
Az Éltető Víz Filmszemle programja 

2013. 10. 03. 
csütörtök 

Díszterem Fábri Terem Csortos Terem Kávézó 

15:00   Zavaros vizek – Élet és 

halál a Nagy 

Korallzátonyon 

(Ausztrália, 2002, 

angolul beszélő - magyar 

szinkrontolmáccsal, 52')  

    

16:00 Mélytengeri műveletek 

(Németország, 2008, 

angol felirattal - magyar 

szinkrontolmáccsal, 52')  

Cunami: az utóhatás 

(Belgium, 2005, 

franciául beszélő - angol 

felirattal, 22'), 

Védetten...? 

(Magyarország, 2003, 

magyarul beszélő, 30') 

total: 52'  

    

17:00 Két domb a Tisza fölött 

(Magyarország, 

magyarul beszélő - 

angol 

szinkrontolmáccsal, 

2011, 31'), Korana - a 

víz, ami erdők és kövek 

közt fut keresztül 

(Németország, 2011, 

angol felirattal - magyar 

szinkrontolmáccsal, 15') 

A vetítésen részt 

vesznek a filmek 

rendezői, Moldoványi 

Judit és Michael 

Schranner. 

Éden a csúnyaföldön 

(Magyarország, 2010, 

magyarul beszélő, 56') A 

vetítésen részt vesz a 

film rendezője, Cséke 

Zsolt.  

A pingvinkirály 

(magyarul beszélő 

angol családi film, 

2012, 78') 

  

19:00 Az Éltető víz filmszemle 

ünnepélyes 

megnyitója, Vad 

Szigetköz - A 

szárazföldi delta 

(Magyarország, 2013, 

magyarul beszélő - 

angol felirattal, 52') 

című film 

díszbemutatója. A 

vetítésen részt vesznek 

a film alkotói. 

  A messzi dél vadjai 

(feliratos amerikai 

filmdráma, 2012, 

93') 

  

21:00     Pi élete (magyarul 

beszélő amerikai 

kalandfilm, 2012, 

127') 

20:30 Fogadás a 

meghívott vendégek 

részére 



2013. 10. 04 
péntek 

Díszterem Fábri Terem Csortos Terem Kávézó 

15:00 Az álruhás királyfi 

(Magyarország, 2000, 

magyarul beszélő - 

angol 

szinkrontolmáccsal, 

28'), Tiszavirág - Egy 

nap pompa 

(Magyarország, 2005, 

magyarul beszélő - 

angol felirattal, 26')            

total: 54'  

Daruvonulás a 

Hortobágyon 

(Magyarország, 2007, 

magyarul beszélő, 51')  

    

16:00 Vad Magyarország: a 

vizek birodalma 

(Magyarország-

Németország, 2011, 

magyarul beszélő - 

angol felirattal, 52')  

      

17:00 Magyarország - Víz - 

Gazdálkodás, Fejér 

László, a Hydrologia 

Hungarica Alapítvány 

kuratóriuma elnökének 

válogatása archív 

filmekből 60' 

Aral-tó - Ahol a víz 

eltűnik, vége a világnak 

(Németország, 1998, 

angolul beszélő - magyar 

szinkrontolmáccsal, 52') 

A vetítésen részt vesz a 

film rendezője, Joachim 

Tschirner. 

Mavericks - Ahol a 

hullámok születnek 

(feliratos amerikai 

filmdráma, 2012, 

116') 

18:00  Nemzetközi 

kerekasztal hazai és 

külföldi filmes 

alkotók részvételével 

19:00 Műanyag -  az igazi 

tengeri szörny 

(Németország, 2012, 

angolul beszélő - 

magyar 

szinkrontolmáccsal, 52') 

A vetítésen részt vesz a 

film producere, Gregor 

Streiber. 

