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Filmes farsanggal kezdôdik  
Szolnokon a Magyar Filmhét 

A hagyományteremtő szándékkal megszervezett mulatságban a tombola 
ajándékokat film gyártók és forgalmazók adták össze. Egy tombola 
szelvény egyben egy mozijegy is, amivel a filmhét filmjeit lehet megnézni 
a Tisza moziban. A mozi mellett egy fesztivál sátort is felállítunk, ahol 
várhatóan nagy számú közönség a vetítések szüneteiben megpihenhet és 
filmes dallamokat hallgathat.

Két közönségtalálkozóra is várjuk kedves nézőinket, március 3-án  
Sopsits Árpád A martfűi rém, március 4-én Enyedi Ildikó Testről és lélekről 

című filmjét láthatják.

Az előadások előtt két műsorvezető, Tóth Ági és Bajnai Zsolt 
filmismertetőkkel és filmes kvíz játékokkal is várják a nézőket.

Február 25. 21.00 óra az első filmes farsang a TISZApART Moziban
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Március 2. csütörtök
„B” terem „E” terem

16:00 Herminamező árnyai – 
Tisza István miniszterelnök 
meggyilkolásáról (12)  
(magyar ismeretterjesztő film, 50’),  
Nemzetidegenek (12) 
(magyar dokumentumfilm, 32’ )

16:15 Sohavégetnemérős (16) 
(színes,magyar játékfilm, 92’)

18:00 Jutalomjáték (12)  
(magyarul beszélő, magyar-angol 
vígjáték, 89’)

18:15 Az égig érő fa, Cigánymesék,
Egy kupac kufli- Enyhén sós, 
Fizetős nap, Mindenki, Semmi 
bogár 
Kisjáték- és Animációs versenyfilmek 
válogatás 104’ 

20:00 Soul Exodus (12)  
(magyar dokumentumfilm, 93’

20.15 Hurok (16)  
(színes, magyar thriller, 95’)

Március 3. péntek
„B” terem „E” terem

15:00 Fekete bojtár  
(Tévéfilm, 85’)

16:00 Magyar korridor - Varsó 1944 
(12) (magyar dokumentumfilm, 50’), 
Nemzetidegenek (12) 
(magyar dokumentumfilm, 32’), 
Uchebnik (kisjátékfilm, 18’)

17:00 Gondolj rám (16)  
(színes, magyar játékfilm, 103’)
19:00 A martfűi rém (18)  
(színes, magyar thriller, 121’) 
Közönségtalálkozó)

21:00 Szürke senkik   
(Tévéfilm 64’) 

3. Magyar Filmhét Szolnok Tisza Mozi -  vetítési program:

A belépőjegy ára 500 Ft/fő/film, közönségtalálkozó 990 Ft/fő.

Március 4. szombat
„A” terem 

17:00 Testről és lélekről (16)  
(színes,magyar játékfilm, 116’) Díszbemutató és Közönségtalálkozó
A vetítés után vendégünk a rendező, Enyedi Ildikó.

„B” terem „E” terem
16:00 Enyhén sós, Fizetős nap, 
Mindenki, Semmi bogár,  
Uchebnik - Kisjátékfilmek 98’ 

16:15 Halj már meg! (16)  
(magyar játékfilm, 106’) 

18:00 Tiszta szívvel (16)  
(színes, magyar akció-vígjáték, 101’)

18:15 Szürke senkik   
(Tévéfilm 64’)

20:15 A martfűi rém (18)  
(színes, magyar thriller, 121’)

19:45 Fekete bojtár  
(Tévéfilm, 85’)

Március 5. vasárnap
„B” terem „E” terem

16:00 Kút (16)  
(színes, magyar játékfilm 97’)

16:15 Kocsis-Intim 
megvilágításban  
(magyar dokumentumfilm, 50’), 
Luther Márton élete:  
Úton az Úr felé  
(magyar animációs film, 13’)

18:00 Memo  
(Tévéfilm, 88’) 

18:15 Tranzitidő (Tévéfilm 61’),  
LOVE (magyar animációs film, 15’)

20:00 Testről és lélekről (16) 
(színes,magyar játékfilm, 116’)

20:15 Tiszta szívvel (16)  
(színes, magyar akció-vígjáték, 101’)

A Testről és lélekről c. film sajtóvetítése február 26-án, 18.00 órától.  
Belépés meghívóval.
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Március 2. 16.00 óra „B” terem

