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tanULÓI	

kérlek, segíts! – 1. évfolyam

109

Mentenek a tűzoltók
TŰZ VAN! Zeller néni inget vasalt, a vasaló forró volt. Az ing lángra kapott. „TŰZ VAN!”
– kiáltotta Zeller mama.
Bernát kutya a tűzjelző készülékhez szaladt. Meghúzta a kart, és a tűzoltóságon megszólalt a riasztócsengő.
A tűzoltóságon éjjel-nappal mindig vannak tűzoltók. És mindig készen állnak arra, hogy
gyorsan elolthassák, ha valahol tűz van.
Amint a riasztócsengő megszólalt, a tűzoltóautókhoz szaladtak. INDULÁS!
Nénó! Nénó! Nénó! Tűzoltók száguldottak a tűzhöz. Létrát létrára, és már szaladt is föl
rajta egy tűzoltó, hogy megmentse a mamát. De ő csak azt kiáltotta: „AZ ÉN CICÓMAT
MENTSÉTEK!”
A tüzet vízzel oltják. A víz a föld alatti csöveken jut el a tűzoltócsaphoz. A tűzoltók a tűzcsapot és a kocsifecskendőt tömlővel kötik össze. A fecskendő a vizet a tömlőn és a sugárcsövön keresztül a tűzre fecskendezi.
De a létra nem volt elég hosszú. Nem érték el Cicót! Most mi lesz? Hogy mentik ki a gyerekszobából?
„MENTSÉTEK MEG CICÓT IS!” – kiáltotta Zeller mama, miközben a tűzoltók kimentették.
Füsti a házhoz rohant. Gázálarcot vett fel, hogy a füsttel teli házban is tudjon lélegezni.
Vitt magával egy különleges létrát is.
A nagy létrán olyan magasra mászott, amennyire csak a létra felért, azután beakasztott
az ablakba egy különleges létrát, és az ablakon át bemászott a házba. Meg kell menteni
Cicót!
A gyerekszoba ajtaja zárva volt. Füsti szekercéjével betörte az ajtót. Felkapta Cicót – és vele
együtt kiugrott a ablakon.
ZSUUUPPPSZ! Töfi és Röfi már készen álltak, hogy kifeszített ugróponyvával elkapják
őket. Zeller papa épp akkor érkezett meg, és látta, hogyan menti meg Füsti Cicót.
Végre eloltották a tüzet. Nézd szegény Zeller papa ingét! Sebaj! A tűzoltók megmentették
a családját és a házát. És ez a fontos.
A tűzoltók visszatértek a tűzoltóságra. Felakasztották száradni a vizes tömlőket. A kocsiba
friss, száraz tömlőket raktak. A tűzoltóknak MINDIG KÉSZEN KELL ÁLLNIUK! A bátor
tűzoltók mindig készen is állnak, hogy megvédjenek bennünket és házainkat a tűztől.
(Richard Scarry: Tesz-vesz város – részlet)

szockomp_A_101_book_diak.indb 109

2007. 07. 24. 17:09:55

szockomp_A_101_book_diak.indb 110

2007. 07. 24. 17:09:55

