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KÖSZÖNTŐ

Az Országos Rajzfilmünnepet közel tíz éve indítottuk útjá-
ra, néhány tucat vetítési programmal és helyszínnel. Mos-
tanra, amikor a nyolcadik alkalommal rendezzük meg, már 
több mint száz helyszín csatlakozott hozzánk. Az esemény 
sajátossága kezdettől fogva, hogy nem egyetlen feszti-
vál-helyszínre hívjuk a kiváltságos közönséget, hanem a 
saját lakóhelyükön igyekszünk megadni a családoknak, 
közösségeknek a lehetőséget, hogy egy hétvégén keresz-
tül sok-sok ingyenes rajzfimvetítésen és egyéb kulturális 
eseményen vehessenek részt.  A szervezés során kezdet-
től fogva törekedtünk rá, hogy a Rajzfilmünnep program-
jaihoz ne csak nagyvárosok, hanem akár a legkisebb tele-
pülések közösségei is csatlakozhassanak. 

Animációs filmekkel teli, értékes, családi mozi programo-
kat kínálunk gyerekeknek és felnőtteknek egyaránt. A vá-
logatásban a  legkisebbeknek szóló mesefilmektől kezdve 
a kimondottan felnőtteknek szóló művészi animációkig 
terjed a skála. Sokan a klasszikus magyar rajzfilmeket ré-
szesítik előnyben, ezek a filmek még mindig nagyon közel 
állnak a magyar közönség szívéhez, de egyre többen nyi-
tottak a friss hazai animációs alkotásokra is.  Az örökzöld 
rajzfilmeket kezelő archívumok mellett évek óta együtt-
működünk a kortárs animációs stúdiókkal, forgalmazók-
kal, egyetemi műhelyekkel, művészekkel. Az Országos 
Rajzfilmünnep az ő alkotásaikat is segíti eljuttatni  azok-
hoz, akik számára a filmjeik készülnek, az egyre szélesebb 
körű hazai közönséghez. 

A Rajzfilmünnepre kezdettől fogva közösségi élményként tekin-
tettünk, ezért szoros kapcsolatot építettünk ki országszerte a 
helyszíni kulturális szervezőkkel, mozik, művelődési és közösségi 
házak képviselőivel. Az országos szintű együttműködés meg-
hozta a lehetőséget, hogy évről évre tovább bővüljünk, a prog-
ramunk gazdagodjon, és egyre nagyobb közönséghez jussunk el. 

Az Országos Rajzfilmünnep segít a helyi közösségek ösz-
szekovácsolásában, hiszen  a nagy vonzerejű, népszerű 
vetítésekhez egyéb helyi kulturális programok is kapcso-
lódhatnak. Öröm számunkra, hogy évről évre egyre több 
helyi alkotó és művészeti társaság csatlakozik az ese-
ményhez. Részvételükkel egyre több értékes kulturális 
programmal bővül a kínálat minden helyszínen. Így válhat 
teljes körű családi hétvégévé, igazi közösségi eseménnyé 
a Rajzfilmünnep. 

Teltházas eseményeket idén, a járvány miatt nem lehet 
tartani, így a 2020-as program online lesz látható. Ezáltal 
az otthon biztonságában lehet élvezni a legújabb rajzfil-
meket és az örök klasszikusokat. Az új helyzetben is úgy 
alakítottuk a műsort, hogy a közönség a filmek mellett 
betekintést kaphasson az egyes települések kulturális 
életébe is. Számos helyszínünk sajátos, a helyi kulturá-
lis életet bemutató filmfelvétele is megtekinthető lesz a 
Rajzfilmünnep  követői számára. 

Minden település Rajzfilmünnep-csatornáján kicsit más 
lesz program, más lesz a kínálat, de a szándék mindenhol 
ugyanaz: erősíteni, gazdagítani a helyi közösségeket, és 
tartalmas egyéni, családi vagy közösségi élményt nyújtani 
minden, a hazai rajzfilm-kultúra egykori és kortárs ered-
ményei iránt nyitott érdeklődő számára. 

Tartalmas időtöltést, 2020-ban is eredményes Rajzfilmün-
nepet kívánok!

M. Tóth Géza, az Országos Rajzfilmünnep alapítója
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KEDVES SZERVEZŐK!
KEDVES BARÁTAINK! 

A 2020-as év világszerte új helyzetet teremtett, amihez 
mindenki igyekszik alkalmazkodni. Nehéz feladat elé ál-
lította a járvány az Országos Rajzfilmünnep szervezőit is, 
hiszen ez egy olyan  filmes esemény, amely minden évben 
közel 100 helyszínen zajlik és a közösségek összefogásával 
valósul meg. Ezt a hét alkalommal már sikeresen működő 
formátumot kellett hirtelen átalakítanunk és idomulnunk 
az új körülményekhez.

A jó hír, hogy ebben a nehéz, kihívásokkal teli időszakban is 
megtartjuk a Rajzfilmünnepet. A nem várt helyzet egészen 
új lehetőségeket nyitott meg számunkra, így ezúttal egé-
szen az otthonokig visszük az animáció világa által kínált 
filmeket.

Az Országos Rajzfilmünnep igazán kivételes filmes ese-
mény, hiszen más filmfesztiváloktól eltérően az ország 
több pontján zajlik egyszerre. Büszkén mondhatjuk, hogy 
idén is közel 100 helyszín csatlakozott hozzánk, ezért on-
line is országos összefogással valósul meg a háromnapos 
rendezvény. 

A szervezők országszerte szeretnék inspirálni a közönséget 
kivételes filmekkel, amelyeket kiváló animációs művészek 
alkottak. Örömmel üdvözöljük a programban az  új és régi 
hangokat, klasszikusokat és kortársakat, és a tehetséges fi-
atal filmesek egészen friss munkáit. Megemlékezünk idén 
a 40 éve készül Oscar-díjas animációs filmről, A légyről és 
különleges összeállításokat láthatunk a rendező, Rófusz 
Ferenc alkotásaiból.

Minden résztvevő helyszín 31 animációs blokkból állítja 
össze a nézői  számára a filmes programot. A kiválasztott 
filmes összeállítások között  az egyedi csatornákon helyi 
kulturális tartalmú videók is megjelennek, hogy a telepü-
lések sajátos színezetével váljon igazán különlegessé és 
egy egész ország kulturális értékeit bemutató eseménnyé 
a Rajzfilmünnep.

Reméljük, hogy e három nap alatt egymásra találnak a 
hangok: az alkotó meséje eljut az ország minden szegleté-
be, a forgalmazó országszerte közönségre talál, a helyszí-
ni szervezőink pedig e kiváló programokat népszerűsítik, 
hogy a nézők otthonába értékes animációs alkotások, vál-
tozatos helyi kulturális műsorok jussanak el. 

A családok most megpihenhetnek, otthon mozizhatnak és 
megbeszélhetik filmes élményeiket egymással. 

Bízunk benne, hogy a nézőink online is kitartanak mel-
lettünk és az Országos Rajzfilmünnep online is közösségi 
élmény marad. 

Meghívunk most mindenkit, hogy gyűljenek otthon a ké-
pernyők elé, nevessenek, ámuljanak, szórakozzanak leg-
kiválóbb animációs alkotásokon!

