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Tisztelt Szövetségek, Ipartestületek, Egyesületek, Szerkesztőségek! 
Tisztelt Címzettek felsorolása terjedelmi okok miatt mellékletben! 

 
"Épületgépész Múzeumi Napok Komárom, Monostori Erőd 2010" 

Időszakos kiállítás megrendezésére kerül sor május hónapban, 
Komáromban, a Monostori Erődben. Most félidőben vagyunk. 

 
FELKÉRÉS! 

A kiállítás kezdeményezőjeként, koordinátoraként 
KÖZREMŰKÖDŐI-ADOMÁNYOZÓI FELKÉRÉSSEL FORDULOK  

TISZTELT CÍMZETTEKHEZ! 
 

VITRIN ADOMÁNNYAL, ESETLEG BERENDEZÉSÉVEL JÁRULJANAK HOZZÁ 
EDDIGI LEGNAGYOBB MÚZEUMI KIÁLLÍTÁSUNK SIKERÉHEZ! 

A mintegy 40x40x160cm-es üvegvitrin-adományozás vagy a zárható, helyi világítással 
ellátott vitrin helyszínre szállításával, vagy 25.000 Ft átutalásával történhet. 

GYŰJTŐMUNKÁNK ÁLLOMÁSAI, 2010 ismertetőnk mellékelve. 
ADOMÁNYOZÁSRA FELHÍVÁS átadó nyomtatvány mellékelve 

 
A 2002 óta működtetett, végleges helyét kereső Épületgépészeti Múzeum raktáron tárolt 
gyűjteményének bemutatására, egyidejűleg a gyűjtemény gyarapítására adódott lehetőségünk 
a majdani gyűjtőmunkánkat továbbvivő fiatalok bevonásával, csodálatos környezetben a 
Komáromi Monostori Erődben a Dunai Bástya 500 m2-es „betonos” bemutató termeiben. 

MEGHÍVÓ, FELHÍVÁS, VERSENYFELHÍVÁS mellékelve. 
Az ünnepélyes megnyitóra és az 1800-as években épült, a közelmúltban felújított többszintes 
latrina védetté nyilvánítására 2010. május 7.-én került sor. 
A MEGNYÍLT KIÁLLÍTÁSRÓL HÁROM  KÉP mellékelve: a főhajó hátsó falánál a 
Operaház kibontott szellőzőrácsai láthatók, az egyik oldalhajóban pedig a Szegedi Szakiskola 
gyűjteményéből származó vízturbinás tűzjelző himbájának forgatásával adja meg a jelet az 
ünnepélyes megnyitóra egy ifjú látogató, a harmadikon a védetté nyilvánított latrina látható. 
 
Az épületgépészeti szakiskolák részére meghirdetett vitrinberendező (gyűjtés, restaurálás) 
verseny eredményhirdetése, és a díjkiosztása 2010. május 21.-én 15 órakor lesz. 

A MEGHÍVOTT SZAKISKOLAI NÉVSOR mellékelve. 
 
Az eddigi gyűjtőmunkán, és a mostani kiállításon társadalmi munkában dolgozó 
múzeumi munkatársaimmal együtt mára szembesültünk avval, hogy nagy erőfeszítéssel 
tudjuk csak befejezni a kiállítást, elsősorban azért, mert nem tudtuk eddig kellő 
hatékonysággal elérni, aktivizálni az épületgépész szakmának „muzeális 
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elkötelezettségű” képviselőit, művelőit, széles szakmai közönségét, és nem utolsósorban 
az adakozni még tudó mecénásait, annak ellenére, hogy a szaksajtó felkért képviselői 
eddig is segítségünkre voltak. 
 

A KIÁLLÍTÁSSAL KAPCSOLATBAN MEGJELENT PUBLIKÁCIÓK, HÍRVERÉSEK 
mellékelve. 

 
A szakiskolai vitrinversenyre a vitrineket egyrészt a múzeumi munkatársak, és azok 
ismeretségi köréből kikerült „felkért” épületgépészek, pékek, cukrászok, adományaiból, 
másrészt két múzeumi tag előfinanszírozásából tudtuk csak fedezni. Előreláthatóan ugyancsak 
előfinanszírozásból tudjuk majd fedezni a helyszíni szereléseket, ügyeletet végző komáromi 
illetőségű megbízott munkatársunk egy havi bérét is. 
A kiállítási tárgyak, a dobogók (raklap+OSB lap), és a vitrinek leszállítását részben a 
szakiskolák, részben, mint a múzeumi munkatársak saját gépkocsiijainkkal, illetve egy 
budapesti cukrásztól kölcsönzött kisteherautókkal végeztük, és várhatóan a visszaszállítást is 
így fogjuk végezni. 
70 db dobogót szereltünk össze (100 db-ot terveztünk, több nem EU-s raklapot nem tudtunk 
adományból szerezni, 100 db OSB lapot szabadtunk le) 
50 db vitrint állítottunk ki (10 db-ot a meglévő múzeumi készletből, 20 db-ot adományból, 18 
db-ot előfinanszírozásból, és 2 db-ot szakiskola sajátjaként hozott). 
Egyéb adományok: a Budapesti Virányosi úti Általános Iskola 20 iskolapadot és 30 széket 
adott kölcsön a kiállítás „kis konferencia” termének berendezéséhez. Előfinanszírozásból 
3000 db meghívót gyártattunk le, amelyből 800 db-ot a Keskeny Nyomda adományozott. 
 

Segítsenek/segítsetek hozzá bumfordi mondókám valóra váltásához: 
„100 dobogón, 100 vitrinben 1000 tárgy, vitrinen kívül pedig 100”. 

 
Amely mennyiséget az ERŐD- ben rendelkezésünkre álló 500 m2-es területen kényelmesen el 
tudunk helyezni, és ha az adományozók nem is rendezik be, a csepeli központi raktári 
készletből még be tudjuk rendezni, így az eddigi gyűjteményünk mintegy 80 %-át be tudnánk 
mutatni! 
A nem szakmai közönség nagy részét az egyre ismertebbé váló ERŐD vonzása helyben 
biztosítja (Hadtörténeti Múzeum, Kenyérmúzeum, Dunai Bástya Udvari Szabadtéri Színház 
és Klapka Terem), amelyhez mi is hozzájárultunk. Felkérésünkre az ERŐD Kenyérmúzeum 
előtt, annak szakmai igazgatását-felügyeletét biztosító Magyar Pékek Fejedelmi Rendje 
szabadtéri kemencéin, rendi, hagyományőrző öltözetben az Épületgépészeti Múzeum 
időszakos kiállítás ünnepi megnyitóján (május 7.-én), valamint a szakiskolai verseny 
eredményhirdetésén (május 21.-én) friss péksüteménnyel látott/lát el bennünket.  
 
A mai napig, félidőben 460 látogatója volt a kiállításnak, amelyből optimális becslésem 

szerint, magunkat is beszámítva 30 volt a szakmai. 
A HÍD TV és a KOMÁROMI TV is felvételt készített a kiállításról. 

 
T Címzettek! Jöjjenek el/gyertek el Komáromba, látogassátok meg az ERŐDÖT, és a 
KIÁLLÍTÁST. 
Tisztelettel, köszönettel: 
Feszt Ferenc Árpád épületgépész mérnök-tervező, élelmiszertechnológus, 
az Épületgépészeti Múzeum, és a Kenyérmúzeum munkatársa. 20/965-5046 
 


