
Az alkotócsoportok bemutatkozása 
 
1. RÉGIMÓDI TÖRTÉNET?, LEHETŐSÉG 
A sátoraljaújhelyi  Árpád-házi Szent Margit Általános Iskolában ebben a tanévben alakult meg a média-
műhely egy városi diákfilm-pályázat kapcsán. A műhelyvezető Jászter Beáta, aki nemcsak az iskola tanára, 
hanem a Zemplén Televízió munkatársa is egyben. A szentmargitosok által készített filmek olyan jól sikerül-
tek, hogy mindegyiket bemutatta a helyi televízió.  Nagy öröm volt a diákok számára, amikor meglátták a 
diákfilmszemlére felhívó levelet, és a már elkezdett munkát folytatni akarták. Mivel az elméleti és gyakorlati 
képzésen már átestek, könnyen ment nekik a munka. Nagyon kreatívak voltak, rengeteg ötletet vetettek fel. 
Rutinosan álltak a kamera elé, tudták a dolgukat. A forgatási és vágási munkálatokban segítségünkre volt 
még Dudás Arnold, aki a városban a média-műhelyt vezeti. tibet@t-online.hu 
 
2. AZ ÉN TÖRTÉNETEM 
Fóti Ökumenikus Általános Iskola és Gimnázium, Animációs Szakkör, korosztály: 5-6. évfolyam 
A szakkör célja: a gyerekekhez közel álló különböző animációs technikákon keresztül a filmes gondolko-
dásmód elsajátítása. A beküldött kisfilmet az egész csoport közösen készítette; a készítés feladatait felváltva 
vállalták a szakkörösök. Egy régi terv és a versenykiírás szerencsés találkozásából született a film. 
Alkotók: Arany Kincső (12 éves), Bánáti Mimi (10 éves), Domokos Konrád (10 éves), Horváth Bálint (12 
éves), Kocsis-Szabó Dániel Roger (13 éves), Kovács Viktória (10 éves), Lellei Benedek (11 éves), Lovistyék 
Bálint (11 éves), Monostori Dániel (12 éves), Muzslai Barnabás (13 éves), Pálházi Álmos (12 éves), Plézer 
Viktor (11 éves), Sándor Bozsóka (7 éves), Sándor Bíborka (10 éves), Sándor Boglárka (12 éves), Simon 
Bence (12 éves), Ujvári Bence (10 éves). Vezető tanár: Sándor János, bobobi@freemail.hu 
 
3. EGYEDÜL 
A Vidéki Srácok Production egy dunántúli kis faluból - Somlóvásárhelyről - származik, tagjai: Szabó László 
és Marton Máté, a veszprémi Davidikum Kollégium diákjai. A filmszemléről örömmel értesültünk. Az ötlet 
kettőnk fejéből pattant ki még az általános iskola végén, amit most a szemle felhívására sikerült megvalósíta-
nunk. Az elképzelés nem volt túl komoly, amolyan álmodozás, mégis kemény munkával film lett belőle. Csa-
patunk azóta újabb tagokkal bővült: Nemes László, Bárczay Kristóf, Pauer Gergely, Horváth László, Simon 
Annamária. Ez volt első komolyabb munkánk, de reméljük nem az utolsó ...  davidikum@freemail.hu 
 
4. KONTRASZT-KIÁL(LÍ)TÁS 
A Hajdúdorogi Szent Bazil Oktatási Központ GÖKART Média Műhelyét Kocsis Fülöp püspök atya hozta 
létre 2009-ben. Négyen-öten ekkor kezdtünk rádióműsorokat készíteni. Ezek a műsorok többnyire iskolánk 
mindennapjairól, városunk és egyházunk hagyományairól, hitéletéről és személyes tanúságtételekről szólnak. 
A filmes munkákhoz a görögkatolikus TRIKÉRION Kommunikációs és Média Központtól kapunk eszközö-
ket, szakmai és technikai segítséget. Nekik köszönhetően több munkánkat is bemutatta a Kölcsey Televízió, 
sőt operatőri feladatokkal is megbíztak egy-egy liturgia-közvetítés alkalmával. Támogatónk és csapatunk 
leglelkesebb drukkere Debreczeni Csaba, iskolánk igazgatója. kristof.kondas@gmail.com 
 
