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otthon is
történhet baleset!



Anna egész családja otthon van. 
Édesapja dolgozik, édesanyja foz, 
Anna pedig online oktatáson vesz részt.  
     



Épp videókonferencián tart matek órát 
András bácsi, aki a tegnap kiosztott 
feladatok megoldásait magyarázza.     

igeeeeen!
igeeeeen!

Remélem mindenki

elkészítette a

feladatokat és

kezdhetjük is az

ellenorzést!

remélem mindenki

elkészítette a

feladatokat és

kezdhetjük is az

ellenorzést!

Anna szobájában



konyhában

Anya ebédet készít a családnak, közben 
telefonon beszél egyik barátnojével.
a háttérben pedig gyanús füst terjeng.   

Jaj Julikám, 
már én is hívni 

akartalak, de folyton 
közbejön valami.

Jaj Julikám, 
már én is hívni 

akartalak, de folyton 
közbejön valami.

Szia Lilla!Rég beszéltünk.hogy vagytok? 

Szia Lilla!Rég beszéltünk.hogy vagytok? 



dolgozószobában

Lillám, 
mikorra várható 

az ebéd? Már eléggé 
megéheztem. 

Lillám, 
mikorra várható 

az ebéd? Már eléggé 
megéheztem. 



Jézusom, most 
le kell tennem, 
épp kigyullad a 

konyhánk!

Jézusom, most 
le kell tennem, 
épp kigyullad a 

konyhánk!

konyhában

Géza, Annus!
Tudnátok segíteni?
lángol a konyha!

Géza, annus!
Tudnátok segíteni?
lángol a konyha!



Anya, vigyázz, 

nehogy vizet 

önts rá!  

Anya, vigyázz, 

nehogy vizet 

önts rá!  

Anya rettenetesen megijed, mikor meglátja 
a serpenyobol felcsapó lángot. Már épp 
készülne leönteni egy pohár vízzel, mikor 
berohan anna.

Annának szerencsére gyorsan eszébe jutott, 
mit kell tenni ilyenkor. Egy fedovel lefedte 
az edényt, és elzárta a tuzhelyet. 



Az égo olajba soha nem 
szabad vizet önteni. 
A víz hatására ugyanis 
az olaj robbanásszeruen 
kivetodik az edénybol.  

!



kislányom, gratulálok! Hol tanultad ezt?

kislányom, gratulálok! Hol tanultad ezt?

osszel, a Biztonság Hetén. tuzoltók mutatták meg, hogyan kell a különbözo tüzeket eloltani. Nagyon érdekes volt, bár nem gondoltam, hogy ilyen hamar szükség lesz erre a tudásra.

osszel, a Biztonság Hetén. tuzoltók mutatták meg, hogyan kell a különbözo tüzeket eloltani. Nagyon érdekes volt, bár nem gondoltam, hogy ilyen hamar szükség lesz erre a tudásra. Huhh, annuskám, 

lehet, hogy jövore nekem 

is részt kéne vennem 

ezen a rendezvényen.

Huhh, annuskám, 

lehet, hogy jövore nekem 

is részt kéne vennem 

ezen a rendezvényen.



Van egy tök jó 
oktatófilm, 

ha gondolod, 
megmutatom 

addig is.

Van egy tök jó 
oktatófilm, 

ha gondolod, 
megmutatom 

addig is.

Szerintem elobb hívjuk fel inkább a biztosítót, úgy látom, a szagelszívó nem úszta meg.

Szerintem elobb hívjuk fel inkább a biztosítót, úgy látom, a szagelszívó nem úszta meg.



Szerencsére annáék 
lakásbiztosítása megtéríti a 
háztartási tüzekbol keletkezo 
károkat. A kárbejelentést 
ráadásul online is el 
lehet végezni.  



Nem is kell 
telefonálni, itt van 

az applikáció a telefonomon. 
Csak készítek pár képet 

a bejelentéshez.

Nem is kell 
telefonálni, itt van 

az applikáció a telefonomon. 
Csak készítek pár képet 

a bejelentéshez.
ANYA

HÍVÁS



egy óra múlva a nappaliban



Miután elküldték online a kárbejelentést, és a konyhát 
kitakarították, annáék együtt nézik meg az Országos 
Katasztrófavédelmi foigazgatóság lakástüzekrol készült filmjét. 

Ez érdekes volt. Lehet, 
hogy be kéne szereznünk 
egy füstérzékelot és egy 

tuzoltó készüléket is. 
Biztos, ami biztos.

Ez érdekes volt. Lehet, 
hogy be kéne szereznünk 
egy füstérzékelot és egy 

tuzoltó készüléket is. 
Biztos, ami biztos.

Na, kislányom, lesz 
mit mesélned holnap 

az osztálytársaidnak. 
Még hogy itthon nem 

történik semmi...

Na, kislányom, lesz 
mit mesélned holnap 

az osztálytársaidnak. 
Még hogy itthon nem 

történik semmi...



a kisfilmet te is 

megnézheted

ezen a linken:

https://www.youtube.com/watch?v=1wCW_BWv87Q
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