
 18/02/2021 

Hi everyone, 

We went through a few really cold winter days, didn’t we? 

(egy pár igazi hideg téli napon vagyunk túl nemde?..) 

Megint néhány könnyű, de annál érdekesebb témát (is) hoztam, érdemes 

megfejteni a rövid, olykor vicces „szlájdokat”, aztán persze komolyabb 

okosságok is jönnek. 

Elsőnek egy egyszerű képrejtvény, ami lehet, hogy kicsit primitív, de nagyon 

igaz: (a „C” betű után én egy hangyát véltem látni. Hogy is írnád be angolul?) 

  Megvan?? 

Confucius-ról sokan hallottatok, Kína szellemi atyjának tartják. 

Egyik mondása következik: (plan: terv, plant: ültetni, ill. ültess: educate: oktat, oktass) 

 



Egy kis nyelvtan és szóhasználat  

A „GIVE” (adni) szó nyilván mindenkinek ismerős, de az talán nem, hogy milyen 

sok szituációban használhatjuk. Ilyen példák jönnek, ilyen kifejezések 

formájában érdemes megtanulni ezeket..   (give-gave-given..a három alak..) 
 

GIVE SOMEONE A CALL (vagy RING) = felhívni, megcsörgetni valakit 

Just give me a ring when you get there. = Csak hívj, amikor odaérsz! 

He gave me a ring from the airport. = Megcsörgetett a reptérről. 

My daughter hates writing letters, but she gives me a call every second day. = 

A lányom utál levelet írni, de minden másnap felhív. 

 

GIVE SOMEONE A RIDE (vagy LIFT) = elvinni valakit kocsival  

(A ride-ot az amerikai angolban használják, a lift-et a brit angolban… inkább..) 

Everyone wanted to give me a lift home. = Mindenki engem akart hazavinni 

kocsival. 

His dad gave us a ride when the concert ended. = Az apukája értünk jött 

kocsival, mikor vége lett a koncertnek. 

I’ve never given a lift to a hitchhiker. = Még sohasem vettem fel stoppost. 

 

GIVE AN EXAMPLE = ad / mond egy példát 

Give me an example of a sea mammal. = Mondj nekem példát vízi emlősre! 

He gives examples to explain things. = Példákat ad, hogy megmagyarázzon 

dolgokat. 

What was the example he gave? = Mi is volt a példa, amit mondott? 

 



GIVE ADVICE (vagy INFORMATION)  = tanácsot / tájékoztatást adni  

(Fontos: nem tesszük többes számba az advice vagy az information szót!) 

My mom gave me a brilliant piece of advice. = Anyukám egy remek tanácsot 

adott. 

Don’t give them advice. = Ne adj nekik tanácso(ka)t! 

The man gave us all important information. = A férfi minden fontos 

tájékoztatást megadott nekünk. 

 

GIVE A SPEECH (vagy PRESENTATION) = beszédet / előadást / bemutatót 

tartani 

Mr. Hill gave a speech on dogs. = Mr. Hill a kutyákról tartott előadást. 

I’m giving a presentation for my class tomorrow. = Holnap előadást tartok az 

osztályomnak. 

I’m so nervous; I’ve never given a speech before. = Olyan ideges vagyok; 

még sosem tartottam beszédet. 

 

GIVE BIRTH = megszül, életet ad 

She gave birth to twins. = Ikreknek adott életet. 

When is she going to give birth to her first baby? = Mikor fogja várhatóan 

megszülni az első babáját? 

Mrs Bullock has given birth to a healthy baby boy. = Mrs Bullock egészséges 

fiúgyermeket szült. 

 



 

GIVE PERMISSION = engedélyt ad 

My brother gave me permission to use his expensive camera. = A tesóm 

megengedte, hogy a drága fényképezőgépét használjam. 

Who’s given you permission? = Ki adott magának engedélyt? 

You can enter only if they give you permission. = Csak akkor léphet be, ha 

engedélyt adnak rá. 

 

GIVE CREDIT = elismer (elismeri valaki munkáját) 

We have to give John credit for organizing this great event. = John elismerést 

érdemel, hogy ilyen nagyszerű eseményt szervezett. 

I give all the credit to your lovely grandmother. = Minden elismerés megilleti 

az aranyos nagymamádat. 

Give credit where credit is due. = Add meg az elismerést annak, akit illet! 

 

 

GIVE SOMEONE A HAND = segít, segítséget nyújt (főképp fizikai 

feladatban) 

I can’t carry these heavy bags, can you give me a hand? = Nem bírom cipelni 

ezeket a nehéz táskákat; segítenél? 

Give me a hand with the housework, please. = Segíts a házimunkában, légy 

szíves! 

