
 
Beszámoló az Audiovizuális Kommunikáció Szakkör (AVK) működéséről 

a 2014/2015-ös tanévben 
 
 
Az előző tanévi AVK-sok nagy létszáma miatt a szokásos nyári alkotótábort két turnusban, 

2014. július 7. és július 19. között tartottuk Bükkmogyorósdon, az iskolanővérek üdülőházában. A 
Piarból és a Patronából összesen 28 diák (15 fiú és 13 lány) vett részt a csoportokban folyó filmké-
szítési munkákban. A második turnusban vendégünk volt az esztergomi ferences gimnázium 10. 
osztályos diákja, Dózsa Endre, aki a 3. Ökumenikus Diákfilmszemlén "Álomvándor" c. filmjével 
első díjat nyert. Endre még a szemlén kifejezte, hogy szívesen eljönne az alkotótáborunkba, öröm-
mel dolgozna másokkal együtt, mert náluk Esztergomban nincs ilyen szakkör, a díjnyertes alkotása 
önállóan készült. - Endre nagyon jól beilleszkedett a többiek közé, és így jelenlétével precedenst 
teremtett arra, hogy más iskolák érdeklődő diákjaiból is hívjunk a táborunkba résztvevőket.  

 
A turnusok utolsó napjának délelőttjére mindegyik csoport elkészült az alkotásának egy már 

vetíthető változatával, amelyet még ott helyben meg tudtunk nézni. A nyár végi kisebb javítások 
után pedig a 2014. november 16-i ünnepélyes bemutatón nagy létszámú érdeklődő előtt a filmek 
végleges változatait, továbbá két videoporáma-vizsgamunkát vetítettünk le a Patrona Hungariae 
Gimnázium dísztermében (plakát a beszámoló végén): 

 
I./ VIDEOPORÁMA-VIZSGAMUNKÁK 
1. Csicsiri Dominika - Kósa Eszter: Ami sok, az sokk (6 perc) 
2. Telek Tamás: Csalódás? (4 perc) 
 
II./ TÁBORI VIDEOPORÁMÁK 
1. Fejér Kinga - Iváncsics Anna - Milinszki Annamária: Találkoznunk kell! (7 perc) 
2. Greschik Gergely - Őri Gergely - Szőke Ágoston: Videoporáma 3 személyre (7 perc) 
3. Ferenczy Rita - Kis-Simon Virág: Kézről kézre (5 perc) 
4. Köteles Krisztián - Martinovich Kristóf - Urbán Gergely: Képezők (8 perc) 
5. Csicsiri Dominika - Kósa Eszter - Szirt Viktória: A láthatatlan ember-ke (8 perc) 
 
III./ TÁBORI VIDEOFILMEK 
1. Szőke Ágoston - Urbán Gergely: Bükkmogyorósd Timelapse (2 perc) 
2. Keller-Deák Kristóf - Makk Gergely - Simonek Péter: Kell egy film (6 perc) 
3. Dózsa Endre - Vehovszky Bernadett: Skizocső (7 perc) 
4. Baranyai Hedvig - Bánlaki Anikó - Bechtold Anna: Árvalányhaj (6 perc) 
5. Keller-Deák Kristóf - Makk Gergely - Simonek Péter: Rezsident Evil (8 perc) 
 
 A filmek értékelését idén is háromféle módon végeztük. Először a két szakkörvezető a fil-
mek erősségeinek kiemelésére "Oszi-díjakat" osztott ki, majd a bemutatóra eljött AVK-s öregdiák-
jaink szakmai értékelése következett. Idén a Kézről kézre videoporáma tisztán kommunikáló szer-
kezete és a Skizocső filmes profizmusa kapott elismerő szavakat. Végezetül a hagyományos közön-
ségdíj-szavazás eredményét hirdettük ki, amelyet a videoporámáknál a leadott 170 szavazatból 85 
szavazattal a Találkoznunk kell! nyert meg, a videofilmeknél pedig egyaránt 41-41 szavazattal a 
Skizocső és a Rezsident Evil. 
 
