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A
78.
alkalommal
megrendezésre
kerülő
Országos Mezőgazdasági és
Élelmiszeripari Kiállításon és
Vásáron a mi iskolánk tanulói
is részt vettek. A rendezvény
a Hungexpo és Kincsem Park
területén
került
megrendezésre,
ahol
a
mezőgazdasági,
élelmiszeripari
eszközök,
alapanyagok és termékek
mellett a közönség számára is
izgalmas
programokat
tekinthettünk meg.

Hogy ez mit is jelentett számunkra? Lehetőségünk volt számtalan, olykor akár
számunkra szokatlan ízvilágú étel megkóstolására. Megtudhattuk, hogyan készülnek ezek az
ételek. Mit jelent, hogy bio egy élelmiszer. Miért is fontos az egészséges táplálkozás és ez
hogyan is függ össze a környezetbarát gazdálkodással.

Láthattunk őshonos és
háziállatokat, majd megnéztünk
egy fantasztikus lovas bemutatót.
Ez utóbbi minden gyereket
lenyűgözött. A mezőgazdasági
gépek széles tárháza pedig a fiúkat
érdekelte nagyon.

A
rendezvényen
zenei
programokkal
is
kedveskedtek (nem csak) nekünk, melyre a
hagyományőrzés volt jellemző.
Igazi vásári hangulatot teremtettek!

Más
országok
mestereinek
munkáit
is
megtekinthettük,
megismerhettük
elkészítési
módjukat.
Szóval volt mit
nézni, ámulni és
bámulni.

Sajnos csak néhány órát tudtunk ott tölteni, így nem volt lehetőségünk mindent
tüzetesen végignézni, de szerintem mindannyiunk nevében kijelenthetem: FANTASZTIKUS
VOLT!!!!!
Balázsné Ábrahám Annamária
gyógypedagógiai asszisztens
9-10 KF. osztály

Mi, szakiskolások elmentünk az OMÉK-ra
Tegnap Budapestre utaztunk vonattal az Országos Mezőgazdasági és Élelmiszeripari
Kiállításra (OMÉK). Ez egy kiállítás, de olyan volt, mint egy kirakodóvásár, gólyalábas szüreti
felvonulással.
Mindent kiportáltunk, megkóstoltunk. Sok fényképet is készítettünk. István lefényképezte a
búzából font címert is és engem a nemezzel, amiből lehet jurtát csinálni.
Ültünk Toyota buszban. Nagyon tetszett! Imi szerint pont ilyen buszra van szüksége az
iskolánknak.
Táncházban is táncoltunk a gyerekekkel egy nagy bajuszú bácsival és a bőszoknyás
feleségével.
Megkóstoltuk a paradicsomokat, amiket pálcikákra szúrtak. Uborkákat kardra szúrva
kóstoltunk.
A sajtok is nagyon finomak voltak. Kaptunk Erős Pista kóstolót is. István szürke marhából
készült gyrost evett. Nixinek az almacukros fagyi ízlett.
Bemutatkoztunk egy igazi professzornak, Kalmár Gergely bácsinak, ő tönkölykenyérrel kínált
meg.
Találkoztunk a makói kertész gyerekkel, akik császárfákat szaporítanak.
...és még nagyon sok minden történt velünk.
Hazafelé nem állt meg a vonat a nyaralói állomáson, hiába várta ott Imit a papája a zuhogó
esőben. De minden jóra fordult.
Nagyon elfáradtunk, pedig annyira jó volt!
Kaptunk kirakót és ma kiraktuk Ritával és az Ibivel. Rajta van a kőszegi természetvédelmi
látogatóközpont.
Jövőre is szeretnénk elmenni az OMÉK-ra és most már Kőszegre is!
Írta: Drótos Rebeka Beáta és a 9.e.
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