
	



„ÖZÖNVÍZ	ÉS	KÖRHINTA”	BUSHO	SPOT‐	ÉS	PLAKÁTVERSENY	2013	
Tehát	 az	 úgy	 kezdődött,	 hogy	 a	 Primanima	 fesztiválon	
aszongya	 a	 Balázs	 Zoli	 Nagyváradról,	 aki	 a	 Partiumi	
Keresztény	 Egyetem	 Képzőművészeti	 Tanszékének	 a	
valamilye,	hogy	micsoda	dolog	az,	hogy	idén	elmaradt	a	téli	
workshop,	 amit	 szépen	 bejárattunk	 a	 korábbi	 években	 és	
most	meg	 annyi???	Most	 egyeztettünk	 skype‐on	 is,	 hogy	 a	
tavaszi	szünet	már	nem	jó	neki,	viszont	február	10‐17‐ig	is	
szünet	 van	 és	 újra	 rendelkezésre	 állna	 az	 Egyetemen	 a	
labor	 és	 a	 szállás	 is	 15	 fő	 részére,	 ennek	 legutóbb	 a	 felét	

delegáltuk	itthonról,	a	többiek	otthonról	jöttek		Ráadásul	Zoli	lelkesedése	a	hangstúdiót	mérnököstül	
is	 bevonná	 a	 munkába!	 Nincs	 mese,	 erre	 rá	 kell	 startolni!	 Bindics	 Gáborral	 történt	
telefonbeszélgetésünk	 alkalmával	 végérvényesen	 kiderült,	 hogy	 az	 életREklámos	 szlovákokkal	 nem	
bírunk,	tehát	az	általunk	elképzeltek	ellenére	az	idő	vasfogával	sajnos	nem	fogunk	egyről	a	kettőre	jutni	
velük	 kapcsolatban,	 ezért	 aztán	 felmerült	 a	 gondolat:	 Ha	 csinálni	 akarjuk	 ezt	 a	 téli	 balhét	 is	 tovább,	
akkor	 csináljuk	 szólóban,	 persze	 nemzetközileg	 meghirdetve!	 Amennyiben	 elfelejtjük	 az	 életREklám	
elnevezést,	 úgy	 találjunk	 ki	 valami	 újat,	 bár	 legegyszerűbb	 azt	 hiszem,	 ha	 a	 BuShohoz	 kapcsoljuk	 az	
eseményt	 és	 simán	 spotversenynek	 hívjuk	 2	 kategóriában:	 30mp	 és	 1	 perc,	 melyhez	 csatoljunk	 egy	
plakátversenyt	is…	Ebben	az	esetben	ki	kell	találni	a	jövő	évi	tematikát,	eddig	ezeket	kreáltuk	Rimóval:	
ELMARADT	A	VILÁGVÉGE,	IRÁNY	A	VIDÁMPARK!	
BUSHO2013:	VIDÁMPARKOLÓ	
KÖRHINTA	
FILM	IS,	RÖVID	IS,	APOKALIPSZ	IS!	
Másik	téma	Balázs	Zoli	ötlete	alapján	a	globális	felmelegedésre	reagálva:	
APOKALIPSZIS	UTÁN,	ÖZÖNVÍZ	ELŐTT!	
ELMARADT	A	VILÁGVÉGE,	DE	ÉRKEZIK	AZ	ÖZÖNVÍZ!	
MOME‐n	 Szirtes	 Jánossal	 is	 beszéltem,	 ő	 nagyon	 örülne,	 ha	 újra	megvalósulhatna	 a	 workshop,	 mert	
nagyon	hasznosnak	és	értékesnek	ítélte,	azonban	Xantus	távozásával	nincs	ötlete,	hogy	ki	venné	kézbe	
az	ügyet	az	SZFE	részéről…	M.	Tóth	Gézával	kellene	beszélni!?	Első	körben	benyújtanám	a	tervezetet	az	
OSIba,	 megkérdezem	 a	 UPC‐t	 és	 a	 Balassit	 meg	 esetleg	 más	 önállóan	 támogató	 intézményt,	 aztán	
csináljunk	egy	költségvetést,	hogy	mi	az	a	minimum	amit	muszáj	összeszedni	a	megvalósításhoz.	Díjak	
egyenlőre	 folyamatban,	 egy	 biztos,	 az	 első	 3	 helyezett	 valamennyi	 kategóriában	 a	 7.	 GomBuSho	 egy	
hetes	összművészeti	nyári	workshopon	történő	térítésmentes	részvételt	nyerhet!	Ez	már	valami!		
Amire	szükségünk	lenne:	
Pénzdíjakra	első	3:	150+100+50	=	300e	HUF	
Partiumi	szakmai	vezetés	Patrovits/	Szabó	Zsuzsa	200e	HUF	
Az	útiköltség	ca.	100	e	HUF	+	étkezés	ca.	100	=	200e	HUF	
Minden	másra,	design,	telefon,	technika,	mozi	stb.	össz	200e	HUF!	
Összesen	tehát	900e	HUF	
Esetleg	 részvételi	 díjat	 kérhetünk	10e	HUF/fő	és	 az	Alapítvány	hozzájárul	100e	 forinttal,	de	 akkor	 is	
marad	 660e	 HUF	 avagy	 mondjuk	 2000	 EUR!	 EHHEZ	 KERESÜNK	 1	 NÉVADÓ	 SZPONZORT	 AZAZ	 1	
FŐTÁMOGATÓT!	 Egyetlen	 kritikus	 pont,	 hogy	 sürgősen	 ki	 kell	 írni,	 ha	 szeretnénk	 valamit,	 tehát	
legkésőbb	jövő	hét	elején	valamikor!	
Írtam	hát	néhány	helyre:	
Gábeli	Tamás	vagyok,	 a	BuSho	Nemzetközi	Rövidfilm	Fesztivál	 igazgatója	és	a	Balassi	 Intézettel	 több	
sikeres	 programot	 bonyolítottunk	 le	 a	 közelmúltban,	 mint	 a	 Duna	 Mozaik	 projekt	 is	 volt,	 mellyel	
kapcsolatban	 jártunk	 Önöknél	 is	 Bukarestben!	 Érdeklődni	 szeretnék,	 hogy	 a	 kizárólag	 megfelelő	
létszámú	 jelentkező	 esetén	 megrendezésre	 kerülő	 mellékelt	 programunkhoz	 tudnák‐e	 támogatni	 a	
magyar	részvevők,	mintegy	9	fő	kiutazását	Nagyváradra?	Előzetes	számításaim	szerint	ez	ca.	100	ezer	
forint!	 Természetesen	 már	 a	 kiírás	 során	 mindenhol	 a	 támogatók	 nevével	 fut	 a	 felhívás,	 tehát	 a	
sajtóban,	weben	és	mindenhol,	a	BuSho	fesztivál	10000	kontaktos	adatbázisán	keresztül	külföldön	 is!	
Az	 elkészült	 alkotásoknak	 külön	 blokkot	 szentelünk	 a	 fesztiválon	 valamint	 külön	 dvd‐n	 eljuttatjuk	
külföldi	fesztiválokra	és	a	youtube	csatornánkra	is!		
Mielőbbi	rövid	válaszát	várva,	köszönettel,	üdvözlettel…		



