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Köszöntő
Kedves Közönség! Kedves Filmkedvelők!

Nagy büszkesége ez a filmfesztivál Wekerletelepnek, Kispestnek, hiszen immáron negyedik 
alkalommal rendezzük meg  az országosan is egyedülálló helytörténeti és ipartörténeti filmszemlét  
az NKA és Kispest Önkormányzatának támogatásával. 

Annak idején a Wekerlei Kultúrház örömmel üdvözölte a Wekerlei Társaskör Egyesület ötletét,  
és azóta is sikeresen valósul meg a CÉGÉR filmfesztivál egy civil szervezet és egy önkormányzati  
intézmény összefogásában. Nem csak az ide látogató közönségnek, nem csak a filmes  
szakembereknek, nem csak a zsűri tagjainak, de a szervezőknek is maradandó élményt nyújt évről 
évre végignézni a gazdag filmes kínálatot, mely Magyarországról és a határon túli területekről 
egyaránt érkezik.
Fiatalabb és amatőr, valamint tapasztaltabb, profi rendezők is megtisztelik a versenyt műveikkel.

Manapság, amikor az erős vizuális ingerek világában élünk, amikor már szinte csak képekkel 
kommunikálunk, amikor egy dokumentumfilmes vetítésen csak gyéren ülnek a mozik széksoraiban 
az emberek, nagy szó, hogy ennyire sokszínű és lélekemelő alkotás születik ebben a műfajban.

Az idei fesztiválra beérkezett 32 film változatos témájú és terjedelmű. Közülük kiemelkedik  
a portré kategória, ahová 21 pályamunkát küldtek be az alkotók. Művészi életpályákról, családokról, 
történelmi pillanatokat és időnként borzalmakat megélt emberekről tudósítanak. Szereplői kitartóak, 
szenvedélyesek, gondolkodók, segítők.

A versenyfilmek képkockáin fantasztikus épületek, templomok, szobrok, kertek, szemet 
gyönyörködtető tájak jelennek meg. Nézve a filmeket, tanulunk, rácsodálkozunk, tovább gondolkodunk, 
mert az elhangzott beszélgetések után érdemes. Érdemes ezekre az emberekre, ezekre a városokra, 
tájakra, épületekre odafigyelni, ahogy ezt a film készítői is tették. 

Köszönjük az alkotó stábok munkáit és részvételét! Az idei fesztivál is odaköt bennünket a szék-
sorokhoz. Értéket és élményt kapunk, melyet szívesen ajánlunk az utókornak.

Szabó Mária
zsűritag, esztéta,
a Wekerlei Kultúrház és Könyvtár volt igazgatója 
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A diópác sercegése
A rendezőről
Tímár Andrea

Orosz-angol szakon végzett a Tanárképző 
Főiskolán. Hobbija és munkája is a „kíván-
csiskodás”. Beszélget, interpretál, igyekszik 
azzal értéket teremteni, hogy a jelent a jövőbe 
zárja. 

A filmről
Ruttkay Sándor lenyűgöző manualitása, magával 
ragadó grafikái egy „más” világba utaztatják el 
a nézőt. Beszélgetés közben serceg a diópác, 
amint a művész papírra vet egy skiccet.

Portréfilm kategória, gyártási év: 2017., hossz: 8´17

Alkotók 
Rendező: Tímár Andrea 
Operatőr: Horváth Richárd
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A rendezőről
Pataki Béla

Amatőr filmes tanító, aki elkötelezett lokál-
patriótaként kutatja Hódmezővásárhely oktatás- 
és kultúrtörténetét, ezeket filmes és írott formában 
dokumentálja is, valamint felkutat helyi értékes 
és érdekes embereket, amit filmes eszközökkel 
mutat be a világnak.

Portréfilm kategória, gyártási év: 2020., hossz: 21’22

A filmről
Egy hódmezővásárhelyi képzőművész 35 évvel 
ezelőtt a kertjében felállított egy gaztemplomot, 
majd idővel a kertjét egy "sámánkertté" alakította 
át, amelyben installációk és több gaztemplom 
is található. Ebből a "szakrális" térből meríti  
az ihletét a festményeihez és installációihoz, 
amely tükrözi a természet szeretetét és hitének 
erejét. Bende László portréját mutatja be a film.

A gaztemplomos

Alkotók 
Rendező: Pataki Béla 
Operatőr: Pataki Béla
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Települések történetét bemutató ismeretterjesztő film kategória, gyártási év: 2020., hossz: 50’49

A rendezőről
Mohácsi Huba

A 32 éves rendező Szabadkán a Magyar Tannyelvű 
Tanítóképző Karon végezte el az alapképzést, 
majd a mesterképzést tanítói szakon. 2011 óta  
a szabadkai székhelyű Pannon RTV munkatársa. 
Jelenleg a Pannon Televízió főszerkesztői 
pozícióját tölti be. Többek között televíziós 
híradókat és a médiaház természetvédelmi 
magazinműsorát szerkeszti. 
Elvégezte a Dunaversitas Egyesület doku-
mentum filmes mesterkurzusát..