Herminamező árnyai –  
Tisza István miniszterelnök meggyilkolásáról (12) 
Magyar ismeretterjesztő film, 50 perc, 2016 • Rendező: Zsigmond Dezső

1918. október 31-én a herminamezei Róheim-villában meggyilkolták gróf Tisz-
ta Istvánt, a Magyar Királyság kétszeres miniszterelnökét. A végig érdekfeszítő, 
oknyomozó történelmi krimi köntösébe bújtatott ismeretterjesztő film dr.  Csere 
Péter jogász, a gyilkosság körülményeit feltáró könyvét használja alapul, amely 
szerint Tisza István meggyilkolása nem spontán akció, hanem előre eltervezett 
politikai bűntett volt.

Március 2. 16.00 óra „B” terem, Március 3. 16.00 óra  „E” terem

Nemzetidegenek (12) 
Magyar dokumentumfilm, 32 perc, 2016 • Rendező: László Gábor 

Herhoff György félig magyar - félig sváb családból származik. Családja ugyan elke-
rüli a kitelepítést, mivel a háború alatt egy zsidó nőt bújtattak, de a családi szik-
vízüzemet államosították. Néhány társával Békásmegyeren szervezkedni kezd a 
rendszer ellen, egyikük azonban besúgó és elárulja társait. A letartóztatást halálos 
ítélet követi, melyet később 13 évre változtatnak. ‚56-ban Nagy Imre felülvizsgál-
tatja az ügyet és amnesztiával szabadul. A forradalom kitörésekor édesanyja hiába 
kéri, hogy hagyják el az országot és csatlakozzanak a Németországba kitelepített 
rokonokhoz, Herhoff György úgy dönt, hogy inkább fegyvert ragad és harcol a 
magyar szabadságért. A Vérmezőn érte a halálos lövés... Testvére, Herhoff Mária 
2016-ban úgy dönt, hogy megpróbálja kideríteni, hogy ki volt a testvére árulója. 
A kérdés, hogy sikerül-e neki. A film így Herhoff György történetén túl testvére 
személyes útkeresése is, mellyel megpróbálja megtalálni 60 év múltán az igazát.
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Március 2. 16.15 óra  „E” terem

#Sohavégetnemérős (16)
Magyar játékfilm, 92’ • Rendező:Tiszeker Dániel     
Szereplők: Karácsony Tamás „Fluor”, Csöndör László (Diaz), Ötvös András,  
Trecskó Zsófia

A #Sohavégetnemérős egy zenés játékfilm, melyet a Fluor Tomi és Diaz alkotta, 
rendkívül népszerű zenei formáció, a Wellhello slágerei inspiráltak. A hat törté-
netet Wellhello dalokkal egybeszövő film producere a könyves-tévés-filmes Lévai 
Balázs, rendezője Tiszeker Dániel. A #Sohavégetnemérős generációs film: a mai 
huszonévesek életérzését, gondolkodását, problémáit, párkapcsolatait ábrázolja, 
szinte minden alkotója harmincon inneni.

Március 2. 18.00 óra „B” terem

Jutalomjáték (12) 
Színes, magyarul beszélő, magyar-angol vígjáték, 89’ • Rendező: Edelényi János
Szereplők: Brian Cox, Coco König, Anna Chancellor, Emilia Fox

Sir Michael Gifford színészlegenda lehetetlen alak: mindenkivel goromba, folya-
matosan káromkodik, kiszámíthatatlan, amióta pedig gyógyíthatatlan beteg, még 
elviselhetetlenebb. Gondozók sorát űzte már el maga mellől, és most újabb áldo-
zata érkezik, az Angliába települt fiatal magyar színésznő, Dorottya. A lány titkon 
abban reménykedik, hogy Sir Michael a szárnyai alá veszi, tanulhatja tőle a mes-
terséget, ám az idős színész vele is nyers és bárdolatlan. Amikor azonban kiderül, 
hogy Dorottyának van humorérzéke, ráadásul nagy rajongója Shakespeare-nek, 
kapcsolatuk egy csapásra megváltozik: Michael megenyhül, egykori önmagát látja 
a lány törekvésében, Dorottya pedig barátra talál az idős színészben. Sir Michael 
lánya viszont ráébred, hogy Dorottyát milyen szándékok vezérelték a házba, és 
gondolkodás nélkül felmond a lánynak. Sir Michael ettől teljesen összeomlik, kór-
házba kerül, és immár önmagának kénytelen feltenni a kérdést: „Lenni vagy lenni?”
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Március 2. 18.15 óra  „E” terem

