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Pisti éhes volt, ezért sült 

krumplit szeretett volna 

készíteni ebédre. A 

serpenyőbe olajat töltött, 

feltette a tűzhelyre melegedni, 

majd nekikezdett krumplit 

pucolni. Ekkor megszólalt a 

csengő, Gergő jött, egy új 

akciófilmet hozott. A nappalit 

választották a filmezéshez, 

gyorsan neki is kezdtek. Kis 

idő múlva furcsa szag 

terjengett a lakásban. A 

konyhába lépve megdöbbenve 

látták, hogy a serpenyőben ég 

az olaj. Pisti gyorsan rálocsolt 

egy kis vizet, ám ekkor váratlan dolog történt. A tűz nem aludt el, sőt! 

Szétfröccsent az égő olaj a konyhában és lángra kapott a függöny is. 

A fiúk ekkor tárcsázták a tűzoltók telefonszámát. A tűzoltók alaposan kifaggatták 

a fiúkat. A sikeres tűzoltáshoz szükséges néhány alapvető információ, például, 

hogy pontosan hol történt az eset, mi ég, van-e emberi életveszélyben, 

megkérdezték a bejelentő nevét és a telefonszámát is, amiről bejelentést tett 

(ha szükség lenne még információkra). Mire végeztek a telefonálással, már meg 

 Olvasd el a szöveget, majd válaszolj a kérdésekre! 
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is érkeztek a tűzoltók, és gyorsan el is oltották a tüzet. Szerencsére nagyobb 

kár nem keletkezett. 

 

Pisti nem értette, hogy miért nem sikerült vízzel eloltania az égő olajat, de az 

egyik tűzoltó a segítségére sietett. Elmagyarázta, hogy az égéshez 3 dolog 

szükséges, az éghető anyag (itt az olaj), oxigén és megfelelő hőmérséklet 

(gyulladási hőmérséklet: ha az éghető anyag hőmérséklete eléri ezt, akkor 

képes magától meggyulladni, ha van oxigén). Amikor Pisti vizet öntött a forró 

olajra, akkor a víz felforrt, hiszen az égő olaj hőmérséklete jóval magasabb, mint 

a víz forráspontja. A forró víz szétfröccsent a konyhában. A tűzoltó hasznos 

tanácsokkal is ellátta a fiúkat. Legközelebb, ha a serpenyőben lángra kap az olaj, 

egyszerűen borítsák le egy fedővel és várják meg, amíg kihűl. A fedő elzárja az 

oxigént, így az égés abba marad. A legfontosabb azonban, hogy figyeljünk főzés 

közben.  
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 Foglald össze a történetet néhány mondatban! 
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 Hol hibázott Pisti? 

 Mit javasolt a tűzoltó? 

 Húzd alá a szövegben, hogy a tűzoltóknak milyen információkra  

 van szükségük a tűzeset bejelentésekor! 
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Segítség a történet kitalálásához: 

 

 Kik a szereplők? 

 Mi gyullad meg? 

 Hogyan? 

 Mit csinálnak a szereplők a tűz keletkezésekor? 

 Mit csinálnak a szereplők a tűz észlelésekor? 

 Sikerül-e leoltani a tüzet? Hogyan? 

 

Néhány ötlet: dohányzás a szobában, karácsonyfatűz, elektromos zárlat, 

benzines kanna tartalmának meghatározása, illatgyertya stb. 

 

 

 

 Írj hasonló történeteket, amelyeik középpontjában háztartásban  

 előforduló tűzeset áll! 

 Készíts feladatokat a történetekhez! 


