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A fényvetítés
Pályázati azonosító:
NTP-MTTD-16-0308
Projekt koordinátor: Obuch László
Művészeti vezető: Farkas Roland
Szakmai vezető: Földy Erika
Beruházás: 1 db projektor 3D 3000
lumen, 1 db hangkártya
A pályázati program lényege
A pályázati kiírással összhangban iskolánk szakképesítési struktúrájának gerincét adó három szakmához kapcsolodó (ANIMÁCIÓ,
GRAFIKA, FOTÓ) 3D hight tec
tecnólogia eszközök használatával,
a tehetséges tanulók a pedagógusokkal egyűttműküdve, igazi kreatív
műhelymunkában bontakoztathatják
ki tehetségüket. Most egy olyan kortárs művészeti alkotást modell szintű
megvalósítását tűztük ki célul melybe
fotós tanulóinkat is bevonva a digitális
épületfestésben testesül meg.
Fejlessze a grafikus, animációs és fotós
és táncos diákok térlátását, érvényesítse a háromdimenziós gondolkodást és
kommunikálást. A komplex virtuális
élmény-alkotás lehetővé teszi, hogy a
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különböző szakmacsoportok az általuk közösen alkotott tér és idő dimenzióba kapcsolhassák be önmagukat. A
lérehozott digtális épületfestési videomapping egyedi alkotás a szakképzésben. A bemutatóról készített video
terjesztésével népszerűsítjük a műfajt
és az oktatott szakmákat.
Tehetségazonosításra egy komplex,
objektív és szubjektív módszereket
magában foglaló egyéni módszert
kívánunk alkalmazni. A tanulókat huzamosabb ideig tanító tanárok véleménye képezi a szubjektív eszközök
egyikét (különösen a motiváció és
a kreativitás felismerésében). Figyelembe vesszük a jelentkezők által a
az elmúlt időszakban készített alkotásait melyet három szaktanár értékel. A
különösen a fantáziadús alkotások
tehetségfaktort jeleznek.A kiválasztásnál figyelembe vesszük az iskolai
és a házon kívüli kiállításokon való
részvételt, alkotói pályázatokon való
megjelenést, egybefüggő gyakorlati
oktatáson kapott külső értékelést.
15 és 19 év közötti fiatalok képezik
a célcsoportot. A pályázati útmutató

tehetségtípusai közül az iskolában
jelenlévő magas számú hátrányos
helyzetű és roma tanuló közül magas
számban vannak jelen a rejtőzködő
és az alulteljesítő tehetségek. Tehát
elsősorban az olyan művészi vagy
digitális technika iránt érdeklődő, an-

szinte lehetetlen lenne. Mindazonáltal
helyet biztosít a program a sikeres tehetségeknek is, de elsősorban nem ők
képezik a célcsoportot. A programba
10 fő potenciális tehetséget kivánunk
bevonni.

nak megismerésére motivált tanulókat,
akik az általuk tanult szakmában különleges, kiemelkedő teljesítményre
képesek, de eddig az iskolában belül
még nem sikerült érvényesülniük. Az
ő megtalálásuk célzott keresés nélkül
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Frankfurti szakmai kirándulás