A	válasz	természetesen	nem	meglepetésre	mindenütt:	NEM	vagy	KÉSŐ	volt!	
Mi	viszont	már	bepörögtünk,	hirtelen	webreform	után	kiment	tehát	a	következő	felhívás:	
	
Újra	spot‐	és	plakátversenyt	hirdetünk,	melynek	során	KÖRHINTA	vagy	ÖZÖNVÍZ	témákban	30	
másodperces	 és	 egyperces	 rövidfilmeket	 valamint	 plakátokat	 várunk.	 Mindenki	 nevezhet	
kortól,	nemtől	és	vallási	hovatartozástól	függetlenül,	tehát	kíváncsiak	vagyunk	véleményetekre	
a	 világ	minden	 szegletéből!	Az	 első	3	helyezett	 valamennyi	kategóriában	 a	7.	GomBuSho	 egy	
hetes	összművészeti	nyári	workshopon	 történő	 térítésmentes	 részvételt	nyerhet!	Valamennyi	
beküldött	alkotást	levetítjük	és	kiállítjuk	a	9.	BuSho	Fesztiválon!	
Kategóriák:		30mp	és	1	perc	+	plakátverseny	
Tematikák:		KÖRHINTA	

ELMARADT	A	VILÁGVÉGE,	IRÁNY	A	VIDÁMPARK!	
BUSHO2013:	VIDÁMPARKOLÓ	

Másik	téma	a	globális	felmelegedésre	reagálva:	
APOKALIPSZIS	UTÁN,	ÖZÖNVÍZ	ELŐTT!	

Nevezési	lap	és	Szabályzat	itt!	
Beküldési	határidő:	2013.	március	15.	
	
