
III.RÉSZ

kirándulás
a titkos barlanghoz



1. nap: A 7.b-s srácok a bicótúrára készülnek 
a testnevelo tanárral, András bácsival.  
A végcél a tatabányai Turulmadár, de megnézik 
a forrást és a kilátót is. A fiúk bezsongva
várják a kalandot, amit gondosan elterveztek.     

már nagyonvártam ezt a
napot!

már nagyonvártam ezt a
napot!

indulhatunk?
indulhatunk?

igen!
király lesz ez
a bicajtúra!

Igen!
király lesz ez
a bicajtúra!



A reggeli találkozó után rögvest 
elindultak, már délre járt az óra, 
amikor az égen fátyolfelhok
jelentek meg, de egy rejtélyes 
barlang vonta el a figyelmüket!   

menjünk be!
menjünk be!

azta,

egy rejtélyes

barlang!

azta,

egy rejtélyes

barlang!

mi
lehet
bent?

 mi 
lehet
bent?

Gyerekek, ez a 

Szelim barlang, 

nyugodtan menjetek 

be körbenézni!

Gyerekek, ez a 

Szelim barlang, 

nyugodtan menjetek 

be körbenézni!



 A gyerekeknek nem is kellett többet 
mondani, izgatottan indultak a barlang 
belseje felé vezeto úton. Titokzatos 
rajzokat láttak a falakon cikornyázni! 



Srácok, vihar 

lesz! Indulnunk 

kell haza!

Srácok, vihar 

lesz! Indulnunk 

kell haza!

ÚJ ÜZENET

„csukja be a 
nyílászárókat, 
húzza ki a 
fogyasztókat, 
vihar közeleg!” 

Dani ebben a pillanatban kapott egy 
push üzenetet a telefonjára: 



Biztosításod mellé 
kérhetsz push 
üzenetet vihar 
közeledtével, 
kármegelozés 
céljából!  

A push üzenet FOGALMA

ÚJ ÜZENET

„csukja be a 

nyílászárókat, 

húzza ki a 

fogyasztókat, 

vihar közeleg!” 



nee-neee
maradjunk még,
egy kis eso nem 

fog ártani!

Nee-neee
maradjunk még,
egy kis eso nem

fog ártani!

Elég nagy vihar 

lesz hamarosan és még 

haza is kell érnünk anélkül, 

hogy borig ázzunk! Fel is hívom 

a lányomat, hogy csukjon be 

minden ablakot 

a házunkban!

Elég nagy vihar 

lesz hamarosan és még 

haza is kell érnünk anélkül, 

hogy borig ázzunk! Fel is hívom 

a lányomat, hogy csukjon be 

minden ablakot 

a házunkban!



Mire a csapat hazaért, kövér cseppekben esett az eso és 
orkános szél fújt. A szülok becsuktak minden ablakot és 
ajtót, és áramtalanították az elektronikai eszközöket.



MÁSNAP

1. nap: A 7.b-s srácok a bicótúrára készülnek 
a testnevelo tanárral, András bácsival.  
A végcél a tatabányai Turulmadár, de megnézik 
a forrást és a kilátót is. A fiúk bezsongva
várják a kalandot, amit gondosan elterveztek.     



Micsoda 

vihar volt 

tegnap!  

Micsoda 

vihar volt 

tegnap!  

Képzeljétek 

bekapcsolva maradt 

a novérem számítógépe 

a vihar alatt és a 

villámcsapástól 

sajnos tönkre 

is ment.

Képzeljétek 

bekapcsolva maradt 

a novérem számítógépe 

a vihar alatt és a 

villámcsapástól 

sajnos tönkre 

is ment.

Igen, alig 
értünk haza, 

majdnem borig 
áztunk! 

Igen, alig 
értünk haza, 

majdnem borig 
áztunk! 

Nekünk van 
túlfeszültségvédonk, 

de úgy tudom, hogy így sem 
szabad elektronikus 
dolgokat használni 

vihar alatt! 

Nekünk van 
túlfeszültségvédonk, 

de úgy tudom, hogy így sem 
szabad elektronikus 
dolgokat használni 

vihar alatt! 



Jó ha tudod, a villámhárító nem 
védi az elektronikai kütyüket, és a 
túlfeszültség védo sem nyújt 100%-os 
védelmet! A vezetékekben villámlás esetén 
úgynevezett túlfeszültség alakulhat ki, a
mi tönkreteheti az áramba bedugott dolgaidat! 
Ezért ha vihar van, húzz ki mindent a 
konnektorból! Bence novérének szerencséje 
volt, mivel volt lakásbiztosításuk, a 
tönkrement számítógép árát is 
megtérítette a biztosító.



egy
héttel
késobb



A következo hétre a diákok és András bácsi 
úgy döntenek, hogy visszatérnek a barlanghoz, 
hogy megnézzék, milyen titokzatos rajzok 
rejtoznek a barlang mélyén. Ezúttal, már 
felkészültek a barlang történetébol.  



A barlang kutatása 

során nagy mennyiségu 

szén-dioxidot fedeztek fel, 

talán ez lehetett a 

sárkány mérges 

lehelete!

A barlang kutatása 

során nagy mennyiségu 

szén-dioxidot fedeztek fel, 

talán ez lehetett a 

sárkány mérges 

lehelete!

Képzeljétek, a 
legenda szerint 

Szelim szultán itt 
rejtegette a kincseit, 

amelyet mérges 
leheletu sárkány 

orzött! 

Képzeljétek, a 
legenda szerint 

Szelim szultán itt 
rejtegette a kincseit, 

amelyet mérges 
leheletu sárkány 

orzött! 



Én azt olvastam, 

hogy a tatárjárás idején 

rejtekhelyként használták, 

de nem tudtak sajnos a 

környezo falvak lakói 

megmenekülni az ellenség 

kegyetlenségétol. 

Én azt olvastam, 

hogy a tatárjárás idején 

rejtekhelyként használták, 

de nem tudtak sajnos a 

környezo falvak lakói 

megmenekülni az ellenség 

kegyetlenségétol. 



A gyerekeket megérintették azok a szomorú és 
különleges legendák, amiket a barlangról megtanultak. 
Szerencsére manapság a Szelim barlang már csak egy 
szép kirándulóhely, amely rengeteg szomorú és vidám 
emléket oriz. 
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