Az Égigérő Fa - A Küszöb 
Magyar animációs film, 12 perc 
Rendező: Hermán Árpád, Kovács Márton, Nagy Márton

Az Égig érő Fa - A Küszöb egy epizódja egy kaland-rajzfilmsorozatnak, mely ma-
gyar mesei és mitológiai elemekkel mutatja be egy táltos fiú és három harcos 
kalandját, akik megmásszák az Égig érő Fát. Nimród rémálmában újraéli mesteré-
nek, elveszítését a Sárkánnyal vívott ütközetben. Mikor magához tér, csapattársai, 
Zoárd, Zille és Gilvád éppen azon tanácskoznak, milyen úton érik el a Fa világába 
vezető Küszöböt. Nimród, mestere tanításai alapján vezeti őket, a csillagokat kö-
vetve, míg, viszontagságos úton át a Küszöbhöz érkeznek. A csapat hátrahagyja 
Nimródot, hiszen felkészületlennek tűnik egy a kalandra. Mikor azonban egy félel-
metes szörnyeteggel kerülnek szembe és alul maradnak a küzdelemben, Nimród 
menti meg őket, varázserejét és tudását felhasználva. A csapat végül újra együtt 
folytatja útját a fa koronája felé.

Március 2. 18.15 „E” terem

Cigánymesék: Káló, a cigánylegény 
Magyar animációs film, 7 és fél perc • Rendező: Horváth Mária

Káló, a jóképű cigánylegény a folyóparton virágok közt hever álmodozva, ábrán-
dozva. Beleszeret a vízi birodalom csábító királynőjébe, s érte mindenféle kaland-
ba keveredik. Drinkárta, a hínárhajú boszorkány segítségével végül felébred, s 
igazi szerelmével, az almaarcú Gilzével él majd boldogan.
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Március 2. 18.15 „E” terem

Egy kupac kufli - Sose együnk gombát reggelire 
Magyar animációs film, 7 perc • Rendező: Pálfi Szabolcs

Dániel András Egy kupac kufli című mesekönyve alapján készült animációs mese-
sorozat az 5-9 éves közönséget célozza meg, de kisebbeknek és nagyobbaknak is 
egyaránt garantált szórakozást ígér. 
A történetek főszereplője hét mesebeli lény: ők a kuflik. Nem is kifli, nem is kukac. 
Nem is bab, de nem is kavics. Kufli. Egy kufli sok mindenre hasonlít, és semmi-
re sem. Pattog, mint egy gumilabda, pedig nem is az. Színes, mint egy nyalóka, 
pedig nem ehető. Van kicsi, van nagy. Van kövér és van sovány. Jönnek-mennek, 
sosem tudni, honnan hova. Zödön a legzöldebb. Pofánka a legpirosabb. Titusz a 
legsárgább. Hilda a leglilább. Valér a legkékebb. Bélabá a legbarnább. Fityirc meg a 
legszürkébb, mert annak is lennie kell valakinek.
A sorozat hét főszereplőjének mindegyike olyan, csak rá jellemző személyiséggel 
bír, mellyel a gyerekek könnyen tudnak azonosulni. A kuflik hosszú évek hazátlan 
vándorlása után, egy viharos éjszakán bukkannak rá az Elhagyatott Rétre, ahol 
végre otthonra lelnek. A réten találnak egy dombot, amelybe lakóüregeket ásnak 
maguknak, s kezdetét veszi nem mindennapi életük az új környezetben, mely ren-
geteg kalandot ígér. A nem egyszer különös, abszurd humorú történetek megidé-
zik a gyerekek fantázia játékait.

