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#spanyolmumus - 1.rész 

RÉSZES ESETŰ SZEMÉLYES NÉVMÁSOK A SPANYOLBAN - SZÓSZEDET A PREZENTÁCIÓHOZ 

 

me  nekem 

te neked 

le  neki 

nos nekünk 

os  nektek 

les nekik 

  gustar tetszik, szeret 

apetecer kedve/hangulata van vmihez 

parecer tűnik vmi vmilyennek 

encantar elbűvöl, imád vki vmit 

molestar zavar vkit vmi 

importar fontos neki, zavarja vmi 

interesar érdkel vkit vmi 

  el apartamento lakás, apartman 

la vista kilátás 

precioso, -a gyönyörű 

la vista al mar tengerre néző kilátás 

tener van neki 

pues nos, hát 

por el momento pillanatnyilag 

estar en la sombra árnyékban lenni 

preferir jobban szeret, preferál 

tomar el sol napozni 

ir menni 

mañana holnap 

genial zseniális, nagyszerű 

estupendo,-a kiváló, remek 

la paella paella:) (spanyol rizses "hús") 

el restaurante étterem 

recomendar ajánlani 

mucho nagyon 

por favor kérem, kérlek 

apagar leoltani 

el aire (acondicionado) légkondi 

el ruido zaj 

además ezen kívül, továbbá 

tener frío fázni 

abrir kinyitni 

la sombrilla napernyő 
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¡Qué va! Dehogy! 

el Museo de Bellas Artes Szépművészeti Múzeum 

visitar megnézni, meglátogatni 

la catedral katedrális 

  dar adni 

dejar otthagyni 

prestar kölcsönadni 

enviar elküldeni 

llevarle algo a alguien vinni vmit vkinek 

traerle algo a alguien hozni vmit vkinek 

regalar odaajándékozni 

agradecer megköszönni, meghálálni 

caerle bien/mal "bejön" vkinek vmi, "nem jön be" vkinek vmi 

  el sentido de humor humorérzék 

una persona személy, ember 

bueno,-a jó 

el klínex papír zsebkendő 

conmigo velem, magammal 

el mensaje üzenet 

el detalle részlet 

¿Vale? Oké?, Rendben? 

servicial segítőkész 

siempre mindig 

la bicicleta bicaj 

el correo electrónico e-mail 

urgentemente sürgősen 

la empresa vállalat, cég 

  preguntarle algo a alguien megkérdezni vkitől vmit 

pedirle algo a alguien kérni vkitől vmit 

un momento egy pillanat 

el camarero pincér 

creer hinni 

el jefe főnök 

los días libres szabadnapok 

sentirse érzi magát vhogyan 

agotado,-a kimerült 

  enviar küldeni 

regalar ajándékozni 

traer hozni 

prestar kölcsönadni 

enseguida rögtön 

la foto fénykép 
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la Navidad karácsony 

el juguete játék 

la mochila hátizsák 

la botella palack, üveg 

con mucho gusto nagyon szívesen 

el libro könyv 
 


