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RAJZFILMÜNNEP A GYEREKEKNEK 

 
IV. EGÉSZ ESTÉS magyar animációs filmek - kortárs és klasszikus 

KÓD FILM-, FILMÖSSZEÁLLÍTÁS CÍME LEÍRÁS 

IV/01 Egy kupac kufli 2017, magyar családi animációs film. A hét kufli az Elhagyatott Rét közepén él, 
messze a világ zajától, egy kuflikupac lakályos üregeiben. Zödön a legzöldebb. 
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! Van köztük bátor és félénk, ráérős és hirtelen természetű, 
sokbeszédű és hallgatag, okos és... Na, szóval mindegyikük más és más. 
Akárcsak a gyerekek (na meg persze a felnőttek). A hol humorosan különös, hol 
pedig különösen humoros történetek a kisebbeknek, a nagyobbaknak, sőt a 
legnagyobbaknak is jó szórakozást ígérnek! 

IV/02 Salamon király kalandjai 2017, A 17 éves, meglehetősen szertelen Salamon király nemrég örökölte meg a 
trónt apjától, Dávidtól, azonban még nem érett meg az uralkodása, mindenből 
viccet csinál, és idős tanácsadójára is csak ritkán hallgat. Különleges képességét 
(ért az állatok és növények nyelvén) is csak csínytevésre használja. Legjobb 
barátja Tobi, a sivatagi róka, aki minden mókában hű társa. Mindeközben 
Jeruzsálem városa rendkívüli eseményre készül: Balkis, Sába királynőjének 
érkezésére. A terv a két fiatal összeházasítása. Ám mielőtt az esküvőre sor 
kerülne, Hadad, Edóm utolsó királyának a fia ront elő a tömegből, és esküt tesz, 
hogy apja bűnéért, Edóm lerombolásáért, bosszút áll Salamonon. Bosszújához 
megidéz egy démont, Salamon pedig a sivatag közepén találja magát, távol az 
országától. A királyfi és Tobi útnak indulnak, hogy visszaszerezzék a trónt, ám 
útjuk során számtalan kaland vár rájuk.  

IV/03 Bogyó és Babóca 3 - Játszótársak 2014, magyar családi animációs film. Bogyó, Babóca és új barátaik bejárják az 
erdőket, mezőket, vizeket, és ezúttal egy léghajóval még az eget is meghódítják, 
s közben segítenek mindenkinek, akivel útjuk során összetalálkoznak.  

IV/04 Bogyó és Babóca - 13 új mese 2011, magyar animációs film. Bogyó és Babóca 13 új kalanddal várja a lelkes 
közönséget. Bogyó a csigafiú és Babóca a katicalány immár barátokként fedezik 
fel az őket körülvevő világot.  

IV/05 Bogyó és Babóca – 13 mese 2010, magyar animációs film. Bogyó és Babóca neve ismerősen csenghet 
minden óvodás és kisiskolás számára. Bartos Erika nagysikerű könyvsorozatának 
hősei most életre kelnek a Bogyó és Babóca - 13 mese című animációs filmen. 
Bogyó a csigafiú és Babóca a katicalány elválaszthatatlan barátok. A 13 rövid 
mesében sok kedves kalandot élnek meg együtt, s közben új barátokat 
szereznek, valamint megismerik az őket körülvevő világot. 

IV/06 Napkirálynő 2007, Akhesa hercegnő tizennégy éves, vad és neveletlen: pedig az őt körülvevő 
felnőttek mindent elkövetnek, hogy hozzátörjék a fáraó udvarának szigorú 
szokásaihoz. Akhesa azonban egyre-másra meglóg otthonról, és álnéven, 
álruhában élvezi a közeli piac forgatagát. Önállóságának, éles eszének, no meg a 
macskájának köszönheti, hogy már többet tud a világról, mint apja, Akhnáton 
fáraó: tudja, hogy Karnakban a papok összeesküvést szőnek uralkodójuk ellen és 
az ország határára nomád harcosok érkeztek, akik titokzatos megbízójuk 
utasítására várnak. A lány elszökik otthonról, anyjához, Nefretitihez indul az 
elefántok szigetére, hogy a segítségével, vagy ha kell, egyedül megmentse az 
országot. És esetleg még szerelmes is lehessen közben. 

IV/07 Vízipók-csodapók - felújított Vízipók barátunk a szárazföldi pókoktól eltérően nem a szobák sarkaiban vagy a 
fák és bokrok rejtekében szövögeti hálóját, hanem a vízalatti légvárában trónol. 
Csodálkozik is ezen legjobb barátja, a kicsit mindig morgós és folyton-folyvást 
hitetlenkedő Keresztespók. De kapcsolatuk segítségével megtapasztalja, hogy 
attól, hogy valaki más, mint ő, még lehet igazán "rendes" pók. 

IV/08 Háry János Háry János: 
A zenére komponált, négy felvonásból álló tévéfilm Kodály Zoltán daljátékán 
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V. EGÉSZ ESTÉS animációs filmek a nemzetközi kínálatból 

alapul. A film képi stílusának fő ihletadó forrása a magyar nép díszítőművészet 
volt, miközben a magyar Münchausen bárónak is aposztrofált Háry János 
története és a film karaterábrázolása nem nélkülözi a groteszk humort sem. 

IV/09 Vuk - felújított A rókacsaládban „gyermekáldás” van. Mind életrevaló, de egy különösen 
csintalan. A szülők úgy vélik, nagyapjára ütött és ezért a Vuk nevet adják neki. 
Amikor árván marad, nagybátyja, a híres Karak veszi pártfogásába. Befogadja 
barlangjába és vadászni tanítja. Vuk ügyes tanítványnak bizonyul, és Karak 
legnagyobb örömére ügyes, bátor rókává fejlődik. Okosságát bizonyítja akkor is, 
amikor a rókalányt kiszabadítja a vadász fogságából. Egy hajtóvadászat során 
Karak feláldozza életét a fiatalok megmentéséért. Vuk és Iny családot 
alapítanak, majd sok borsot törtek a vadász és kutyái orra alá. 

IV/10 Lengemesék 1. 2017, A lengék a Nádtenger apró, de bátor, zöldbőrű őrei. A gyerekeket csak 
akkor avatják őrzővé, amikor bebarnul a hajuk. Addig viszont unalmas az élet, 
mivel zöldhajúként tilos nádirigón repkedni, vízre szállni, sőt még a békaderbin 
sem vehetnek részt. Füttyös Vilkónak legnagyobb álma, hogy végre ő is őrző 
lehessen, ám a kíváncsisága folyton bajba sodorja. Amikor azonban a Nádtenger 
ellenségei, a harácsok, a hattyúkkal szövetkeznek, az egész tó veszélybe kerül. 
Az őrzők tehetetlenek, de Vilkó vakmerő tervet eszel ki, hogy megmentse 
otthonát és fogságba esett barátját, Táltost. Szerencsére nincs egyedül, mert 
Nagyapó, a vízisiklók és a békák is a segítségére sietnek... 

IV/11 Lengemesék 2. A Lengemesék tavaszi, és nyári kalandjai után ezúttal őszi-téli mesék várják a 
legkisebbeket. Ősszel a Nádtengeren a költöző madarakat búcsúztatják. Az 
Afrika felé tartó fecskeraj szállást kér éjszakára, ám a csapatból az egyik fiatal 
fecske megbetegszik. Vilkó meg akarja gyógyítani a fecskét, és ebben az sem 
tartja vissza, hogy a Nádtengeren nincs olyan gyógyszer, ami erőt tudna önteni a 
legyengült kismadárba. A Nádtenger lakóit a szomszédos tóban túlságosan 
elszaporodó patkányok is veszélyeztetik, s ehhez a lengéknek össze kell fogniuk 
a környék lakóival, mások mellett még ellenségeikkel, a harácsokkal is. Közben 
hűl az idő, egyre több állat költözik melegebb vidékre, vagy kezdi meg tavaszig 
tartó téli álmát. A lengék kitakarítják és előkészítik téli szálláshelyüket, a 
szigeten álló vén fűzfa odvát. A tél beálltával pedig a Nádtenger lakóinak egy 
része is álomba szenderül, míg a lengék élvezik az évszak adta előnyöket és 
várják a tavaszi kikeletet. 
A Lengemesék 2. történetében Füttyös Vilkón kívül szerepet kapnak a régi 
barátok, elsősorban Lile, a kedves, barna hajú lengelány; Rence Ervin, a szigorú 
őrparancsnok; a lengék uralkodója, a bölcs Sulyom király; Táltos, a kecskebéka 
fiú, Vilkó barátja, akinek egy régi sérülés miatt nem fejlődött ki az egyik lába; 
valamint a környék állatai, régi és új ellenségek és szövetségesek: harácsok, vízi 
patkányok, őzek, vaddisznók. 

