VERSENYPROGRAM
2011.
SZOMBAT

augusztus 6.

VERSENYFILMEK VETÍTÉSE (Árpád-major, Főszercsarnok)
9:00 – 11:00 ÉLETMÓD ÉS KÖRNYEZETVÉDELEM
59. Több fényt a tanyákra (25’)
Rendezte: M. NAGY RICHÁRD

PROFI
MTV Zrt., 2010.

60. Tihanyi horgászatok (25’)
PVTV, 2011.
Rendezte: ZÁKONYI BOTOND
A film Tihany természeti szépségeit, megvédett különleges levendulását, a Balatonban
elfoglalt sajátos helyét, vízjárását, turisztikai látnivalóit, egyedi biopiacát, kivételes teázóját és
speciális halfogási lehetıségeit mutatja be.
61. Az elsı zöld lépések (15’)
Román Televízió, Marosvásárhelyi Stúdiója, 2010.
Rendezte: SZOMBATFALVI KATALIN (RO)
Környezetünk védelme napjainkban gyakran használt szókapcsolat, úgy a hétköznapokban,
mint
munkahelyünkön
és
tanintézményekben.
Gyakorlatban
már
nehezebb
környezetbarátként viselkedni. Ezért vetıdött fel bennem a kérdés, hogyan lehetne gyakorlati
szemszögbıl úgy megközelíteni a kérdést, hogy, remélhetıleg, hosszútávon érvényes
eredményre jussak. Forgatócsoportunk úgy gondolta, a gyerekeken keresztül a szülıkhöz és
pedagógusaikhoz is el tudjuk juttatni üzenetünket, azaz, hogy hétköznapjaink apró lépéseivel
sokat segítünk a környezeten. A marosvásárhelyi óvodáscsoport így megismerkedett a Maros
megyében, Maroskeresztúron mőködı Szennyvíztisztító Teleppel és meglátogattuk a
Szászrégeni Szelektív Hulladékgyőjtı és Átrakó Állomást. A tanulmányi út végén, mintegy
megpecsételve a tanultakat, fát ültettünk az óvoda udvarán.
62. Lég-kör-kép (50’)
Termeszetfilm.hu Tudományos Filmmőhely Egyesület, 2011.
Rendezte: TÓTH ZSOLT MARCELL
Az emberiség évente közel annyi szén-dioxidot lélegez ki, mint amennyit a jármővek
kibocsátanak. Vajon az következik-e ebbıl, hogy hagyjuk abba a lélegzést, de különösen a
sportolást, vagy hogy felesleges aggódnunk a fosszilis energiahordozók égetésébıl származó
kibocsátás miatt? A légköri nyomgázok koncentrációja az ember megjelenése elıtt is sokszor
jelentısen változott. Mit számít tehát e gázok koncentrációjának jelenleg mérhetı folyamatos
növekedése?
63. Fejjel a fajnak No.13 (5’) Termeszetfilm.hu Tudományos Filmmőhely Egyesület, 2011.
Rendezte: KISS ÁGNES - TÓTH ZSOLT MARCELL - MOLNÁR ATTILA DÁVID GARAI CINTIA - LERNER JÁNOS - STUDULKA GÁBOR
(Húsz részes tudományos ismeretterjesztı minisorozat. Tartalmi leírás a 25. filmnél.)

11:00 – 11:15 KÁVÉSZÜNET

11:15 – 12:45 NÖVÉNYEK ÉS ÁLLATOK ÉLETE

AMATİR

64. Vizes élıhelyek jelene. Jövıje? (15’)
2009.
Rendezte: TERNYÁK JENİ
Kiskunhalas környéki vizes élıhelyek bemutatása. Vízben élı állatok felvillantása, majd a
tavak környékének védett növényei, lepkéi, madarai. A felvételek a harkakötönyi Harka-tónál
és a Kiskunhalas-Fejeték természetvédelmi területeknél készültek.
65. Túróc menti óriás (4’)
2011.
Rendezte: BÁN ISTVÁN (SK)
Viszonylag kevés helyen találkozunk a gömöri erdıkben a szürke nyár példányaival. Ez a
rendkívül mutatós, hatalmas méreteket és idıs kort is megérı fa a környék óriás fája.
Felsırástól (Rašice) közel 45 percet kell gyalogolnunk a Perpes puszta felé, ha meg akarjuk
tekinteni a Turóc menti óriást. A csodálatos, majd 200 éves természeti lény kerülete 1 méter
magasban 7,4 méter, a magassága pedig közel 40 méter.
66. Betlehem (32’)
2011.
Rendezte: LUKÁCS ATTILA (SRB)
A Tisza mente és a nagy kiterjedéső szikes legelı alkalmas hely a madároázisnak. Ilyen
madároázis a bánsági Betlehem pusztán található. Ezt az elmocsarasodott, valamikori
halastavat kisebb-nagyobb szigetek és félszigetek szelik át, és ezáltal kiváló pihenı- és
fészkelı hely számos madárfajnak. Erre a helyre idık során visszatért az ıshonos
életközösség.
67. Insequence (27’)
2010.
Rendezte: TISZA BALÁZS (SK)
Ez a film egy olyan makróvilágba nyújt betekintést, amit szabad szemmel szinte nem is
veszünk észre. Rovarok és kis élılények mindennapjait mutatja be.
68. Édenkerti fıbérlık (14’)
2011.
Rendezte: FARKAS PÉTER
Mélyen egy magyarországi erdıben, tavacska bújik meg, hatalmas bükk- és főzfák
árnyékában. A háborítatlan vízi világ megannyi különös élılény otthona. Egy valóságos éden
fıbérlıi ık.
12:45 – 14:00 EBÉDSZÜNET
14:00 – 14:55 A VILÁG TÁJAI

