
AVK - tábor  2001. 

 
Helyszín: Bükkmogyorósdon (kicsiny falu a Bükk észak-nyugati részén, Szilvásváradtól néhány km-re), 

az iskolanővérek üdülőházában, igen szép természeti környezetben. 
Cím: Bükkmogyorósd,  régi iskolaépület a templom mellett;  telefon: 48 / 441 - 087 

Időpont: 2001. június 20. és 27. között, az alább részletezett turnusokban. 

Résztvevők: az összes idei ávékás hivatalos a táborba, mind a fotós, mind a videós évfolyam tagjai, mind 
a Patrona Hungariae, mind a Piarista Gimnázium diákjai. A ház nagysága lehetővé teszi akár harminc fő egyidejű 
táborozását is, a felszerelés korlátozott volta viszont a fotós évfolyam bontását teszi szükségessé. Ezért számukra 
egymáshoz képest kis időeltolással két ötnapos turnust szervezünk, így lehetővé válik a digitális fényképezőgépek 
és a számítógépek jobb ütemezésű használata.  

Első fotós turnus: június 20 - 24.  (szerdától vasárnapig),  az elkészült alkotások bemutatása:   június 24. 

Második fotós turnus: június 23 - 27.  (szombattól szerdáig), az alkotások bemutatója:  június 27. szerda. 

A videós turnus a teljes hetet jelenti: június 20. szerdától június 27. szerdáig, bemutató: június 27. szerda. 

Utazás: a turnusok kezdő illetve záró napján, közös szervezésben, a Budapest - Bükkmogyorósd közvet-
len járattal (a Népstadion buszpályaudvarról indulás időpontja jelenleg 9 h 40, de az új menetrendben változhat). 

A tábor költsége: az útiköltség oda-vissza összesen 1000 Ft, az étkezés és a ház használata napi 800 Ft 
(vagyis a fotós turnusok résztvevői számára összesen 4 000 Ft, a videósoknak 5 600 Ft), az audiovizuális eszkö-
zöket és anyagokat a szakkör a Szent József Alapítvány támogatásával ingyen bocsátja a résztvevők használatára. 

A tábor programja: A tábor alapvetően alkotó-tábor jellegű, lehetőség lesz a megismert felszerelések és 
megtanult ismeretek nyugodt körülmények közötti, elmélyült felhasználására, új alkotói tapasztalatok gyűjtésére. 
Esténként pedig a filmtörténet kiemelkedő alkotásaiból tartunk vetítéseket, kiegészítve ezzel is az évközben folyó 
képzést. A táborban elkészült alkotásokat szeptemberben itthon is levetítjük, erre már most szeretettel hívjuk a 
kedves szülőket, érdeklődőket. Természetesen a bükkmogyorósdi bemutatókon is szívesen látunk vendégeket. 

Jelentkezés: az alábbi szelvény beadásával, továbbá 2000 Ft előleg befizetésével legkésőbb június 5-ig. 
 
 

Szeretettel várjuk szakkörös diákjaink jelentkezését, 
 

Budapest, 2001. május 25. 
 
 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Jelentkezési szelvény 
 
 
Név:  _________________________________________________________       osztály:  ______________ 
 
Lakcím:  (illetve a tábor időpontja alatti értesítési cím, ahol a szülők elérhetőek): 
 
______________________________________________________________   Telefon:   ___________________ 
 
 
    Jelentkezem a 2001. évi AVK-tábor _________________    turnusára,   ___________ -tól   ___________    -ig. 
 
 
Budapest, 2001.   _____________   hó   _____.                       ___________________________________ 
                a diák aláírása 
 

 
 Fiam / lányom  jelentkezését támogatom:                    ____________________________________ 
               a szülő aláírása    

 



