Kölcsönözhető DVD-k
a Berzsenyi Dániel Könyvtárban

Gyermekeknek A-F
A 7. törpe (2014)
Rend.: Harald Siepermann
Időtartam: 84 perc

DVD 4432

Csipkerózsikát egy gonosz átok évszázados álomba szenderíti, a kastély összes lakójával együtt.
Csak egy szerelmes csók segíthet. A hét törpe elindul, hogy megtalálják a herceget, aki
felébresztheti az alvó királyságot.

10 minyon minifilm (2010-2016)
DVD 5319, DVD 5320
Rend.: Kyle Balda [et al.]
Időtartam: 44 perc
Tart.: Takarítás ; Eligazítás ; Banán ; Kiskedvenc az űrből ; Pánik a
postázóban ; Tanulóbringa ; Cro-minyon ; Versengés ; Kyle titkos élete ;
Kertészkedés
Most először egy gyűjteményben az összes minifilm, amelyben kedvenc Minyonjaid kisebb vagy
nagyobb szerepben, de felbukkannak. Légy tanúja a Minyonok hihetetlenül vicces kalandjainak: a
Cro-minyonban kedvenc rosszaságaink ősember főnökük bajkeverő totyogójára vigyáznak, a
Tanulóbringában felturbózzák Agnes bicaját, a Kiskedvenc az űrből című minifilmben pedig egy
rendhagyó játszópajtást fogadnak be.

51-es bolygó (2009)
Rend.: Jorge Blanco, Marcos Martinez, Javier Abad
Időtartam: 87 perc

DVD 2982

Az 51-es bolygó zöld lakosai megszokott életüket élik. A nyugodt, idillikus hangulatot csak a
bolygónkívüli inváziótól való félelem zavarja. Charsles "Chuck" Baker kapitány, a Nasa űrhajósa,
sok-sok fényévnyi távolságra landol hazájától a Földtől. Úgy véli eljött a nagy pillanat és
felfedezett egy olyan bolygót amire ember még nem tette be lábát. Ám hamarosan észreveszi
nem ő az első ezen a bolygón, kicsi zöld lények lakják ezt a planétát. Épp egy kerti parti közepébe
csöppen. Chuck kapitány ijedtében a furcsa zöld lények láttán menekülni kezd. Közben egyre
több kis bolygó lakóba botlik, akik épp úgy megvannak rémülve a találkozástól, mint ő.

101 kiskutya (1961)
DVD 1143/1-2
Rend.: Clyde Geronimi, Wolfgang Reitherman , Hamilton Luske
Időtartam: 79 perc
Roger és Anita a parkban ismerkednek össze kutyáiknak köszönhetően. Szerelem első látásra,
akárcsak a két dalmata, Pongóra és Perditára között. Hamarosan több pöttyös kiskutyával
gyarapodik a család. Az idillnek azonban hamar vége szakad, a velejéig gonosz Szörnyella De
Frász szemet vet a jószágokra, és elrabolja a kiskutyákat, hogy újabb szőrmebundát varrathasson
magának. Pongó, Perdita és barátaik mindent elkövetnek, hogy megtalálják kicsinyeiket.

101 kiskutya 2. Paca és Agyar (2002)
Rend.: Jim Kammerud, Brian Smith
Időtartam: 71 perc

DVD 1423

A legkisebb pettyes, Paca arról ábrándozik, hogy egy nap olyan hős kutya lesz ő is, mint a tévéből
ismert vakmerő vakkancs, Agyar. Amikor a kiskutya elsodródik családjától, elhatározza, hogy nem
keresi meg a hazavezető utat, inkább meglátogatja a képernyőről ismert „barátját”. Csodák
csodája, rá is talál Agyarra. Csakhogy felbukkan a 101 kiskutya örök ellensége, a gonosz
Szörnyella. Ezúttal egy pöttyöket, foltokat festegető művész pártfogója, és hogy különc
kedvencének kedvében járjon, elrabol egy rakás pettyes apróságot. Még szerencse, hogy Paca
és Agyar kiszagolja a turpisságot, és nekivág a szabadító nagy kalandnak!

Ágacska karácsonya
Időtartam: 72 perc

DVD 411

Sziasztok! A nevem Ágacska. A történetem arról szól, amikor a leges-legnagyobb karácsonyi
kívánságom valóra vált! És hogy hogyan is történt az álljon itt a Nagyim előadásában:
" Ez bizony eseménydús nap volt neked, Ágacska. Eltévedtél, aztán megkerültél. S ami a
legfontosabb, most először megtanultál repülni. Bátorságoddal megmentetted a falunkat és a
karácsonyi ünnepségünket. Mind úgy tartjuk helyesnek, hogy ebben az évben te legyél az, aki
fölteszi a csillagot a karácsonyfa csúcsára.” Ajánlom mindenkinek ezt a felejthetetlen karácsonyi
mesét.