KÓD FILM-, FILMÖSSZEÁLLÍTÁS CÍME LEÍRÁS 

V/01 Ősember - Kicsi az ős, de hős 2018,  A kicsit sem bátor kőkori ősöknél majdnem minden kerek, amíg völgyüket 
el nem foglalja a pénzéhes bronzkori zsarnok, Kupor. 
Az Öreg és törzse beletörődnek a sanyarú száműzetésbe, ám az ifjú és ügyetlen 
Öcsi hű társával, Kutylaccal mer nagyot álmodni és megpróbálják felvenni a 
kesztyűt. Ha beválik a nem túl kigondolt tervük, visszakapják szeretett 
otthonukat. De ha elbuknak, akkor örökre a bányákban fognak dolgozni...  

V/02 A vörös teknős 2016, francia-japán animációs film, Hajótörött férfit mos partra a tenger. A 
szerencsés, ám magára hagyott túlélő felfedezi a trópusi sziget élővilágát, 
miközben különös kapcsolatba lép az egyik óriás teknőssel. Az élet örök 
körforgásáról szóló, elsősorban felnőtteket megcélzó, lenyűgöző látványvilágú 
mese egyszerre ötvözi az európai és japán gondolkodásmódot, miközben 
szívszorító módon mutatja be természet és ember egymásra utalt kapcsolatát. 

V/03 Messzi Észak 2015, francia-dán családi animációs film. Oroszország, a 19. század vége. A fiatal 
arisztokrata lány, Szása a messzi északról álmodozik, miközben aggodalommal 
várja haza felfedező nagyapját annak legutóbbi, északi-sarki expedíciójáról. 
Szása is felfedező szeretne lenni, de a szülei nem nézik jó szemmel a terveit: azt 
akarják, hogy lányuk mielőbb férjhez menjen: már a vőlegényt is kiszemelték. 
Szása fellázad a sorsa ellen, elmenekül otthonról, és elhatározza, hogy felkutatja 
nagyapját - a messzi északon.  

V/04 Bébi Úr Az nem kérdés, hogy ki a főnök a családban. Attól a naptól kezdve, hogy az új 
kisöcsi hazaérkezik, a hétéves Tim érzi, hogy megváltoznak otthon a viszonyok. 
A jövevény taxin fut be, öltönyt meg diplomatatáskát visel, és be nem áll a szája 
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- el is hódítja közös szüleik szeretetét. De Tim nem adja fel, nekivág, hogy 
visszaszerezze, ami addig kizárólagos, jogos tulajdona volt - és egy őrületes 
összeesküvés nyomaira akad, melynek célja, hogy felborítsa a világban 
szétosztott szeretet egyensúlyát; és ez a felvágós, magát kisöcsinek álcázó bébi 
menedzser áll az egész konspiráció középpontjában. A testvéreknek össze kell 
fogniuk, hogy megakadályozzák a szörnyű terv valóra válását, megmentsék a 
szüleiket, helyreállítsák a világ helyes rendjét, és bebizonyítsák: a szeretet 
valójában végtelen és nagyon erős. 

V/05 A kis kedvencek titkos élete 2016, Az ötödik egészestés animációs filmjében az Illumination Entertainment 
és a Universal Pictures feltárja, mit művelnek kis kedvenceink otthon nap mint 
nap, miután mi elmentünk dolgozni, vagy az iskolába. 

V/06 Kubo és a varázshúrok 2016, A LAIKA animációs stúdió új, nagyszabású akció-kalandfilmje egy 
képzeletbeli Japánban játszódik. Hőse az okos, jószívű Kubo, aki azzal keresi 
szerény kenyerét, hogy történeteket mesél a tengerparti városka lakóinak. Ám 
nyugodt élete egy csapásra a feje tetejére áll, amikor véletlenül megidéz egy 
szellemet a múltjából, aki alászáguld az egekből, hogy végrehajtson egy régi 
bosszút. 
A menekülni kényszerülő Kubo összeáll Majommal és Bogárral, és nekivág az 
izgalmas kalandnak, hogy megmentse családját, és megfejtse elesett apja 
rejtélyét, aki a világ legnagyobb szamurája volt. Varázserejű hangszere, a 
shamisen segítségével Kubónak istenekkel és szörnyekkel kell megvívnia, köztük 
a bosszúszomjas Hold Királlyal, és a gonosz lányikrekkel, hogy feltárja 
örökségének titkát, újra egyesítse családját és beteljesítse hősi végzetét.  

V/07 Irány Eldorádó Tulio és Miguel, a két jó barát úgy érzi, végre megfogták az Isten lábát. Kockán 
elnyerik - vagy inkább elcsalják - az Eldorádóba, a legendás aranyvárosba vezető 
út térképét. Kincsükkel azonban menekülniük kell a feldühödött ellenfelek 
bosszúja elől, s végül a hódító Cortes hajójának gyomrában kötnek ki. 
Szerencséjükre segítőtársra találnak Altivo, az okos csataló személyében, aki 
segít nekik megszökni a hajóról, és egy mentőcsónakban velük tart az Újvilág 
partjai felé. A tengeri utazást szárazföldi kalandok követik, s mikor a barátok 
végül rátalálnak Eldorádóra, kiderül, hogy megpróbáltatásaik még korántsem 
értek véget. 
Az eldorádói indián törzs főpapjának kapóra jön a furcsa idegenek érkezése. 
Isteneknek kiáltja ki őket, s titokban arra készül, hogy segítségükkel megfossza 
hatalmától a törzsfőnököt. A két kincsvadász cimbora nem tehet mást, 
belemennek a játékba, és segítőtársul fogadják a szép bennszülött lányt, Chelt, 
aki cserébe csak annyit kér, hogy a jövevények vigyék magukkal az Óvilágba. 
Hőseink megszerzik ugyan az áhított aranyat, de még nehéz feladat áll előttük: 
meg kell menteniük Eldorádót - és a barátságot, ami összefűzi őket. 

V/08 Shrek Hol volt, hol nem volt, egy messzi mocsárban, meghitt magányban élt egyszer 
egy morcos ogre, akit Shreknek hívtak. Ám a zöld szörny nyugalmát és életét egy 
napon fenekestül felbolygatta egy különös esemény: mesebeli lények lepték el a 
mocsarat - és lepték meg gyanútlan hősünket. 
A három vak egér futkározott a vacsoráján, a nagy, gonosz farkas feküdt az 
ágyában, a hét törpe Hófehérke koporsóját tette az asztalára, kunyhója előtt 
pedig ott nyüzsgött a három hajléktalan kismalac, és mindenféle más 
varázslatos figurák, akiket a gonosz Farquaad nagyúr űzött el otthonukból. 
Shrek tehát elment a nagyúrhoz, hogy visszakövetelje mocsarát, de ehhez előbb 
meg kell mentenie a szörnyű tűzokádó sárkány karmaiból Fiona királylányt, hogy 
Farquaad feleségül vehesse, és így király lehessen... 
A nagy kalandban társa is akad az ogrének: a szószátyár Szamár, aki bármit 
megtenne Shrekért, egy valamit kivéve: a világ minden kincséért sem hajlandó 
befogni a száját. Hamarosan kiderül, hogy a sárkánynál sokkal nagyobb 
problémát jelent Fiona különös titka... 

V/09 Shrek 2 A tűzokádó sárkány és a gonosz Farquaad nagyúr legyőzése után Shrek, a zöld 
öklű öldöklő, mindenki kedvenc ogréja ezúttal élete legkeményebb diójával 
szembesül: el kell fogadtatnia magát apósával és anyósával. A nászutat 
követően Shreket és Fionát meghívás várja a lány szüleitől Túl az Óperencián 
birodalmába. Felkerekednek hát a levakarhatatlan Szamárral, hogy kilépjenek az 
ünneplő tömeg elé, csakhogy Túl az Óperencián még senki nem tudja, hogy a 
királylány a varázslat megtörtével kissé másképp változott meg. Harold, a király 
bizony másképpen képzelte lánya jövőjét - és a sajátját is. És itt lép a képbe a 
varázslatos hatalmú Jótündér, az "elbűvölő" Szőke Herceg, no meg a legendás 
bérgyilkos, Csizmás Kandúr. 