Nagyon jól éreztem magam a kirándulás alatt, a busz
nagyon kényelmes volt és tiszta. A szállásunk szép volt,
és az ellátás is teljesen megfelelt.
A csoportmunkában Noémivel dolgoztam, nagyon jól
tudtunk együtt működni. Amikor megláttam a Messe
Frankfurt kiállítást azonnal megtetszett a hely és a technikai berendezés. Nagyon érdekes volt látni, ahogyan
a fény és hangtechnika együtt működik. A hangszerek gyönyörűek voltak. Az az
észrevételem, hogy a legtöbb hangszer már elektronikusan működik. Láthattunk
Fény és látványtechnikai termékeket, hangtechnikai eszközöket: erősítőt, mikrofont, mobil hangosítást; stúdió technikai eszközöket: elektromos hangszereket, dobokat, zeneszerkesztő szoftvereket. Rengeteg gyártót megismerhettünk
és remek szórólapokat gyűjtöttünk, melyeket az iskolai munkában használni
fogunk.
A legjobban élmény a zongora és a dob kipróbálása volt számomra. A fényvilágítást soha nem láttam ennyire szépnek. Csináltam rengeteg fotót, igyekeztem
minden emléket megörökíteni. A kiállítás alatt találkoztam egy „majmos” animátorral, akivel fotózkodtunk és ajándékba kaptunk pólót is tőle. Hazafelé jót
aludtam a buszon, otthon sokat meséltem a kiránduláson látottakról.
Péteri Patrícia
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Élménybeszámoló - Barta Robin
A tanulmányi kirándulás célja
a frankfurti Prolight+sound kiállítás
megtekintése, és a legújabb technikai
eszközök megismerése min a világítás,
mind a média tekintetében.
Utazásunk az első napon korán reggel
kezdődött. Hosszú utat követően este,
23.00 óra körüli időben érkeztünk meg
a szállásunkra, ahol egy nagyszerűen
kialakított,
kényelmes
hotelben
pihenhettünk. A pihenést követően
másnap reggel kezdődött az igazi
kaland, amikor elmentünk a kiállításra.
Ámulva néztük, hogy mennyi technikai
eszköz, mennyi hangszer, és mennyi
stand várja a látogatókat. Az emberek
a világ minden tájáról érkeztek a
nyelvek kavalkádja össze sem volt
hasonlítható egyetlen piaci hangulattal
sem. Mégis, azt tapasztaltuk, hogy az
emberek kedvesek, jóindulatúak, és
ráérnek mindenkivel pár szót váltani.
Ha valami felé érdeklődést mutattunk,
a kiállító stand tulajdonosa, képviselője
mosolyogva fogadott, és minden
kérdésünkre szívesen válaszolt.
Engem személy szerint a HTC View
(vituális valóság szemüveg) érdekelt
a legjobban. Ennek a bemutatója egy
jamaikai hölgy volt, aki a legnagyobb
megdöbbenésemre magyar nyelven
is beszélt. Elmondta, hogy a férje
magyar, tőle tanulta meg a nyelvet.
Amit nem tudott magyarul, azt angol
nyelven megbeszéltük. Elmondta,
hogy ez a szemüveg érzékeli, hogy
a használója merre lép, merre rakja

a kezét, illetve hogyan mozdul
a teste. Mindezt a virtuális valóságon
belül. Kipróbálhattuk, hogy milyen
a virtuális valóság keretein belül
baltát használni, illetve íjat felhúzni,
és lőni vele. Több próbát követően
elbúcsúztunk a hölgytől. A következő
dolog, ami lenyűgözött, egy hangfal
rendszer volt. Nem vagyok kis termetű,
de nálam kétszer-háromszor nagyobb
hangfalrendszert kell elképzelni, ami
nagyon tisztán, és nyomatékos basszus
hangzással volt megépítve.
A kiállításon a legújabb technikai
elemekkel megalkotott hangszerek
mellett megismerhettük a fénytechnika
legújabb vívmányait, amik egyszer
véleményem szerint még napi
használatba is kerülhetnek majd, akár
magán használatban is.
A nap gyorsan eltelt, és pár óránk
maradt csak arra, hogy megnézzük
a város egy részét, ahol lehetőség volt
saját részre vásárolni, nézelődni.
A busz az esti órákban indult haza,
és mi fáradtan, de annál nagyobb
örömmel vettük tudomásul, hogy itt
lehettünk. Az éjszaka az utazással
telt, és másnap kora délután értünk
Budapestre, illetve haza.
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Dinci Donci kalandjai - Doncsecz Dina