Why don’t you give him a hand? = Miért nem segítesz neki? 



 

GIVE SOMEONE A HARD TIME = megnehezíti a dolgát, megkeseríti az 

életét, küszködik vele 

One of my teachers is really giving me a hard time. = Az egyik tanárom 

megkeseríti az életem. 

The old app was giving me a hard time. = A régi applikációval csak 

küszködtem. 

Children can sometimes give their parents a hard time. = Néha a gyerekek 

megnehezítik a szülők dolgát. 

 

Ez még nem minden, de látszik, hogy sok helyzetben használható, ugye? 
  

 

Megint egy könnyebb műfaj, komoly mondanivalóval. Próbáljátok értelmezni, 

természetesen segítek a megfejtéssel, lejjebb. 

 

(Az élet a legnehezebb vizsga. Sokan elbuknak, mert másokat próbálnak másolni és nem 

veszik észre, hogy mindenkinek más feladatsora van..) 

 



 

Határozottan vicces, de valóban megtörtént amerikai eset következik Obama 

elnöksége idejéből, tehát nem egészen mai a történet.   

(A japán nagykövetség jóvoltából került nyilvánosságra a story..) 

A japánok idősebb generációjának gyakran máig problémája van az angollal. 

Nehezen áll rá a nyelvük és a politikusok (esetünkben Mori miniszterelnök) sem 

kivételek. Miután viszont az egyik legudvariasabb náció, érthető, hogy amerikai 

látogatása előtt az elnök legalább pár szót szeretett volna Obamának angolul 

mondani. (basic English conversation training = angol társalgási gyorstalpaló) 

(A modern -fiatalokra jellemző- rövidített írásmód senkit ne tévesszen meg: 

a „how r you” természetesen a „how are you”, hiszen az „r” kiejtése „are”.. 

Ugyanígy a tévesen mondott „who r u” a „who are you”, azaz: ki vagy te?) 

A „me too” pedig természetesen azt jelenti, hogy „én is” 

Jó mulatást! 

 

(Nagyon kedves történet, egyik kedvencem.) 



Alapfokú vonzatos kifejezéseket találtam a „jó lesz valamire az angolozásban” 

című, meglehetősen gazdag gyűjteményemben. (Gyakran nyúlok hozzá..) 

Ha véletlenül valakinek volna ezek között olyan, ami nem automatikusan jön 

elő, akkor már nem hiába mutatom. Ugye világos?  És könnyű is… 

 

 

Egy foglalkozáson már beszéltünk arról, hogy hasonlóan hangzó, de eltérő 

jelentésű, ráadásul gyakran előforduló, tehát hasznos kifejezésekkel is 

találkozunk az angolban. Néhányan emlékezni fogtok ezekre! Lássuk: 

 

Expect: elvárni valamit         Accept: elfogad, akceptál         Except: kivéve 

(Szépen fordítva: arra számítok, hogy a meghívást Juli kivételével mindenki 

elfogadja..) 



Most csavarjunk egyet a „honnan-hová” fordítani valókon. Angolul hogyan? 

Két nyugdíjas kisöreg golfozik és az alábbi aranyos párbeszéd hangzik el: 

 

Emlékeztető: soha nem a szó szerinti fordításra, hanem a tartalom 

tolmácsolására törekszünk! 

(pl. a szemem már nem a régi: már nem olyan mint volt/szokott lenni..) 

Ha már komolytalankodunk, jön még egy bölcsesség:   (van benne valami!) 

 

 

 



Befejezésül egy hasznos szókincsbővítés, ábrákkal támogatva.  

Mindenki vett már fel nadrágot, ugye?  Arra is emlékszünk, - egy múltkori 

anyagban szerepelt is- hogy a „trousers” csak többes számban szerepelhet 

(mert két szára van a nadrágnak, még ha „jeans”-nak hívjuk is, ugye?) 

Látni fogjátok, hogy különféle műveletek során kerül ránk a nadrág, ill. mi a 

nadrágba..   

Lássuk:   (gazdagítsd szókincsedet bárhol, bármikor..) 

 

Miután beleléptél, felhúztad, begomboltad, cipzár fel, befűzted (az övet) végül 

becsatoltad, már készen is vagyunk. 

 

Ha már nadrág: Margaret Thatcher brit miniszterelnök férjét riporterek 

kérdezték, hogy odahaza „ki hordja a nadrágot”?  

Válasz: „Természetesen én. Sőt én mosom és vasalom is..” 

El tudnád mondani angolul?  Egyszerű jelen időben.. 

( wear something = hordani/viselni valamit, iron = vasalni) 

 

That is all for today, take care and hope to see you all soon! 

András 



 