Március 2. 18.15 „E” terem, Március 4. 16.00 óra „B” terem

Enyhén sós 
Kisjátékfilm, 24 perc
Rendező: Nagy Zoltán   operatőr: Gulyás Nándor • szereplő: Szamosi Zsófia

Szamosi Zsófi alakítja Anitát, aki azért gürcöl egy előkelő étterem pincérnőjeként, 
hogy minél hamarabb elhagyhassa az országot. A napi rutin mindig ugyanaz: egy 
zaklatott éjszaka után felkel, bemegy dolgozni, odabent mindenféle atrocitások 
érik a férfi alkalmazottakkal, aztán hazamegy, elrakja a napi bevételt, hogy aztán 
másnap reggel elölről kezdhesse az egészet – az egyetlen felkavaró dolog az életé-
ben, egy titokzatos hódoló, aki naponta üzeneteket hagy a postaládájában. 
Nagy Zoltán a hétköznapok abszurditását egy olyan lelkiállapoton keresztül mu-
tatja be, amikor már minden túlzóan rossz színben tűnik fel: minden férfi perverz, 
minden kis nesz bántja a fület, ráadásul a busz ajtaja is mindig alkalommal a fő-
hős orra előtt csukódik be. Le a kalappal Szamosi Zsófia előtt, hogy egy főiskolás 
rendező kisfilmjében megformált egy ilyen szexuálisan frusztrált, kétségbeesett 
karaktert, akit a végletekig nyomaszt a magyar valóság. Gulyás Nándor operatőr is 
ügyesen ötvözi az abszurdot a szürke hétköznapok monotonitásával  – az ismétlő-
dő eseménysoroktól függetlenül, minden nap felfedezünk valami újat és izgalma-
sat a képen, amik egyre inkább behúznak magukkal Anita világába.
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Március 2. 18.15 „E” terem,  Március 4. 16.00 óra „B” terem

Fizetős nap
Kisjátékfilm, 22 perc  • Rendező: Bernáth Szilárd 
Szereplők: Ravasz Tamás, Szilvási István, Farkas Franciska

Budapesttől keletre a legszegényebb telepeken uzsorások adnak hitelt. Sokaknak 
ez jelenti az utolsó lehetőséget, ezért megbecsülik a kölcsönt. Feri mégis kénytelen 
úgy dönteni, feljelenti Simont, a környék ismert kamatosát...

Március 2. 18.15 „E” terem,  Március 4. 16.00 óra „B” terem

Mindenki
Kisjátékfilm, 25 perc  • Rendező: Deák Kristóf
Szereplők: Szamosi Zsófia, Gáspárfalvi Dorka

1991-et írunk, a 10 éves Zsófi új iskolába kerül. Az új helyen sok minden idegen és 
furcsa, de van remény: Zsófi bekerül az iskola híres kórusába, és összebarátkozik 
Lizával, aki a legnépszerűbb lány az osztályban. Még nem is sejti, hogy hamarosan 
Lizával együtt kell szembeszállniuk a kórusvezető Erika nénivel, aki nem olyan ked-
ves, mint amilyennek elsőre látszik.
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Március 2. 18.15 „E” terem,  Március 4. 16.00 óra „B” terem

Semmi bogár 
Kisjátékfilm, 8 perc  • Rendező: Visky Ábel 
Szereplők: Vecsei Miklós, Mészáros Blanka

Mit tennél, ha évek múlva összefutnál az exeddel, aki egykor sokat jelentett neked? 
Főleg, hogy még érzed ugyanazt a vibrálást kettőtök között… Egy kisfilm, ami 
egyszerre vicces és elgondolkodtató, és ami tükröt tart neked, ha találkoztál már 
valakivel, akit még nem engedtél el a szívedből igazán. Erről (is) szól Visky Ábel 
Semmi bogár c. rövidfilmje. A fiatal színészek nagyon természetesen, mindenféle 
mesterkéltség nélkül beszélnek, a párbeszéd sokszor nagyon vicces és a szereplők 
között jelen lévő kémia igazán magával ragadó. Talán az a legérdekesebb ebben 
a kisfilmben, amit az egykori szerelmesek nem mondanak el egymásnak – ami 
csak a tekintetekből lehet kiolvasni, ahogy néznek egymásra, vagy az elhallgatott 
válaszokból, amelyek a kényes kérdésekre nem érkeznek meg.

