
IV.RÉSZ

A NEHÉZ
DÖNTÉS



A 7.b-s srácok, mint minden reggel, most is bringával indultak az iskolába,
ami persze nem kezdOdhetett játék nélkül. Az utca eleje és a suli 
bejárata között bringaútvonal vezetett, így a távon, a fiúk összemérték 
a sebességüket! 



Egyik nap becsatlakozott a versenybe Tomi, aki a bringaútvonal 
helyett az út szélét választotta versenypályának! 

lassúak vagytok!

Én leszek 

az elso!
lassúak vagytok!

Én leszek 

az elso!



BUMM

A hatalmas hajrát egy kéretlen kátyú kerékbe törte. Szó szerint, 
ugyanis Tomi a huppanástól elvesztette a bringa feletti uralmát 
és nekiment az utca szélén parkoló autónak, majd óriásit esett.    



Hányat mutatok? 
Hányat mutatok? Fáj valamid?Fáj valamid?

ugye jól 

vagy?
ugye jól 

vagy?

A többiek azonnal odatekertek hozzá és kérdezgették:

Csak 
lehorzsoltam 
a térdemet, 

semmi bajom! 

Csak 
lehorzsoltam 
a térdemet, 

semmi bajom! 



A kutyafáját! 
Még szerencse, 
hogy volt a fejeden 
bukósisak! 

A srácok segítettek Tominak felállni 
és már majdnem indultak vissza az 
iskolába...



nézzétek, 

az autóról 

lehorzsolódott 

a festék!

nézzétek, 

az autóról 

lehorzsolódott 

a festék!

...amikor áron megállította oket:



Tekerjünk gyorsan 

innen, nem látta senki, 

hogy itt voltunk! 
Tekerjünk gyorsan 

innen, nem látta senki, 

hogy itt voltunk! 

Ezzel a lendülettel bringára pattantak 
és elindultak az iskolába. 

Oh, ez biztos nem én voltam! 

Oh, ez biztos nem én voltam! 

Biztos nagyon drága az autó újrafestése!

Biztos nagyon drága az autó újrafestése!



Amikor a fiúk leláncolták a bicikliket, észrevették, 
hogy Tomi bringáján piros festéknyomok is vannak, 
amik az autóról pattoghattak le. Ugyan, hiszen csak 

egy karcolás 

esett az autón!

Ugyan, hiszen csak 

egy karcolás 

esett az autón!

De te sem örülnél annak, ha valaki kárt tenne egy számodra fontos dologban, és nem szólna róla! 

De te sem örülnél annak, ha valaki kárt tenne egy számodra fontos dologban, és nem szólna róla! 

Ajjaj! Tomi, 
mégiscsak szólni 

kellene valakinek 
errol!

Ajjaj! Tomi, 
mégiscsak szólni 

kellene valakinek 
errol!



A fiúk vitája egyre hangosabb lett, 
mikor ezt meghallotta az osztályfonök:

Gyerekek! 

Hát mi történt? 

Mi ez a veszekedés?

Gyerekek! 

Hát mi történt? 

Mi ez a veszekedés?



Ezzel sarkon fordult a tanárno és otthagyta a diákokat.

Semmi-semmi!

-Tiltakoztak

egyöntetuen 

a gyerekek!

Semmi-semmi!

-Tiltakoztak

egyöntetuen 

a gyerekek!

Gyanúsak vagytok 
ti nekem! De legyen! 
Tessék menni órára!

Gyanúsak vagytok
ti nekem! De legyen! 
Tessék menni órára!



Az iskola végeztével, 
mialatt hazafelé tekertek 
a gyerekek, észrevették 
az ugyanott parkoló, 
összekarcolt piros 
autót, ahol reggel állt.  

ha elmondanám a szüleimnek
 a reggel történteket 
biztos megharagudnának... 



este



Tomi, 
mi történt a bringáddal?Nem ütötted meg magad?

  

Tomi, 
mi történt a bringáddal?Nem ütötted meg magad?

  oooo elestem! 

Reggel, az iskolába 

menet.
 oooo elestem! 

Reggel, az iskolába 

menet.

Az apuka az elgörbült külloket nézte...



Holnap hagyd itthon 
a bringád, helyrehozom! 
 hogy eshettél ekkorát…

Holnap hagyd itthon 
a bringád, helyrehozom! 
 hogy eshettél ekkorát…

Az történt, hogy 
belementem egy 

kátyúba és nekimentem
 egy parkoló autónak.