Berényi Diána, fesztiváligazgató

KÖSZÖNTŐ
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Rófusz Ferenc

Rófusz Ferenc 1946-ban született Budapesten, 1968-ban 
fázisrajzolóként kezdett el dolgozni a Pannónia Filmstú-
dióban, 1988-ban családjával Kanadába disszidált, ahol 
előbb a Nelvana Stúdiónál dolgozott, majd 1991-ben 
RF FlyFilm néven saját vállalkozást alapított. 2000-ben 
települt végleg haza Magyarországra. A Kossuth-díjas, 
Nemzet Művésze-díjjal kitüntetett alkotó örökre beírta 
nevét az egyetemes mozgókép történetébe, és különösen 
előkelő hely illeti meg őt a magyar filmtörténeten belül 
is, hiszen az 1980-ban készített A légy című, mindössze 
3 perces animációs filmje lett az első Oscar-díjat nyert 
magyar filmalkotás. A légy, amely egy rovar utolsó perceit 
dokumentálja, az illuzórikus szabadság és a vele szembe 
állított végletes kiszolgáltatottság megjelenítése. A bra-
vúros képi játékra épülő, halszem-optikával felvett film 
a „totális animációnak” nevezett technika egyik unikális 
példája, mely során a figurákat és a hátteret nem a ha-
gyományos módon, külön-külön rétegen kezelik, hanem 
minden egyes fázisképet újból megrajzolnak. A filmben 
karakterek nélküli, realisztikus stílusú háttérrajzokat lá-
tunk mozgásban: a mozgó képsor több mint háromezer 
darab, zsírkrétával készült rajzból áll össze. Rófusz ugyan-

ezt a technikát és egyes szám első személyű ábrázolás-
módot használja több filmjében: a Holtpontban (1982) 
egy halálraítélt utolsó perceit kell átélnünk – magunkra 
vállalnunk – a sortűz előtt, a Ticket (2011) egy ember éle-
tét tömöríti tíz percbe. Több filmjét is áthatja a szatirikus 
hangvétel: így a szabadságvágytól gyötrődő almáról szóló 
Gravitáció (1984), vagy a négylábúakat és gazdáikat fel-
cserélő Kutyaélet (2005) című kisfilmek mellett legutolsó, 
Az utolsó vacsora (2018) című tízperces rövidfilmjében is 
megtalálható a groteszk ábrázolásmód, ugyanis Leonardo 
da Vinci falfestményének magasztos hangvételét a jelen 
közönségességével és hétköznapiságával állítja szembe. 
Komor hangvételű, inkább a felnőtt közönséget megcélzó 
rövidfilmjei mellett a gyereknézőket célozza Hoppi mesék 
című vidám, népszerű rajzfilm-sorozata, amelyben a világ 
népeinek ünnepeit ismerheti meg a legfiatalabb korosz-
tály az izgalmas meséken keresztül.

Szerző: Orosz Annaida, 
Nemzeti Filmintézet - Filmarchívum

ORSZÁGOS RAJZFILMÜNNEP
A MAGYAR ANIMÁCIÓ NYOMÁBAN

4 0  é v e s  a z  e l s ő  O s c a r - d í j a s 
m a g y a r  a n i m á c i ó s  f i l m ,  A  l é g y

RÓFUSZ FERENC FILMJEI AZ IDEI RAJZFILMÜNNEP 
KÖZÉPPONTJÁBAN
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Negyven éve készült az első magyar 
Oscar-díjas animáció

Idén negyven éves Magyarország első Oscar-díjas an-
imációs filmje, A légy, ezért a VIII. Országos Rajzfilmünnep 
a film rendezője, Rófusz Ferenc életműve előtt tiszteleg. A 
háromnapos rendezvényen a nagysikerű rövidfilm mellett 
többek között az Egy év Hoppifalván, a Ticket és Az utolsó 
vacsora is vetítésre kerülnek.

Bemutatkoznak Magyarország helyi kincsei

A rendezvényhez száz település csatlakozott – valameny-
nyien az általuk küldött videók révén, saját YouTube-csa-
tornájukon mutatkoznak be a közönség előtt. A felvételek 
közt szerepel kiállításbemutató, légi felvételek a városról, 
egy fesztivál izgalmas pillanatai, Luca napi boszorkánysá-
gok és koncert is.

Egy biztos: az Országos Rajzfilmünnep izgalmasabb lesz, 
mint valaha!

AZ ORSZÁGOS RAJZFILMÜNNEPRŐL

 Az Online Rajzfilmünnep

Idén nyolcadik alkalommal rendezzük meg az Orszá-
gos Rajzfilmünnepet, rendhagyó módon online, ami 
számos új és izgalmas lehetőséget jelent. A prog-
ramunkban szereplő 200 film az eseményünk és a 
csatlakozó helyszínek egyedi YouTube-csatornáján 
lesz látható, így az otthon biztonságában, a fotelban 
összebújva tudjátok élvezni a rajzfilmeket. Az Online 
Rajzfilmünnep különlegessége, hogy a szervezők 
egyedi csatornája betekintést nyújt a leglelkesebb 
településük, intézmények életébe is – az általuk kül-
dött felvételekkel nemcsak a magyar animációt, ha-
nem Magyarország kultúráját is ünnepeljük.

Örök klasszikusok és  a legújabb 
rajzfilmsorozatok a programban

Ahogy a korábbi években, úgy ezúttal is gazdag filmkíná-
lattal készülünk: az MTVA több klasszikusával is nosztal-
giázhattok, mint a Vizipók-csodapók, a Frakk, a macskák 
réme és a Kukori és Kotkoda. Emellett a Kecskemétfilm 
három legendás sorozata, a Magyar népmesék, a Mesék 
Mátyás királyról és a Cigánymesék epizódjait is láthatjá-
tok. Az utóbbi évek legnagyobb kedvencei közül többek 
között a Bogyó és Babóca, a Kuflik, a Borka és a varázs-
ruha, a Detti és Drót, a Hajótöröttek és a Boxi történetei-
vel találkozhattok. A sorozatok mellett egészestés –  új és 
klasszikus – rajzfilmek is szerepelnek a kínálatban.

A Rajzfilmünnepen a kortárs magyar animációs műhelyek 
és egyetemek, a MOME és a METU  válogatásaiban a 
jövő nagy rajzfilmesei is bemutatkoznak, izgalmas szóra-
kozást nyújtva a felnőtt közönségnek is. Egy másik válo-
gatásban a filmfesztiválok best of-jai várnak titeket, mint 
a Hortobágyi darumese, a Szuper malac és Űrpatkány és a 
Kipp-kopp a hóban. És ez még nem minden, 2020 legfris-
sebb animációs sorozatai, a NASZREDDIN HODZSA me-
séi, a Mitch-Match és a Cserebogarak néhány epizódját is 
elhozzuk nektek.