Március 2. 20.00 óra „B” terem

Soul Exodus (12) 
Színes, magyar dokumentumfilm, 93 perc • Rendező: Bereczki Csaba
Szereplők: Michael Alpert Dan Kahn Psoy Korolenko Bob Cohen Jake Shulman-Men

Bereczki Csaba Soul Exodus című új, egészestés, zenés dokumentumfilmjének kö-
zéppontjában a The Brothers Nazaroff hagyományos klezmerzenét játszó alkalmi 
formáció tagjai állnak. A dokumentumfilmben az amerikai születésű zenészek 
- Michael Alpert, Dan Kahn, Psoy Korolenko, Bob Cohen, Jake Shulman-Ment - a 
klezmeren keresztül keresik gyökereiket, önmagukat, zsidó identitásukat. A Soul 
Exodus szereplői egyfajta fordított exodusként kelnek útra: hajóval utaznak nyu-
gatról keletre, Montrealból New York, Párizs, Berlin, Budapest, Nagyvárad érinté-
sével jutnak el Besszarábiába, Moldovába. 
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Március 2. 20.15 óra „E” terem

Hurok (16)
Színes, magyar thriller, 95 perc, 2016 • Rendező: Madarász Isti    
Szereplők: Száraz Dénes, Martinovics Dorina, Anger Zsolt, Hegedűs D. Géza

Az illegális gyógyszerkészítmények csempészésével foglalkozó Ádám szorult hely-
zetében hoz egy rossz döntést, ami nem várt, tragikus események láncolatát in-
dítja el és ennek áldozatául esik terhes barátnője is. Azonban mikor már minden 
veszni látszik, váratlanul új esélyt kap, hogy helyrehozza maga körül a dolgokat. 
Aztán még egyet. És még egyet...

Március 3. 15.00 óra „B” terem, Március  4. 19.45 óra „E” terem

A fekete bojtár 
Tévéfilm, 85 perc • Rendező: Vitézy László       
Szereplők: Adorjáni Bálint , Bánovits Vivianne ,Szirtes Ági ,Szarvas József 

Sinka István, akit az alföldi tanyavilágban csak Fekete bojtárként ismernek, egy 
rendes, becsületes legény. Kitűnik társai közül műveltségével és olvasottságával. 
Szerelmével, Piroskával boldogan tervezgetik életüket, amikor váratlan tragédia 
történik. Izgalmas történet az igazságról, becsületről, kitartástól, a szerelem és a 
költészet erejéről. Sinka István Fekete bojtár vallomásai és Móricz Zsigmond Bar-
bárok című novellája alapján.
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Március 3. 16.00 óra „E” terem

Magyar korridor - Varsó 1944 (12) 
Magyar dokumentumfilm, 50 perc, 2015 • Rendező: Jamrik Levente

A varsói felkelést a náci vezérkar a keleti frontról visszavonuló II. magyar tartalék 
hadtesttel akarta leveretni. A 30 ezer fős magyar kontingens azonban kijátszotta 
katonai szövetségesét. A honvédek nemcsak jelentős mennyiségű lőszer-, fegy-
ver-, élelmiszer- és gyógyszertámogatást nyújtottak a lengyel fővárosban harcoló 
Honi Hadseregnek, hanem át is akartak állni a felkelők oldalára.

Március 3. 16.00 óra „E” terem, Március 4. 16.00 óra „B” terem

Uchebnik 
Kisjátékfilm, 18 perc  • Rendező: Csicskár Dávid
Szereplők: Cservák Zoltán, Gillich Koppány, Barta Ágnes, Horváth Lajos Ottó

1956 októberében, a forradalom alatt egy falusi iskola diákjai elégetik az orosz-
könyveiket abban a hiszemben, hogy soha többet nem kell oroszt tanulniuk. Mi-
után azonban a szovjet csapatok bevonulnak az országba, és brutálisan leverik a 
forradalmat, minden diáknak be kell mutatnia az oroszkönyvét az iskolában, ha 
nem akarja, hogy kicsapják. Egy kisfiú idősebb diáktársa segítségére siet abban 
reménykedve, hogy a könyvkeresés közben elnyerheti példaképe barátságát.
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Március 3. 19.00 óra, „B” terem, Március 4. 20.15 „B” terem

A martfűi rém (18)  
Színes, magyar thriller, 121 perc • Rendező: Sopsits Árpád           
Szereplők: Hajduk Károly, Balsai Mónika, Anger Zsolt, Trill Zsolt, Bárnai Péter

Halálra ítéltek egy férfit egy fiatal nő brutális meggyilkolásáért Martfűn, 1957-
ben. Hét évvel később azonban ismét egymást követik a megrázó halálesetek. A 
forradalom utáni politikai tébolyban nehéz megtalálni az összefüggéseket és újra 
felvenni a nyomozás fonalát. Egy országban, ahol nem léteznek sorozatgyilkosok, 
egyre több az áldozat. A kirendelt fiatal ügyésznek minden kitartására szükség 
lesz, ha le akarja leplezni a rettegő kisváros kíméletlen ragadozóját.

