
VII.RÉSZ

BULITAXi



az iskola folyosóján
Hé, srácok! 

tudok egy jó kis 

kertipartit! A bátyám 

csoporttársánál 

lesz ma. Nem lesznek 

otthon a szülok. 

Hé, srácok! 

tudok egy jó kis 

kertipartit! A bátyám 

csoporttársánál 

lesz ma. Nem lesznek 

otthon a szülok. 

Ez elég 
jól hangzik! Mi is mehetünk? 

Ez elég 
jól hangzik! Mi is mehetünk? 

Naná, azért mondom! Már azt is kitaláltam, mivel megyünk. Marcellnek van jogsija, kibérlünk egy autót. 

Naná, azért mondom! Már azt is kitaláltam, mivel megyünk. Marcellnek van jogsija, kibérlünk egy autót. 



az iskola folyosóján

Ki az a 
Marcell? 

Ki az a 
Marcell? 

A bátyám, te! Na, találkozzunk ötkor a házunk elott. Most húzok haza. Szevasztok! 

A bátyám, te! Na, találkozzunk ötkor a házunk elott. Most húzok haza. Szevasztok!



Áronéknál

Na, kiket 

hívtál a 

sütögetésre?

Na, kiket 

hívtál a 

sütögetésre?

Csak Tomit és Kristófot. Biztos mindjárt megjönnek, ötre hívtam oket.

Csak Tomit és Kristófot. Biztos mindjárt megjönnek, ötre hívtam oket.



A fiúk anyukája belép a szobába.

Jaj anya, 
ne aggódj, tudok 
mindent, nagyon 
óvatos leszek. 

Amúgy is, már egy 
éve vezetek!

Jaj anya, 
ne aggódj, tudok 
mindent, nagyon 
óvatos leszek. 

Amúgy is, már egy 
éve vezetek!

Marcell, kérlek, ne 
vagánykodj majd az autóval, 

tudod, hogy még sokat kell 
gyakorolni, mire igazán 
rutinos vezeto leszel.

Marcell, kérlek, ne 
vagánykodj majd az autóval, 

tudod, hogy még sokat kell 
gyakorolni, mire igazán 
rutinos vezeto leszel.



Megszólal a csengo, a fiúk elindulnak.

Oké, elotte 
hazafurikázom 
a srácokat is. 

Oké, elotte 
hazafurikázom 
a srácokat is. 

És vigyázz az öcsédre 
és a barátaira is. Ne hagyd, 

hogy alkoholt igyanak! 
És tizenegyre hozd 

haza Áront!

És vigyázz az öcsédre 
és a barátaira is. Ne hagyd, 

hogy alkoholt igyanak! 
És tizenegyre hozd 

haza Áront!



a kocsiban

Ez nagyon meno. Sokszor használsz közösségi autót?

Ez nagyon meno. Sokszor használsz közösségi autót?

Jó, jó, nyugi, nem lesz baj. De te se igyál, neked még vezetned kell este! 

Jó, jó, nyugi, nem lesz baj. De te se igyál, neked még vezetned kell este! 

Áh, nem. Legtöbbször 
bkv-zom. Azért, ha nagyon 

késésben vagyok egy eloadásról, 

van, hogy beülök egy autóba. De 

beszéljünk meg inkább néhány 

szabályt. Légy szíves, ne piáljatok! 

Nem fogom egész este 
ellenorizni, de nem akarok 

balhét a szülokkel. 

Áh, nem. Legtöbbször 
bkv-zom. Azért, ha nagyon 

késésben vagyok egy eloadásról, 

van, hogy beülök egy autóba. De 

beszéljünk meg inkább néhány 

szabályt. Légy szíves, ne piáljatok! 

Nem fogom egész este 
ellenorizni, de nem akarok 

balhét a szülokkel.  



a kertipartin

A kertben mindenki italokkal a kezében beszélget, grillezik, 
hangosan szól a zene. Az este folyamán Marcellnek többször 
is el kell magyaráznia a barátainak, miért nem kér alkoholt. 
Végül beadja a derekát. 



Marcell kibont egy doboz sört, 
háttérben Áronék tanakodnak. 

Jó persze, 
egy sör, nem sör. 

Elég jól megy már 
a vezetés. 

Jó persze, 
egy sör, nem sör. 

Elég jól megy már 
a vezetés.  

Jaj, Marcell, 

azért egy sör 

szerintem 

belefér.  

Jaj, Marcell, 

azért egy sör 

szerintem 

belefér. 

Egyébként is, 

szerinted hányszor 

állítják meg a rendorök 

a bérelt autósokat?

Egyébként is, 

szerinted hányszor 

állítják meg a rendorök 

a bérelt autósokat?



!