V/10 Harmadik Shrek Nem mindenki akar király lenni - és ez különösen igaz behemót, mocsárbűzös 
ogrékra. Amikor Shrek feleségül vette Fionát, eszébe sem jutott, hogy egyszer 
Túl az Óperencián trónjára akarják majd ültetni. Ám apósa, az öreg Harold király 
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váratlanul megbetegszik és Shreket tekinti a trón várományosának. A birodalom 
húzódozó jövendő királya vagy talál maga helyett valaki mást a munkára, vagy 
élete hátralévő részét uralkodással kell töltenie. Mintha ez még nem volna elég, 
Fiona hercegnő is tartogat egy kis meglepetést Shrek számára. Shrek bepánikol 
az ország kormányzásával és az apasággal járó felelősségtől és elhatározza, hogy 
felkutatja az egyetlen személyt, aki rajta kívül elfoglalhatja a trónt. Ő nem más, 
mint Fiona rég elveszett unokaöccse, Artie, egy középkori iskolakerülő. Amíg az 
ogre távol van, esküdt ellensége, a Szőke Herceg visszatér Túl az Óperenciánba, 
hogy elégtételt vegyen az őt ért sérelmekért. Shrek és Artie csak a szószátyár 
Szamár, a csalafinta Csizmás Kandúr és Fiona barátnői segítségével tudják 
legyőzni, hogy a film végére megint mindenki boldogan éljen. 

V/11 Shrek a vége, fuss el véle Shrek már nem az a félelmetes óriás, akit egykor megismertünk: ha valaki 
meglátja, nem kezd el sikoltozva az ellenkező irányba rohanni. Békés családapa 
és köztiszteletben álló híresség, akit megsüvegelnek, ha felbukkan az utcán, és 
autogramot kérnek tőle a vasvillára. Nem csoda, hogy nem érzi jól magát a 
bőrében, meg akarja találni régi önmagát. Ehhez azonban a Túl az Óperencián 
torz, alternatív változatán keresztül vezet az út. Ott, ahol üldözik az ogrékat, a 
gonosz Rumpelstiltskin a király, és nem ismerik egymást Fionával. Shreken a sor, 
hogy helyrehozza, amit elrontott, megmentse barátait, visszaállítsa a világ 
rendjét, és visszaszerezze szerelmét. 

V/12 Madagaszkár 2005, Alex, az oroszlán a nagyvárosi dzsungel királya, mivel ő a New York-i 
Central Park állatkertjének fő attrakciója. Ő és legjobb barátai, Marty, a zebra, 
Melman, a zsiráf és Gloria, a víziló egész eddigi életüket kellemes fogságban 
töltötték, pazar étkek közt, zöldövezeti környezetben. Ám Martynak az elég jó 
sem elég jó, hagyja, hogy úrrá legyen rajta a kíváncsiság és néhány rendkívüli 
pingvin segítségével megszökik, hogy felfedezze a külvilágot, ami annyira 
hiányzik neki. Barátai döbbenten állnak másnap reggel Marty hűlt helyénél és 
kitörnek az állatkertből, hogy visszahozzák a zebrát, mielőtt még bárki rájönne, 
hogy eltűnt. Ám egy metróban bóklászó oroszlán, zsiráf és víziló még New 
Yorkban is kelt némi feltűnést. Alex, Melman és Gloria a Központi Pályaudvaron 
akadnak rá Martyra, de mielőtt felszállhatnának a hazafelé tartó metróra, 
elkábítják, elfogják, bedobozolják és egy Afrika felé tartó hajóra pakolják őket a 
jó szándékú emberek, akik úgy gondolják, hogy megmentik az állatokat a 
nagyvárosi élet stresszétől. Amikor a cselszövő pingvinek megrongálják a hajót, 
hőseink Madagaszkár egzotikus szigetének partján találják magukat. A New 
York-i aszfaltbetyároknak most rá kell jönniük, miképpen maradhatnak életben 
a vadonban és fel kell fogniuk, mit is jelent valójában az a mondás, hogy "nagy 

az Isten állatkertje."  
V/13 Madagaszkár 2 A Madagaszkár távoli partjaira vetődött New York-iak olyan őrült ötlettel állnak 

elő, ami még akár be is válhat. A pingvinek katonás precizitással helyrepofoztak 
egy régi repülőgéproncs-féleséget. A díszes kompánia a levegőbe emelkedik - és 
ott is marad egy darabig. Épp csak annyi ideig, ami elegendő ahhoz, hogy 
eljussanak a legvadabb helyre, Afrika kies szavannáira, ahol állatkerti barátaink 
első ízben találkozhatnak szabadon élő társaikkal. Miközben a gyökereiket 
keresik, hamar rájönnek, hogy mi is a különbség a betondzsungel és az afrikai 
vadon között. A régen látott rokonok, a romantikus vetélytársak és az 
ármánykodó vadászok ellenére is úgy tűnik, hogy Afrika nagyon "tutkeráj" hely 
de vajon jobb, mint hőseink otthona a Central Parkban? 

V/14 Madagaszkár 3 Alex, az oroszlán, Marty, a zebra, Gloria, a víziló, és Melman, a zsiráf még mindig 
azon küszködnek, hogy hazajussanak szeretett városukba, New Yorkba, és 
persze Julien király és a pingvinek is csatlakoznak a komikus kalandhoz. Útjuk 
során átszelik Európát, ahol megtalálják a tökéletes álcát: egy vándorcirkuszt, 
amit átalakítanak - Madagaszkár stílusban. 

V/15 Így neveld a sárkányodat 2010, A Cressida Cowell sikerkönyve alapján készült film a melák viking harcosok 
és vad sárkányok világába röppenti nézőit. A történet középpontjában egy 
viking tinédzser áll, aki Berk-szigetén él, ahol a sárkányokkal való küzdelem a 
mindennapi élet része. Elérkezik a beavatás ideje, amikor hősünk bizonyíthatja 
rátermettségét törzsének és apjának. Ám, amikor találkozik egy sebesült 
sárkánnyal, és végül összebarátkozik vele, a kis "sárkányölő" világa a feje 
tetejére áll... 

V/16 Így neveld a sárkányodat 2 Öt éve, hogy Hablaty, a viking fiú összebarátkozott egy sérült sárkánnyal, örökre 
megváltoztatva ezzel Hibbant-sziget lakónak életét. A két régi ellenség, a 
vikingek és a sárkányok immár békésen élnek egymás mellett. Amíg Astrid, 
Takonypóc meg a többiek sárkányversenyekkel múlatják az időt, Hablaty és 
sárkánya meghódítja az eget. Egyre magasabbra és messzebb merészkednek, 
olyan tájakra jutnak, ahol nem járt még viking. Így fedezik fel a titkos 
jégbarlangot, melyben idomítatlan sárkányok tanyáznak. 
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V/17 Gru 2010, Nem illik az idilli kertvárosi képbe a fekete ház a kiszáradt kertjével. Hátha 
még a környéken lakók sejtenék, hogy titkos búvóhely lapul alatta. Itt él és 
dolgozik a velejéig gonosz Gru, aki a zsugor- és fagyasztósugara, valamint a 
különféle légi és szárazföldi harceszközei révén mindenkit elsöpör az útjából, aki 
keresztezi terveit. Gru legújabb terve az, hogy ellopja a Holdat. Úgy tűnik nincs 
senki, aki képes lenne megakadályozni ebben. Senki, hacsak a három árva 
kislány nem. Margo, Edith és Agnes talán még Gru szívét is meglágyítja. 

V/18 Gru 2. 2013, Amint Gru kezd beleszokni a kertvárosi családapa szerepébe Margo, Edith 
és Agnes apjaként, felbukkan egy szupertitkos szervezet, amely a gonosz elleni 
harcot tűzte zászlajára globális szinten. Így most Grun, a minyonokon, és Gru új 
társán, Lucyn a sor, hogy kiderítsék, ki áll a látványos bűntettek mögött. Végül is 
a világ legnagyobb ex-bűnözője kell ahhoz, hogy elkapja azt, aki a helyére 
pályázik. 

V/19 Gru 3. 2017,Amikor Gru és újdonsült felesége, Lucy képtelenek legyőzni az 
emberiséget fenyegető legújabb gonosztevőt - az egykori gyerek tévésztárt, aki 
a 80-as évek megszállottja, és Balthazar Brattnek hívják -, megalázó módon 
kirúgják őket az Anti Gonosz Ligából. A minyonok azt remélik, Gru megragadja 
az alkalmat, és visszatér a bűn útjára, de amikor Gru világossá teszi, hogy már 
visszavonult mindettől, akkor a minyonok felmondanak, és elindulnak a saját 
fejük után.  

