
3D tehetségműhely   
szakmai kirándulás

Ars Electronica Center, Linz, Ausztria 
2016. április 8-9.



2 3

3D tehetségműhely szakmai kirándulás 3D tehetségműhely szakmai kirándulás

3D tehetségműhely képei “A képzelet világa és önreflexió” – 3D-s tehetségműhely

Az úgynevezett “Y-Z generáció”, a mai diákok modern eszközöket használnak a  kom-
munikációhoz, a szórakozáshoz, a tanuláshoz és így tovább. Egyre több és több 
tartalom, megoldás és módszer válik digitálissá és a háromdimenziós képalkotás 
jóvoltából immerzívvé, ami az ingerküszöb nagymértékű megemelkedését ered-
ményezi. Egyértelmű, hogy a tanulók esetében ezek a folyamatok figyelemhiányhoz 
vezetnek. A hagyományos oktatási eszközök (például a táblák és a könyvek) nem 
képesek fenntartani a diákok kiterjesztett érdeklődését. Tehát a lényeg a következő 
módon fogalmazható meg: az oktatási megoldásoknak követniük kell a technoló-
giai trendet, és digitálissá, immerzívvé kell válniuk. A 3D-s vizualizált tanterv felkelti a 
diákok figyelmét, még több gondolkodásra ösztönzve őket. Elhivatottságuk tovább 
növelhető a digitális tananyaggal való interakció lehetőségével. A digitalizálás 
lehetővé teszi számunkra a virtuális tér bármely elemének vizualizációját – mindez 
eddig lehetetlennek számított. Kiemelten fontos ez a típusú tehetséggondozás az 
iskolánkban oktatott szakmáknál, ahol a grafikus, animációs és fotós diákok térlátását 
fejleszti és érvényesíti a háromdimenziós gondolkodást és kommunikálás előnyeit az 
oktatásban.

Foglalkozás témája: A háromdimenziós kommunikáció kreatív alkalmazása digitális 
eszközök segítségével 

Foglalkozás típusa: Elméletigényes gyakorlati foglalkozás 

Elvárt eredmények: A háromdimenziós gondolkodás és térlátás fejlesztése, a virtuális 
realitás-környezet megismerése és kreatív igényű  felhasználása, különböző 3D-s esz-
közök megismerése és használata, bemutató és kiállítási anyag készítése. 

Tanulmányi út helyszíne/intézmény megnevezése: Ars Electronica, Linz, Ausztria 

Oktatók: Földy Erika, Vághy Tamás, Farkas Roland 
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Élménybeszámoló
Nagy Krisztina

Az út Linzbe.
A csütörtök esti készülődés nem töltött el akkora izgalommal, mint azt vártam, követ-
kezetesen bepakoltam mindent, legalábbis azt hittem. Többször is leellenőriztem a 
„rakományom”, étel, ital, két jó vastag könyv, rajz felszerelés, ami általában négy kicsi, 
egy közepes és két a többihez képest nagy rajzfüzetnek kinevezett üres, vagy már 
krokikkal, azaz gyors emberről készült mozdulat vagyis pózvázlatokkal félig telített 
könyvecskékből, de a négy színű tollamból, ami egyébként három színű plusz fekete 
és a még szükséges dolgok például a törölköző és a többi.
Másnap reggel elindultam az iskolába, ahogy meg volt beszélve hét órára, szoká-
somhoz híven most is sikerült korábban érkeznem, így hat óra húsz perckor már ott 
álltam a kapu előtt és vártam hátha lesz még rajtam kívül olyan, aki szintén túl korán 
kelt. De nem volt. Erika tanárnő volt az, aki hét óra körül megérkezett. Én addigra 
felmentem az immár kinyitott második emeletre, és lepakoltam azt az egyetlen egy 
sporttáskát, amit vittem. Hihetetlennek hangozhat, hogy minden belefért, de profi 

