɫɤɪɟɫ! – ȼɨɢɫɬɢɧɭ ɜɨɫɤɪɟɫ!
[chrész’tasz vaszk’resz - va’iszténu vaszk’resz]
Feltámadt Krisztus! - Valóban feltámadt!
ɉɟɪɟɞ ɡɚɩɟɪɬɵɦɚ ɰɟɪɤɨɜɧɵɦɚ ɜɨɪɨɬɚɦɢ
[pered zá’pertémá cer’kavnémá va’ratámé]
A bezárt templomi ajtó elĘtt
ɏɪɢɫɬɨɫ ɜɨɫɤɪɟɫ ɢɡ ɦɟɪɬɜɵɯ, ɫɦɟɪɬʀɸ ɫɦɟɪɬɶ ɩɨɩɪɚɜ ɢ ɫɭɳɢɦ ɜɨ ɝɪɨɛɿ ɠɵɜɨɬ ɞɚɪɨɜɚɜ!
[chrész’tasz vaszk’resz éz mertvéch sz’mertyiju sz’merty pap’ráv é szuscsém va hrabi zsévat
dára’váv]
Feltámadt Krisztus halottaiból, legyĘzte halála a halált és a sírban lévĘknek életet
ajándékozott!
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Ɇɨɥɢɬɜɚ Ƚɨɫɩɨɞɧɹ
Ɉɬɱɟ ɧɚɲ, ɂɠɟ ɟɫɢ ɧɚ ɇɟɛɟɫɿɯ! Ⱦɚ ɫɜɹɬɢɬɫɹ ɂɦɹ Ɍɜɨɽ, ɞɚ ɩɪʀɣɞɟɬ ɐɚɪɫɬɜʀɽ Ɍɜɨɟ, ɞɚ
ɛɭɞɟɬ ɜɨɥɹ Ɍɜɨɹ, ɹɤɨ ɧɚ ɧɟɛɟɫɢ ɢ ɧɚ ɡɟɦɥɢ. ɏɥʀɛ ɧɚɲ ɧɚɫɭɳɧɵɣ ɞɚɠɞɶ ɧɚɦ ɞɧɟɫɶ, ɢ
ɨɫɬɚɜɢ ɧɚɦ ɞɨɥɝɢ ɧɚɲɚ, ɹɤɨɠɟ ɢ ɦɵ ɨɫɬɚɜɥɹɽɦ ɞɨɥɠɧɢɤɨɦ ɧɚɲɢɦ, ɢ ɧɟ ɜɜɟɞɢ ɧɚɫ ɜɨ
ɢɫɤɭɲɟɧɿɽ, ɧɨ ɢɡɛɚɜɢ ɧɚɫ ɨɬ ɥɭɤɚɜɚɝɨ. Ⱥɦɿɧɶ.
(atcse nás ézseje szé ná nebe’szách dá szyá’tétszyá émnyá tva’je dá préjde cársztvije tva’je
dá budet valyá tva’já jáka ná nebe’szé é ná zem’lé chlyeb nás ná’szuscsnéj dázsgy nám
dneszy é asztávé nám da’lhé násá jákazse é mé asztáv’lyájem dalzsnékam násém é ne ve’dé
nász va észku’senije na éz’bávé nász at lu’kávaha á’miny)
Az Úr imája
Mi Atyánk, ki a menyekben vagy, szenteltessék meg a te neved! Jöjjön el a te akaratod, mint
a mennyben, úgy a földön is! Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg
a mi vétkeinket, amint mi is megbocsájtunk az ellenünk vétĘknek! És ne vigyél minket a
kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól! Ámen.
***
ɋɢɦɜɨɥ ɜɿɪɵ
ȼɿɪɭɸ ɜɨ ȿɞɢɧɚɝɨ Ȼɨɝɚ Ɉɬɰɚ ɜɫɟɞɟɪɠɢɬɟɥɹ, ɬɜɨɪɰɚ ɧɟɛɚ ɢ ɡɟɦɥɢ, ɜɢɞɢɦɵɯ ɠɟ ɜɫɿɯ
ɧɟɜɢɞɢɦɵɯ. ɂ ɜɨ ɟɞɢɧɚɝɨ Ƚɨɫɩɨɞɚ ȱɫɭɫɚ ɏɪɢɫɬɚ. ɋɵɧɚ Ȼɨɠɢɹ ɽɞɢɧɨɪɨɞɧɚɝɨ, ɢɠɟ ɨɬ
Ɉɬɰɚ ɪɨɠɞɟɧɧɚɝɨ ɩɪɟɠɞɟ ɜɫɿɯ ɜɿɤ. ɋɜɿɬɚ ɨɬ ɫɜɿɬɥɚ, Ȼɨɝɚ ɢɫɬɢɧɧɚ ɨɬ Ȼɨɝɚ ɢɫɬɢɧɧɚ,
ɪɨɠɞɟɧɧɚ, ɧɟ ɫɨɬɜɨɪɟɧɧɚ ɟɞɢɧɨɫɭɳɧɚ Ɉɬɰɭ, ɿɦɠɟ ɜɫɹ ɛɵɲɚ. ɇɚɫ ɪɚɞɢ, ɱɟɥɨɜɟɤ, ɢ
ɧɚɲɟɝɨ ɪɚɞɢ ɫɩɚɫɟɧʀɹ ɫɲɟɞɲɚɝɨ ɫɨ ɧɟɛɟɫ, ɢ ɜɨɩɥɨɬɢɜɲɚɝɨɫɹ ɨɬ Ⱦɭɯɚ ɫɜɹɬɚ ɢ Ɇɚɪʀɢ
Ⱦɟɜɵ, ɢ ɜɨɱɟɥɨɜɟɱɚɫɹ. Ɋɚɫɩɹɬɚɝɨ ɠɟ ɡɚ ɧɵ ɩɪɢ ɉɨɧɬɢɣɫɬɿɦ ɉɿɥɚɬɿ, ɢ ɫɬɪɚɞɚɜɲɚ ɢ
ɩɨɝɪɟɛɟɧɧɚ. ɂ ɜɨɫɤɪɟɫɲɚɝɨ ɜ ɬɪɟɬʀɣ ɞɟɧɶ ɩɨ ɉɢɫɚɧʀɟɦ. ɂ ɜɨɡɲɟɞɲɚɝɨ ɧɚ ɇɟɛɟɫɚ, ɢ
ɫɿɞɹɳɚɝɨ ɨɞɟɫɧɭɸ Ɉɬɰɚ. ɂ ɩɚɤɢ ɝɪɹɞɭɳɚɝɨ ɫɨ ɫɥɚɜɨɸ ɫɭɞɢɬɢ ɠɢɜɵɦ ɢ ɦɟɪɬɜɵɦ, ȿɝɨ
ɠɟ ɐɚɪɫɬɜʀɸ ɧɟ ɛɭɞɟɬ ɤɨɧɰɚ. ɂ ɜɨ Ⱦɭɯɚ ɋɜɹɬɚɝɨ, Ƚɨɫɩɨɞɚ ɀɢɜɨɬɜɨɪɹɳɚɝɨ, ɢɠɟ ɨɬ
Ɉɬɰɚ ɢ ɋɵɧɚ ɢɫɯɨɞɹɳɚɝɨ, ɂɠɟ ɫɨ Ɉɬɰɟɦ ɢ ɋɵɧɨɦ ɫɩɨɤɥɚɧɹɟɦɚ ɢ ɫɨɫɥɚɜɢɦɚ,
ɝɥɚɝɨɥɚɜɲɚɝɨ ɩɪɨɪɨɤɢ. ȼɨ ɽɞɢɧɭ ɋɜɹɬɭɸ ɋɨɛɨɪɧɭɸ ɢ Ⱥɩɨɫɬɨɥɫɤɭɸ ɐɟɪɤɨɜɶ.
ɂɫɩɨɜɿɞɭɸ ɟɞɢɧɨɤɪɟɳɟɧʀɟ ɜɨ ɨɫɬɚɜɥɟɧʀɟ ɝɪɿɯɨɜ. ɑɚɸ ɜɨɫɤɪɟɫɟɧɿɹ ɦɟɪɬɜɵɯ, ɢ ɠɢɡɧɢ
ɛɭɞɭɳɚɝɨ ɜɿɤɚ. Ⱥɦɿɧɶ.
(viruju va je’dénaha bahá at’cá vszeder’zsételyá tvar’cá ne’bá é zem’lé védéméch zse
v’szech ne’védéméch é va je’dénáha haszpadá i’szuszá chrész’tá széná bazsijá
jedéna’radnáha ézse at atcá razs’denáha p’rezsde v’szech vek sz’vetá at sz’vetá bahá
észténá at bahá észténá razs’dená neszatva’rená jedéna’szuscsá atcu émzse vszyá bésá nász
rádé csela’vek é náseha szpa’szenijá sz’sedsáha sza ne’besz é vapla’tésáhaszyá at duchá
szvyá’tá é máriji devé é vacsela’vecsászyá rász’pyátáha zse zá né pré pon’tyijsztem pyi’látye
é sztrá’dávsá é pahre’bená é vaszk’reszsáha v tretyij deny pa pé’szányijem é va’sedsáha ná
nebe’’szá é sze’gyásá a’desznuju atcá é páké hryá’duscsáha sza sz’lávaju szu’dété zsé’vém
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é mertvém je’ha zse cársztviju ne bu’de kan’cá é va duchá sz’vyátáha haszpadá
zsévatva’ryáscseha ézse at atcá é széná észcha’gyáscsáha ézse sza atcem é szénam
szpaklá’nyájemá é szlá’vémá hláha’lávsáha pra’raké va je’dénuju szvyá’tuju sza’barnuju é
á’pasztalyszkuju cerkav észpa’veduju jedénakres’csenyije va asztáv’lenyije hre’chav csáju
vaszkre’szenyijá mertvéch é zsézné budusáha veká á’miny)
Az apostoli hitvallás
Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennynek és földnek, minden látható és
láthatatlan dolognak teremtĘjében. És az egy Úrban, Krisztus Jézusban, Isten egyszülött
Fiában, ki az Atyától öröktĘl fogva született, világosság világosságtól, igaz Isten igaz
IstentĘl, aki született és nem teremtetett, ki az Atyával egyvalóságú, ki által mindenek lettek.
Aki miérettünk és a mi üdvösségünkért mennybĘl alászállott és megtestesült a SzentlélektĘl
és SzĦz Máriától, és emberré lett. És megfeszíttetett miérettünk Poncius Pilátus alatt, és
szenvedett és eltemettetett és feltámadott harmadnapon az Írások szerint. És fölment a
mennyekbe és ül az Atyának jobbján, és ismét eljövend dicsĘséggel ítélni eleveneket és
holtakat, és az Ę országának nem lesz vége. És a Szentlélekben, Urunkban és
ElevenítĘnkben, ki az Atyával és Fiúval együtt imádtatik és dicsĘíttetik, ki szólott a próféták
által. Hiszek egy, szent, katolikus és apostoli Anyaszentegyházban. Vallok egy keresztséget
a bĦnök bocsánatára. Várom a holtak föltámadását és a jövendĘ örök életet. Ámen.
***
ɉɚɩɫɶɤɵɣ ɝɢɦɧ
Ⱦɟ ɉɟɬɪɚ ɫɜɹɬɚ ɦɨɝɢɥɚ
Ɍɚɦ ɡɜɭɱɢɬɶ ɦɨɥɢɬɜɚ ɦɢɥɚ,
ɂɡ ɭɫɬ ɬɵɫɹɱ ɢ ɬɵɫɹɱɟɣ
Ƚɢɦɧ ɪɨɡɥɢɱɧɵɯ ɪɨɞɨɜ ɥɸɞɟɣ.
Ȼɨɠɟ ɯɪɚɧɶ ɫɜɹɬɨɝɨ Ɉɬɰɹ,
ɏɪɢɫɬɨɜɚ ɇɚɦɿɫɬɧɢɤɚ.