A filmről
Film az 1944-es délvidéki vérengzés csantavéri 
áldozatairól. Ebben az időben több tízezer 
ártatlan magyart, németet, horvátot, másként 
gondolkodó szerbet és más nemzetiségű 
embert hurcoltak el, kínoztak meg, végeztek ki 
a mostani Vajdaság területén.

A hetedik

Alkotók 
Rendező: Mohácsi Huba 
Operatőr: Huszár Dániel, Kovács Róbert
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Portréfilm kategória, gyártási év: 2020., hossz: 22’14

A rendezőről
Miklós András

A Makói Városi Televízió egyik operatőre és vágója 
a napi rutin mellett szívesen készít filmeket, olyan 
témákról, melyek az ő és a nézők érdeklődését 
egyaránt felkeltik. Munkatársa Vigh Vivien 2017 
óta dolgozik a Makó TV-nél, feladatköre leginkább 
híradós anyagok és magazinműsorok gyártásából 
áll. Az alkotók motivációja, hogy a mozgókép 
világának segítségével pozitív impulzusokat 
váltsanak ki másokból.

A filmről
A sajtótörténelem nagy alakjáról, a makói 
születésű Pulitzer Józsefről készített kisfilm 
kifejezetten a helyi vonatkozásokat kutatja. 
Pulitzer ősei még a 18. század utolsó 
harmadában érkeztek a településre. A 
film arra is választ keres, hogy a felmenők 
szellemisége, az óhazai élmények mit 
adhattak a sajtómágnásnak. A tengerentúlra 
vándorolt neves lapszerkesztő származásával 
kapcsolatos híradások sokáig csak világra 
jöttének dátumában egyeztek meg. Makói 
gyökerei a 20. század utolsó feléig mondhatni 
tisztázatlanok maradtak, sőt volt, hogy hosszú 
évekig személyét mellőzte a köztudat, ebben 
áttörést születésének 140. évfordulója hozott. 
A filmben megszólaló történészek és egy helyi 
szobrászművész mellett a sajtómágnás makói 
éveit fekete-fehérben játszódó fikciós jelenetek 
próbálják feleleveníteni – helybéli szereplők 
bevonásával.

Ahol Pulitzer született

Alkotók 
Rendező: Miklós András 
Operatőr: Miklós András, Németh Csaba



8

Portréfilm kategória, gyártási év: 2020., hossz: 13’16

A rendezőről
Miklós András 

A Makói Városi Televízió egyik operatőre és vágója 
a napi rutin mellett szívesen készít filmeket, olyan 
témákról, melyek az ő és a nézők érdeklődését 
egyaránt felkeltik. Munkatársa Vigh Vivien 2017 
óta dolgozik a Makó TV-nél, feladatköre leginkább 
híradós anyagok és magazinműsorok gyártásából 
áll. Az alkotók motivációja, hogy a mozgókép 
világának segítségével pozitív impulzusokat 
váltsanak ki másokból.

A filmről
Egy amatőr meteorológust – aki egy multi cégnél 
dolgozik – mutat be a kisfilm. Bodrogi Attila 
szabadidejében szeret kirándulni a természet-
ben, ezért mindig alaposan odafigyel, hogy 
milyen idő várható. Nemcsak saját magának 
számítja ki a várható frontokat és ciklonokat, 
hanem másoknak is elérhetővé teszi ezt a népes 
tábort számláló közösségi oldalán.

Attila megmondja 

Alkotók 
Rendező: Miklós András
Operatőr: Miklós András
Producer: Miklós András
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Portréfilm kategória, gyártási év: 2018., hossz: 12’03

A rendezőről
Tímár Andrea

Orosz-angol szakon végzett a Tanárképző 
Főiskolán. Hobbija és munkája is a „kíván-
csiskodás”. Beszélget, interpretál, igyekszik 
azzal értéket teremteni, hogy a jelent a jövőbe 
zárja.

A filmről
Urmai Ungurán László grafikusművész, akvarell-
festő, a Kispesti Helikon Kulturális Egyesület 
tagja. Az időt szeretné megfesteni.

Az időt szeretném megfesteni

Alkotók 
Rendező: Tímár Andrea
Operatőr: Getto Márton
Producer: Kispest TV
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Portréfilm kategória, gyártási év: 2020., hossz: 55’

A rendezőről
Nagy Ernő

Nagy Ernő (1970) operatőr, filmrendező, 
dramaturg, a Magyar Operatőrök Társaságának 
és a Magyar Filmakadémia tagja. Több száz 
televíziós adásban és filmes produkcióban 
vett részt. Számos történelmi dokumentumfilm 
rendezője.

A filmről
Portréfilm Takács J. Lajosról, aki 1970-ben 
hagyta el Magyarországot. Svédországban 
telepedett le és kétkezi munkából tartotta el a 
családját.
Disszidensként akkoriban hazaárulóként 
bélyegezték meg itthon, ám hazaszeretete és 
vég telen energiájú tenni akarása végig kísérte 
egész életét. Svédországban megalapította  
a Layota Művészeti Stúdiót, amely több mint 
száz magyar művésznek nyújtott ösztöndíjat 
harminc év alatt.
1989-ben Magyarországon elsőként rendezett 
Dali kiállítást. Nevéhez kötődik annak  
a könyv  nek a létrehozása, amelyben fel - 
dolgozza a szent endrei Vajda Lajos Stúdió 
történetét.Valamint az ő szervezésében valósult 
meg a Csák berényben található A föld alól 
előbukkanó metrókocsi című művészeti projekt.

