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Szia!  

Remélem, meg vagy elégedve a sok gyakorlással és tanulással, amit az elmúlt héten végigcsináltál!  

Erre a hétre nem választottunk nyelvtant, hanem különböző udvariassági formákat veszünk át: hogy 

üdvözlünk valakit, érdeklődünk valaki hogy léte iránt és hogyan fejezünk be egy beszélgetést.  

Az első ige, amit körbejárunk, az az „att hälsa” = üdvözölni.  

Hasonlóan a magyarhoz, két különböző módon használjuk az üdvözlésre: 

Han kom fram och hälsade. = Idejött és üdvözölt engem/bennünket.  

Hälsa Elin så gott! = Üdvözöld Elint a nevemben! (=Üdvözlöm Elint!) 

Van egy „üzenetet hagyni” jelentése is:  

Például egy telefon beszélgetés alatt:  

Hej. Jag heter Gunnar Eriksson. Jag söker Bjarne. = Jó napot kívánok! Gunnar Eriksson vagyok. 

Bjarnét keresem. 

Han är upptagen just nu. Vill du lämna ett meddelande? = Éppen most el van foglalva. Szeretne 

üzenetet hagyni? Vagy: Vill du hälsa honom något? = Szeretne üzenni neki valamit? 

Hälsa gärna honom att jag har ringt och ber honom att ringa tillbaka när han har några minuter. = 

Megköszönöm, ha megüzenné, hogy kerestem és kérem, hogy hívjon vissza, amikor van néhány 

perce. 

Absolut! Hur var ditt namn igen? = Természetesen. Kérhetném a nevét még egyszer?  

 

Hogy lét iránti érdeklôdés: 

Néhány ilyen kérdést már biztosan nagyon jól tudsz: 

Hur är det? / Hur är läget? = Mi újság?  

Bra, tack. = Minden rendben, köszönöm. 

Hur har du det på jobbet? = Mi a helyzet a munkahelyen? 

Bara bra. = Minden OK.  

Hur går det med svenskan? = Hogy haladsz a svéddel? 

Hur känns det att plugga igen? = Milyen érzés újra tanulni? (plugga = tanulni beszélt nyelvben)  

 

Hur mår du? = Hogy érzed magad?  

Inget vidare. = Nem valami jól. 
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Mår du illa? = Rosszul érzed magad? 

Jag känner mig yr. = Szédülök. 

Jag sätter mig ner. Jag hoppas det går över snart! = Leülök. Remélem, hamar elmúlik. 

Beszélgetés befejezése: 

OK, jag måste gå nu tyvärr. Det var kul att ses! = Sajnos, most mennem kell. Jó volt találkozni!  

Då säger vi så. Hejdå. Jag hör av mig snart igen! = Akkor ennyiben maradtunk. / Akkor szerintem 

minden megbeszéltünk. (Nem feltétlenül megegyezésre utalunk, hanem csak egyértelműen 

mutatjuk svédül, hogy el akarunk köszönni.) Viszlát. Hamarosan újra jelentkezem! 

Bonusz: emailben az általános üdvözlés és elköszönés a következő: 

Hej! Vagy: Hej Stina! 

Hoppas allt bra med dig!  

…. (ide jön az email.) 

Tack på förhand! = Előre is köszönöm! 

Vänliga hälsningar, = Baráti üdvözlettel, 

Martin   

 

Használd ezeket a mondatokat! Csereberéld, variáld ôket, ahogy tetszik, és ahogy szükséges. És ne 

felejtsd! A Swency gyakorlólapokon sok más mondatot is átveszünk hanganyaggal együtt. 

A jövô heti viszontlátásig! 

Hälsningar 

A Swency Csapata 

 

 