AMATİR

69. A mostohább fele (10’)
2011.
Rendezte: FARKAS PÉTER
Ha kirándulás, akkor nyár. Általában társítjuk e két fogalmat. Pedig a magyar erdık ısszel, és
télen is bıvelkednek látnivalókban. Ezt hivatott bizonyítani ez a kisfilm.
70. Nyugati királyság (44’)
2011.
Rendezte: BAJZÁTH GABRIELLA
A Nyugati királyság egy marokkói utazás amatır élménybeszámolójaként indult, idıközben
azonban a filmkészítés fergeteges örömét hozó alkotói tapasztalattá alakult. Utunk 2010
márciusában a kiindulópont Fez és a végpont Marrakesh kivételével az Atlasz-hegység és a

tıle délre fekvı tájak és emberek felfedezésével telt. Ennek a sajátos marokkói világnak a
lenyomata a film.

14:55 – 15:45 ETŐDÖK

PROFI

71. Fejjel a fajnak No.14 (5’) Termeszetfilm.hu Tudományos Filmmőhely Egyesület, 2011.
Rendezte: KISS ÁGNES - TÓTH ZSOLT MARCELL - MOLNÁR ATTILA DÁVID GARAI CINTIA - LERNER JÁNOS - STUDULKA GÁBOR
(Húsz részes tudományos ismeretterjesztı minisorozat. Tartalmi leírás a 25. filmnél.)
72. A gúthi erdı (5’)
Nyírerdı Zrt., 2010.
Rendezte: LINZENBOLD ATTILA
A nyírségi táj déli részén található a gúthi erdı, mely a vidék legnagyobb összefüggı
erdısége. A filmetőd négy évszakon keresztül mutatja be a természeti értékekben gazdag erdı
változatos növény és állatvilágát.
73. Virágosan (5’)
Weigert Images, 2010.
Rendezte: WEIGERT JÓZSEF
A zenés klip a Hármas-Körös menti Gyomaendrıdön élı virágok látványából kíván egy kis
válogatást nyújtani, színes jelleggel. Az alkotást a zenével szoros összhangban szerkesztettem.
A felvételeket egy Canon 5D Mark II DSLR géppel készítettem, többnyire egy 100mm-es
makró optikát használva. Emellett segítségemre volt egy állvány is, de a legtöbb esetben dollyt
(sínt) használtam az elkészítés folyamán. A film létrehozásánál az is motivált, hogy
kifejezetten hasonló jellegő alkotást (zenével összhangba hozott makrós dolly mozgások
virágokról) nem láttam. A filmet egymagam forgattam és vágtam. Az aláfestı zenét a Blissin
Kissing c. számának instrumentális verziója szolgáltatja.
74. Fejjel a fajnak No.15 (5’) Termeszetfilm.hu Tudományos Filmmőhely Egyesület, 2011.
Rendezte: KISS ÁGNES - TÓTH ZSOLT MARCELL - MOLNÁR ATTILA DÁVID GARAI CINTIA - LERNER JÁNOS - STUDULKA GÁBOR
(Húsz részes tudományos ismeretterjesztı minisorozat. Tartalmi leírás a 25. filmnél.)
75. Finding Nils (5’)
Tengerikajak Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., 2008.
Rendezte: HAJDU JÁNOS
Kajaktúra a Nils Holgersson utazásaiból megismert svédországi Dalsland Nemzeti Parkban.
76. Télidı a Körösök vidékén (3’)
Weigert Images, 2010.
Rendezte: WEIGERT JÓZSEF
A zenés klip a Hármas-Körös gyomaendrıdi szakaszán készült 2010 februárjában, ahol a
jeleneteken a folyó ill. egyik holtága is látható. A felvételt egy Canon 5D Mark II DSLR
géppel készítettem; a forgatás során többféle stabilizáló eszközzel dolgoztam, így az állvány
mellett steadycam-et és dollyt (sínt) is használtam. A filmet egymagam forgattam és vágtam.
A klip aláfestı zenéjét Thomas Newman „A Frequent Thing és a „The Farm” c. mővei
szolgáltatják.
77. „Felelıs vagy azért, amit megszelídítettél” (4’)
Rendezte: BÁRÁNY PÉTER
Az Orpheus Állatvédı Egyesület tapasztalata szerint a lakosság által felelıtlenül tartott házi
kedvencek az ember miatt sok esetben szenvedni kényszerülnek.