ÖZÖNVÍZ	ÉS	KÖRHINTA	
Tragikus	 világvége?	 Komikus	 melodráma?	 Őrült	 körforgás?	 Özönvíz	 és	 körhinta?	 Patrovits	
Tamás	 animációs	 workshopja	 2013.	 február	 10‐17‐én	 a	 nagyváradi	 PKE	 Képzőművészeti	
Tanszékén.	
Az	elmúlt	évek	nagy	szakmai	sikerei	után	tavaly	sajnos	elmaradt	az	a	két	workshop,	melyeket	az	
évek	alatt	az	életREklám	 szlogen	köré	 szervezve	 szépen	bejárattunk,	 idén	viszont	 szeretnénk	
újra	indítani	legalább	az	egyiket!	A	workshopon	való	részvételhez	az	idő	rövidsége	miatt	nagyon	
egyszerűen	küldjetek	egy	mailt	részvételi	szándékotokról	az	entry@busho.hu	címre	egy	rövid	
szinopszist	 és	 bemutatkozót	 személyes	 adataitokkal	 és	 elérhetőségetekkel!	 A	 workshopot	
kizárólag	megfelelő	létszám	esetén	indítjuk	el!	
Workshop:	2013.	február	10‐17.		
Nagyvárad	Partiumi	Keresztény	Egyetem	Képzőművészeti	Tanszék	
Résztvevők	száma:	7	fő	itthonról,	ugyanennyi	Erdélyből	+	2‐2	fő	szakmai	vezető	
Részvételi	 díj:	 20.000,‐	 Ft/fő,	 mely	 tartalmazza	 az	 utazás	 (budapestről),	 szállás,	 étkezés	 és	
szakmai	irányítás	költségeit.	
Szakmai	igazgató:	Patrovits	Tamás,	az	ASIFA	Hungary	vezetője	
Számítógépes	képtervező	és	animációs	programok	(Flash,	 Illustrator,	Photoshop,	After	Effects,	
Anime	 Studio	 Pro)	 ismerete	 előny,	 de	 nem	 kötelező	 feltétel.	 Kedvenc	 rajzaidat,	 grafikáidat	
bemutató	portfoliot	is	beküldheted	(ha	van	ilyen).	
Jelentkezési	határidő:	2013.	február	1.	
	
Az	 esemény	 szervezője	 a	 Gombolyag	 Alapítvány,	 partnerei	 pedig	 ezúttal	 is	 a	 PKE,	 az	 ASIFA	
Hungary,	 a	 Metrion	 Group	 valamint	 a	 Balassi	 Intézet	 és	 a	 BioGroup,	 akik	 támogatásukkal	
lehetővé	 teszik,	 hogy	 hangot	 adjatok	 véleményeteknek.	 Továbbra	 is	 törekszünk	 arra,	 hogy	
alkotásaitok	minél	 több	 fórumon	hozzáférhetőek	 legyenek	majd	 és	a	 végső	döntést	követően	
népszerű	 internetes	 portálokon	 jelenjenek	 meg,	 ahol	 a	 nagyközönség	 ismét	 értékelheti	 a	
beérkezett	 filmeket.	 A	 legjobb	 helyezést	 elért	
filmeket	 elküldjük	 partnerfesztiváljaink	
programjába.	 A	 kiválasztott	 filmek	 felkerülnek	 a	
legjobbakat	tartalmazó	válogatás	dvd‐re.	
	
A	 következő	 oldalon	 jól	 látható	 módon	 aránylag	
hatékonyra	 sikerült	 a	 kampány,	 rengeteg	 helyen	
bukkant	 fel	 a	 felhívásunk	 a	 neten	 és	 a	 nyomtatott	
sajtóban,	 melynek	 következtében,	 a	 meghirdetett	
helyek	teljesen	megteltek	a	workshopon	is: 	



	

	
	



BUSHO	SPOT	AND	POSTER	COMPETITION	2013	
We	 are	 again	 announing	 our	 spot	 and	 poster	 competition	 to	 which	 you	 can	 enter	 with	 30	
seconds	and	one	minute	short	films	and	posters	in	the	categories	of	CAROUSEL	and	FLOOD.	No	
age,	sex	or	religious	restrictions	we	are	curious	about	your	opinion	from	all	over	the	world!	The	
first	 3	 places	 in	 all	 categories,	will	 all	 be	 awarded	 and	 can	 take	 part	 of	 the	 7th	 GomBuSho	
multicultural	one‐week	workshop	in	summer	2013	for	free!	All	pieces	sent	to	us	will	be	shown	
or	exhibited	on	the	9th	BuSho	Festival.	
Categories:		 30	sec	and	1	min	+	poster	
Topics:		 END	OF	THE	WORLD	CANCELLED,	LET’S	GO	TO	THE	THEME	PARK!	
	 	 BUSHO	2013:	THEME	PARKING	
	 	 CAROUSEL	
Other	topic	in	reflection	to	the	global	warming:	
	 	 AFTER	APOCALYPSE,	BEFORE	THE	FLOOD	
Entry	Form	and	Regulations	here.	
Deadline:	15‐March‐2013	
FLOOD	AND	CAROUSEL	
After	previous	years’	 success	of	 the	 two	workshops	we	made	 in	 the	 frame	of	AdvertisingLife,	
unfortunately	weren’t	held	 last	year,	so	we	want	 to	start	 them	over	again,	well	at	 least	one	of	
them.	Due	to	the	short	time	scale,	please	simply	send	an	application	e‐mail	to	entry@busho.hu	
in	order	to	participate	with	a	short	synopsis	and	personal	details	and	contacts.	The	workshop	
will	only	be	held	in	case	of	enough	participants!	
Workshop:	 10‐17	February,	2013.		
Fine	Art	Department	of	Christian	University	of	Oradea,	Partium	
Number	of	participants:	7	from	Hungary,	7	from	Transsylvania	and	2+2	technical	directors	
Entry	fee:	20	000.‐	HUF	/	person	including	the	transfer,	accomodation,	food	and	technics…	
Technical	Director:	Tamás	Patrovits	–	director	of	ASIFA	Hungary	
Deadline	for	entry:	1‐February‐2013	
The	main	organizer	of	 the	event	 is	Gombolyag	Foundation,	partners	are	PKE,	 	ASIFA	Hungary,	
Metrion	Group,	Balassi	Institute	and	BioGroup.	Furthermore	the	entries	that	are	registered,	we	
forward	them	to	BuSho	Festival	and	their	partnerfestivals.	We	still	aspire	for	your	works	to	be	
shown	as	many	forums	as	possible	and	after	the	final	decision	of	the	jury	they	could	be	seen	on	
popular	internet	portals	where	the	public	can	also	value	them.	
	