vagyok a táskába pakolás terén.
A többi diák és Roland is nemsokára 
megérkeztek, leellenőriztük, hogy 
mindenki megérkezett-e, nemsokára 
pedig már mentünk is le a kisbuszo-
khoz. Én és még pár lány véletlenül 
elindultunk a fiúk kisbusza felé, 
nem tudtuk, hogy külön leszünk, de 
kiderült, hogy a külön kisbuszban való 

utazás nem is volt rossz ötlet. Nálunk egész úton csak pár ember beszélgetett, azt 
is halkan. Tudtunk aludni illetve zenét hallgatni. Bence elmondása szerint a másik 
járműben nem ez volt a helyzet. Ott nem volt csend egy percre sem.Az út során sok 
érdekes dolgot láttam, például néhány nagyon különös formájú házat, illetve egy 
egész leejtőt tele pitypanggal. A már fújható állapotában lévővel. Sajnos megállni 

nem tudtam, hogy lerajzolhas-
sak mindent amit látok, így 
emlékezetből kellett lefirkant-
anom, ami mondanom se kell, 
nem lett tökéletes.
Néhányszor megálltunk ben-
zinkutaknál, de túlságosan 
elvoltam    foglalva a firkáim-

3D tehetségműhelyben készült alkotások Élménybeszámolók a szakmai kirándulásról

3D szkennelt fej
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mal ahhoz, hogy kiszálljak. A többiek 
természetesen nem voltak se ennyire 
elfoglaltak, se ennyire lusták, és a hideg 
sem zavarta őket annyira, így elmentek 
vásárolni.
 Végül csak megérkeztünk a ho-
telhez, ahol egy kis megbeszélés után 
elfoglaltuk a szobákat. Egy ember kapott kártyát szobánként, 
és a szobákban 2 vagy 4 ember fért el. Legalábbis annyira lettek 
tervezve. Személy szerint úgy gondolom, hogy előnyösebb lett 
volna ha mindenki kap kártyát, de mivel szépen sorjában mesé-

lem az eseményeket, erre később fogok rátérni. Miután végeztünk a lepakolással, 
elindultunk a kiállításra. Gyalog mentünk, borús volt az idő, de nem számítottunk 
arra, hogy pont útközben kezd el csöpörögni az eső. A nagy zuhé szerencsére estére 
érkezett csak meg, így sikerült elkerülnünk, hogy túl vizesek legyünk. Már akinek.
 Mikor megérkeztünk a kiállításra, az emberekkel tele lévő előtérben megvár-
tuk amíg Roland elintézi az elintézni való ügyeket, amire nem igazán figyeltem. Vala-
hogy jobban lekötött a faszobor amit egy erre programozott robot alkotott, vagy 
a falra rögzített képernyőkön lévő érdekes videók, vagy a többi turista bámulása. 
Szerencsére van annyi angol tudásom, hogy megértettem a kiállítási tárgyak mellé 
függesztett kiírásokat, így tudtam is, hogy egy-egy darab mire való.
 Nem tudom milyen logika alapján, de először az -1-es szinten kezdtünk 
körülnézni. Azaz a GeoCity és a Seminarraum szintjén. Itt nem tudtam körül nézni 
túlságosan, mivel valami különös oknál fogva mindenki ahhoz a tárgyhoz ment ép-
pen, ahova én. Elkezdtem a szöveget olvasni erre bepofátlankodtak elém. Sajnos va-
gyok olyan toleráns, hogy ne szóljak érte és elmenjek mást megnézni.
 Amiket láttam belőle és megmaradtak, azok  először is egy kísérlet, ami egy 
módszer arra, hogy a gépeket megkülönböztessük az emberektől. A kísérlet lényege 
az, hogy a színvakok kiszűrésére használatos képben elrejtenek egy emberi arcot. Az 
emberi szem illetve agy, nem képes megtalálni, a gép viszont igen. De persze itt is 
volt olyan aki azt állította hogy neki megvan az arc, csak  az ugye kicsit máshol volt, 
mint ahol egyébként a gép szerint lennie kéne. De természetesen a gép is hibáz-
hat, mégis van olyan ember, aki azt állítja hogy ő bezzeg 
sosem.
 A másik érdekes az a berendezés, ami a híreket 
mutatta világszerte, illetve kivilágította a falon lévő 
egyszerű világtérképen azokat a helyeket, ahonnan a 
legfrissebb híreket érzékelte.
 Ami még megfogott az egy nyomtató illetve 
alatta egy iratmegsemmisítő. Egy SMS-t lehetett küldeni 
egy telefonszámra - valószínűsítem borsos áron - a nyomtató pedig kinyomtatta 
azt, de mielőtt az ember megnézhette volna, az iratmegsemmisítő szétszabdalta. 
Pár képernyőn nem tudom pontosan melyik közösségi oldalról begyűjtött posz-
tok voltak, amiket a love, hate, believe és hasonló szavak alapján gyűjtöttek össze, 