V/20 Minyonok 2015, A Minyonok története az idők kezdetétől ered. A minyonok sárga egysejtű 
organizmusként kezdték, és fejlődtek a korokon át, és mindig a leggrúsabb 
gazdákat szolgálták. Mivel ezeket a gazdákat - a T-Rextől Napóleonig - 
folytonosan elveszítették, a minyonoknak most nincs kit szolgálniuk, és mély 
depresszióba zuhantak. 
Ám egy Kevin nevű minyonnak van egy terve, és Stuarttal, a lázadó tinédzserrel 
és az imádnivaló kis Bobbal karöltve nekivágnak a világnak, hogy megkeressék 
azt az új gonosz főnököt, akit a fajtájuk követhet. A trió izgalmas utazásba kezd, 
amely végül elvezet a következő lehetséges gazdájukhoz, a Bíbor Túlölőhöz, a 
világ első női szupergonoszához. A jeges Antarktiszról a 60-as évek New 
Yorkjába utaznak, majd Londonban kötnek ki, ahol az eddigi legnagyobb 
kihívásukkal kell szembenézniük: meg kell menteniük a minyon fajt? a 
kipusztulástól. 

V/21 Croodék Croodék igazi modern család. Abban az ősi, elfeledett korban élnek, amikor a 
természet még kísérletező szakaszában van: fura lények és növények veszi körül 
vagy próbálják megenni őket, és ők nem hagyják magukat. Sokáig nem dugják ki 
az orrukat a barlangjukból, de egy szerencsétlen baleset következtében 
kénytelenek előjönni, és attól kezdve számukra csupa kaland, meglepetés és 
váratlanul felbukkanó húsevő az élet. 
Azután találkoznak egy fiatalemberrel, aki született kísérletező. Ráadásul 
megtetszik neki a család kamaszlánya - és vele együtt szeretné felfedezni ezt a 
folyton fejlődő, ismeretlen, de nagyon érdekes világot. 

V/22 Elvitte a víz Roddy tagadhatatlanul előkelő társasági egér, aki a házi kedvencek édes életét 
éli egy kensingtoni luxuslakásban. Amikor egy Sid nevű csatornapatkányt köp ki 
a lefolyó, és a jövevény úgy dönt, megütötte a főnyereményt, Roddy úgy akar 
megszabadulni a kártevőtől, hogy a "jacuzziba" csábítja. Noha Sid egy tudatlan 
tuskó, de nem bolond, így végül Roddy lesz az, akit elvisz a víz Patkopolisz 
nyüzsgő csatornavilágába. Itt hősünk találkozik Ritával, a kalandor 
csatornatisztítóval, aki hűséges hajóján, a Jammy Dodgeren járja a 
szennyvizeket. Roddy azonnal le - vagy pontosabban fel - akar lépni; Rita 
fizetséget vár a segítségért; és ha ennyi baj nem volna elég, ott van még a 
gonosz Varangy, aki egyformán megvet mindenféle rágcsálót, nem tesz 
különbséget egerek és patkányok között: mindet jégre akarja tenni... szó szerint. 
A Varangy két bérpatkányára, Tüskére és Albínóra bízza a dolgot. Amikor ők 
kudarcot vallanak, a Varangynak nincs más választása, mint hogy elhívja 
Franciaországból az unokatestvérét, a rettegett zsoldost, Le Békát. 

V/23 Szörnyek az űrlények ellen Különös baleset éri az esküvőjére készülő lányt. Susan nyakába esik az űrbéli 
trutyi, melynek hatására tizenöt méteresre nő. A katonaság elfogja, és a titkos 
bázisra viszik, ahol különféle szörnyeket őriznek. A Drabáliának elkeresztelt 
Susan mellett itt vigyáznak a rovarfejű zsenire, Dr. Csótányra, a félmajom-félhal 
Hiányzó Láncszemre, a zselés és elpusztíthatatlan B.O.B.-ra és Rovaroszauruszra, 
a száz méter hosszú lárvára. Hamarosan egy idegen robot landol a Földön. 
Miközben a világ a pusztulás szélére sodródik, az elnök parancsot ad, hogy a 
szörnyeket vessék be az űrlények ellen. 

V/24 Túl a sövényen Itt a tavasz, Verne, a teknőc és erdei barátai felébrednek téli álmukból és 
indulnának élelmet gyűjteni jövő télre. Igen ám, de valami szörnyűség állja 
útjukat. Hatalmas. És zöld. És félelmetes. És csupa levél. És mégsem a postás 
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VI. Magyar és nemzetközi animációs mesefilmek - SOROZATOK, KISFILMEK KOROSZTÁLY SZERINT 

bácsi. a SÖVÉNY. A sövény, amely keresztülszeli birodalmukat és a túloldalán 
immáron nem a békés, barátságos erdő van. Hanem egy furcsa, veszedelmekkel 
és idétlen lényekkel teli, idegen terület. A lakópark. 
Kis barátaink már éppen pánikba esnének, sőt, Ozzie, az oposszum már a halál 
gondolatával játszik, amikor felbukkan a felmentő sereg a nagydumás, dörzsölt 
mosómedve, Stikli képében. A ravasz koma szerint a sövény túloldala maga a 
Paradicsom - hiszen telis-tele van finomabbnál finomabb csemegékkel, melyet 
az emberek direkt nekik készítenek ki a házuk elé hatalmas, fényes 
fémdobozokban. És megindulnak az izgalmas zsákmányszerző akciók, csakhogy 
hamarosan felbukkan egy hisztis háziasszony, egy profi féregirtó és egy irtó 
mérges mackó is. 

V/25 Wallace és Gromit és az elvetemült 
veteménylény 

Ahogy közeledik a szokásos éves Zöldségóriás Verseny, kitör a "vege-mánia" 
Wallace és Gromit szomszédságában. A két vállalkozó kedvű cimbora nagyot 
kaszál a rágcsálóhárító rendszerrel, amely humánus módon tartja távol a szent 
kerteket megszállni szándékozó nyúlhadat. 
Ám hirtelen egy hatalmas, rejtélyes, zöldségdúló "fenevad" kezd garázdálkodni 
a környéken, éjszakánként megtámadja a városka értékes parcelláit, és elpusztít 
mindent, ami az útjába kerül. A verseny házigazdája, Lady Tottington 
kétségbeesetten próbálja menteni a menthetőt, ezért megbízza Wallace-t és 
Gromitot, hogy kapják el a lényt. Azonban lesben áll Lady Tottington sznob 
udvarlója, Victor Quartermaine is, aki inkább lelőné a fenevadat, hogy a helyi 
hős pózában tetszeleghessen - no meg hogy elnyerje szíve hölgyének kezét. 
Mivel a verseny sorsa forog kockán, Lady Tottington végül kénytelen 
megengedni Victornak, hogy levadássza a zöldségzabáló fosztogatót. Ám azt 
nem is sejti, hogy Victor valódi terve végzetes következményekkel járhat a 
Ladyre - sőt, két hősünkre nézve is... 

V/26 Kung Fu Panda A rendkívül lelkes, eléggé nagydarab és kissé esetlen Po a legnagyobb kung fu 
rajongó ami nem éppen előny, ha az ember - vagyis panda - a családi 
levesbüfében dolgozik naphosszat. Ám váratlanul őt választják ki arra, hogy 
teljesítsen egy ősi jövendölést, így Po álma valóra válik: bekerül a kung fu 
világába, és együtt gyakorolhat bálványaival, a legendás Őrjöngő Ötössel -
Tigrissel, Daruval, Sáskával, Viperával és Majommal - gurujuk, Shifu mester 
vezetésével. Nem is sejtik, hogy a bosszúszomjas és alattomos hóleopárd, Tai 
Lung már útban van feléjük, és Pónak kell mindenkit megvédenie a közeledő 
veszélytől. Valóra tudja váltani álmát és kung fu hős lesz belőle? Po teljes 
szívével - és terjedelmével - a feladat megoldásán fáradozik és végül rájön, hogy 
leggyengébb pontjai lesznek a legnagyobb erényei. 

V/27 Kung Fu Panda 2 Po pandának teljesült az álma, Sárkányharcos lett belőle. Így már az ő feladata a 
Béke Völgyének védelmezése, melyben a barátai, az Örjöngő Ötös néven ismert 
Tigris, Daru, Sáska, Vipera és Majom segítenek. Ám Po élete veszélybe kerül, 
amikor új, félelmetes gonosztevű bukkan fel a színen. Shen nagyúr, az albino 
páva nemcsak gonosz, de képzett harcos is egyben, és a farkasai mellett 
különleges fegyverrel is rendelkezik, mellyel meg akarja hódítani egész Kínát. 
Miközben Pó és barátai felveszik a harcot ellene, a panda arra is választ keres, ki 
az igazi apja. 

V/28 Kung Fu Panda 3 Po találkozik az elveszettnek hitt apjával, és a pandaparadicsomba utaznak. A 
gonosz Kai Kína-szerte legyőzi a kung fu mestereket, és most Póék békés 
lakhelye felé közeleg. Po nekiáll, hogy a barátságos pandákat felkészítse a 
harcra. 