	
	



FELKÉRTÜK	LEZMŰVEK	DEKADENS	SZABADKÉZ	BARÁTUNKAT,	HOGY	LEGYEN	SZÍVES	ÉS	
ÖNTSÖN	FORMÁBA	EGY	INSPIRÁCIÓS	ESSZÉT	ÉS	HÁT	NEM	KELLETT	CSALÓDNUNK:	

	
KÖRHINTA	ÉS	ÖZÖNVÍZ		
A	körhinta	bátor	és	őszinte.	Mert	hogyan	is	tudna	hazugul	pörögni?		

A	pörgés	mindig	őszinte.	Akár	özönvíz	van,	akár	nincs,	bár	a	mi	
körhintánk	50	méterig	özönvízálló.	Pedig	az	özönvíz	olyan,	mint	a	royal	
flush	–	mindent	visz.	Körhintát	is.	Az	én	özönvizemből	egy	csupasz	
körhinta	emelkedik	ki,	amire	néhány	félkegyelmű	kapaszkodott	fel.	Noé	
már	nincs	sehol,	csak	egy	mogorva	öregember,	egy	ordító	yuppie	és	két	
megszeppent	birka.	Talán	a	birkák	majd	túlélik	az	egészet.	Birka.	Bárka.	

Az	özönvíz	előtt	semmi	sem	utalt	a	bajra,	pedig	elmúlt	2012,	az	
újabb	világvége	is.	Nyár	volt.	Nagy	pelyhekben	hózongott	a	forró	járdán	
a	pán‐ázsiai	naciorock,	csurig	lett	a	Körút	vele.	Eltörte	a	kezét	a	
lottósnéni,	nőkora	óta	magában	hordozta	a	szerencsétlenséget,	a	kár	
karmáját,	a	baj	báját	és	most	tényleg	meg	is	nyomta	a	kedvezőtlen	
csillagzat.	De	ő	volt	az	első	nő,	aki	élőben	látta	a	Népek	Körhintáját.	
Egyetlen	napig	állt,	százan	pörögtek	rajta,	eszelősen	vigyorogva.	

Mindenki	sikítozott	rajta.	Nem	örömében,	de	sikítozott.	
A	lottósnéni	minden	hagyományos	gyalogosnak	elmesélte.	Mert	minden	mese	multivitamin	az	

asztráltestnek.	Lottós	kezével	átadta	a	lottóblokkot	egy	puha	képű	nőnek.	Elmesélte	neki,	ki	miatt	lesz	
az	özönvíz:	„igazi	augusztus	volt,	fontos	nyár.	Ugyanitt	álltam,	ugyanitt‐e,	amikor	belépett	egy	vörösen	
komolydad	alakzat.	Ördög	volt	az,	én	mondom.	Megláttam,	amint	a	kirakatüvegben	hegyezi	a	szarvát.”		

Odafordult	egy	élő	nő,	kívánatos	vádlival,	kecses	derékkal	és	így	szólt:	„jaj,	lottósnéni,	már	
megint	teccik	az	embereket	ijesztgetni	ezzel	az	eljövő	özönvízzel.	Tessék	elhinni,	hogy	nem	lesz	olyan.	
Tudja,	mi	lesz?	Egy	gépi	ötös	meg	két	Csapd	le	csacsis	kaparós	sorsjegy	lesz.	

Bejött	a	Lajos.	Kicsírázott	a	cél.	Odamegy	a	szebbik	nőhöz,	próbálja	behódítani	szépszóval:	
„Kisasszony!	Nem	sírok	én,	csak	maga	akkora	gyönyörűség,	hogy	egyszerűen	a	szememen	keresztül	
élvezem”	Erre	ez	a	vádlis	nő	csak	annyit	reagált,	hogy:	„bácsi,	kérem,	attól	hogy	beesel	a	vízbe	és	kiúszol	
a	partra,	még	nem	vagy	darnyitamás”	‐	de	senki	nem	értette,	mire	célzott	ezzel…	Lajos	meg	eloldalgott	
gondolkodni.		