Az örök kérdező

Alkotók 
Rendező: Nagy Ernő H.S.C.
Operatőr: Nagy Ernő H.S.C.
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Portréfilm kategória, gyártási év: 2017., hossz: 10’38

A rendezőről
Tímár Andrea

Orosz-angol szakon végzett a Tanárképző 
Főiskolán. Hobbija és munkája is a „kíván-
csiskodás”. Beszélget, interpretál, igyekszik 
azzal értéket teremteni, hogy a jelent a jövőbe 
zárja.

A filmről
Kristóf Lajos kispesti szobrászművész 
pihenésképpen is alkot: például több tucat 
láncszemből álló láncot farag ki egyetlen 
fadarabból. Szerszámait, esztergagépét is maga 
készítette. Környezetének különös hangulatát 
munkái adják.

Csudapók

Alkotók 
Rendező: Tímár Andrea
Operatőr: Getto Márton
Producer: Kispest TV
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Portréfilm kategória, gyártási év: 2020., hossz: 52’

A rendezőről
Kovács László

Már a televíziós rendezői diploma megszerzése 
előtt szociografikus dokumentumfilmeket 
készített.  Az egykori Magyar Televízióban, 
majd Duna TV-ben ismeretterjesztő műsorokat 
szerkesztett-rendezett. 2001 óta az általa 
alapított Konkam Stúdiót vezeti, és itt készít 
különböző műfajú filmeket. A néptánc 
mozgalomban 1974 óta vesz részt, néprajzi 
dokumentumfilmeket készít.  Nagyszabású, 
négy éve tartó vállalkozása a Szellemi Kulturális 
Örökség éltető közösségeinek világ elé tárása 
(a Skanzen Szabadtéri Néprajzi Múzeum 
bizalmából és szakmai irányításával). Kamara-
műfaj, amelyben többnyire az operatőr és a vágó 
szerepet is maga végzi.

A filmről
A hit és a tudás templomai. 
Balázs Mihály a kortárs magyar építészet 
meghatározó alkotója, közéleti és egyetemi 
szerepvállalásának köszönhetően a magyar 
építészetről szóló diskurzus fontos alakítója. 
Életművében kettős szálként párhuzamosan fut 
tervezői aktivitása és a Műegyetemhez kötődő 
tanári jelenléte.

Dinamikus egyensúly

Alkotók 
Rendező: Kovács László
Operatőr: Kovács László
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Portréfilm kategória, gyártási év: 2019., hossz: 26’37

A rendezőről
Hegedűs Judit

A Kispest TV szerkesztő-műsorvezetőjeként, 
illetve korábban legfőképpen a Magyar Televízió 
szerkesztő-műsorvezetőjeként immár több 
mint 20 éve készít televíziós anyagokat, híradós  
és magazin jellegű összeállításokat. Nem tartja  
magát "filmesnek", a kíváncsiság, az érdeklődés, 
és a lehetőség az, ami a pályázatban látható 
összeállításokat inspirálja. Reméli, hogy az össze-
állítások hozzájárulnak ahhoz, hogy ne menjen 
feledésbe a múlt, és hogy egy-egy pillanatot 
megőrizzünk közösen megélt, színes minden-
napjainkból.

A filmről
A Kispest Sportjáért díjjal kitüntetett Juhász 
Dániel, a Magyar Speciális Olimpiai Szövetség 
dzsúdó szakágának vezető-helyettese, 
Pestszentlőrinc-Kassa Sportegyesület dzsúdó 
edzője mesél a dzsúdó szellemiségéről, 
nevelésről, fejlesztésről, a verseny erejéről. 
Kispesten 2004 óta tart edzéseket fogyatékos 
és ép gyermekek számára.

Egymásért a tatamin

Alkotók 
Rendező: Hegedűs Judit
Operatőr: Getto Márton
Producer: Kispest TV
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Ipartörténeti film kategória, hossz: 5’50

A rendezőről
Tóth István

1994-től dolgozik a televíziós szakmában, 
sokszor egyszemélyes stábként végzi feladatát. 
Leginkább a sportműsorok jelentik a profilját, 
de szívesen készít gépekről, ipartörténeti, 
technikai dolgokról is műsorokat.

A filmről
Sátoraljaújhely egyik ipartelepén elhagyottan 
várja sorsát egy gőzmozdony, aki elmeséli életét 
és keserű sorsát.

Holtvágányon

Alkotók 
Rendező: Tóth István
Operatőr: Tóth István
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Ipartörténeti film kategória, gyártási év: 2020., hossz: 8’53

A rendezőről
Semetka Martina Kinga

Gyakornoki éveit 2016-ban kezdte meg a Makói 
Városi Televíziónál, majd a kommunikáció 
és moderátori tanulmányait elvégezve teljes 
állásban kezdett el dolgozni. Kollégájával, 
Rácz Richárddal a napi híradós anyagok 
gyártása mellett szívesen kutatnak fel Makón 
és annak környékén olyan értékes embereket, 
akik valami különlegeset alkotnak, saját 
kezűleg készítik el termékeiket.