A 200 film közt minden korosztály talál kedvére valót: az 
óvodások játszva tanulhatnak a Dúdolóval, az iskolások 
visszautazhatnak a múltba a Magyar csaták sorozattal, a 
szülők és a nagyszülők pedig újra átélhetik gyerekkorukat 
a Pityke vagy a Mikrobi epizódjaival. Így a Rajzfilmünnep 
kellemes szórakozás lesz az egész családnak.
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    B. Nagy Ervin, 
a Cserebogarak 

rendezője

“A Rajzfilmünnepen ve-
tített hazai alkotások bő 
fél évszázadot is átívelő 

időszak termései közül ke-
rülnek ki kezdve az örökzöld 

klasszikusoktól, gyerekkorunk  
 meséin át, egészen a napjaink  
 friss  animációs alkotásaiig. Vala-
mennyi szervező videója pedig betekintést nyújthat a 
rajzfilmkészítés kulisszái mögé, s megismerhetjük, ho-
gyan is születik az ötlet, hogyan lesz abból papírra vetett 
első firka, miként mozdul meg és nyeri el végleges pixeles 
formáját a vásznon. A Rajzfilmünnep programjában a 13 
részesre tervezett sorozatom, a CSEREBOGARAK - törté-
netek magyar bajnokokról”, is szerepel, amelyből eddig 4 
epizód készült el. Mindez remek lehetőséget jelent, hogy 
a sorozat teljes évadának elkészülte előtt visszajelzéseket 
gyűjtsünk a hátralévő epizódok befejezéséhez.”

 Jurik Kristóf, az 
Egy kupac kufli és a 

Mi újság, kuflik? 
   rendezője

“A gyerekkor egy nagyon 
fontos - ha nem a legfon-

tosabb - korszak, hiszen 
ekkor tanul meg oly sok 

mindent egy kisgyerek, de 
nem csak a szüleitől, hanem  

 a rajzfilmeken, a mesevilágon ke-
resztül is. Ma már sokkalta több csatornán áramlik az 
efféle vizuális inger és tartalom, szinte korlátlanul, éppen 
ezért nagyon nagy a felelősségünk, nagy a médiazaj. A 
Rajzfilmünnep ezt a felelősséget kívánja segíteni azzal, 
hogy klasszikus, ismert és elismert, nagyszerű magyar al-
kotók, múltbéli és kortárs történeteit és filmjeit juttatja 
el közönségének. Gyerekeknek és családjaiknak, azoknak 
a szülőknek is, akik saját gyerekkorukat élhetik újra egy-
egy film láttán. Mondhatni időutazás, szórakozás, együtt 
töltött idő, amelynek jelentőségét senki sem kérdőjelezi 
meg.”

ALKOTÓK A RAJZFILMÜNNEPRŐL

Az Online Rajzfilmünnep programjában több 
mint 200 rajzfilm és rajzfilmsorozat-epizód 
szerepel. Megkérdeztük a filmek alkotóit , mit 
gondolnak a Rajzfilmünnepről és a rajzfilm-
kultúra népszerűsítésének fontosságáról.

        Klingl Béla,
a Boxi sorozat és a 

ReMake rendezője

“Az animáció a legsza-
badabb filmezési műfaj, 
mivel nem ismer korláto-

kat. A gyerekfilmektől a 
képzőművészeti igényű, fi-

lozófikus művekig nem  
 csak történetek, hanem akár  
  szavakkal ki sem fejezhető godolatok is 
megjeleníthetőek általa. Az animáció varázslat, világok te-
remtője.”

Gerdelics Miklós, a 
NASZREDDIN 
HODZSA 
meséi rendezője 

“A mesék, azon belül is a 
mozgás által életre keltett 
rajzfilmek gyerekkorunak 
meghatározó élményei, és 
az általuk közvetített hangu-
latokat, tanulságokat,    
karaktereket ugyanolyan   
maradandó emlékként őrizzük, mint egy emlékezetes 
nyári szünet pillanatait, vagy a nagyi sütijének ízét. A 
rajzfilmekhez kapcsolódó élményekben nemcsak olya-
nokkal osztozhatunk, akik velünk együtt voltak gyerekek, 
hanem akár generációkon átívelően is, köszönhetően  a 
mesék időtállóságának. Épp ezért remek dolog a Rajzfil-
münnep, hisz együtt ünnepelheti kicsi és nagy az új és 
régi rajzfilmeket. Számomra különösen izgalmas az, hogy 
itt mutatkozik be első rajzfilm rendezésem, a NASZRED-
DIN HODZSA meséi is, amivel kapcsolatban csak remélni 
tudom, hogy egyszer valaki számára ugyanolyan emléke-
zetes lesz, mint az én gyerekkorom rajzfilmjei.”
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Koós Árpád , 
a Boxi sorozat és a 

ReMake rendezője

“Az animáció a teremtés 
egyik legkézenfekvőbb 
módja, mivel élettel, jel-

lemel, karakterrel tud 
megtölteni bármit. Így nem 

nagyképűség azt állítani. 
hogy ez egy isteni szakma, és  

 ki ne szeretne istent játszani, persze  
  a legnagyobb alázattal.”

  Gurmai Beáta, 
 a Borka és a      

varázsruha   
rendezője

“Nagy öröm számomra, 
hogy alkotóként és kicsit 

szervezőként is, részt ve-
hetek az Országos Rajzfil-

münnepen. Fontosnak tartom  
 az ünnepeket, és hogy a nehéz- 
  ségek ellenére ragaszkodjunk hozzájuk, 
a lehetőségeinkhez mérten megtartsuk azokat - különö-
sen ebben a furcsa, 2020-as évben. Hiszen ezek azok a 
- profán, sokszor nehéz hétköznapokból kiemelő - pilla-
natok, amikor felemelünk, kiemelünk valami számunkra 
fontosat. Ennek érdekében készülődünk, serénykedünk, 
hogy azután az ünnepnapon egy pillanatra megálljunk és 
együtt örüljünk. A családi és nemzeti ünnepek mellett a ki-
sebb közösségek ünnepei is kiemelkedően fontosak, erre 
szép példa a Rajzfilmünnep. Számos új magyar rajzfilm ké-
szült az elmúlt években, a Rajzfilmünnep pedig egy újabb 
remek csatorna, hogy ezek a mesehősök, köztük Borka is, 
eljuthassanak a kis és nagy rajongókhoz.”  
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Heim István, 
a Detti és Drót 

rendezője

“Számomra a rajzfilm egy 
csoda.
Kiskoromban összesen 

csak heti 35 perc rajzfil-
met lehetett nézni a televí-

zióban, természetesen  
 fekete-fehérben, de engem  
 ez  mit sem zavart, ha esett, ha fújt, 
én gyermekként ott csüngtem a tv előtt és csodáltam a 
Disney klasszikusait. Már akkor eldöntöttem mit fogok 
csinálni, ha nagy leszek: rajzfilmeket!

Szerencsére nagyon jó tanárokhoz kerültem és sokat ta-
nultam tőlük is.

Ez a szakma közel 35 éve számomra megunhatatlan. Min-
dig is az volt a célom, hogy amit csinálok, az másoknak 
örömöt okozzon, különösen a gyerekek számára, hiszen a 
rajzfilm elsősorban a gyerekeké.

A lehetősége annak, hogy amit a fantáziád szül, megva-
lósítsd, végtelen – határt ennek csakis a gondolataid kor-
látai szabnak. Ez a legcsodálatosabb ebben a szakmában. 
Nem kell hozzá semmi más, mint papír és ceruza, hogy 
elindíts egy folyamatot.”