(de pet’rá szyá’tá ma’hélá)
(tám zvu’cséty ma’létvá mélá)
(éz uszt tészyács é té’szyácsej)
(hémn raz’lécsnéch radav lyudej)
(bazse chrány szvyá’taha atcá)
(chrészta’vá námisztné’ká)

Pápai himnusz
Hol Szent Péter sírba téve, és Rómának dobog szíve,
Ezrek ajkán, ezer nyelven hĘ ima zeng édesdeden:
Tartsd meg Isten, Szentatyánkat, Krisztusnak helytartóját!
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Ʌɟɤɫɢɤɚ
Szószedet

Ⱥɜɬɨɨɞɩɨɜɿɞɚɱ [ávtaɚdpavi’dács]
Ⱥɞɪɟɫ ɿ-ɦɟɣɥɹ [ádresz i-’mejlyá]
Ⱥɣɛɨ [ájba]
Ⱥɧɫɚɦɛɥ [án’számbl]
Ⱥɪɿɬɦɟɬɢɤɚ [árit’metéká]
Ⱥɪɯɿɬɟɤɬ [árchi’tekt]
Ⱥɬʉɥʀɣɫɶɤɵɣ ɹɡɵɤ [áng’lyjszykéj já’zék]
Ȼɚɛɚ/ɛɚɛɤɚ [bábá, bábká]
Ȼɚɥɤɨɧ/-ɵ [bál’kan]
Ȼɚɥɧɨɽ [bálnaje]
Ȼɚɪɧɚɫɬɵɣ [bár’násztéj]
Ȼɟɬɥɟɝɟɦɟɲ [betlehemes]
Ȼɟɬɥɟɝɟɦɟɲɿ [betleheme’si]
Ȼɢɪɨɜɚɬɢ [béra’váté]
Ȼɿɥɢɬɢ [bi’lété]
Ȼɿɨɥɨʉɿɹ [bia’lagijá]
Ȼɥɢɡɧɹɬɚ [bléz’nyátá]
Ȼɥɨʉ/ʉɵ [blag]
Ȼɥɸɞɨ/-ɚ [b’lyuda]
Ȼɨɛɚɥɶɤɵ [babály’ké]
Ȼɨɜɬ [bovt]
Ȼɨɫɵɣ [baszéj]
Ȼɪɚɬ/-ɹ [brát]
Ȼɪɚɬɪɚɧɟɰɶ/-ʀ [brát’ránecy]
Ȼɪɚɬɪɚɧɤɚ/-ʀ [brát’ránká]
Ȼɪɵɱ/-ɿ [brécs]
Ȼɭɞɟ ɝɨɬɨɜɨ [bude ha’tava]
Ȼɭɞɨɜɚɬɢ [buda’váté]
Ȼɭɞɨɜɥɹ/-ʀ [bu’davlyá]
Ȼɭɞɨɜɧɢɱɵɣ ɿɧɠɟɧɟɪ [budav’nécséj inzse’ner]
Ȼɭɤɜɚ/-ɵ [bukvá]
Ȼɭɬɨɪ [butar]
Ȼɵɬɨɜɿ ɩɪɢɛɨɪɵ [béta’vi pré’baré]
ȼɚɪɜɚɪɚ [Vár’várá]
ȼɚɪɢɬɢ [vá’rété]
ȼɚɪɿɯɚ/-ɵ [vá’richá]
ȼɞɨɜɚ [vda’vá]
ȼɞɨɜɟɰɶ [vda’vecy]
ȼɟɠɛɚ/ɭɩɪɚɠɧɟɧɹ [vezsbá/ up’rázsnenyá]
ȼɟɠɛɚɧɤɚ/ɡɨɲɢɬ [vezsbánká/ zasét]
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üzenetrögzítĘ
e-mail cím
de
együttes
számtan
tervezĘmérnök
angol nyelv
nagymama
balkon
báli
barna
betlehemes
betlehemesek
bír
meszel
biológia
ikrek
blog
tál
bobályka
üzlet
mezítláb
fiútestvér
unokatestvér/fiú/
unokatestvér/lány/
borotva
készen lesz
épít
épület
építészmérnök
betĦ
bútor
háztartási gépek
Borbála
fĘz
merítĘ kanál
özvegy nĘ
özvegy férfi
gyakorlat (iskolai)
gyakorló füzet

ȼɟɠɛɚɬɢ/ɭɩɪɚɠɧɹɬɢ ɫɹ
[vezsbáté/ uprázs’nyátészyá]
ȼɟɥɢɤɚ ɋɥɭɠɛɚ [ve’léká sz’luzsbá]
ȼɟɥɢɤɞɟɧɶ [ve’lékdeny]
ȼɟɥɢɤɿ [ve’léki]
ȼɟɥɢɤɨɞɧɚ ɉɹɬɧɢɰɹ [velé’kadná pyátnécyá]
ȼɟɥɢɤɵɣ ɩɭɫɬ [ve’lékéj puszt]
ȼɟɱɭɪɧɹ [ve’csurnyá]
ȼɢɥɤɚ/-ɵ [vélká]
ȼɢɧɨ [vé’na]
ȼɿɧɟɰɶ [vinecy]
ȼɿɧɱɚɧɹ [vincsányá]
ȼɿɧɱɚɬɢ ɫɹ [vin’csátészyá]
ȼɿɧɱɭɸɱɢ [vin’csujucsé]
ȼɿɬɪɢɧɚ/-ɵ [vit’riná]
ȼɿɮɥɟɽɦ [vifl’jem]
ȼɿɱɧɨɡɟɥɟɧɚ ɪɨɫɬɢɧɚ [vicsnaze’lená rasz’téná]
ȼɨɞɚ [va’dá]
ȼɨɤɚɥɧɵɣ [va’kálnéj]
ȼɨɫɤɪɟɫɟɧɿɽ [vaszkre’szenyije]
ȼɨɫɩɢɬɚɧɢɤ [vasz’pétánék]
ȼɨɫɩɢɬɚɧɢɤ [vasz’pétánék]
ȼɨɫɩɢɬɚɧɢɰɹ [vasz’pétánécyá]
ȼɨɫɩɢɬɚɬɢ [vaszpé’táté]
ȼɨɫɩɢɬɨɜɚɬɢ [vasz’pétaváté]
ȼɨɫɩɢɬɭɽ ɫɹ [vasz’pétujeszyá]
ȼɫɟɧɨɱɧɚ ɫɥɭɠɛɚ [vsze’nacsná sz’luzsbá]
ȼɫʀ ɋɹɬʀ [v’szyi szyá’tyi]
ȼɭɡɧɚɱɧɚ [vuznácsná]
ȼɭɣɤɨ [vujka]
ȼɭɣɧɚ [vujná]
ȼɭɲɵɜɚɧɹ [vu’séványá]
ȼɭɲɵɜɚɬɢ [vusé’váté]
ȼɭɲɵɜɚɱɤɚ/-ɵ [vusé’vácská]
ȼɭɲɵɬɵɣ [vusétéj]
ʈɚɡɞɚ/-ɵ [gáz’dá]
ʈɚɡɞɨɜɚɬɢ [gázda’váté]
ʈɚɡɞɭɜɫɬɜɨ [gázduszt’va]
ʈɚɡɨɜɢɤ/-ɵ [gáza’vék]
ʈɚɪɚɞɿɱɚ/-ɿ [gá’rádicsá]
ʈɚɪɚɠ/-ɿ [gá’rázs]
ʈɟɨʉɪɚɮɿɹ [geag’ráfijá]
Ƚɟɪɛ/-ɵ [herb]
Ƚɢ [hé]
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gyakorol
Nagymise
húsvét
nagy
nagypéntek
nagyböjt
vecsernye/esti mise
villa
bor
korona
esküvĘ (egyházi)
esküdni, házasságot kötni
templomban
jókívánságokkal
vitrin
Betlehem
örökzöld növény
víz
ének
feltámadás
mostoha (fiú)
nevelt/gyerek
mostoha (lány)
felnevel
nevel
nevelkedik
éjféli mise, Feltámadás
Mindenszentek
jeles
nagybácsi (anyai ágon)
nagynéni (nagybácsi felesége)
hímzés, kivarrás
hímez, kivarr
hímzĘ
hímzett
gazda
gazdálkodik
gazdaság
gázszerelĘ
lépcsĘfok
garázs
földrajz
címer
mint