Az történt, hogy 
belementem egy 

kátyúba és nekimentem
 egy parkoló autónak.



Ilyen esetekben azon

 nyomban szólni kell! 

Nézzük meg, hátha 

még ott áll az autó!

Ilyen esetekben azon

 nyomban szólni kell! 

Nézzük meg, hátha 

még ott áll az autó!

ezzel Tomi és apukája elindultak az iskola irányába. 

Igen, sajnos 

felhorzsoltam a festést. 

Az autó tulajdonosa

 nem volt ott, én meg 

elmentem. 

Igen, sajnos 

felhorzsoltam a festést. 

Az autó tulajdonosa

 nem volt ott, én meg 

elmentem. 

az autón 

történt 

valamilyen 

sérülés? 

az autón 

történt 

valamilyen 

sérülés? 



Mikor az autóhoz értek, Tomi apukája elovett egy 
cetlit és felírta a nevét és a telefonszámát. A kár ez esetben az autó tulajdonosát 

érte, hiszen rongálódott a tulajdona. 

Ha átgondoltan kötsz biztosítást, ilyen 

esetben nem kell mélyen 
a zsebedbe nyúlni! 

Ha ilyesmi történik, 

akkor megadjuk az 

elérhetoségünket 

az autó tulajdonosának, 

hogy tudjunk segíteni a 

kár rendezésében. 

Ha ilyesmi történik, 

akkor megadjuk az 

elérhetoségünket 

az autó tulajdonosának, 

hogy tudjunk segíteni a 

kár rendezésében. 



Másnap



Biztos voltam benne, 
hogy tegnap valami 

rosszban sántikáltatok! 
Mit csinált Tomi? 

Milyen autóról beszéltek? 

Biztos voltam benne, 
hogy tegnap valami 

rosszban sántikáltatok! 
Mit csinált Tomi? 

Milyen autóról beszéltek? 

ÁRON és KRISTÓF arról beszéltek, hogy reggel már nem látták ott parkolni 
a piros autót, és biztosan észrevette az autó tulajdonosa a ronda karcolást, 
amit Tomi csinált! Ekkor az osztályfOnök lépett elO mögülük és így szólt:



Képzeljétek, este 
felhívott minket 

az autó tulajdonosa, 
és kiderült, hogy 

a lakásbiztosításunk 
kifizeti az autóban 

keletkezett sérülést. 

Képzeljétek, este 
felhívott minket 

az autó tulajdonosa, 
és kiderült, hogy 

a lakásbiztosításunk 
kifizeti az autóban 

keletkezett sérülést. 

hát öööö-ööö...hát öööö-ööö...

A fiúk csak dadogtak, de ekkor megérkezett Tomi is, és elmesélte 
a tegnap eseményeit.



A lakásbiztosítás nem csak lakásra 
vonatkozhat. Tomi esetében a bringájával 
okozott, nem szándékos rongálást is 
megfizeti a biztosító. Ez nem jár automatikusan 
minden lakásbiztosításhoz, ezért alaposan 
át kell gondolni, hogy milyen 
lehetséges károkra kötünk biztosítást. 



És mérges 
volt az autó 

gazdája?  

És mérges 
volt az autó 

gazdája?  

Mert apukám azt mondta, 

hogy megcsinálja a bringámat 

és arra gondoltam, hogy a kocsi 

tulajdonosának lehet, hogy senki 

sem fogja felajánlani, hogy 

helyrehozza az autóját! 

Mert apukám azt mondta, 

hogy megcsinálja a bringámat 

és arra gondoltam, hogy a kocsi 

tulajdonosának lehet, hogy senki 

sem fogja felajánlani, hogy 

helyrehozza az autóját! 

Nem, nagyon 
kedves volt, 

és megköszönte, 
hogy megadtuk az

elérhetoségünket!

Nem, nagyon 
kedves volt, 

és megköszönte, 
hogy megadtuk az

elérhetoségünket!

Miért döntöttél úgy 
végül, hogy elmondod 

apukádnak a balesetet? 

Miért döntöttél úgy 
végül, hogy elmondod 

apukádnak a balesetet? 

1. 2. 

3. 4. 



VÉGE