78. Daróczi Csaba: Alkonyattól pirkadatig (5’)
MTV Zrt., 2011.
Rendezte: ORMOS PÉTER
Daróczi Csaba természetfotóssal készített riportok alkonyattól pirkadatig. Videó-újságíróként
elkísértem egy természetfotózásra, ahol bemutatom a fényképészt, hogyan dolgozik, és miket
készít.
79. Tavaszidı a Körösök vidékén (5’)
Weigert Images, 2010.
Rendezte: WEIGERT JÓZSEF
A rövidfilmhez a felvételeket a Hármas-Körös gyomaendrıdi szakaszán készítettem 2009 és
2010 tavaszán, a Körös-Maros Nemzeti Park területén: a jeleneteken a folyó ill. több holtága is
látható. A felvételeket egy Canon 5D Mark II DSLR géppel vettem fel; a forgatás során
többféle stabilizáló eszközzel dolgoztam, így az állvány mellett steadycam-et és dollyt (sínt) is
használtam. Néhányszor timelapse (idıgyorsított) felvételeket is alkalmazok a filmben,
azonban mindig törekedve a zene és a felvételek összhangjára - az editálás kiemelt hangsúlyt
kap munkáimban. A filmet egymagam forgattam és vágtam. Aláfestı zeneként a Forrest
Gump Suiteot hallhatjuk Alan Silvestritıl.
80. Hegyen-völgyön Retyezát (5’)
MTV ZRt. Szegedi Stúdió, 2009.
Rendezte: FICKER PÉTER
A Retyezát hegység a Déli-Kárpátok 2500 méter fölé magasodó, tavakban, vadvizekben
bıvelkedı vidéke. Igazi vadon. Ez a csodavilág villan fel ebben az etődben, természetesen a
teljesség ígérete nélkül.
81. Fejjel a fajnak No.16 (5’) Termeszetfilm.hu Tudományos Filmmőhely Egyesület, 2011.
Rendezte: KISS ÁGNES - TÓTH ZSOLT MARCELL - MOLNÁR ATTILA DÁVID GARAI CINTIA - LERNER JÁNOS - STUDULKA GÁBOR
(Húsz részes tudományos ismeretterjesztı minisorozat. Tartalmi leírás a 25. filmnél.)
15:45 – 16:00 KÁVÉSZÜNET
16:00 – 18:00 A VILÁG TÁJAI

PROFI

82. Tordai-hasadék (15’)
Román Televízió Marosvásárhelyi Stúdiója, 2010.
Rendezte: AGYAGÁSI LEVENTE (RO)
A film Erdély egyik legkedveltebb kirándulóhelyére kalauzol. Az országban élı 3 600
növényfaj egynegyede, 5 védett denevérfaj, több mint 60 barlang: a Tordai-hasadék
látványosságai. De találunk itt szirtisast is, továbbá több mint háromezer lepkefajt tartanak
számon. A természetvédelmi terület ugyanakkor a sziklamászók kedvelt helye. A hasadék
1300 méter hosszú, területe 324 hektár, a sziklafalak magassága több helyen eléri a 300
métert. A hasadékot a Hesdát pataka szeli át. 1938-tól védett terület.
83. A Kopácsi-rét (25’)
Tematik Kábel Kft., 2010.
Rendezte: BUDA JÁNOS – ZÁKONYI BOTOND
Ezen a vidéken torkollik a Dráva a Dunába. Nagyobb áradások idején hatalmas területeket
áraszt el a víz, mely rendkívül fontos élı-, de legfıképp szaporodó helye a halaknak. Nagy
kiterjedéső elárasztott területeinek köszönhetıen rendkívül fontos ívó területté és Európa
egyik legjelentısebb vizes élıhelyeivé teszi. Arculata folyamatosan változik, és erısen függ az
áradások dinamikájától.