A filmről
Királyhegyes egy Csongrád-Csanád megyei 
kisközség, Makótól 17 km-re helyezkedik el, 
mintegy 680 lelket számláló település. E kicsiny 
falu határában indította el saját gazdaságát 
Deák Szilvia, miután elnyerte a Fiatal Gazda 
pályázatot. Jersey szarvasmarhákat tart, 
sajtot, joghurtot, vajat készít házilag, és elszánt 
lelkesedéssel építi, szépíti gazdaságát.  Szilvia 
nagy álma, hogy a Hegyesi Éléstárból egy 
gasztroközpontot hozzon létre, ahol az emberek 
a finom ételek mellett a nyugalom szigetén 
pihenhetnek.

Alkotók 
Rendező: Semetka Martina Kinga
Operatőr: Rácz Richárd
Főszerkesztő: Dr. Keresztúriné Kisistók Tímea

Jersey tehenektől az asztalig
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Településszociológiai dokumentumfilm kategória, gyártási év: 2019., hossz: 50'

A rendezőről
Dombrovszky Linda

A Színház-és Filmművészeti Egyetemen 
diplomázott Almási Tamás osztályában, film- 
és televízió rendező szakon. Fél évet a Római 
Filmakadémián töltött. Két televíziós filmje, 
kisjátékfilmjei és dokumentumfilmjei számos 
nemzetközi filmfesztiválon megfordultak, és díjazot-
tak lettek.

A filmről
Karancs kis közösségében szinte mindenki 
focizik: ez jelenti számukra a kiutat az unalmas 
mindennapokból, a nyomasztó télből. Filmünk 
az edző, Lugosi Zoltán segítségével betekintést 
nyújt a kis térség életébe, ahol az önfeledt játék 
jelenti a boldogságot és a lehetőséget egy új élet 
felé.

Alkotók 
Rendező: Dombrovszky Linda
Operatőr: Hartung Dávid

Karancs United 
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Települések történetét bemutató ismeretterjesztő film kategória, gyártási év: 2019., hossz: 52’

A rendezőről
Kovács László 

Már a televíziós rendezői diploma megszerzése 
előtt szociografikus dokumentumfilmeket 
készített.  Az egykori Magyar Televízióban, 
majd Duna TV-ben ismeretterjesztő műsorokat 
szerkesztett-rendezett. 2001 óta az általa 
alapított Konkam Stúdiót vezeti, és itt készít 
különböző műfajú filmeket. A néptánc 
mozgalomban 1974 óta vesz részt, néprajzi 
dokumentumfilmeket készít.  Nagyszabású, 
négy éve tartó vállalkozása a Szellemi Kulturális 
Örökség éltető közösségeinek világ elé tárása 
(a Skanzen Szabadtéri Néprajzi Múzeum 
bizalmából és szakmai irányításával). Kamara-
műfaj, amelyben többnyire az operatőr és a vágó 
szerepet is maga végzi.

A filmről
Az egykori zsoldos katonák – a hajdúk – 
fegyveres szokását őrzi a Krisztus-katonaság 
hagyományának közössége. Húsvétkor kardos 
legények őrzik Krisztus sírját. A menetelés, 
alakzatok, őrállás – emberpróbáló feladat. A hagyo-
mány éltetése közösséggé formálja a fiatalokat. 
(Szellemi Kulturális Örökség film.)

Alkotók 
Rendező: Kovács László
Operatőr: Kovács László, Pallagi Dávid, Ágics Gitta
Producer: Kovács László

Kard és kalács
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Ipartörténeti film kategória, gyártási év: 2020., hossz: 11’46’

A rendezőről
Vígh Vivien Mercédesz 
A Makói Városi Televízió négy munkatársa a Kéz-
mozdulatok ölelésében című filmben a fazekas  
mesterség szépségét mutatja be.
Vigh Vivien Mercédesz három évvel ezelőtt 
csatlakozott a makói TV csapatához. 
Nagy örömére szolgál, hogy olyan munkák 
elkészítésében vehet részt, melyek a mű-
vészetekhez és a történelemhez egyaránt 
kapcsolódnak.

A filmről
Gondos kézmozdulatokra, nagy koncentrációra 
és türelemre van ahhoz szükség, hogy egy 
agyagdarabból kerámia születhessen. A fazekasok 
igazi mesterei voltak az edénykészítésnek, 
melynek

eredete ősidőkig nyúlik vissza. Makón és a város 
térségében egykoron több fazekas tevékenykedett, 
mára számuk azonban megfogyatkozott. Az 
iparművészet ezen ágazatának szívesen hódol

szabadidejében a Maros menti településen élő 
Pintér házaspár, akik létrehozták saját műhelyüket, 
mely a Sár-fia nevet viseli.

Alkotók 
Rendező: Vígh Vivien Mercédesz
Operatőr: Miklós András, Rácz Richárd
Főszerkesztő: Dr. Keresztúriné Kisistók Tímea

Kézmozdulatok ölelésében
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Portréfilm kategória, gyártási év: 2020., hossz: 07’41

A rendezőről
Tímár Andrea

Orosz-angol szakon végzett a Tanárképző 
Főiskolán. Hobbija és munkája is a „kíván-
csiskodás”. Beszélget, interpretál, igyekszik 
azzal értéket teremteni, hogy a jelent a jövőbe 
zárja.

