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Ha kíváncsi rá , hogy elődeink milyen készülékek segítségével tájékozódhattak a világ eseményeiről, – a II. Világ-

háborúról, ’56-ról, vagy éppen a 1968-ról – kiállításunkon megnézheti, meghallgathatja a számtalan öreg, és még öregebb
rádiót, melyeket sok-sok év kutató munkájával sikerült egybegyűjtenem.

	A magyarországi rádiós műsorszolgáltatás 1925. december elsején kezdődött, s még ugyanebben az évben elindult
a műsorvevő rádiógyártás is. E korai időből származó „matuzsálem-korú” hazai és külföldi készülék is megtekinthető kiállításunkon. Bemutatásra kerülnek továbbá a rádióval kombinált elektromos gramaphonok, lemezjátszók, szalagos magnók,
valamint ezek javításához használt mérőműszerek. Nyomon követhetjük az elektroncsövek fejlődését és bemutatjuk a még
fellelhető korabeli szakirodalmat. Ezek egyes darabjai igazi csemegeként szolgálnak, a rádiózás fejlődését megismerni vágyó
érdeklődőknek.
	A gyűjteményben található Orion, Vadásztölténygyár, Videoton, Terta, RÁVA, Philips, Telefunken, Fővárosi Finommechanikai Vállalat, BRG, Eumig, Elprom, EAW, RFT, Grundig, és Orion-EMG készülékek látványa és hangja kiválóan reprezentálja,
a kort, melyben gyártották és használták őket. A kiállítás, a rádiótechnika fejlődésének bemutatásán kívül alkalmas egy kis
visszatekintésre a zűrzavaros huszadik századra, mely a széleskörű kommunikáció térhódításának a százada is volt, s amiben
óriási szerep jutott a rádiónak.

A rádiózás történetét bemutató kiállítóhely nyílik
2009. június 20-án (szombaton) 10 órakor,
Verőce Község Művelődési Ház és Könyvtár épületében.
Az

ÖREG RÁDIÓK
című kiállítás

Perneky Sándor
magángyűjteményét mutatja be,
melyre szeretettel várunk minden érdeklődőt.
A kiállítást megnyitja:

dr. Horváth László / Laci bácsi
a Puskás Tivadar Távközlési Technikum igazgatója

A kiállítás létrejöttében segítettek, melyet ezúton is köszönök:
Dömény Csaba - Arcus.Hu Kft. - grafikai munka
www.dunakanyar.hu
Grauszmann György - szállítás
Kajtor István - Multiszolg Bt. - nyomdai munkák
Kálmán Sándor - asztalos munka
Kollár Krisztina és Nándori Kornél
Laukó Ferenc - kőműves munka
Lukács Sándor és családja
Mauchner Tibort�
Spiesz János és családja
Vámos Zoltán és családja
Verőcéért Alapítvány - anyagi támogatás
Verőce község képviselőtestülete
Wiezl Mihály
Zollner Kft.
valamint külön köszönet a családomnak, hogy az ötletem megvalósításában támogattak.

