AT THE AIRPORT – A REPÜLŐTÉREN

A. Másold le ezeket a szavakat a füzetedbe és tanuld meg őket a következőképpen: Olvass fel
hangosan minden szót!
Akkor tudod, ha letakarva a magyar részt végig el tudod mondani az angol megfelelőket
hibátlanul.
Fontos, hogy a repülőtéren értsd a feliratokat, halld meg és értsd is a kulcsszavakat, ha
hozzád szólnak vagy a hangosbemondón keresztül hallasz információkat.
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B. Olvasd el és fordítsd le magadban a párbeszédet! Válassz ki 5 mondatot, amit
leghasznosabbnak találsz és ezt írd ki magadnak a füzetedbe, és tanuld is meg!
Ezen kívül írj ki 5 szót/ kifejezést a szövegből, ami számodra új, és érdemesnek találod
megtanulni!

I’m sorry sir/madam, but your bags are too heavy. You must pay an extra
£30. – Elnézést Uram/Hölgyem, de a táskái túl nehezek. 30 font túlsúly díjat
kell fizetnie.
Attendant (jegykezelő): Good evening madam, where are you flying
to? – Jó estét asszonyom, hova tetszik utazni?
Traveller (utas): Good evening. I’m going to Manchester. – Jó estét,
Manchesterbe utazom.
Attendant: Can I see your ticket and passport please? – Láthatnám a jegyét
és az útlevelét kérem?
Traveller: Of course, here they are. – természetesen, itt vannak.
Attendant: Okay. And I see you have two bags to check in. Could you put
them on the conveyor, please? – Rendben, ahogy látom, két táskát szeretne
feladni a repülőre. Feltenné őket a futószalagra?
Traveller: Sorry? – Tessék? / Elnézést, nem értettem, meg tudná ismételni?
Attendant: Could you put your bags here? Okay. Oh, unfortunately this
second bag is too heavy. There is an additional charge of £20. – Ide tudná
tenni a táskáit? Rendben. Oh, sajnos ez a második táska túl nehéz. Ez (a
túlsúly díj) további 20 fontba fog kerülni. (A charge helyett a következő
kifejezéseket is használhatják a költségre / díjra: fee / tariff / cost.)
Traveller: Oh, I see. Can I pay by card? – Áh, igen látom. Fizethetem
bankkártyával?
Attendant: Yes, madam. – Igen asszonyom.
Traveller: And can I take my backpack onto the plane? – és felvihetem a
hátizsákom a gépre?
Attendant: Yes, that’s fine. You are allowed on carry-on bag. – Igen a
kézipoggyász megengedett.
Traveller: And where do I go now? – és most hová kell mennem?
Attendant: All of the information is on the departure board. Enjoy your
flight. – Minden információ megtalál az induló járatokat jelző kijelzőn.
Kellemes utat kívánok!
Security guard (biztonsági őr): Take your shoes and belt off. – Vegye le a
cipőjét és az övét!
Security guard: Do you have any electronics in your bag? Laptop? Ipad?
Hairdryer or straighteners? Take them out and put them in the tray. – Van
a táskájában bármilyen elektronikus eszköz? Laptop, Ipad, hajszárító vagy
hajvasaló? Vegye őket elő és tegye a tálcára/rekeszbe kérem!
Security guard: Is this your bag? – ez az Ön táskája?
You: Yes. – Igen.
Security guard: Do you have any sharp objects or liquids in here?
Anything that shouldn’t be in here? – Tartalmaz bármilyen éles tárgyat vagy
folyadékot? Bármit, aminek nem kéne benne lennie?
You: No. – Nem.
Security guard: What about these bottles of shampoo. – Mi a helyzet
ezekkel a samponos dobozokkal?
You: I’m sorry, I forgot they were there. – Sajnálom, elfelejtettem, hogy azok
ott vannak

