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Így is láthatja tehát 
Magyarországot az ember 13 év 
után. De hogy kezdõdik? 
 

This is how one can see the country 
after thirteen years. But how does 
it begin? 
 

- Abadekis Demetrios a nevem,  
 

- My name is Papadakis Demetrios.  
 

- Mhm. - Mhm. 
- eh Edmontonban, Kanadában eh 
születtem, de görög származású 
vagyok. 

- I was born is Edmontown, 
Canada. I come from a Greek 
family. 

- Hú, tényleg? És hol laksz 
Görögországban? Hol laksz 
Görögországban? Melyik 
városban? 
 

- Oh, really? And where do you live 
in Greece? Which town? 
 

- Eh Athénban. A eh Pécsi 
Orvostudományi eh Egyetemen 
tanulok. 
 

- In Athens and I am studying at 
the Medical University of Pécs. 
 

- Aha. Hányad éves vagy? 
 

- In which year? 
 

- Eh elsõ éves vagyok. 
 

- First. 
 

- Mhm, mhm. És szeretsz ide 
járni? Jó az egyetem? 
 

- Do you like to attend this 
university? Is it a good university? 
 

- Jó. 
 

- Yes, it is good. 
 

- Jó? 
 

- Good? 

- Jó. 
 

- Good. 

- George vagyok.  
 

- My name is George.  
 

- George vagy, mhm. 
 

- You are George, mhm. 

- Eh itt lakom eh két éve. 
 

- I have lived here for two years. 



- Két éve laksz itt? 
 

- Two years? 
 

- Ja. - Yes. 
 

- Mhm. 
 

- Mhm. 

- És ehm nagyon szeretem 
Pécset. Orvostudományi 
Egyetemet. 
 

- Yes, and I like the city very much, 
as well as the university. 
 

- Mhm. Mi jó Pécsen, mit szeretsz 
Pécsen?  
 

- What is so good about Pécs? 
 

- Ehm … lányok. 
 

- The girls. 
 

- Te honnan hallottál az 
egyetemrõl? 
 

- Where did you hear about the 
university from? 
 

- Ehm … eh az egyetemrõl egy eh 
barátomtól eh, aki most eh 
hatodéves. 
 

- From a friend who is doing his 
sixth year now. 
 

- Mhm. Itt itt hatodéves még az 
egyetemen ugye? 
 

- He is doing his sixth year at the 
university, right? 
 

- Igen, ja. - Yes, yes. 
 

- Az orvosegyetemen. - At the Medical University. 
 

- Honnan hallottál az egyetemrõl? 
 

- Where did you hear about the 
university from? 
 

- Ehm inter/ internetben.  
 

- From the Internet. 
 

- Interneten? Aha. - From the Internet? Aha. 
 

- Interneten, igen. Ph .. eh ... ph 
... Kanadában, 

- From the Internet, yes. In 
Canada, 
 

- Aha. - Aha. 
 

- eh ... eh ... egyetemen. - at the university. 
 

 