A filmről
Somogyváriné Seregi Zsuzsanna tősgyökeres 
wekerlei, aki a kert szeretetét nagyapjától tanulta. 
A Hungária úton lakik. 2019-ben házának kertje 
elnyerte a „Kispest legszebb kertje” címet.

Alkotók 
Rendező: Tímár Andrea
Operatőr: Ravasz Balázs
Producer: Kispest TV

Kispest legszebb kertje
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Portréfilm kategória, gyártási év: 2018., hossz: 47’

A rendezőről
Daczó Dénes

1996-tól újságíróként dolgozik Erdélyben, helyi 
és országos lapok (Romániai Magyar Szó, 
Krónika, Új Magyar Szó, Csíki Hírlap, Hargita 
Népe, Gazdaélet, Székely Gazda) Hargita 
megyei tudósítójaként, szerkesztőjeként. 2000 
óta vállal részt televíziós munkákban is, ma 
szerkesztő, vágó és operatőrként vesz részt 
filmek készítésében.
Filmes díjai: 
A csíksomlyói Salvator kápolna – a XV. Lakitelki 
filmszemlén a Duna Médiaszolgáltató különdíja 
(2015);
Negyedévszázad negyedéve – a XVI. Lakitelki 
Filmszemlén a Nemzeti Média Hírközlési 
Hatóság Médiatanácsának különdíja (2016), 
A völgy hangja – operatőre és vágója volt – XIX. 
Lakitelki filmszemle fődíja (2019).

A filmről
Bogos Ernő csíkszeredai építész, Makovecz 
Imre tanítványa, a kortárs székely építészet 
egyik leghitelesebb alakja. Az általa, illetve  
az ő közreműködésével tervezett épületek, köztük 
a csíksomlyói Hármashalom oltár, a csíkszeredai 
Millenniumi templom, a Kicsi Pogány-havasi Szent 
László emlékhely, a mai székelyföldi építészet 
szerves és kiemelkedő alkotásai.

Alkotók 
Rendező: Daczó Dénes
Operatőr: Daczó Dénes

Kötések és kötődések – 
portréfilm Bogos Ernő építészről
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Települések történetét bemutató ismeretterjesztő film kategória, gyártási év: 2019., hossz: 21’28

A rendezőről
Zajti Balázs 

Közel 10 éves szakmai tapasztalatot tudhat 
már magáénak a filmkészítés terén, egészen 
gyerekkora óta foglalkoztatja a filmezés. 
Dolgozott vágó-operatőrként a Kalandozó c. 
ismeretterjesztő műsorban, mely a Duna TV-n 
volt látható. 2015-ben barátjával megalapította 
saját vállalkozását, a Filmbarát Stúdiót, 
melyben szakmai vezető pozíciót tölt be. 
Ennek keretén belül készít reklámfilmeket, 
klipeket és rendezvényfilmeket, illetve különféle 
dokumentumfilmeket is.

A filmről
A Gébárti-tó mellett lévő ligetes domboldalban 
a fák közül bukkan szemünk elé a Makovecz 
Imre vázlatai alapján épített Boldogasszony-
kápolna.
Az organikus építészet mestere halála 
előtt néhány évvel készítette el az épület 
vázlatterveit, melynek megvalósulásához 
hatalmas összefogásra volt szükség.
A film az építés folyamatát mutatja be, a füves 
domboldal látványától egészen addig, amíg  
a helyi közösség és rengeteg segítség együttes 
erejének köszönhetően 2019-ben felszentelte 
a 68 négyzetméteres ékszerdobozt.

Alkotók 
Rendező: Zajti Balázs
Nagy-Kálozy Péter, Zajti Ferenc

Látomástól a megvalósulásig – 
Boldogasszony Kápolna 
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Települések történetét bemutató ismeretterjesztő film kategória, gyártási év: 2020., hossz: 32’56

A rendezőről
Borka Péter 

Közel 20 éve kezdte pályafutását feliratozóként 
a Makói Városi Televíziónál. Az itt eltöltött 
idő alatt elsajátította a szakma fogásait.  
Az így megszerzett műsorgyártási tapasztalatot 
hosszabb lélegzetű filmek elkészítésében tudja 
kamatoztatni, pontosan úgy, ahogy ezt tette 
Kisistók Tímea munkatársával, aki szintén 
több éves szakmai tapasztalattal rendelkezik 
szerkesztőként, felelősszerkesztőként, főszer-
kesztőként egyaránt.

A filmről
A filmet több országban, köztük Magyarországon, 
Romániában, Szerbiában és Olaszországban 
forgatták, melyben az alkotók arra vállalkoztak, 
hogy bemutassák a közel 1000 éves Csanád 
vármegye és az egyházmegye történetét, 
létrejöttétől napjainkig. Két törökvész után 
egészen az I. világháborúig a vármegye több 
hanyatláson és határmódosuláson esett át, 
majd a trianoni diktátum nemcsak területét, de 
az addig ott élők identitását is megcsonkította. 
A mai Románia területén élők nagyon hitelesen 
elevenítették fel a forgatás alkalmával 
érzéseiket. A filmes stáb elérzékenyülve hallgatta  
az elcsukló hangon elmesélt igaz történeteket, 
hogy miképpen szakadtak el családok egymástól, 
és hogyan ragaszkodnak az ottaniak még ma 
is magyarságukhoz, csanádi identitásukhoz.  
A filmből megtudjuk, 2020. június 4-én, Trianon 
100. évfordulóján Csongrád megye neve miért 
változott Csongrád-Csanáddá.