Lajos	rájött,	hogy	beszélgetni	akar,	odalép	a	lottósnénihez,	akinek	már	beszélgetni	muszájlott	
vele:	„A	pénz	egy	gyönyörű	szitokszó	a	mai	világban	–	mondta	Lajos.	–	Tudja,	én	ismertem	a	Misi	bát.	
Még	az	aluljárós	időkből,	rám	nézett	azzal	a	konok,	agyvérzéses	mosolyával,	majd	felolvasott	nekem	a	
legújabbjából	pár	gerincferdüléses	mondatot,	amit	maga	adott	ki	SK,	és	a	Blaha	aluljáróban	terjesztette	
személyesen.	Azt	mondta,	hogy:	„Könyvet	vegyeneeeek:	titok,	ármány,	világmegmondás,	polgárasztás!	
Özönvizet	vegyenek!”	Ő	is	hitt	az	eljövendő	özönvízben.	Lottósnéni,	aranybogár,	gyere	mán	el	egyszer	
velünk	sörözni,	mert	kell	valaki,	aki	vigyáz	a	kabátokra,	amíg	mi	kint	bagózunk”.		
Szó	volt	róla,	hogy	2012	népszerűsége	miatt	idén	újra	megismétlik	a	tavalyi	évet,	és	Szilveszter	éjfél	
2013	helyett	újra	2012‐be	fordult	volna.	De	leszavazták.	Láthatatlanul	és	lustán	távozott	az	óév,	mint	
kikosarazott	kiskamaszból	a	sértett	előváladék.	Csend	van	a	lottósnál.	Nem	sokáig.	Valaki	azt	kiáltja:	
„Jégmozi,	mínuszos	filmek”	mire	fény‐nyár	önti	el	mindenki	belsejét.	A	lottósnéniét	nem.	Túl	van	már	
ezen.	A	lottósnéni	a	rutinstressz	végett	sokat	szalonnászik,	a	végén	még	beledagad	a	lottósfülkébe,	de	
mit	tegyen,	ha	szereti?	

Nagy	volt	az	özönvíz‐tudatlanság.	Lajos	és	a	lottósnéni	együttes	erővel	látták	el	a	sötét	
területeket.	A	Hősök	szikrázott,	a	Kálvin	fényben	örvendezett,	a	Deák	meg?	Ki	sem	látszott!	Az	IKEA	
sem	volt	ilyen	fényes	még	sosem:	rattantálon	narancsgúla,	rómairoló	7600‐ért.	
Ingyen	a	kávé,	de	fizetős	az	IKEA‐pita.	Gondtalan	az	élet	a	játszósarokban	is,	ott	egy	nagykislány,	ni,	
kapkod	rajta,	már	pengeti	is	a	zsetonokat	a	pink	dodgemhez.	Hipermarkethez	szokott	szájában	kólává	
fantásodott	a	sprite.	Felhívott	valakit,	panaszkodott,	zsírosan	gyötörte	mutáló,	mázsás	hangszálait,	
arról,	hogy	a	féltékeny	Zsolti	feltörte	a	fészbuklapját	és	csibészkedett	rajta...	Zajlott	az	élet.	
Ekkor	érték	el	az	első	hullámok	a	Börzsöny	partjait.	Ekkor	indult	el	a	Népek	Körhintája	is.	
	

Rimóczi	László	2013‐01‐22	



	



WORKSHOP	REAKCIÓK	
	
	

	
	

Remélem, hogy a szombati búcsúestünk után mindenki elégedetten, biztonságban, józanul, békésen, 
kipihenve, elfáradva, elcsigázva, szétpingvinesedve stb.(megfelelő aláhúzandó) hazaérkezett. 
Még egyszer egyeztessünk majd a filmetűdök végére kiírandó szövegekről, logókról, ezeket Balázs Zolival és 
Gábeli Tamással összerakjuk, majd hamarosan megkapjátok őket. Március 15-ig van még idő, sikeres  
befejezést kívánok a munkákhoz! üdv, Patro	
 

A workshopon nagyon jól éreztem magam, sok új tudást, tapasztalatot gyűjtöttem az 
animációval kapcsolatban. Patrovits Tamás és Balázs Zoltán szakmai vezetésével nemcsak a 
digitális animációkészítést, de különböző analóg technikákat is megismerhettünk, nem 
utolsósorban pedig betekintést nyertünk a Partium Egyetem Képzőművészeti Tanszékének 
munkájába is. Köszönet érte. Ennél rögtönebb nem tudtam írni, bocs:-) Mester Ákos 
	