A fényfestés projekttel nyertünk egy
utazást Frankfurtba a Prolight+sound
kiállításra. Reggel indultunk el az
Erkel színház mellől, ahol a reggeli
hidegben a fiúk még maradék erejükkel amerikai fociztak. A buszsofőrök
kedvesek, együttműködőek és nagyon
türelme-sek voltak egész út alatt,
bár néha odafordultak hozzánk a
megállóhelyeknél, hogy nem biztos,
hogy 2 hangszóróból 2 különböző zenének kéne szólnia. Mikor a határhoz
értünk, félreterelték a buszt, hogy
ellenőrizhessenek minket. Mindenki
pánikolva vette elő az iratait, majd
a határőrök megvizsgálták azokat.
(igazából csak megnézték, hogy mi
vagyunk-e az igazolványképeken.)
Ezt követően szerencsésen átértünk
6

a határon. Az út hátralévő része a
székekben való helyezkedésről, a
kamionsofőröknek való integetésről
és a laptopok szidásáról szólt, amit
Roland adott nekünk, hogy út közben is dolgozhassunk. Egy autópályás építkezés miatt kicsit hosszabbra nyúlt a 14 órás út, de próbálta
mindenki elnyomni a dühét alvással, ami több-kevesebb sikerrel, de
ment. A szállásra érkezve mindenki
elfoglalta a számára legmegfelelőbb
szobát. Megkezdődött a szappanok
és a pu-ha törölközők berablása. Hasonló eset történt reggeli étkezésnél,
ahol mindenki szeretettel tette zsebre a kis adag lekvárt, mogyoróvajat
és nutellát. Reggeli után elindultunk
a kiállításra. A kiállítás valójában egy
nemzetközi üzleti vásár, mely a technológiai szolgáltatások bemutatása
és szórakoztatás céljából próbálja
egyesíteni a rendszert és az alkotást.
Rengeteg remek előadást láttunk
a LED fények újszerű kialakításáról
és a különböző zenék összehangolásáról a fényekkel.
Feladatnak megkaptuk, hogy találnunk kell egy olyan technikai eszközt vagy kiállítót, aminek köze van
a saját szakmánkhoz. Nem túl sok
emberrel tudtam sajnos beszélni, de
végül a Riedel cég embereivel megtaláltuk a közös hangot. Egy scannerszerű adó-vevő készülék nagy modellje keltette fel az érdeklődésem
a cég kiállított termékei közül. Mint

kiderült, valóban egy kommunikációs
eszköz volt, de nem egy egyszerű adóvevő: a Bolero egy vezeték nélküli
kommunikációs eszköz mely képes
100 antennához csatlakozva több
eszközzel és számítógéppel felvenni
a kapcsolatot. Az akkumulátor több
óra folyamatos használat után is képes
tökéletesen működni. Bár a Bolero
tulajdonképpen csak egy walkie-talkie, nem egy vicces eszköz, amit apu
szekrényéből kilopva játszhat vele
a gyerek kommandósat. Nem véletlen
a tartós töltöttség és a több helyre való
csatlakozóképesség. Mint azt a neve
is mutatja ( state of the art wireless
communication) élőszínpadon lehet a
legjobban kihasználni. A kamera-man
így tud szinkronban mozogni a hang
és fénytechnikussal. Fontos, hogy
a fények úgy legyenek szabályozva,
ahogy a hang és a kamera „mozog”.
A szakmámmal kapcsolatos a fények

szabályozása, amit a fényfestésen is
tanultam. Ha esetleg egy olyan helyen
fogok dolgozni, mint például egy animációs stúdió vagy egy koncert, akkor igen nagy hasznát venném a Boleronak.
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Meglepő közvetlenség - Barta Valentin

A kirándulás napján az időjárás úgy
tűnt megviccel minket. Hűvösre fordult a hőmérséklet és félő volt, hogy
esős időben kell megtennünk a hosszú
utat, amíg elérjük a célunkat.
Több órás buszozást követően az
éjszakai órákban értünk a szálláshelyünkre, ami egy szálloda volt.
A kényelmet, és a jó forró fürdő
lehetőségét igazán nagyra értékeltem.
A társaságunk is jó volt, vidám hangulatban töltöttük az est hátralévő részét,
egészen addig, amíg el nem nyomott
minket az álom. Reggel a szállásról ki
kellett költöznünk, így csomagjaink
újra a buszba kerültek, mi pedig elindultunk a kiállításra és a vásárba.
A csarnok mérete akkora volt, hogy
8