Szeiler Péter, 
a Hajótöröttek 

rendezője 

“A gyerekek a legjobb 
közönség. Éles szemű 
ítészek és szigorú kritiku-

sok, ugyanakkor ők azok, 
akik a leginkább képesek rá, 

hogy önfeledten rajongjanak  
 valamiért, ami az ő nyelvükön  
 beszél, róluk és hozzájuk szól. Sokkal 
jobban oda kellene figyelni rájuk, hiszen tisztánlátásuk és 
érzékenységük példamutató  tudna lenni a felnőttek szá-
mára is. Ha nekik készítünk filmet, alkotóként kitűnő le-
hetőségünk nyílik arra, hogy igazán mély dolgokkal a ba-
nalitás veszélye nélkül foglalkozhassunk. A Rajzfilmünnep 
révén most azok is megismerkedhetnek a munkáinkkal, 
akiket esetleg eddig nem tudtunk elérni, ezért nagyszerű 
ötletnek tartom és mindenképp üdvözlöm ezt a kezdemé-
nyezést.”

Wunder Judit, 
a Kötelék rendezője

„Történetek mesélésére 
mindenkinek szüksége 
van, mert a történeteink 
segítenek emlékezni és 
tanulni, legyen fikció vagy 

valóság, legyen az tiéd vagy 
az enyém. Az animáció  

 formanyelve olyan belső képek  
 megalkotására is lehetőséget ad 
megszámlálhatatlan technikai megoldást kínálva, ahol va-
lóban csak a fantázia szab határt az elkészült filmnek. 

A Rajzfilmünnep az elmúlt kilenc évben megsokszorozta 
nemcsak a vetítési helyszínek, de a résztvevők számát is. 
Ezzel lehetőséget adott a nézőknek, hogy minél szélesebb 
skálán élvezhessék a magyar és nemzetközi animáció al-
kotásait, és minden korosztály találjon számára értékes 
és izgalmas történeteket. Ebben a pandémiás helyzetben 
különösen nagy jelentőséggel bír, hogy már online felüle-
ten, otthonról is be lehet csatlakozni a programokba.

A Rajzfilmünnepen nemcsak az elmúlt évtizedek kiemel-
kedő animációs rendezőinek alkotásaiba, de a kortárs fi-
atal generáció szellemi munkáiba is betekintést nyerünk. 
Nagy megtiszteltetés, hogy a MOME animáció szakán el-
készült diplomafilmemmel én is részese lehetek ennek az 
ünnepnek.”
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SZERVEZŐK A RAJZFILMÜNNEPRŐL

Az idei Rajzfilmünnephez 100 település és in-
tézmény csatlakozott. Sokan a korábbi években 
is részt vettek az eseményen, míg mások ebben 
az évben először szervezik meg városukban a 
Rajzfilmünnepet. Egy azonban közös bennük, 
mindannyian nagyon lelkesek. Az idei Online 
Rajzfilmünnepen saját YouTube csatornájukon 
pedig lehetőségük adódik, hogy bemutassák 
településük kulturális életét, büszkeségeit.

Márkus István
- Pécs, Total Art 
Nemzetközi 
Művészeti 
Egyesület tagja

“Mint a pécsi Total 
Art Nemzetközi Mű-
vészeti Egyesület 
tagja, amely  a Pécsi 
Animáció Története 
kiállítást és közössé-
gi teret működteti, 

szívesen emlékszem 
vissza az elmúlt Rajzfilmünnepekre. Nagy várakozással 
készülünk az előttünk álló Online Rajzfilmünnepre. Idén 
az Egyesületünk elnökasszonya - Kardos Andrea - fogja 
össze és szervezi a „Total Art vetítéseket”, hogy november 
közepén  a „mi videocsatornánkon” is lehessen népszerű 
és sikeres animációs filmeket nézni.

Zomboriné Szabó Klára, Bódi Marianna 
- Kiszsombor, Ady Endre Művelődési Ház  

“Igazán jó lehetőségnek gondoljuk az Országos Rajzfil-
münnep kezdeményezését, hogy közelebb hozza az 
emberekhez a rajzfilmek világát. Felnőtteknek és gyere-
keknek egyaránt kellemes kikapcsolódást nyújt. Egy-egy 
mese a gyermekek számára az újdonság élményeként hat, 
míg az idősebb korosztály nosztalgiával gondolhat vissza 
a fiatalságára a rajzfilmek által.

Az idei Rajzfilmünnep kivételesen jó alkalom arra, hogy az 
egyes települések, illetve intézmények bemutatkozhassa-
nak a nagyközönség számára. Mi az Ady Endre Művelő-
dési Házban éltünk a lehetőséggel és négy részletbe sűrí-
tettük össze az elmúlt két év legszebb pillanatait, valamint 
egy rövid fotómontázst készítettünk Kiszombor csodála-
tos műemlékeiről, látnivalóiról.”

Mint a valamikori pécsi Rajzfilmstúdió tárgyi és szellemi 
emlékeit őrző Egyesület, a Rajzfilmünnepre a kínálatból 
igyekeztünk minden évben minden korosztályt megszólí-
tani. A legkisebbektől indulva, a kistiniket/fiatalokat meg-
nyerve, egészen a családokat közös filmnézésre leültető 
alkotásokat válogatunk be a film-maratonba. Próbálunk 
minden évben kétnapos programot összeállítani, ami idő-
sávokra osztva várta az érdeklődőket: délelőtti idősávban 
a legkisebbeknek szóló mesefilmeket válogattunk be a 
vetítési kínálatba, amihez kreatív színezési-, rajzolási fog-
lalkozást csatoltunk. A koradélutáni idősáv a kistinik és a 
fiatalok sávja volt, ahol már díjnyertes animációs filme-
ket, filmsorozatok epizódjait tűztük műsorra. Ebben az 
idősávban kapott helyet az animációs film készítésének 
interaktív módon történő bemutatása: forgódobba (zoot-
róp) fázisrajzok készítésével mozgattak meg a résztvevők 
figurákat, vagy digitális fényképezőgép és terepasztal se-
gítségével stop-trükk (stopmotion) kisfilmet készíthettek. 
A késő délutáni/esti idősávba mindig a Rajfilmünnep ki-
emelt témaköréhez, az évfordulós személyekhez köthető 
egész estés alkotások kerültek műsorra. A program rövid 
filmismertetővel kezdődött, majd a film megtekintése 
után az alkotókról és a filmkritikákról beszélgettünk a 
résztvevőkkel. 

Elmondható, hogy a pécsi közönséget mindig sikerült tar-
talmas programokkal megszólítani és a visszatérő csalá-
dok mellett minden évben új rajzfilm rajongókat sikerül 
novemberben a Rajzfilmünnepre csábítani.”
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Horváth Tünde, Csorna, 
Csornai Városi Művelődési Központ és Könyvtár

“Az Online Rajzfilmünnepre több videóval is készültünk: 
az első videóban Csorna promó videója található, mely-
ben végigjárja a nevezetességeket és egy kicsit bemutatja 
a várost. Egy másik felvétel bemutatja könyvtárunk két 
kölcsönző terét (felnőtt-és gyermek részleg), amelyek tel-
jesen megújultak. Csatornánkon látható lesz továbbá egy 
Bálint Ágnes kiállításról szóló videó, ami iskolás csoportok 
rendhagyó irodalomóráján készült, és végül de nem utolsó 
sorban könyvtárunk rendszeresen szervez bütyköldéket a 
gyerekeknek, melyek nagy népszerűségnek örvendenek - 
ezt rendhagyó módon online prezentáljuk..