Agymanók (2015)
Rend.: Pete Docter
Időtartam: 91 perc (Disney DVD)

DVD 4568, DVD 4569

Gondoltál-e már valaha arra, hogy mi járhat mások fejében? Most saját szemeddel láthatod,
hiszen a film varázslatos utazásra invitál egyenesen az elme mélyére. A 11 éves Riley
kobakjában – a Fejhadiszálláson – öt testet öltött érzelem tüsténkedik a mindig derűs Derű
vezetésével, kinek legfőbb szándéka, hogy Riley egész életében boldog lehessen, és szeretné,
ha ezzel Majré, Harag, Undor és Bánat is egyetértene. Ám amikor egy baleset folytán a
Fejhadiszálláson kívül találja magát, Derűnek mindent be kell vetnie, hogy visszatérjen, mielőtt
Riley teljesen megkeseredik.

Aladdin (1992)
Rend.: John Musker, Ron Clements
Időtartam: 86 perc (Walt Disney klasszikus)

DVD 2464/1-2

Aladdin, a furfangos utcagyerek a szultán udvari varázslója, Jafar segítségével rátalál a
csodalámpára, melyben a zseniálisan varázslatos és totálisan megkergült dzsinn lapul. Jafar
magának akarja a lámpást, hogy gonosz terveit megvalósíthassa. Aladdinra hárul a feladat, hogy
útját állja az ármánynak és szabadon engedje a lámpa szellemét. Jutalma nem marad el: elnyeri a
szépséges Jázmin hercegnő szerelmét!

Aladdin és a tolvajok fejedelme (1996)
Rend.: Tad Stones
Időtartam: 78 perc (Walt Disney)

DVD 2462

Agrabah népe hét országra szóló lakodalomra készül. Aladdin és Jázmin hercegnő esküvője
olyan mulatság lesz, melyet még nem látott a világ. Ám az ünnepséget megzavarja a gonosz
Kaszim és a negyven rabló érkezése. Midász kezét keresik, amely arannyá változtat mindent,
amihez hozzáér. Aladdin és barátai azonban nem hagyják annyiban a dolgot, és üldözőbe veszik
a rablók bandáját. Titkos barlangjukba érve minden korábbinál különösebb élményben lesz
részük: találkoznak a Tolvajok Fejedelmével, akiről kiderül, hogy nem más, mint Aladdin halottnak
hitt apja!

Aladdin és Jafar (1994)
Rend.: Toby Shelton, Tad Stones, Alan Zaslove
Időtartam: 66 perc (Walt Disney)

DVD 2463

A gonosz Jafar hatalmas erejű dzsinként tér vissza és hűségesnek nem mondható madarával,
Jágóval szörnyű bosszút tervel Aladdin ellen. Ő azonban nem az a fiú, aki meghátrálna. Főleg, ha
maga mögött tudhatja hűséges, kék Dzsinijének mókázását (aki visszatért világ körüli utazásáról),
és a mesésen szép Jázmin hercegnő szerelmét, aki jóban-rosszban kitart mellette.

Alfa és Omega (2010)
Rend.: Anthony Bell, Ben Gluck
Időtartam: 88 perc

DVD 3275

Kate, az alfa nőstény kötelességtudó, fegyelmezett és ügyes. Teljes ellentéte Humphrey, az
omega hím, aki leginkább bugyuta társaival, a tréfálkozó farkasokkal és a videojátékokkal játszó
mókusokkal lóg. Amikor azonban kettejüket vadőrök fogják be és az ország másik felébe
szállítják, csak egymásra számíthatnak. A furcsa párnak együtt kell megtennie a haza vezető több
ezer kilométeres utat. Hihetetlenül kalandos utazás veszi hát kezdetét, melynek során találkoznak
egy golfozó libával és labdaszedőjével, a kelekótya kacsával és egy száguldó vonattal is.
Hőseinket ráadásul az is sürgeti, hogy időközben ellenséges farkasok támadtak falkájukra, s úgy
tűnik, csak ők tudják helyreállítani a békét. De ehhez legelőször egymást kell túlélniük.

Alice Csodaországban (1951)
Rend.: Clyde Geronimi, Hamilton Luske, Wilfred Jackson
Időtartam: 75 perc (Walt Disney klasszikus)

DVD 4155

Alice egy fehér nyúl nyomában járva különös világba pottyan – ha álmaink valóra válnának, talán
tényleg minden ennyire szeszélyes és kiismerhetetlen volna. A kislány lépten-nyomon lehetetlen
őrültségekbe botlik: a virágok nyönyörűen énekelnek, a krokett szabályai még sosem voltak
ennyire szabálytalanok, a teadélutánok pedig egész nap tartanak és enyhén szólva nagyon
különösek. A Bolond Kalapos, a Szívkirálynő és persze az ügybuzgó fehér nyúl mellett még
számtalan bohókás figura veszi körül a váratlan vendéget.