Ƚɿɦɧ/-ɵ [himn]
Ƚɿɧɠɿɛɚɛɚ [hinzsibábá]
Ƚɥɭɛɨɤɵɣ [hlu’baki]
Ƚɥɹɞɚɬɢ [hlyádáté]
Ƚɨɪɨɠɚɧɫɶɤɨɽ ɩɨɛɪɚɧɹ [hara’zsánszykaje]
Ƚɨɪɱɢɤ/-ɵ [harcsék]
Ƚɨɫɬɺɜɚ [hasz’tyavá]
Ƚɨɫɬɢɧɚ/-ɵ [hasz’téná]
Ƚɨɫɬɶ/-ʀ [haszty]
Ƚɨɬɨɜɚɥɧɹ /hata’válynyá]
Ƚɪɟɛɿɧɶ/-ʀ [h’rebiny]
ʈɪɟɤɨɤɚɬɨɥɢɤ/-ɵ [Grekaká’talék]
ʈɪɟɤɨɤɚɬɨɥɢɰɶɤɨɟ ɫɹɬɨ
Ƚɪɢɛɨɜɚ ɩɨɥɢɜɤɚ [h’rébavá palévká]
ʈɭɦɢɤɚ, ʉɭɦɚ [gumiká, gumá]
Ⱦɚɜɚɬɢ [dá’váté]
Ⱦɚɦɚɫɬɨɜɵɣ [dá’másztavéj]
Ⱦɚɪɚɛ/-ɵ [dá’ráb]
Ⱦɚɪɚɛɱɢɤ/-ɵ [dá’rábcsék]
Ⱦɚɪɭɧɨɤ/-ɵ [dá’runak]
Ⱦɚɪɨɜɚɬɢ [dáro’váté]
Ⱦɜɚ-ɬɪɢ ɤɪɚɬ [dvá - tré krát]
Ⱦɜɟɪɿ [d’veryi]
Ⱦɜɨɣɧɹɬɚ [dvaj’nyátá]
Ⱦɟɪɠɚɬɢ [der’zsáté]
Ⱦɟɫɟɪɬɧɵɣ [de’szertnéj]
Ⱦɢɤɬɚɧɬ/-ɵ [dék’tánt]
Ⱦɢɪɟɤɬɨɪ/-ɤɚ [dé’rektar/-ká]
Ⱦɿɚɥɨʉ/-ɵ [diá’lag]
Ⱦɿʉɿɬɚɥɧɵɣ ɜɿɞɟɨɞɢɫɤ [digi’tálynéj videa’dészk]
Ⱦʀɜɤɚ/-ɵ [gyivká]
Ⱦʀɜɨɱɤɚ/-ɵ [gyivacská]
Ⱦʀɞɨ/ɞʀɞɢɤ [gyida, gyidék]
Ⱦʀɞɭɡɧɢɧɚ [gyi’duznéná]
Ⱦʀɬɜɚɤ [gyit’vák]
Ⱦʀɬɢ [gyíté]
Ⱦʀɬɢɧɚ/ɞʀɬɜɚɤ [gyi’téná, gyit’vák]
Ⱦʀɬɢɧɤɚ/ɞʀɬɜɚɱɚ [gyi’ténká, gyitvá’csá]
Ⱦʀɬɫɶɤɨɣ ɢɝɪɨɜɢɳɟ [gyitszykaj éh’ravéscse]
Ⱦɧɺɜɧɚ [d’nyavná]
Ⱦɧɺɜɧɢɤ/-ɵ [d’nyavnék]
Ⱦɧɺɜɧɵɣ ɲɨɪ [d’nyavnéj sar]
Ⱦɨɛɪɵɣ [dabrá]
Ⱦɨɛɵɬɢ [da’bété]
Ⱦɨɛɵɬɢ ɩɨɛɿɞɭ [da’bété pa’bidu]
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himnusz
Boszorkány
mély
keres
polgári házasság
fazék
ebédlĘ
vendégség
vendég
körzĘkészlet
fésĦ
görögkatolikus
görögkatolikus ünnep
gombaleves
radír
ad
damaszt
darab
darabka
ajándék
ajándékoz
kétszer-háromszor
ajtó
ikrek
tart
desszert, süteményes
tollbamondás
igazgató/igazgatónĘ
párbeszéd
DVD
nagylány
kislány
nagyapa
örökség
gyerek
gyerekek
kisgyermek
csecsemĘ
játszótér
nappali
napló
napirend
jó
szerez, elér
gyĘz

Ⱦɨɛɵɬɨɤ [dabétak]
Ⱦɨɜɤɨɥɚ [dov’kalá]
Ⱦɨɦɚ [damá]
Ⱦɨɦɚɲɧɺɽ ɜɢɧɨ [da’másnyaje vé’na]
Ⱦɨɧɶɤɚ/-ɵ [dony’ká]
Ⱦɨɪɨɫɬɢ [darasz’té]
Ⱦɨɪɨɫɬɥɵɣ [da’rasztléj]
Ⱦɨɫɬɚɜɚɬɟɥɶ [dasztá’vátely]
Ⱦɨɫɬɚɜɚɬɢ [dasztá’váté]
Ⱦɨɫɬɚɬɨɱɧɚ [dasztá’tacsná]
Ⱦɪɭɠɛɚ/-ɵ [d’ruzsbá]
Ⱦɪɭɠɤɚ/-ɵ [d’ruzská]
Ⱦɭɛɨɜɵɣ [du’bavéj]
ȿɞɿɬɚ [editá]
ȿɥɟɤɬɪɢɤ/-ɵ [e’lektrék]
ɀɚɥɨɛɚ [zsálabá]
ɀɟɧɢɬɢ ɫɹ [zse’nétészyá]
ɀɟɧɢɯ [zse’néch]
ɀɵɜɨɣ ɫɬɪɿɛɥɨ [zé’vaj szt’ribla]
ɀɵɬɥɨ [zsét’la]
ɀɨɜɬɵɣ ɫɵɪ/ɫɢɪɤɚ [zsovtéj szér/szérká]
ɀɨɧɚ [zsa’ná]
ɀɭɪɧɚɥ/-ɵ [zsur’nál]
Ɂɚ ɫɬɭɥ [zá sztul]
Ɂɚ ɲɨɪɨɦ [zá ’saram]
Ɂɚɛɭɞɨɜɚɧʀ ɫɤɪɵɧʀ [zábu’daványi szk’rényi]
Ɂɚɜɚɪɺɜɚɧɹ [zá’váryaványá]
Ɂɚɜɚɪɺɜɚɬɢ [zá’váryaváté]
Ɂɚɜɞɚɧɵɣ [závdánéj]
Ɂɚɜɞɚɧɹ/ɡɚɞɚɱɚ [závdányá, zá’dácsá]
Ɂɚɜɞɚɬɢ [záv’dáté]
Ɂɚɝɚɧɭɬɢ [záhá’nuté]
Ɂɚɝɨɥɨɜɨɤ/-ɵ [záhalavak]
Ɂɚɥ ɋɜɚɥɶɛ [zál sz’vályb]
Ɂɚɥɸɛɥɟɧɵɣ [zályub’lenéj]
Ɂɚɥɸɛɥɹɬɢ ɫɹ [zályub’lyátészyá]
Ɂɚɬɵɦ ɬɚɤɨɣ [zá’tém tákoj]
Ɂɛɟɪɚɬɢ [zbe’ráté]
Ɂɜɿɡɞɚ ɡɨɣɞɟ [zvi’dá zojde]
Ɂɜɨɧɤɭ [z’vonku]
Ɂɟɥɟɧɢɧɚ [zelené’ná]
Ɂɧɚɦɵɣ [z’náméj]
Ɂɨɛɪɚɬɢ [zab’ráté]
Ɂɨɤɧɿʀ [zokniji]
Ɂɨɲɢɬɵ [za’sété]
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siker
körül
otthon
házi bor
leány (v-nek a gyermeke)
felnĘ
felnĘtt
megajándékozott személy
kap
elégséges
vĘfény
koszorúslány
tölgybĘl készült
Edit
villanyszerelĘ
gyász
megnĘsül
vĘlegény
higany
lakás, lakóhely
sárga túró
feleség
folyóirat
asztalhoz
sorban
beépített szekrények
befĘttek
befĘz
feladott
feladat
felad (házi feladatot)
elképzel
párna
házasságkötĘ terem
szerelmes
beleszeret
rögtön azután
szed
felkel a csillag
kintrĘl
zöldség
híres, ismert
összegyĦjt
zokni
varr