a hozzájuk kapcsolódó tartalommal. Természetesen itt nem az 
egész oldalas tartalomra gondolok.
 Ezek után lementünk a legalsó, -3-as szintre, ahol a Ro-
boLab, FabLab, BioLab és Brainlab, illetve a Funky Pixels. Itt ren-
geteg minden volt, így csak pár dolgot emelnék ki.
A BioLab és BrainLab nem volt éppen látogatható, így aznap 
nem mentem be, viszont a FabLab tele volt kinyomtatott 3D 
figurákkal, és egy csomó kipróbálható eszközzel. A kész tárg-
yakat ki lehetett nyomtatni. A RoboLab területén  „egyszerűbb” 
robotokat, pédául egy fókát, emberi testre szerelhető kiegészítőket,  egy a gerinc 
meghosszabbításaként funkcionáló farkat lehetett kipróbálni.  Nem volt időm min-
dent megnézni pl.: művégtagok, hallás- és látásjavító eszközök, agyhullámok által 
vezérelhető programok, és még sok minden más. 
 A Funky Pixels részen egy zöld hátteres 

kivetítős bigyó volt, a lényeg, hogy 
a zöld háttér helyett más hátteret 
lehetett beállítani, illetve egy zöld 
anyaggal kitakarni részeket. Ezen 
kívül egy halk dobfelszerelés is fel 
volt állítva fülhallgatóval, de azt 
nem próbáltram ki.
 Nagyon sok érdekesség volt, csak sajnos kevés idő. 
Záróráig maradtunk, de nem tudtam végignézni. Vissza sétál-
tunk a hotelbe, közben az egyik szobatársammal elmentünk  piz-

zázni. Mivel nem volt más a közelben nekem kellett rendelnem, de nem én választot-
tam. A szobatársam kiválasztotta a pizzát és mivel elfelejtettem, hogy van angolul a 
negyed (quarter), így felet kaptunk. Miután megállapítottam, hogy a pizza halas, és 
drága szobatársam nem szereti, azért választotta, mert azt hitte gyrosos, elfogyaszot-
tuk helyette.
 Visszaértünk a hotelbe, ahol egy kis idő elteltével eldöntöttük a szobatár-
saimmal, hogy mi most akkor boltba megyünk. Le akartuk vágni az utat, pontos-
abban ők akarták, nekem nem tetszett az ötlet és ezt hangoztattam is, egy füves 
leejtőn. Ezzel csak két probléma volt. Vizes és saras. De mi nekiindultunk. Araszoltam 
pár métert, majd tesztbábuhoz hasonlatos kecsességgel csúsztam a hátsómon végig 
a sárban. Nem baj, gondoltam, fel tudok én állni. Természetesen fel, de az nem volt 
biztosítva, hogy én még háromszor nem csúszok el. Tehát elcsúsztam négyszer. Vég-
re leértem a lejtőn, ahol a kevésbé saras pulcsimat a derekamra kötöttem, hogy a 
gyönyörűen félreérthető sárfoltok a nadrágomon ne látszódjanak. Kiderült hogy egy 
sportcentrum miatt landoltam a sárban, amit ők boltnak hittek.
 De nem én voltam az egyetlen aki elcsúszott. Szintén saras sorstársammal 
elindultunk visszafelé, megmásztunk még egy kisebb emelkedőt, majd végül felju-
tottunk a szobába. A következő napot mosógép hiányában és a szobában uralkodó 
száradásgátló hideg miatt egy vékony, de nem átlátszó leggingsben és egy röviduj-
jas pólóban töltöttem, amit egyébként pizsama gyanánt pakoltam be. 
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 Hála az égnek, vagy annak aki odafent vagy lent 
esetleg máshol vigyáz rám, ezek viszonylag vállalhatók 
voltak utcára is.
 Este még történtek izgalmak, kisegítettem egy 
turistát abban, hogy hol talál éttermet, természetesen 
angolul, illetve véletlen kizártam magunkat a szobából. 
És ezért jó ha több kártya van. Nem tud az egyik idióta 
szobatársad kizárni mindenkit a szobából.
 Ezek után azon kívül, hogy vagy baromi vékonyak a falak, vagy senki nem 

