
Viaggi
Salute

Salute - 
esperanto ungherese
Mi bezonas iri al la hospitalo. A kórházba kell mennem.

Peti por la hospitalo

Mi sentas min malsana. Nem érzem jól magam. / Betegnek érzem magam.
 

Mi bezonas vidi kuraciston tuj! Muszáj, hogy egy orvos azonnal megvizsgáljon.
Peti tujan medicinan prizorgon

Helpu! Segítség!
Krioipor tujan medicinan atenton

Voku ambulancon! Hívják a mentőket!
Peti por ambulancon

Salute - 
esperanto ungherese
Ĝi doloras ĉi tie. Itt fáj.

Montri kie ĝi doloras

Mi havas erupcion tie. Itt van egy kiütés.
Montri kie vi havas erupcion

Mi havas febron. Lázas vagyok.
Informi ke vi havas febron

Mi havas malvarmumon. Meg vagyok fázva.
Informi ke vi havas malvarmumon

Mi havas tuson. Köhögök.
Informi ke vi havas tuson

Mi estas laca tutan tempon. Állandóan fáradt vagyok.
Informi ke vi estas laca lastatempe
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Mi sentas kapturnan. Szédülök

Informi ke vi sentas kapturnan

Mi ne havas neniun apetiton. Nincs étvágyam.
Informi ke vi ne volas manĝi nenion

Mi ne povas dormi dumnokte. Nem tudok éjszaka aludni.
Informi ke vi ne povas dormi dumnokte

Insekto mordis min. Egy rovar megcsípett.
Supozi ke via kondiĉo dependas de insektmordo

Mi kredas, ke estas la varmego. Szerintem a hőség lehet az oka.
Supozi ke via kondiĉo dependas de la varmego

Mi pensas, ke mi manĝis ion malbonan. Szerintem ehettem valami rosszat.
Supozi ke via kondiĉo dependas de io, ke vi manĝis

Mia _[korpoparto]_ doloras. Fáj a _[testrész]_/em/am.
Informi kiu korpoparto doloras

Mi ne povas movi mian _[korpoparto]_. Nem tudom mozgatni a/az _[testrész]_/am/em.
Informi kiu korpoparto estas senmovigita

kapo(n) ...fej...
Korpoparto

stomako(n) ...has...
Korpoparto

brako(n) ...kar...
Korpoparto

gambo(n) ...láb...
Korpoparto

brusto(n) ...mellkas...
Korpoparto
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kero(n) ...szív...

Korpoparto

gorĝo(n) ...torok....
Korpoparto

okulo(n) ...szem...
Korpoparto

dorso(n) ....hát...
Korpoparto

piedo(n) ....lábfej...
Korpoparto

mano(n) ...kézfej...
Korpoparto

orelo(n) ....fül...
Korpoparto

internaĵo(n) ...belek...
Korpoparto

dento(n) ...fog...
Korpoparto

Mi havas diabeton. Cukorbeteg vagyok.
Informi pri via diabeto

Mi havas astmon. Asztmás vagyok.
Informi pri via astmo

Mi havas korokondiĉon. Szívbeteg vagyok.
Informi pri via korokondiĉo

Mi estas graveda. Terhes vagyok.
Informi pri via gravedeco
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Kiom ofte mi devus preni tion tage? Napi hányszor kell beszednem?

Peti pri la dozo de la medicino

Ĉu ĝi kontaĝas? Fertőző?
Peti se la malsano transdonas al aliaj homoj

Ĉu mi povas resti en la suno/iri naĝi/fari
sporton/trinki alkoholon?

Mehetek napra / Úszhatok / Sportolhatok / Ihatok
alkoholt?

Peti se vi povas daŭrigi kun iuj agadoj malgraŭ via malsano

Jen miaj dokumentoj de asekuro. Itt vannak a biztosítási papírjaim.
Montri viajn dokumentojn de asekuro

Mi ne havas sanasekuron. Nincs egészségbiztosításom.
Klarigi ke vi ne estas asekura

Mi bezonas noton de malsano. Szükségem lenne orvosi igazolásra.
Peti al la doktoro noton de malsano

Mi sentas iom pli bone. Valamivel jobban érzem magam.
Informi ke via kondiĉo pliboniĝis

Ĝi plimalbonigis. Rosszabbodott. / Rosszabbul vagyok.
Informi ke via kondiĉo plimalbonigis

Ĝi estas la sama kiel antaŭe. Ugyanolyan mint korábban. / Ugyanúgy vagyok mint
korábban.

Informi ke via kondiĉo ne ŝanĝiĝis

Salute - 
esperanto ungherese
Mi ŝatus aĉeti ___. Szeretnék venni ____.

Demandi aĉeti certan produkton

kontraŭdolorilojn fájdalomcsillapító
Kuracilo
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penicilinon Penicillin

Kuracilo

aspirinon Aspirin
Kuracilo

insulinon Inzulin
Kuracilo

ŝmiraĵon Kenőcs
Kuracilo

dormpilolojn Altató
Kuracilo

sanitaran buŝtukon Egészségügyi betét
Medicina produkto

desinfektaĵon Fertőtlenítő
Medicina produkto

pansobendon Ragtapasz
Medicina produkto

pansaĵon Kötszerek
Medicina produkto

kontraŭkoncipajn pilolojn Fogamzásgátló tabletta
Medicina produkto

kondomojn Óvszer
Alia produkto

kontraŭsunan kremon Naptej
Alia produkto

Salute - 
esperanto ungherese
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Mi estas alergia al ___. Allergiás vagyok a _______-ra/re.

Informi pri viaj alergioj

poleno Pollen
Alergio

animala haro Állati szőr
Animala alergio

abelopikiloj/vespopikoj Méhcsípés /darázscsípés
Insekta alergio

polvaj leptoj Poratkák
Alergio

ŝimo Penész
Alergio

latekso Laktóz
Alergio

penicilino Penicillin
Droga alergio

nuksoj/arakidoj Dió / mogyoró
Nutra alergio

sezamosemoj/sunfloroj Szezámmag / napraforgómag
Nutra alergio

ovo Tojás
Nutra alergio

mariskoj/fiŝo/salikokoj Tengeri ételek / hal / kagyló / garnélarák
Nutra alergio

faruno/greno liszt / búza
Nutra alergio

Pagina 6 22.05.2023



Viaggi
Salute
lakto/laktozo/laktejo Tej / laktóz / tejtermékek

Nutra alergio

gluteno Glutén
Nutra alergio

sojo Szója
Nutra alergio

leguminosaj plantoj/faboj/pizoj/maizo Hüvelyes növények / bab / borsó / kukorica
Nutra alergio

fungoj Gomba
Nutra alergio

fruktoj/kivo/kokoso Gyümölcsök/kiwi/kókusz
Nutra alergio

zingibro/cinamo/koriandro Gyömbér/fahéj/koriander
Nutra alergio

cebolletoj/cepoj/ajlo Snidling/hagyma/fokhagyma
Nutra alergio

alkoholo Alkohol
Nutra alergio
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