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15  I have a pretty  
hectic lifestyle

  Napirend és  
életmód

Life is good. There’s always 
something going on.

Az élet szép. Mindig történik 
valami.

Life is pretty busy. Elég elfoglalt vagyok.

I have a pretty hectic  
lifestyle.

Elég hektikusan élek.

I’m always on the go. Mindig van mit  
csinálnom.

I’m pretty stressed out. Elég stresszes  
vagyok.

Most of the time I have 
things (more or less) under 
control.

Általában mindent  
(többé-kevésbé)  
kontroll alatt tartok.

I get/wake up early and  
go to bed late.

Korán kelek/ébredek, és későn 
fekszem.

It’s always quite a rush  
in the mornings.

Reggel mindig rohanás van.

I like to take my time  
in the mornings.

Reggel szeretek mindenre 
időt hagyni.

I have a long commute. Ingázom. / Hosszú az út a 
munkába.

It takes me an hour and  
a half to get to work.

Másfél órába telik, hogy 
beérjek a munkába.

I take the kids to the  
childminder / to the play-group.

A gyerekeket elviszem  
a bébiszitterhez/óvodába.

I leave home early to avoid 
the traffic.

Korán indulok el otthonról, 
hogy elkerüljem a dugót.

The train’s usually full/late. A vonat általában tele van / 
késik.

Az út időtartamát így 
adhatjuk meg:
It takes me ... 
(to do something).
The journey … takes 
(me) ...

the train’s =  
the train is
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I usually have lunch in the 
canteen / at my desk / in the 
office.

Általában a menzán /  
az asztalomnál / az irodában 
ebédelek.

I usually just have a  
sandwich for lunch.

Ebédre általában csak egy 
szendvicset szoktam enni.

I try to get out of the  
office at lunchtime, but  
I don’t always make it.

Ebédidőben megpróbálok 
kijutni az irodából, de nem 
mindig sikerül.

I often don’t get home  
till late.

Gyakran csak későn érek 
haza.

I don’t have much time  
to myself.

Nincs sok időm magamra.

After we’ve put the kids to  
bed / eaten there isn’t much of 
the evening left.

Miután a gyerekeket lefektetjük 
/ eszünk, már nem sok marad 
az estéből.

We often just collapse in 
front of the TV.

Gyakran csak ledőlünk a TV 
elé.

We maybe watch a movie. Esetleg megnézünk  
egy filmet.

I don’t go out much in the 
week.

Hét közben nem sokat járok 
el otthonról.

I go to the gym / to a yoga class 
once a week.

Heti egyszer edzeni/jógára 
járok.

I joined a running group  
last year.

Tavaly csatlakoztam egy 
futócsapathoz.

I took up salsa dancing. Elkezdtem salsát táncolni.

Saturday is shopping,  
chores, and so on.

A szombat bevásárlásból, 
házimunkából és  
ilyesmikből áll.

Jó tudni!
Az érdeklődést többféleképpen is ki lehet fejezni: I’m 
interested in / I’m keen on / I’m into … 
Az érdeklődés hiányát pedig kifejezhetjük így is: I’m not 
into … at all. / … is really not my thing.
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16 What’s she like?
  Emberek leírása

What’s he/she like? Ő milyen?

What does he/she look like? Hogy néz ki?

She’s tall / short / (of ) medium 
height.

Magas/Alacsony/Közepes 
magasságú.

He’s slim / well-built. Sovány / Jó alkatú.

She’s a little (bit) overweight. (Kicsit) túlsúlyos.

She’s attractive/good-looking/
pretty/beautiful.

Vonzó / Jól néz ki / Csinos / 
Gyönyörű.

He’s attractive/good-looking/
handsome. 

Vonzó / Jól néz ki / Jóképű.

He’s in his twenties /  
mid-twenties.

Húszas éveiben / éveinek közepén 
jár.

She’s over 30 / thirty-something. 30 múlt / Harmincvalahány 
(éves).

He’s getting on a bit. Öregszik.

He’s middle-aged / (well) past 
middle age.

Középkorú / Elmúlt már  
középkorú.

She’s no spring chicken. Nem mai csirke.

She has blue/green/brown eyes. Kék/Zöld/Barna  
a szeme.

She has long/short/medium-
length/straight/curly hair.

Hosszú/Rövid/ 
Középhosszú/Egyenes/ 
Göndör a haja.

She’s a blond/brunette. Szőke/Barna.

He has dark/brown/grey/ 
red hair. 

Sötét/Barna/Ősz/ Vörös a haja.

He has a moustache/beard. Bajsza/Szakálla van.

Figyelem: a kérdő-
szó What?, nem 
How?.

Túlsúlyos  = be 
overweight, nem 
have overweight.

A férfiakra a 
handsome mellékne-
vet használjuk, 
a pretty 
vagy beautiful 
jelzőket nem.

Figyelem: Nagyon 
köznyelvi! 

A hair szót csak 
egyes számban 
használjuk: His hair is 
dark. (Sötét a haja.)
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He wears glasses. Szemüveges.

She has a ponytail. Copfja van.

She’s always smartly/stylishly 
dressed.

Mindig csinosan/divatosan 
öltözik.

He’s not much bothered 
about how he looks.

Nem nagyon foglalkozik a 
kinézetével.

They’re usually quite casually 
dressed.

Általában elég lazán öltöz-
ködnek.

He’s a bit scruffy. Egy kicsit ápolatlan/ 
igénytelen.

He’s a really nice guy. Igazán kedves fickó.

She’s very pleasant. Nagyon kellemes (jelenség).

He’s a bit shy / a bit of a loner. Kicsit félénk / magának való.

She’s very outgoing. Nagyon nyitott/barátságos.

He knows everyone and  
anyone.

Mindenkit ismer.

She always seems on  
top of the world.

Mindig úgy tűnik, mintha a 
fellegek felett járna a  
boldogságtól.

Jó tudni!
Emberek leírásakor így fejezhetjük ki, ha valaki teltkar-
csú:
A big jelentése „zömök/vaskos”, „erős”, így inkább kerü-
lendő. Csakúgy mint a small, mivel „vézna, csenevész” fel-
hangja van.
A thin (sovány) és mindenek előtt a fat (kövér) szintén 
kerülendő. Az overweight helyett hölgyeknél lehet a plump 
(molett) jelzőt használni.
Az a little (vagy a little bit, ill. a bit) használatával tompí-
tani, enyhíteni tudjuk a kifejezéseket, amelyek így 
kevésbé hatnak direktnek.
Sok köznyelvi kifejezés létezik a „jó kinézetre”, pl.: she’s a 
real looker (szuperül néz ki) vagy he’s / she’s a dish (finom 
falat).
Vigyázzunk a tulajdonképpen sértő kifejezésekkel, mint 
pl. he’s a nerd (tuskó/görény) vagy she’s a bimbo (feslett 
nőszemély). 

szemüveg  = glasses 
(többes szám), nem: 
glas

Ne feledje a határo-
zószóknál a  -ly 
végződést, amikor 
egy melléknévből a 
„Hogyan?” kérdésre 
válaszoló határozót 
képezünk.