KÓD FILM-, FILMÖSSZEÁLLÍTÁS CÍME LEÍRÁS 

VI/01 A kockásfülű nyúl! - Az első évad  
-az MTVA jóvoltából 

A kockásfülű nyúl Marék Veronika és Richly Zsolt kultikus rajzfilmsorozata. A 
különleges tulajdonságokkal felruházott hős nevét hosszú füleiről kapta, 
amelyeket összecsavarva propellernek használ, és így repülni is tud. A néhány 
perces epizódokban ő az örök konfliktusmegoldó: ehhez felhasználja különleges 
képességeit is, de alapvetően belső tulajdonságai segítik. 

1. Kriszta születésnapja 
2. Menyus és a hóember 
3. Kistöfi az állatkertben 
4. Kriszta a majálison 
5. Menyus és a sportverseny 
6. Kriszta az indián 
7. Kriszta és a jelmezbál 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Ny%C3%BAlf%C3%A9l%C3%A9k
https://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Kriszta_sz%C3%BClet%C3%A9snapja&action=edit&redlink=1
https://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Menyus_%C3%A9s_a_h%C3%B3ember&action=edit&redlink=1
https://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Kist%C3%B6fi_az_%C3%A1llatkertben&action=edit&redlink=1
https://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Kriszta_a_maj%C3%A1lison&action=edit&redlink=1
https://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Menyus_%C3%A9s_a_sportverseny&action=edit&redlink=1
https://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Kriszta_az_indi%C3%A1n&action=edit&redlink=1
https://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Kriszta_%C3%A9s_a_jelmezb%C3%A1l&action=edit&redlink=1
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8. Kistöfi a tóparton 
9. Menyus és a rajzverseny 
10. Kistöfi a hegyekben 
11. Kriszta a játszótéren 
12. Kistöfi eltéved 
13. Menyus meg a foxi 

VI/02 A kockásfülű nyúl! - A második 
évad  
-az MTVA jóvoltából 

A kockásfülű nyúl fülét összetekeri, odarepül ahol baj van és ahol tud, segít. 
14. A fényképezőgép 
15. Tulipánok a téren 
16. Az erőművész 
17. A kölcsönkért babakocsi 
18. Kutyasétáltatás 
19. A cirkusz 
20. A repülő térkép 
21. Süt a nap 
22. A csodakocsi 
23. Az elveszett papagáj 
24. Kié a ház? 
25. Zenedélután 
26. A nagy bújócska 

VI/03 Mesék Mátyás királyról  
a Kecskemétfilm jóvoltából 

A Mesék Mátyás királyról tizenhárom rajzfilmje az ország talán legigényesebb 
rajzfilmes csapatának, a Kecskeméti Stúdió művészeinek munkáját dicséri. 

VI/04 Leo és Fred 
a Kecskemétfilm jóvoltából 

Az epizódok egy utazócirkusz nagyon barátságos és kedves világát mutatják be. 
A bájos történet szereplői: Leó, az oroszlán, és Fred, az ő idomára. 

VI/05 A világlátott egérke 
a Kecskemétfilm jóvoltából 

Válogatás a Kányádi Sándor novellájából adaptált rajzfilmsorozat számos 
nemzetközi fesztiválon bemutatott és díjazott epizódjaiból. 
Epizódok: 

Rokoni pártfogás 7’5” 

Vonaton ringatózva 7’5” 

Szabadulás a szolgaságból 7’15” 

Az egérszerető macskánál 7’47” 

Az óriások fogságában 7’50” 

Menekülés a jólétből 7’48” 

A 13-as titka 7’36” 
 

VI/06 Hoppi mesék - 13 epizód 
The Hoppies jóvoltából 

Válogatás a The Hoppies animációs sorozatából. A Hoppik című rajzfilmsorozat 
az óvodás korú gyerekeknek szól. A történetek középpontjában a Hoppik állnak: 
színes, vidám, manószerű lények, akik egy varázslatos völgyben élnek, és az ő 
dolguk, hogy a hétköznapok mellett ünnepek is legyenek a világban. 
Hoppifalván egész évben nagy a sürgés-forgás: húsvétkor tojást festenek, 
karnevál idején táncokat tanulnak, farsang alkalmával jelmezeket készítenek, 
karácsonykor díszeket gyártanak és ajándékokat csomagolnak. Minden ország 
minden fontos ünnepéről a Hoppik gondoskodnak, így kalandjaikon keresztül a 
világ különböző népeit és az ő szokásaikat is megismerhetik a gyerekek. 

VI/07 Lola mesék  
a Cinemon Stúdió jóvoltából 

A D. Tóth Kriszta meséiből készült Lola mesékben a 4 éves Lola kalandjain, saját 
szavain keresztül fedezhetjük fel az óvodások elragadóan őszinte világát. 

VI/08 Kormos mesék - 6 epizód 
- a Kecskemétfilm jóvoltából 

A hetvenkedő sün/ 5’ 
A sündisznó elindul világot látni. Maga-magát bátorítva rákiált a rigóra, a nyúlra, 
a rókára, a farkasra és a medvére, akik gyáván elmenekülnek a kis állat elől. Egy 
ágacska a sün fejére pottyan, és észhez téríti a szájhőst.  
Fázó rókafiak / 6’ 
Hét kis rókakölyök elhagyja a mamáját és a vackát. Félik a telet, de elképzelni 
nem tudják, milyen az. Amíg erről sorra kérdezik az erdő lakóit, múlik a tavasz, a 
nyár, az ősz, beköszönt a hideg tél. Eközben maguk is felcseperednek, és vastag 
veres bundájuk már megvédi a hét kamasz rókát a hótól, a fagytól és a jégtől. 
A kevély kiskakas/ 5’35” 
A kevély kiskakas egy talált gyöngyszemmel parádézik. Kincsét, hiába kérik, nem 
engedi át játszópajtásainak. Hamarosan pórul jár a kakaska, mert saját 
tükörképében egy riválisra talál... 
A fecske meg a szalmaszál/ 6’21” 
A kisfecskék fészke szétesik. Édesanyjuk hegyet-völgyet bejár, építőanyagot 
keres. Rátalál egy szalmaszálra, de nem bírja felemelni. Segítségére siet a 
sárgarigó, a búbos banka, a bajszos sármány és végül az icipici széncinege. 
EGYSÉGBEN AZ ERŐ, az öt kismadár csőrükben a szalmaszállal a magasba 
emelkedik. Meg sem állnak hazáig. A kijavított fészekben fecskemama boldogan 
öleli magához kicsinyeit... 
Egy fazék méz/ 4’17” 

https://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Kist%C3%B6fi_a_t%C3%B3parton&action=edit&redlink=1
https://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Menyus_%C3%A9s_a_rajzverseny&action=edit&redlink=1
https://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Kist%C3%B6fi_a_hegyekben&action=edit&redlink=1
https://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Kriszta_a_j%C3%A1tsz%C3%B3t%C3%A9ren&action=edit&redlink=1
https://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Kist%C3%B6fi_elt%C3%A9ved&action=edit&redlink=1
https://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Menyus_meg_a_foxi&action=edit&redlink=1
https://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=A_f%C3%A9nyk%C3%A9pez%C5%91g%C3%A9p&action=edit&redlink=1
https://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Tulip%C3%A1nok_a_t%C3%A9ren&action=edit&redlink=1
https://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Az_er%C5%91m%C5%B1v%C3%A9sz&action=edit&redlink=1
https://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=A_k%C3%B6lcs%C3%B6nk%C3%A9rt_babakocsi&action=edit&redlink=1
https://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Kutyas%C3%A9t%C3%A1ltat%C3%A1s&action=edit&redlink=1
https://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=A_cirkusz&action=edit&redlink=1
https://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=A_rep%C3%BCl%C5%91_t%C3%A9rk%C3%A9p&action=edit&redlink=1
https://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=S%C3%BCt_a_nap&action=edit&redlink=1
https://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=A_csodakocsi&action=edit&redlink=1
https://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Az_elveszett_papag%C3%A1j&action=edit&redlink=1
https://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Ki%C3%A9_a_h%C3%A1z%3F&action=edit&redlink=1
https://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Zened%C3%A9lut%C3%A1n&action=edit&redlink=1
https://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=A_nagy_b%C3%BAj%C3%B3cska&action=edit&redlink=1
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A film egy medvéről szól, aki nem szívesen osztja meg a tulajdonát. Ám a nagy 
féltés és buzgalom meglehetősen hiábavaló... 
A nyulacska csengője/ 5’59” 
Egy kis nyuszi elveszíti a csengőjét. Hiába fordul fűhöz-fához, senki sem segít, 
hogy visszaszerezze. A pulikutya lesz megmentője, aki visszafordítja az 
eseménysort... 