szokott hozzá, hogy ne panaszkodjon mindenért, és meg-
tanultam, hogy én akkor is felelősséggel tartozom má-
sokért, legalábbis egyesek szerint, ha semmi rosszba nem 
viszem bele őket, és csak annyi közöm van hozzájuk, hogy 
néha beszélünk, és egyébként nem rám lettek bízva, sem-
mi érdekes nem történt. 
 A második nap végigrohantunk a további szintek-
en, de a gyerekrészlegen lévő kis zenélő játékszerűségeken, 
amik egyébként a középiskolások körében na-
gyon népszerűek voltak, kívül nem sok maradt meg. 

 A végkövetkeztetésem annyi, hogy minden viszontagsággal együtt, amin 
át kellett szenvednem magam, természetesen itt csak viccelek, az egész út élvezetes 
volt, a kiállítás pedig eszméletlenül jó. Csak sokkal több időre lett volna szükségem, 
hogy normálisan a saját tempómban végignézhessem. Mert ugye ha végre érdekli 
a diákokat valami akkor siettetni kell őket nehogy véletlenül meg tudják nézni, igaz 
Roland?

Élménybeszámoló 
Doncsecz Fanni

 A 3D Mudbox 50 órás kurzus sikeres teljesítőit, április 8-9.-e között tanul-
mány kirándulásra vitték az Ars Electronica Centerbe. Ezen a kiállításon új technoló-
giai csodákat és találmányokat mutatnak be. A 3D nyomtatás fortélyai, az építészet, 
orvostudomyán, infrastuktúrális innovációk mellet, a modern kor művész alkotói is 
bemutatták legújabb terveiket és műveiket. 
 A kirándulás reggel 7 órakor kezdődött az iskola előtt. A szokásos papírok és 
formalitások elrendezésével a 12 fős diáksereget a két bérelt kisbuszba terelték. Az 
odavezető úton csendesebbek és álmosak voltunk, így az utazás nyugodtabb volt, 
mint a vizsszaúton. A 7 órás utazás végére, délután megérkeztünk a szállásra, ahol a 
csomagok lepakolása után rögtön elindultunk a városba és a maradék időben a Cen-
terben maradtunk. A 4 emeletből csak a földszinten és az alagsorban volt időnk körül-
nézni. A gyors látogatás alatt is rengeteg dologgal találkoztunk, az egyik kedvencem 
egy koreai fiatalember kisfilmje a modern város és a természet kapcsolatáról, arról 
hogyan képes a természet utat törni magának a betonon, a járdán és utakon. Kevé-

sbé tetszett, vagyis inkább elutasítottam a 2020-ban megépülő Tower felhőkarcoló 
tervét. A tervek szerint majdnem háromszor magasabb lesz, a Burzs Kalifánál, ami 
828 méter magas. A Tower magassága 2,5 kilométer körüli lesz és a kezdeti költsé-
gvetését 1 milliárd amerikai dollárra becsülik. A Dubaiban épülő gigászi épületben 
400 használható szint, különböző kertek lesznek, hogy fellendítsék a turisztikát. 
 Egy emelettel lejjebb az alagsorban megismerkedtünk a Biolaborral, ahol 
növényeket klónoztak, és a bőrünket, ruhánkat és más egyebeket negyvenszeres na-
gyításban láthattunk. A csoport legtöbb tagja a RoboLab teremben kipróbálhatta a 
gerinchez kapcsolódó farkat, ami lekövette az emberi gerinc mozgását. Többen is 
horrorisztikus élményeket élhettek át az Occulus Riftes szemüvegben, amin keresz-

