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HALLÁS UTÁNI SZÖVEGÉRTÉS – 14 

INSIDE A POLICE STATION 

Hello, hello, hello. What’s all this then? We’re inside a police station. 

These policemen and policewomen are getting there instructions for the 

day. And this is PC B. Russel a British bobby. PC – that means police 

constable. In other words an ordinary policeman. 

There’re also policewomen in this police station. PC Russel has been a 

policeman for five years. 

Man: Good afternoon. I had my car stolen. 

Policeman: When did you have it stolen? 

Man: Well, I left it at about ten o’clock this morning and went for it just 

at now about half past four. 

Policeman: Where did you park it? 

Man: Opposite the Majestic Hotel.) 

Today PC Russel is on desk duty. That means he has to help people who 

come into the police station. They have all sorts of problems. He’s also 

busy answering the telephones. There’s always something happening in 

the police station. 
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szókincs 

inside /in’szájd/ - belül, valaminek a belsejében 

instruction /in’sztráksön/ - olyan utasítás vagy parancs, ami elmondja 

másoknak, mit is kell csinálniuk - utasítás 

PC /pí szí/ - police constable – a legalacsonyabb fokozatú rendőrtiszt 

mean /mín/ - valamilyen jelentéssel bír – jelent 

bobby /bobi/ - régi szó a rendőrre, inkább hivatalos, beszélt nyelvben 

ritkán használt 

in other words /in ázhö wőrdz/ – akkor használod ezt a kifejezést, ha 

valamit szeretnél elmagyarázni – másszóval , más szavakkal 

ordinary /ódinöri/ - semmi különleges nincs benne, szokványos, 

hétköznapi 

steal /sztíl/ - engedély nélkül elveszi a másik tulajdonát – lop, ellop 

(múlt ideje: stole, 3. alakja: stolen) 

opposite /oposzit/ - valamivel szemben, szemközt 

sort /szórt/ - fajta, féle 

answer the phone /ánször zhö fóún/ - felvenni a telefont, amikor az 

csörög 

happen /hepön/ - történik 

 

  



www.onlineangol.com 
 

© A magyar fordítás, a kérdések és a szószedet - copyright Mokotoy Kft 2015 17 
 

QUESTIONS 

1. Where are we? – ………………………………………………………………………… 

2. Is Russel a police woman? – …..………………………………………………….. 

3. What does PC mean? – ………………………………………………………………. 

4. How long has Russel been a policeman? – …………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………….. 

5. Why is he busy? – …………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………… 
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Hello, hello, hello. Mi folyik itt? Egy rendőrőrsön vagyunk Ezek a 

rendőrök és rendőrök éppen napi eligazításukat kapják meg. És ő itt PC 

B. Russel, egy brit rendőr. PC – azt jelenti, hogy rendőrtisztviselő, más 

szavakkal sima rendőr. 

Vannak rendőrnők is a rendőrőrsön. PC Russel öt éve rendőr. 

(Férfi: Jó napot. Ellopták az autóm. 

Rendőr: Mikor lopták el? 

Férfi: Nos, ma reggel tízkor tettem le, és most mentem nemrég érte, kb. 

fél ötkor. 

Rendőr: Hol parkolta le? 

Man: A Majestic Hotellel szemben.)  

Ma PC Russel van ügyeletben. Ezt azt jelenti, hogy azoknak az 

embereknek segít, akik a rendőrőrsre jönnek. Mindenféle problémájuk 

van. Russel éppen buzgón válaszol a telefonhívásokra. Mindig történik 

valami a rendőrőrsön. 

 

QUESTIONS AND ANSWERS 

1. Where are we? – We’re inside a police station. 

2. Is Russel a police woman? – No, he isn’t. He’s a policeman. 

3. What does PC mean? – It means ordinary policeman. 

4. How long has Russel been a policeman? – He has been a policeman for 

five years. 

5. Why is he busy? – Because there’s always something happening in the 

police station. 

 


