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A Magyarországi Németek Országos Önkormány-
zata 2005. őszén fogalmazta meg az ötletet, hogy 
olyan középiskolás fi atalok számára indítson fi lm-
projektet, akik szívesen bemutatnák egy fi lmben a 
magyarországi németeket. A Budapesti Német 
Nagykövetség üdvözölte az MNOÖ célitűzését, va-
lamint felvett e a rendezvényt a „Kulturfrühling – Né-
met kulturális és művelődési hetek” programjai közé. A 
Magyarországi Német Kulturális- és Információs 
Központ (Zentrum) örömmel vállalta a szervezői fel-
adatokat. Magyarország öt iskolájából hat csapat ne-
vezett , és küldte el fi lmjeit a kiírt március 24-i határ-
időig. Az Abgedreht! – ami magyarul annyit jelent, 
hogy Leforgatt uk!, vagy átvitt  értelemben Zizzent! 
– tökéletes címnek bizonyult, hiszen a beküldött  fi l-
mek mindegyike érdekesen, izgalmasan, viccesen és 
fi atalos lendülett el dolgozta fel a kiválaszott  témá-
kat.

A fi lmek premierjére április 28-án került sor a 
Magyarországi Németek Házában Budapesten. A 
Zentrum által szervezett  rendezvény igazi mozi-
élményt nyújtott  a közönségnek. Patt ogatott  kukori-
ca, édességek, üdítő, a székeken programfüzetek 
várták a publikumot.

A fi lmvetítést Heinek Ott ó, az MNOÖ elnöke és 
Bernd Finger, a Német Nagykövetség kulturális és 
oktatási referense közösen nyitott a meg. Natascha 
Garloff -Jonkers, a Német Nagykövetség sajtóreferen-

se és a zsűri elnöke hangsúlyozta, hogy zsűri-
kollégáival Leipold Péterrel, a Magyar Televízó esély-
egyenlőség ombudsmanjával, valamint Kon csek 
Albertt el, az MNOÖ ügyvezetőjével valamennyien 
osztják a véleményt, hogy a fi lmek remekül bizo-
nyítják a fi atal fi lmesek tehetségét, valamint arra 
buzdított a őket, hogy munkájukat folytassák. 
Ambach Mónika, a Zentrum igazgatónője biztosított a 
a verseny résztvevőit afelől, hogy a fi lmvetítést kö-
vetően egy versenyző sem fog üres kézzel hazatérni. 
A Zentrum logójával ellátott  szatyrokban Abgedreht!-
pólók, illetve értékes könyvek, az első három helye-
zett re pedig Szilágyiné Rencz Marianna keramikus 
külön ez alkalomra tervezett  kerámiái és magas 
pénzjutalom várt. A fi lmvetítés után került sor az 
ünnepélyes díjátadóra.

A zsűri a Pilisvörösvári Német Nemzetiségi Gim-
názium „WIWE Studio” csapatának ítélte oda a fődí-
jat az „Ob der Kirschbaum noch steht?” (Ugyan áll-e 
még a meggyfa?) című alkotásáért. A fi lm alapjául a 
magyarországi német író Mikonya József műve szol-
gál. A fi lm, amelyben az alkotók 3D-eff ektusokat is 
használtak, valamint maga az író is közreműködött  
narrátorként, a magyarországi németség kincseit 
mutatt a be és rávilágított  arra, hogy ezeket meg kell 
őrizni. Rab Gábor és Lipovits Dániel az értékes aján-
dékok mellett  500 Euro pénzjutalommmal lett  gaz-
dagabb.