Állati csetepata (2016)
Rend.: Andrey Galat, Maxim Volkov
Időtartam: 85 perc

DVD 5217

Egy varázslatos messzi vidéken békésen éldegél egy csapat juh. Egy napon azonban megzavarja
békés életüket egy csapat farkas, akik a környékükön vernek tábort. Szürke, a fiatal farkas
hamarosan megtapasztalja, milyen nehéz is a patás élet, miután egy varázsital hatására hirtelen
átalakul, éppen akkor, amikor fel kellene vennie a versenyt a korántsem barátságos Ragearrel a
falka elsőségért.

Állati nagy szökés (2016)
Rend.: Alberto Rodríguez
Időtartam: 87 perc

DVD 5198

Mázli egy barátságos, békés kutyus, akinek élete fenekestül felfordul, amikor gazdái elutaznak, Őt
pedig berakják egy kutya hotelbe. Rövidesen kiderül, hogy ez a hotel bizony sokkal inkább egy
börtön,
ahonnan
Mázli
igyekszik
minél
gyorsabban
megszökni
barátaival.

Állatolimpia (1980)
Rend.: Steven Lisberger
Időtartam: 75 perc

DVD 1667

Az állatokban – legyenek kicsik vagy nagyok – ott él a versenyszellem, ugyanúgy, mint bennünk,
emberekben. A mancsnyomok öt karikája az állatvilág hatalmas sporteseményének jelképe, ahol
az összes állatfaj minden sportágban összeméri erejét. Vajon megnyerhető a 100 méteres vegyes
úszás, ha egy gyilkos bálna az ellenfél? Mivé fajul a maratoni futóverseny, ha egy gazella és egy
párduc halad fej fej mellett? Milyen eredményekre képes egy aligátor az atlétika területén? És
sikkes-e a jégtánc a teknőc-liba vegyespáros előadásában? A ZOO tévé állati riporterei profi
módon közvetítik az eseményeket, földön, vízen, levegőben.

Alsógatyás kapitány : az első nagyon nagy film (2017)
Rend.: David Soren
Időtartam: 86 perc

DVD 5309

George és Harold két égetni valóan rosszcsont kölyök, így folyamatosan meggyűlik a bajuk az
iskolaigazgatóval. A tanerő végül úgy dönt, szétválasztja a csínytevőket, hogy ne tudjanak
folyamatosan borsot törni az orra alá… a fiúk azonban minden áron el akarják kerülni, hogy külön
osztályba tegyék őket, ezért egy mágikus gyűrű segítségével hipnotizálják az igazgatót, aki attól a
pillanattól kezdve azt hiszi magáról, hogy egy képregényhős, méghozzá Alsógatyás kapitány.
Csakhogy szuperképességek híján életveszélyes küldetés megregulázni a város gonosztevőit, így
George és Harold a diri nyomába ered, hogy megakadályozzák a katasztrófát.

Anasztázia (1997)
Rend.: Don Bluth, Gary Goldman
Időtartam: 90 perc

DVD 584

A századelő Oroszországába és előkelő Franciaországába elevenedik meg Anasztázia, az
elveszett orosz hercegnő története. Az árvaházban nevelkedő lány múltjából mindössze egy
medál maradt, amelyen a felirat: „Találkozzunk Párizsban!“. A különc lány egy szép napon
megszökik az intézetből, és meg sem áll egészen Szentpétervárig. Ott találkozik a szélhámos
Dimitrijjel, aki Anasztázia-hasonmást keres, akit Párizsba vihet Mariához, az orosz anyacárnőhöz.
Mária mindent megadna, csakhogy viszontláthassa elveszettnek hitt unokáját. Együtt indulnak
hát, hogy feltárják a lány múltját és megalapozzák a fiú jövőjét. Útjuk azonban nem
zökkenőmentes: meg kell küzdeniük az elvetemült Raszputyinnal, és hű kobzosával, Bartekkel.

Angelina balerina 1. A rózsatündér királynő (2001)
Rend.: Kitty Taylor
Időtartam: 86 perc

DVD 2500

Tart. még: Angelina a vidámparkban; A belépőjegyek; Éjszakai kavarodás; Angelina a színfalak
mögött; Lily asszony elutazik; Lily néni a vacsoravendég
A rajzfilm Katherina Holabird méltán népszerű könyve alapján készült. Főhőse egy álmodozó,
szeretnivaló kisegér, akinek minden álma hogy balerina legyen. Angelina a kisegér erős,
szenvedélyes, elszánt, egy olyan bájos figura akivel bármilyen korú gyermek könnyedén tud
azonosulni. Angelina a balerina humorával és bájosságával lebilincseli és elvarázsolja a nézőt.

Angelina balerina 2. A szerencsepénz (2001)
Rend.: Kitty Taylor
Időtartam: 86 perc

DVD 2552

Tart. még: Angelina meglepetése; Két keréken; Két egér egy csónakban; Angelina kishuga;
Arthur a pillangó; A jelmezbál

Angry birds : a film (2016)
Rend.: Fergal Reilly, Clay Kaytis
Időtartam: 93 perc

DVD 4972, DVD 4973

Végre kiderül, miért dühösek a madarak! Madár-szigeten csupa kedves, boldog és repüléssel
nem is kísérletező szárnyas éli világát. A vidám társaságból azonban kilóg a három jó barát:
Piros, aki sokszor ingerült, valamint hű haverjai, a szélsebes Chuck és a robbanékony Bomba.
Amikor titokzatos, zöld malacok szállnak partra náluk, a kívülállókra marad, hogy rájöjjenek,
miben
sántikálnak
a
hívatlan
vendégek.

