
KRESZ – es kirándulás 

Mi, akik a KRESZ szakkörre járunk, kirándulni mentünk Budapestre. 

Mindent megbeszéltünk előre, a helyszíneket, programokat, azt is megkaptuk e-mailen, 

mit kell vinni magunkkal az útra. 

Reggel 6 óra előtt gyülekeztünk, és pontosan indultunk. Én elől ültem a buszban 

Dominikkal, így jól láttam mindent. 

Utunk a Liszt Ferenc repülőtérre vezetett. Ott először a kiállított régi gépeket nézhettük 

meg, és a repülővontatókat. Egy repülőre is fel lehetett menni és be lehetett ülni a pilóta 

helyére. 

Ezután egy reptéri autóbusszal jöttek értünk, és elszállítottak bennünket egy belső 

részre, ahol nagyon jól működött a biztonsági szolgálat. Ott bennünket is átvizsgáltak 

tetőtől talpig, csak úgy mehettünk tovább. Majd mindenkinek fel kellett vennie a 

láthatósági mellényt, mert a kifutópályák mellé csak így mehettünk. Így közelről 

láthattuk a Wizzair és egyéb gépeket, köztük a török miniszterelnök gépeit is.  

Eleinte a köd miatt csak kevés gépet láthattunk le-fel szállni közelről, majd szerencsére a 

köd feloszlott és videózni is tudtunk. 

Innen a reptéri tűzoltósághoz mentünk, ahol hat nagy tűzoltókocsit láttunk.  

Kipróbálhattuk a tűzoltóság gyakorlópályát is, ahol tesztelni szokták őket, miközben 

végrehajtják a feladatokat. Szerencsére nekünk nem kellett palackot vinni magunkkal 

és nem is sötétben mentünk a pályán. Nekem ez tetszett a legjobban, mert kifáradásig 

gyakorolhattunk. 

Innen a Közlekedési Múzeumba mentünk. Itt már jártunk a KRESZ szakkörrel is, de 

ide mindig jó eljönni, mert mindig láthatunk valami érdekeset, amit korábban nem 

figyeltünk meg.  

Itt mindenki megtalálta az érdeklődésének a leginkább megfelelő kiállítást, ahol felnőtt 

felügyelet mellett hosszabban megfigyelhetett, tanulmányozhatott. Én most a régi 

kocsikat, motorokat tanulmányoztam legtovább. 

Következő állomásunk egy budapesti McDonald's volt. Itt egy kicsit megpihentünk, 

vacsoráztunk, ettünk, ittunk, fagylaltoztunk. 

Egy óra múlva indultunk haza. Késő este 9 óra körül érkeztünk az iskolába. 

Mindenki kicsit fáradtan, de élményekkel gazdagon, igyekezett a szüleihez.  

Köszönjük a szakkörvezetőnknek ezt az élményekben gazdag napot! 
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