(A szerző illusztrációi)



10 11

3D tehetségműhely szakmai kirándulás 3D tehetségműhely szakmai kirándulás

tül a látvány szédítő és nagyon valóságosnak hat. Egy szemvizsgáló eszközzel pedig 
láthattuk szemünket teljes egészében, valamint a mozgássérült embereknek a 3D 
nyomtató segítségével személyre szabott végtagokat készíthetünk, ami megkön-
nyíti mindennapi életüket. Ide tartozik az agy neuronjaival irányított számítógép is. 
Sajnos nem volt idő az 50 perces begyakorlásra, de nagyon élveztük a kiállítás első 
napját. Ezután a csoport a városban 40 perces sétával elment vacsorázni, majd vissza-
tért a szállóba. A visszaúton a Mária dómba is benéztünk, ahol gyönyörű képeket 
készítettem a belső térről. Este 10-kor volt a takarodó.
A második napon reggel 10-kor nyitott a Center, az elsők között voltunk és a legma-
gasabb emeletről haladtunk szintről-szintre egyre lejjebb. Itt egy érdekes szerkezettel 
is találkoztunk, amit egy fa burkolat vett körbe 4 fém fogantyúval. 4 ember megfogja 
egyik kezével, míg a másikkal a mellette álló embert megérinti és az emberi test dob, 
madár és egyéb hangokat adott ki. Különböző érintésekre különböző emberen más 
más hangot adott ki. Egy új tipusú hanghoz 3-szor kell megkoppintani a felületet 
és folytatódhat a móka. Rengeteg csodás élménnyel lettünk gazdgabbak a 8k Deep 
Space vetítésen, ahol a szemüvegek segítségével egy modern sci-fiben éreztük ma-
gunkat és élveztük a gyönyrű városképeket a hatalmas felbontásban.
Délután kettőkor a nasik és más finomságok bevásárlása után hazaindultuk, ahol 
még a friss élményektől hevesebben szórakoztunk az autóban, ezt felváltotta egy-
egy kis szundítás. Körübelül 5 és 6 óra között búcsúzott el mindenki az iskolánál. 
Ezzel véget is ért a kétnapos tanulmányi kirándulásunk Linzbe.

Élménybeszámoló 
Barta Robin

 A linzi Ars Electronica múzeumban ren-
geteg számomra új és érdekes dolog volt. Voltak 
szerkezetek, amik megmutatták, hogyan néz ki 
a szemgolyóm, zenélő tárgyak, 3D-s nyomtatók 
stb.. Viszont az én érdeklődésemet legfőképp 
kettő dolog keltette fel. Az egyik egy olyan tech-
nológia volt, amit már elég jól ismertem. Ez volt a 
VR (virtuális valóság). A múzeumban sajnos csak 
egy mobil verziós szemüveg volt, de az is átadja nagyjából az élményt. Lehetett hul-
lámvasutazni, úszni cápákkal, repülni és volt egy horror videó is. 
 A másik az szó szerint egy cicafarok volt... embereknek! Fel kellett csak ven-
ni és a gerincünk mozgása szerint mozgott a cicafarok. A személyes tapasztalatom 
az, hogy ez egy elég érdekes és vicces technológia, ami még nagyon kezdetleges. 
Összességében én nagyon élveztem ezt a kiállítást, sok érdekes dolgot láttam, amit 
ez előtt még soha. Nem bántam meg, hogy elmentem oda, sőt ha tehetném, akkor 
vissza is mennék megint megnézni.