Ɂɭɛɧɚ ɤɟɮɤɚ/ɡɭɛɧʀ ɤɟɮɤɵ
[zub’ná kefká/zub’nyi kefké]
Ɂɭɛɧɚ ɩɚɫɬɚ/ɡɭɛɧʀ ɩɚɫɬɵ [zub’ná pásztá]
Ɂɹɬɶ [záty]
ɂɝɪɚɬɢ [éh’ráté]
ɂɝɪɚɬɢ ɫɹ [éh’rátészyá]
ɂɝɪɨɜɢɳɟ/-ɚ [éh’ravéscse]
ɂɦɧɹ [ém’nyá]
ɂɧɨɫɬɪɚɧɧɵɣ ɹɡɵɤ [énasz’tráéj já’zék]
ɂɳɢ ɧɟ [és’csé ne]
ȱɧɬɟɪɧɚɬ [inter’nát]
ȱɪɢɧɚ/ȱɪɢɧɤɚ [I’réná, I’rénká]
ȱɫɬɨɪɿɹ [isz’tarijá]
Ȳɞɚ/ʀɫɬɜɨ [ji’dá, jisztva]
Ȳɞɚɥɧɹ [ji’dálnyá]
Ȳɫɬɜɨ [jisztva]
Ʉɚɛɚɬ/-ɵ [kábát]
Ʉɚɜɨɜɚɪɤɚ [káva’várká]
Ʉɚɜɨɜ/-ɵɣ [ká’vavéj]
Ʉɚɞ/-ɵ [kád]
Ʉɚɡɢɬɢ [ká’zété]
Ʉɚɥɤɭɥɚɬɨɪ/ɤɚɥɤɭɥɚɱɤɚ [kálku’látar, kálku’lácská]
Ʉɚɦɿɧ [ká’min]
Ʉɚɧɱɭɜ/ɤɚɧɱɨɜɵ [kán’csuv]
Ʉɚɩɭɫɬɚ [ká’pusztá]
Ʉɚɮɥɹ/-ʀ [káflyi]
Ʉɜɚɞɪɚɬɦɟɬɪ/-ɵ [kvádrát’metr]
Ʉɜɚɪɬɟɥɧɨɽ [k’vártelynaje]
Ʉɜɚɪɬɟɥɶ [k’vártely]
Ʉɜɚɪɬɟɥɧɵɣ ɛɥɨɤ [k’vártelynéj b’lak]
Ʉɜɚɫɧɢɬɢ [kvász’nété]
Ʉɜɚɫɧʀɬɢ [kvász’nyité]
Ʉɜɚɫɧɨɽ ɦɨɥɨɤɨ [kvász’naje mala’ka]
Ʉɜɚɫɧɵɣ [kvász’néj]
Ʉɟɪɚɦɿɱɧɵɣ [kerá’micsnéj]
Ʉɟɮɚ ɧɚ ɱɟɫɚɧɹ/ɤɟɮɵ ɧɚ ɱɟɫɚɧɹ
[kefá ná cseszányá]
Ʉɢɪɢɥɢɰɹ/ɰɢɪɢɥɤɚ [ké’rélécyá]
Ʉɥɚɜɿɚɬɭɪɚ [kláviá’turá]
Ʉɥɚɫɧɵɣ ɞɧɺɜɧɢɤ [klász’néj d’nyavnék]
Ʉɥɚɫɧɵɣ ɧɚɫɬɚɜɧɢɤ [klász’néj nász’távnék]
Ʉɥɚɫɬɢ ɩɚɪɤɟɬɵ [k’lászté pár’keté]
Ʉɥɚɫɬɢ ɩɥɢɬɤɭ [k’lászté p’létku]
Ʉɥɢɤɚɬɢ [k’lékáté]
Ʉɥɿɩ/ɜɿɞɟɨɪɨɥɢɤ [klip, videa’ralék]
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fogkefe, fogkefék
fogpaszta
vĘ
játszik (hangszeren), táncol
játszik (babával, játékszerekkel)
sportpálya
név
idegen nyelv
még nem
nevelĘotthon
Irén, Irénke
történelem
étel, étkek
ebédlĘ
élelmiszer
kabát
kávéfĘzĘgép
kávés
kád, fürdĘkád
tör, elront
számológép
kandalló
kancsó
káposzta
csempe
négyzetméter
lakbér
lakás
lakótömb
savanyít
savanyodik
aludt tej
savanyú
kerámia
hajkefe
cirill betĦk
billentyĦzet
osztálynapló
osztályfĘnĘk
parkettáz
csempéz
hív/nevez
videó klip

Ʉɧɢɠɤɚ(-ɵ) [k’nézská]
Ʉɨɜɟɪ/ɤɨɜɪɵ [ka’ver]
Ʉɨɜɬɚɬɢ [kovtáté]
Ʉɨɥɛɚɫɚ/-ɵ [kol’bászá]
Ʉɨɥɟɤɰɿɹ/-ʀ [ka’lekcijá]
Ʉɨɥɨ ɨɛɨɥɨɤɚ [kala abalaká]
Ʉɨɥɨɧɿɹ [ka’lanyijá]
Ʉɨɥɨɧɫɶɤɚ ɜɨɞɚ [ko’lonszyká va’dá]
Ʉɨɥɹɞɨɜɚɧɹ [kalyá’daványá]
Ʉɨɥɹɞɨɜɚɬɢ [kalyáda’váté]
Ʉɨɦɧɚɬɚ/-ɵ [kam’nátá]
Ʉɨɦɨɪɚ/-ɵ [ka’mará]
Ʉɨɦɩɚɤɬɧɵɣ ɞɢɫɤ [kam’páktnéj dészk]
Ʉɨɦɩɸɬɟɪ/-ɵ [kamp’juter]
Ʉɨɦɩɸɬɟɪɧɚ ɬɟɯɧɢɤɚ [kamp’juterná technéká]
Ʉɨɦɩɸɬɟɪɧʀ ɢɝɪɵ [kamp’juternyi éhré]
Ʉɨɦɮɨɪɬɧɚ [kam’fartná]
Ʉɨɧɤɭɪɫ/-ɵ [kankursz]
Ʉɨɧɫɩɟɤɬ/-ɵ [kansz’pekt]
Ʉɨɧɫɭɥɬɚɧɬ/-ɵ [kanszul’tánt]
Ʉɨɧɫɭɥɬɚɰɿɹ/-ʀ [kanzul’tácijá]
Ʉɨɧɫɭɥɬɨɜɚɬɢ [kanszulta’váté]
Ʉɨɫɢɰɹ/-ɰʀ, ɱɿɱɤɚ/-ɵ [ka’szécyá, csicská]
Ʉɨɲɚɪɤɚ/-ɵ [ka’sárká]
Ʉɪɚɱɭɧ/ɤɟɪɟɱɭɧ [k’rácsun/ke’recsun]
Ʉɪɚɲɚɧɤɚ/-ɵ, ɩɢɫɚɧɤɚ/-ɵ [k’rásásnká, pészánká]
Ʉɪɚɹɧɹ [k’rájányá]
Ʉɪɚɹɬɢ [k’rájáté]
Ʉɪɟɞɟɧɰ/-ɵ [kredenc]
Ʉɪɟɞɿɬ/-ɵ [kre’dét]
Ʉɪɟɣɦ/-ɵ [k’rejm]
Ʉɪɟɣɦɟɲ/-ɿ [k’réjmes]
Ʉɪɟɫɬɢɧɢ [kresz’téné]
Ʉɪɟɫɬɢɬɢ [kresz’tété]
Ʉɪɟɫɬɧɚ ɦɚɬɢ/ɦɚɬɨɱɤɚ/ɧɚɧɚɲɤa
[k’reszná máté/ mátacská/ ná’náská]
Ʉɪɟɫɬɧɢɤ [k’resznék]
Ʉɪɟɫɬɧɢɰɹ [k’resznécyá]
Ʉɪɟɫɬɧɨɽ ɢɦɧɹ [k’resznaje ém’nyá]
Ʉɪɟɫɬɧɵɣ ɨɬɟɰɶ/ɛɚɬɢɱɤɨ/ɧɚɧɚɲɤɨ
[k’resznéj a’tecy/ bátécska, ná’náska]
Ʉɪɿɲɬɚɥɺɜɚ ɜɚɡɚ [vázá]
Ʉɪɿɲɬɚɥɺɜɚ ɜɨɞɚ [va’dá]
Ʉɪɿɲɬɚɥɺɜɚ ɞɭɲɚ [du’sá]
Ʉɪɿɲɬɚɥɺɜɚ ɱɢɫɬɨɬɚ [csész’tatá]
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könyv
szĘnyeg
kopogtat
kolbász
gyĦjtemény
az ablak mellett
nevelĘintézet
kölni
kántálás
kántál
szoba
éléskamra
CD
számítógép
számítástechnika
számítógépes játékok
komfortos, kényelmes
pályázat
jegyzet
tanácsadó
tanácsadás, konzultáció
tanácsot ad
virág
kosár
karácsonyi kalács
hímes tojás
szabásminta
szab
kredenc
kölcsön
krém
krémes
keresztelĘ
keresztel
keresztanya
v-nek a keresztfia
v-nek a keresztlánya
keresztnév
keresztapa
kristályváza
kristályvíz
kristálytiszta lélek
tökéletes (kristály) tisztaság

