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Magyar rajzfilmek gyerekeknek

- Összeállítás a Bab Berci, az Ahány király annyi mese epizódjaiból és a
Volt egyszer kertész kisfilmből
Bab Berci kalandjai
Lázár Ervin hősének, Bab Bercinek sokszor savanyú a képe,
mert túlméretezett uborkaorrába folyton befészkeli magát a
nátha. Magányosan éldegél erdei háncsházikójában, de aztán
minden mesében találkozik valakivel. Megszólítja egy kő, mely
elégedetlen jelenlegi sorsával, egy tünkány (vagy boszordér)
titokzatos szelencével ajándékozza meg, illetve Nuuszi
Kuuszival, a kacifántosan szerencsétlen varázslóval is
összehozza a véletlen.
• Bab Berci köve / 9'25"
o Bab Bercit, a kőgörgetegnél járva megszólítja egy kő, mely kezdetben megrémíti, de aztán megbékél különös beszélgetőtársával. A kő
elégedetlen jelenlegi sorsával, nem akar többé haszontalan törmelékként kopni évezredeken keresztül. Arra kéri Bercit, hogy találjon neki
valami elfoglaltságot...

• Bab Berci és a tünkány vagy kicsoda / 7'34"
o Az erdő lakóinak idilli napját rémisztő zaj töri meg. Az egyre közeledő hangról hamar kiderül, hogy valójában nem egy félelmetes
szörny ordítása, csupán Bab Berci hangos tüsszögése. Nem elég, hogy meg van fázva, de a kedve is savanyú, s nincs kinek
elpanaszolnia búját-baját, csupán egy arra járó borzban lel hallgatótársra. Panaszait meghallván egy tündér eldönti, segít
Bercinek. De vajon megbízható-e a tüneményes teremtmény, vagy egy boszorkány álcája a meseszerű megjelenés?
• Bab Berci együtt sír Nuuszi Kuuszival / 7'32"
o Bab Berci bánatos jajgatásra lesz figyelmes, és követi a hangot erdei házától egy patak partjára, ahol rálel a neszek forrására. A
sírdogáló idegen nem más, mint Nuuszi Kuuszi a varázsló. Bercit csodálattal tölti el, hogy megismerhet egy igazi varázslót, és arra
kéri őt, hogy varázsoljon neki egy minden-ízű fagylaltot. Azonban a varázslat nem úgy alakul, ahogy Berci szeretné.

Ahány király annyi mese
A mesékből ismert királyok többsége bölcs és öreg
uralkodó, aki biztos kézzel irányítja birodalmát. Simon Réka
Zsuzsanna királyai egészen mások, mindegyiküknek van
valamilyen furcsa szokása, hóbortja. Kiderül, vajon talál-e
megfelelő helyet rengeteg könyvének a könyvgyűjtő király.
A bújócskakirály rendre megtréfálja az embereket azzal,
hogy eltűnik, elbújik, s bottal üthetik a nyomát. A hólakók
királyát legyűrte a nátha, az országocska lakói mindent
megtesznek, hogy uralkodójuk mielőbb felépüljön.
• A bújócskakirály / 5'
o A bújócskakirály - nem nehéz kitalálni: imád bújócskázni. Rendre megtréfálja az embereket avval, hogy eltűnik, elbújik, s bottal
üthetik a nyomát, épp, mikor a legnagyobb szükség volna rá. Ez így nem mehet tovább! Vajon mit talál ki a furfangos nép, hogy
megleckéztesse a hóbortos Bújócskakirályt?
• A könyvgyűjtő király / 5'
o A könyvgyűjtő király - nem nehéz kitalálni: könyveket gyűjt. Mit könyveket gyűjt? Ez a kiráyl egy igazi könyvmoly! Igen ám, de
mihez kezd, ha a királynő kijelenti, hogy soha többé nem akar látni egy könyvet sem a palotában?
• A hólakók királya / 5'15"
o A hólakók királya igazi karácsonyi mese, amely a szeretetről és a gondoskodásról szól. A hólakók kicsiny, ámde annál fagyosabb
országának népe annyira szereti a királyát, hogy amikor az az egyik napon nem áll ki az erkélyére üdvözölni őket - ahogy minden
reggel teszi - az emberek felkerekednek, hogy kiderítsék, mi a gond. Miután megtudják, hogy a királyt legyűrte a nátha, az
országocska lakói mindent megtesznek, hogy uralkodójuk mielőbb felépüljön. A jóságos király hálául egy karácsonyi
szánkópályával lepi meg a népét, ahol együtt ünepelhetik az év végét.

Volt egyszer egy kertész / Tompa Borbála Eszter / 4'11"
Atmoszférikus történet egy burjánzó kert és a hatalmas
növényeket ápoló aprócska kertész különleges kapcsolatáról. Ki
hitte volna, hogy a kertész elfeledkezik róluk a legfontosabb
napon?