5. LEVES 
A veszprémi Padányi Katolikus Gyakorlóiskola 11. évfolyamának média fakultációsai, Bakonyi Réka, Berta-
lan Ivett, Tóth Menyhért, Végh Orsolya és Vér Eszter közös ötleteléssel tervezték és forgatták le a filmet. A 
csoportban média iránt érdeklődő, kíváncsi tanuló éppúgy megtalálható, mint média OKTV. országos III. 
helyezett (Tóth Menyhért nashbridges@indamail.hu). A fakultáció vezetője Hordós Csaba tanár úr. 
 
6. BÁRMI LEHET, ÁRVA, FOCI, FIZIKA ÓRA 
Turcsány Torda vagyok, a békásmegyeri Mustármag Keresztény Iskola 10. osztályos tanulója. A videó-
készítéssel nem régóta foglalkozom. A youtube.com/uukk7 -re feltöltött videóim száma (85) mutatja a lelke-
sedésemet a téma iránt. Azért szeretek "lencsét ragadni", mert ilyenkor kicsit, nagyot, sötétet, világosat, jót, 
rosszat, szépet vagy visszataszítót is kamerázhatok. Minden csak rajtam és a vágási utóunkámon múlik.  
 
7. A HAZATÉRŐ 
A W&T Company 2011. márciusában alakult. Alapító tagjai: Drahota Bálint és Gyalogh Ádám, a Budai 
Ciszterci Szent Imre Gimnázium 8. osztályos tanulói. Bálint színésznek készül, jelenleg is társulatba, tanfo-



lyamra jár. Ádám a rendezői pályán gondolkozik. Sajátos rendezői stílusa jól kijön munkáin. W&T Company 
néven a most bemutatott film az első alkotásunk. További műveket is szeretnénk létrehozni, ezzel próbáljuk 
megalapozni filmes jövőnket. Szívesen várunk bármilyen filmes felkérést, együttműködést és lehetőséget, 
így megmutatkozni a világnak. Facebook oldalunk: facebook.com/wtcompany 
 
8. TORNA ÓRA, A HARC, DÉLUTÁN, TOLERANCIA 
A makói Szent István Egyházi Általános Iskola és Gimnáziumban (SZIGNUM) 3. éve működik fotó-videó 
szakkör. A résztvevő felső tagozatos és gimnazista diákok heti 4 órában sajátíthatják el a vizuális művészetek 
e két ágának alapjait. Ehhez az iskola komoly technikai hátteret biztosít. A szakköri munkában legtehetsége-
sebb alkotók részt vehetnek a nemzetközi hírű Makói Videóműhely munkájában is. Az elkészült legjobb fo-
tókat az iskolában és városi szinten is kiállításokon tekinthetik meg az érdeklődők. A legjobb filmek pedig 
hazai és nemzetközi gyermek és ifjúsági filmfesztiválokon szerepelhetnek. Szakkörvezető: Czibolya Kál-
mán (Makói Videó- és Művészeti Műhely stúdióvezető)  zoomtoeurope@gmail.com 
 
9. PIXELEK 
Horesnyi Máté és Bárdos Boldizsár a budapesti Szent Gellért Katolikus Általános Iskola és Gimnázium 8. 
osztályos tanulói. A film és a zene világa mindkettőjükhöz közel áll, underground stílusirányzatok iránt is 
érdeklődnek. A nagyváros képei is fontosak a számukra. A film közös alkotásuk. boldizsar@bardos.eu 
 