Ʉɪɿɲɬɚɥɺɜɵɣ ɰɭɤɨɪ [kristá’lyavéj cukar]
kristálycukor
Ʉɪɿɲɬɚɥɶ [k’ristály]
kristály
Ʉɪɨɫɨɜɤɵ [kra’szavké]
edzĘcipĘ
Ʉɪɭɝɥɵɣ [kruhléj]
kerek
Ʉɪɭɦɩɥɹ/-ʀ [krumplyá]
krumpli
Ʉɪɭɱɟɧʀ ʉɚɪɚɞɿɱɿ [kru’csenyi gá’rádicsi]
csigalépcsĘ
Ʉɭ ɑɭɞɨɬɜɨɪɧɭɣ ȱɤɨɧʀ [ku csudat’varnuj i’kanyi] a CsodatevĘ Kegyképhez
Ʉɭɛɨɦɟɬɪ/-ɵ [kuba’metr]
köbméter
Ʉɭɦ [kum]
koma
Ʉɭɦɚ [ku’má]
komaasszony
Ʉɭɩɚɥɧɹ/-ʀ [ku’pálnyá]
fürdĘszoba
Ʉɭɩɟɥɶ [kupely]
gyógyfürdĘ
Ʉɭɩɢɬɢ [ku’pété]
vesz, vásárol
Ʉɭɯɧɹ [kuchnyá]
konyha
Ʉɭɯɨɧɵɣ ɪɨɛɨɬ [ku’chanéj rabat]
konyhai robotgép
Ʌɚɛɨɲ/-ɿ [lábas]
lábas
Ʌɟʉɿɧɶ/-ʀ [le’giny]
legény
Ʌɟɤɰɿɹ/-ʀ [lekcijá]
lecke
Ʌɟɥɟɧɰ [lelenc]
nevelĘotthon
Ʌɿɧɿɣɤɚ/-ɵ [li’nijká]
vonalzó
Ʌɿɧɿɹ/-ʀ [linijá]
sor
Ʌɨʉɿɧ [lagin]
felhasználói név
Ʌɨɠɤɚ/-ɵ [lazská]
kanál
Ʌɭɫɬɟɪ/-ɵ [luszter]
csillár
Ʌɸɛɢɬɢ [lyu’bété]
szeret
Ʌɸɛɨɜ [lyubov]
szerelem
Ʌɸɛɨɜ [lyubov]
szeretet
Ɇɚɞɹɪɫɶɤɚ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɚ [má’gyárszyká lyiterá’turá] magyar irodalom
Ɇɚɞɹɪɫɶɤɵɣ ɹɡɵɤ [má’gyárszykéj já’zék]
magyar nyelv
Ɇɚɥɺɜɚɬɢ [málya’váté]
fest
Ɇɚɥɟɧɶɤɵɣ ɤɭɮɟɪ [má’lénykéj kufer]
kis bĘrönd
Ɇɚɥʀ [má’lyi]
kis
Ɇɚɥɹɪɶ/-ɿ [má’lyáry]
festĘ
Ɇɚɪɿɹ [márijá]
Mária
Ɇɚɬɟɦɚɬɢɤɚ [máte’mátéká]
matematika
Ɇɚɬɟɪɿɹ/-ʀ [má’terijá]
anyag (ruháé)
Ɇɚɬɢ/ɦɚɦɤɚ [máté, mámká]
anya
Ɇɚɬɭɪɚɥɧɨɽ ɭɫɜɿɞɱɟɧɹ [mátu’rálnaje uszvidcsenyá] érettségi bizonyítvány
Ɇɚɬɭɪɚɥɧɵɣ ɛɚɥ [mátu'rálynéj bál]
szalagavató
Ɇɚɱɚɬɢ [má’csáté]
mártogat
Ɇɚɱɨɯɚ [mácsochá]
mostoha/nĘ/
Ɇɚɲɵɧɚ/-ɵ [má’séná]
gép
Ɇɟɞ [med]
méz
Ɇɟɞɨɜɿ ɞɧɵ [me’dovi dné]
mézeshetek
Ɇɟɧɲɵɣ ɫɬɨɥɢɤ [menséj sz’talék]
kisebb asztalka
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Ɇɟɪ/-ɵ [mer]
Ɇɢɧɚɬɢ [mé’náté]
Ɇɿɤɫɟɪ [mikszer]
Ɇɧɹɫɨ [m’nyásza]
Ɇɨɛɿɥɧɵɣ ɬɟɥɟɮɨɧ/ɦɨɛɿɥɤɚ
[ma’bilnéj tele’fan/ ma’bilká]
Ɇɨɞɟɥ/-ʀ [ma’del]
Ɇɨɞɟɦ [madem]
Ɇɨɥɢɬɢ ɫɹ [ma’létészyá]
Ɇɨɥɨɞɚ [mala’dá]
Ɇɨɥɨɞɠɵɣ/-ɞɠɚ [ma’ladzséj, ma’ladzsá]
Ɇɨɥɨɞɢɰɹ [mala’décyá]
Ɇɨɥɨɞɵɣ [mala’déj]
Ɇɨɥɨɞɵɣ/ɦɨɥɨɞɹɤ [mala’déj, mala’gyák]
Ɇɨɧɬɟɪ/-ɵ [man’ter]
Ɇɨɧɬɨɜɚɬɢ ʉɚɡ/ɟɥɟɤɬɪɢɤɭ/ɜɨɞɭ [manta’váté]
Ɇɨɪɨɡɧɢɤ/-ɵ [maraz’nék]
Ɇɭɠ [muzs]
Ɇɭɡɟɣ [mu’zej]
Ɇɭɡɢɱɧɚ ɤɨɥɨɧɤɚ [mu’zécsná ka’lanká]
Ɇɭɡɢɱɧɚ ɲɤɨɥɚ [mu’zécsná s’kalá]
Ɇɭɪɧɢɤ/-ɵ [murnék]
Ɇɭɪɨɜɚɬɢ [mura’váté]
Ɇɭɫɢɲ ɜɭɱɢɫɬɢɬɢ [muszés vucsésztété]
Ɇɭɲɤɚɬɥɢɤ/-ɵ [mus’kátlék]
Ɇɹɝɤɵɣ [myáh’kéj]
ɇɚɜɟɪɶɯ [ná’vérych]
ɇɚɣ ɛɭɞɟ [náj bude]
ɇɚɪɨɞɨɩɢɫ/ɟɬɧɨʉɪɚɮɿɹ [nára’dapész]
ɇɚɭɱɢɬɢ ɤɨɝɨ ɧɚ ɲɨɪ [náu’csété kaha zá sar]
ɇɟɛɨ ɢ Ɂɟɦɥɹ [neba é zemlyá]
ɇɟɜɿɫɬɤɚ [ne’visztká]
ɇɟɠɨɧɚɱ [nezsa’nács]
ɇɢɡɶɤɵɣ [nézykéj]
ɇɢɬɤɚ/-ɵ [nétká]
ɇʀɦɟɰɶɤɵɣ ɹɡɵɤ [nyi’mecykéj já’zék]
ɇɨɜɢɡɧɚ [na’vézná]
ɇɨɜɢɧɚ/-ɵ [navé’ná]
ɇɨɜɢɧɤɚ/-ɵ [na’vénká]
ɇɨɜɢɧɤɚɪɶ/-ɤɚ [navén’káry]
ɇɨɦɟɪ ɬɟɥɟɮɨɧɚ [namer tele’faná]
ɇɨɫɢɬɢ ɠɚɥɨɛɭ [na’szété zsálabu]
ɇɨɬɚ [natá]
ɇɭɠ/ɧɨɠɿ [nuzs]
ɇɭɱɧɚ ɫɤɪɵɧɹ [nucs’ná szk’rényá]
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polgármester
múlik
mixer
hús
mobiltelefon
fazon, modell
modem
imádkozik
menyasszony
fiatalabb
fiatalasszon/menyasszony
vĘlegény
fiatalember
szerelĘ
szerel
fagyasztógép
férj
múzeum
hifi torony
zeneiskola
kĘmĦves, hideg burkoló
kĘmĦves munkát végez
muszáj kitisztítani
muskátli
puha
felfelé
legyen
népismeret
rendre tanítani valakit
az Ég és a Föld
meny
agglegény
alacsony
cérna
német nyelv
újdonság
újdonság, friss hír
újság, hírlap
újságíró
telefonszám
gyászol
osztályzat
kés
éjjeli szekrény

Ɉɛɨɥɨɤ/-ɵ, ɨɤɧɨ/-ɚ [abalak, ak’na]
Ɉɛɪɭɫ/-ɵ [abrusz]
Ɉɛɪɭɱɢɧɵ [ob’rucséné]
Ɉɛɪɭɱɤɚ [ob’rucská]
Ɉɛɳɢɧɚ/-ɵ [abs’cséná]
Ɉɛɵɜɚɬɟɥɶ/-ʀ [abé’vátely]
Ɉɛɵɫɬɹ [ab’észtyá]
Ɉɞɞɚɬɢ ɫɹ [at’dátészyá]
Ɉɞɤɵ [adké][infar’mácijá]
Ɉɞɥɢɤɚɲ [adlé’kás]
Ɉɞɥɢɱɚɬɢ/-ɫɹ [adlé’csátészyá]
Ɉɞɥɢɱɧɨ [ad’lécsna]
Ɉɞɩɭɠɨɜɚɬɢ [ad’puzsaváté]
Ɉɤɪɟɦɟ [ak’reme]
Ɉɥɚɣ [o’láj]
Ɉɥɟɧɚ/Ɉɥɟɧɤɚ [O’lená, O’lenká]
Ɉɥɬɚɪɶ [al’táry]
Ɉɫɜɿɱɟɧɵɣ [aszvicsenéj]
Ɉɬɜɨɪɢɬɢ/-ɫɹ [atva’rété/-szyá]
Ɉɬɜɨɪɹɸɬɶ ɫɹ [atva’ryájuty szyá]
Ɉɬɟɰɶ/ɚɩɨ/ɧɹɧɶɤɨ [a’tecy, ápa, nyányka]
Ɉɬɰɸɡɧɢɧɚ [at’cyuznéná]
Ɉɬɱɟ ɧɚɲ! [atcse nás]
Ɉɬɱɢɦ [atcsém]
Ɉɯɚɛɢɬɢ [achá’bété]
Ɉɰɿɧɤɚ, ɨɰɿɧɟɧɹ [a’cinká, a’cinenyá]
ɉɚɤ [pák]
ɉɚɤɭɧɨɤ/-ɵ [pá’kunak]
ɉɚɥɚɱɿɧɬɨɜɤɚ/-ɵ [pálá’csintoská]
ɉɚɥɟɧɤɚ [pálénká]
ɉɚɦɧɹɬɚɬɢ [pámyá’táté]
ɉɚɦɧɹɬɤɚ/-ɵ [pá’myánká]
ɉɚɦɧɹɬɶ [pámyáty]
ɉɚɧɿɯɿɞɚ [páná’chidá]
ɉɚɧɬɥɢɤ/-ɵ [pántlék]
ɉɚɩɥɚɧ/-ɵ [páplán]
ɉɚɪɚɞɧɵɣ [pá’rádnéj]
ɉɚɪɤɟɬɚɪɶ/-ɿ [párke’táry]
ɉɚɪɤɟɬɧɚ ɩɭɞɥɨɝɚ/ɩɚɪɤɟɬɵ
[pár’ketná pud’lahá/pár’keté]
ɉɚɪɧɚ/-ɵ [párná]
ɉɚɪɧɹɧɤɚ/-ɵ [pár’nyánká]
ɉɚɪɨɥɚ/ɩɚɪɨɥɶ [pá’ralá, pá’raly]
ɉɚɪɨɯɿɹ/-ʀ [pá’rachijá]
ɉɚɪɬɟɪ [párter]