Alkotók 
Rendező: Borka Péter
Operatőr: Borka Péter
Főszerkesztő: Dr. Keresztúriné Kisistók Tímea

Magyar ember nem felejt 
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Portréfilm kategória, gyártási év: 2020., hossz: 18’54

A filmről
A film főszereplője, Viseráczki András, aki – ha ideje 
engedi – túrabakancsot húz, fényképezőgépet 
ragad, és az ezerarcú természetet járja.  
A fotózásra, mint egyfajta kifejezőeszközre 
tekint, képes hosszú órákat várni egy-egy jól 
elkapott pillanatra. Hobbija a szenvedélye. 
Képein legtöbbször a Makó környéki vizes 
élőhelyeken, mezőkön, erdőkben előforduló 
madarak láthatóak. Munkája mellett saját 
erőforrásaihoz mérten igyekszik a tőle telhető 
legtöbbet megtenni azért, hogy az állatvilág 
sokszínűségének fenntartásához saját 
maga is hozzájáruljon önkéntes formában. 
A környezetben eltöltött idő felüdülést jelent 
számára, minél többet barangol, annál jobban 
megismeri a különféle fajokat, és mindez igazán 
boldoggá teszi őt.

Alkotók 
Rendező: Vígh Vivien Mercédesz
Operatőr: Magyar Andor
Főszerkesztő: Dr. Keresztúriné Kisistók Tímea

Minden rezdülését … 
A rendezőről
Vígh Vivien Mercédesz 
A Makói Városi Televízió négy munkatársa a Kéz-
mozdulatok ölelésében című filmben a fazekas 
mesterség szépségét mutatja be.
Vigh Vivien Mercédesz három évvel ezelőtt 
csatlakozott a makói TV csapatához. 
Nagy örömére szolgál, hogy olyan munkák 
elkészítésében vehet részt, melyek a mű-
vészetekhez és a történelemhez egyaránt 
kapcsolódnak.
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Portréfilm kategória, gyártási év: 2020., hossz: 52’

A filmről
A filmben egy egész valóját, életvitelét, 
gondolkodásmódját, művészetét betöltő, 
istenhívő ember portréja bontakozik ki. 
Önvallomás, de egyben értő művésztársak 
és szakmabéliek megszólalásaiból áll össze  
a kép. Sokszor töredékek, gondolat-foszlányok 
váltakoznak a zenei-képi etűdökkel. 
Az egész film mélyen filozófia és spiritualitás. 
"A transzcendenst felmutatni az anyagban – ez 
a képzőművészet lényege” A filmben benne 
van a húsvét üzenete is: az emberi szenvedés 
után van feltámadás, a művészet általi öröklét.

Alkotók 
Rendező: Mohi Sándor
Operatőr: Mohi Sándor H.S.C., Nagy Ernő H.S.C.

Nekem közöm van a világhoz
A rendezőről
Mohi Sándor
1978-ban lépett be a filmszakmába, s annak majd 
minden területén dolgozott: volt filmlaboráns, 
világosító, segédoperatőr, állófotós, operatőr, 
rendező. 
2020-ig több mint 200 filmet fényképezett, és közel 
30-at rendezett.
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Portréfilm kategória, gyártási év: 2017., hossz: 14’25

A filmről
Neumann Éva néninek két élete volt: egy 
Auschwitz előtti és egy Auschwitz utáni. Soha 
senkinek, még családjának sem mesélt háborús 
emlékeiről. Halála előtt két évvel, a Kispest TV 
riporterének nyílt meg először.

Alkotók 
Rendező: Tímár Andrea
Operatőr: Getto Márton
Producer: Kispest TV

Neumann Éva néni két élete
A rendezőről
Tímár Andrea

Orosz-angol szakon végzett a Tanárképző 
Főiskolán. Hobbija és munkája is a „kíván-
csiskodás”. Beszélget, interpretál, igyekszik 
azzal értéket teremteni, hogy a jelent a jövőbe 
zárja.



26

Kispesti Anzix Junior kategória, gyártási év: 2020., hossz: 10’

A filmről
Ki tudna jobban segíteni egy nehéz pénzügyi 
matek feladatban, mint Wekerle Sándor? Lizának 
nem is kérdés, hogy a pénzügyminiszternek 
nem okozna ez gondot. Mint ahogyan Lizának 
sem okoz gondot az időutazás. Fikciós történet 
egy különös találkozásról.