szerintem egy focipálya is elférne
benne, lelátókkal együtt. A tömeg, amely részt vett a kiállításon színes volt, és
a nyelvek sokasága egy átláthatalan és
követhetelen hangzást adott az egész
csarnoknak. A kiállított termékek
a hang és a látvány világából a hightech korszakot tükrözték. Egyszerű
kezelhetőség, kis méret, több funkció
jellemezte a bemutatott darabok nagy
részét. A technikai fejlődés utolérte az
akusztikus eszközöket is, ugyanúgy,
mint a grafikai alkotásokhoz szükséges felszereléseket is. A technika pontossága, és egyszerű kezelhetősége
volt a legjellemzőbb tulajdonság, amit
először észre vettem, megtekintve
a kiállított darabokat.

Nagy hasznát vettem az iskolában tanult angol nyelvnek, így sokkal egyszerűbb volt kommunikálni, mind a
német, mind a holland, mind az osztrák
újdonsült ismerőseimmel. Az emberek
mosolygósak, és közvetlenek voltak, a
biztonság pedig érezhető volt. Az engem érdeklő eszközöket meg lehetett
érinteni, ki lehetett próbálni, sőt, az
eladók szívesen vették az érdeklődést,
be is mutatták a termékeiket, beszélgettünk is velük. Nem volt olyan érzésem, mint néha itthon, amikor bemegyek egy üzletbe, és azt látom, hogy az
eladó olyan „minek jöttél ide” nézéssel fogad, és szinte kiutál az üzletből.
Frankfurtban ilyen tapasztalatom nem
volt, szívesen nézelődtem, ismerkedtem, és reménykedtem, hogy egyszer
nekem is lehet majd egy-két hasonló
termékem, mint amiket ott láttam.
A hazautazás újabb hosszú időn
keresztül zajlott, másnap dél körül
léptem be otthonunk ajtaján, fáradtan,
de örömmel, mert részt vehettem ezen
a kiránduláson.
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Maradandó emlék - Daruka Laura

Izgatott voltam az indulás
előtt. Korán indultunk, mégsem esett nehezemre a felkelés, mert már
nagyon vártam ezt a kirándulást. Az
első nap szinte csak az utazással telt.
Sokszor megálltunk az út során, mégis nagyon fárasztó volt a mintegy 15
órányi utazás. Bár nehezünkre esett
ilyen hosszú ideig lekötni magunkat,
összességében mégis jól eltelt az idő.
A szállásunk egy Frankfurthoz közeli
kisváros szállodájában volt. A szobák
elfoglalása után mindannyian kívántuk
a meleg vacsorát. A legtöbben pizzára
vágytunk… Idő közben kiderült, hogy
a szálloda egyik recepciósa magyar
származású, ő segített nekünk a pizza
rendelésben. Vacsora után mindannyian nagyon fáradtak voltunk, mindenki
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visszavonult a szobákba, mert másnap
reggel korán kellett kelnünk.
2017. április 7.
Pénteken a szállodában elköltött reggeli után a busz bevitt minket a városba, az expo helyszínére. Itt megkaptuk
a belépő kártyáinkat, megbeszéltük
a tudnivalókat, egyeztettük a szabályokat és kis csapatokban elindultunk
felfedezni a látnivalókat. A kiállítás
egyik részében a színház, stúdió és
színpadi világítás, különböző technikai berendezések és eszközök hihetetlen választéka került bemutatásra. Újabbnál újabb technológiák:
mikrofonok, concert sound, film és
fényképezőgépek. A technológiák
különböző show műsorok bemutatásával.

