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Szia!  

A múlt héten a gyógyszertárban (på apoteket) jártunk, emlékszel? Remélem, sok hasznos kifejezést 

megtanultál, és azt is remélem, hogy nem kell majd ezeket gyakran használdnod, hanem szuper 

egészséges vagy és maradsz is! Ezt kívánom neked és a hozzád közel állóknak is!  

A gyógyszertáron kívül sok más üzlet (affär, butik) van, és sok más hely is, ahová megyünk, ahol 

vagyunk és ahonnan jövünk. Már sejted ugye, hogy ezen a héten elôljárószavakkal fogunk dolgozni? 

Helyhez kapcsolódó kifejezéseket járjuk körbe. Mint mindig, fôleg  azokkal az elôljáró szavakkal 

fogunk foglalkozni, amelyek eltérnek a magyarra fordított, nekik általában megfelelô ragoktól. Mert 

ugye, azt tudod, hogy a elöljáró szakavak olyan rövid szavak, amelye a fônév elôtt állnak, magyarra a 

fônév ragjának fordítjuk ôket. Az általános jelentésüket biztosan megtanultad már – és könnyen meg 

is találod a neten, könyvekben.  

Akkor vágjunk is bele! Mint mindig, azonnal “pang på!” – mindjárt a közepébe!  

Man går eller åker TILL affären när man vill köpa något. = Az ember a boltBA megy, amikor venni 

akar valamit. (általában a ”till” = -hoz, -hez, -höz. Itt most nem.)  

És amikor ott vagyunk, akkor igazából hol vagyunk? Persze, hogy boltban, de ”i affären” vagy: ”på 

affären”? (Egy kis megjegyzés: vannak az országnak olyan részei, ahol az ”affären” helyett 

szívesebben használják a ”butiken” szót – az ”i”: hosszú és azon van a hangsúly is, és minden féle 

boltra használják, nem csak kisebb ruházati boltra, mint magyarul.)  

Általánosan azt mondhatjuk, hogy Stockholmtól északra gyakran halljuk azt, hogy ”Jag är på affären.” 

= A boltban vagyok. 

A többség viszont i affären-t mond, így mi is ezt gyakoroljuk: 

Jag har varit i affären och handlat. = Voltam boltban és bevásároltam. 

Nu har jag åkt från affären. Kan vi köpa smör imorgon istället? = Már eljöttem a boltból. Vehetnénk 

vajat holnap inkább?  

Viszont, ha megmondod, melyik bolt az, akkor már ”på”: 

Det finaste köttet hittar jag alltid på Konsum. = Mindig a Konsumban találom a legszebb húst. 

Jag veckohandlar på Willys. = Én a Willysben szoktam a hétvégi bevásárlást elintézni. (Észrevetted, 

hogy a svéd ”veckohandlar” , míg a magyar ”hétvégi bevásárlást” csinál?) 

Amikor nem gyalog megyünk (går till fots), hanem jármûvel (åka), akkor hogy is van ez? Emlékszel?  

Man kan åka buss, tåg, etc. = Lehet buszon, vonaton, stb utazni.  
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De mégis min vagy miben ülünk vagy állunk? Én ezeket a formákat úgy tanultam meg, hogy amiRE 

felmászunk, azON ülünk vagy állunk – azaz, mint a magyarban:  

Jag kliver på bussen eller jag sätter mig på cykeln, så jag står på bussen eller jag sitter på cykeln. = 

Fellépek a buszra vagy felülök a biciklire, és így a buszon állok vagy a biciklin ülök. 

AmiBE beülünk, abBAN vagyunk: Jag sätter mig i taxin eller i bilen, så jag sitter i taxin och i bilen. 

  

Amikor valahova megyünk:   

Jag åker till jobbet klockan 7:30. = Fél nyolckor megyek/járok dolgozni. 

Han är alltid först på kontoret. = Mindig ô az elsô az irodában.  

Jag sitter på tåget mot Malmö just nu. = Éppen most a Malmô felé tartó vonaton ülök. 

 

Helyek, ahol lehetünk:  

Min granne lånar gärna böcker på biblioteket. = A szomszédom szívesen kölcsönöz könyvekett a 

könyvtárból. 

Har du varit hos frissan nyligen? = Mostanában voltál fodrásznál? (”frissan” =  ”frisören” szleng 

megfelelôje. 

Sven jobbar på museet på stan. = Sven a városban dolgozik a múzeumban.  

Jag går till tandläkaren en gång om året. = Évente egyszer megyek fogorvoshoz.  

Man kan gå genom skogen till mina barns skola. = Lehet az erdön át is menni a gyerekeim iskolájába. 

(A ”genom”-ot magyarra gördülékenyen ”át”-nak fordítsjuk sokszor, de a lényeg az, hogy csak akkor 

használhatjuk, ha valamin keresztül történik a mozgás. Itt a fák között, az erdôben.) 

Det går smidigt att köra över bron. = Gond nélkül (zökkenômentesen, símán) át lehet menni a hídon. 

(Látod, itt is ”át”-nak mondjuk magyarul, viszont az ”över”= a felszínen megyünk, nem benne.) 

 

Remélem, sokszor találsz lehetôséget ezeknek a kifejezéseknek, mondatoknak a gyakorlására!  

És tudod! Ne felejtsd el megdícsérni magad a jól végzett munkáért!  

Üdvözlettel, 

A Swency Csapata 

 