Március 3. 17.00 óra „B” terem

Gondolj rám (16) 
Színes, magyar játékfilm, 103 perc, 2014  • Rendező: Kern András • Író: Vámos Miklós
Szereplők: Kern András, Eszenyi Enikő, Majsai-Nyilas Tünde, Szilasi Blanka

Dr. Borlainak (Kern András) rutinfeladat, hogy bizonyos betegeivel közölje valame-
lyes tapintattal azt a rossz hírt, hogy immár csupán megszámlálható mennyiségű 
napjuk maradt. Egy szép - vagy inkább csúnya - napon kollégája ővele közli a rossz 
hírt. A minta férj, a legszeretőbb apa, a legkedveltebb orvos ekkor ördögi tervet 
eszel ki: szépen magára haragítja a szeretteit, a gyerekeit, a feleségét (Eszenyi Eni-
kő), az anyját, hogy majd ne okozzon fájdalmat nekik, amikor el kell veszíteniük. 
Ám amikor már mindenkit lebontott maga körül, és egy emberként azt gondolják 
róla, hogy egy ocsmány, önző, kibírhatatlan alak - még mindig él, holott az emberi 
- orvosi - számítás szerint már rég a temetőben kéne lennie...
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Március 3. 21.00 óra, „E” terem, Március 4. 18.15 „E” terem

Szürke senkik 
Tévéfilm 64 perc • Rendező: Kovács István • Forgatókönyvíró: Köbli Norbert
Szereplők: Kovács József, Trill Zsolt, Keszég László

Első világháborús történet egy magyar-osztrák-román felderítőcsapatról, amely 
öngyilkos küldetésben, ellenséges vonalak mögött kísérel meg megsemmisíteni 
egy korabeli olasz kommunikációs központot.

Március 4. 17.00 óra „A” terem, Március 5. 20.00 óra „B” terem

Testről és Lélekről (16) 
Magyar játékfilm, 116 perc, 2017 • Rendező: Enyedi Ildikó  
Szereplők: Borbély Alexandra Morcsányi Géza Schneider Zoltán Nagy Ervin

Mi lenne, ha egy nap találkoznál valakivel, aki éjjelente ugyanazt álmodja, mint te? 
Vagy pontosabban: kiderülne, hogy már régóta ugyanabban a világban találkoztok 
éjszakánként. Örülnél neki? Vagy megijednél? Esetleg romantikusnak találnád? De 
mi van, ha te cseppet sem vagy romantikus alkat? Hogy nézel egy-egy gyengéd 
álom után másnap, éberen ennek az idegen embernek szemébe? És, mi van, ha 
az illető nem kifejezetten szimpatikus neked? Próbálnád megszeretni? Hogy lehet 
az, hogy éjjel, egymástól több kilométerre, magányos ágyatokban fekve egymáséi 
lehettek, de nappal, hús vér valótokban egymással szemben állva még egy vacak 
első randevút sem tudtok normálisan lebonyolítani? És mi van, ha a második talál-
kozó is kínosan sikerül? A harmadik meg kifejezetten szégyenletes? Feladnád? És 
ha feladnád, kibírnád?
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Március 4. 16.15 óra  „E” terem

Halj már meg! (16) 
Magyar játékfilm, 106’ • Rendező:Kamondi Zoltán     
Szereplők: Kováts Adél , Ónodi Eszter , Pájer Alma Virág , Csákányi Eszter , Hegedűs 
D. Géza , Cserhalmi György , Törőcsik Mari , Koncz Gábor , Kőszegi Ákos , Kulka János

Egy hatvanas éveiben járó titokzatos mozdonyvezető hirtelen halála után a fele-
ség, a szerető és törvénytelen lánya, és sok más kétes karakter a férfi múltjából 
szeretné megtudni, mégis ki volt az a férfi, akit szerettek. Majd meghalnak azért, 
hogy megtudják: melyiküket szerette igazából a férfi, és hogy hol rejtegette eddig 
kettős életének fantasztikus gyümölcsét. Hőseink halálos küzdelmeik során egy 
szatirikus komédia kellős közepén találják magukat, amelynek bűnös gyökerei a 
nyolcvanas évekig, a szocialista kor záró évtizedéig nyúlnak vissza.

