
Beszámoló az 1. Ökumenikus Diákfilmszemléről (2012. május 19.) 

 
A Katolikus Iskolák 1. Országos Diákfilmszemléje (2011. május 28.) sikerének következményeként az öku-
menikus szervezőbizottság 2012. február közepén hirdette meg az ország összes katolikus, református és 
evangélikus általános és középiskolája számára az 1. Ökumenikus Diákfilmszemlét. A több mint 300 iskolá-
ba eljutott felhívás mellékelten olvasható. A diákfilmszemle hivatalos, intézményi támogatását katolikus 
részről a Katolikus Pedagógiai, Szervezési és Továbbképzési Intézet (KPSZTI) biztosította, evangélikus rész-
ről a Magyarországi Evangélikus Egyház Országos Irodájának Oktatási Osztálya, református részről pedig a 
Magyar Református Egyház Zsinatának Oktatásügyi Osztálya kapcsolódott be a szervezésbe, bevonva a 
Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészkarának Kommunikáció- és médiatudományi szakját is. A 
szemle gyakorlati lebonyolítását a Budapesti Piarista Gimnázium audiovizuális szakköre (AVK) vállalta. 
 
A maximum 10 perces diákfilmek beküldési határideje május 2. volt, a döntőbe jutott filmek ünnepélyes 
vetítése, vagyis maga a szemle május 19-én, a katolikus Tömegkommunikációs Világnap utáni szombaton 
került megrendezésre a Sapientia Főiskola Auditorium Maximum termében (Budapest, V., Piarista köz 1.). 
 
A szemle célja, hogy az egyházi iskolák motivációt és impulzust kapjanak a kreatív videós alkotómunkához. 
Ahol még nincs iskolai videó-műhely, ott jöjjön létre, ahol pedig már működik, ott nagyobb figyelmet kap-
jon. Az egyházi iskolákban is jelenlévő médiaoktatás az adott órakeretben csak a minél értőbb befogadás 
kialakítására szorítkozhat, azonban számos diákban felkeltheti az önálló alkotás létrehozásának vágyát. Ezt a 
kreativitásra irányuló, szunnyadó diák-energiát szeretné eltalálni a szemle a maga sajátos versenyjellegével. 
 
A szemle díjai szintén az egyházi iskolák filmkészítő műhelyeinek kialakítását ill. támogatását célozták. A 
szemle meghirdetésében is már olvasható volt, hogy három kategóriában összesen 500.000 Ft értékű video-
felszerelés és videoszerkesztő szoftver kerül kiosztásra. A díjak (és a szemle) anyagi hátterét a három egyház 
fenti intézményei adták össze, amihez menetközben egy sikeres pályázaton nyert összeg is hozzájárult. 
 
A szemle felhívására 30 iskolából összesen 60 film érkezett. A 16 katolikus, 11 református, 2 evangélikus 
és 1 ökumenikus iskola diákjai által beküldött filmek műfaji változatosság szempontjából is sokszínűek vol-
tak: kisjátékfilm, kísérleti film, riport, etűd, és számos animáció is volt köztük. A filmek harmada a kiemelt 
témát választotta: "ÁLARCOK: Amikor - szándékosan vagy akaratlanul - más látszik kívülről, mint ami belül 

van." A hattagú szakmai előzsűri értékelése alapján 20 film jutott a szemle versenyprogramjába. 
 
2012. május 19-én, a tulajdonképpeni szemlén, az Auditorium Maximumban számos érdeklődő előtt ezek a 
filmek három blokkban kerültek vetítésre, és az egyes blokkok végén a zsűri a látott alkotásokat nyilvánosan 
elemezte, értékelte (még rangsorolás nélkül). A szemle programja mellékelten olvasható. A verseny szerve-
zői úgy határoztak, hogy az ebédszünetben, információs vetítés keretében a döntőbe nem jutott 40 film közül 
a legérdekesebb, legjobb 8 alkotást is levetítik. Visszajelzésként, a jövendő filmjeik segítéseként pedig az 
összes döntőbe nem jutott film készítői írásban megkapták az előzsűri értékelésének összefoglalását. 
 
A szemlére programfüzet is készült, minden alkotócsoport és a szakmai zsűri rövid bemutatkozásával (mellé-
kelten olvasható). A szemle zsűrije: Varsányi Ferenc filmrendező, Hajnal Gergely dokumentumfilmes, a 
Duna TV munkatársa, Nagy Dénes filmrendező, Dusicza Ferenc református lelkész, TV-s szerkesztő, vala-
mint Tóth Zsolt operatőr. 
 
Délután 16 órakor kezdődött a nagy érdeklődéssel várt eredményhirdetés és díjkiosztás. A zsűri kiemelte az 
alkotások sokszínűségét, kreativitását, és az alkotókat további filmek létrehozására buzdította. A kihirdetett 
végeredmény mellékelten olvasható.  
 
A filmszemléről 50 fotóból álló képes beszámoló is hozzáférhető, továbbá a www.okudiakfilm.hu oldalon 
megtalálható annak a két Vimeo-albumnak is a linkje, ahol a filmszemle legjobb filmjei megtekinthetőek.  
 
A szemle azzal a bejelentéssel zárult, hogy jövőre megrendezésre kerül a 2. Ökumenikus Diákfilmszemle is. 
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