84. Uvac (10’)
Tengerikajak Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., 2010.
Rendezte: HAJDU JÁNOS
Kalandozás szárazon és vízen a szerbiai Uvac-kanyonban - keselyőfelügyelettel.
85. Zegzugos történetek – Margit-sziget (25’)
MTV Zrt., 2011.
Rendezte: VARGA ZS. CSABA
Alig akad köztünk olyan ember, aki ne járt volna élete során a Margit-szigeten. Akár távoli
hazai tájakról, akár a budai vagy a pesti oldalról érkezzünk is, mindnyájunknak valami hasonló
élményt, emléket jelent ez a zöldellı, Duna-ölelte földdarab. Gyerek –és ifjúkori édes ízeket,
illatokat, felhıtlen vakációt, boldog sétákat, jólesı kikapcsolódást. A sziget az örömteli
pillanataink győjtıhelye. Akadnak azonban olyanok is, akiknek valamiért fıszerepet játszik az
életében ez a különleges oázis. İk azok, akiknek a szigettel folyton „dolguk” van. Egyiküknek
nemcsak munkát ad, bejelentett lakóhelyet is. A másikuk minden bokrát, virágát ismeri, és
folyton méricskéli a József fıherceg által telepített faóriásait. Van köztük, aki a névadójáról,
Szent Margitról írt doktori disszertációt; van, aki versenyt muzsikál a madaraival, vagy régi
képeslapokat győjt egykori pompájáról. És létezik olyan is, aki a vízrıl is ismeri minden titkát.
86. A természet csodái: a mohos-tızegláp (15’)Román Televízió Marosvásárhelyi Stúdiója, 2010.
Rendezte: AGYAGÁSI LEVENTE (RO)
A Mohos-tızegláp a Csomád-hegység egyik krátermaradványában fekszik, több mint 1000
méter magasságban. Területe 80 hektár. A tızeg vastagsága 10 méter, térfogata meghaladja a
3 millió köbmétert. Növény- és állatvilága rendkívül változatos, jégkorszakbeli
maradványokat is találunk itt. A környéket 1852-ben térképezték fel, akkor 36 tószemet
találtak. Jelen pillanatban 15 létezik. A Mohos-tızegláp kétszer kapta meg az Európai Uniótól
a legtisztább rezervátumnak járó díszoklevelet.
87. Élet a Csúnyaföldön (27’)
„Kamera a hátizsákban” Produkció Kft., 2010.
Rendezte: CSÉKE ZSOLT
Télen nemcsak a pusztából szökik el az élet, de a tóparti nádasok madarainak koncertjét is
felváltja a dermesztı északi szél duruzsolása. A tavak vizén csakhamar kémény jégpáncél
feszül, de a zordságában is fenséges táj nem marad örökké kietlen. Hisz nemsokára
melegebbre fordul az idı, és a tavasz elsı rezdülésével ismét visszatér a Hortobágyra a
halastavak páratlan madárvilága.
18:00 – 18:15 KÁVÉSZÜNET

18:15 – 20:00 ÉLETMÓD ÉS KÖRNYEZETVÉDELEM

PROFI

88. Vörösiszap és más ketyegı idızített bombák (26’) Flora Film International Kft., 2010.
Rendezte: KOCSIS TIBOR
2010. október 4-én délben átszakadt az ajkai timföldgyár X. számú vörösiszap-tározójának
gátja Magyarországon. A 22 méter magas tározóból kiömlı iszap félelmetes erıvel zúdult át a
falvakon. 2 méter magasra csapva autókat ragadott magával, házfalakat, kerítéseket döntött le
és ahol átvonult, több mint 1000 hektáron, vörös iszappal borított marsbéli táj maradt utána. A
katasztrófában 10 ember vesztette életét, de az erısen maró lúgos zagy 120 embernek okozott
vegyi égési sebeket. Közép-Európában a posztkommunista országok lezárt bányáiban, még
mőködı korszerőtlen, ipari zónáiban számos, még fel nem robbant, ökológiai idızített bomba
ketyeg. Vajon hol robban fel a következı? Hol következik be egy újabb katasztrófa?

89. Víz-választón. Magyarország felszíni és felszín alatti vizei (50’)Természetfilm.hu, 2011.
Rendezte: TÓTH ZSOLT MARCELL
A víz vitathatatlanul az egyik legfontosabb környezeti tényezı. Alapvetıen meghatározza a
növénytársulásokat, arra is hatással van, milyen állatfajok élnek egy területen. A települések
helyét vízpart, források, természetes átkelık határozták meg, a mezıgazdaság és az ipar
számára pont olyan nélkülözhetetlen, mint a háztartások számára. A víz mennyisége persze
ritkán annyi, amennyire épp szükségünk van, a túl kevés és a túl sok egyaránt komoly
problémákat okozhat. Jövınk egyik kulcsa a vízkészletek védelme és a fenntartható
vízgazdálkodás.