Március 4. 18.00 óra „B” terem, Március 5. 20.15 óra „E” terem

Tiszta szívvel (16)
Színes, magyar akció-vígjáték, 101 perc, 2015 • Rendező: Till Attila
Szereplők: Fekete Ádám, Thuróczy Szabolcs, Balsai Mónika

Akció-vígjáték egy kerekesszékes bandáról, ahol két mozgássérült fiatal közeli ba-
rátságot köt egy vagány kerekesszékes bérgyilkossal. Így a maffia szolgálatába áll-
nak. Sok vesztenivalójuk nincs a szereplőknek, bár ebben a kalandban semmi nem 
az, aminek látszik. Nincs határ fantázia és valóság között, miközben hőseink egyik 
tűzpárbajból vetődnek a másikba, megismerjük a kerekesszékben töltött minden-
napok kihívásait. Ezentúl még azt is átélhetjük, hogyan bocsát meg az apjának egy 
elhagyott fiú.
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Március 5. 16.00 óra „B” terem

Kút (16) 
Színes, magyar játékfilm, 2016 • Rendező: Gigor Attila
Szereplők: Jankovics Péter, Kovács Zsolt, Trokán Nóra, Kurta Niké, Tzafetás Roland, 
Pokorny Lia

Gigor Attila filmje egy benzinkúton játszódó bűntörténetet mutat be. A semmi kö-
zepén álló kúton ragad egy kisbusznyi, nyugati munkára tartó prostituált. Miután 
az ott dolgozó öreg alkoholista rég nem látott fia is feltűnik, az érzelmek mellett 
jól őrzött titkok is a felszínre törnek.

Március 5. 16.15 óra „E” terem

Kocsis - Intim megvilágításban
Magyar dokumentumfilm, 50 perc, 2016 • Rendező: Surányi András

Kocsis Zoltán több mint negyven éven át a magyar zenei élet egyik legjelentősebb 
és legsokoldalúbb egyénisége volt, 1997 óta vezette Magyarország egyik vezető 
szimfonikus zenekarát, a Nemzeti Filharmonikus Zenekart. Karrierje 1970-ben a 
Magyar Rádió országos Beethoven-zongoraversenyének megnyerésével indult, a 
zenei életbe Ránki Dezsővel együtt robbantak be. 1973-ban egyszerre végeztek a 
főiskolán, mindketten itt lettek tanársegédek, majd adjunktusok, 1979-től pedig 
docensek. A két fiatal zongoraművész 1973-ban egyszerre kapott Liszt Ferenc-
díjat, öt évvel később Kossuth-díjat, 1984-ben érdemes művész címet, 1988-ban 
Bartók Béla-Pásztory Ditta-díjat, és 1990-ben kiváló művész címet. 1983-ban Fi-
scher Ivánnal megalapította a Budapesti Fesztiválzenekart (BFZ), 1992-ben mű-
vészeti vezetője, majd első vendégkarmestere, szólistája és kamarazenésze lett. 
Kocsis Zoltán azt vallotta: „Az örökérvényűségre kell törekedni, nem a végleges-
ségre. Arra, hogy az adott pillanatban a lehető legőszintébben és leghitelesebben 
átadhassuk a közönség számára azt az élményt, amely a művel való első találko-
záskor és a darabbal foglalkozás során folyamatosan ér bennünket. Nem tudok 
elképzelni ennél magasabb célt.” Úgy vélte, a szavak elvesztették súlyukat, csak 
tettekkel lehet példát mutatni, hogy azután erőnktől és tehetségünktől függően 
icipicit igazíthassunk a világon.
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Március 5. 16.15 óra „E” terem

Luther Márton élete: Úton az Úr felé
Magyar animációs film, 13 perc • Rendező: Richly Zsolt

Luther Márton ágostonrendi szerzetes felettese kísérőjeként eljut Rómába. Hősün-
ket az antik romok között kirabolják, az éneklő zarándok csapatok elsodorják, a 
lejáratott szent helyek kiábrándítják. Az épülő óriás bazilika helyett a természet 
meghitt csendje lesz istentisztelete színhelye. Hiába a kereszténység fővárosának 
túlcsorduló gazdagsága, Luther haza indul, hogy majd egyre gyarapodó hívei kö-
zött hirdesse Isten igazságát.