A workshop nagyon klassz volt. A társasággal is minden rendben volt. Néhányukat Patro már ismerte a 
Filmtettről. A pécsi srác is nagyon kúl volt, gyakorlatilag az összes holmiját magával hozta, mintha valami 
világ körüli útra indult volna. :) Volt néhány animációs szempontból kezdő figura, de szerintem a többség már 
alapból is nagyon ügyes volt. Készült 1-2 klassz animáció, de gyakorlatilag minden munkát folytatni kell még 
otthon. Én személy szerint sokat tanultam Flashből és kicsit ismerkedtem más szoftverekkel is. Többek közt 
ezért szeretem ezeket a workshopokat. Nadeviszont közben megismerkedtünk a környék bor-, és 
pálinkakultúrájával is. Balázs Zolinál jól bepálinkáztunk valamelyik reggel, ami igen finom volt, Tőkés 
püspök úrnak is a kedvence. Viszont a Nova bor nekem egy kicsit a szekszárdi fajták után bizarrnak tűnt. De 
nyalogattunk még körtepáleszt Kovács Ilditől és Ákos, meg jómagam is vittünk kevéske hazait. Elfogyott. 
Kollektív kocsmázás rögtön az első napon volt a Moszkvában, az utolsón meg batyusbulit csináltunk az 
egyetemen. Na, ez igen jó hangulatú volt. Majd látsz róla fotókat. Patro még talán a gőzfürdős élményeiről is 
tudna mesélni, de ezt én kihagytam, mint utólag kiderült jól is tettem, mert a szaunában tulajdonképpen csak 
nagykabátban lehettet kibírni. Az úton is minden rendben volt, bár odafelé hólatyakosak voltak az utak 
(láttunk is néhány szalagkorlátra felmászott gépjárművet) de így is simán odaértünk időre. A kaja egyszerű 
volt (a vegás nem volt valami ötletgazdag) de jóllakatós. Egy biztos; céklát most egy évig nem eszek. Az 
egyik éjszaka 10 percenként szaladnom kellet, de ezt a gyalult töklevesnek tudom be, amihez nemigen szokott 
a gyomrom. A többi meg majd, ha eszembe jut... Köszi neked is a lehetőséget, remélem, a 
filmecskével valamit viszonzok majd. ;) Üdv: Weisz Béla 



Én is részt vettem a workshopon, örülök, hogy megtettem, rendkívül hasznos volt, a tavaly a sepsibesenyői 
Filmtett tábor animációs csoportjában belekóstolhattam az animáció-készítés misztériumába (Patró volt a 
workshop egyik irányítója), de még nem volt teljesen világos ennek a folyamatnak minden kis része, a 
nagyváradi workshopnak köszönhetően minél inkább kezdem átlátni a Flash működési alapelvét és ez nagy-
nagy örömmel tölt el :-). Jó volt ott lenni, habár lelkiismeret furdalásom volt gyakran, hogy miért nem ülök 
hajnalig, hogy minél többet dolgozhassak, de bízok abban, hogy március 15-ig elkészülök vele. Nagyon 
köszönöm, hogy ott lehettem! Üdv. Bács Ildikó.  

   	

Nos, én azzal kezdeném levelemet, hogy szép volt, jó volt, de kár, hogy ilyen rövid volt. :)	
Az egész hét folyamán jó volt a munkafolyamat, a légkör, élvezetes volt egy ilyen 
társaságban dolgozni. A témaválasztás is tetszett, jó dolgokat lehetett belőle kihozni. 
Azért is sajnálom, hogy rövid volt, mert annyira nem tudtunk megismerkedni egymással, 
leginkább csak az animációkkal foglalkoztunk (ami természetesen nem baj, mert az 
animáció készítés volt a lényeg), de azért ezt egy kicsit hiányoltam. Az első este, amikor 
elmentünk sörözni, kicsit még feszült volt a hangulat, az ismerkedés nehezebben ment. 
Az utolsó este, volt a legjobb, amikor el tudtunk lazulni, jókat beszélgettünk, nevettünk 
együtt. Minden esetre jó élmény volt, máskor is szívesen részt veszek / vennék egy ilyen, 
vagy hasonló workshopon. :) Üdv.: Kónya Kincső 
	

Úgy gondolom összességében sikeresnek mondható a workshop, gratulálok a résztvevőknek, 
Patronak meg más implikált személyeknek. Jó lenne tovább gondolni közös ügyünket, a Patroval 
való beszélgetések során felmerült a helyszínváltoztatás lehetősége. Javaslatom a Nyugati 
érchegységben Aranyos településen található panzió (Pensiunea Cota 1000 Arieseni). 
Természetesen ez más anyagi költségekkel jár majd, de ha időben elkezdjük keresni a forrásokat 
szerintem megoldható. Üdv mindenkinek, Balázs Zoli 
	

Én  is mindenképp  sikeresnek mondanám  a múlt  hetet! Nekem  újdonság  volt megismerkedni  azzal,  hogy 
megmozognak  a  rajzfiguráim, mivel  eddig  egyáltalán  nem  próbálkoztam  animálással.  Kicsit  nehezebben 
ment a program megismerése, de Patro sokat segített. Hm..mi nem volt? ..Reggeli :D azt sokszor hiányoltuk, 
főleg a fiúk, de a hét vége fele rájöttünk, hogy ha későn fekszünk, és tovább alszunk  módszert alkalmazzuk, 
akkor mire megébredünk, mehetünk is ebédelni.:) Jó volt a társaság is. J. Edina 
 