Az expo másik része, a Musicmesse, itt
minden volt, ami a zenével és az előadó
művészettel kapcsolatos. Akusztikus,
elektromos, ütős, billentyűs, fúvós
hangszerek, élő koncertek…
Nekem a kiállítás zenei és fénytechnikai része is nagyon-nagyon
tetszett. Elképesztő volt! Csak ámultam és bámultam… sosem jártam még
ilyen rendezvényen ez előtt. Hatalmas
területen, rengeteg élmény együtt. A
napunk nagy része így telt, mert akkora volt a terület, hogy órákig tartott bejárni, még így sem jutottunk el
mindenhová, de igyekeztünk nagyon
sok mindent megnézni. Nem csak élményekkel, de rengeteg szuvenírrel
és reklámajándékkal is gazdagabbak
lettünk. A kiállító cégek mindegyike
igyekezett valamilyen tárggyal emlékeztetni a látogatókat (kulcstartók,
tollak, poszterek, pólók, matricák,
szórólapok). A kiállítás 18.00-ig tartott. Ez után újabb szabad program
következett, ennek keretében szintén
kisebb csoportokban fedeztük fel
a várost. Nekem nagy szerencsém
volt, mert Frankfurtban él egy nagyon
kedves ismerősöm, aki még az expon
csatlakozott hozzánk és később ő volt
az idegenvezetőnk a városban. A helyi
vonattal (ami nagyon hasonló az itteni
metróhoz) mentünk be a városba és
csak pár megállónyit kellett utaznunk.
Megmutatott nekünk néhány dolgot
és elvitt minket vacsorázni. Sajnos

csak nagyon rövid idő volt ismerkedni
a várossal, mert 20.00-ra vissza kellett
érnünk a buszhoz, de én ezt is nagyon
élveztem. Rengeteget gyakorolhattam
aznap az angol nyelvet, ugyanis a rendezvényen a kiállítókkal, a hostesekkel és még az ismerősömmel is ez volt
a közös nyelvünk. Nagyon fárasztó
volt, de nagyon hasznos is!
Az idő hamar elrepült, indulnunk kellett, újabb 15 órás utazás várt
ránk hazáig. Napokba telt kipihenni a
fáradtságot, de nagyon megérte! Bár
összességében többet utaztunk, mint
amennyi időt ott töltöttünk, mégis
nagyon jó élmény volt, amire egész
életemben emlékezni fogok! Nagyon
örülök, hogy részese lehettem ennek!
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Bréda kastély kirándulás - Fazekas Lilla
Lökösházi utazásunk kezdete
maga az utazás volt, mely egy kb 3
órás busz út volt remix és meme zenével kísérve. Áron többször is kínjában röhögve tépte a haját, főleg
a negyedik ‘We are number one’ után,

dai Kastélyt. Megnéztük a kastély
kiállítását és az egyik ott dolgozó
mesélt magáról az; a hallottakat gyorsan összefoglalom. 1806-ban építette
egy aradi alispán, Vásárhelyi János.
Klasszicista vadászkúriának készült,

Erik meg csak adta a szenet a meme-el
tüzelt láng alá. Békéscsabán a pihenő a
Csaba Centerben folyt, ahol egy gyors
Spar vásárlás történt és Burgerkinges
ebéd ‘várt’. A mostanra már hagyományos sajtburgerrel tele hamar
Gyulára értünk, ahol kényelmesen
elhelyezkedtünk szállásunkon és pár
óra pihenés után végre Lökösházára
mentünk, hogy megtekintsük a Bré-