12 13

3D tehetségműhely szakmai kirándulás 3D tehetségműhely szakmai kirándulás

Élménybeszámoló 
Doncsecz Dina

 Ezen a kiállításon kiemelkedő felta-
lálók és művészek mutathatják be interaktív 
műveiket, elgondolásaikat, kisfilmjeiket. A 
helyszínen különböző projekteket láthat-
tunk. Az épület földszintjén a szociológiai 
szemfényvesztők mellett, érdekes szimu-
lációkat is kipróbálhattunk. Első számban az 
ember és a robot észlelése közötti különbsé-
geket néztünk meg. Rámutatott az emberiség 
csodáira és borzalmaira is. A legtöbb nem is 
lenyűgöző, inkább elgondolkodtató volt. “Va-
jon mikor fogják a robotok átvenni az irányí-
tást az emberek felett? Mi a magánszféra a mai 
világban? Mik is vagyunk valójában?” Sok-sok olyan kérdés, amire tudjuk is a választ 
meg nem is. Az alsó szinten tartogatták nekünk a különböző kütyüket. 
 A 3D-s animációs programban elkészített alaprajzok, torz épületek, egy ro-
botfóka, és élő cicafarok,  VR. A 3D figurákat lapon vagyis 2D-sen alkották meg sok 
lapra, hogyha összetesszük őket egy emberszerű lényt alkossanak A robotfókát oly-
an szakemberek fejlesztettek ki, akik beteg gyerekekkel foglalkoznak. Ez a kis robot 
képes megjegyezni 20 ember hangját és különböző módon reagálni rá. Ezen felül a 
simogatatásra érzékeny, pislog, nyüszít, csóválja a farkát. Felmérések szerint azok a 
gyerekek, akik ezzel a játékkal játszottak, hamarabb gyógyultak meg. A macskafarok 
egy koreai feltaláló fejlesztése. Nincs erről több mindent mondanom, unatkozhatott. 
Ezt a szerkezetet a hátunkra csatolva úgy tudjuk mozgatni, mint egy igazi farkat. Visz-
ont nem agyhullámokkal. A macskafaroknak álcázott öv, érzékeli a gerincünk állását, 
így a gépezet tudni fogja, hogy merre döljön az a farok. 
 A Virtual Reality headset, vagyis Virtuális Valóságot előidéző szemüveg 
röviden VR. Fejünkre téve olyan, mintha egy 
távcsőből néznénk messzebre csak ez a vir-
tuális világba vezet el minket. Érzékeli a sze-
müveg  mozgását, így az aktuális videóban 
360 fokban körbe tudunk nézni. Horror já-
tékok nem ajánlottak, mi kipróbáltuk. Elég 
ijesztő volt. 
 Kreatív részlegükön saját magunk is 
belecseppenhettünk egy 3D tervező világá-
ba. Az ott dolgozók bemutatták nekünk a lézeres, pontosabb kivágást, 3D nyomta-
tást, 3D rajzolást. Elsőre nem is hinnénk, de az orvostudomány komolyan részt vesz 
ebben a kutatásban. A fogorvosok 3D nyom- tatóval készítenek műfogsorokat, az 
ortopédusok pedig művégtagokat. 

A mellette lévő Laborban biológiai tanulmányokat végezhettünk úgy mint, mikrosz-
kóp kipróbálása a karunkon, vagy egy növény klónozása. Egyszerűbb, mint azt hin-
nénk, bár nem tudjuk hogyan kell. 