90. Gyertyák Hámorban (30’)
Viderent Kft., 2010.
Rendezte: SZABADOS TAMÁS
„Nagyon kell tisztelni az olyan embert, aki a természet szolgálatában teszi a dolgát”
(Rockenbauer Pál.) Herman Ottó természettudós volt. Autodidakta. Régészet, halászat,
barlangászat, pókok világa, néprajz, ıstörténet, geológia, madártan, a Bükk ismerıje. Tudósok
méltatják a nagyszerő embert. A közérthetı ismeretterjesztı, akire minden évben, a halottak
napján gyertyagyújtással, fáklyák lobogásával emlékeznek a tisztelık. Diákok, tanárok,
Hámor község lakói.
20:00 – 21:00 VACSORA
21:00 – 23:00 NÖVÉNYEK ÉS ÁLLATOK ÉLETE

PROFI

91. Fejjel a fajnak No.17 (5’) Termeszetfilm.hu Tudományos Filmmőhely Egyesület, 2011.
Rendezte: KISS ÁGNES - TÓTH ZSOLT MARCELL - MOLNÁR ATTILA DÁVID GARAI CINTIA - LERNER JÁNOS - STUDULKA GÁBOR
(Húsz részes tudományos ismeretterjesztı minisorozat. Tartalmi leírás a 25. filmnél.)
92. Vad Magyarország – A vizek birodalma (52’)
Azara Film, 2011.
Rendezte: TÖRÖK ZOLTÁN
Egy rétisas fészekalj mindennapjai és egy fiatal vidra kalandjai - valahol a magyar mocsarak
mélyén. Egyórás természetfilm Magyarország tájairól, állatvilágáról és természethez kötıdı
hagyományairól, látványos képekkel, szépséges zenével, Kulka János narrációjával.
93. Fejjel a fajnak No.18 (5’) Termeszetfilm.hu Tudományos Filmmőhely Egyesület, 2011.
Rendezte: KISS ÁGNES - TÓTH ZSOLT MARCELL - MOLNÁR ATTILA DÁVID GARAI CINTIA - LERNER JÁNOS - STUDULKA GÁBOR
(Húsz részes tudományos ismeretterjesztı minisorozat. Tartalmi leírás a 25. filmnél.)
94. Fejjel a fajnak No.19 (5’) Termeszetfilm.hu Tudományos Filmmőhely Egyesület, 2011.
Rendezte: KISS ÁGNES - TÓTH ZSOLT MARCELL - MOLNÁR ATTILA DÁVID GARAI CINTIA - LERNER JÁNOS - STUDULKA GÁBOR
(Húsz részes tudományos ismeretterjesztı minisorozat. Tartalmi leírás a 25. filmnél.)
95. Orrszarvúak végveszélyben (23’)
Termeszetfilm.hu Tudományos Filmmőhely
Egyesület, 2011.
Rendezte: KISS ÁGNES – TÓTH ZSOLT MARCELL – MOLNÁR ATTILA DÁVID
Az orrszarvú tiszteletet parancsoló élılény, a szabad természetben nemigen akad méltó
ellenfele. Az ember megjelenésével azonban leáldozott az orrszarvúak fénykorának.

Élıhelyeik folyamatosan zsugorodnak, tülkükért pedig orvvadászok öldösik ıket. Ilyen
kilátástalan helyzetben különösen fontos, hogy tegyünk valamit a megmentésük érdekében.
De van egy kis gond. Az orrszarvúak ugyanis fogságban igen kis hajlandóságot mutatnak a
szaporodásra. Itt jön képbe azonban Thomas Hildebrandt és csúcstechnológiával felszerelt
csapata, aki még ezeket a történelemelıtti idıkbıl itt maradt vastagbırőeket is képes rábírni a
szaporodásra.
96. Fejjel a fajnak No.20 (5’) Termeszetfilm.hu Tudományos Filmmőhely Egyesület, 2011.
Rendezte: KISS ÁGNES - TÓTH ZSOLT MARCELL - MOLNÁR ATTILA DÁVID GARAI CINTIA - LERNER JÁNOS - STUDULKA GÁBOR
(Húsz részes tudományos ismeretterjesztı minisorozat. Tartalmi leírás a 25. filmnél.)
Jó éjszakát!