és az olasz Villa Carpa (La Rotonda) alapján épült, ezért is becézték a
környékbeliek ‘kastélynak’. Az utolsó
lakója volt Brédai gróf, mivel sajnálatos módon 1938-ban a kastély örökös
nélkül maradt. 500 méterre épült
Romániától! Az épület mind a 4 oldalán timpanonja van, a bejáratnál négy
oszlopa van. A bejárat után rögtön az
ebédlő található, jobb kéz felől a női
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lakosztály, balra meg a férfi lakosztály
és a pipázó helyezkedik el. A pincében
kapott helyett a konyha és a személyzet lakóhelye.
7 évvel ezelőtt kezdték a kastély
felújítását és 4 éve fejeződött be. 2
eredeti ezüstkanál maradt csak meg,
és 1 szoba van korhűen berendezve.
A belső kupolát ki szokták vetíteni,
16db kupolafestményt vetítenek. a
kupolából egy ötvös inga van lógatva,
mely elektromágnesek segítségével
folyton mozog! Ahogyan körülnéztünk a kastélyban Erik összemelegedett a férfi lakosztályban lévő zongorával…persze csak addig, amíg rá
nem lett szólva, hogy csak olyasvalaki
nyúljon a zongorához aki játszani is
tud rajta. Ez lelombozta szegény Eriket. Áron meg a telefonjával méregette
a szobák szimmetriáját Wes Anderson
szellemében! Amikor besötétedett,
végre leültünk a kastély elé és végig
néztük a 45 perces fényfestést. Nagyon szép volt a látvány és érdekes
volt, 2 részből állt a műsor és mindenki egyet értett, hogy az első résznek
több kapcsolata volt a zenével és egy
kerekebb történetet mesélt el. Elvileg
a projektor az nagyon nagy volt, de én
nem néztem meg, mivel még a pokróc
alatt is egy jégszobor tökéletes mása
voltam!
Visszaérve a szállásra megtörténtek
a prezentációk, majd mindenki azt
csinált amit akart. A legjobb az volt,

hogy az osztályom küldött nekem egy
2 órás videót, nehogy úgy érezzem
magam hogy kimaradtam a szórakozásukból. És én azt a 2 órát mind végig
néztem. Ők nem normálisak, de azért
én sem. Másnap megnéztük a gyulai
kastély kiállítását és a gyulai várat. A
csapat talált egy isteni gofrizót a sétáló utcán, és a társaság naggya megrohamozta a helyet, az ott dolgozó
csávó számára szépen beindítottuk
a bizniszt. Ezek után visszatértünk
a buszhoz és hazamentünk (arról
meg nem akarok beszélni, hogy eltévedtem, az nem történt meg soha.)
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A Galaxis mint téma - Barta Robin

A tanulmányi kirándulás célja az
volt, hogy megismerkedhessünk a
Bréda Kastély fényfestésével, illetve
megnézhessük a Gyulai Várat.
A kirándulás első napjának nagy része
az utazással telt el, a délutáni-esti órákban megtekintettük a Bréda Kastélyt,
annak a szobáit, tereit, illetve a külső
homlokzaton bemutatott, fényfestés
technikával készült alkotást, melynek
címe A Palota álma volt. A technikája
remek kivitelezést mutatott, a Galaxis
visszatérő eleme volt a bemutatónak.
A zenei aláfestés tetszetős választás volt a témát illetően. Az alkotás
remek kikapcsolódás volt, és e mellett érdekes technikákat is láthattunk.
Az épület egészén megjelent a téma,
különböző színek, és hangok elvarázsoltak minket. A Galaxis, mint újra és
14

újra megjelenő téma bemutatta a világ
nagyságát, azokat a dolgokat, amelyek még felfedezésre várnak, ugyanúgy, mint a fényfestés technikájának
fejlődése is a jövőt illetően.
Másnap reggel mentünk a Gyulai Várba, ahol megtekintettük a Várat, körbe sétáltuk, és megnéztük az ott lévő
középkori fegyvereket, pl. kardokat,
puskákat, egyéb háborús eszközöket.
A Vár nagyon szépen rekonstruálásra
került, sok szép, és érdekes dolgot
láthattunk.
Délután szabadidőt kaptunk, megnéztük a várost, és a környéket. Nagy sikert aratott a jelenlévők között a helyi
gofrisütő, ahol friss, finom gofrik fogyasztására nyílt lehetőségünk.
A gofrikat követően hazaindultunk,
és a délutáni órákban az iskola elé
érve szomorúan konstatáltuk, hogy ez
a kirándulás milyen gyorsan eltelt.

