
A keddi szakmai nap 
Írta: Székely Hunor 

    Személy szerint nagyon vártam ezt a napot. Mindig is érdekeltek az ehhez hasonló 

témájú kirándulások. Így most is lelkesen indultam iskolába. 

Az odaút hosszú volt köszönhetően a budapesti forgalomnak. De ezalatt az idő alatt is 

jól éreztük magunkat. Mikor megérkeztünk az épület előtt egy hatalmas háromhengeres 

dízel motor várt minket. Az épületbe belépve kedves és szimpatikus emberek fogadtak 

minket. Letettük a táskánkat és egy rövid bevezető után a csoportot két részre 

osztották.  

A lépcsőn felmentünk az első emeletre. Hatalmas csillagászati távcsövek, 

fényképezőgépek, írógépek, órák és még sok más tárgyat láttunk. Mindegyikről 

hallottunk egy kis történetet. A múzeum inkább egy látványraktárként volt számon tartva 

mintsem egy múzeum. Láthattuk Mary Gyula remekművét amelyben szinte a világ 

bármely pontján tudhattuk hogy mennyi az idő. Mindenen csodálkozva tovább mentünk 

és két hatalmas számítógépet láttunk. Rengeteg TV, műtárgy, rádió, számítógép, 

háztartási gép és még sok egyéb volt ott. Azt is megtudtuk hogy a Peugeot régebben 

gyártott mákdarálót és háztartási gépeket is.  

Miután kellőképpen kicsodálkoztuk magunkat lementünk körülbelül 2-3 emeletet és a 

kedvenc részemhez érkeztünk. Rengeteg régi gőzgép, sugárhajtómű, dízelmotor, 

csillagmotor, egyhengeres 2, 3, 4, 6, 8, 12, 16 hengeres gépszörnyek voltak ott. 

Némelyiküket még meg is lehetett forgatni. Ennek végeztével visszamentünk az első 

állomásra és leültünk.  

Kezdetét vette az interaktív foglalkozás. Bence, Dávid, másik Dávid, Krisztián és 

jómagam összeültünk. Rozy az irodai számítógép akit használója Rozinak a titkárnőnek 

nevezte el, fel kellett turbóznunk kissé. Nem túloztuk el, mindenből a legjobbat kapta! 

Szinte a mai generációs számítógépek mellé is beállhatott volna! A feladatban benne 

volt hogy verset is írjunk hozzá. Azt is írtunk! A végén mindenki előadta találmányát, 

versét és visszamentünk a váróba és elbúcsúztunk. A busz megérkezett 

éshazamentünk. 

Messze a legjobb élmény volt ez a kirándulás! Nem is bánom hogy aznap nem 

betegedtem le! Szívesen mennék még ilyen témájú kirándulásra.  

 