Angry birds : toons : 1. évad 1. rész (2013)
Rend.: Kim Helminen [et al.]
Időtartam: 70 perc

DVD 3885

A dühös madarak számára egyáltalán nem könnyű az élet! Red és tollas hátú haverjai, Chuck,
Matilda, Bomb, Terence és a többiek körül mindig fészket rak a baj, és nekik össze kell fogniuk,
hogy megvédjék a tojásaikat, és elűzzék a folyton ravasz terveket szövögető gonosz malacokat!
Az ANGRY BIRDS rajzfilmek minden idők egyik legsikeresebb játékának figuráit keltik életre.
Minden rész új kaland, új izgalom és sok nevetés – a család minden tagja rá fog repülni!

Angry birds 1. évad. 2. rész (2013)
Rend.: Karl Juusonen [et al.]
Időtartam: 70 perc

DVD 4046

Isten hozott újra a szigeten, ahol durcás barátaink élnek és vidámkodnak! Légy a társuk új
furfangok kiagyalásában, amelyek segítségével a madarak meghiúsítják a tojásaikra ácsingózó
ravasz malacok gaz terveit. Vajon hőseink a disznóságok fölé kerekednek?

Angry birds toons : 2. évad 1. rész (2009-2015)
Rend.: Jari Vaara [et al.]
Időtartam: 48 perc

DVD 4743

Eltelt egy év, de a Malac-szigeten továbbra is puskaporos a hangulat. A dühös madarak és a
gonosz malacok között kibékíthetetlen a viszály. De vajon sikerül tollas hátú hőseinknek minden
egyes alkalommal túljárni a tojásaikra vadászó disznócskák eszén? Vagy Malackirály végre
elkészítheti álmai rántottáját? És azok a szegény malacok szusszanhatnak végre egy kicsit?

Angry birds toons : 2. évad 2. rész (2009-2015)
Rend.: Juanma Sanchez Cervantes [et al.]
Időtartam: 34 perc

DVD 4744

Mi a közös a szakállban, a szaxofonban, a jéghokiban és a nuncsakuban? Természetesen az,
hogy mind szerepet kap a dühös madarak legújabb kalandjaiban. Tollas hátú barátaink nem
mennek a szomszédba egy kis csínytevésért, és nem pihennek, amíg a sok madár disznót nem
győz!

Angry birds toons : 3. évad 1. rész (2009-2016)
Rend.: Juanma Sanchez Cervantes [et al.]
Időtartam: 35 perc

DVD 5134

A dühös madarak visszatértek – és szerencsétlenségükre a folyton ravasz terveket szövögető
malacok is. De hát hékás, ez elvégre mégiscsak Malac-sziget! Megtanul valaha együtt élni a
durcás tollasok és a zöld tojáslopók bandája? Az Angry Birds Toons 3. évadának első 13
epizódjában választ kapunk. És egy maréknyi káposztát. Minden rész új kaland, új izgalom
rengeteg nevetéssel – a család minden tagja rá fog repülni!

Angry birds toons : 3. évad 2. rész (2009-2016)
Rend.: Kaisa Penttilä [et al.]
Időtartam: 35 perc

DVD 5135

Talál valaha a Malackirály olyan szolgálót, aki minden óhaját és sóhaját repesve lesi, rigolyáit
tökéletesen kezeli? De ami még ennél is fontosabb: a zöld cocák vezére lesz Malac-sziget
nehézsúlyú birkózóbajnoka? Csak egy módon derülhet ki...

Angry birds Sztella : a teljes első évad (2009-2014)
Rend.: Karl Juusonen
Időtartam: 75 perc

DVD 4741

Jók a tojók! Tarts Sztellával és rajongó rajával saját sorozatukban! Sztella és öt legjobb barátja az
Angry Birds-univerzum egy eddig ismeretlen birodalmába fészkelte be magát. Ez az Aranysziget,
ahol a hatalmas felfedezések, a hatalmas meglepetések és a hatalmas mulatságok egyaránt
megszokott részei az életnek.

Angry birds Sztella : a teljes második évad (2009-2015)
Rend.: Karl Juusonen
Időtartam: 75 perc

DVD 4742

Jók a tojók! Tarts Sztellával és rajongó rajával saját sorozatukban! Sztella és öt legjobb barátja az
Angry Birds-univerzum egy eddig ismeretlen birodalmába fészkelte be magát. Ez az Aranysziget,
ahol a hatalmas felfedezések, a hatalmas meglepetések és a hatalmas mulatságok egyaránt
megszokott részei az életnek.