Örökség: Egy halász 

története (Ausztrália-

Magyarország, 2003, 

magyarul beszélő, 75')  

Lourdes (feliratos 

osztrák-francia-

német filmdráma, 

2009, 96') 

  

21:00     A tenger törvénye 

(feliratos olasz-

francia filmdráma, 

2011, 88') 

  

2013. 10. 05 
szombat  

Díszterem Fábri Terem Csortos Terem Kávézó 

9:30 CinemArt filmfesztivál 

megnyitója, 10:00-tól 

feladatok 

meghatározása 

(borítékbontás), 

forgatás megkezdése 

      



15:00 Piszkos vizünk 

(Németország, 2012, 

angolul beszélő - 

magyar 

szinkrontolmáccsal, 52') 

Fagyos oázis - Globális 

klímaváltozás 

(Magyarország, 2005, 

magyarul beszélő - angol 

felirattal, 52') 

    

16:00 Egy óceán - A mélység 

titkai (Kanada, 2010, 

angolul beszélő - 

magyar 

szinkrontolmáccsal, 52')   

Vörösiszap és ketyegő 

időzített bombák 

(Magyarország, 2010, 

magyarul beszélő - angol 

felirattal, 28') Cián blues 

(Magyarország-USA, 

2001, magyarul beszélő - 

angol felirattal, 26') 

total: 54'  

Tüskevár (magyar 

családi film, 2012, 

99') 

Csillanások – Tánc a 

vízcsepp körül - 

Organikus 

performansz Szilágyi 

Nándor fotói alapján 

90' 

17:00 Mérgező hajók - Egy 

színtelen anyag 

története 

(Németország, 2001, 

angol felirattal - magyar 

szinkrontolmáccsal, 42')  

A vetítésen részt vesz a 

film rendezője, Joachim 

Tschirner. 

A csodálatos 

vízmolekula - Dr. Szlávik 

Lajos, a Magyar 

Hidrológiai Társaság 

elnökének előadása, 60' 

    

19:00  Új Eldorádó 

(Magyarország, 2004, 

magyarul beszélő - angol 

felirattal, 76') A 

vetítésen részt vesz a 

film rendezője, Kocsis 

Tibor. 

Lazacfogás 

Jemenben 

(magyarul beszélő 

angol romantikus 

vígjáték, 2011, 111') 

  

21:00     Asszonyok kútja 

(feliratos belga-

olasz-francia 

vígjáték, 2011, 135') 

  

2013. 10. 06. 
vasárnap   

Díszterem Fábri Terem Csortos Terem Kávézó 

10:00       CinemArt 

Filmfesztivál 

elkészült filmjeinek 

leadása 10:00-től 

12:00-ig 

15:00 Egy óceán - A változó 

tenger (Kanada, 2010, 

angolul beszélő - 

magyar 

szinkrontolmáccsal, 52')  

Víz-választón - 

Magyarország felszíni és 

felszín alatti vizei 

(Magyarország, 2011, 

magyarul beszélő - angol 

felirattal, 50')  

Talpalatnyi föld 

(magyar filmdráma, 

1948,  97')  

  



16:00 CinemArt fesztivál 

díjkiosztó ünnepsége 

Meghalunk, hogy éljünk 

- Az ősi garnélák és a 

túlélés művészete 

(Németország, 1998, 

angolul beszélő - magyar 

szinkrontolmáccsal, 44')  

  16:40  A víz a 

filmművészetben - 

kerekasztal 

beszélgetés 

Barotányi Zoltán 

írása kapcsán 

17:00   Mese a somogyországi 

patakgörbítőkről 

(Magyarország, 2013, 

magyarul beszélő - angol 

felirattal, 52') A 

vetítésen részt vesz a 

film rendezője, Sáfrány 

József. 

CinemArt 

Filmfesztivál 

díjnyertes 

filmjeinek vetítése 

az alkotók 

részvételével 

  

19:00   Csavargások Afrikában 

(Magyarország, 2011, 

magyarul beszélő - angol 

felirattal, 26') A 

vetítésen részt vesz a 

film rendezője, Sáfrány 

József. Gyilkos tó 

(Magyarország, 2006, 

magyarul beszélő - angol 

felirattal, 35') total: 61'  

Így ért véget a 

nyaram (feliratos 

orosz filmdráma, 

2010, 120') 

  

 

 


