
Beszámoló az Audiovizuális Kommunikáció Szakkör (AVK) működéséről 
a 2017/2018-as tanévben 

 
 
2017 nyarán az alkotótáborunk a szokásos helyen, Bükkmogyorósdon két turnusban került 

megrendezésre, július 3. és 15. között. Iskolánkból 10, a Patrona Hungariae Gimnáziumból 13 diák 
vett részt a táborban, vendégként pedig - az Ökumenikus Diákfilmszemlén létrejött ismeretség kö-
vetkezményeként - az esztergomi Ferences Gimnázium volt diákja, Dózsa Endre és öccse, Márton 
érkezett. A lányok vezetője Lobmayer M. Judit iskolanővér volt. A 25 diák-résztvevő közül Keller-
Deák Kristóf és Ignácz Anna régebben érettségizett AVK-s öregdiákként jött velünk, így a tábor 
lebonyolításában és mentorként a többiek filmjeinek létrehozásában sokat segítettek. 

 
A tábor alapvetően alkotótábor jellegű, vagyis önálló új alkotások létrehozása volt a cél, 

szabadon alakított csoportokban, szabadon választott témában. Mivel a tábor minden résztvevője 
már elvégezte a két éves AVK-s szakköri képzést, így idén videofilmeken dolgoztak. A mentorok a 
forgatókönyvírástól kezdve kísérték és segítették az alkotások létrejötték. Az idei táborban már 
négy csoport is alkalmazta a zöld-háttér technikát, amelynek segítségével sokféle kreatív ötletet 
valósítottak meg. Nemcsak az egyes csoportok munkája zajlott lendületesen és jó hangulatban, ha-
nem - akár a saját filmük forgatását is felfüggesztve - egymás filmjeiben is önzetlenül szerepeltek, 
besegítettek. A tábor menetéhez szorosan hozzátartozott az esti három órás filmvetítés-sorozat, ahol 
régebbi AVK-s filmek, animációs filmek, filmtörténeti dokumentumfilmek és minden este egy-egy 
klasszikus nagyjátékfilm került vetítésre majd elemzésre. A falu lakosságával meglévő jó kapcsola-
tunkat is tovább építettük. Minden este közös foci volt a falubeli és a szomszédos faluból átjött fia-
talokkal. Az utolsó előtti napon pedig falumozit tartottunk, ahol a tavalyi tábori filmjeinket vetítet-
tük le, külön kiemelve azokat, amelyekben falubeliek is szerepeltek. 

 
A tábor utolsó délelőttjére mindegyik csoport elkészült alkotásának egy már vetíthető válto-

zatával, amelyet még ott helyben meg tudtunk nézni. A nyár végi kisebb javítások után pedig a 
2017. szeptember 17-i ünnepélyes bemutatón a filmek végleges változatait, továbbá az előző tan-
év során készített öt egyéb filmet vetítettünk le a Patrona Hungariae Gimnázium dísztermében: 

 
I./ Tanév során készült filmek (két gyakorlófilm, két dokumentumfilm, egy kisjátékfilm)  
1. Boros Boldizsár - Egressy János - Farkas Levente - Velkey Vince: Mozgásban  
2. Komáromy Lilla - Léta Jolán - Léta Judit - Léta Noémi: Álompár  
3. Martinovich Kristóf - Nagy-Bozsoky József: Tevékeny Szeretet Iskolája  
4. Kozma Luca - Petrovics Anna - és még más AVK-s operatőrök: Itt és most  
5. Barlay Anna - Fogarasi Dzsamila - Boros Boldizsár - Iván Szabolcs - Werner Márton: Gólya  
 
II./ Tábori videofilmek 
6. Telbisz Csanád - Vida Gergely - Wochna András: Kerülőút 
7. Gábor Emese - Parászka Emese: Elzárkózva 
8. Dózsa Endre és Márton - Nagy-Bozsoky József - Őri Gergely - Szőke Ágoston: Az utolsó darab 
9. Papp Csengele - Petrovics Anna - Szócska Boróka: Nagyi Titka 
10. Barlay Anna - Fogarasi Dzsamila - Boros Boldizsár - Iván Szabolcs - Werner Márton: Error 
11. Léta Jolán - Léta Judit - Léta Noémi: Keresd a telód! 
 
 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. Végezetül a hagyományos közönségdíj-szavazás eredményét 
hirdettük ki. Öregdiákjaink Az utolsó darab és az Error c. film tartalmi és formai megoldásait emel-
ték ki, a közönségszavazás alapján pedig Az utolsó darab és a Nagyi Titka bizonyult a legjobbnak. 
Megemlítendő még, hogy a bemutatón is sikert aratott Itt és most valamint a Tevékeny Szeretet Isko-



lája c. dokumentumfilmek a 6. Ökumenikus Diákfilmszemlén első illetve harmadik díjat szereztek. 
A bemutatón levetített filmek megtekinthetőek az AVK weboldalán (avk.piarista.hu), ahol a szak-
kör 29 éves működése eredményeként már több mint 300 diák-alkotás látható. 
 

