22. Nemzetközi Építész Diákkonferencia
2016. április 8-10.

Vácon rendezték ebben az évben a diákkonferenciát. A 3 napos
programon 5 tanuló és két tanár vett részt az iskolánkból. Fecske
László, Pusztai Csaba, Fülöp Krisztián, magasépítő technikus, Petró
Dániel és Zsiga Gergő, szakközépiskolás tanulók, László Tamásné és
Szűcs Zsuzsanna tanárnők kíséretével. Pénteken reggel indultunk a
Nyugati pályaudvarról, és 10 óra körül értünk a váci vasútállomásra,
ahonnan autóval vittek minket a kollégiumba ahol az elkövetkező
napokban laktunk. Az építész diákkonferenciáknak mindig van egy
témája, amire tablót lehet készíteni. Most a „Vasútállomások,
pályaudvarok” témára, mi a Budaörsi és a Gyáli vasútállomást
készítettük el egy-egy tablón.

Első nap

a Madách Imre Művelődési Központban kezdődött egy

ünnepélyes megnyitóval. Ezután a helyi iskolák diákjai tartottak
nekünk egy hosszú, de nagyon részletes városjáró kör utat. Láttuk a
váci Dóm-ot, a püspöki rezidenciát, diadalívet, Konstantin teret és
még sok érdekességet, például a „Fehér templom” múmiáit.
Rengeteg olyan helyen jártunk ahova egy átlagos ember be se jutna.
Mikor a lenyűgöző sétának vége lett, egy gyors pihenő és étkezés
után a Váci Dunakanyar Színházban néztük meg a „Megadom
magam” című előadást, amiben a Quimby zenekar zenéit dolgozták
fel egy az emberi kapcsolatokra jellemző, néha humoros mégis egy
drámai végű zenés művé.

Második nap

ébredés után megreggelizve hajóval indultunk egy

szakmai kirándulásra. Nagybörzsönyben a tájházat néztük meg ahol

érdekes információkat kaptunk az akkori emberek életéről és a házak
felépítéséről. Meglátogattuk a bányász templomot, ez után a
vízimalmot, ami koránál és méreténél fogva nagyon érdekes volt.
Átmentünk a Duna másik oldalára, ahol a Visegrádi várat néztük meg
részletes történelmi bemutatással. Mikor leértünk a fellegvárból,
átmentünk a királyi palotába, ahol szintén rengeteg érdekes
információval gazdagodtunk. Rövid pihenőt követően a bátrak
átkeltek a Duna alatt a közmű alagútban, ami hatalmas élmény volt.
Ez szintén egy olyan hely volt, ahova nem mindenki juthat el. A sok
színes élmény után visszatértünk a kollégiumba, és ott egy zenés
táncos estével leptek meg bennünket, diákokat, a tanáraink meg egy
érdekes szakmai beszélgetésen vettek részt a többi tanárral.

Utolsó nap reggeli után a Madách István Művelődési Központban
elsőként a tablókból összeállított kiállítást néztük meg. Kíváncsisággal
néztük a többi tanuló igényes munkáját. Nagyon változatos
megoldásokat láttunk. Ezt követően egy helyismereti versenyen
vettünk részt az elmúlt napok látnivalóiból. A verseny után egy
divatbemutatóval leptek meg minket. A záró rendezvényen rövid
köszöntő után díjazni kezdték a sok tablót és a Porta Speziosa
pályázatának egyéb munkáit. Örömünkre, a gyáli tabló különdíjat
kapott. A rendezvény végén mindenkit vendégül láttak a Forte
étteremben egy finom záró ebédre. 14 órakor kivittek minket a vasút
állomásra és indultunk haza. A vonaton még megbeszéltük, hogy jó
volt itt lenni a sűrű programon, és hogy, mennyi minden érdekes
dolgot láttunk és hallottunk.
Zsiga Gergő
10 A oszt. tanuló