A blokkok közül igyekeztünk változatosan válogatni, hogy 
minden korosztály megtalálja a neki megfelelő filmet.

Az eddigi szervezések nagyon jó hangulatban zajlottak 
és a látogatók is örömmel vették ezt a kezdeményezést. 
A korábbi években iskolás csoportoknak tartottunk vetí-
tést valamint szombaton a családoknak. Régi mesékkel is 
megismerkedhetnek a gyerekek, amiket lehet otthon már 
nem néznének meg, de közösségben egy jó szórakozási 
lehetőség.”

Bóna-Czafit Zsófia, Sümeg
- Kisfaludy Sándor Művelődési Központ

“Megtiszteltetés számunkra, hogy egy ilyen országos 
programhoz csatlakozhatunk, mely már évek óta nagyon 
jól működik. Öröm szervezni az Országos Rajzfilmünne-
pet, hisz ez egy olyan rendezvény ahol a mai generációk 
is megismerkedhetnek a régi klasszikus rajz és animáci-
ós filmekkel. Betekintést nyerhetünk olyan kortárs és 
díjnyertes sorozatokba, melyeket nem láthatunk minden 
nap a tv képernyőjén. Egész napos kikapcsolódást nyújt-
hatunk a családoknak, elérve minden korosztályt. Az idei 
Rajzfilmünnep, online léte miatt kicsit más mint az elmúlt 
években, de azzal, hogy videók formájában lehetőséget 
kaptunk településünk és már megvalósult rendezvénye-
ink bemutatására, különlegessé tudjuk tenni programja-
inkat. Köszönjük az Országos Rajzfilmünnep csapatának, 
hogy szakértelmünkkel, kedvességükkel, és segítőkészsé-
gükkel mindent megtesznek azért, hogy  a településeken 
átívelő országos programsorozat minden évben sikeres 
tudjon lenni!”

Demeter Éva, TISZApART - Szolnok

A TISZApART Mozi évek óta részt vesz az Országos 
Rajzfilmünnep kezdeményezésében.

Nagyon jó ötletnek tartjuk, hogy van egy ünnep ami a 
gyerekekre, az animációs filmekre fókuszál. Filmfeszti-
vál-szervezőként, mozisként és anyaként is úgy gondo-
lom, hogy a moziba szoktatás kisgyermek kortól különö-
sen fontos. A mozibajárók új generációja így válhat értő 
közönséggé.

Az én Sárim (7) és Lucám (4) is mindig örömmel ül be a 
mozifilmekre és látom rajtuk, hogy ez a közösségi élmény 
megmarad bennük, még napok múlva is a látottakról be-
szélünk. Az art mozi összeköti az embereket származástól, 
iskolai végzettségtől függetlenül, fiatalokat és időseket 
egyaránt.  Minden egyes film válasz tud egy lenni élet-
helyzetre, ezért fontosnak tekintjük a különböző műfajú 
és nemzetiségű filmek bemutatását és erre kitűnő alka-
lom a Rajzfilmünnep.

Idén az online térbe költözik az esemény, de remélem, 
hogy a családok közösen fognak leülni és élvezik majd 
az általunk válogatott alkotásokat és a meglepetésként 
műsorba szerkesztett szolnoki felvételeket. Majd amikor 
újra lehet, visszatérnek a mozi nyújtotta vonzó kulturális 
közegbe.
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Gál Ferencné Edit, igazgató 
- Újfehértó, Zajti Ferenc Kulturális Központ

A Zajti Ferenc Kulturális Központ nevében elmondhatom, 
hogy nagyon örültünk, mikor rátaláltunk erre a kezde-
ményezésre. Fontosnak tartjuk, hogy a mai rohanó világ 
gyermekei megismerjék és megszeressék a régi magyar 
rajzfilmeket.

Intézményünk a tavalyi évben csatlakozott az Országos 
Rajzfilm Ünnephez, és megtapasztaltuk, hogy városunk 
legkisebb és nagyobb gyermekei is élvezettel és csillogó 
szemekkel nézték a levetített rajzfilmeket.

Idén az online megvalósítás adta lehetőséggel élve, be-
mutathatjuk településünket, virágzó kulturális életünket 
a nagyvilág számára is. Videóink ezeket tükrözik: látha-
tó a település nevezetes épületeiről, helyeiről bemutató, 
intézményünk és városunk kulturális életét pedig színes 
életképekbe sűrítettük. Végezetül helyet kapott ebben a 
kavalkádban az óvodások és kisiskolások által kedvelt Pa-
pírszínház is.

Ezúton is köszönjük a lehetőséget, hogy részt vehetünk 
ebben a mozgalomban, és bízunk benne, hogy a jövőben 
is megmarad ez a kezdeményezés, mert tágítja a gyere-
kek látókörét és visszarepíti Őket a klasszikus rajzfilmek 
világába.

Sári Kinga, turisztikai referens 
- Balaton Riviéra térsége, 
Alsóörs-Felsőörs-Lovas-Paloznak

“A Rajzfilmünnep lehetőség  - lehetőség,  egy  nem meg-
szokott módon bepillantást nyerni térségünk életébe, a 
Balatonfelvidék számunkra e legkedvesebb szegletébe.

A filmek közötti életképek megszólítják az ittlakókat is, de 
hívógatólag hatnak azokra is, akik még nem ismerik a 
Balaton Riviéra térségét.

A három napos program széles kínálatából kicsik és na-
gyok is kedvükre válogathatnak, legyenek azok régi klasz-
szikusok vagy új fesztiválfilmek.”
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Suwiak Zsófia művelődésszervező 
- Pomáz, Pomázi Művelődési Ház és Könyvtár
 
“Három éve csatlakoztam először a Rajzfilmünnephez, akkor még 
a Piliscsabai Művelődési Ház munkatársaként.  A három napra 
összeállítottam egy több korosztályt megcélzó családi hétvégét, 
ami olyan jól sikerült, hogy a látogatók száma meghaladta a há-
romszázat! A rendezvény sikerén fellelkesedve, a jövőben akárhol 
is dolgoztam, mindig "vittem magammal" a RFÜ-t, mint program-
lehetőséget. Nagyon szuper ötletnek találom, hogy egy olyan mi-
nőségi rajzfilmválogatást mutathatunk be, ami ezáltal akármelyik 
gyerekhez eljuthat, anyagi helyzettől függetlenül. 

A RFÜ több korosztályt céloz meg (a nagyszülőktől az unokákig), 
nagyobb tömegeket vonz be, ami egy újfajta közösséget ková-
csol - én személy szerint minden évben ezt az eseményt várom 
a legjobban. A filmes kultúrát jó lenne már általános iskolás kortól 
beleépíteni a tanrendbe. A gyerekek alapigazságokat, a jó és rossz 
közötti különbségeket, érdekes tényeket, regéket, mondákat, szó-
rakoztató képsorozatokat láthatnak minden évben, a mindennapi 
élet monotonitása mellett kellenek az ilyen színes programok. 

