
Beszámoló a 2004. évi nyári AVK-táborról 
 
 Időpont: 2004. július 12 - 17. (hétfőtől szombatig, hat nap). Hárman már a kezdés előtti napon 
is lent voltunk. 
 
 Helyszín: Bükkmogyorósd (Szilvásváradtól 7 km-re kis falu a Bükk lábánál), az iskolanővé-
rek ottani üdülőházában. Kárpótlás fejében kapták meg az elárvult régi iskolaépületet meg a hozzá-
épült pedagóguslakást, és ezt az épületegyüttest felújították úgy, hogy akár egy osztálynyi diák és kísé-
rőtanárok számára is alkalmas lett. Két vizesblokk van az épületben; az eredeti kettős tagolást meg-
őrizve nagyon egyszerű egy koedukált fiú-lány társaságot is megfelelően elhelyezni. Jól felszerelt 
konyha is a rendelkezésünkre állt, ahol alapvetően a lányok intézték a főzést, de a fiúk is komolyan 
besegítettek. A hegyvidék közelsége enyhítette a nyári kánikulát, sőt időnként kisebb esők is előfor-
dultak. 
 
 Résztvevők: fiúk: Pállya Krisztián, Techet Gábor, Vámos Zoltán (12.b), Ducki Witek, Görög 
Márton, Kenéz Dávid, Pál Jenő (11.a); lányok: Albert-Győrbíró Ágota, Mihalik Petra, Nógrádi Ágnes, 
Veress Réka (patrónás AVK-sok, 11-12. osztályosok); vezetők: Ducki Tamás (öreg AVK-s), 
Lobmayer M. Judit iskolanővér (a Patróna-AVK vezetője), Wettstein József. 
 
 Program: A tábor alapvetően alkotótábor jellegű, vagyis önálló új alkotások létrehozása a cél, 
szabadon alakított csoportokban, szabadon választott témában. Az összes résztvevő idén olyan volt, 
aki már a kétéves AVK-s képzést elvégezte, így most a táborban videofilmek készültek. A felvételhez 
szükséges kamerákat, állványokat, majd pedig a vágás-szerkesztés végzéséhez a számítógépeket a 
szakkör bocsátotta a diákok rendelkezésére, de már a tanév során is részben ezeket használták a fiata-
lok. A három vezető az elejétől - a forgatókönyvírástól kezdve - kísérte az alkotás folyamatát, újra-
meg újra átbeszélte az alkotócsoportokkal a felmerült tartalmi és formai kérdéseket, és segítséget nyúj-
tott a műszaki-technikai gondok elhárításában is. Ducki Tamás erejéből ezen kívül még egy, a tábori 
életet bemutató riportfilm elkészítésére is futotta. 
 
 A diákok ügyes, összeszedett munkájának és a megfelelő mennyiségű felszerelésnek köszön-
hetően péntek estére elkészült mind a négy alkotócsoport filmje. Ezeket levetítettük (ekkor látták meg 
a csoportok is egymás munkáját), alaposan átbeszéltük, és javaslatokat tettünk a filmek finomítására, 
kisebb javításokra. Ez részben még a táborban, másnap délelőtt, részben pedig a nyár folyamán a bu-
dapesti vágószobában megtörtént, így a filmek már kész állapotban várják a (valószínűleg október 3-
án sorra kerülő) nyilvános bemutatót. 
 
 Az elkészült filmek és alkotóik: 
1. Ducki Witek - Pál Jenő: Fiúk a padról (8 perc).  
2. Görög Márton - Mihalik Petra - Nógrádi Ágnes: Taposs bele! (4 perc) 
3. Albert-Győrbíró Ágota - Kenéz Dávid - Veress Réka: Tudom, mit tettél tavaly nyáron (4 perc) 
4. Pállya Krisztián - Techet Gábor - Vámos Zoltán: Hujjujjj, ellopták a pudingot! (6 perc) 
5. Ducki Tamás: Bükkmogyi 2004 (6 perc) 
 Ducki Witek - Pál Jenő filmjét neveztük az Országos Diákfilmszemlére és a Faludi Akadémia 
filmpályázatára is. 
 
 Az esték a vacsora után közös filmnézéssel, megbeszéléssel teltek. Régi AVK-s filmek, más 
érdekes rövidfilmek alkották a vetítés első részét, majd minden este egy-egy nagyobb játékfilm is terí-
tékre került. Mivel a filmtörténeti alapfilmeket tavaly, az első AVK-s évfolyam elvégzése utáni tábor-
ban velük már végignéztük, így most jelenkori neves rendezők különböző műfajú munkái következ-
tek: Stanley Kubrick: 2001 Űrodüsszeia, Luc Besson: Nikita, Szabó István: Szerelmesfilm, Lars von 
Trier: Hullámtörés. Wim Wenders: Párizs, Texas című filmjére pénteken este a saját filmek megvitatá-
sának részletessége miatt már nem jutott idő. 
 
 Nagyon jó hangulatú, zavartalan, igazán alkotó- ugyanakkor családias légkörű tábort zártunk 
szombaton, és mindnyájan sajnáltuk, hogy olyan gyorsan eltelt az együtt töltött hat nap. 
 
 Budapest, 2004. augusztus 29.    Wettstein József 


