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Lesson notes

Advanced Lesson 1 -
Magyarország és a magyarok

Györgyi:

(1) Magyarország Közép-Európában a Kárpát-medencében helyezkedik el. Legnagyobb része
sík vidék, néhol dombok, kisebb hegységek találhatók. Két nagy folyója a Duna és a Tisza. A
nyugati országrészben, a Dunántúlon található Közép-Európa legnagyobb tava a Balaton.

A kedvenc helyem Magyarországon: Balaton Felvidék és Veszprém
Steve kedvenc helye Magyarországon: Eger

(2) Az ország fővárosa Budapest a Duna két partján fekszik. Buda a folyó nyugati, dombos,
Pest pedig a keleti, sík oldalán fekszik. A város 1873-ban jött létre, amikor három kisebb
település: Buda, Óbuda és Pest egyesült. A főváros lakossága 2 millió.

A kedvenc helyem Budapesten: a Budai Várnegyed
Steve kedvenc helye Budapesten:  a Margit sziget

(3)  Az  ország  lakossága  tíz  millió  körüli,  amelynek  húsz  százaléka  a  fővárosban  él.
Magyarország  hivatalos  nyelve  a  magyar,  amely  érdekes  módon  teljesen  különbözik  a
környező országok szláv és germán eredetű nyelveitől.  A magyar a finn-ugor nyelvcsalád
tagja.  Tudósok  szerint  a  magyar  és  a  finn  nép  valaha  együtt  élt  Ázsiában  és  onnan
vándoroltak nyugatra,  Európa felé. A vándorlás során útjuk kettévált,  a finnek északra a
magyarok nyugatra haladtak. Végül a 7 magyar törzs a Kárpát-medence termékeny földjén
telepedett  le.  A világon körülbelül  17 millióan beszélnek magyarul,  abból 14,5 millióan a
Kárpát-medencében élnek. 

A kedvenc magyar szavam: pálinka
Steve kedvenc magyar szava: szerelem

(4) A lakosság körülbelül 55%-a vallásos. Ennek legnagyobb része katolikus, körülbelül 10%-
a református és 1%-a zsidó vallású.

A kedvenc katolikus templomom: a Mátyás Templom. A kedvenc református templomom: az
Alsóörsi Református Templom. A kedvenc zsidó templomom: a Dohány utcai Zsinagóga
Steve kedvenc temploma: a Szt. István Bazilika

(5)  Az ország hivatalos fizetőeszköze a magyar forint. Az ország zászlója piros, fehér, zöld
vízszintes csíkos. Innen származik a versike:
„Piros, fehér, zöld,
ez a magyar föld!”
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Györgyi:

(1) Hungary is located in Central Europe, in the Carpathian Basin. Its largest part is flat
country, with hills and low mountains in some places. Its two large rivers are the Danube
and the Tisza. Central Europe’s largest lake, Balaton, is located in the western part of the
country, Transdanubia.

My favorite places in Hungary are the Balaton Highlands and Veszprém.
Steve's favorite place in Hungary is Eger.

(2) The capital of the country, Budapest, lies on the banks of the Danube. Buda lies on
the west, hilly side of the river, while Pest lies on the east, flat side. The city was created
in 1873, when three towns, Buda, Óbuda, and Pest merged together. The population of
the capital is 2 million.

My favorite place in Budapest is the Buda Castle District.
Steve's favorite place in Budapest is Margaret Island.

(3) The population of the country is around 10 million, of which twenty percent live in the
capital. Hungary's official language is Hungarian, which, interestingly, differs from the
Slavic and German languages of the neighboring countries. Hungarian is a member of the
Finno-Ugric language family. Scientists believe that the Hungarians and Finns once lived
togther  in  Asia,  and  migrated  from there  to  the  west,  towards  Europe.  During  the
migration they parted ways, with the Finns going north and the Hungarians going west.
The 7 Hungarian tribes  finally  settled down in the fertile land of the Carpathian Basin.
Around 17 million people speak Hungarian worldwide, and of those 14.5 million live in
the Carpathian Basin.

My favorite Hungarian word is pálinka.
Steve's favorite Hungarian word is szerelem (love).

(4)  Around 55% of the population is religious. Most of them are Catholic, but around
10% are Calvinist and 1% are Jewish.

My favorite Catholic church is the Matthias Church. My favorite Calvinist church is the
Calvinist Church in Alsóörs. My favorite Jewish church is the Dohány Street Synagogue.
Steve's favorite church is St. Stephen's Basilica.

(5)  The  country's  official  currency  is  the  Hungarian  forint.  The  country's  flag  is
horizontally-striped red,  white,  and green.  This  is  from where we get the rhyme (in
Hungarian):
“Red, white and green,
that's the Hungarian land!”

Download the audio:
http://www.letslearnhungarian.net/2014/12/05/advanced-lesson-1-magyarorszag-es-a-magyarok/

--------------------------------------------------------------------------------------
2 of 2 letslearnhungarian.net 2014


	Advanced Lesson 1 - Magyarország és a magyarok