A mostani RFÜ-hez a Pomázi Művelődési Házból kapcsolódtam 
be. Kiírtunk egy rajzpályázatot, és a rajzokból online kiállítást ren-
dezhetünk, a munkatársak zsűrizhetnek így vidámabban telnek 
a hétköznapok is. A különdíjasokat a KEDD Stúdió által kiküldött 
értékes csomaggal jutalmazzuk.”
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BLOKK 1

-   40 éve készült  az Oscar dí jas 
magyar animáció -  A légy

Magyarország első Oscar-díját A légy című 1981-es ani-
mációs rövidfilmnek köszönheti. Rendezőjét egy, a világon 
először zörejekkel dolgozó Pink Floyd-lemez ihlette meg, 
az egyik dal hallgatása közben pergett le ugyanis először 
a lelki szemei előtt az általa megálmodott animációs film. 
Megalkotta azt a rajzfilmet, amely a légy objektívjén ke-
resztül szemléli a világot. Hasonló, háttér-animációs filmek 
megalkotására alig néhányan vállalkoztak, hiszen egy ilyen 
produkció megvalósítása rendkívüli munkabírást köve-
tel. Az alig három és fél perces filmhez a magyar stábnak 
négyezer önálló képet kellett megfestenie, egy rajz elké-
szítése pedig három órát vett igénybe. Érdekesség, hogy a 
színezéshez diópácot használtak, amit nem sikerült mindig 
ugyanolyanra kikeverni, a kissé eltérő árnyalatok látszód-
nak is a felvételen.A blokkban még másik három egyedi 
filmje is látható.

11’08’

BLOKK 2

-  Rófusz Ferenccel  ünnepelünk 
-  az MTVA fi lmjei

A légyhez hasonlóan a Holtpont, a Gravitáció és a Ticket 
is a fotó-naturalista stílus jegyeit viselik magukon.

12’03’

BLOKK 4

-  ÁLLATI RETRÓ I .  
-  az  MTVA klasszikus sztárjai

Ebben a blokkban az állatoké a főszerep! A Kukori és Kot-
koda, a Frakk, a macskák réme és a Vízipók, csodapók ket-
tő-négy- és nyolclábú főhőseinek történetei mindenkinek 
mosolyt csalnak az arcára.

95’43’

BLOKK 3

- Rófusz Ferenc gyerekfilmje - Egy év Hoppifalván

A hoppik színes, vidám, manószerű lények, akik egy va-
rázslatos völgyben élnek, és az ő dolguk az, hogy a hét-
köznapok mellett ünnepek is legyenek a világban. Hoppi-
falván egész évben nagy a sürgés-forgás: húsvétkor tojást 
festenek, karnevál idején táncokat tanulnak, farsang al-
kalmával jelmezeket készítenek, karácsonykor díszeket 
gyártanak és ajándékokat csomagolnak. Minden ország 
minden fontos ünnepéről a hoppik gondoskodnak, így ka-
landjaikon keresztül a világ különböző népeit és a szoká-
saikat is megismerhetik a gyerekek.

71’

FILMES CSOMAGOK

BLOKK 5

- ÁLLATI RETRÓ II.  
- az MTVA klasszikus sztárjai

Ebben a blokkban az állatoké a főszerep! A Kukori és Kot-
koda, a Frakk, a macskák réme és a Vízipók, csodapók ket-
tő-négy- és nyolclábú főhőseinek történetei mindenkinek 
mosolyt csalnak az arcára.

95’17’
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BLOKK 6

-  ÁLLATI RETRÓ II I .  
-  az  MTVA klasszikus sztárjai

Ebben a blokkban az állatoké a főszerep! A Kukori és Kot-
koda, a Frakk, a macskák réme és a Vízipók, csodapók ket-
tő-négy- és nyolclábú főhőseinek történetei mindenkinek 
mosolyt csalnak az arcára.

83’23’

BLOKK 7

-  Horgászok,  rendőrök és háztartási  robotok
- KLASSZIKUS MESESOROZATOK 
AZ MTVA-TÓL

Szerepjátékra hívnak az MTVA rajzfilmsorozatai. Az A 
nagy ho-ho horgász, a Pityke és a Mikrobi humoros epi-
zódjait nézve egy horgász, egy rendőr, és egy háztartási 
robot – bőrébe bújhatunk.

74’73’

BLOKK 8

- NOSZTALGIÁZÁS AZ MTVA klasszikus sorozataival

Mézga Géza, Paula, tinédzser Kriszta lányuk és hát az a 
nyughatatlan legkisebb gyerek, Aladár. Szóval ők a Mézga 
család, persze lehet, hogy még Máris szomszédot is ide 
kellene számítani. Mindig rendkívül különös kalandokba 
keverednek, részben az Aladár által felfedezett “távoli” ro-
kon, MZ/X-nek köszönhetően, részben saját erőből. Ala-
dár saját készítésű, rádióból átalakított adóvevője segítsé-
gével lépnek kapcsolatba a köbunokai fokon harmincadik 
századi rokonnal. Hihetetlen dolgok történnek hirtelen 
az egyébként hétköznapinak mondható családban. Nem 
csoda, hogy a családanya elég gyakran Hufnágel Pisti ne-
vét emlegeti

72’

BLOKK 9

- CSALÁDI LEGENDÁRIUM  
- BORKA ÉS A VARÁZSRUHA ÖSSZEÁLLÍTÁS I. 
- a Trionfilm sorozata

Borka egy kicsi lány egy nagy családban, aki az ükmamá-
jától örökölt varázsruha segítségével belekukkant ősei 
segítő történeteibe. A varázslatban megismert családi 
történetek segítségével mindig minden kis problémájára 
megtalálja a megoldást

46’98

BLOKK 10

- CSALÁDI LEGENDÁRIUM  
- BORKA ÉS A VARÁZSRUHA ÖSSZEÁLLÍTÁS II. 
- a Trionfilm sorozata

Borka egy kicsi lány egy nagy családban, aki az ükmamá-
jától örökölt varázsruha segítségével belekukkant ősei 
segítő történeteibe. A varázslatban megismert családi 
történetek segítségével mindig minden kis problémájára 
megtalálja a megoldást

51’26

BLOKK 11

- SPORTLEGENDÁK ANIMÁCIÓN 
- Az Omega-Kreatív Bt. sorozata

A „Cserebogarak” műfaját tekintve animációs sportfilm-so-
rozat, ahol mindegyik epizód más-más sportág kiválósá-
gainak gyerekkorába nyújt betekintést. Miből lesz a cse-
rebogár? Mutatjuk! 

