
Beszámoló az audiovizuális kommunikáció szakkör (AVK) 
tevékenységéről a 2002/2003-as tanévben 

 
 
 Ebben a tanévben a haladó évfolyam diákjai (11. osztályosok) először még a képsorozat téma-
körrel foglalkoztak, a vizsga-videoporámáik bemutatója február 9-én volt. 
  
 Az elkészült művek és alkotóik: 
  Ertl Péter: Falusi borzongás 
  Pállya Krisztián: A pénz (nem) boldogít 
  Techet Gábor: Jó tett helyébe jót várj! 
  Vajna Miklós: Vágyakozás 
  Vámos Zoltán: Vendégvárás 
 
 A második félévben a videós alapismeretek elsajátítása és begyakorlása volt terítéken: kame-
rakezelés, videó-vágás, egyszerű filmes szekvenciák készítése. A videós vizsgamunkák majd a nyári 
táborban fognak elkészülni. A haladó évfolyam tanára Ducki Tamás 2001-ben érettségizett öregdiá-
kunk, egykori AVK-s volt, aki jelenleg az Iparművészeti Egyetem videó-szakának hallgatója. 
 
 A kezdő évfolyamot (10. osztályosok) az előző évekhez hasonlóan Turcsik István (szintén 
öreg AVK-s) vezette be a fotózás elméletébe és gyakorlatába, tanította meg a képi kommunikáció 
alapelemeire. Ők áprilistól kezdve dolgoztak vizsgamunkáikon, amelyek bemutatója június l-jén volt.  
  
 A következő videoporámák készültek el: 
  Ducki Witek: Anna és a fiúk 
  Görög Márton: Diákélet 
  Kenéz Dávid: A végzet embere 
  Kuslits Péter: Várakozás 
  Oláh Péter: Első látásra 
  Pál Jenő: Mission Possible 
 
 Természetesen az év során az audiovizuális tevékenység nem szorítkozott pusztán a szűkebb 
értelemben vett szakköri munkára. Énekkari kirándulás dokumentálása, tánciskolái záróbál hangulatos 
bemutatása, az iskolai focibajnokság eseményeinek rögzítése során is megnyilvánult az AVK-sok 
kreativitása. Külön kiemelendő, hogy mindkét érettségiző osztály szalagavatóján fontos szerepet ka-
pott a volt szakkörös diákok audiovizuális alkotásainak bemutatása: a 12.b-sek közül Hillier Ágoston 
és Szalai Bálint tablókép-animációt, Szécsényi-Nagy Loránd pedig ötletes Suli-filmet készített, a 12.a-
ból pedig Béres András, Kuslits Béla, Kovács Mihály és Vehovszky Balázs az eddigi legmonumentá-
lisabb AVK-s filmmel (90 perces) álltak elő. 
 
 A tanév során látogatást tett nálunk a kecskeméti Piarista Gimnázium Kreatív Kommunikáci-
ós Műhelyének diákcsapata, a nyári tábor pedig a szokásos helyen és módon, a Patrona Hungariae 
Gimnázium ávékásaival együtt, Bükkmogyorósdon lesz. 
 
 A szakkör felszerelésének gyarapodását tekintve ez a tanév a DVD-éve volt. A VITEO 
Egyesület jelentős anyagi támogatásával sikerült a régi szakkörös filmek DVD-re archiválásához kivá-
lóan alkalmas, hatékony képzaj-szűrővel ellátott mpeg2-es tömörítő-kártyát vásárolnunk, majd DVD-
íróhoz és az egyre olcsóbbá váló, írható, nyers DVD-khez is kellő mennyiségben hozzájutottunk. A 
fentebb említett vizsgabemutatókon is DVD-ről vetítettük a filmeket, és már több mint tízórányi régi 
AVK-s alkotás kapott új életet a DVD-lemezre mentésével. A videó-digitalizáláshoz négy éven ke-
resztül használt, régi számítógépes kártyánkat is le tudtuk cserélni egy új, a DVD-re rögzítést jobban 
előkészítő, sok funkciót valós időben elvégző DV-szabványú kártyára, és az alapul szolgáló számító-
gépet is korszerűsíteni tudtuk. 
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