Alkotók 
Rendező: Peresztegi Hanna

Ön is Wekerle? 
A rendezőről
Peresztegi Hanna 
16 éves. A Kőbányai Szent László Gimnázium 
tanulója. 12 éves kora óta érdekli a fotózás és a 
film. Egyedül alkot, az egyik kedvenc technikája 
a rajzos animáció. Szabadidejében zongorázik, 
olvas, és japánul tanul.
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Települések történetét bemutató ismeretterjesztő film kategória, gyártási év: 2020., hossz: 53’

A filmről
"A hely szelleme addig él, amíg vannak tárgyi 
emlékek, és az emberi emlékezet hordozza 
a régmúlt történetét is. A korábbi villák a múlt  
homályába vesztek, helyét felváltották a tan-
ösvények, sétautak, egy új korszak visszatekintő 
gesztusai. A 21. században a közterületek 
megfogalmazásainak szólnia kell a mának és  
a jövőnek is." /Buella Mónika/

A szegedi Odessza lakótelep közterének 
rehabilitációja a tervezéstől a kivitelezésig –  
tájépítész szemmel.

Alkotók 
Rendező: Zajti Gábor
Operatőr: Zajti Balázs, Zajti Gábor
Producer: Buella Mónika

Park Excellence
A rendezőről
Zajti Gábor
Pedagógus, tanári diplomája után az ELTE TTK 
Video-kommunikáció és alkalmazott video szakán 
még egy diplomát szerzett. Szerkesztőként, 
vágóként, operatőrként és rendezőként is 
megfordul a filmes és televíziós szakmában. 
Jelenleg független filmes.
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Portréfilm kategória, gyártási év: 2020., hossz: 50’39

A filmről
24 nap, három ország, 850 kilométer. Az eről-
tetett menet útvonala Bortól Abdáig. 
Tóth Péter Lóránt, kunszentmiklósi versvándor 
Radnóti Miklós születésének 110. és halálának 
75. évfordulója alkalmából útnak indult, hogy 
gyalogosan végigjárja az erőltetett menet az útját.  
A dokumentumfilm ezt az utat követi végig.

Alkotók 
Rendező: Herczeg Zsolt
Operatőr: Lukács Attila, Szalai Adrián

Radnóti nyomában 
A rendezőről
Herczeg Zsolt
Szabadkán született (1989). Felsőfokú tanul-
mányait a Szegedi Tudományegyetem politológia 
és kisebbségpolitika szakain folytatta. Jelenleg  
a vajdasági Pannon RTV szerkesztő-riportereként 
tevékenykedik. Dokumentumfilmezéssel itt kezdett 
el foglalkozni, részt vett a Dunaversitas Egyesület 
dokumentumfilmes képzésén is. A Radnóti 
nyomában című film az első nagyobb hangvételű 
dokumentumfilmje.
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Portréfilm kategória, gyártási év: 2019., hossz: 24’34

A filmről
Egy család mindent megtesz azért, hogy autista 
fiuk állapota javuljon. A betegséget mindenki 
másképp kezeli vagy fogadja el, érzelmeiket 
elfojtják egymás előtt. A cél közös, önálló jövő 
megteremtése a gyermek számára.

Alkotók 
Rendező: Szvetnyik Zsuzsa 
Operatőr: Geda Viktor

Roller Coaster
A rendezőről
Szvetnyik Zsuzsa 
2019-ben végzett a Metropolitan Egyetem 
televíziós műsorkészítő mesterszakán, operatőr-
vágó szakirányon.
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Portréfilm kategória, gyártási év: 2016., hossz: 09’26

A filmről
Skoda Éva a Kispesti Helikon Kulturális 
Egyesület elnöke, portréfestő, festőművész. 
Életének minden szeglete, minden pillanata  
a művészetről szól.

Alkotók 
Rendező: Tímár Andrea
Operatőr: Horváth Richárd
Producer: Kispest TV

Skoda Éva 
A rendezőről
Tímár Andrea

Orosz-angol szakon végzett a Tanárképző 
Főiskolán. Hobbija és munkája is a „kíván-
csiskodás”. Beszélget, interpretál, igyekszik 
azzal értéket teremteni, hogy a jelent a jövőbe 
zárja.
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Portréfilm kategória, gyártási év: 2017., hossz: 15’34

A filmről
Szonderik Gyula a MEASZ XIX. kerületi 
szervezetének elnöke, Radnóti Miklós 
antirasszista díjjal kitüntetett igaz ember. 
Kispest élő lelkiismerete, aki igyekszik azért 
tenni, hogy Magyarországon ne gyűlölködés, 
hanem – akármilyen nagy szavak is ezek – 
szeretet, béke legyen.

Alkotók 
Rendező: Tímár Andrea
Operatőr: Getto Márton
Producer: Kispest TV

Szonderik Gyula 
A rendezőről
Tímár Andrea

Orosz-angol szakon végzett a Tanárképző 
Főiskolán. Hobbija és munkája is a „kíván-
csiskodás”. Beszélget, interpretál, igyekszik 
azzal értéket teremteni, hogy a jelent a jövőbe 
zárja.
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Portréfilm kategória, gyártási év: 2017., hossz: 08’53

A filmről
Homoki Anikó üvegművész vezeti be a látogatót 
műhelyébe. Mesél a kemence titkairól, illetve 
saját látomásairól, melyeket üvegbe zár.  

