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Gyógyszergyár látogatás 

EGIS Tudományos és Technológiai Központban (2020. január 30.) 

A Kaposvári Táncsics Mihály Gimnázium hosszú évek óta kiemelkedő 

tehetséggondozó munkát végez – diákjaik versenyeken indulnak és szép 

eredményeket érnek el. Felkészítő tanáraik a gyárlátogatást is fontos 

tehetséggondozó, természettudományt népszerűsítő eszköznek tekintik. 

Diákok beszámolója az EGIS gyógyszergyári látogatásról: 

Iskolánk, a Kaposvári Táncsics Mihály Gimnázium tanulói rendszeresen részt 

vesznek az Irinyi János Kémiaversenyen, s minden évben megyénk 

képviseletében ott vannak az országos döntőn is, ahol már többször is nagyon szép 

eredményeket értek el. Nagy öröm volt, hogy iskolánk 20 kémia iránt érdeklődő 

diákja meglátogathat egy nagy hazai vegyipari, vagy gyógyszeripari céget. 

Kertész tanár úr választása az EGIS gyógyszergyárra esett. 

Január utolsó napján Kertész tanár úr és Kertészné tanárnő kíséretében hajnalban 

elindultunk Budapestre a gyárlátogatásra. Valójában nem a gyógyszergyártás 

helyszínére mentünk, hanem egy látogatóközpontba. 

Kezdeti szkeptikus várakozásainkat felülmúlta az, amit ott bent láttunk. A 

központ arra hivatott, hogy az igazi gyártási technológiát, majd az azt követő 

forgalmazási mechanizmust interaktív eszközökkel mutassa be, Magyarország 

egyik legfejlettebb okos-épületében. 

Belépésünk után egy rövid 

köszöntést és tájékoztatást követően 

egy 3D-s kisfilmet nézhettünk meg, 

majd végigvezettek minket a 

többszintes épületen. Ezt követően 

kezdetét vette a szabad ismerkedés 

az interaktív eszközökkel. Rengeteg 

féle információ állt rendelkezésre az 

érintőképernyős monitorokon, 

táblákon, de valódi eszközöket, 

vagy azok makettjét is láthattuk, 
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megszagolhattunk aromaanyagokat, vagy egy gép segítségével saját magunk 

tubusoztunk kézvédő krémet, amit meg is kaptunk. Több helyen fotókat is 

készíthettünk a gyógyszergyártásnál használt öltözetben, vagy akár az alapító 

korabeli bútorokkal berendezett irodájában. 

A program fő célja az volt, hogy megismertessék a nagyhírű, magyar származású, 

mára világpiaci szinten elismert vállalatot és felhívják a figyelmét a kémia világa 

iránt komolyan elkötelezetteknek az eléjük táruló jövőbeli foglalkozások egy 

részére, például a gyógyszerfejlesztési, vegyészeti területekre. 

Összességében nagyon jól éreztük magunkat, tanulságos dolgokat láttunk és 

hallottunk. Többünknek felkeltette az érdeklődését, illetve másoknak 

megerősítette a továbbtanulási szándékát. 

Köszönjük a lehetőséget a Magyar Kémikusok Egyesületének, akik 

megszervezték számunkra a látogatást. 


