RAJZFILMÜNNEP 2019
RAJZFILMÜNNEP A GYEREKEKNEK
VI. Magyar és nemzetközi animációs mesefilmek - SOROZATOK,

KISFILMEK KOROSZTÁLY SZERINT
VI/13

Magyar népmesék – 7 epizód
-a Kecskemétfilm jóvoltából
•

•

1. Kacor király/ 6’00”
o Egy szegény asszonynak volt egy falánk, kajtár macskája. Egy napon

megelégeli, hogy a macska minden fazékba és lábasba beleüti az
orrát, és világgá küldi. Az úton összetalálkozik egy rókával. Egyikőjük
sem látott még a másikhoz hasonló teremtményt. A macska
kihasználva a róka tudatlanságát, azt meri mondani, hogy ő Kacor, az
állatok királya. A félelmetes kandúr híre gyorsan terjed az erdőben.
Mivel mindannyian féltik életüket, az állatok sorra hívják vacsorára a
rettenthetetlen Kacort.

2. A rókaszemű menyecske/ 10’00”
o

•

3. Kisgömböc / 6’00”
o

•

4. Macskacicó/ 7’30”
o

•

A király legkisebb fiának az erdőben kell menyasszonyt találnia, de ott csak egy macskacicóval találkozik. A cicó
szívesen lesz a herceg mátkája, csakhogy a király kérésére egy virágcsokrot és arannyal megszőtt kendőt kell
készítenie. Mikor az ifjú herceg be akarja mutatni a macskát a királynak, az gyönyörű hercegnővé változik.

Egy nap az asszony nagyon megelégeli tizenkét lánya pimaszságát, és dühében azt mondja: “Bárcsak csókává
változnátok.” Mihelyt ezt kimondja, a lányokból csóka lesz és mindannyian elrepülnek. Idővel, az asszonynak
születik egy fia, aki nővérei történetét megtudva, elhatározza, hogy keresésükre indul. Szerencsésen rájuk talál
és visszaviszi őket a szülői házba.

6. A csillagszemű juhász/ 10’00”
o

•

Lóg a kis gömböc a padláson, és egytől-egyig felfal mindenkit a
házban, aki meg akarja őt enni. Egy idő után annyira megtelik, hogy
leszakad a tartófáról és kigurul az utcára, ahol mindenkit bekap, aki
csak az útjába kerül. Szerencsétlenségére egy furfangos kis
kondáslegény is útját szegi, aki bicskájával kiszabadítja a csapdába
esett embereket és állatokat.

5. A csókaleányok/ 10’00”
o

•

A varázs róka segítségével, a legifjabb herceg megszerzi a fiatalító
madarat az öreg királynak, és elnyeri a királykisasszony kezét.

A szegény ember egyetlen fia elindul szerencsét próbálni. Abba a városba ér, amelynek a királya olyan hatalmas,
hogy ha eltüsszenti magát az egész ország népének rá kell mondania: „ Adj Isten egészségére!” A juhászfiúban
emberére akad, hisz a fiú csak akkor hajlandó ezt mondani, ha a királykisasszony kezét megkaphatja…

7. Hamumpipőke királyfi / 9’00”
o

Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy gazda, annak volt három fia. Közülük a legkisebb, talán egy kicsit
együgyű is volt. Mindenki meglepetésére ő lesz az arany ruhába öltözött lovag, akinek végül sikerül
megszereznie az aranypapucsot és ezzel elnyerni királylány kezét.