VI/09 Pocoyo - II. évad (válogatás) 
a Zinkia jóvoltából 

A Pocoyo rajzfilm, a spanyol Zinkia Stúdió díjnyertes animációs sorozata - amely 
több mint 120 országban hatalmas siker - megérkezett Magyarországra.  
Pocoyo világában a legkisebbek játékos formában megismerkedhetnek az őket 
körülvevő mindennapi dolgokkal, színekkel, számokkal, formákkal. A sodró 
lendületű, szórakoztató sorozat nézői olyan alapértékekkel találkoznak, mint a 
tolerancia, tisztelet, szeretet, hűség és barátság.  A főszereplő, a mindenre 
kíváncsi kisfiú, Pocoyo elválaszthatatlan barátai: Elly, az elefántlány, Pato a 
kacsafiú, Loula a kiskutya, Szundimadár, Szundimadárka, Valentina a kis hernyó 
és Polip. A népes társaság kreativitásra és interakcióra serkenti a legkisebb 
nézőket, és a felnőtteknek is garantált szórakozást ígér.  

VI/10 Pocoyo - III. évad (válogatás) 
a Zinkia jóvoltából 

A 3. évad a “Gyerünk Pocoyo”címet kapta, amely ideális tartalom a gyerekek 
alap szókincsének feljesztésére. Minden epizód végén külön is megjelennek 
azok a szavak és témák, amelyek a történetekben megemlítésre kerültek, mint 
pl. a színek és formák. 
Ezek a külön részek átmenet nélkül humoros és dinamikos formában 
kapcsolódnak az alap történetekhez.  
Minden egyes epizód végén egy zenés klip áttekintésként szolgál az epizód 
legfontosabb szavaival. Ezek a vicces énekek bemutatják a különböző zenei 
műfajokat is, mint pl.:  rock, opera, country, electronikus, funky, stb… 

VI/11 Pocoyo  és az űrcirkusz 
a Zinkia jóvoltából 

“Pocoyo és az űrcirkusz” egy nagyon vicces és látványos rövidfilm a legkisebb 
korosztály részére. A 25 perces HD minőségű kisfilm nagyon jó szórakozást ígér 
a lelkes rajongóknak. 
A “Pocoyo és az űrcirkusz” mesében Pocoyo vicces világát felfogatja néhány 
barátságos űrlény várlatlan febukkanása. Pocoyo hamarosan rájön, hogy új 
barátai a “Marciano fivérek” cirkuszi előadó művészek. 

VI/12 Cigánymesék  I-VI. 
- a Kecskemétfilm jóvoltából 

A cigányasszony meg az ördög/ Horváth Mária/ 07 ' 30 " 
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 " 
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 " 
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 " 
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 " 
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 " 
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… 

VI/13 Magyar népmesék - 7 epizód 
- a Kecskemétfilm jóvoltából 

 1. Kacor király/ 6’00” 
 2. A rókaszemű menyecske/ 10’00” 
 3. Kisgömböc / 6’00” 
 4. Macskacicó/ 7’30” 
 5. A csókaleányok/ 10’00” 
 6. A csillagszemű juhász/ 10’00” 
 7. Hamumpipőke királyfi / 9’00” 
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VI/14 Városi legendák 
- a Kecskemétfilm jóvoltából 

Indifferens/Glaser Kati/ 03’23” 
Történet egy kisfiúról, aki minden szabadidős tevékenysége folytán a helyi 
kórházban landolt. Ezt azzal magyarázta, hogy egyszer átfutott előtte egy óriási 
fekete macska család. 
JJAJJ/ Glaser Kati/ 03’00” 
Történet egy folyamatosan lassuló bájos nagymamáról és kedvenc bájos 
papagájáról. 
Szeged/ Glaser Kati/ 03’00” 
Szegeden bizony a víz az úr. Itt kéremszépen a postásokat kutyák helyett óriás 
polipok és delfinek követik. 
Ikrek/ Glaser Kati/ 03’00” 
Az ikerkedésnek számos verziója van. Például, ha egyformának tűnnek, és mégis 
különböznek minimálban. Vagy, ha különbözőek is, és mégis tudnak hasonlítani 
véletlenül és így tovább. 
Veronika néni/ Glaser Kati/ 03’00” 
Történet Veronika néniről, akinek az egyik érdekessége, hogy többször 
megjelent már neki Jézus, különböző testhelyzetekben... 
Örökzöld nagypapa/ Glaser Kati/ 03’00” 
Fenyveserdőben landolni ejtőernyővel nem is akkora tragédia, ha utána az 
ember megtalálja a hozzá illő hivatást és házastársat. Ez a történet egy 
szerencsés hegyi levegő illatú nagypapáról szól, akinek mindez sikerült. 
Ez szellemes/ Glaser Kati/ 03’00” 
Én születésem óta vacillálok rajta, hogy hiszek-e a szellemekben, itt a 
környéken ez állandó téma, és mindenkinek megvan róla a véleménye! 
Hiányzó tv-műsorok/ Glaser Kati/ 3’00” 
Ez az asszony mesélte múltkor a fogorvosnál, hogy a tvben már minden van! 
Hát erről tudod mi a véleményem, papa? Rá fog jönni egy szép napon, hogy 
asztalosoknak szóló operaközvetítések egyáltalán nincsenek. 
Útbaigazítás/ Glaser Kati/ 03’00” 
A csávó, aki egy tarzan unokahúgának volt a bátyja, az vett fel a múltkor 
stoppoláskor, mert volt még egy fél hely. Csak mentünk és mentünk felle, meg 
balra és jobbra és mikor már gyanúsan sokat mentünk, megálltunk 
kérdezősködni, hogy jó felé tartunk-e… 
Telefonbetyár/ Glaser Kati/ 03’00” 
Bizonyos Nagy Lajosné, 78 éves budapesti lakos, feljelentést tett ismeretlen 
tettes, bizonyos, vélhetően Szundi nevű elkövető ellen, aki a reggeli órákban 
telefonon rendszeresen hívogatja, zaklatja... 
Aranka szerelmei/ Glaser Kati/ 03’00” 
Aranka szobrászművész volt és úgy ment férjhez, hogy rászakadt a polc. 
Farsangi láz/ Glaser Kati/ 03’00” 
Állítólag kint olyan szép napsütéses nap volt. Én meg,...beteg lettem és a 
mamánál tévéztem suli helyett. 
Nyulak és egyebek/ Glaser Kati/ 03’00” 
Történet Boldi bácsi legszebb nyuláról, aki valószínűleg a szomszéd kutya 
áldozatául esik egy kellemes nyári napon. 

VI/15 Hajótöröttek I. (1-6.) 
- a Filmfabriq jóvoltából 

Egy nagyapa és unokája kalandjaik hajótörést szenvednek és egy lakatlan 
szigeten kell boldogulniuk. 
 Hajótöröttek/ 7’47” 
 Vissza a partra/ 7’34” 
 A menedék/ 7’31” 
 A hegytetőn/ 7’39” 
 A roncs/ 7’43” 
 A csillagok alatt/ 7’43” 

VI/16 Hajótöröttek II. (7-13.) 
-  a Filmfabriq jóvoltából 

 Fogjunk halat/ 7’32” 
 Uncsi uraság/ 7’49” 
 A mocsár/ 7’26” 
 A betegség/ 7’33” 
 Nyomolvasók/ 7’35” 
 A csapda/ 7’34” 
 A hegy gyomrában/ 7’36” 

VI/17 Egy komisz kölyök naplója I.  (1-6.) 
- Magyar Rajzfilm jóvoltából 

Nehéz a szegény kisfiúk élete, akik a szobafogságban unatkoznak, és csak a 
tavaly karácsonyi játékaikkal szórakoztathatják magukat. De szerencsére semmi 
sem tart örökké, így a szobafogság sem. Így komisz, kis barátunk még a 
cirkuszba is eljut. 

 Naplót kap/ 7’02” 
 Fifi/ 7’04” 
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VII. Magyar és nemzetközi mesefilmek, rövidfilmek - ÖSSZEÁLLÍTÁSOK korosztályok szerint 

 A szökés/ 7’05” 
 Betty néninél/ 7’04” 
 A léghajó/ 7’03” 
 Sam bácsi/ 7’03” 

VI/18 Egy komisz kölyök naplója II. (7-
13.) - Magyar Rajzfilm jóvoltából 

A komisz gyerek naplója folytatódik a család, főként a nővérei és saját 
történeteivel, melyeket bizalmasával, a naplójával oszt meg... 