Az első emeleten a meteorológiával foglalkozó feltalálók mutatták be műveiket. 
Például az antigravitációt teremtő kisdobozt, finom szeleket érzékelő stílusos tár-    
gyacskát, japán benti szélcsengőt. A kisdoboz sok apró fehér hungarocel darabot tar-
talmazott, mely olyan rezgéseket adott ki, amitől a hungarocel darabok fent marad-
tak a levegőben. A stílusos tárgyaink, fogalmam sincs miből készültek, de valamilyen 
érzékelők képesek érzékelni a szél erősségét, menetét, melyet egy kivetítőn láthat-
tunk. A japán házak ismertek külső vastag falairól és a belső rizspapír vastagságú 
falairól. A szélcsengő nagyon fontos a kultúrájukhoz ám nem tudják mindig meghal-
lani. Egy kinti hangtalan érzékelőhöz bárhogy hozzáér a szél a bentivel összekötve 
szélcsengő hangot fog kiadni, mely nem túl hangos. Ám ez a szerkezet nem csak a 
szelet de még az esőt és a napot is képes érzékelni, ekkor másképp cseng.  
Sokakban legbelül bennünk ragadt a gyermek. A második emelet teljesen erre épült 
felt. Gyerekeknek is feltalálnak különféle játékokat. Logikai játékok, zenélős játékok 
stb. A legtöbb játékot csoportosan lehet aktiválni ezzel növelik a gyermek önbi-
zalmát és a helyes társadalmi beilleszkedés lehetőségét. 
Egy zenés játék a testünkön vezető idegen át működik. Ha 
megérintjük saját tenyerünket nem fog rá reagálni, mert az 
agyunk tudja, hogy az a mi kezünk. Ezért logikusan, ha más 
érinti meg a kezünket reagálunk rá, csak úgy mint az egyik 
játék. Ha az egyik személy ráköti magát erre a  gépezetre és 
megfogja a másik kezét tovább tudja adni azokat a hullámo-
kat, amiket neki küld a gép, így ha a megadott billentyűzetre 
ráüt az zenélni fog. Furulya nyálas belső nél-kül? Lehetség-
es! A furulyán lévő érzékelők nyomásra adják ki a hangokat 
fújás nélkül.  A nap végén egy 30 perces filmet néztünk meg 
egy 8K-s kijelzőn 3D-ben. Már ez a bemutató egymagában 
nagy élmény volt! 



14 15

3D tehetségműhely szakmai kirándulás 3D tehetségműhely szakmai kirándulás

Élménybeszámoló 
Hábel Eszter

1. nap
 Nagyon korán kellett kelni. 7:30-kor indultunk két kis busszal. Külön a          
lányok, külön a fiúk. Egyik kisbuszt az Igazgató úr a másikat Jutka néni vezette. Az út 
maga jól telt csak hosszú volt... nagyon, nagyon hosszú. 6 órát utaztunk mire elértünk 
a hotelbe. A hotel szoba elég rossz volt. Pici volt 4 lányra. 
 Miután elfoglaltuk a szobákat és kicsomagoltunk, elindultunk városnézésre. 
Csodaszép hely. Igaz az idő elég rossz volt, de az emberek nagyon kedvesek. 1,5 órát 
sétáltunk, utána elmentünk egy múzeumba. A múzeum is baromi jó volt. Kedven-
cem az volt, amikor a robot fókát lehetett simogatni meg amikor 3D-ben lehetett               
nyomtatni. 

 Sajnos elég keveset voltunk a múzeumban mert már záróra volt. Elindul-
tunk vissza-felé. Aki akart elmehetett boltba vagy kajálni. Egy órát kaptunk utána 
visszaindultunk a szállásra. A hotelbe vezető úton bementünk még egy ottani tem-
plomba. Nekem az nem tetszett, bár vicces volt mert egy öreg néni keresztet vetett 
rám. Miután visszaértünk a hotelbe, volt egy rövidke megbeszélés, majd este 10-ig 
elengedtek minket. Este 10 után takarodó volt.
2. nap
 Reggel 7-kor keltettek minket. Az aulában találkoztunk a többiekkel, majd 
megreggeliztünk. Reggeli után volt egy 5 percünk összecsomagolni, aztán vissza-
mentünk a múzeumba, bár most busszal. A múzeum előtt volt még 45 percünk 
vásárlásra. A múzeumba 1:30-ig maradtunk. Végignéztük a maradékot, amit előző 
nap kihagytunk, illetve beültünk egy fél órás 3D-s kisfilmre. 
 Miután vége lett visszamentünk a buszokhoz és elindultunk haza. A busz-
ban megkajáltunk illetve még kétszer meg álltunk egy-egy benzinkútnál. Este 7-re 
értünk haza. Elköszöntünk és mindenki ment haza.

