
She quit her job last month.

A múlt hónapban felmondott.
Where were they last night?

Hol voltak tegnap éjjel?
I started learning Chinese last week.

A múlt héten elkezdtem kínaiul tanulni.
Where did you study last year?

Hol tanultál tavaly?
Have you talked to her lately?

Beszéltél vele mostanában?
We have to wait. Meanwhile, we can talk.

Várnunk kell. Közben beszélgethetünk.
New stamps will be issued next month.

A jövő hónapban új bélyegek fognak megjelenni.
Learn the poem by next week.

Tanuld meg a verset a jövő hétre!
I want to study abroad next year.

Jövőre külföldön szeretnék tanulni.
Are you free on Friday?

Ráérsz pénteken?
Call the doctor right away.

Azonnal hívd az orvost!
It has been raining since yesterday.

Tegnap óta esik az eső.
Come and see me the day after tomorrow.

Gyere el hozzám holnapután!
He sent the parcel the day before yesterday.

Tegnapelőtt küldte el a csomagot.
They moved in just the other day.

Éppen a minap költöztek be.
I'm eating out this evening.

Ma este elmegyek vacsorázni.
She is going to have a baby this month.

Ebben a hónapban fog szülni.
Why were you late this morning?

Miért késtél el ma reggel?
The team hasn't won any matches this season.

A csapat egy meccset sem nyert e szezonban.
We didn't get paid this week.

Ezen a héten nem kaptunk fizetést.
We have had little snow this year.

Kevés hó volt ebben az évben.
What's the date today?

Hányadika van ma?
Should we meet tomorrow?

Találkozzunk holnap?
She looks amazing tonight.

Elképesztően (jól) néz ki ma este.
Let's wait until Monday.

Várjunk hétfőig!
I'll stay here until she arrives.

Addig maradok itt, amíg meg nem érkezik.
What time do you get up?

Hánykor szoktál felkelni?
When was your father born?

Mikor született az édesapád?
Be quiet while we are eating.

Legyél csendben, amíg eszünk!
I will answer within three days.

Három napon belül válaszolni fogok.
You should have come yesterday.

Tegnap kellett volna eljönnöd.

last month múlt hónapban

last night múlt éjjel, tegnap éjjel

last week múlt héten

last year múlt évben, tavaly

lately/recently mostanában, nemrégiben

meanwhile ez idő alatt, mindeközben

next month jövő hónapban

next week jövő héten

next year jövő évben, jövőre

on (nap)-on

right away azonnal

since óta

the day after tomorrow holnapután

the day before yesterday tegnapelőtt

the other day a minap

this evening ma este

this month e(bben a) hónapban

this morning ma reggel

ma

this week

this year

today

this season ebben a szezonban/évszakban

ezen a héten, e héten

ebben az évben, idén

tomorrow holnap

tonight ma este, ma éjjel

-ig

amíg nem

what time hány órakor, hánykor

until (till)

when mikor, amikor

while míg, amíg, mialatt

within (valamennyi időn) belül

yesterday tegnap


