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Harmadik alkalommal rendezte meg 
a Magyarországi Német Kulturális és 
Információs Központ (Zentrum) a Ma-
gyarországi I! úsági Filmünnepet, az 
Abgedreht-et. A verseny idén egy új ka-
tegóriával bővült, a középiskolások mel-
le#  fi atal fi lmesek is bemutatkoztak. 

Az i! úsági kategóriában kilenc fi l-
met láthato#  a közönség a budapesti 
Művész Moziban rendeze#  eseményen. 
Az alkotások a hagyományokhoz híven 
a hazai németekről szóltak a kisebbség 
nyelvén. A maximum 10 perc hosszú-
ságú fi lmekben a 14-19 éves fi atalok 
többek közö#  a múl# al, mint például a németek 
oroszországi kényszermunkára hurcolásával, vagy a 
kitelepítéssel foglalkoztak, de volt csapat, amely egy 
német települést és az o#  folytato#  hagyományápo-
lást muta# a be, mások a zenei kultúrát helyezték a 
középpontba, vagy arra keresték a választ, hogy mit 
jelent napjainkban egy fi atal számára egy kisebb-
séghez tartozni. 

A zsűri elnöke Ma# hias Gruber, a Budapesti Német 
Nagykövetség kulturális és oktatási referense volt, a 
háromtagú zsűribe idén még Klein Judit, a Magyar 
Televízió Kisebbségi Műsorok Szerkesztőségének 
vezetője és Heves Ferenc a Magyarországi Németek 
Országos Önkormányzata oktatási referense kapo#  
meghívást. A döntnökök a 2008. április 25-i fi lmpre-
miert megelőző kedden ültek össze, hogy megtekint-
sék a versenybe küldö#  alkotásokat és döntsenek a 
helyeze# ekről, valamint a különdíjasokról. A közép-
iskolás kategóriában az első három helyeze#  a Né-
met Nagykövetség által felajánlo#  pénznyereményt, 
azaz 500, 300 és 200 Eurót és Szilágyiné Rencz Marian-
na keramikus az Abgedreht-re terveze#  kerámiáját 
vehe# ék át a fi lmünnepen. Beck Artúr, a Deutsches 
Haus K& . ügyvezetője 100.000 Forintot ajánlo#  fel a 
leghumorosabb fi lmnek, valamint a Magyarországi 
I! ú Németek Közössége (GJU) egy csapatot meghí-
vo#  nyári táborába. Valamennyi résztvevő a rendez-
vény hivatalos pólóját és a Budapesti Goethe Intézet 
könyvajándékát kapta emlékül.

Az első helyet a pécsi Koch Valéria Gimnázium csa-
pata szerezte meg a „Von heute wird alles anders” 
(Mától minden más lesz) című fi lmmel, mely a ma-
gyarországi németek népi hiedelmeiről szól, és 
amelynek számos mozzanata mosolyt csalt a né-
zők arcára. A bólyi Montenuovo Nándor Szakkö-
zépiskola diákjai két díjnak is örülhe# ek, hiszen a 
„Rocktigallen-story”-ért a zsűri nemcsak a második 

díjat, hanem a legviccesebb fi lmnek járó különdíjat 
a „Schmunzelpreis”-t is odaítélte. A történet közép-
pontjában négy fi atal küzdelme áll, akik elhatároz-
zák, hogy zenekart alapítanak, de a sikerhez vezető 
út rögösebb mint gondolták. Nagy tapsot kapo#  a 
harmadik helyeze#  bajai csapat is, amely a Magyar-
országi Németek Általános Művelődési Központjá-
ból érkeze# . A “Vier Schwalben” (Négy fecske) című 
fi lmben két diáklány elhatározza, hogy egy hétig 
mint igazi svábok élnek. Természetesen két barátjuk-
nak sincs más választása, mint támogatni a két leány-
zót a kezdetben furcsának talált, hagyományokkal 
tűzdelt vállalkozásában. A MINK nyári táborában a 
mezőberényi Petőfi  Sándor Gimnázium diákjai ve-
hetnek részt, akik a „Spurensuche in Mezőberény 
2.” (Nyomkeresés Mezőberényben 2.) egy idős ember 
történetét muta# ák be, aki megpróbálja felkutatni 
régi sorstársát, akivel együ#  volt munkaszolgálaton 
Oroszországban a 2. világháború után.

2008-ban első alkalommal vehe# ek részt a ver-
senyben 19-35 éves amatőr és profi  fi lmesek, akik az 
U35sec – „Unter 35 Jahre unter 35 Sekunden”, azaz 
35 év és 35 másodperc ala# i kategóriában forga# ak 
szpotokat. Ezek lényege, hogy a német kisebbséget 
kreatív módon mutassák be. Ma# hias Gruber a Né-
met Nagykövetség képviseletében és zsűrielnökként 
a döntés nehézségére hivatkozva egy 100 Euró érté-
kű különdíjat ajánlo#  fel Egervári József, sombereki 
versenyzőnek az „Auch heute noch” (Ma is még) 
fi lmjéért. A Zentrum fődíját, 100.000 forintot és a 
Kovács Szabolcs Gergő üvegművész által készíte#  
üvegplasztikát a Dunaszekcsőről érkeze#  csapat ve-
he# e át a „Hände” (Kezek) alkotásért. 