10. A BURLESZK CSALÁD 
CRNL_9c alkotócsoport (Ciszterci Nagy Lajos Gimnázium, Pécs). Január közepén három vállalkozó szelle-
mű és a filmezés iránt érdeklődő tizenöt éves fiatal vágott neki a filmkészítés rejtelmeinek: Hábel Márton, 
Kóta Júlia, Wéber Tibor. Valakinek már ismerősebb volt a videokamera, valakinek viszont teljesen új, a vá-
gás rejtelmeire is hamar ráéreztünk. Mindenki élvezte. Annak ellenére sem vagyunk elkeseredve, hogy nem 
jutottunk be a döntőbe. A jövő évi Katolikus Diákfilmszemlén újra ki szeretnénk magunkat próbálni! Ezennel 
is szeretnénk köszönetet mondani felkészítő tanárunknak és minden szereplőnknek. honda95@citromail.hu 
 
11. FEHÉR ÁLOM 
A Ciszterci Rend Nagy Lajos Gimnáziumából (Pécs) érkezett egyik alkotócsoport neve: CRNL_9a, tag-
jai:Sándor Noémi és Kovács Réka. Csapatunknál a filmezés csak nemrég kezdődött. A Nagy Lajos Gimnázi-
um filmes szakkört hirdetett, és a 6 érdeklődő okítása márciusban meg is indult. Közös erővel megtanultuk a 
kamera rejtelmeit, használatát, a vágás örömeit és bosszúságait. Megalakulás óta ez az első versenyfilmünk, 
de már több rövid próbafilmet is készítettünk. Következő munkánk egy reklám felkérésére készül. A Dunán-
túli Naplóban is volt szerencsénk már feltűnni, mint a Nagy Lajos filmkészítői. Tanárunk a filmes szakmában 
dolgozik, így első kézből kapjuk az igényes oktatást. nsandor1996@indamail.hu 
 
12. MI FACEBOOK-UNK 
Mindannyian a soproni Szent Orsolya Gimnázium kilencedik évfolyamos tanulói vagyunk: Horváth Márton, 
Prajczer Petra, Farkas Tímea, Szabó Zsolt, Karakai Soma, Németh Mátyás. A “Mi Facebook-unk” az első 
közös filmünk. A csapatunk nagyon különböző, színes egyéniségekből áll, mindünknek más-más az érdeklő-
dési köre: van, aki a biciklizés vagy a túrázás megszállottja, van, aki a zene bűvöletében él, van, aki minden 
szabad percét olvasással tölti, van, aki rajong a természettudományokért, és van olyan is, akiről ezt a legke-
vésbé sem mondhatjuk el. Érdekes volt megtapasztalni, hogy a filmkészítés közben igazi, jó közösség alakult 
ki az Anonymus csapatból. És a Facebook csak a szervezéshez kellett... horvath.marton95@gmail.com 
 
13. BALATONI VITORLÁSTÁBOR 2010. 
Alkotó: Ménesi Máté, Esztergomi Temesvári Pelbárt Ferences Gimnázium 10. o.,  mate@menesi.com 
 
14. IRÁNYÍTVA, AZ ÖTÖDIK ELEM, KULCSEMBER, FILM NÉLKÜL, FOGÓCSKA 
A budapesti Piarista Gimnáziumban 1988 óta működik az audiovizuális kommunikáció szakkör (AVK), ve-
zetője Wettstein József piarista. A szakkör kétéves tanfolyam keretében megtanítja a résztvevőket fényké-
pezni, hangfelvételt készíteni, videokamerát kezelni, videoszerkesztő programmal bánni; – de legfőképpen a 
képi, vizuális nyelven kommunikálni. A LAX alkotócsoport tagjai is avk-sok. A szakkör munkájában, nyári 
táboraiban 1998 óta a Patrona Hungariae Gimnázium diákjai is részt vesznek. wettstein@piar.hu 


