
 
Beszámoló az Audiovizuális Kommunikáció Szakkör (AVK) működéséről 

a 2012/2013-as tanévben 
 
 
Az előző tanévi AVK-sok nagy létszáma miatt a szokásos nyári alkotótábort két turnusban, 

2012. július 9. és 21. között tartottuk Bükkmogyorósdon, az iskolanővérek üdülőházában. A Piarból és 
a Patronából összesen 28 diák (17 fiú és 11 lány) vett részt a csoportokban folyó filmkészítési mun-
kákban. Az utolsó nap délelőttjére mindegyik csoport elkészült az alkotásának egy már vetíthető vál-
tozatával, amelyet még ott helyben meg tudtunk nézni. A nyár végi kisebb javítások, utómunkálatok 
után pedig a 2012. október 7-i ünnepélyes bemutatón (*plakát a beszámoló végén) nagy létszámú 
érdeklődő közönség előtt a filmek végleges változatait vetítettük le a Patrona Hungariae Gimnázium 
dísztermében: 

 

1. Juhász Julianna - Vehovszky Bernadett: Hősök vagy mégsem 

2. Szabó Zsombor - Szovák Benedek: Ellenfelek 

3. Lázár Dóra - Marosán Borbála - Tóth Vivien - Wanhall Viktória: A csábító 

4. Dobránszky Márk - Koltai Csanád: Kell egy csapat 

5. Steinbach Kornél - Szabó Csaba - Taigiszer Márton - Varga Dániel: Állati hírek   

6. Keller-Deák Kristóf - Makk Gergely - Simonek Péter: Egérút 

7. Ignácz Anna - Lehel Petra - Szentgyörgyi Blanka: Azután ... 

8. Pető Ágoston - Szécsi Péter: A Szalajka-völgyi vicinális 

9. Balogh Domonkos - Bukor János - Hajba András - Szodfridt Marcell: Arcok (a tábori filmjük he-
lyett az Ökumenikus Diákfilmszemlén, 2012. májusában második díjat nyert alkotásukat mutattuk be). 
 
 A filmek értékelését idén is háromféle módon végeztük. Először a két szakkörvezető a filmek 
erősségeinek (pl. jó forgatókönyv, ügyes kameramozgások, képi humor, stb.) kiemelésére "Oszi-
díjakat" osztott ki, majd a bemutatóra eljött AVK-s öregdiákjaink szakmai értékelése következett. Idén 
az "Állati hírek" ötletessége, az "Egérút" humora, az "Azután.." vágói munkája és "A Szalajka-völgyi 
vicinális" mint (ritka) dokumentumfilm kapott elismerő szavakat. Végezetül a hagyományos közön-
ségdíj-szavazás eredményét hirdettük ki, ami egybecsengett a szakmai zsűrink értékelésével: a leadott 
115 szavazatból 37 szavazattal lett első az "Egérút", 32 szavazattal második az "Azután", és a harma-
dik-negyedik helyen közel azonos szavazattal osztozott az "Állati hírek" és "A Szalajka-völgyi viciná-
lis". 
 

Szeptember közepén indult újra az AVK-szakkör. Az előző tanévben bevált, hogy az alap-
vető fotós ismeretek átadását jelentő szombat délelőtti foglalkozásokon nagyobb sebességre kapcsol-
tunk, így a videós tudnivalók jelentős részével is végezni tudtunk a tanév végéig. A fentebb ismertetett 
októberi bemutatónk is igazolta, hogy a táborban a 10. osztályos fiúk egy évnyi AVK után is már igen 
talpraesett alkotásokat készítettek.  

 
Így az új évfolyammal is hasonló ütemben való haladást tűztünk ki célul, amit idén is sikerült 

megvalósítanunk. A szakkör második évének anyagát pedig nagyon gyakorlatiasra terveztük: néhány 
közös foglalkozás után az egyes alkotócsoportok különböző valós feladatokban, megbízások teljesíté-
sében (pl. iskolai felkérésekre vagy az újból kiírt Ökumenikus Diák-filmszemle felhívására) tevékeny-
kednének a saját időbeosztásuknak megfelelően. Ez azonban csak részben vált be. Nehéz volt minden-
kinek megfelelő időpontot találni és így közös foglalkozásra összejönni, és mindössze egy csapat ké-
szített új filmet a diákfilmszemlére. Azonban az iskolai ünnepségeken, nagyobb eseményeken mindig 
lehetett számítani az AVK-s idősebb vagy fiatalabb diákok fotós-videós tevékenységére, legyen az 
szalagavató vagy ballagás, március 15-i ünnepség vagy iskolanap. 