 
Még néhány tudnivaló a bükkmogyorósdi AVK táborról 

 
1. Utazás: közösen, menetrendszerinti busszal. Sajnos a Budapest-Bükkmogyorósd közvetlen járat idő-

pontja kedvezőtlenre változott (délután megy le, reggel jön vissza), így nem ezzel megyünk, Egerben át kell majd 
szállni. Indulás tehát a Budapest-Eger járattal, reggel 8-kor a Népstadion úti buszpályaudvarról. A nagyobb 
létszámú csoport miatt megvettük előre a jegyeket helyfoglalással, de az ilyen ülőhelyeket az indulás előtt legké-
sőbb 20 perccel el kell foglalni, így a találkozás időpontja reggel 7 h 30, a megfelelő buszállásnál. Mivel én 
valószínűleg külön utazom az audiovizuális felszereléssel, ezért önállóan meg kell keresnetek a patrónás lánycso-
portot, és jelentkeznetek kell a kísérő tanárnőnél, nála lesz a jegyetek. Június 20-án, szerdán Béres András, Kuslits 
Béla, Sólyom Bernát és Vehovszky Balázs utazik, a lányokkal Lobmayer Judit nővér megy; június 23-án, szom-
baton Hillier Ágoston, Nobilis Benedek, Szalai Bálint és Szécsényi-Nagy Kristóf, akkor pedig a lányokat 
Moldoványi Cecília tanárnő kíséri. Kérem, hogy legyetek udvariasak és segítőkészek a tanárnőkkel és a lányok-
kal, rögtön az első pillanattól fogva. 

 
2. Fizetés: a második részét a táborköltségnek elég majd ott, Bükkmogyorósdon befizetnetek. Az útikölt-

ség 1000 Ft-ját is majd ott kérjük. Az nem árt, ha ezen felül némi - kevés is elég - zsebpénz lesz még nálad. 
 
3. Felszerelés: Ágy lesz, tehát izolír nem kell, de hálózsák igen. Az első nap ebédre hozzál még ennivalót, 

este már főzünk. Különben a szokásos táborfelszerelés kell, külön gondolj a tisztálkodásra és a váltás fehérnemű-
re, zoknira, trikóra. Zuhanyozási lehetőség lesz. Tisztességes, civilizált ruhában gyere, amiben lehet emberek közé 
menni, AV tevékenységet folytatni, és lehet egy kicsit kirándulni is. Hozhatsz magaddal néhány kazettát, CD-t, 
amiről majd a videoporámád kísérőzenéjét fogod összeállítani, de nem zenehallgató táborba jössz és lehetőleg ne 
csihi-puhi zenét hozzál. Filmötleteken már előre gondolkodhatsz.  

 
4. Hazaérkezés: az első turnus számára június 24-én, vasárnap délután-este, a második turnus számára 

június 27-én, szerdán délután-este. A pontos időpontot majd haza lehet telefonálni. 
 
          2001.  június 15.     Wettstein József 
 
 
 
 

 

 
 



AVK bemutató  2001. szeptember 30. 
 
 

I.  Vizsgamunkák 

 
1. Hillier Ágoston:  A sors pofonja duplán csattan 

2. Bakó Alexandra - Józsa Veronika - Kaján Vera:  Hallgatni arany 

3. Szalai Bálint:  Tojásaim története 

4. Benyovszky Luca - Töltl Erzsébet - Vass Melinda:  Bébiszitterek 

5. Kovács Mihály:  Forgatós 

6. Dinnyés Annamária - Szotyori-Nagy Eszter:  Nyújts feléje védő kart! 

7. Vehovszky Balázs:  Az ajándék 

8. Haeffner Ildikó - Molnár Éva - Trapp Zsófia:  A hűséges barát 

9. Kuslits Béla:  A térkép 

10. Fábián Alinka - Papp Dóri - Sáróy Krisztina:  Anyák napja 

11. Béres András:  301 

12. Kiss Borbála - Molnár Ágnes - Pál Andrea:  Szépségverseny 

13. Szécsényi-Nagy Loránd:  Úton 

 
 

II.  Nyári tábori filmek 

 
1. Fábián Alinka - Papp Dóri:  A - V - K 

2. Haeffner Ildikó - Trapp Zsófia: Álom 

3. Molnár Ágnes - Pál Andrea:  Véletlen találkozás 

4. Béres András - Kuslits Béla - Vehovszky Balázs:  2001 Zűrodüsszeia 

5. Dinnyés Annamária - Lipták Panni - Szotyori-Nagy Eszter:  A Napra várva 

6. Töltl Erzsébet - Vass Melinda:  A temető szellemei 

7. Józsa Veronika - Kiss Borbála:  Szintézis 

8. Bakó Alexandra - Benyovszky Luca - Molnár Éva: Kincsek 
 