ablak
abrosz, asztalterítĘ
eljegyzés
jegygyĦ
közösség
lakos
kúria
férjhez megy
információ, tájékoztatás
jeles tanuló
megkülönböztet, különbözik
kitĦnĘen
elriaszt
külön
olaj
Ilona, Ilonka
oltár
kivilágított (karácsonyfa)
kinyit, kinyílik
nyílnak
apa
haza
Miatyánk!
mostoha/férfi/
hagy
osztályzat
majd
csomag
palacsintasütĘ
pálinka
emlékezik, emlékszik
emlék (személyes, történelmi)
emlék
temetés (egyházi)
szalag
paplan
díszes, parádés
parkettás, meleg burkoló
parketta
dunyha
párnahuzat
jelszó
parókia
földszint (háznál, színházban)
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ɉɚɫɤɚ/-ɵ [pászká]
ɉɚɫɤɭɞɧɵɣ/-ʀ [pász’kudnéj]
ɉɚɫɭɥɹ ɭ ɞɡɺɛɚɱɤɵ [pá’szulyá u dzjabácské]
ɉɟɣɡɚɠ/-ʀ [pej’zázsi]
ɉɟɪɟɛɭɞɨɜɨɜɚɬɢ [perebu’davaváté]
ɉɟɪɟɬɹɝɧɭɬɢ [peretyáh’nuté]
ɉɟɪɨ/-ɚ [pe’ra]
ɉɟɪɫɶɤɵɣ ɤɨɜɟɪ [perszykéj ka’ver]
ɉɟɱɟɧɚ ɪɵɛɚ [pe’csená rébá]
ɉɢɜɧɢɰɹ/-ʀ [pév’nécyá]
ɉɢɫɶɦɨɜɵɣ [pészy’mavéj]
ɉɢɬɹ [pétyá]
ɉɥɚɧɨɜɚɬɢ [plána’váté]
ɉɥɚɬɚ [p’látá]
ɉɥɚɬɹ [p’látyá]
ɉɥɚɮɨɧ/-ɵ [plá’fan]
ɉɥɚɳɚɧɢɰɹ [plás’csánécyá]
ɉɥɢɬɤɚ/-ɵ [p’létká]
ɉɥɨɞɵ [pla’dé]
ɉɥɨɫɤɵɣ [p’laszkéj]
ɉɨɛɿɡɨɜɚɥɚ [pabiza’válá]
ɉɨɛɪɚɧɹ [pabrá’nyá]
ɉɨɛɪɚɬɢ ɫɹ [pab’rátészyá]
ɉɨɜɞɨɜɿɬɢ [pavda’vité]
ɉɨɝɚɪ/-ɵ [pa’hár]
ɉɨɞaɤɨɥɢ ɢ ɛɭɥɲɟ [pa’dekalé é bulse]
ɉɨɞɨɪɨɝɚ/-ɵ [pada’rahá]
ɉɨɡɚ ɲɨɪɨɦ [pazá saram]
ɉɨɡɵɱɢɬɶ [pa’zécséty]
ɉɨɣɬɟ ɜɞɧɭ! [pojte ud’nu]
ɉɨɤɪɵɜɚɥɨ [pakré’vála]
ɉɨɥɢɜɚɬɢ/ɫɹ [palé’váté/szyá]
ɉɨɥɢɜɚɱ/-ɿ [palé’vács]
ɉɨɥɢɰɹ/-ʀ [pa’lécyá]
ɉɨɦɿɪɹɬɢ [pa’miryáté]
ɉɨɦɵɜɚɬɢ [pamé’váté]
ɉɨɩɟɥɶ [popely]
ɉɨɩɟɥɶɧɚ ɋɟɪɟɞɚ [popely’ná szere’dá]
ɉɨɩɟɥɶɧɢɰɹ [popely’nécyá]
ɉɨɪɨɡɤɚɡɨɜɚɬɢ [paraz’kázaváté]
ɉɨɪɬɪɟɬ/-ɵ [part’reté]
ɉɨɪɹɞɧɨ [pa’ryádna]
ɉɨɪɹɞɨɤ/-ɵ [paryádak]
ɉɨɫɟɪɟɞɧɹ [pasze’rednyá]
ɉɨɫɬɟɥɢɧɚ [pasztelé’ná]
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pászka
piszkos, koszos
csipkedli paszuly
tájkép
átépít
áthúz, cserél
toll
perzsa szĘnyeg
sült hal
pince
írásbeli
üdítĘitalok
tervez
díj
ruha
mennyezet
Úr Jézus szent testét ábrázoló sírlepel
csempe
gyümölcs
lapos
rábízta, megbízta
házasság
házasságot köt
megözvegyül
pohár
néha több/többen is
utazás
soron kívül
kölcsön ad
Jöjjenek be!
takaró
locsol, locsolkodik
locsolkodó
polc
lemér
mosogat
hamu
Hamvazó Szerda
hamutartó
elmond
arckép, portré
rendesen
rend
közepes
ágynemĦ

ɉɨɮɿʉɥɺɜɚɬɢ [pafiglya’váté]
ɉɨɯɨɜɚɬɢ [pacha’váté]
ɉɨɲɵɬɢ [pa’sété]
ɉɪɚɛɚɛɚ [prábábá]
ɉɪɚɜɧɭɤ [právnuk]
ɉɪɚɞʀɞɨ [prágyida]
ɉɪɚɡɞɧɭɸɱɢ [p’rázdnujucsé]
ɉɪɢɺɦɧɚ ɦɚɬɢ [pré’jamná máté]
ɉɪɢɺɦɧɵɣ ɨɬɟɰɶ [pré’jamnéj a’tecy]
ɉɪɢɣɦɢɱ [p’réjmécs]
ɉɪɢɣɦɢɱɤɚ [p’réjmécská]
ɉɪɢɧɢɦɚɬɢ [préné’máté]
ɉɪɢɪɨɞɨɩɢɫ [prérada’pész]
ɉɪɿɜɚɬɧɵɣ ɞɨɦ [pri’vátnéj dom]
ɉɪɨɛɨɜɚɬɢ [p’robaváté]
ɉɪɨɜɿɬɪɺɜɚɬɢ [pra’vitryaváté]
ɉɪɨʉɪɚɦɚ/-ɵ [prag’rámá]
ɉɪɨɫɬɨɪɧɵɣ [prasz’tarnéj]
ɉɪɨɬɹɝ [p’rotyáh]
ɉɪɨɮɟɫɿɹ/-ʀ [pra’fesziji]
ɉɪɭɡɜɢɳɟ [p’ruzvéscse]
ɉɭɞ [pud]
ɉɭɞɪɨɫɬɨɤ [pud’rasztak]
ɉɭɞɠɚɬɢ [pudzsáté]
ɉɭɥɨɜɟɪ [pulover]
Ɋɚɡ ɥɟɦ/ɥɢɲ [ráz lem]
Ɋɚɣɛɚɱɤɚ-ɚɜɬɨɦɚɬɤɚ [ráj’bácská-ávta’mátká]
Ɋɟʉɿɫɬɪɚɰɿɹ [regiszt’rácijá]
Ɋɟɤɚɦɟɣ [reká’mej]
Ɋɟɦɨɧɬ [re’mant]
Ɋɟɦɨɧɬɧɢɤ [re’mantnék]
Ɋɟɦɨɧɬɧɵɣ [re’mantnéj]
Ɋɟɦɨɧɬɨɜɚɬɢ [remanta’váté]
Ɋɢɫɨɜɚɬɢ [résza’váté]
Ɋɢɫɭɧɨɤ/-ɤɵ [ré’szunak]
Ɋɿɡɚɬɢ [rizáté]
Ɋɿɡɛɚ [rizbá]
Ɋɨɞɚɤ/-ɱɤɚ [ra’dák, ra’dácská]
Ɋɨɞɚɤɵ [radá’ké]
Ɋɨɞɠɟɧɢɰɹ [razsenécyá]
Ɋɨɞɠɟɧɹ [razsenyá]
Ɋɨɞɢɧɚ [ra’déná]
Ɋɨɞɢɬɶ ɫɹ [radétészyá]
Ɋɨɞɢɬɢ [radété]
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viccelĘdik
eltemet
megvarr, varrogat
dédmama
dédunoka
dédapa
ünnepelve
nevelĘanya
nevelĘapa
mostoha (fiú)
mostoha (lány)
fogad
környezet
családi ház
próbál valamit megtenni,
ruhát próbál/felpróbál
szellĘztet
program
tágas
huzat
foglalkozások
vezetéknév
alatt / padlás
kamasz
riaszt
pulóver
egyszercsak
mosógép
regisztrálás, bejelentkezés
rekamié
felújítás
szerelĘ
felújítási
felújít
rajzol
rajz
vág, farag
faragott
rokon
rokonok
szülĘnĘ
születés
család
születik
szül