 Az említett filmek más videoporáma-vizsgamunkákkal együtt természetesen már megtekint-
hetőek az AVK weboldalán (avk.piarista.hu), ahol a szakkör 26 éves működése eredményeként így 
már 275 diák-alkotás látható. 
 



Szeptember közepén a második éves képzéssel (videózás) folytatódott az AVK-szakkör. 
Az első képzési évet - a vizsga-videoporámával bezárólag - tőlünk 15 fiú, a Patronából pedig 8 lány 
teljesítette. A lányok mind folytatták, a fiúk közül viszont négyen különböző okok miatt, az év so-
rán különböző időpontokban abbahagyták a szakkörön való részvételt, így végül a szakköri létszám 
11 fiú (öten a 11.a-ból, ketten a 11.b-ből, négyen a 10.b-ből) és 8 lány lett. 

 
Az év tananyaga párhuzamosan haladva tartalmazta a különböző videós technikák illetve a 

különböző filmes műfajok megismertetését. Egyfelől kamerakezelési ismeretek, vágási-szerkesztési 
alapeljárások, egyre összetettebb fix plános jelenetek, helyzet- és helyváltoztatási kameramozgások, 
hangtechnikai alapismeretek és mikrofonozási eljárások kerültek elő, másfelől pedig ezek begya-
korlása különböző műfajú videoszekvenciákkal, animáció, burleszk, kisjátékfilm, etűd, riport, rek-
lám készítésével történt. A legjobb gyakorló-filmek akár önálló értékű alkotásként is nézhetők, így 
felkerültek a weboldalunkra is. A vizsgamunkára pedig olyan dokumentumfilm létrehozása lett ki-
tűzve, amely akár az Ökumenikus Diákfilmszemlére is beküldhető. Így került be Nagy-Bozsoky 
József, Szőke Ágoston és Urbán Gergely: Zongorára hangolva, valamint Bellus Bence és Őri Ger-
gely: Fiatalokkal, a fiatalokért c. filmje a diákfilmszemle döntőjébe, ahol az előbbi film 2. díjat, az 
utóbbi pedig dicséretet kapott.  

 
Ebben a tanévben is sok iskolai esemény fotózásában, videóra vételében működtek közre 

AVK-sok. Az iskola weboldalán látható beszámolók ("Ego Sum" előadássorozat, az énekkar külön-
böző szereplései, a nyílt nap eseményei, különböző iskolai ünnepek) képeit nagyrészt a szakkörösök 
fotózták, és különböző pályázatokkal, a gépterem új számítógépeivel kapcsolatban is kisebb video-
filmeket készítettek. 

 
A szakkör technikai fejlődésében idén a legnagyobb lépés az volt, hogy az AVK is hasz-

nálhatta azt a korszerű, új számítógépparkot, amelyet az iskola az öregdiákjaink adományaiból vá-
sárolt meg. Azt kellett csak kitalálni, hogy milyen módon különíthető el teljesen a szokásos iskolai 
és az AVK-s használat. Ezt végül külső, e-SATA csatlakozású merevlemezekkel oldottuk meg, 
amelyek az operációs rendszertől kezdve az AVK-s video- és hangszerkesztő programokig minden 
szükségeset tartalmaznak. Ezeket kell csak az új gépekhez csatlakoztatni, azok ezekről bootolnak, 
minden program ezekről fut, a szakköri használat során a diákok csak ezt a merevlemezt látják. Kö-
szönet a nagy teljesítményű gépekért öregdiákjainknak, iskolánknak és Inges János tanár úrnak, aki 
informatika-tanárként mindig készségesen segítette az AVK-s használat kialakítását. 

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

nye a 4. Ökumenikus Diákfilmszemle volt, erről részletesen egy másik írás számol be. 
 

 
Budapest, 2015. június 21. 
 
       Wettstein József szakkörvezető 



Meghívó AVK-bemutatóra 
 

Szeretettel hívjuk tanárainkat, diáktársainkat, családtagjainkat, 
barátainkat, minden AVK-s társunkat a nyári bükkmogyorósdi 

alkotótáborban készült filmjeink ünnepélyes bemutatójára 
 

 

2014. november 16-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 piarista-patronás Audiovizuális Kommunikáció Szakkör 
(AVK) diákjai és vezetői 