Alkotók 
Rendező: Tímár Andrea
Operatőr: Getto Márton
Producer: Kispest TV

Üvegbe zárt titok
A rendezőről
Tímár Andrea

Orosz-angol szakon végzett a Tanárképző 
Főiskolán. Hobbija és munkája is a „kíván-
csiskodás”. Beszélget, interpretál, igyekszik 
azzal értéket teremteni, hogy a jelent a jövőbe 
zárja.
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Portréfilm kategória, gyártási év: 2019., hossz: 08’53

A filmről
A Biedermann család 20 ezer hektár földet vásárolt 
1870-ben Somogyban. Fiú- és leányiskolát, ma is 
működő kórházat, vadászházakat, kis vasutat, 
utakat épített Szigetváron, valamint Szentegáton 
a Bazilika 1/8 kicsinyítésű templomát, 27 szobás 
kastélyt ugyanitt. Egy ismert osztrák antifasiszta 
lelkész bújtatása miatt a Gestapo letartóztatta 
B. Imrét, de Mauthausent megúszta. 1951. 
június 19-én letartóztatták, Kistarcsára vitték.  
1953. január 9-én halálra verték. Az egyetlen még 
élő rokon – Wekerle dédunokája – Biedermann 
Dénes a rokonok nyomába ered. 

Alkotók 
Rendező: Kisfaludy András
Operatőr: Balog Gábor, Nádorfi Lajos

Vád nélkül 
A rendezőről
Kisfaludy András
Gyerekrajzversenyeken különböző díjakat 
nyert, majd következett a Képzőművészeti 
Gimnázium, később Képzőművészeti Főiskola, 
ahol Bernáth Aurél tanítványa volt. Közben 
alapítója a KEX együttesnek, amellyel 1971-ig 
játszott. 1973-ban Radics Bélával az Aligátor 
zenekart hozta létre. 1978-ban készítette el első 
önálló filmjét, és onnantól kezdve folyamatosan 
dolgozott a Magyar Televízió Gyermek, Ifjúsági 
és Irodalmi osztályának. Ebben az időszakban 
készült a József Attila gyermekkoráról szóló 
kisjátékfilm Az  idő semmit játszik címmel.  
A film több díjat nyert itthon és külföldön.  
1988 óta csak dokumentumfilmeket készít, 
amelyek a 2. világháború túlélőit szólaltatja 
meg, vagy a vidéki Magyarország, gazdasági, 
társadalmi problémát kutatja.
16 évig volt a Magyar Dokumentumfilm 
Rendezők Egyesületének /MADE/ elnöke
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Ipartörténeti film kategória, gyártási év: 2019., hossz: 35’42

A filmről
Több évtizedes álma valósult meg a Zempléniek nek  
a 2019-ben átadott villamo sított Mező zombor-
Sátoraljaújhely szakasszal. 
A film bemutatja a vonal történetét, az elmúlt 
évtizedek stagnálását és a közel egy évtizeden 
keresztül zajló rekonstrukciós munkálatokat.

Alkotók 
Rendező: Tóth István
Operatőr: Tóth István

Vasútvillamosítás 
Zemplénben 

A rendezőről
Tóth István
1994-től dolgozik a televíziós szakmában, 
sokszor egyszemélyes stábként végzi feladatát. 
Leginkább a sportműsorok jelentik a profilját, 
de szívesen készít gépekről, ipartörténeti, 
technikai dolgokról is műsorokat.
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Települések történetét bemutató ismeretterjesztő film kategória, gyártási év: 2018., hossz: 03’20

A rendezőről
Virágvölgyi András 

Az ELTE Bölcsészkarán végzett történészként. 
Édesapjától tipográfiai, édesanyjától művészeti 
látásmódot tanulhatott. Két összefoglaló (Magyar 
történelem, Egyetemes történelem) és egy 
gyer mekeknek szóló könyvet írt (A király, 
Hunyadi Mátyás arcai). Tizenöt éve foglalkozik 
ismeretterjesztő filmek készítésével, amelyek 
elérhetőek az Interneten (Őskor, Az ókori Egyiptom, 
Athén 3 nap alatt, Az Országház, Parthenon). 
Wekerlén lakik, szabadidejében szívesen  
vitorlázik.

A filmről
Háromperces rövidfilm, amely igyekszik minél 
alaposabban bemutatni Wekerlét a rendel-
kezésre álló idő alatt. Szó van az alapítás  
és az építkezés befejezésének idejéről, 
a telep létrehozásának ötletéről és az ötlet 
megvalósításáról, a kertvárosi koncepció 
alkalmazásáról, Wekerle Sándorról, Győri 
Ottmárról, Kós Károlyról és a telep többi 
építészéről, a 48-féle típustervről és  az alkal-
mazott építészeti stílusokról, iskolákról, 
óvodákról, pékségekről, étteremről, a rendőr-
kapitányságról és a főtér kialakításáról.

Wekerletelep – Alkotó idő

Alkotók 
Rendező: Virágvölgyi András
Operatőr: Virágvölgyi András
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Díjazottak:
Alkotói különdíj:  Zajti Balázs – A Dunakanyar és a Szentendrei-sziget titkai,  

A templomfestő

A portrék kategória díjazottja:  Varga Géza – Horváth Péter portré 

A településszociográfia kategória díjazottja:  Gál Tamás – Szeretünk itt élni 

A közönség különdíja: Hernáth Csaba – Veteránfilm
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