Március 5. 18.00 óra „B” terem

MEMO
Tévéfilm, 88 perc • Rendező: Tasnádi István 
Szereplők: Lengyel Tamás, Molnár Áron, Haumann Péter, Csákányi Eszter

Egy ambiciózus pszichiáter (Lónyai Péter) egy különös és ritka mentális jelenség, 
a hipermnézia jellemzőit kutatja, nem utolsósorban azért, hogy segítsen emlé-
kezetvesztéssel küzdő édesapján. Mikor a pszichiátriai intézetben rábukkan egy 
hipermnéziás ápoltra, vizsgálni kezdi a férfit. Kiderül, hogy olyan erős nyugtatók-
kal kezelik, ami hosszú távon teljes szellemi leépülést okoz, ezért a saját felelőssé-
gére kihozza az elmegyógyintézetből, hogy tanulmányozza. Lónyai megszállottan 
dolgozik, meg akarja tanítani az apját emlékezni, a pácienst pedig felejteni, de 
mindezzel csak veszélybe sodorja őket, karrierjét és házasságát. A MEMO egy kü-
lönleges emberi drámát dolgoz fel, tudományos hűséggel, érzelmekkel telítetten 
és szórakoztatóan.



32 33

Március 5. 18.15 óra „E” terem

Tranzitidő
Tévéfilm, 61 perc • Rendező: Almási Réka
Szereplők: Trill Zsolt , Kerekes Vica, Dér Zsolt

Szerelmespár találkára megy egy magányosan álló hétvégi házba. Szeretkezés 
után a középkorú férfi rosszul lesz, a fiatal nő segítségért siet. Nem ő tér azonban 
vissza, hanem a halál közeli élményekből ismert Segítő, aki ráveszi, hogy nézzen 
szembe a múltjával. A férfi rádöbben, súlyos hibákat követett el, vezekelni próbál, 
ám a történet itt nem várt fordulatot vesz…

Március 5. 18.15 óra „E” terem

LOVE
Magyar animációs film, 15 perc • Rendező: Bucsi Réka

A film célja, hogy a címben is szereplő elemi érzést, állapotot egy különleges szem-
szögből mutassa be, a szokásostól eltérő módon. Három fejezetre oszlik a film: 
vágy, szerelem és magány. Ezeken keresztül látunk haikuszerű jeleneteket. Sokszor 
apró megfigyelésekben mutatkozik meg egy teljesebb igazság.

A 2016-as Friss Hús 4.0 rövidfilmfesztivál versenyprogramjának díjnyertes animá-
ciója.
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2017 legígéretesebb magyar filmjei 

Az állampolgár Rendező: Vranik Roland
Mi ez a cirkusz? Rendező Halász Glóra
Tékasztorik Rendező: Martin Csaba
Kojot Rendező: Kostyál Márk
Testről és lélekről Rendező: Enyedi Ildikó
Kincsem Rendező: Herendi Gábor
Brazilok Rendező: M. Kiss Csaba és Rohonyi Gábor
A tökéletes gyilkos Rendező: Pacskovszky József
Hetedik alabárdos Rendező: Vékes Csaba
Pappa pia Rendező: Csupó Gábor
Viszkis Rendező: Antal Nimród
Felesleges ember Rendező: Mundruczó Kornél 
Az úr hangja Rendező: Pálfi György
Tegnap Rendező: Kenyeres Bálint
Lajkó- Cigány az űrben Rendező: Lengyel Balázs
Budapest Noir Rendező: Gárdos Éva



Fesztivál sátor filmzenékkel  
és más kellemes dallamokkal  
a TISZApART Mozi teraszán

Bajnai Marcell akusztikus  
szólókoncertje
Bajnai Marcell a szolnoki 1LIFE zenekar énekese, gitárosa, 
dalszerzője. Magyar nyelvű szövegeiben arra törekszik, 
hogy azok minden korosztály számára hordozzanak 
mondanivalót. Március 5-én a TISZApART teraszán 
felállított fesztivál sátorban a 1LIFE zenekar 
koncertjein hallható dalainak olyan különleges, 
akusztikus verzióit adja elő, amik ilyen formá-
ban csak ritkán hallhatók.

Zene a fesztivál sátorban:
Csütörtök 19-től 22-ig:  Ábel Viktor

Péntek este 18-tól 24-ig: Argyelán László és Ábel Viktor
Szombat este 18-tól 24-ig: Ábel Viktor

Vasárnap 17-18: Bajnai Marci, 18-tól 21-ig: Ábel Viktor


