
X.RÉSZ

veled mindig
történik
valami. . .



ivették háza elott.

Köszi, nem kell, 
bringával simán 

beérek.

Köszi, nem kell, 
bringával simán 

beérek.

Már megint 
el fogsz késni a 

suliból, ne vigyelek 
el inkább kocsival?

Már megint 
el fogsz késni a 

suliból, ne vigyelek 
el inkább kocsival?



Rendben, de azért 
vigyázz magadra. Tudod, 

hogy reggel minden 
autós ideges kicsit.

Rendben, de azért 
vigyázz magadra. Tudod, 

hogy reggel minden 
autós ideges kicsit.

Ne aggódj, 
ezerszer megtettem 

már az utat. 
Puszi!

Ne aggódj, 
ezerszer megtettem 

már az utat. 
Puszi!



Az iskolától néhány sarokra, egy zebránál.

Jézusom! 
Nem sérültél 

meg?

Jézusom! 
Nem sérültél 

meg?

Nem, 
semmi bajom. 
A bicajom is 
megúszta. 

Nem, 
semmi bajom. 
A bicajom is 
megúszta. 



Máskor azért 

szállj le a kerékpárról, 

mielott átmész a 
zebrán.

Máskor azért 

szállj le a kerékpárról, 

mielott átmész a 
zebrán.

Miért kéne 
leszállnom? 
Miért kéne 

leszállnom? 

Hát…Na, ezt majd 
a rendor úr elmagyarázza. 

Ha nem haragszanak, 
most megyek. Elkések a 

munkából. 
Viszont látásra!

Hát…Na, ezt majd 
a rendor úr elmagyarázza. 

Ha nem haragszanak, 
most megyek. Elkések a 

munkából. 
Viszont látásra!



Jó reggelt! 
Várjon még legyen 

szíves. Mi történt itt 
pontosan? 

Jó reggelt! 
Várjon még legyen 

szíves. Mi történt itt 
pontosan? 

A megengedett 
sebességgel közelítettem 

a zebrához, amikor 
hirtelen rákanyarodott 

a járdáról a biciklis. 

A megengedett 
sebességgel közelítettem 

a zebrához, amikor 
hirtelen rákanyarodott 

a járdáról a biciklis. 

Megijedtem a 
fékhangtól és 

elestem. De nem 
történt semmi 

bajom. 

Megijedtem a 
fékhangtól és 

elestem. De nem 
történt semmi 

bajom. 



Biciklivel 
hajtottál át 

a zebrán?

Biciklivel 
hajtottál át 

a zebrán?

Igen, 
mert nagyon siettem, 

elkések a suliból. 
De a zebrán amúgy is 

elsobbségem van,
 nem? 

Igen, 
mert nagyon siettem, 

elkések a suliból. 
De a zebrán amúgy is 

elsobbségem van,
 nem? 



Sajnos sok biciklis 
ezt hiszi, tévesen. 

Ez nem csak szabálytalan, 
de rendkívül veszélyes is. 

Látod, most is alig volt ideje lefékezni 
az autósnak. Valójában a zebra a 

gyalogosoknak van fenntartva, 
te pedig kerékpáros vagy, 

ami jármunek minosül. Szabály szerint 
tehát le kellett volna szállnod 

a biciklirol és áttolnod 
a zebrán. 

Sajnos sok biciklis 
ezt hiszi, tévesen. 

Ez nem csak szabálytalan, 
de rendkívül veszélyes is. 

Látod, most is alig volt ideje lefékezni 
az autósnak. Valójában a zebra a 

gyalogosoknak van fenntartva, 
te pedig kerékpáros vagy, 

ami jármunek minosül. Szabály szerint 
tehát le kellett volna szállnod 

a biciklirol és áttolnod 
a zebrán. 



Hm, ezt 
nem tudtam. 
Köszönöm a 

felvilágosítást. 
Most akkor 
megbüntet? 

Hm, ezt 
nem tudtam. 
Köszönöm a 

felvilágosítást. 
Most akkor 
megbüntet? 

Nem, ha megígéred, 
hogy többet ilyet 

nem teszel. 
Nyugodtan meséld el az 
osztálytársaidnak is. 

Szép napot!

Nem, ha megígéred, 
hogy többet ilyet 

nem teszel. 
Nyugodtan meséld el az 
osztálytársaidnak is. 

Szép napot!

Minden 
jót!

Minden 
jót!

Rendben. 
Viszont 
látásra!

Rendben. 
Viszont 
látásra!



Elso osztályfonöki óra a nyári szünet után. 

Szia Ivett! 
Sajnos a nyári 

élménybeszámolókról 
lemaradtál, de téged 

még szívesen 
meghallgatunk.

Szia Ivett! 
Sajnos a nyári 

élménybeszámolókról 
lemaradtál, de téged 

még szívesen 
meghallgatunk.

Elnézést 

tanárno, egy 

kis baleset 

történt.

Elnézést 

tanárno, egy 

kis baleset 

történt.