Mindenkepp szeretnek egy par szot szolni a mult hetrol. Mindenekelott szeretnem megkoszonni, hogy reszt 
vehettem. Rengeteg dolgot tanultam, ahhoz, hogy el is tudjam kepzelni, hogyan is lesz par rajzbol igazi 
animacio, egy egesz uj vilag. Bar nagy dolgot nem tudtam alkotni, de mindenkeppen felvillanyozva es 
alkotasra keszen erkeztem haza. S talan ez is a legnagyobb dolog, amit ertekelni tudok, hogy ezt a 
gondolkodasi modot sikerult bizonyos szinten elsajatitani, s ebbol kiindulva tudok tovabb haladni. A jo 
hangulat miatt a tarsasag a felelos, oket kell okolni emiatt, meg talan a konyhas neniket :). Megegyszer 
koszonok mindent,s varom a kovetkezo hasonlo jellegu rendezvenyt ! Tisztelettel, Fekete Lajos. 
	

Bocsánat, kicsit odáztam a dolgot, aztán csak-csak elmaradt az írás... De most azzal az 
elhatározással ültem le, hogy végre javítok a hibámon :D 
Szóval workshop... mindenek előtt nagy élmény, remek társaság, remek szakmai 
segítség. Az egyetem adottságai, a kollégiumi szállás mind tök jó volt, arról nem is 
beszélve, hogy Nagyvárad egyébként nagyszerű hely. (Persze említhetnénk, hogy a 
menzán gyerekadagokat mérnek, de melyik menzán nincs így? Különben meg a 
konyhás néniknek kifogyhatatlan repeta-tartalékuk volt, szóval soha senki nem maradt 
éhes.) A hét alatt talán barátságok is születtek, de szakmai együttműködési 
lehetőségek is felmerültek ilyen-olyan vonatkozásban, szóval egy meghatározó, 
kifizetődő, felülmúlhatatlan, nagyon fárasztó, érdekes és jó hangulatú hét volt. 
(csináltunk csoportképet a búcsú bulin, csatolva küldöm) Niedetzky Dávid /Nyüzsi/ 



A workshop az meg nagyon jó volt. Tényleg sikerült elérnem azt amilyen céllal indultam: 
Megtanulni a Flash-et. :) - habár igaz, hogy más animációs programokkal ezt megelőzően 
sokat dolgoztam, de hiányát éreztem az Adobe Flash tudásának. Így ezen a workshop 
keretein belül, volt időm is rá, más dolog nem volt, a szakma legjobbjaitól kérhettem 
tanácsokat. Nekem nagyon megérte ez a workshop :) A társaság is vagány volt, a hangulat 
is laza, szóval ha adódik lehetőségem, a közeljövőbein is megfognám az ilyen 
lehetőségeket. a revoir, Potsy  
************************* 
Potsy Hatterwolf (Rancz Zsolt) 
	
A Busho animációs worksop hihetetlen volt! Igaz, hogy elég bizarul indult, de a végére nagyon összeszokott 
a kis csapat alakult ki. Mindenki mindenkit támogatott, nem volt ellenszenves versengés. Az idő szűkös volt, 
de teher alatt nő a pálma, így kénytelenek voltunk a legegyszerűbb, s a legnagyszerűbb megoldásokat 
megtalálni. Nagyon jó ösztönzőerőként hatott rám ez a workshop. Kifejezetten pozitív hatásként ért a be nem 
fejezett animációk élőben szinkronizálása. Nem érezte magát senki lemaradottnak, vagy gyengének, s 
emellett a hangulat is fokozódott. Lehetett volna hamarabb is élőben szinkronizálás... :P Az egyetlen dolog, 
ami gondot okozott, hogy északa, mikor már nem bírtam tovább dolgozni, még 30- 40 perc volt hazáig az út, 
s majd-minden nap féltem, hogy el ne raboljanak... De túléltem, és alíg várom a következő Bushos 
workshopot :) Gordán Ágnes 
	
Hello bello:) ami azt illeti en mar irtam egy emailt…de ugy tunik rossz cimre...remelem ezuttal jo helyre 
megy:D Hm...ami a workshopot illeti nekem tetszett es sok mindent tanultam az animaciorol raadasul 
ugymond betekintest nyertem a kullisszak moge:D Amit hianyoltam es szerintem nem vagyok egyedul vele az 
az ido az ido ahhoz hogy jobban megbaratkozzak az emberkekkel nah de sebaj majd legkozelebb gyorsabb 
leszek:D.. Gondolom meg azt sem art elmondanom hogy a tabor alatt nem egyedul keszitettem az animaciot 
hanem meg 2 emberkevel es igy a csapatmunkaba is belekoztolhattunk es rajottunk hogy az elore megtervezes 
es szerep kiosztas meg nem megy ugyhogy kovetkezes keppen meg van mit tanulnunk de ugy velem hogy 
mint tapasztalat es mint tudas gyarapitasa jo volt ez a tabor nah meg meg sok minden masra de nah . 
Lenyegeben ennyi lenne amit mondani tudok orultem hogy reszt vehettem a workshopon es remelem hogy 
meg lesz alkalmam reszt venni a kozeljovoben:D Udv : Syxtin :D 

