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Kedves Tudatos Nyelvtanuló!

Ez a kis könyvecske segíteni fog Neked abban, hogy még hatékonyabban 
sajátíthasd el mindazokat a témaköröket, amelyeket az Angol kiejtés  

CD-ben is megtalálsz! 

Ezek a rövid párbeszédek rendkívül hasznosak lesznek számodra, hiszen 
a megtanulásukkal már teljes beszélgetéseket bonyolíthatsz le 

a legkülönfélébb élethelyzetekhez igazodóan.

A könyv végén ABC-sorrendbe szedtük Neked a párbeszédekben  
előforduló szavakat, hogy még könnyebben memorizálhasd őket.

Hadd adjak néhány tippet a szótanuláshoz!
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Ahhoz, hogy a lehető legegyszerűbben rögzüljenek az angol szavak 
a szókincsedben, 

a következőket ajánlom Neked: 

- Ne vállald túl magad! Inkább tanulj egy nap kevesebbet, de akkor  
minden nap szánj rá egy kis időt! Hidd el, ezzel sokkal gyorsabb fejlődést  
érhetsz el, mintha egy héten csak egy-két napot, de egyszerre több órát szánnál 
a tanulásra!
- Egy bevált módszer a szótanuláshoz: minden egyes új szóval alkoss 5-10  
mondatot! Így sokkal könnyebb lesz megjegyezni a szót, hiszen már tudod  
mihez kötni.
- Ismétlés a tudás anyja. Ajánlatos egy héten egyszer újra átvenni az  
addigi összes megtanult szót, hogy biztos legyél benne, hatékonyan  
tanultál. Ha pedig nem jut eszedbe valamelyik jelentése, akkor se  
keseredj el, hiszen a nyelvtanulás és a szókincsbővítés hosszú folyamat! Alkoss 
újra vele néhány mondatot, és a következő héten újra ismételd át a problémás 
szavakat!

Jó tanulást kívánok!
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Track 1 
Introduction:
A: Hello. My name is Peter. What’s your name?
B: Hello, Peter. I’m Andrew. Nice to meet you.
A: Nice to meet you.

Bemutatkozás:
A: Szia! A nevem Péter. Téged hogy hívnak?
B: Szia Péter! Én András vagyok. Örvendek!
A: Én is!
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Hello. - Szia!
my name - a nevem
What’s your name? - Mi a neved?
I’m (I am) - én vagyok
Nice to meet you. - Örvendek. 
(bemutatkozásnál)



Track 2
Introducing somebody:
Andrew: Peter, I’d like to meet Mary.
Peter: How do you do?
Mary: How do you do.
Andrew: Mary works for ...
 

Bemutatás:
András: Péter, szeretném bemutatni neked 
Máriát.
Péter: Örvendek!
Mária: Örvendek!
András: Mária a ... -nál dolgozik.

How do you do? - Örvendek!
(bemutatásnál, első alkalommal)
I - én
I would like - szeretném
meet - találkozik
would like - szeretne
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Track 3

Arranging a meeting on the phone:
A: Can I speak to Peter, please?
B: Peter speaking!
A: Oh! Hi, Peter. Is Friday OK for meeting?
B: Yes, that’s fine. What time?
A: At five is good for me.
B: Me too.
A: Great! See you on Friday at 5. Bye!
B: Bye!

Találkozó megbeszélése telefonon:
A: Beszélhetnék Péterrel?
B: Itt Péter!
A: Ó! Szia Péter! Tudunk pénteken találkozni?
B: Igen, rendben. Mikor?
A: 5 óra jó nekem.
B: Nekem is.
A: Remek! Akkor pénteken, ötkor találkozunk. 
Szia!
B: Szia!

at five - ötkor
Bye. - Viszlát!
Can I speak to …? - Beszélhetnék
 ….-vel?
for me - nekem
for meeting - hogy találkozzunk
for - -ra, -re
Friday - péntek
good - jó 
Great. - Nagyszerű!/Remek!
Hi. - Szia!
Me too. - Nekem is.
OK. - Rendben!
see - találkozik, lát
That’s fine. - Jónak tűnik./Jól 
hangzik.
What time? - Mikor?
Yes - Igen.
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Track 4
Invitation on the phone:
A: Hello.
B: Hello. Is that Mary?
A: No, it isn’t. I’ll just get her.
C: Hello. Mary’s here.
B: Hi Mary. Sarah speaking. There’s a party 
at my house on Friday. Can you come?
C: I’m sorry, I can’t. I’m leaving on Friday.
B: Oh, never mind. Maybe next time. Bye!
C: Bye!
Meghívás telefonon:
A: Halló!
B: Halló! Máriával beszélek?
A: Nem, egy pillanat, és adom.
C: Halló! Itt Mária.
A: Szia Mari! Itt Sári! 
Pénteken buli lesz nálam. Tudsz jönni?
C: Sajnálom, de nem tudok. Elutazom pénteken.
A: Mindegy, majd legközelebb. Szia!
C: Szia!

Can you come? - Tudsz jönni?
Hello. - Szia!
here - itt
house - ház
I can’t. - Nem tudok.
I’ll just get her. - Rögtön szólok 
neki!
I’m leaving. - Elutazom.
is - van
Maybe next time. - Talán 
legközelebb.
my (és egy főnév) - az én……-m
Never mind. - Mindegy./Hagyjuk!
No. - Nem.
on Friday -  pénteken
party - buli
Sorry. - Sajnálom.
that - az
there - ott
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