
„Abgedreht”,
magyarországi német ifjúsági fi lmünnep, 2007

Immár második alkalommal rendezték meg április 
27-én a magyarországi német i! úsági fi lmünnepet, 
az „Abgedreht”-et. Mivel idén, tavalyhoz képest, két-
szer annyi fi lmet neveztek be – szám szerint tizen-
ke# őt –, ezért a Magyarországi Német Kulturális és 
Információs Központ (Zentrum) a budapesti Vörös-
marty Moziba invitálta a fi lmkedvelőket.

Ambach Mónika, a Zentrum igazgatónője köszön-
tö# e a közönséget, majd a Német Nagykövetség 
sajtóreferensével, Natascha Garloff -Jonkers-szel meg-
nyito# ák a rendezvényt. Elsőként egy a Zentrum ál-
tal készíte#  riportfi lm került bemutatásra, melyben 
ismert magyarországi német személyiségek, part-
nerszervezetek képviselői, zsűritagok és a tavalyi év 
nyertesei mondták el véleményüket a fi lmünnepről. 
Ezt követően a fi atal fi lmesek szép, izgalmas és hu-
moros németnyelvű, a magyarországi németséget, 
embereket, hazát, hagyományokat, történelmet, sze-
relmet, mesét és még sok más témát feldolgozó fi lmjei 
peregtek. A szünetben a diákoknak lehetősége nyílt 
arra, hogy megismerjék egymást és beszélgessenek. 
A fi lmbemutató második részét Helmut Hofmann, 
a budapesti Goethe Intézet igazgató-helye# ese nyi-
to# a meg, aki az i! ú alkotókat műveik fantáziadús 
megvalósításáért, a szervezőket pedig a rendezvény 
nagyszerű lebonyolításáért dicsérte.

A díjátadón minden résztvevő kapo#  egy, külön 
az „Abgedreht”-re készíte#  pólót, illetve a Goethe 
Intézet mindenkit értékes könyvekkel ajándékozo#  
meg. Az első három helyeze# re három, a fi lmünnep-
re terveze#  kerámia, valamint 500, 300 és 200 Euró 
értékű pénzjutalom várt, amelyet a Német Nagykö-
vetség ajánlo#  fel. Két különdíj is kiosztásra került: 

a Magyarországi I! ú Németek Közössége egy csapat 
számára ingyenes részvételi lehetőséget ajánlo#  fel 
a 2007-es kreativitás-táborára, a Zentrum egy másik 
számára pedig 15 000 forint értékben ajándékutal-
ványt és az „Abgedreht” DVD-re jogosító utalványt 
ado#  át.

A zsűri munkájában idén is kíváló szakemberek 
ve# ek részt: Heinek O# ó, a Magyarországi Németek 
Országos Önkormányzatának elnöke, Dagma-Lara 
Heusler fi lmkészítő, aki a Goethe Intézet munkatár-
sa, valamint a Magyar ATV főrendezője, Hoff mann 
György.

Az első díjat egy 14 éves diáklány, Wild Eszter 
Anna nyerte Sopronból, aki a Berzsenyi Dániel Gim-
názium és Líceum tanulója. „Dachbodenschätze” (Kin-
csek a padlásról) című fi lmjében humorosan muta# a 
be, hogy mit jelent egy fi atal lány számára magyar-
országi németnek lenni. Döntését a zsűri a követke-
zőképpen indokolta: Anna fi lmjében fantáziájáról 
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te#  tanúbizonyságot. Jó ritmusváltás és kreatív meg-
valósítás jellemezte művét. Bár a hangminőség nem 
volt tökéletes, a bátorság és a humor, amivel gondo-
latait fi lmre vi# e, mindezt feledteti. 

A második díjat a pécsi Koch Valéria Gimnázium 
tanulói vehe# ék át. A „Schicksal” (Sors) címet viselő 
mű, melyet Spengler László, Nyitrai Balázs és Hor-
váth Gergő készíte# , egy szívszorító magyarországi 
német szerelmi történetet mesél el. A fi lm főszerep-
lői szerepeiket olyan meggyőzően játszo# ák, hogy 
szem nem maradt szárazon.

A harmadik díjnak Pátkai Lilla, Seprényi Ani-
ta, Szénási Júlia és Szűcs Gerda örülhe# ek, akik 
a mezőberényi Petőfi  Sándor Gimnázium diákjai. 
„Schwabenschicksal” (Sváb sors) című fi lmjük a 
malenkĳ  robot és a kitelepítés témáját dolgozta fel. 

Még májusban megjelenik egy-egy DVD a tavalyi, 
valamint az idei év fi lmjeiből. A rendezvénnyel kap-
csolatos információk a www.abgedreht.zentrum.hu 
internetes oldalon találhatók. A teltházas előadás 

biztosíto# a azt, hogy az „Abgedreht“ 2008-ban is 
folytatódjon. A Magyarországi Német Kulturális és 
Információs Központ ezúton köszöni minden támo-
gató és munkatárs segítségét, akik közreműködé-
sükkel hozzájárultak az „Abgedreht” sikeréhez.

Zentrum

5355

1.helyeze   
Dachbodenschätze (Kincsek a padlásról) - Wild Anna Eszter fi lmje (Berzsenyi 
Dániel Evangélikus Gimnázium, Sopron)
2. helyeze  
Schicksal (Sors) - Spengler László, Nyitrai Balázs és Horváth Gergő fi lmje (Koch 
Valéria Gimnázium, Pécs)
3. helyeze  
Schwabenschicksal (Sváb sors) - Pátkai Lilla, Seprenyi Anita, Szénási Júlia és Szűcs 
Gerda fi lmje (Petőfi  Sándor Gimnázium, Mezőberény)

A Magyarországi I" ú Németek Közösségének különdíja:
Bilder der Erinnerung (Emlékképek) - Fuchs Vanda, Bellon Péter, Szűcs Viola és 
Uhrinyi Ödön fi lmje (Széchenyi István Gimnázium, Budapest)

A Magyarországi Német Kulturális és Információs Központ különdíja:
Es war einmal… (Egyszer volt…) - Schlégli Júlia, Sánta Botond és Kiszler Tamás 
fi lmje (Illyés Gyula Gimnázium, Dombóvár)

Elismerésben részesültek:
Gyöngyösi Hunor, Móricz Veronika, Heilmann Dóra (Leőwey Klára Gimnázium, 
Pécs), 
Almási A# ila, Nagy Judit, Papp A# ila, Szűcs Flóra, Weigert Lilla (Petőfi  Sándor 
Gimnázium, Mezőberény), 
Rab Gábor, Kassai Gábor, Lipovits Dániel (Friedrich Schiller Gimnázium, 
Pilisvörösvár), 
Szabó Nóra, Micskei Adrienn, Busa Tamás, Koncz Kristóf (Magyarországi Németek 
Általános Művelődési Központja, Baja), 
Sulics Ki# i, Gáspár Gábor, Zugfi ll Eszter (Montenuovo Nándor Szakközépiskola, 
Bóly), 
Guth Tibor, Hornperger Andrea, Kurcz Diána, Vereckei Réka, Zwick Marie# a 
(Tolnai Lajos Gimnázium, Gyönk), 
Frey Kristóf, Weisz Réka, Gligorovics Bianka (Dr. Marek József Szakközépiskola, 
Mohács).