40’
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BLOKK 12

- MESÉK ALSÓSOKNAK 
- Összeállítás magyar műhelyek kortárs sorozataiból 
- a Filmfabriq, a CInemon és a KGB Stúdió filmjei

Játszva fedezhetik fel a világot a kisiskolások a Filmfab-
riq, a Cinemon és a KGB Stúdió rajzfilmsorzataival. A 
Hajótöröttek tudományos-ismeretterjesztő animációs fil-
msorozat egy nagyapa és unokája kalandjairól szól, akik 
hajótörést szenvednek, és egy lakatlan szigeten kell bol-
dogulniuk. A Boxi két papírból hajtogatott főszereplője 
Kartomi, a kisfiú és kutyája, Boxi, a kutyája egy gyerekszo-
ba íróasztalán megelevenedett papír városkában élnek és  
izgalmas kalandokat élnek át különös, kartonból, dobo-
zokból és hétköznapi tárgyakból épült világukban. A Kojot 
epizódjai egy másik földrészre kalauzolják a nézőket – a 
tanulságos sorozat indián történetek alapszik.

66’21’

BLOKK 13

- KEDVENCEK A KECSKEMÉTFILMTŐL I. 
- Összeállítás a legkisebbeknek a Négyszögletű kerek 
erdő epizódjaiból

A Négyszögletű Kerek Erdő lakói furcsa lények. Néha azt 
sem tudjuk eldönteni, emberek vagy állatok. A Négyszög-
letű Kerek Erdőben lakik például Bruckner Szigfrid, a ki-
érdemesült cirkuszi oroszlán, akinek kilyukad a szemfoga. 
De nem egyedül megy orvoshoz, mert Szörnyeteg Lajos, 
a legjobb szívű behemót agyveleje is beletörött a gondol-
kozásba. Vagy itt van a hebrencs Vacskamati, aki elfelejti 
megöntözni a virágját, aminek pedig annyira örült, amikor 
megkapta a születésnapján. És ki más nyerhetné a költő-
versenyt, mint a… na, de ezt már tényleg nem árulhatjuk 
el!

20’

BLOKK 14

- KEDVENCEK A KECSKEMÉTFILMTŐL II. 
- Meseválogatás a Kecskemétfilm Stúdió sorozataiból

Ebben a blokkban a Kecskemétfilm Stúdió három igazi 
klasszikusával nosztalgiázhatunk: a Magyar népmesék, a 
Mesék Mátyás királyról és a Cigánymesék generációkon 
átívelő tanulságai minden korosztályt megszólítanak.

71’02’

BLOKK 15

- KEDVENCEK A KECSKEMÉTFILMTŐL III. 
- Meseválogatás a Kecskemétfilm Stúdió sorozataiból

Ebben a blokkban a Kecskemétfilm Stúdió három igazi 
klasszikusával nosztalgiázhatunk: a Magyar népmesék, a 
Mesék Mátyás királyról és a Cigánymesék generációkon 
átívelő tanulságai minden korosztályt megszólítanak.

79’37’

BLOKK 16

- KICSIKNEK, NAGYON! I. 
- a KEDD Stúdió összeállítása a legkisebbeknek

A KEDD animációs műhely 18 éve elkötelezett híve a mi-
nőségi gyerekfilmek gyártásának és terjesztésének. Az 
egy órás összeállításban a stúdió három kreatív sorozata 
mutatkozik be. A töretlen népszerűségnek örvendő Bo-
gyó és Babóca történetei a legkisebbeket szólítják meg, 
a különös Kuflik a kicsit nagyobbakat kalauzolják el az el-
hagyatott rétre. A Dúdolóval játszva sajátíthatja el a leg-
kisebb korosztály a mindenki által ismerősen csengő da-
lokat a letisztult látványnak és ismétlődő versszakoknak 
köszönhetően.

60’01’
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BLOKK 17

- KICSIKNEK, NAGYON! II. 
- a KEDD Stúdió összeállítása

A KEDD animációs műhely egy órás összeállításban a stú-
dió két legnépszerűbb sorozata mutatkozik be: a töretlen 
népszerűségnek örvendő Bogyó és Babóca történetei a 
legkisebbeket szólítják meg, a különös Kuflik a kicsit na-
gyobbakat kalauzolják el az elhagyatott rétre.

62’

BLOKK 18

- KICSIKNEK, NAGYON! III. 
- a KEDD Stúdió összeállítása

A KEDD harmadik blokkjában népszerű meséket és igazi 
újdonságokat is láthatnak a gyerekek. Remek szórakozást 
nyújtanak a Detti és Drót kalandjai és a KEDD két leg-
újabb sorozatának epizódjai is: a NASZREDDIN HODZSA 
meséi főhőse az agyafúrt Naszreddin, aki szamarán hátra-
felé ülve hódítja meg a nézőket. A sorozat Berecz András 
mesemondó hangján adja át nekünk az élet nagy igazsá-
gait.
A MITCH-MATCH gyufaszál főszereplője pedig kalandos 
útjai során egyszerű használati tárgyként is végtelen lehe-
tőséget kínál a játékra és a fantázia szabadon engedésére.

51’03’

BLOKK 19

- NAGY KALANDOK I. 
– Bogyó és Babóca – 13 mese

Bogyó és Babóca neve ismerősen csenghet minden óvo-
dás és kisiskolás számára. Bartos Erika nagysikerű könyv-
sorozatának hősei életre kelnek a Bogyó és Babóca – 13 
mese című animációs filmben. Bogyó, a csigafiú és Babó-
ca, a katicalány elválaszthatatlan barátok. A 13 rövid me-
sében sok kedves kalandot élnek meg együtt, s közben új 
barátokat szereznek, valamint megismerik az őket körül-
vevő világot.

65’00’

BLOKK 20

- NAGY KALANDOK II. 
– Bogyó és Babóca – 13 új mese

A második Bogyó és Babóca rajzfilmben Bogyó, a csigafiú 
és Babóca, a katicalány immár barátokként fedezik fel az 
őket körülvevő világot. A kedves rövid mesék a legkisebbek 
számára érthetően közvetítenek olyan értékeket, mint az 
önzetlenség, türelem, kitartás és a természet szeretete.
Bogyó, Babóca és új barátaik bejárják az erdőket, mező-
ket, vizeket, és ezúttal egy léghajóval még az eget is meg-
hódítják, s közben segítenek mindenkinek, akivel útjuk 
során összetalálkoznak.

65’00’

BLOKK 21

- NAGY KALANDOK II. 
– Bogyó és Babóca – Játszótársak

A Bogyó és Babóca 3. – Játszótársak, az előző két széri-
ához hasonlóan, 13 epizódban mesél Bogyó, Babóca és 
kis barátaik élményeiről. A már jól ismert szereplők mel-
lett megismerkedhetünk új karakterekkel is: a kalapját 
vesztett Gombával, a titokzatos Csillaglánnyal, a kürtős 
kalácsokat árusító Bodobáccsal és Hörcsöggel. A figurák 
hangját ezúttal is Pogány Judit kölcsönzi, így már több 
mint száz különböző hangon szólal meg a Bogyó és Ba-
bóca mesékben.