 Niagara/ 7’03” 
 Az intézetben/ 7’03” 
 Mikulás-csapda/ 7’02” 
 Költözés/ 7’02” 
 Az új otthonban/ 7’02” 
 Zűrös ünnepek/ 7’02” 
 Bolhacirkusz/ 7’02” 

KÓD FILM-, FILMÖSSZEÁLLÍTÁS CÍME LEÍRÁS 

VII/01 LEGKISEBBEK MOZIJA - Kortárs 
gyermekversek és dalok I-II  
- a MOME Anim jóvoltából 

I. Dorottya legyőzi a hisztit /2’17”   
   Igazi csata /1’48”      
   Jó, ha van / 1’38”         
   Karima-álom / 1’29”    
   Kék őzek / 2’12”         
   Ki szelet vet / 1’36” 
   Majom /2’05”                   
   Nagy mara /1’33”                       
   Nyúl tavaszi éneke / 2’02” 
   Parabola / 1’00”  
   Tavaszi medvedal / 2’01”                                             
   Hullahopp / 2’01”                                       
II. Rózsa a holdon /2’27”                                        
    A bús tanító panaszai /1’40”                                        
    A rossz idő /1’43”                                              
    Ha megnövök /2’11”                                             
    Két pici pióca /1’45”                                        
    Somhatalom /2’10”                                            
    Visszaszámoló / 2’12”                                      
    Samu avagy a kompromisszum / 1’45” 
    Dorottya és a szirmok 2’20”                                         
    Dacoskodó / 2’55”                                           
    A jó testvér /1’55”                                           
    Reggeli /2’06”                             

VII/02 KLASSZIKUS MAGYAR RAJZFILMEK 
I. - az MTVA válogatása 
sorozataiból a legkisebbeknek  

Összeállítás a Kukori és Kotkoda, a Pom Pom meséi és a Frakk epizódjaiból. 
Kukori és Kotkoda 

o Végtelen giliszta (6’53) 
o A születésnapi szemétdomb (7’35) 
o Nyikorgó daráló (7’33) 

Pom Pom meséi 
o Festéktüsszentő Hapci Benő (kb. 8’) 
o A bátor tintanyúl (kb. 8’) 
o A zengőtorkú nyivákoló (kb. 8’) 

Frakk 
o Egerészni jó (6’31”) 
o Egy kis kényeztetés (6’34”) 
o A sonka ízű sajt (6’30”) 

VII/03 Versek és dalok kicsiknek - a 
Cinemon Stúdió válogatása  
-válogatás Gryllus Vilmus 
Maszkabál-sorozatából, valamint 
Weöres Sándor, Petőfi Sándor és 
József Attila animált verseiből 

Gryllus Vilmus Maszkabál-sorozat: 
Maszkabál / 1’30” 
Lovag és a sárkány / 2’30” 
Hirdetőoszlop / 2’10” 
Skót / 2’30” 
Orvos / 2’10” 
Teknős / 2’05” 
Tündér / 2’26” 
Virágcsokor / 2’30” 
Szakács / 1’48” 
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Hóember / 2’27” 
Gomba / 2’54” 
Bohóc / 2’18” 
Kalóz / 1’50” 
Kéményseprő / 2’07” 
Cica / 2’16” 

 
Weöres Sándor: Száncsengő / 2’ 
Weöres Sándor: Suttog a fenyves / 2’ 
Weöres Sándor: Tavaszköszöntő / 0’50” 
Weöres Sándor: Olvadás / 0’50” 
Weöres Sándor: Bóbíta / 2’10” 

 
Petőfi Sándor: Arany Lacinak / 6’ 

 
József Attila: Altató / 6’ 

VII/04 Kutyák és gazdáik: Kartomi és 
Boxi, Detti és Drót 
összeállítás a Boxi mesék és a Detti 
és Drót sorozat epizódjaiból, a KGB 
Stúdió és a KEDD Stúdió jóvoltából 

Boxi mesék: 
Válogatás a KGB Stúdió animációs sorozatából. Kartomi, a csintalan papírfiú és 
Boxi, a kartonkutya különös történetei elevenednek meg egy gyermek 
képzeletbeli, háztartási hulladékból épült világában. Sorozatunk összes 
szereplője a valóságban is kivágható és összehajtogatható papírból. 4 éves 
kortól ajánlott, de a felnőtteknek sem okozunk csalódást. 
Detti és Drót: 
Detti és hűséges kutyája, Drót elválaszthatatlan barátok, akik mindig 
fantasztikus kalandokba keverednek. Detti képes megállítani az időt, kutyája 
pedig emberi nyelven beszélni. Borbolya a segítőkész boszorkány pedig mindig 
kisegíti a kis barátokat egy-egy nem várt ötlettel. Probléma nem marad 
megoldatlanul. 

VII/05 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" 
 Bab Berci és a tünkány vagy kicsoda / 7'34" 
 Bab Berci együtt sír Nuuszi Kuuszival / 7'32" 
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' 
 A könyvgyűjtő király / 5' 
 A hólakók királya / 5'15" 
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? 

VII/06 KLASSZIKUS MAGYAR RAJZFILMEK 
II. - az MTVA válogatása 
kisiskolásoknak 

Összeállítás A nagy ho-ho-horgász, a Pityke és a Mikrobi epizódjaiból. 
A nagy ho-ho-horgász  

o A repülő hal (8’)   
o A mindentvágó rákolló (9’)  
o Mit hozott a Mikulás (8’)  

Pityke 
o A látszat csal (7’)   
o Hasonmás (7’)   
o A kerékpár nem trapéz (7’)   

Mikrobi 
o Start bonyodalmakkal (9’14”)  
o Jó egy kis diviton a háznál (9’47”) 
o Jelmezbál (10’12”)   
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VII/07 KAFF VÁLOGATÁS 
KISISKOLÁSOKNAK  
- a Kecskeméti Animációs Film 
Fesztivál 2019 díjnyertes filmjeiből 

1 
Egy kupac kufli − Szerintem mindenki legyen 
kufli! 

Jurik Kristóf; 
M. Tóth Géza 07'00" 

2 Városi legendák – Az emberi test Glaser Kati 03'08" 

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

4 
Kippkopp a hóban (A legjobb televíziós sorozat 
(megosztva)) 

Fabók Szilvia; 
Mikori Tama 07'08" 

5 Hortobágyi darumese Lugosi István 13'44" 

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

7 Hajótöröttek – A roncs Szeiler Péter 07'45" 

8 Egy komisz kislány naplója – Viva Mexikó! Gyulai Líviusz 07'02" 
 

VII/08 RAJZFILMEK A NAGYVILÁGBÓL 
- a CINEMIRA nemzetközi 

gyerekfilmfesztivál 2019-es 
válogatása 

Tündérek a budai hegyekben/ Molnár Eszter/ 1'23/2018 
 A budai hegyvidék erdőségeinek mondabeli lakója volt Csile, a tündér. Buda 
egyik ormát is róla nevezték el, amiből egy letett a ma használt Csillebérc 
változat. 
Átjáró Másvárosba: Szkriptum/Gelley Bálint/7'14/2017 
Kázmér és Kamilla Közbenjáró segítségével megérkezik Másvárosba. 
Másvárosban már egy jó ideje nem történik semmi, és ez baj! A gyerekek  
nyomozni kezdenek: először Szkriptummal, az íróval szeretnének beszélni. 
Miután egy kis galibába keverednek Nyominger felügyelővel, rá is találnak 
Szkriptumra – csak éppen egy a bökkenő: nem tudják őt felébreszteni! 
Lajhár/Julia Ocker/ 3'37/ 2017 
A lajhár fagyit szeretne venni, de még ehhez is túl lassúnak bizonyul. 
Cigánymesék: Hogyan lett az ember/Horváth Mária/ 7'55/ 2017 
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… 
Jeges páros/ Diana Wey/ 3'45/ 2018 
A morcos pingvin egyedül akar lenni, ezért keres magának egy saját jégtáblát. 
Ezt viszont a barátságos jegesmedve is kiszemeli, aki társaságra vágyik. 
Hajótöröttek/ Szeiler Péter/ 7'50/ 2018 
Egy nagyapa és unokája kalandjaik hajótörést szenvednek és egy lakatlan 
szigeten kell boldogulniuk. 
Torta nap/ Jeroen Koelewijn/ 3'40/ 2018 
Egy gondos cukrász tökéletes szülinapi tortát akar sütni, ám feltűnik egy undok 
kis légy, hogy elrontsa a napját. 
Hídmester/ Halasi Bálint/ 2'07/ 2018 
A Lánchíd oroszlánjait egy sötét felhő piszkálja, de a Hídmester a védelmükre 
siet. 
Nyár a medvénél/Clotilde Chivot, Camille Heng, Caroline Marcon, Justine 
Mettler, Marianne Reine, Tiphaine Vergriete/ 7'38/ 2018 
A nyolcéves Margotnak eddig nem látott nagyapjánál kell töltenie a nyári 
vakációt. Ez nem könnyű, mert a hegyekben élő Alphonse nem csak öreg és 
morcos, hanem egy valódi medve, igazi bundával és karmokkal. 
Sushi verseny/Stepan Etrych, Jan Petrak/ 1'19/ 2017 
Ők a sushik legjobbjai, akik minden kihívást teljesítenek – átugranak a szója 
szósz és az evőpálcikák felett is. A tömött stadion csak a startpisztoly 
eldördülésere vár. Ki lesz az új bajnok? 
My Label/Janne Janssens/ 4'41/ 2018 
Guus címkét visel, ami nagy terhet jelent. A többiek minden nap szekálják. 
Minden szünetben egyedül üldögél a padon. Egy nap azonban egy kislányt odaül 
mellé és megosztja vele a titkát. 
Ming/Brenna Johnson/ 2'22/ 2018 
Ming egy félénk, ifjú szereztess, akit bölcs, ám szigorú mestere tanít. Egy este 
nehéz feladatot kap, fényt kell gyújtania egy sötét és félelmetes templomban. 