Ɋɨɞɢɱɿ [radécsi]
Ɋɨɠɞɟɫɬɜɨ ɏɪɢɫɬɨɜɨ [razsdesztva chrésztava]
Ɋɨɡɛɢɬɢ [raz’bété]
Ɋɨɡɜɟɞɟɧɚ [raz’vedená]
Ɋɨɡɜɟɞɟɧɵɣ [raz’vedenéj]
Ɋɨɡɜɟɫɬɢ ɫɹ [raz’vesztészyá]
Ɋɨɫɩɢɫ ɝɨɞɢɧ [raszpész hadén]
Ɋɨɫɩɢɫ/-ɵ [rasz’pész]
Ɋɨɫɩɢɫɚɬɢ [raszpé’száté]
Ɋɨɫɩɨɪɹɞɨɤ ɝɨɞɢɧ [rasz’paryádak hadén]
Ɋɨɫɬɢɧɚ/-ɵ [rasz’téná]
Ɋɭɠɚ/-ɿ [ruzsá]
Ɋɭɡɞɜɨ [ruzd’va]
Ɋɭɡɞɜɨɜɚɬɢ [ruzdva’váté]
Ɋɭɡɞɜɹɧʀ [ruzdvyá’nyi]
Ɋɭɤɨɜɨɞɢɬɢ ɛɭɞɨɜɚɧɺɦ
[rukava’dété buda’ványam]
Ɋɭɫɢɧ(-ɤɚ) [ruszén]
Ɋɭɫɢɧɵ [ruszé’né]
Ɋɭɱɧɢɤ/-ɵ [rucs’nék]
Ɋɭɲɚɬɢ [rusáté]
ɋɚɣɬ/ɜɟɛ-ɫɚɣɬ [szájt, vebszájt]
ɋɚɥɨɧɤɚ/-ɵ [szá’lanká]
ɋɜɚɥɶɛɚ/ɠɟɧɢɬɜɚ [sz’válybá, zse’nétvá]
ɋɜɚɥɶɛɨɜɚ ɞɨɪɨɝɚ [szvály’bavá da’rahá]
ɋɜɚɬ [sz’vát]
ɋɜɚɯɚ [sz’váchá]
ɋɜɟɬɟɪ [sz’veter]
Cɜɿɱɤɚ/-ɵ [sz’vicská]
ɋɜɿɱɧɢɤ/-ɵ [sz’vicsnék]
ɋɟɡɨɧɚɥɶɧʀ ɤɜɿɬɹ [szeza’nálynyi k’vityá)
ɋɟɥɟɤɬɢɜɧɨɽ ɡɛɟɪɚɧɹ [szelek’tévnaje z’berányá]
ɋɟɪɜɟɬɤɚ/-ɵ [szer’vetká]
ɋɟɪɜɿɡ/-ɵ [szerviz]
ɋɟɪɜɿɪɨɜɚɬɢ [szervira’váté]
ɋɟɫɬɪɚ/-ɵ [szeszt’rá]
ɋɢɥɨɜɚɬɢ [szélaváté]
ɋɢɪɨɬɚ/-ɵ [szératá]
ɋɿɦɜɨɥɢɱɧɵɣ [szimva’licsnéj]
ɋɿɬɭɚɰɿɹ/-ʀ [szitu’ácijá]
ɋɤɪɵɧɹ/-ʀ [szk’rényá]
ɋɥɚɜɿɬɟ ȯɝɨ! [szlá’vite jeha]
ɋɥʀɞ/-ɵ [szlyid]
ɋɦɟɪɬɶ [sz’merty]
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szülĘk
Krisztus születése
eltör
elvált nĘ
elvált férfi
elválik valakitĘl
órarend
kiírás (pályázaté)
pályázatot kiír, díszít,
aprólékosan elmesél
órarend
növény
rózsa
Karácsony
karácsonyt/születésnapot ünnepel
karácsonyi
építést vezet
ruszin férfi(nĘ)
ruszinok
törülközĘ
indul
honlap
szaloncukor
esküvĘ (polgári)
nászút
nász
nászasszony
szvetter
gyertya
gyertyatartó
idényvirágok
szelektív gyĦjtés
szalvéta
szerviz, készlet
terít, szervíroz
lánytestvér
kínál
árva
szimbolikus
szituációs gyakorlatok
szekrény
Dicsérjétek ėt!
nyom
halál

ɋɦɿɬɹ [szmi’tyá]
ɋɧʀɠɧɚ ɛɚɛɚ [sz’nyizsná bábá]
ɋɨɤɨɬɢɬɢ [szaka’tété]
ɋɨɪɨɱɤɚ/-ɵ [sza’racská]
ɋɨɯɪɚɧɹɬɢ [szachrá’nyáté]
ɋɨɯɬɚɲ/-ɿ [szach’tás]
ɋɩɚɥɧɹ/-ʀ [sz’pálynyá]
ɋɩɟɱɟ [szpe’cse]
ɋɩɿɜɚɧɤɚ/ɫɩɿɜɚɧɤɵ [sz’pivánká]
ɋɩɿɜɚɬɢ [szpi’váté]
ɋɩɿɲɢɬɢ [szpi’sété]
ɋɩɭɞɧɚ ɛɿɥɟɧɢɧɚ [szpud’ná bilené’ná]
ɋɬɚɪɚ [sztá’rá]
ɋɬɚɪɚ [sztá’rá]
ɋɬɚɪɚ ɞʀɜɤɚ [sztá’rá gyivká]
ɋɬɚɪɲɚ ɠɨɧɚ [sz’társá zsa’ná]
ɋɬɚɪɲɵɣ ɯɥɨɩ [sz’társéj chlap]
ɋɬɚɪɲɵɣ/-ɲɚ [sz’társéj, sz’társá]
ɋɬɚɪɵɣ [sztá’réj]
ɋɬɚɪɵɣ [sztá’réj]
ɋɬɚɪɵɣ ɥɟʉɿɧɶ [sztá’réj le’giny]
ɋɬɚɬɭɟɬɤɚ/-ɵ [sztátu’etké]
ɋɬʀɧɚ/-ɵ [sztyi’ná]
ɋɬɨɥɚɠɿɹ/-ʀ [szta’lázsijá]
ɋɬɨɥɟɰɶ/ɫɬɭɥɰʀ [szta’lécy)
ɋɬɨɥɢɤ/-ɵ [sz’talék]
ɋɬɨɥɨɜɚ ɫɭɥɶ [szta’lavá szuly]
ɋɬɨɥɨɜɚ [szta’lavá]
ɋɬɨɥɨɜɚɬɢ [sztala’váté]
ɋɬɨɥɨɜɚɬɢ ɫɹ [sztalavá’tészyá]
ɋɬɨɥɨɜɨɽ ɜɢɧɨ [szta’lavaje véna]
ɋɬɨɥɨɜɵɣ ɩɪɢɛɨɪ [szta’lavéj pré’bar]
ɋɬɨɥɹɪɢɬɢ [sz’talyárété]
ɋɬɨɥɹɪɶ/-ɿ [sz’talyáry]
ɋɬɪɿɛɟɪɧʀ ɬɚɰɵ [sztri’bernyi tácé]
ɋɬɪɿɛɥɨ [szt’ribla]
ɋɬɪɨɝɵɣ ɩɭɫɬ [szt’rahéj puszt]
ɋɬɪɨɦɢɤ [szt’ramék]
ɋɬɪɵɣ/ɫɬɪɢɤɨ [szt’réj, szt’réjka]
ɋɬɪɵɣɧɚ [szt’réjná]
ɋɬɭɥ/ɫɬɨɥɵ [sz’tul, sz’tolé]
ɋɵɧ/-ɵ [szén]
ɋɹɬɢɬɢ [szyá’tété]
ɋɹɬɤɨɜɚɧɹ [szyát’kaványá]
ɋɹɬɤɨɜɚɬɢ [szyátka’váté]

szemét
hóember
vigyázz, kímél, megóv, ápol
ing
Ęriz, megĘriz
szoká
hálószoba
süt (majd)
ének
énekel
siet
fehérnemĦ
anyós
öregasszony
vénlány
idĘs asszony
idĘs férfi
idĘsebb
após
öregember
agglegény
szobor
fal
polc
szék
asztalka
asztali só
étkezĘ, ebédlĘ
étkeztet
étkezik
asztali bor
evĘeszköz
asztalos munkát végez
asztalos
ezüst tálcák
ezüst
szigorú böjt
karácsonyfa
nagybácsi (apai ágon)
nagynéni (nagybácsi felesége)
asztal, asztalok
fiúgyermek
szentel
ünneplés
ünnepel
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ɋɹɬɤɵ [szyátké]
ɋɹɬɨ/-ɚ [szjáta]
ɋɹɬɨɱɧɵɣ [szyá’tacsnéj]
ɋɹɬɵɣ ȼɟɱɭɪ/ȼɟɱɚɪ [szyá’téj vecsur]
ɋɹɬɵɣ ɉɪɟɫɬɨɥ [szyá’téj pres’tal]
ɋɹɬɵɧɹ [szjá’tényá]
ɋɹɱɟɧɚ ɜɨɞɚ [szyá’csená va’dá]
Ɍɚɛɟɥɚ ɭɫɩɿɲɧɨɫɬʀ [tá’belá usz’pisnasztyi]
Ɍɚɛɥɚ/-ɵ [táblá]
Ɍɚɧɟɰɶ/-ʀ [tánecy]
Ɍɚɧɠɟɪ/ɬɚɧʀɪɹ [tánzser/tá’nyiryá]
Ɍɚɧɰɺɜɚɥɧɚ ʉɪɭɩɚ [táncya’válná grupá]
Ɍɚɰɚ/-ɵ [tácá]
Ɍɜɭɪ/ɬɜɨɪɵ [t’vur, t’varé]
Ɍɟɦɚ [temá]
Ɍɟɩɲɚ/-ɿ [tepsá]
Ɍɟɫɬɶ [teszty]
Ɍɟɬɚ [tetá]
Ɍɟɳɚ [sztá’rá]
Ɍʀɫɬɨ/ɤɿɫɬɨ [tyiszta/kiszta]
Ɍʀɲɢɬɢ ɫɹ [tyisété szyá]
Ɍɨɚɥɟɬ [taá’let]
Ɍɨɝɞɵ ɭɠɟ [tah’dé u’zse]
Ɍɨɩɚɧɨɤ/-ɵ [ta’pának]
Ɍɪɚɜɚ [trá’vá]
Ɍɪɟɛɚ [t’rebá]
Ɍɪɢɦɚɬɢ [t’rémáté]
Ɍɪɢɦɚɬɢ ɫɹ [t’rémájeszyá]
Ɍɭɥɿɩɚɧ/-ɵ [tuli’pán]
Ɍɭɪɿɫɬɚ/-ɵ [tu’risztɚ]
Ɍɭɲ [tus]
Ɍɸɬɤɚ [tyutká]
ɍɠɟ ɥɟɞɜɵ [u’zse ledvé]
ɍɤɥɚɞɟɧɨɝɨ [ukládenaha]
ɍɤɪɚɲɟɧɹ [uk’rásenyá]
ɍɤɪɚɲɟɧɹ [uk’rásenyá]
ɍɦɟɪɚɬɢ [ume’ráté]
ɍɦɟɪɥɵɣ/-ɥɚ [u’merléj, u’merlá]
ɍɦɟɪɬɢ [u’merté]
ɍɦɢɜɚɥɧɢɤ/-ɵ [umé’válynék]
ɍɦɿɳɚɬɢ ɫɹ [umis’csátészyá]
ɍɧɭɤ/ɭɧɭɱɤɚ, ɭɧɭɤɵ [u’nuk, u’nucská, u’nuké]
ɍɫɩɿɲɧɵɣ [usz’pisnéj]
ɍɫɬɧɵɣ [usznéj]
ɍɬɟɪɬɢ [u’terté]
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ünnepek
ünnep
ünnepi
Szenteste
Szentszék
szentély, zarándokhely
szentelt víz
bizonyítvány
tábla
tánc
tányér, tányérok
táncegyüttes
tálca
fogalmazás, fogalmazások
lecke, téma
tepsi, sütĘlemez
após
nagynéni
anyós
sütemény
örülnek
wc
akkor már
cipĘ
fĦ
kell
tart
tartja magát (nem tört meg)
tulipán
turista
zuhanyozó
nagynéni
már alig
kirakott
díszek
díszítés
haldokol
elhunyt (személy)
meghal
mosdó
elfér
unoka (fiú, lány), unokák
sikeres
szóbeli
töröl

