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Szeretnénk figyelmükbe ajánlani a szomszéd megyében megtekinthető, kiemelkedő 
jelentőségű kezdeményezést. 

 
A Kontrasztkiállítás a református egyház és a rendőrség 
közös család- és ifjúságmentő projektje. Egy olyan 
multimédiás kiállítás, amely a látogató minden érzékszervét 
megdolgoztatja, de elsősorban elgondolkodtat, és igyekszik 
pozitív döntésre segíteni. A fiatalok és a családok életét 
érintő legfontosabb kérdéseket hozza felszínre, méghozzá 
kíméletlenül őszintén. Hét témakört dolgoz fel a tárlat - 
ahogy a neve is mutatja - éles ellentétbe állítva ugyanazon 
témák fény- és árnyoldalait. Ez a kiállítás egy hatalmas 
sikoly, nem simogat, hanem felráz, nem udvarias, hanem 
kiált ott, ahol a legtöbben némák, építeni akar azokon a 
pontokon, ahol a fiatalok életében legnagyobb a rombolás. 
Olyan témákat vonultat fel, amelyek az ifjúság legfontosabb 
kérdései közé tartoznak, amelyekről nem szívesen 
beszélnek, hanem legtöbbször csak válaszok nélkül 
sodródnak. A témák között szerepelnek a családon belüli 
erőszak, a példaképek, a házasságkötések és válások, a 
gyermekvállalás és az abortusz, a szenvedélybetegségek és a 
szabadság, a hazaszeretet és a kozmopolitizmus, az öngyilkosság.  



Mivel a Kontrasztkiállítás célközönsége 
elsősorban a 14-26 év közötti korosztály, ezért 
az ötletgazda a multimédia nyelvét választotta 
kommunikációs csatornaként. Felnőtt egy 
generáció, amely szinte már csak ezt a nyelvet 
érti. Épp ezért multimédiás eszközök egész 
sorát használva -projektorok, plazmatévék, 
fotók, hanghatások, fényeffektek, színek, autó 
szimulátor, fotók, „részeg”-szemüveg, tablók 
segítségével- a döbbenet erejével hat a kiállítás 
szinte minden érzékszervre, de elsősorban 
gondolkodásra késztet, dönteni segít.  
 

A kiállítás képi- és hanganyagai szinte minden műfajt felvonultatnak: a humor, a groteszk, az 
irónia, a megdöbbentés, az ismeretközlés, sőt a sokkolás eszközeivel is él.  
A Kontrasztkiállítás egy labirintusban vezeti végig a látogatót, amelyet végigjárva 8 szobába 
juthatunk el. A szobák közötti úton a következő témakört előkészítő fotókkal, fény és 
hanghatásokkal (feeling-ekkel) találkozik a látogató, valamint néhány útvonalon feladatot is kap. 
Minden szoba egy-egy témakört dolgoz fel. A legutolsó, a nyolcadik pedig egy ún. „csend-
szoba”, ahol lehetőség van az elcsendesedésre, a látottak feldolgozására, amit igény szerint 
lelkipásztorok, pszichológusok, családgondozók, rendőrök is segítenek.  
 
Döbbenetes a tárlat hatása –mindenféle értelemben. Folyamatosan érkeznek a csoportok, és nem 
csak a fiatalok kíváncsiak rá. Sok cég teljes csapattal együtt jelentkezik be és a hétvégén is 
egymásnak adják a kilincset. Rengeteg fiatal, aki eljött az osztályával, szombaton a szüleivel 
együtt jön vissza. Nyíregyházán 5 hónap alatt 11.000 ember látta a tárlatot. 
Mennek el fiatalok és felnőttek is könnyes szemmel a kiállításról, vagy éppen hálával, esetleg 
fájdalommal az arcukon. 
 

Idézetek a Kontrasztkiállítás vendégkönyvéből: 
 
•  „Köszönet a kiállítás megálmodóinak, s mindazoknak, akik bármi módon hozzájárultak 

ahhoz, hogy a nagyközönség elé kerüljön. Engem „csak” megerősített a hitben és a jóban, 
remélem megváltás lesz annak, akiknek igazán szól, s nem olyan szerencsések, mint én.”  

• „Én úgy döntöttem, hogy nem teszek olyat, amit tudom, hogy megbánnék. Egy gyermek 
jelent minden örömöt ezen a világon és annál szebbet nem is tudok elképzelni, hogy én is 
anya leszek!”  

• „Tisztelt alkotók, tervezők és munkatársak! Minden részletében megdöbbentő és 
elgondolkodtató kiállítás! Bízom benne, hogy az ország többi részén is hasonló érzéseket 
fog kiváltani és minél többen fognak Jézus Krisztus, az áldott orvos mellett dönteni. Áldja 
meg munkájukat az Úr!”  

• „Most tanultam meg értékelni, hogy mim van. Köszönöm!!!”  
 
A látogatók és szakemberek egyöntetű véleménye szerint a Kontrasztkiállítás hiánypótló és 
nagyon hatásos eszköz a bűnmegelőzésben és a fiatalok, valamint a családok védelme 
érdekében.    



A kiállítás megtekintéséhez javasolt (elsősorban az oktatási intézmények tanárai és diákjai 
számára) a Görög Katolikus Hittudományi  Főiskolán tartandó tanárszemináriumokon, illetve a 
Nyíregyházi Főiskolán megszervezésre kerülő diákszemináriumokon való részvétel. 

 
Valamennyi, a témák iránt érdeklődő látogatót szeretettel várnak a rendezők 2011. március 

31-ig, a kiállítás helyszínén: 
Görög Katolikus Hittudományi Főiskola 

Nyíregyháza 
Bethlen Gábor utca 13-19. 

 
Április hónaptól várhatóan Budapestre költözik a kiállítás. 

A kiállítás nyitvatartása: 

 

Iskolák számára: 
hétfől-péntekig:  9.00-15.00 
 
Családok, cégek, magánszemélyek 
számára: 
hétfőtől-péntekig: 
15.00-17.30 (utolsó belépés )- 19.00 zárás 
 
szombaton: 
9.00-17.30 ( utolsó belépés ) – 19.00 zárás 
 

 
 
 
A kiállítás megtekintése díjmentes, 
azonban aki hozzá szeretne járulni ahhoz, 
hogy a kiállítást az országban minél 
többen meg tudják tekinteni, azt a 
helyszínen megteheti.    

A kiállítással kapcsolatban fontos tudni azt, hogy egy 5-6 
fős csoport hozzávetőlegesen 90 perc alatt tudja 
végigjárni a helyszíneket. Iskolai osztály esetében ez azt 
jelenti, hogy pl. egy 30 fős osztály 5-6 „ turnusban ” tudja 
látogatni a kiállítást. A csoportok egymást követően kb. 
15 perccel indulnak. 
A kiállítással kapcsolatosan bővebb információk a 
www.kontrasztkiallitas.hu weboldalon olvashatók. A 
csoportok Nagy József szervezőtől a 06/30-824-1625-ös 
telefonszámon érdeklődhetnek a kiállítás megtekintésével 

kapcsolatban (időpont egyeztetés), valamint a kontrasztkiallitasnyiregyhaza@gmail.com E-mail 
címen kaphatnak választ egyéb kérdéseikre. 

 
FIGYELEM! A kontrasztkiállítás a nyugalom megzavarására alkalmas képi-és hanghatásokat 

is tartalmaznak, ezért megtekintése 16 éven aluliaknak csak szülő vagy pedagógus 
jelenlétében, 14 éven aluliak számára pedig, egyáltalán NEM javasolt. 
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