WĘGRY

– leżą na Nizinie Panooskiej w Europie Środkowej, niewielka częśd

kraju obejmuje też Alpy oraz pasmo średnich gór należących do Karpat. Na Węgrzech znajduje
się Balaton – największe jezioro w tej części Europy. Od 1999 roku kraj należy do NATO, od 2004
do Unii Europejskiej. Największe miasta to: Budapeszt, Debreczyn, Segedyn, Miszkolc, Pecz.
Turul – mityczny ptak,
który miał przyprowadzid
Madziarów na obszar
dzisiejszych Węgier

stolica: Budapeszt

waluta: forint

język urzędowy: węgierski

Papryka –
królowa kuchni
węgierskiej

dominująca religia: katolicyzm, kalwinizm, luteranizm

język węgierski – jest całkowicie odmienny od większości języków europejskich (należy do
języków ugrofioskich). Zgodnie z najczęściej przyjmowaną hipotezą przodkowie Węgrów
przywędrowali do Europy z północnej Azji
Co warto zobaczyd na Węgrzech:
Budapeszt
Piwniczki w mieście Eger

Baseny termalne w grotach Balaton
skalnych (Miszkolc)

Co warto zjeśd i wypid na Węgrzech:
wino – z jednego z 22 regionów winiarskich, gulyás – gulasz mięsny, halászlé – zupa rybna,
lángos – drożdżowy smażony placek
Znani Węgrzy:
literatura: Imre Kertész – laureat literackiej Nagrody Nobla,
Magda Szabó
muzyka: Franciszek Liszt, Béla Bartók

czardasz –
węgierski
taniec

Przed wyjazdem na Węgry:
film: Węgry 1956 – nasza rewolucja, Dzielnica! reż. Aron Gauder, Kontrolerzy reż. Nimrod Antal, Kropla słońca reż.
Istvan Szabo
książki: Gulasz z turula (Krzysztof Varga), Jadąc do Babadag (Andrzej Stasiuk), Młodość na rozdrożu (Vidor Miklós)

MAŁY SŁOWNICZEK POLSKO-WĘGIERSKI
Jó reggelt (dzieo dobry)
Viszlát (do widzenia)
Szia (cześd)
Jó napot (dobry wieczór)
Viszlát (dobranoc)

Hogy hívják? (Jak się nazywasz?)

…. Hívnak (Nazywam się…)

Mennyi az idő? (Która godzina?)

Nem tudom (nie wiem)

Mennyibe kerül? (Ile to kosztuje?)

…. ennyibe kerül. (to kosztuje…)

Bocsánat (przepraszam)
Köszönöm (dziękuję)

Kérem (proszę)

Jobbra (prawo)

Balra (lewo)

JAK SIĘ MASZ?

KTO TO JEST?

(+)
świetnie
dobrze
jako tako
kiepsko
źle

KOBIETA (Nő)
STUDENTKA (Diáklány)

(–)
++ fantasztikusan
+ jól
+/– közepesen
– rosszul
– – pocsékul

MĘŻCZYZNA (Férfi)
STUDENT (Diák)

CO TO JEST?
LAMPA (Lámpa)
TOREBKA (Táska)

OKNO (Ablak)

DŁUGOPIS (Toll)

ZEGAREK
(Óra)

KSIĄŻKA (Könyĭ)
STÓŁ (Asztal)

KOMÓRKA
(Mobil)
KRZESŁO (Szék)
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