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1. Egy kupac kufli − Szerintem mindenki legyen kufli!   Jurik Kristóf; M. Tóth Géza 07'00" 
• Egy nyári reggelen a kuflik meghívót kapnak a rétlakóktól a szilveszteri jelmezbálba. 

Ezen kicsit csodálkoznak, hiszen nyár van, de elhatározzák, hogy mindenképpen 
elmennek. Nekiállnak hát jelmezeket keresni maguknak. 

2. Városi legendák – Az emberi test     Glaser Kati   03'08" 
• Mindenki hallott már sok olyan történetet, amelyek úgy kezdődnek: az apukám testvérének a barátnője mesélte, a szomszéd 

fiának a kutyájának az előző gazdájával történt, vagy éppen, a barátom barátjának a volt albérlőjének a nagybátyja mesélte, 
hogy... Ebben az új részben a történet az, hogy aerobikozas közben jól megfigyelhető a fenséges és lenyűgöző, csodálatos anyukák 
sokfélesége, van belőlük mindenféle, színük és a méretük pedig eltérő lehet. 

3. Ahány király, annyi mese – A bújócskakirály    Szederkényi Bella  05'13" 
• 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? 

4. Kippkopp a hóban (A legjobb televíziós sorozat (megosztva))  Fabók Szilvia; Mikori Tama 07'08" 
• A behavazott réten bandukol Kippkopp, amikor egy dermedt madárkára bukkan. Beviszi a kamrájába, és élesztgetni kezdi. A 

madárka két dióval kalandos útra indítja. 

5. Hortobágyi darumese      Lugosi István   13'44" 
• A mese egy daru család költözéséről szól. A Hortobágy az úti cél, egy színes sziget, tele élettel, ám a kicsi daru semmit nem tud 

erről a világról. Szülei buzdítására azért csak nekiindul az unatkozó kamasz felfedezni a vidéket. Unkák, farkaspókok, rackajuhok, 
seregélyek és még sok más érdekes állat között vezet a kis daru útja, közben pedig szert tesz egy igazi barátra is egy puli 
személyében, aki lelkes szakértőként bevezeti a Hortobágy rejtelmeibe. 

 



 

 

 

 

 

 

6. Bab Berci kalandjai – Bab Berci együtt sír Nuuszi Kuuszival  Kovács Márton   07'34" 
• 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. 

7. Hajótöröttek –A roncs      Szeiler Péter   07'45" 
• A magabiztos Kolos úgy gondolja, hogy úszva könnyedén eljut Nagypapa hajójára, ám nem számít a tenger erejére. Ezzel 

szemben Nagypapa békésen üldögél a parton és vár valamire. A kisfiú így ismerkedik meg az árapály jelenségével, majd 
kihasználva a vízszint csökkenését, elindul a hajóroncshoz. Keresgélés közben sok hasznos holmit találnak: élelmet, kést, ruhákat, 
de mind között ott van Kolos számára legfontosabb: a tablet. 

8. Egy komisz kislány naplója – Viva Mexikó!    Gyulai Líviusz   07'02" 
• A gazdag Jack bácsi Mexikóvárosban lakik. Meghívja a papát és Dorothyt. Az 1850-es évek Mexikója izgalmas terep egy 

rosszcsont kislánynak és feltaláló papájának. Időközben találkoznak honfitársukkal, Rosthi Pállal, aki végigfotózta Mexikót. El is 
kísérik felfedező útján, miküzben kitör egy helyi forradalom. 

 


