Fedezd fel EUrópát! – videó pályázat 2015
2015 szeptemberében egy kedves ismerősöm osztotta meg a Facebookon a videó
pályázat felhívását. A feladat az volt, hogy mutassuk be a lakóhelyünk európai uniós
támogatással megvalósult fejlesztéseit egy rövidfilmben. Minden megyéből a legjobb
pályázatot benyújtó két csapat nyerhetett osztályának egy fővárosi kirándulást, az országos
nyertes pedig csoportos strasbourgi utat. Rögtön eszembe jutott két osztálytársam, Balla
György és Szilágyi Ádám, akik azelőtt már forgattak kisfilmeket nem kevés sikerrel, és
érdekelte őket egy újabb forgatás. Lakatosné Tóth Ildikó és Verdes-Sepely Orsolya tanárnők
vállalták a kapcsolattartó és mentori szerepeket. Kis csapatunk elkezdte összeállítani a
forgatókönyvet, miután megfelelő számú szereplő jelentkezett az osztályunkból.
Egy október végi vasárnapon kezdtünk forgatni. Akkoriban hetekig ködös, esős volt az
idő, de mindenkire számíthattunk, aki előzőleg megígérte, hogy segít. A barátságtalan időjárás
nem kedvezett nekünk, ennek ellenére a film nagyobb részének nyersanyaga már
rendelkezésünkre állt. Néhány nap múlva befejeztük a kültéri forgatást, és Szilágyi Peti, aki
addig is tevékenyen részt vett a munkában, rövidesen elkészítette a videó vágott változatát,
és szinkronba hozta a narrációmmal. Az elkészült filmet egy motivációs levél kíséretében
elküldtük a Hajdú-Bihar Megyei Europe Direct Tájékoztató Központnak.
December elején értesítettek, hogy a megyéből iskolánk másik csapatával együtt mi
nyertük meg a budapesti kirándulást. Március 23-án reggel indultunk a fővárosba, ahol
látogatást tettünk az állatkertben, és ebéd után részt vettünk egy érdekes vetélkedőn az
Európai Unió Házában. Még azon a napon ellátogattunk az Országházba is. Az esti szállásunk
a Városliget szélén egy kellemes hostelben volt, ahonnan másnap délelőtt a csillebérci erdőbe
mentünk lézerharcolni, míg néhányan más programot választottak.
Mindannyian egyetértünk abban, hogy minden nehézség ellenére megérte elkészíteni a
kisfilmet, hiszen nagyszerű élményt nyújtott az utolsó gimnáziumi osztálykirándulásunk és az
előzetes ötletelés, forgatás is.
Joó László 12. C
A link a kisfilmhez, amivel megnyertük a Fedezd fel EUrópát! – videó pályázaton az
osztálykirándulást :
https://youtu.be/QWffHGckUOM