Angyalok és ördögfiókák 1. (2009)
DVD 3059
Rend.: Orlando Corradi
Időtartam: 137 perc
Tart.: Egy angyal kirepül; Örök barátság; Barát a pácban; Az igazi szépség;
A játék szabályai; Védelem; Igaz vagy hamis; Ki szelet vet, vihart arat; A földi
élet; A baj nem jár egyedül
A csinos angyaloknak egy feladata van a földön. Segíteni egy rájuk bízott emberen és úgy
irányítani a sorsát, hogy az jó döntéseket hozzon. Igen ám, de a fiatal ördögfiókák meg azért
vannak itt, hogy az embereket a rossz döntések felé irányítsák. De melyik erő bizonyul majd az
erősebbenek? A fény vagy az árnyék?

Angyalok és ördögfiókák 2. (2009)
DVD 3060
Rend.: Orlando Corradi
Időtartam: 137 perc
Tart.: Titkos találka; Barát a bajban; Végzetes útvesztő; Szemtől szemben;
Szemfényvesztés; Őrangyal, őr ördög; Ne játssz a tűzzel; Rejtélyek barlangja;
Veszélyben; Napnyugtától napkeltéig

Anyát a Marsra! (2011)
Rend. Simon Wells
Időtartam: 84 perc

DVD 3331

„Vidd ki a szemetet”, „edd meg a ebédet” – kinek hiányzik az örökös lelki fröccs? Amikor viszont
egy Marslakó-különítmény elrabolja a kilencéves Miko anyukáját, ő hamar rájön, hogy mit
veszíthet így. Pedig az anyarablók nem akarnak rosszat: csak utódnevelési szakértőre van
szükségük. Az idővel és oxigénhiánnyal való versenyfutásban, őrült és őrülten izgalmas kalandjai
során semmi sem állíthatja meg kissrácot… és még néhány váratlan segítőtársra is talál. Az
intergalaktikus extrákkal kiegészített rendkívüli utazás világraszóló élmény és felejthetetlen
szórakozás.

Apróláb (2018)
Rend.: Karey Kirkpatrick
Időtartam: 88 perc

DVD 5695

Az Apróláb a feje tetejére állítja a nagylábúak legendáját, ugyanis egy kíváncsi jetiről szól, aki
olyasvalamit talál, melyről azt hitte, nem létezik: egy embert! Az aprólábú megjelenése pedig az
egész jeti közösséget megbolygatja, melyet hirtelen roppant mód érdekelni kezdi, hogy mi más
lehet még a nagyvilágban. Ez a barátságról és bátorságról szóló nagyívű történet „nagyszerű
mesét mond mindenkinek, legyen az kicsi, nagy, szőrös vagy szőrtelen!”

Aranyhaj és a nagy gubanc (2010)
Rend.: Nathan Greno, Byron Howard
Időtartam: 96 perc

DVD 3277

A királyság legsármosabb banditája, Flynn Rider menekülés közben egy titokzatos toronyban talál
búvóhelyet. Azt hiszi, minden meglepetésre felkészült. Téved. Mert Aranyhajra nem lehet
felkészülni. A lánynak harminc méter hosszú, varázserejű haja van, igazi vadóc, és ha kell,
nagyokat üt egy palacsintasütővel. A furcsa páros sok- sok vidámsággal és izgalommal teli
fantasztikus utazásra indul.

Az aranyszőrű bárány; A kékfestőinas (1978-80)
DVD 106, DVD 990
Rend.: Jankovics Marcell, Horváth Mária, Nagy Lajos
Közreműködik: Szabó Gyula. Időtartam: 93 perc (Magyar népmesék)
Tart. még: A papucsszaggató királykisasszony; Angyalbárányok; Szuzsa;
Cerceruska; A bűbájos lakat; A szegény ember hegedűje; Hetet egy csapásra;
A kerek kő; A kövé vált királyfi; Szegény ember meg a lova; A kiskakas és a
sövény

Arthur és a villangók (2006)
Rend.: Luc Besson
Időtartam: 99 perc

DVD 622

Arthur, mint a legtöbb tízéves gyerek, esténként szájtátva hallgatja nagymamája meséit. Különös
képzeletvilágának fő forrása a négy évvel ezelőtt nyomtalanul eltűnt nagypapa varázskönyve,
amely teli s tele van soha nem látott, izgalmas lényekkel. A kisfiú egyre gyakrabban teszi fel
magának a kérdést: mi van, ha ezek a történetek mind igazak? Ha a villangók, ezek a kedves,
aprócska lények, akiket nagyapja rajzain látott, tényleg élnek valahol? Nos, mindez bizonyosan
segítene kihúzni a családot a csávából, egy gátlástalan ingatlanfejlesztő ugyanis le akarja
rombolni a nagypapa házát. Arthur tehát elszánja magát, és a nagyapja által hátrahagyott jeleket
követve elindul felfedezni a villangók titokzatos világát.