Mint fi lm a fi lmben, rendhagyó módon Ambach 
Mónika, a Zentrum igazgatónője is a fi lmvászonról 
köszöntö# e a vendégeket, illetve nagy tapssal fogad-
ta a közönség a Zentrum által, külön erre az alka-
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lomra az U35sec versenykiírás kapcsán forgato#  35 
másodperces rövidfi lmeket, melyben az alkotók az 
identitás, a zene és a nyelv témakörét járták körül. 
A fi lmünnepen a versenyszpotok a fi lmek közö#  
amolyan reklámblokkokban kerültek levetítésre. A 
vetítést egy rövid szüne# el szakíto# ák meg, hogy 
egy kisebb közönségtalálkozóra is sor kerülhessen. 
A második felvonás után, felgyúltak a fények a te-
remben és az eredményhirdetés befejeztével a mé-
dia képviselői fagga# ák az alkotókat fi lmjeikről. A 

rendezvényen bemutatásra kerültek az előző két év 
fi lmjeit tartalmazó DVD-k is. A kiadványok és a ren-
dezvényhez kapcsolódó termékek is megrendelhe-
tőek a www.abgedreht.hu honlapról.

A versenyzők örömteli visszajelzései, illetve a 
szinte teltházzal lezajlo#  vetítés megerősíte# e a 
szervezőket abban, hogy az Abgedreht 2009-ben 
sem hiányozhat majd a magyarországi németek 
rendezvénynaptárából

A. M.

1. helyeze! 
Von heute wird alles anders 
(Mától minden más lesz) 
– Spengler László, Horváth Ger-
gő, Nyitrai Balázs, Stefán Krisz-
tina, Király Sándor (Koch Valéria 
Gimnázium, Pécs) 
– tanár: Englenderné Hock Ibolya

2. helyeze!  / Schmunzelpreis 
– humorkategória különdíj
Die Rocktigallen-Story 
(A Rocktigallen sztori) 
– Gáspár Gábor, Kavas Afro-
dité, Tóth Fanni, Zugfi ll Eszter 
(Montenuovo Nándor Szakközép-
iskola, Szakiskola és Kollégium) 
– tanár: Horváth Bernade# 

3. helyeze! 
Vier Schwalben (Négy fecske) 
– Müller Patrícia, Micskei Adri-
enn, Szabó Nóra, Németh Tamás, 
Busa Tamás, Koncz Kristóf (Ma-
gyarországi Németek Általános 
Művelődési Központja, Baja) 
– tanár: Manz Alfréd

Díjazottak:

Fődíj:
Hände (Kezek) 
– Scheppl Zoltán, Scheppl Csaba, 
Farkas Dalma, Kulutácz Tímea 
(Dunaszekcső)

Budapesti Német Nagykövetség 
különdíja:
Auch heute noch (Ma is még) 
– Egervári József (Somberek)

Elismerésben részesültek:
– Lannert András, Lannert Gábor, 
Péchy Erzsébet (Budapest)
– Wundele Krisztina, Fenesi And-
rás, Lakatos Róbert (Mór)

U35sec kategória

MINK-különdíj:
Spurensuche in Mezőberény 2. 
(Nyomkeresés Mezőberényben 2.) 
– Weigert Lilla, Nagy Judit, Nagy Gábor, Papp 
A# ila, Almási A# ila (Petőfi  Sándor Gimnázium, 
Mezőberény) – tanár: Hajdú Szilvia

Elismerésben részesültek:
– Bagó Alexandra, Bogdán Katalin, Gácser Adél, 
Hutás Bianka, Leirer Laura, Bányi Bianka, Hingyi 
Kinga, Nedelkovics Adél, Szabó Alexandra, Szőcs 
Lili, Árvai Doro# ya (Magyarországi Németek Álta-
lános Művelődési Központja, Baja) 
– tanárok: Mayerné Szauter Terézia, Csorbai Péter

– Baum Krisztina, Bonyai Gábor, Kovács Ádám, 
Steinmacher Viktor (Lovassy László Gimnázium, 
Veszprém) – tanár: Eich Mária

–Abonyi Benjámin, Máté Adrienn, Molnár Zsófi a, 
Németh A# ila (Apáczai Nevelési és Általános Mű-
velődési Központ Gimnázium és Szakközépiskola) 
– tanár: Aporfi  Ágnes

–Sulics Ki# i, Csigi Tamás, Zsilinszky Dávid, Sulics 
Krisztián (Montenuovo Nándor Szakközépiskola, 
Szakiskola és Kollégium) – tanár: Troszt Erzsébet

Kovács 
Attila 
felvételei
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