Öt iskola – hat fi lm – egy kisebbség
Abgedreht! – Magyarországi Német Fiatalok Filmünnepe
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A pécsi Leőwey Klára Gimná-
zium „Vergiss mein nicht” (Kék-
nefelejcs) csapata végzett  a máso-
dik helyen. A „Die Klasse 10.D in 
Nimmesch – Nimmesch früher 
und jetzt” (Hímesháza 10.D osz-
tálya – Hímesháza egykor és ma) 
című faluportréjukért a baranyai 
településről, Heilmann Dóra, Ma-
gyar Viktória, Móricz Veronika 
és Rácz Katalin 300 Euro pénzdí-
jat vehetett  át. A fi atal riporterek 
a falu lakóival a település múltjá-
ról és jelenéről beszélgett ek. A 
fi lmben osztálytársaik is feltűn-
tek, mint statiszták.

200 Euro pénzjutalomban ré-
szesült a bólyi Mon tenuovo Nán-
dor Szakközépiskola „Sulisok(k)” 
csapata. A harmadik helyezett  
 díjait Sznopek Ivett  és Sulics Kitt i vehett e át a „Suli-
sok(k) Extra” című riportfi lmért. A fi lmben a bara-
nyai Liptódon zajlott  hagyományos disznóvágásról 
közvetített ek, tudósításukat egy főzőműsorral is ki-
egészített ék, melyben fánkot készített ek.

A Magyarországi I  ú Németek Közösségének 
negyvenezer forint értékű különdíját a pécsi Koch 
Valéria Gimnázium „Azaghis” csapata kapta az 
„Oma Projekt” (Nagymama projekt) című fi lmért. 
Horváth Gergő, Nyitrai Balázs, Spengler László és 
Stefán Krisztina a szünidőben részt vehetnek a 
MINK nyári táborán. A négy gimnazista olyan idős 
embereket mutatott  be fi lmjében, akik hagyományos 
kézművességgel foglalkoznak. A zeneválasztás és a 
vágástechnika segítségével igazi videoklippet for-
gatt ak a magyarországi németségről.

Értékes ajándékokat vehetett  át a dombóvári Illyés 
Gyula Gimnázium „The Chaos Team” csapata. Kiszler 
Tamás, Papp Dávid, Sánta Botond, Schlégli Júlia valódi 
művészfi lmet forgatott  „Kleines Kind in großer Welt 
– Die Lage der Ungarndeutschen aus Kinderperspek-
tive” (Kis gyermek a nagy világban – a magyarorszá-
gi németek helyzete gyermekszemmel) címmel egy 
öt éves kisfi úról, akit Németországban magyarnak, 
Magyarországon németeknek tartanak a társai.

Értékes jutalomban részesült a pécsi Koch Valéria 
Gimnázium „Die Fünf” csapata is. Brenner Gábor, 
Hetesy Ádám, Hoff er Zoltán, Mezei Veronika és Tímár 
Péter a hagyományos kenyérsütésről készített ek is-
merett erjesztő fi lmet.

A Zentrum partnerei a rendezvény megszervezé-
sében a következő intézmények voltak: Magyaror-
szági Németek Országos Önkormányzata, a Buda-
pesti Német Nagykövetség, a Goethe Intézet Buda-
pest, Németország Külügyi Kapcsolatokért Felelős 
Intézete (ifa), a Magyarországi Németek Háza, a 
Neue Zeitung, a Barátság folyóirat, valamint az MTV 
Unser Bildschirm német magazinja.

A fi lmünnep a „Kulturfrühling – Német Kulturális 
és Művelődési Hetek” igen sikeres és izgalmas prog-
ramjának bizonyult.

A www.abgedreht.zentrum.hu internetes cím 
alatt  további információk találhatók a projektről és a 
rendezvényről. Érdemes regisztrálni is az oldalon, 
mivel havonta egyszer Abgedreht!-póló kerül kisor-
solásra, illetve egy szerencsés nyertes lehetőséget 
kap arra, hogy 2007-ben részt vegyen a zsűri mun-
kájában. Hiszen az „Abgedreht! – Magyarországi 
Német Fiatalok Filmünnepe” jövőre folytatódik.

Forrás: zentrum.hu

Látogasson el megújult honlapunkra:
www.nemzetisegek.hu