VII/09 Mesék és kultúrák - a 
Kecskemétfilm válogatása 
- A négyszögletű kerek erdő és 
Cigánymesék epizódjaiból 

A négyszögletű kerek erdő: 
Lázár Ervin gyermekregénye alapján készült mesefilmsorozat kulcsfigurája 
Dömdödöm, akit a történet többi hősével együtt Mikkamakka vezet át a 
hétköznapi világból a mesei erdőbe.  Mindannyian különös, különc egyéniségek, 
akik arra kényszerülnek, hogy a hétköznapi világban el nem ismert értékeiket az 
Erdő zárt világában éljék meg.  

Vacskamati virágja / Horváth Mária / 7’30” 

Maminti, a kicsi zöld tündér / Horváth Mária / 7’00” 
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VIII. ANIMÁLT TÖRTÉNELEM 

Szörnyeteg Lajos, jaj de álmos / Horváth Mária / 7’00” 

Tilos a bukfenc / Horváth Mária / 7’00” 
Cigánymesék: 
A Cigánymesék sorozat története 2013-ban kezdődött a Kecskemétfilm Kft. 
műhelyében. A Magyar népmesék nagysikerű rajzfilmsorozat gyártásának 
befejezésével támadt ugyanis Horváth Mária rendezőnek az az ötlete, hogy 
cigány meséken keresztül mutassák meg a roma kultúrában rejtőző értékeket. 
Azt, hogy a cigányok nemcsak zenéjükre, hanem képzőművészetükre és 
irodalmukra is büszkék lehetnek. 

A cigányasszony meg az ördög / 7’30” 

Káló, a cigánylegény / 7’30” 
Doja, a cigánytündér / 7’30” 

 

VII/10 KLASSZIKUS MAGYAR 
 RAJZFILMEK  III.  
- az MTVA válogatása 
kiskamaszoknak 

Összeállítás a Mézga család, a Mézga Aladár különös kalandjai és a Kérem a 
következőt! epizódjaiból.  
Üzenet a jövőből – A Mézga család különös kalandjai  

o A táv szerviz (24’11”)   
Mézga Aladár különös kalandjai 

o Második dimenzió (24’32”) 

Kérem a következőt 
o Liba-hiba (11’16”)  

Az asszony ingatag (11’17”)  

VII/11 Animációs rövidfilmek 
gyerekeknek a nagyvilágból  
- a PRIMANIMA Fesztivál 
összeállítása 

1. Egy kupac kufli − Szerintem mindenki legyen kufli! / JURIK Kristóf / 7’ 
2. Hortobágyi darumese / LUGOSI István / 13'44" 
3. Most kell! / Johann ETRILLARD / 3'29" 
4. A kockásfülű nyúl: Robotnyúl / BAKOS Barbara / 6'28" 
5. Vicces halak / Krishna Chandran A. NAIR / 6'21" 
6. Citrom és Bodzavirág / Ilenia COTARDO / 2'41" 
7. Felhők gyümölcse / Katerina KARHÁNKOVÁ / 10'29" 

o 8. A sündisznó otthona / Eva CVIJANOVIC / 10'09" 

KÓD FILM-, FILMÖSSZEÁLLÍTÁS CÍME LEÍRÁS 

VIII/01 Mondák a magyar történelemből I 
(1-7.epizód) - MTVA jóvoltából 

1. Botond /Jankovics Marcell /10’00” 
2. Istvánt királlyá koronázzák /Jankovics Marcell /10’00” 
3. Lehel kürtje /Jankovics Marcell /10’00” 
4. Vértes /Jankovics Marcell /10’00” 
5. Korona és kard /Jankovics Marcell /10’00” 
6. Jankula /Jankovics Marcell /10’00” 
7. Álmos vezér /Jankovics Marcell /10’00” 

VIII/02 Mondák a magyar történelemből II 
(8-13.epizód) - MTVA jóvoltából 

8. Mátyást királlyá választják /Jankovics Marcell /10’00” 
9. Szent László /Jankovics Marcell /10’00” 
10. Kemény Simon /Jankovics Marcell /10’00” 
11. Szentgalleni kaland /Jankovics Marcell /10’00” 
12. Fehér ló mondája /Jankovics Marcell /10’00” 
13. Zotmund /Jankovics Marcell /10’00” 

VIII/03 Luther (1-5.)  
- Richly Zsolt rajzfilmsorozatának 
első 5 epizódja 

A rajzfilm a német szerzetesből lett teológus és reformátor Luther Márton 
életét dolgozza fel, akinek teológiája és munkája nyomán a reformáció óta 
léteznek evangélikus (lutheránus) gyülekezetek a világ minden pontján. Az 
epizódok a gyermekkortól kezdve a szerzetesi éveken és a katolikus egyházzal 
való konfrontálódáson át a reformáció megszilárdulásáig és elterjedéséig 
terjedően dolgozzák fel az egyszerű parasztcsaládból származó Luther életét és 
a XVI. századi Németország vallástörténeti eseményeit. 
Az epizódok címei: 
1. Miből lesz a cserebogár? Gyermekkor és első találkozás a Bibliával 
2. Szópárbajok. A fiatal magiszter fogadalma 
3. Isten tenyerén? A szerzetes és teológus 
4. Úton az Úr felé. Németország és Róma 
5. „Minden eladó”. Meghasonlás és a wittenbergi pontos 

VIII/04 Luther (6-10.)  
- Richly Zsolt rajzfilmsorozatának 
második 5 epizódja 

A rajzfilm a német szerzetesből lett teológus és reformátor Luther Márton 
életét dolgozza fel, akinek teológiája és munkája nyomán a reformáció óta 
léteznek evangélikus (lutheránus) gyülekezetek a világ minden pontján. Az 
epizódok a gyermekkortól kezdve a szerzetesi éveken és a katolikus egyházzal 
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való konfrontálódáson át a reformáció megszilárdulásáig és elterjedéséig 
terjedően dolgozzák fel az egyszerű parasztcsaládból származó Luther életét és 
a XVI. századi Németország vallástörténeti eseményeit. 
Az epizódok listája: 
6. Kenyértörés. Út a kiközösítésig 
7. A lelkiösmeret szava. Remény és átok 
8. A wartburgi vár titka. A színfalak mögött 
9. Vér, vér, vér. Politika és önvizsgálat 
10. Szerelem és halál. Kezdet és vég 

VIII/05 Magyar csaták 
 - animált történelemórák I. 
kiskamaszoknak 

A filmek a történeti források és történettudományi eredmények alapján 
látványos és szemléletes 3D rekonstrukció segítségével mesélik el a magyar 
történelem sorsfordító csatáinak előzményeit, lefolyását és következményeit. 
 Szigetvár ostroma - 1566 / Baltavári Tamás / 26'23" 
 Mohácsi csata - 1526 / Baltavári Tamás / 22'26" 

VIII/06 Magyar csaták 
 - animált történelemórák II. 
felnőtteknek 

A filmek a történeti források és történettudományi eredmények alapján 
látványos és szemléletes 3D rekonstrukció segítségével mesélik el a magyar 
történelem sorsfordító csatáinak előzményeit, lefolyását és következményeit.  
 A pozsonyi csata - 907 / Baltavári Tamás / 26'00”  
 Nándorfehérvári diadal - 1456 / Baltavári Tamás / 19'49" 