Szeptember közepén a fotós képzéssel újra indult az AVK-szakkör. A piarista 9. és 10. 
osztályokból rekord-létszámú, 30 fő, a patronás 9-10. osztályokból pedig 20 diák vágott neki az 
alapismeretek elsajátításának, majd pedig fotózási gyakorlatokban való alkalmazásának. A szakköri 
munka a Piarban szombat délelőttönként 9 és 12.30 h között zajlott, de a résztvevők lelkesedésének 
köszönhetően gyakran 40-60 perccel is tovább tartott. A Patronában péntek délutánonként 14.15 és 
16.15 óra között voltak a foglalkozások. 

 
 Az első félév szakköri tanmenetének főbb összetevőit a következők alkották: az objektívek 
fajtái, az expozíció, mélységélesség, perspektíva, színek, a digitális kép, a DSLR gépek kezelése, 
fotózás digitális tükörreflexes géppel, képiskola, a plánok dramaturgiája, a kompozíciós hatások, 
emberfényképezés különböző plánokkal, bevezetés a Picasa és a Photoshop használatába. 
 
 A Piarban az első félév foglalkozásai után - a szakkör meghirdetésekor ismertetett feltéte-
leknek megfelelően - elméleti és gyakorlati vizsga következett. 100 perces feladatlapot és 100 pon-
tos gyakorlati feladatsort kaptak a diákok, ezeket kellett legalább 66 % -ra megoldaniuk. A tovább-
lépés feltétele volt még az is, hogy a félévi bizonyítványban a magatartás és szorgalom osztályza-
toknak legalább jónak kell lennie, továbbá egy félévben legfeljebb két hiányzás lehet a foglalkozá-
sokról. E feltételek nem teljesítése miatt sajnos 13 résztvevőtől el kellett búcsúznunk, azonban bí-
zunk abban, hogy amit eddig elsajátítottak, azt eredményesen tudják majd a jövőben használni. 
 

A második félév nagy témája a képsorozatok dramaturgiájának megismerése, begyakorlása 
és egyre összetettebb videoporámákban való alkalmazása volt. Ekkor került sorra az Edius video-
szerkesztő program alapelemeinek megismerése és alapfokú hangtechnikai ismeretek elsajátítása is. 
A fiúknál a második félévet egy kb. 60 képből álló, 5-6 perces vizsga-videoporáma megtervezése, 
lefényképezése és összeállítása zárta, amelyek bemutatása a tábori filmek vetítésével együtt lesz.  

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

AVK-sok. Különböző pályázatokkal, iskolai ünnepekkel (jubileumi megemlékezések, szalagavató, 
ballagás, stb.) kapcsolatban videofilmeket is készítettek. A tanév során videoközvetítést is végez-
tünk a kápolna és a mellette lévő aula között, hogy akik nem férnek be, azok is képpel-hanggal 
együtt követhessék a bent zajló eseményeket. 

 
A szakkör technikai fejlődésében jelentős lépés volt a nagy létszámhoz igazodóan újabb 

digitális tükörreflexes fényképezőgépek (EOS 30D) és objektívek (EF 28-105) beszerzése, továbbá 
az informatika-terem számítógépeihez csatlakozó eSATA SSD-meghajtók számának 17-re növelé-
se. Két EOS 7D fényképezőgépet is tudtunk - természetesen használtan - venni, amelyeknek nagy 
fényérzékenységével az iskolai események dokumentálását vaku nélkül is meg tudjuk már oldani, 
és még videofelvétel készítésére is alkalmasak. A tanév vége felé pedig - támogatóinknak köszön-
hetően - jó minőségű riporter-mikrofont és hozzávaló vezeték-nélküli szettet is vásárolhattunk. 

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

nye a 7. Ökumenikus Diákfilmszemle volt, erről részletesen egy másik írás számol be. 
 
 

Budapest, 2018. június 21.     Wettstein József szakkörvezető 



Meghívó AVK-bemutatóra 

Szeretettel hívjuk tanárainkat, diáktársainkat, családtagjainkat, ba-
rátainkat és minden AVK-s társunkat a nyári bükkmogyorósdi al-

kotótáborban készült filmjeink ünnepélyes bemutatójára 

2017. szeptember 17-én vasárnap 10 h 30-kor  
 a Patrona Hungariae Gimnázium dísztermébe! 

(Előtte 9 órakor ugyanitt az iskola diákmiséjén lehet részt venni.) 
 

A filmszemle kb. 13 óráig tart.  
 

 
A piarista-patronás Audiovizuális Kommunikáció Szakkör (AVK) 

diákjai és vezetői 