 
Új résztvevőként a 10. a és a 10.b osztályból is öten-öten, a Patrona 9. évfolyamából pedig 

hatan jelentkeztek, és még két vendéghallgatónk (más iskolából) is volt. Azonban néhányan már az 
első két hónap során "lemorzsolódtak", többen pedig az első szakaszt, a fotózási alapismereteket lezá-
ró vizsgán véreztek el. Így decembertől négy fiúra és öt lányra apadt a csapat, ők viszont már végig 



lelkesen kitartottak. Nagy lendülettel vágtunk bele a videós alapismeretekbe is, és tanév végéig egé-
szen a helyváltoztató kameramozgásokig jutottunk el, ami régebben a videós év második felében szo-
kott előkerülni. Több mint másfél év elméleti anyagát sikerült tehát ismét elvégezni, továbbá a fény-
képezőgép, a videokamera és az Edius video-szerkesztő program középszintű használatában is ottho-
nosan mozognak már a diákok. 

 
A haladó AVK-s évfolyam diákjai számára az egyik legfontosabb eseményt a Faludi Film-

szemle 2012. novemberében tartott döntője jelentette. Nagy örömmel vettük a hírt, hogy Keller-Deák 
Kristóf, Makk Gergely és Simonek Péter nyári tábori filmje, az "Egérút" bekerült a döntőbe, ami már 
így is jelentős siker, hiszen ezen a filmszemlén alapvetően idősebbek indulnak (főiskolások, egyete-
misták, még korosabbak). Már érettségizett AVK-s diákok többször is szerepeltek szép eredménnyel 
ezen a filmszemlén, de gimnazista AVK-soknak még sosem sikerült az, ami most történt: a filmjükkel 
harmadik díjat nyertek! 

 
A szakkörünk több mint 20 éves tapasztalatból kiérlelt tananyaga e tanév során is eljutott tá-

gabb közönséghez. A szakkör vezetője a Katolikus Pedagógiai, Szervezési és Továbbképzési Intézet 
(KPSZTI) felkérésére idén is tartott egy 6 alkalomból álló tanfolyamot katolikus iskolák érdeklődő 
tanárai számára. A foglalkozások egész naposak voltak, és az ország legkülönbözőbb részeiből érke-
ző résztvevők a szakkör felszerelését használhatták. A tanár-kollégák lelkesedése és igyekezete lehe-
tővé tette, hogy ilyen rövid idő és kevés alkalom alatt is viszonylag sok filmnyelvi ismeretet és gya-
korlati tudást sajátítsanak el. 

 
A technikai eszközparkunk idén hat (használt) HD-kamerával, három (használt) laptoppal, 

több videolámpával, mikrofonnal bővült. A gyakorlásokhoz is már azt a jól bevált HD kamera-típust, a 
Canon HF-100-ast használjuk, amelyből így már kilenc példányunk van.  

 
A tanév legnagyobb horderejű, AVK-hoz kapcsolódó országos méretű audiovizuális eseménye 

a 2. Ökumenikus Diákfilmszemle volt. Ez a filmszemle a tavalyi, az 1. Ökumenikus Diákfilmszemle 
sikeréből és tapasztalataiból nőtt ki, a részletei a szemle saját weboldalán találhatók meg: 

www.okudiakfilm.hu 
 
 

 
Budapest, 2013. június 23. 
 
       Wettstein József szakkörvezető  
 
 
 
 
 
 
* A 2012. október 7-i ünnepélyes AVK-bemutató plakátja: 

http://www.okudiakfilm.hu/
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Szeretettel 
hívjuk 

tanárainkat, 
diáktársainkat, 

családtagjainkat 
és barátainkat a 
bükkmogyorósdi 
alkotótáborban 
készült filmjeink 

ünnepélyes 
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2012. október 7-én vasárnap 10 h 30-kor  
a Patrona Hungariae Gimnázium dísztermébe! 
(Előtte 9 órakor ugyanitt szentmisén lehet részt venni.) 

 

A filmszemle kb. 13 óráig tart.  
 

A patronás és piarista Audiovizuális Kommunikáció Szakkör 
(AVK) diákjai és vezetői 
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