Arthur 2. Maltazár bosszúja (2009)
Rend.: Luc Besson
Időtartam: 90 perc

DVD 3095

Arthur nagy izgalommal várja a tizedik teliholdat, amikor visszatérhet a villangók országába, és
újra találkozhat Holdviola hercegnôvel. Papája azonban egy nappal hamarabb akar hazamenni a
nagyinál töltött vakációról, így telihold ide, telihold oda, veszélybe kerül a hatalmas fogadás, amit
apró termetû ismerôsei a tiszteletére rendeznek. Mikor már épp indulnának, egy pók Arthur
kezébe ügyeskedik egy rizsszemet, amely Holdviola hercegnôtôl érkezett, és az áll rajta: „Segíts!”.
Több se kell Arthurnak: azon nyomban elindul, hogy kimentse kis barátait a bajból.

Arthur 3. A világok harca (2010)
Rend.: Luc Besson
Időtartam: 97 perc

DVD 3300

Malatazár fondorlatos csellel eljutott az emberek világába. A célja egyszerű: szúnyogokból álló
hadsereg szervezése, és az univerzum meghódítása. Csak Arthur hiúsíthatja meg a tervét, de
ehhez a kertből vissza kell jutnia a hálószobájába és villangó méretűből újra normál nagyságúvá
kell válnia. A feladat nem egyszerű, a kalandos úton Holdviola és Tátombák segítik a fiút. Van
azonban még valaki, aki csatlakozik hozzájuk: Maltazár fia, Darkosz, aki az állítja, át akar állni a jó
oldalra. Gyalog, biciklivel, autóval vagy éppen Harley Davidsonon, Arthurnak és barátainak
minden segítségre szüksége lesz, hogy legyőzzék Maltazárt a végső csatában.

Asterix - az istenek otthona (2014)
Rend.: Louis Clichy, Alexandre Astier
Időtartam: 82 perc

DVD 4389

Egyetlen gall falu lakói állnak ellen a hatalmas sereggel érkező hódítóknak. Julius Caesar úgy
dönt, ha erővel nem megy, más módon hajtja rabigába a gallokat: a civilizáció örömeivel. A falu
közelében építkezés kezdődik: a földből kinövő Istenek otthona minden kényelemmel felszerelt
hazát ígér - ennek pedig nehéz ellenállni. Hőseink, Asterix és Obelix előrukkol egy ravasz tervvel,
mely keresztülhúzza Cézár számításait.

Asterix : a varázsital titka (2018)
Rend.: Louis Clichy, Alexandre Astier
Időtartam: 82 perc

DVD 5749

Amikor Csodaturmix fagyöngyszedés közben leesik a fáról, ráeszmél, hogy reflexei már nem
olyanok, mint régen, így kénytelen belátni, hogy öregszik. Úgy dönt, nekilát megkeresni az utódját,
hogy biztosítsa a falu jövőjét. Asterixszel és Obelixszel az oldalán útnak indul keresztül Gallián,
hogy találjon egy tehetséges, ifjú druidát, aki méltó a varázsital receptjének megismerésére.

Asterix és a vikingek (2006)
Rend.: Stefan Fjeldmark, Jesper Moller
Időtartam: 78 perc

DVD 422

Bögyörix, a főnök unokaöccse a gall faluba látogat, ahol Asterixnek és Obelixnek kell igazi férfit
faragniuk belőle. A Parisiumból érkező kölyök arrogáns külseje alatt egy begyulladt nyuszi
rejtőzik, és a kemény tréning alatt igencsak keveset változik. Eközben vikingek kötnek ki Galícia
partjainál, akik azzal a szándékkal érkeztek, hogy megtalálják a "gyávaság bajnokát", aki, ahogy a
jövendőmondójuk megjósolta, megtanítja őket repülni, hiszen a félelem "szárnyakat ad".
Katasztrofális események következnek, miután a vikingek elrabolják Bögyörix-et. Asterixnek és
Obelixnek mindenáron meg kell őt találnia.

Astro Boy (2009)
Rend.: David Bowers
Időtartam: 90 perc

DVD 2983

A jövőben járunk: dr. Tenma, a zseniális tudós létrehoz egy robotfiút, aki olyan rejtett
tulajdonságokkal rendelkezik, melyekhez foghatót még soha nem látott a világ. Astro Boy nem
csupán szupererős és szupergyors, de képes repülni is és röntgenszemeivel bármilyen vastag
falon átlát. Igazából azonban csak azt szeretné tudni, hogy hová tartozik. Amikor a világ
veszélybe kerül, Astro Boy végre rájön, hogy azért született, hogy megmentse Földünket.

Atlantisz : Miló visszatér (2003)
Rend.: Tad Stones, Toby Shelton, Victor A. Cook
Időtartam: 77 perc

DVD 4159

Első expedíciójuk során Milo és csapata megtalálta a sokáig csak legendának hitt vízalatti várost,
Atlantiszt, és sikeresen megmentették a bukott birodalmat, valamint annak lakóit. Milo, új
barátnője, Kida, valamint a legénység azonban nem pihenhet sokáig, hiszen három vadonatúj
kaland vár rájuk. A csapat kénytelen elhagyni a biztonságos Atlantiszt, mert a felszínen ismét
titokzatos és gonosz erők működnek elpusztításukon. Poros sivatagokon, végtelen jégmezőkön,
hegyeken és tengereken átívelő hihetetlen kalandjaik során hatalmas tengeri szörnyekkel,
szellemekkel és csupán legendákból ismert félelmetes lényekkel kell megküzdeniük.