Univerzum mint téma - Barta Valentin
Kis csapatunk a reggeli órákban találkozott, tudtuk, hogy hosszú út vár
ránk, amíg elérünk Gyulára. Izgatottan
vártuk, hogy mit fogunk látni, milyen
élmények érnek majd minket.
Úticélunkhoz érve a szállásra mentünk,
majd este megtekintettük a Bréda Kastélyt. Lehengerlő formák, és nagyság,
valamint stílusos kivitelezés várt minket. A grandiózus épületet festették
meg fényfestés technikával.
A képi ábrázolás tökéletes volt, a
formák, és az ember pici léte hangsúlyosan kifejezésre jutott. Az Univerzum, mint központi téma remek
választás volt, ott az ember el tudott
gonndolkodni azon, hogy mint az
Univerzum, úgy az emberi tudás, és
találékonyság is végtelen. A képek
egy fantázia világba juttattak el, amely mellett a zenei aláfestés ugyanezt a
témát hangúlyozta. Egyszerre voltunk
porszemek a sivatagban, és óriások,
akik a világ fejlődésében részt vehetnek. Fejleszthetjük, ugyanakkor
nem megfelelő környezet esetén le
is rombolhatjuk azt a világot, amelyet előttünk már többen megalkottak,
tudásukkal hozzá járultak a jelenlegi
állapotokhoz.
A magam részéről az új, az ismeretlen
világ felfedezése is eszembe jutott,
miután én alkotó, és teremtő gondolkodású vagyok, a képekben azt a
végtelen lehetőséget láttam, amely
egy új, szebb világ megvalósítását
teszi lehetővé.

Köszönettel fogadtam a látványt, a
hang világát, és egy nagy, maradandó
élménnyel hagytam a hátam mögött a
kastélyt.
Miután visszaérleztünk a szállásra, és
pihentünk, reggel újult erővel indultunk neki felfedezni ismét az újat, az
ismeretlent. Mivel még nem jártam
Gyulán azelőtt, és most lehetőségem
volt megtekinteni a Várat, ez egy
újabb felejthetetlen élményt nyújtott
számomra. Eszembe jutottak a régen
ott élők, életük, sorsuk, valamint arra
gondoltam, hogy lakott állapotában ez
a vár vajon milyen illattal volt körül
véve, milyen ruhákban jártak az ott
élők, és miket ettek. Nagy igazságként
konstatáltam, hogy “ha ezek a falak
beszélni tudnának, mennyi mindent
mesélhetnének”. A maguk módján
meséltek is, azt is elmondták, hogy
előttünk több százezer látogató állt
meg már közöttük egy-egy sóhajtásra,
egy-egy fotó elkészítésére.
A Vár megtekintését követően jóleső
fáradtsággal a hátunk mögött indultunk haza, majd a busz parkolóba
érkezése után mindenki visszatért a
családjához, pihenni.
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A kastély álma - Daruka Laura

Szerintem jó volt az utazás, amikor
elindultunk nem volt valami jó idő.
Az első hosszú megállás Békéscsabán
volt, ott bementünk egy plázába, és
mászkáltunk. Ez után tovább indultunk, és már csak gyulán álltunk meg.
Amikor odaértünk bementünk a kollégiumba, és jó sokat vártunk arra, hogy
végre elfoglalhassuk a szobát. Amint
elfoglaltuk és lepakoltuk a cuccunkat,
indultunk Lőkösházára. Ott bementünk
a Bréda-kastélyba. Megtudtuk, hogy
a kastély építtetője Vásárhelyi János
volt, a kastély másik névadója Bréda
Viktor alakított a kastélyon 1921-1922
között, és hogy később a kastélyt kifosztották, könyvtárát széthordták, képtárának nyoma veszett. Amikor vége
lett a kastély történetének a bemutatása, szabadon járkálhattunk ott. Este
6-kor pedig elkezdődött a fényfestés.