Élménybeszámoló 
Szilvási Noémi

 Mikor elindultunk 
a kisbuszokkal láttam előre, 
hogy milyen hosszú és unal-
mas lesz az út. Egy ideig el-
beszélgettünk majd mindenki 
elkezdett zenét hallgatni. 
Akármennyire is unalmas volt, 
de mégis szép tájak vettek 
körül minket. Mikor megérkez-
tünk a szállodába mindenki 
megkönnyebült bár nem sok 
időnk volt élvezni a pihenést, 
mert mentünk a kiállításra. An-
nak ellenére, hogy esett az eső mégis jó volt sétálni. Mikor megérkeztünk mindenki 
kiváncsi volt, hogy mi fog minket bent várni. Aztán mikor megérkeztünk az első           
teremben mindenki kiváncsian nézte a dolgokat. Jöttek az egyre izgalmasabb és 
jobb dolgok. Nekem az a terem tetszett a legjobban ahol az a cuki fóka robot és a 
virtuális valóság volt. Annyira tetszett mindenkinek ez a terem, hogy az első nap csak 
ennyit tudtunk megnézni a zárás miatt. Utána kaptunk egy kis szabad teret, amikor 
mindenki élvezhette a város környező boltjait. Majd közösen visszatértünk a szál-
lodába, egy óra pihenés után összeültünk beszélgetni. Amikor végeztünk mindenki 
felment a szobájába vagy folytatták máshol a beszélgetést. Másnap már 8-kor ta-
lálkoztunk a reggeli miatt és vittük a cuccainkat is. Nagyon tetszett, hogy választékos 
volt a reggeli. A reggeli után utunkat vettük a kiállítás felé de előtte elengedtek min-
ket kicsit vásárolni, a múzeumnál találkoztunk és folytattuk az érdekesen jó kiállítást. 
Mielőtt eljöttünk volna megnéztünk egy 8k-s filmet, aminek először nem éreztem 
a 3D-s hatását. Aztán volt 
egy síelős rész aminél kicsit 
rosszul is lettem. Miután ez 
is megvolt utoljára még el-
mentünk közösen vásárolni 
az útra. Mikor elidultunk 
visszafele már min- denki elf-
áradt, néhányan már anny-
ira, hogy megzakkantak (jó 
értelemben). Mindenki aludt 
és várta, hogy mikor leszünk 
újra Pesten. Mikor beértünk 
mindenki megkönnyebült, 
hogy lassan vége ennek a 
hosszú útnak.
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Élménybeszámoló 
Barta Valentin

Nekem személy szerint nagyon tetszett a kirándulás Linzben.
Egyedül az út oda és vissza nem tetszett, mert hosszú, unalmas és fárasztó volt, de 
megérte kivárni az utat.
Mikor megérkeztünk a szállóba, lepakoltuk a holmiainkat, majd elindultunk a kiállí-
tásra a borús időben.
Helyszínre megérkezve egy matricát ragasztottunk magunkra (az volt a jegy), majd 
lesétáltunk egy emeletet, ahol sok érdekes dolog volt. 
Igazából sok dolgot nem értettem, azaz majdnem mindent, de volt pár dolog ami 
kifejezetten tetszett, ilyen pl.: a robotfóka, VR szemüveg, a “hátul farok” és a hang-
szoba ahol a plafonról lelógó kábeleket összekötöttünk egy hangszóróval ami 
különböző hangokat adott ki.
Nem voltunk nagyon sokáig a kiállításon, mivel későn érkeztünk és hamar zárt a 
kiállítás.
Egy óra vásárlás után visszamentünk a szállóba ahol fáradtan lepihentünk.
Estefelé átjárkáltunk a másikhoz és egy kicsit zajongtunk, ezért nem is egyszer szól-
tak ránk, de megérte, mert jót szórakoztunk.
Másnap reggel nehezen felkelve, felöltözve elindultunk vissza a kiállításra, ahol egy 
3D-s műsoron vettünk részt, amit szintén élveztem.
Miután bejártuk az utolsó 2 emeletet is elindultunk kisbusszal haza,  Magyaror-
szágra.
Nagyon tetszett ez a kirándulás, sok élményben volt részem és sok SÁRGA BUSZBAN 
is.

A kiállításon készült képek
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