
KRESZ szakkörös kirándulás Budapestre 

Az idén újabb lehetőségünk nyílt arra, hogy TÁMOP pályázati keretből elutazhassunk - három 

felnőtt kollégám kíséretével - a KRESZ szakkörösök elkötelezettebb, aktív tagjaival Budapestre. 

A KRESZ szakköri tematikához kapcsolódóan a Közlekedési Múzeumba és a Liszt Ferenc 

repülőtéri több órás bemutatóra terveztem a napi programot.  

A gyerekek szóbeli és a szülők írásbeli tájékoztatása után, felvettem a kapcsolatot a 

programszervezőkkel és a múzeum munkatársaival. A kitűzött időpontot a projektmenedzserek 

is jóváhagyták, a külön busz szervezése is sikerült aznapra. 

A kirándulás napján a korai indulás ellenére is mindenki időben megérkezett. A tervezettnél 

még kicsit korábban érkeztünk meg a reptéri programra, ezért mindenre jutott időnk.  

Egy régebbi gép megtekintése után egy reptéri külön busszal és a programszervezővel indultunk 

a több órás útra a tervezett programokra. 

A kötelező alapos biztonsági vizsgálat után felvettük a láthatósági mellényeket, mert így egész 

közelről tekinthettük kifutópályákon le - s felszálló gépeket. Kezdetben még a köd borította a 

pályákat, mely hamarosan felszállt, és közvetlen közelről csodálhattuk meg a különböző 

társaságok gépeit, melyekről a vezetőnk információkat is adott.  

Ezt követően újra buszra szálltunk, s közben a közelben lévő gépeket is megtekinthettük, az 

akkor hazánkban tartózkodó török miniszterelnökéit is. A bemutató alatt a KRESZ-es diákjaim 

folyamatosan kérdésekkel bombázták a vezetőnket, s ez által sok olyan új információhoz 

jutottak mindannyian, amit könyvekből nem tudtak volna megszerezni. 

Ezt követően a programunk a reptéri tűzoltóságon folytatódott, ahol bemutatták a szakemberek 

a legmodernebb tűzoltókocsikat és azok működését. A gyerekek valamennyien beülhettek a 

kabinokba, és megfigyelhették az ott lévő berendezéseket, és kérdéseket is tehettek fel. Miután a 

riasztáskor történő lecsúszást is bemutatták, a nap fénypontja következett, ami számukra játék 

volt, a gyakorlópálya kipróbálása, amit többször is megtehettek.  

A különleges és fárasztó tesztpálya gyakorlatok után utunk következő állomása a Közlekedési 

Múzeum volt. Ott már jártunk másfél éve, ezért előre megbeszéltük, ki mit fog ez alkalommal 

alaposabban megtekinteni. Szokás szerint a kisebbekhez mentorokat is szerveztem, hogy segítse 

a tájékozódásukat, ill. a felnőtt kísérők munkáját.  

A múzeumi programot követően a megbeszélt McDonald's-ban a vacsora,  a fagylaltozás és 

a pihenés után hazaindultunk.  

A gyerekek mindvégig fegyelmezetten vettek részt a programokon, a mentorok jól 

végezték a munkájukat. A kollégák segítségével minden a tervezettek szerinti időben 

zajlott.  

A kitűzött időre hazaérkeztünk, igaz valamennyien fáradtan, de sok-sok élménnyel és 

tapasztalattal valamint ismerettel gazdagon.  

Köszönjük a pályázati támogatást, a lehetőséget a tanulásra az ismeretszerzésre! 
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