A reggeli találkozó után kb. 5 órát
utaztunk, ameddig megérkeztünk
a szálláshelyre, egy gyulai kollégiumba. Útközben többször is megálltunk,
de az út még így is elég hosszú volt.
A végén már elég nehezen tudtuk magunkat elfoglalni.
Mikor megérkeztünk a szállásra, volt
egy kis időnk pihenni és elmenni
a legközelebbi boltba.
A program következő állomása
a lökösháziBréda-kastéy volt. Ott egy
hölgy körbevezetett minket a kiállításon, elmesélte a kastély történetét,
utána egyénileg is körbenézhettünk.
Miután besötétedett, az udvaron lévő
fűtött sátrakból – mivel ekkora már
elég hideg lett – néztük meg a több
részből álló 45 perces fényfestést,
amit a kastély falára vetítettek.
A film címe: „ A kastély álma” Magyarországon egyedülálló produkciónak
számít, ezért a helyiek nagyon büszkék rá.
Nekem is nagyon tetszett, főleg azért,
mert már én is tudom mennyi munka,
idő és energia kell hozzá mire elkészül
egy ilyen film. Milyen sok embernek
kell együtt dogoznia, mire egy ilyen
elkészül.
Késő este értünk vissza a szállásunkra
és bár nagyon fáradtak voltunk, elalvás előtt még sokáig beszélgettünk.
Másnap, reggeli után besétáltunk Gyula központjába. Először az Almásykastélyba mentünk és egy kiállítást
láttunk, ami az egykori gyulaiak éle-
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Én meg voltam olyan okos, hogy nem
vittem állványt, ezért kézben kellett
tartanom a fényképezőmet, és ez alatt
szétfagytak a kezeim. A vetítés után
visszaindultunk, este még volt egy
megbeszélés.
Másnap bejártuk Gyulát, megnéztük
az Almásy-kastélyt, utána átmentünk
a várba. Nem tudom miért, de nekem
a vár jobban tetszett. Amikor pedig végeztünk mindennel, elindultunk haza.
Jól éreztem magam. Németh Márk

tét mutatta be. Ezután a megnéztük a
gyulai várat.
Az idő hamar eltelt, indulnunk kellett haza. Visszasétáltunk a buszhoz
és kezdetét vehette az újabb 5 órás
utazás. Mi pedig fáradtan, de élményekkel feltöltődve tértünk haza.
Sosem jártam még ezen a környéken
a kirándulást megelőzően, de nagyon
örülök, hogy részt vehettem ezen
a programon. Nagyon tetszett a város
és a környék, de a legmeghatározóbb
élményem mégis a Bréda-kastélyban
látott produkció volt. A fények és
a zene összhangja, a teljes előadás
lebilincselő volt.
Nagyon jó érzés, hogy én is részese lehetek egy hasonló projectnek,
remélem, hogy a program végén
a produkciónk is ilyen jól sikerül
majd!
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Miket láttam - Németh Márk

A frankfurti kirándulás
jobban
tetszett,
mint
a gyulai, mert külföldön
sokkal jobban szeretek
kirándulni. Jó korán kellett
indulni, nagyon hosszú
és fárasztó volt az út, de
megérte. Éjszaka, amikor
megérkeztünk,
végre
kipihenhettük magunkat.
Másnap megreggeliztünk,
és elindultunk Frankfurtba
a Musikmessere. Amikor végre beértünk, volt ott minden, sok hangszer,
keverőpultok, mikrofonok, különféle elektronikus
dolgok, és pár furcsa hangszer is volt. Sokáig tartott
körbejárni az egész zenei részt. Később volt egy
találkozó, és a találkozó után átmentünk a fény-,
és színpadtechnikai dolgokhoz. Ott is volt sok
érdekes dolog. Volt fény show; mindenféle világítás;
egy magyar bigfoot; egy gólyalábas, világító ruhás,
maszkos alak, aki lelopta a fejemről a sapkát;
de a legérdekesebb az az érintőképernyős csocsó
asztal volt. Amikor mindenki körbejárta ezt is,
kimentünk egy kicsit a városba. Ott bementünk egy
plázába vásárolni, utána elmentünk enni. Sajnos
elég keveset voltunk a városban. A buszhoz
visszaindulva eléggé eltévedtünk, de szerencsére
sikerült megtalálni a buszt, és végre leülhettünk
kicsit a sok sétafikálás után. El is indultunk haza.
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Képek a produkcióból
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A fényvetítés digitális, technikai/műszaki szemléletű
megvalósítása
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