
Beszámoló az Audiovizuális Kommunikáció Szakkör (AVK) működéséről 
a 2018/2019-es tanévben 

 
 
2018 nyarán az alkotótáborunk a szokásos helyen, Bükkmogyorósdon két turnusban került 

megrendezésre, július 9. és 21. között. Iskolánkból 17, a Patrona Hungariae Gimnáziumból 8 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 27 diák-résztvevő közül Őri 
Gergely, Dózsa Endre, Komáromy Lilla és Léta Judit már érettségizett AVK-s öregdiákként jött 
velünk, így 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. Idén videoporámák készültek, mi-
vel - egy csoport kivételével - a diákok az első szakköri év (a fotózás alapjainak és a képsorozatok 
dramaturgiájának elsajátítása) végén tartottak. A készülő filmek alapgondolatához azt javasoltuk, 
hogy ezek valamilyen közmondáshoz kapcsolódjanak, ezért közmondás-gyűjteményeket adtunk ki a 
csoportoknak. Nemcsak az egyes csoportok munkája zajlott lendületesen és jó hangulatban, hanem - 
akár a saját filmük forgatását is felfüggesztve - egymás filmjeiben is önzetlenül szerepeltek, besegí-
tettek. A tábor menetéhez szorosan hozzátartozott az esti három órás filmvetítés-sorozat, ahol ré-
gebbi 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 fiatalokkal, bár idén jóval keve-
sebben jöttek, mint az eddigi években. Az utolsó előtti napon pedig falumozit tartottunk, ahol a ta-
valyi tábori filmjeinket vetítettük le, külön kiemelve azokat, amelyekben a falubeliek is szerepeltek. 

 
Mindkét turnusban a tábor végére mindegyik csoport elkészült alkotásának egy már vetíthe-

tő változatával, amelyet még ott helyben meg tudtunk nézni. Az első turnusban öt, a másodikban 
négy videoporáma készült el. A nyár végi kisebb javítások után pedig a 2018. december 2-i ünne-
pélyes bemutatón a filmek végleges változatait vetítettük le a Patrona Hungariae Gimnázium dísz-
termében, amelynek műsora ez volt (az első két film a tanév végi vizsgafilmek közül került ki): 

 
1. Farkas László: Éhezők viadala (4 perc) 
2. Gazdag László: Babakocsi (5 perc) 
3. Jaczkó Sándor - Urbán Balázs: A szem (6 perc) 
4. Bagi Eszter - Kocsis Csenge: Az elmulasztott segítség (7 perc) 
5. Börcsök István - Farkas László: Zsiványok háborúja (5 perc) 
6. Gazdag László - Langer Domonkos - Molnár János: Felgyő a megye Dallasa (7 perc) 
7. Réz Johanna - Visnyovszky Eszter: Kicsi a lány, de eszes! (7 perc) 
8. Bíró Zsombor - Fináczy Balázs: AVK-sok rémálma (5 perc) 
9. Martos Emőke - Szuhaj Anna: A szerelem vak (7 perc) 
10. Belcsák Benedek - Sipos Marcell: Ha megdobnak kővel (5 p) 
11. Bellus Bálint - Greschik Zsombor - Őri Gergely: Kicsi a bors (6 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. Végezetül a hagyományos közönségdíj-szavazás eredményét 
hirdettük ki. Öregdiákjaink a Zsiványok háborúja és a Kicsi a bors c. film tartalmi és formai megol-
dásait emelték ki, a közönségszavazást pedig a Szerelem vak c. alkotás nyerte. A bemutatón levetí-
tett filmek megtekinthetőek az AVK weboldalán (avk.piarista.hu), ahol a szakkör 30 éves működé-
se eredményeként már több mint 300 diák-alkotás látható. 
 



Szeptember közepén a videós képzéssel folytatódott az AVK-szakkör, amelyet a piarista 
10. és 11. osztályokból 14 fő (ebből tíz a 10.b-ből), a Patronából pedig 7 diák kezdett el.  

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 és reklám 
készítésével történt. Vizsgamunkaként pedig olyan film létrehozása lett kitűzve, amely az Ökume-
nikus Diákfilmszemlére is beküldhető. Így került be Fináczy Balázs, Gazdag László és Langer Do-
monkos (Michaletzky Márk osztálytársukkal együtt készített) Bringás születik, valamint Greschik 
Zsombor, Csapodi Mátyás, Bíró Zsombor Megkísértve c. vizsgafilmje a diákfilmszemle döntőjébe, 
ahol az előbbi film a Magyar Katolikus Újságírók Szövetségének különdíját, az utóbbi pedig ki-
emelt dicséretet kapott. Itt említhetjük meg, hogy a szakkörre még nem járó, kilencedikes piarista 
diákok (Nagy Dániel, Kovács Álmos, Csenger Nándor, Magyari Zsombor, Szőke-Brandt Áron) 
bátor és kreatív filmje, A Másik pedig az egyik kategória első díját szerezte meg, így nagy érdeklő-
déssel és örömmel várjuk őket jövőre a szakkör tagjai közé. 

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

újabb Zhiyun-gimbal és egy új, magyar fejlesztésű SteadyCross kamera-stabilizáló eszköz beszer-
zése. Kétkezes markolatokat is vettünk a gimbalokhoz, így ezek beállítása is, használata is köny-
nyebb, egyszerűbb. Kisebb kiadásokat jelentettek, de nélkülözhetetlenek a tartalék-akkumulátorok, 
kamera-távvezérlők, különböző kábelek és töltők, továbbá a használtan vásárolt kameráink közül 
többnek is kisebb javításon kellett átesnie.  

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

nye a 8. Ökumenikus Diákfilmszemle volt, erről részletesen egy másik írás számol be. 
 

Budapest, 2019. június 17.     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 

2018. december 2-án 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 