65’00’
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BLOKK 22

- NAGY KALANDOK IV.
- Egy kupac kufli

A hét kufli az Elhagyatott Rét közepén él, messze a világ 
zajától, egy kuflikupac lakályos üregeiben. Zödön a legzöl-
debb. Pofánka a legpirosabb. Titusz a legsárgább. Hilda a 
leglilább. Valér a legkékebb. Bélabá a legbarnább. Fityirc 
meg a legszürkébb, mert… Hát, mert annak is lennie kell 
valakinek!
Az Egy kupac kufli című filmből kiderül, hogyan töltik a 
kuflik a Bújócskázás Világnapját, minek öltöznek, ha nyá-
ron szilveszteri jelmezbálba hívják őket, mit tesznek, ha az 
árvíz kiönti őket az otthonukból, sőt azt is, hogy mi törté-
nik, amikor apró házi kedvencük váratlanul hatalmasra nő! 
És persze még sok-sok mindent, hiszen a kuflikkal csupa 
meglepetés és furcsaság az élet!

70’40’

BLOKK 23

- NAGY KALANDOK V.
- Mi újság, kuflik?

A hé kufli új kalandjai során találkozunk a többi rétlakóval 
is, akik szintén nagyon különleges lények, megismerhet-
jük például Doktor Furcsát, a zsibbadások és bizsergések 
szakértőjét, Kleofárdot, a Manótevét, a földalatti biro-
dalom idegenvezetőjét, a bogaras bogarat, Csocsótányt, 
vagy Sámlit, azaz a Máshogyoszkópot, aki megmutatja, 
tulajdonképpen milyen is a világ valójában.
Kiderül, mi az a szötymag és a ruglipálya, milyen, ha Hil-
dának pucováló rohama van, vagy milyen a macskalegyek 
trappolós tánca Bélabá nagyítóján keresztül. Az új filmben 
lesz kufli-pofavágóverseny, izgalmas kufli-kalózhajócsata 
és kufli-koncert, sőt Fityirc azt is megmutatja, hogy kell 
elsajátítani a zsákfejű békák délelőtti ummogását. Meg-
tudjuk, hogy a kuflik nem tudnak ellenállni a pocsolyák-
ban plocskolásnak, és még puffpudingot készíteni is meg-
tanulhatunk.

70’40’

BLOKK 24

- NAGY KALANDOK VI.
- Boxi, a kincs nyomában

Kartomi, a kisfiú és Boxi, a kutya egy kincskereső térké-
pet találnak a városban. Követik a térkép jeleit, és ha-
talmas utat tesznek meg. Közben ahol lehet, segítenek. 
Laradírozzák a falfirkákat, társat találnak egy magányos 
doboznak, segítenek az űrlényeknek, megtalálják az el-
veszett cirkuszi oroszlánt. Útjuk végén még a legnagyobb 
kincset is meglelik, ha nem is épp olyan formában, ahogy 
azt elképzelték…

71’

BLOKK 25

- ANIMÁLT TÖRIÓRA 
- Magyar csaták sorozat

A középkori Magyarországba repít vissza a Magyar csaták 
sorozat, bemutatva a magyarok leghíresebb küzdelmeit. 
Az izgalmas epizódokat történelemóra keretén belül is ér-
demes megnézni. A  3D technikának köszönhetően mi is 
együtt harcolhatunk a törökökkel.

100’
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BLOKK 27

- ÚJ NEMZEDÉKEK 
- MOME  Summer Premier 

A blokk a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem Animáció 
szakán végzett hallgatóinak diplomafilmjeit tartalmazza. 
A filmek stílusukat, mondanivalójukat tekintve igen sok-
színűek, rendezőik eltérő alkotói magatartását tükrözve 
nyújtanak izgalmas körképet a fiatal animációs világáról. 
A rövidfilmeket eddig csak fesztiválokon és az egyetem 
MOME Summer Premier 2020 nevű eseményén láthatta 
a közönség.

83’09’

BLOKK 28

- ÚJ NEMZEDÉKEK II 
- METU - ÖSSZEÁLLÍTÁSOK kortárs magyar animációs 
műhelyek filmjeiből 

Az animáció műfajában az a csodálatos, hogy a lehető legváltoza-
tosabb módon képes megszólítani a közönséget. A legkisebbek-
től az érettebb korosztályig, mindenki számára tartogat élményt, 
üzenetet, vidám vagy elgondolkoztató perceket. A kép és ritmus 
univerzális nyelvén történeteket, érzelmeket, gondolatokat köz-
vetít, a technikai és vizuális eszközök által pedig olyan lehetősé-
gek nyílnak meg, amelyeknek csak a képzelet szab határt.
A METU animáció hallgatóinak alkotásai ezt a képi és gondolati 
változatosságot tükrözik. Izgalmas látni azt a sokféleséget, amely 
a filmek alkotói koncepciójában, a vizuális és narratív megol-
dásokban mutatkozik meg. A válogatás az elmúlt öt év legjobb 
diplomafilmjeit tartalmazza, amelyek közül több is nagy sikerrel 
szerepelt hazai és nemzetközi fesztiválokon.

82’

BLOKK 29

- FESZTIVÁLOK LEGJOBBJAI I.  
- A Cinemira Nemzetközi Gyerekfilm Fesztivál legjobbjai 
- Legfrissebb magyar rajzfilmek 4-6 éveseknek

A legújabb magyar rajzfilmek 4-6 éveseknek a Cinemira 
– Nemzetközi Gyerekfilm Fesztivál országos programjá-
ban! Hét rövid mesefilm, amelyben a legkisebbek kedves 
történeteken keresztül ismerkedhetnek meg az élet és 
a környezetük fontos kérdéseivel. A rajzfilmek humorral 
beszélnek a családi bonyodalmakról, az ünnepekről, de 
tanulhatnak a gyerekek az emberi testről is, és persze ta-
lálkozhatnak régi kedvenceikkel, a Kuflikkal, vagy épp Ki-
pp-Kopp-pal ebben a közel egyórás összeállításban.

40’

BLOKK 26

- KORTÁRS ANIMÁCIÓK

A legizgalmasabb kortárs animációkat gyűjti egy csokor-
ba ez a válogatás. Olyan alkotásokat láthattok, mint a 
Hirosimai Nemzetközi Animációs Fesztiválon is debütáló 
ReMake, az egy öngyilkos virág történetét bemutató Tu-
lipán, az otthonteremtést körbejáró és  most különösen 
aktuális Otthon vagy az Oscar-díjra jelölt MAESTRO.

82’62’
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BLOKK 31

- FESZTIVÁLOK LEGJOBBJAI II.  
- A KAFF válogatás Alsósóknak

Álom és valóság keveredése, a szülői gondoskodás nehéz-
ségei, az emberi élet sorsfordulói – csak pár címszó, amit 
az utolsó blokk filmjei boncolgatnak. A Kecskeméti Ani-
mációs Filmfesztivál versenyfilmjeit bemutató blokkban  
többek közt a ReMake, az ApApArA, és a Cigánymesék 
Riza éjszakája című epizódja látható.

61’33’

BLOKK 30

- FESZTIVÁLOK LEGJOBBJAI I.  
- A KAFF válogatás Alsósóknak

A tavalyi Kecskeméti Animációs Filmfesztivál legjobbjai 
szerepelnek ebben a blokkban. A filmek a világ sokszínű-
ségét hangsúlyozzák: az Egy komisz kislány naplója példá-
ul Mexikóba kalauzol, a Hortobágyi darumese bemutatja 
az Alföld élővilágát, míg a Hajótöröttek sorozat az árapály 
jelenségét ismerteti a legkisebbek számára is érthető mó-
don.

57’56’
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