	
Minden ok volt, nagyon élveztem végig. Eddig nem foglalkoztam animációkkal, viszont már többször 
megfordult a fejemben, hogy afelé is kacsintgassak. Mivel csapatban dolgoztam Kónya Kincsővel és Lázár 
Szyxtinnel, azt is sikerült átlátni, hogy egy animáció készítésénél hogyan oszthatók fel a munkafolyamatok. A 
workshop-on résztvevő emberkék is nagyon jó fejek voltak, úgyhogy örülök, hogy nem hagytam ki. 
Valószínű, a jövőben még fogok animációkat készíteni. Bende Attila  
 
Szeretném beküldeni az animációmat, de még nincs kész teljesen. Március 15.-e a határidő, ugye? Óra, 
perc, másodperc? Lehet egy kicsi haladékot kérni, és ha igen, akkor mennyit? Dolgozok az animáción, de 
közben más leadásaim is vannak. Ha már itt kunyerálok, akkor most "bezöldülök" és válaszolok a mi-hol-
mikor kérdéskörre. Izgatottan vártam az animációs workshoppot. Teljesen új dolog volt számomra. Először 
csapatban próbáltunk dolgozni Ágival és Zsuzsival, de nem jött össze. Végül mindenki belekezdett a saját 
projektjébe. Igy nehezebb volt a dolog, de legalább kaptam egy átfogó képet az animációkészítés menetéről. 
A brainstorming nagyon tetszett.Egyik ötlet jött a másik után. Ha még lesz rá lehetőségem, akkor 
csapatmunkába szállok be. A közös ebéd-vacsora-moszkvázások is jól sikerültek. A Moszkvát be is zárták 
30 napra, mert túl hangosnak találták. No, jó. Nem miattunk:) Ez egy héttel később történt. Köszönöm a 
lehetőséget! Kovács Ildikó PKE 



ÖZÖNVÍZES KÖRHINTA EREDMÉNYEK 
Miután nagy sikerrel lezajlott a meghirdetett spot- és plakátversenyre szervezett egy hetes 
animációs workshop a nagyváradi PKE Képzőművészeti Tanszékén Patrovits Tamás vezetésével, 
a felhívás határideje lejárt! Az ÖZÖNVÍZ ÉS KÖRHINTA témákban rövidfilmeket és plakátokat 
vártunk, melyre nagy örömünkre végül 24 pályamű érkezett! A közelmúltban értékelte is a 
szervezőkből álló zsűri a munkákat és komoly fejtörést okozott számukra az első 3 helyezett 
kiválasztása, akik a 7. GomBuSho egy hetes összművészeti nyári workshopon történő 
térítésmentes részvételt nyertek! Valóban nagyon egy színvonalon mozogtak a beküldött munkák, 
végül a kategóriák összevonását követően 3 harmadik helyezettet és egy különdíjast választottak, 
aki féláron vehet részt az eseményen:  
 
1. Rancz Zsolt: Pingoe 
2. Módy Luca: Morfózis 
3. Nyerges Adrienn: Never give up  
3. Gordán Ágnes: ErdÖzön 
3. Mester Ákos & Vadon Zoltán: Özönvíz 
Külön dicséret: Ferencz Hunor: Recycling 
 
További alkotások: 
Bács Ildikó: Körhinta  
Bacsa Regina: Kis karácsony 
Iványi Petra: Where am I 
Jankó Edina: ERnyözön  
Kovács Ildikó: ÖzÖnvizió (Cry Baby) 
Módy Luca: Pályaudvar 
PKE group: moNOEtone 
Weisz Béla: Add ide a cigit 
 
A poster kategóriában 10 alkotás érkezett, melyek mind megtekinthetőek lesznek a 9. BuSho 
fesztivál központi helyszínén szeptember első hetében: 
Bányai Vivien: Az élet mulandó 
Dajka Diána: Itt van mindennek a megoldása 
Damó Zsolt: Özönvíz előtt 
Eszenyi Roland: Az utolsó ember, aki elhagyja 
Kós Gertrúd: Eljött most a világvége 
Kovács Emese: Carousel of my mind 
Kulcsár Kitti: Jelen, múlt, jövő 
Ragó Rita: Uroborosz 
Reiner Dalma: Folytatódhat a móka 
Répási Szilvia: Hope you can swim 
 
Köszönjük az alkotásokat, hamarosan felvesszük a kapcsolatot a díjazott alkotókkal, 
reméljük találkozunk ismét a következő felhívásunk alkalmával! Valamennyi beküldött 
alkotást levetítjük és kiállítjuk a 9. BuSho Fesztiválon szeptember elején! A részleteket a 
referencia füzetben valamint a workshopwerkben találjátok. 
 

   



    
 
 
 
 
 

	


