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RAJZFILMÜNNEP A GYEREKEKNEK 
 

 VI. Magyar és nemzetközi animációs mesefilmek - SOROZATOK,  
  KISFILMEK KOROSZTÁLY SZERINT 

 VI/11  Cigánymesék I-VI. 
   -a Kecskemétfilm jóvoltából 

 

 

• A cigányasszony meg az ördög/ Horváth Mária/ 07 ' 30 " 
o Valamikor régen, mikor még csak a cigányok tudtak sírni, élt egy 

gyönyörű asszony, Vunida. 13 gyermekével lakott együtt, nagyon 
szegények voltak. A film Vunida történetét meséli el, találkozását 
az ördöggel, menekülését, s az átkot, mely fává változtatja. 
Gyermekei a cigánymeggytől megerősödve indulnak anyjuk 
keresésére. 

• Káló, a cigánylegény/ Horváth Mária/ 07 ' 30 " 
o Káló, a jóképű cigánylegény a folyóparton virágok közt hever 

álmodozva, ábrándozva. Beleszeret a vízibirodalom csábító 
királynőjébe, s érte mindenféle kalandba keveredik. Drinkárta, a 
hínárhajú boszorkány segítségével végül felébred, s igazi 
szerelmével, az almaarcú Gilzével él majd boldogan. 

• Doja, a cigánytündér / Horváth Mária/ 07 ' 30 " 
o Doja, a cigányok szépséges tündére szivárványon lesétál a népe 

közé, hogy segítsen rajtuk. Hosszú, fekete haján utazva repíti őket 
egy gyönyörű szigetre, ahol saját országot építve élhetnek 
boldogan, békességben. Ám egy napon szörnyű dolog történt... 

• Tűzpiros kígyócska/ Balajthy László/ 07 ' 30 " 
o Aluno, a nagyapja tanítása nyomán felnőtté váló fiúcska életének 

történései bevezetnek a cigányság világába, az igaz, feltétel nélküli 
szeretet létezését keresve, a legközelebbi hozzátartozók 
próbatételén keresztül. 

• Hogyan lett az ember/ Horváth Mária/ 07 ' 30 " 
o Mikor a Jóisten megteremtette az eget, a földet és a vizeket, 

nagyon elégedett volt. De egy idő után magányosnak érezte 
magát. Gondolt egyet, meggyúrta az agyagot, begyújtott a 
kemencébe és nekilátott embert formázni… 

• A Nap és a Hold története/Szoboszlay Eszter/07 ' 30 " 
o Egyszer régen egy förtelmes nagy sárkány és egy irgalmatlanul 

gonosz óriás ellopta a Napot és a Holdat. Sötétségbe borult a világ. 
Szerencsére két bátor és erős ember elindult, hogy együtt 
megkeressék a fényt… 

Rendező:   Horváth Mária 

Producer:   Mikulás Ferenc 

 Animátor:   Balajthy László  

Forgatókönyv:   Horváth Mária 