Babar 1. (1989)
DVD 1105
Rend.: Larry Jacobs
Időtartam: 93 perc
Tart.: Az új családtag; A Celestina-városi hírmondó; A legjobb az egyenes
út; A boszorkány varázsitala
Babar, az elefántkirály, és népes családjának történetei.

Babar 2. (1989)
DVD 1106
Rend.: Larry Jacobs
Időtartam: 93 perc
Tart.: Nehéz apának lenni; Arthur bácsi és a kalózok; A vacsorameghívás;
Az aranypénz

Babar 3. (1989)
DVD 1107
Rend.: Larry Jacobs
Időtartam: 93 perc
Tart.: A talizmán; Mese a legkedvesebb fiúról; Az édesvízi tengeri szörny;
Királyi kísértet

Babar 4. (1989)
DVD 1108
Rend.: Larry Jacobs
Időtartam: 93 perc
Tart.: A régi szép idők; Nagy Adorján, a király; Szerepcsere; A két királynő

Babar 5. (1989)
DVD 1109
Rend.: Larry Jacobs
Időtartam: 93 perc
Tart.: Az evezős verseny; Műkincsrablás; Teljes a család; Repül az idő;
Biztonsági rendszer

Bajkeverő majom. Boldog karácsonyt majom módra! (2009)
Rend.: Scott Heming, Cathy Malkasian, Jeff McGrath
Időtartam: 55 perc

DVD 2352

George és a Sárga Kalapos Fickó igazán meghitt hangulatban várják a karácsony közeledtét. Van
azonban egy fontos dolog, ami mindkettejüket foglalkoztatja: a másik vajon milyen ajándéknak
örülne a leginkább? A Fickó kétségbe esik George ajándéklistája láttán, és a kismajom se nagyon
tudja, mit ajándékozzon egy olyan embernek, akinek mindene megvan. Az izgalmas kérdés tehát
már csak az, karácsony reggeléig vajon sikerül-e kitalálniuk, mi lenne a másik számára a
legmegfelelőbb ajándék?

Balerina (2016)
Rend.: Éric Summer, Éric Warin
Időtartam: 86 perc

DVD 5250

Franciaország távoli csücskében, egy árvaházban él a kis Félicie, akinek egyetlen szenvedélye
van csupán: a tánc. Legjobb barátjával, a feltalálói babérokra törő Victorral együtt megszöknek
otthonukból, és Párizs felé veszik az irányt, ahol éppen csak belekezdtek az Eiffel-torony
építésébe. Itt aztán Félicie-re sosem tapasztalt küzdelmek várnak: a legjobb formáját kell hoznia
és tanulnia kell hibáiból, hogy valóra váltsa legvadabb álmát, hogy ő lehessen a párizsi opera
prímabalerinája.

Balto 3. A változás szárnyain (2004)
Rend.: Phil Weinstein
Időtartam: 79 perc

DVD 1166

Mikor repülőgépeket kezdenek használni a küldemények szállításához, Balto és fia, Kodi
rájönnek, hogy veszélyben a szánhúzócsapat jövője. Hogy egyszer s mindenkorra eldöntsék, ki a
gyorsabb, Baltóval az élen versenybe szállnak a kutyák a pilótával, kinek repülőgépe ámulatba ejti
hősünket. Ám Duke, a pilóta nem érkezik meg a célhoz, és bár a győztesek önfeledten
ünnepelnek, Balto megérzi, hogy szükség lehet a segítségére – így Muckal és Luckkal elindulnak
Duke és Boris megmentésére.

Bambi (1942)

DVD 149/1-2

Rend.: David Hand
Időtartam: 67 perc (Walt Disney klasszikus)
Az erdõ szívében a kis Bambi elsõ, bizonytalan lépéseivel nekivág, hogy felfedezzen egy
vadonatúj világot. Barátaival együtt korcsolyázik a "dermedt vízen", bejárja a vadont, és közben
megismerkedik az erdõ érdekesebbnél érdekesebb lakóival. De ez csak a történet egyik fele.
Bölcs barátja, a bagoly segítségével az ifjú herceg értékes leckéket kap. Bambi szép lassan sok
mindent megtanul szeretetről, elmúlásról, felnőtté válásról és utódlásról.

Bambi 2. Bambi és az erdő hercege (2006)
Rend.: Brian Pimental
Időtartam: 69 perc

DVD 3240

A történet közvetlenül azután játszódik, hogy Bambi édesanyja halálát követően megtudja, hogy
apukája az erdő Nagyhercege. Bambi rettentően izgatott, hogy végre megismerheti édesapját, a
Herceg azonban nem igazán örül annak, hogy neki kell pátyolgatnia a kis bajkeverőt - hiszen így
fontos teendőit nem tudja megfelelően ellátni. Bár eleinte úgy tűnik, nem működik kettejük
együttélése, végül mégis közösen dolgozzák fel az anya elvesztése felett érzett gyászt, s valódi
családra lelnek egymásban.