ɍɱɟɛɧɢɤ [u’csebnék]
ɍɱɟɛɧɵɣ ɩɥɚɧ [u’csebnéj plán]
ɍɱɢɧɢ ɩɨɪɹɞɨɤ [ucsé’nété pa’ryádak]
ɍɱɢɧɢɬɢ [ucsé’nété]
ɍɱɢɬɟɥɶ/-ɤɚ/-ʀ [u’csétely,u’csételyká]l
Ɏɚɡɨɧ/-ɵ [fá’zan]
Ɏɚɦɿɥɿɹ/-ʀ [fá’milijá]
Ɏɚɧɬɚɫɬɢɱɧɨ [fántász’técsna]
Ɏɚɪɛɚ/-ɵ [fárbá]
Ɏɚɪɛɨɜɵɣ ɬɟɥɟɜɿɡɨɪ [fár’bavéj tele’vizar]
Ɏɚɪɲɚɧʉɵ /ɦɚɫɥɟɧɢɰɹ [fár’sángé]
Ɏɿɡɢɤɚ [fiziká]
Ɏɿɡɤɭɥɬɭɪɚ [fizkuly’turá]
Ɏɿɧɞɠɚ/-ɿ [finzsá]
Ɏɿɧɨɦɧɨɽ ɬʀɫɬɨ [finomnaje tyiszta]
Ɏɿɨɜɤɚ/-ɵ [fi’óká)
Ɏɿɪɝɚɧɤɚ/-ɤɵ [fir’hánká]
Ɏɨɬɟɥ/-ɵ [fo’tel]
Ɏɨɬɨʉɪɚɮɿɹ/-ʀ [fatag’ráfijá]
Ɏɨɬɨʉɪɚɮɨɜɚɬɢ [fatagráfa’váté]
Ɏɭɧʉɨɜɚɧɹ [fungaványá]
Ɏɭɧʉɨɜɚɬɢ [funga’váté]
ɏɚɪɿɧɹ [chárinyá]
ɏɟɦɿɹ [chemijá]
ɏɥɨɩ [chlap]
ɏɥɨɩɟɰɶ/ɯɥɨɩɱɢɤ [ch’lapecy/ ch’lopcsék]
ɏɥɨɩɱɢɫɤɨ [chlap’csészka]
ɏɥɨɩɵ [chlapé]
ɏɨɜɚɧɹ/ɩɨɝɪɭɛ [chaványá/ pahrub]
ɏɨɜɚɬɢ [cha’váté]
ɏɨɥɨɞɧɢɤ/-ɵ [chalad’nék]
ɏɨɪɟɨʉɪɚɮɿɹ [chareag’ráfijá]
ɏɪɚɦ [ch’rám]
ɏɪɢɫɬɨɫ ɪɨɠɞɚɽ ɫɹ! [chrész’tasz rozs’dájeszyá]
ɏɪɿɡɚɧɬɟɦɚ/-ɵ [chrizén’temá]
ɏɪɿɧ [ch’rin]
ɐɚɪɫɬɜɨ ɧɚɲɵɯ ɠɭɧ [cársztva náséch zsun]
ɐɜɿɬɨɤ/ɤɜɿɬɹ [cvi’tak, k’vityá]
ɐɟɧɬɟɪ/-ɵ [centr]
ɐɟɪɭɡɚ [ce’ruzá]
ɐɟɪɶɤɨɜ/ɰɟɪɶɤɜɵ [cerykov]
ɐɢɛɭɥɹ/-ʀ [cé’bulyá]
ɐɢɞɭɥɚ/-ɤɵ [cédulká]
ɐɿɮɪɨɜɚɧʀ [cif’raványi]
ɐɨɪɤɚɧɹ [carkányá]
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tankönyv
tanmenet, tanterv
tegyél rendet
tesz
tanító/tanítónĘ
fazon, szabás (ruháé)
család
fantasztikus
szín
színes TV
farsang
fizika
testnevelés
csésze
finom süteményt
fiók
függöny
fotel
fénykép
fényképez
mĦködés
mĦködik
takarítás
kémia
férfi
kisfiú
serdülĘ fiú
férfiak
temetés (polgári/ világi)
temet
hĦtĘgép
koreográfia
székesegyház
Krisztus Születik!
krizantém
torma
asszonyaink királysága
virág, virágok
központ
ceruza
templom
hagyma
cédula
mintás
koccintás

ɐɨɪɤɚɬɢ ɫɹ [carkátészyá]
ɐɨɪɤɧɭɬɢ ɩɨɝɚɪɵ [carknuté pa’háré]
ɐɨɪɤɧɭɬɵɣ [carknutéj]
ɑɚɫɬɶ [császty]
ɑɟɛɪɹ [csebryá]
ɑɟɪɥɟɧɚ ɪɭɠɚ [cse’lená ruzsá]
ɑɟɪɥɟɧɚ ɲɚɩɨɱɤɚ [Cser’lená sápacská]
ɑɟɫɧɨɤ [csesz’nak]
ɑɟɫɬɨɜɚɧʀ ɱɢɬɚɬɟɥʀ! [csesz’taványi csétátelyi]
ɑɢɬɚɬɢ ɩɫɚɥɬɢɪɸ [csé’táté pszál’téryu]
ɑɿɥɿɧʉɨɜɚɬɢ [csilinga’váté]
ɑɿɥɿɧʉɭɜ/ɱɿɥɿɧʉɨɜɵ [csilinguv/csilingavé]
ɑɿɧʉɿ-ɥɿɧʉɿ [csingi-lingi]
ɑɿɩɤɚ/-ɵ [csipká]
ɑɿɩɤɨɜɚ ɦɿɧɬɚ [csip’kavá mintá]
ɑɿɩɤɨɜɚ ɮɿɪɝɚɧɤɚ [csip’kavá fir’hánká]
ɑɿɩɤɨɜɚɧɵɣ [csip’kavánéj]
ɑɿɩɤɨɜɚɬɢ [csipka’váté]
ɑɨɤɨɥɚɞɨɜɚ ɬɨɪɬɚ [csakaládavá tartá]
ɑɭɞɟɫɧɨɽ [csu’desznaje]
ɑɭɞɨɬɜɨɪɧɚ ȱɤɨɧɚ [csudat’varná i’kaná]
ɒɚɦɩɨɧ/-ɵ [sám’pan]
ɒɵɜɤɵɧɹ [sév’kényá]
ɒɤɨɞɨɜɚɬɢ [skada’váté]
ɒɤɨɥɚɪɫɶɤɵɣ ɞɧɺɜɧɢɤ
[ska’lárszykéj d’nyavnék]
ɒɤɨɥɧɚ ɨɥɿɦɩɿɚɞɚ [s’kalná alim’piádá
ɒɤɨɥɧɚ ɩɪɨʉɪɚɦɚ [s’kalná prag’rámá]
ɒɨɜɞɚɪɶ [sovdáry]
ɒɨɜɤɨɜɚ ɤɨɫɢɰɹ [sov’kavá ka’szécyá]
ɒɨɜɤɨɜɿ [sov’kavi]
ɒɨɪ/-ɵ [sar]
ɒɨɪɨɜɵɣ ɬɚɧɟɰɶ [sa’ravéj tánecy]
ɒɩɨɪɤɚɫɚ [spar’kászá]
ɒɩɨɪɨɜɚɥɢ ɝɪɨɲɿ [spara’válé h’rosi]
ɓɚɫɬɥɢɜɵɣ [szcsász’lévéj]
əɛɥɨɤɨ/-ɚ [jáblaka]
əɣɰɟ/-ɹ [jáj’ce]
əɤ [ják]
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koccint
koccint
ütĘdött
rész
edények
piros rózsa
Piroska (mesében)
fokhagyma
Tisztelt olvasók!
virraszt
csilingel
kisharang/kisharangok
csingilingi
csipke
csipkés minta
csipke függöny
horgolt
horgol
csokoládé torta
csodálatos
CsodatevĘ Kegykép
sampon
varrónĘ
sajnál
iskolai napló
iskolai tanulmányi verseny
iskolai tanulmányi program
sonka
havasi gyopár
selyem
sor (könyvben, üzletben)
menyasszonyi tánc
takarékpénztár
pénz takarítottak meg
boldog
alma
tojás
amint
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