Veled mindig 
történik valami. Várj, 
kitalálom. Kigyulladt 

a konyha?

Veled mindig 
történik valami. Várj, 
kitalálom. Kigyulladt 

a konyha?

Az nem én 
voltam, hanem Anna. 
Majdnem elütöttek 

a zebrán.

Az nem én 
voltam, hanem Anna. 
Majdnem elütöttek 

a zebrán.



Ilyennel 
ne viccelj, 

Ivett!

Ilyennel 
ne viccelj, 

Ivett!

Nem viccelek. 
Bringával mentem 

át a zebrán és megijedtem 
a fékezo autótól. De nem lett baja 

senkinek. És mint megtudtam, 
zebrán csak áttolni szabad 

a biciklit. 

Nem viccelek. 
Bringával mentem 

át a zebrán és megijedtem 
a fékezo autótól. De nem lett baja 

senkinek. És mint megtudtam, 
zebrán csak áttolni szabad 

a biciklit. 



a bicikli jármunek minosül, 
ezért a gyalogosoknak 

fenntartott zebrán nem 
illeti meg elsobbség. 

a bicikli jármunek minosül, 
ezért a gyalogosoknak 

fenntartott zebrán nem 
illeti meg elsobbség. 

Örülök, hogy nem 
történt nagyobb baj. 
Sokan jártok bicikli-
vel iskolába, ezért 
jó, ha mindannyian 
megjegyzitek ezt a 

szabályt:

Örülök, hogy nem 
történt nagyobb baj. 
Sokan jártok bicikli-
vel iskolába, ezért 
jó, ha mindannyian 
megjegyzitek ezt a 

szabályt:



Horvátországban 
voltunk. De, ami 

érdekesebb, hogy 
közben kirabolták 

a lakásunkat.

Horvátországban 
voltunk. De, ami 

érdekesebb, hogy 
közben kirabolták 

a lakásunkat.

De a KRESZ szabályokról jövohéten sokat beszé-lünk majd. Most meséld el, hol jártál a nyáron, 
Ivett?

De a KRESZ szabályokról jövohéten sokat beszé-lünk majd. Most meséld el, hol jártál a nyáron, 
Ivett?



Na persze. 
Most már 

elég lesz a 
sztorikból...

Na persze. 
Most már 

elég lesz a 
sztorikból...

Esküszöm, betörtek. 
Elvitték a tévét, 

anyám ékszereit meg 
apám laptopját. Ja, és a 
készpénzt. A teraszon 
keresztül jutottak be.

Esküszöm, betörtek. 
Elvitték a tévét, 

anyám ékszereit meg 
apám laptopját. Ja, és a 
készpénzt. A teraszon 
keresztül jutottak be.



Jesszusom! 
Rohanjunk oda!

Jesszusom! 
Rohanjunk oda!

Nem 
történt 

baja? 

Nem 
történt 

baja? 

A teraszajtót 
be kell zárni, 
nem tudtad?

A teraszajtót 
be kell zárni, 
nem tudtad?

Vicces 
vagy Danikám. 

Természetesen 
zárva volt. 

De feltörték. 

Vicces 
vagy Danikám. 

Természetesen 
zárva volt. 

De feltörték. 



És mit 
csináltatok? 

És mit 
csináltatok? 

Apa egybol 
hívta a rendorséget. 

Anya meg a biztosítót. Aztán 
egész nap pakoltunk meg 
takarítottunk. Elég nagy 

rumlit csináltak. 

Apa egybol 
hívta a rendorséget. 

Anya meg a biztosítót. Aztán 
egész nap pakoltunk meg 
takarítottunk. Elég nagy 

rumlit csináltak. 



És mindent 
megtérített 
a biztosító?

És mindent 
megtérített 
a biztosító?

Szinte. 
Apa már vett új 

gépet és szerencsére 
tévénk is van már. 

De a készpénzt sajnos 
nem jó helyen tároltuk, 

anya fiókjában 
volt. 

Szinte. 
Apa már vett új 

gépet és szerencsére 
tévénk is van már. 

De a készpénzt sajnos 
nem jó helyen tároltuk, 

anya fiókjában 
volt. 



!Jó ha tudjátok, hogy a lakásbiztosítások 
fedezete jellemzoen kiterjed betöréses 
lopás, rablás, besurranás esetére is, 
azonban nem minden vagyontárgyra vonatko-
zóan! Készpénzre például limitált a térí-
tés akkor is, ha vállalja a biztosító a koc-
kázatot. Nagyobb értéku ingóság esetén 
érdemes külön értéktárgy, illetve kész-
pénz kiegészíto biztosítást is kötni. És 
nem is ajánlott nagyobb összegu kész-
pénzt tartani otthon.



És meglett 
a tettes? 

És meglett 
a tettes? 

Áh, még nem. 
De nyomoznak.

Áh, még nem. 
De nyomoznak.



Én mondtam. 
Ivett, veled 

mindig történik 
valami!

Én mondtam. 
Ivett, veled 

mindig történik 
valami!



X.RÉSZ

vége! 