Tisztázzunk néhány dolgot 
az ittas vezetéssel kapcsolatban! 
Hazánkban zéró tolerancia van érvényben, ami azt 
jelenti, hogy az ittas gépjármuvezetés minden esetben 
szabálysértésnek számít, bármilyen kevés alkoholt 
fogyasztott is a vezeto. Bizonyos alkoholkoncentráció 
felett már buncselekményt követ el, aki ittasan vezet. 
Egy pohár sör után sem szabad tehát volán mögé 
ülni. És ez igaz bérelt jármuvek esetén is, hiszen 
teljesen mindegy, hogy kié az autó, a lényeg, hogy 
nagyon veszélyes ittasan vagy drog hatása alatt 
jármuvet vezetni. Ezért mindegyik szigorúan tilos. 
Fontos tudni azt is, hogy az ittas jármuvezetés 
során bekövetkezett károkat a személygép-
jármu biztosítója nem téríti.  



Hm...Nem tudom. Elég kínos lenne kivenni a kezébol. De mindjárt beszélek vele. Kitalálunk valamit.

Hm...Nem tudom. Elég kínos lenne kivenni a kezébol. De mindjárt beszélek vele. Kitalálunk valamit.

Oda nézz! 

Marcell sört iszik. 

Nem kéne szólnunk 

neki? 

Oda nézz!

 Marcell sört iszik. 

Nem kéne szólnunk 

neki? 

Áron kicsit késobb félrehívja testvérét.  

Figyelj, Marcell, 
nem úgy volt, hogy 

semelyikünk nem iszik ma? 
Szerintem szóljunk anyunak, 

hogy jöjjön értünk. 

Figyelj, Marcell, 
nem úgy volt, hogy 

semelyikünk nem iszik ma? 
Szerintem szóljunk anyunak, 

hogy jöjjön értünk. 

Jajj, öcsi, 
ne viccelj már, 

simán hazavezetek, 
meg se kottyan ez 

a kis doboz sör. 

Jajj, öcsi, 
ne viccelj már, 

simán hazavezetek, 
meg se kottyan ez 

a kis doboz sör. 

Jó, én elhiszem, 
de mi van, ha megállít 
a rendor? Szerintem 
ne kockáztassunk! 

Jó, én elhiszem, 
de mi van, ha megállít 
a rendor? Szerintem 
ne kockáztassunk! 



Marci, hazavinnél 

légyszi? Leöntöttek egy 

koktéllal, teljesen 

átázott a ruhám, át 

kell öltöznöm. 

Marci, hazavinnél 

légyszi? Leöntöttek egy 

koktéllal, teljesen 

átázott a ruhám, át 

kell öltöznöm. 

Szívesen! 
Csak majd nekem 

is vissza kell 
jönnöm a kicsikért.

Szívesen! 
Csak majd nekem 

is vissza kell 
jönnöm a kicsikért.

Nem vagyok kicsi! 
És különben is haza tudok 
menni busszal. Egyébként 

is ittál, így akarsz 
mindenkit furikázni?!

Nem vagyok kicsi! 
És különben is haza tudok 
menni busszal. Egyébként 

is ittál, így akarsz 
mindenkit furikázni?!



Ne okoskodj öcsi, 

különben se avatkozz 

a nagyok dolgába!

Ne okoskodj öcsi, 

különben se avatkozz 

a nagyok dolgába!
o az öcsém, Áron…

és azt hiszem, 
megint igaza van.

o az öcsém, Áron…
és azt hiszem, 

megint igaza van.

Rendben. Hívom anyát. 

Úgysem alszik soha, 

amíg haza nem érünk.Rendben. Hívom anyát. 

Úgysem alszik soha, 

amíg haza nem érünk.



Bocs anya, hogy 
kirángattunk 

az ágyból.

Bocs anya, hogy 
kirángattunk 

az ágyból.

az anyuka kocsijában



Semmi gond. Örülök, hogy 
felelosen döntöttetek, és nem 

ültetek volán mögé. Már egy sör

 után sem olyan a reakcióido, pláne 

nem este. De azért most mázlitok van, 

hogy nem ittam a vacsorához semmit. 

Most várhatnátok az éjszakai buszra. 

Na, Kristóf, Tomi, mondjátok az utat, 
hazaviszlek titeket. 

Semmi gond. Örülök, hogy 
felelosen döntöttetek, és nem 

ültetek volán mögé. Már egy sör 

után sem olyan a reakcióido, pláne 

nem este. De azért most mázlitok van, 

hogy nem ittam a vacsorához semmit. 

Most várhatnátok az éjszakai buszra. 

Na, Kristóf, Tomi, mondjátok az utat, 
hazaviszlek titeket.  

az anyuka kocsijában
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