Barátaim, Tigris és Mackó. Ez a mi világunk (2007-2008)
Rend.: David Hartman, Don MacKinnon
Időtartam: 69 perc

DVD 2887

Tart.: Mackó, a méhkirálynő; Fickó és a kincs; Nyuszi-répa rejtélye; Tigris
pótárnyéka; Mackó beszorul; Malacka beragad
Micimackót és barátai felfedezőútjukon megpróbálnak megoldást találni a természet fantasztikus
rejtélyeire. Segíts nekik kinyomozni, miért tűntek el hirtelen a méhek a Százholdas Pagonyból!
Kísérletezz mágnesekkel és a fénnyel egy elásott kincs nyomában járva, és segíts rájönni,
hogyan tűnhetett el Tigris árnyéka! Az izgalmas kalandok közepette sok-sok érdekes titokra
csodálkozhatsz rá, többek között arra, hogy amikor jó barátok együtt nyomoznak, akkor az út egy
csodákkal és izgalmakkal teli világba vezet!

Barátaim, Tigris és mackó. Szellem a Százholdas Pagonyban (2007)
Rend.: David Hartman, Don MacKinnon
DVD 1690
Időtartam: 70 perc
Tart.: Óriás Dalma; Füles a Holdra utazik; Füles édes otthona
Ősz van és az év ezen időszaka teli van meglepetésekkel. Ehhez van szüksége RÁD a
csapatnak, hogy kiváló nyomozói készségeidet latba vetve megválaszolj néhány trükkös kérdést
és megoldj néhány kísérteties rejtélyt. Most segíthetsz Malackának hozzászoknia a villámláshoz
és dörgéshez és segíthetsz Fülesnek eljutni a Holdig egy űrrakéta segítségével, hogy megjavítsa
a megcsorbult Holdat. Ez és még sok más izgalom vár rád.

Barátaim, Tigris és Mackó. A szivárvány nyomában (2008)
DVD 2915
Rend.: David Hartman, Don MacKinnon
Időtartam: 69 perc
Tart. még: Ormi kikeveri a rejtélyt; Magyal vakációzik; Malacka rajzol; Nyuszi
dala egy tökről; Micimackó kéklik
Csatlakozz a Százholdas Pagonyban élő pajtásaidhoz, és fedezd fel a varázslatos világ színeit,
ízeit és ezer más csodáját! Segíts Micimackónak és Tigrisnek megtalálni a szivárvány végén rájuk
váró, legfinomabb mézzel teli csuprot. Nyomozz a többiekkel Malacka rejtélyes módon eltűnt
színes ceruzái után, és nézd meg a színek összekeverésének hihetetlen csodáját.

Barátaim, tigris és mackó. Talált tárgyak (2009)
Rend.: David Hartman, Don MacKinnon
Időtartam: 69 perc

DVD 2612

Tart.: Már nagyfiú vagy, Zsebi; Teknős madárlesen; Ormi a lejtőn lefelé; Dalma és a tekergő
giliszták; Tigris jojója; Micimackó elveszti a pólóját
Kezdődik a szuper nyomozás a szívünknek kedves tárgyak megbecsüléséről és megóvásáról
szóló kalandos történetekben. Zsebibaba roppant fontos feladatot kap, de mi történik, ha ahelyett,
hogy vigyázna a rábízott kincsre, elveszti a családi ereklyét? Segíts neki megtalálni, és közben a
fontos felfedezéseket tehetsz a bizalom, a becsület és a felelősség dolgában is. A rejtély egyre
fokozódik, amikor Micimackó imádott piros ingének és Tigris féltve őrzött csíkos jojójának is
nyoma vész.

Barátaim, Tigris és mackó. A természet titkai (2007)
DVD 1982
Rend.: David Hartman, Don MacKinnon
Időtartam: 69 perc
Tart.: Malacka és a visszhang; Sárkánykatasztrófa; Dalma és a kipottyant
tejfog; Zsebi hógondja; Micimackó elveszíti a korgást; Botos talány
Ugrabugrálj Tigrissel, mássz fára Dalmával vagy játssz Mackóval, és közben fedezd fel, milyen
csodákat rejt a Százholdas Pagony! Ahová csak nézünk, a világ tele van bámulatos rejtélyekkel.
De szerencsére meg lehet fejteni, hogyan működik a világ, és miért pont úgy! Zsebibabának
segítségre van szüksége: felépítette a legeslegnagyobb hóembert, ami valaha létezett. De
valamilyen titokzatos oknál fogva egyre kisebb lesz! Úgy tűnik, Malacka egy barlanggal beszélget
- hát, ez vajon hogy lehetséges?

Barbie : csillagok között (2016)
Rend.: Andrew Tan
Időtartam: 76 perc

DVD 5214

Barbie ez alkalommal kozmikus hercegnő, aki légdeszkáján szeli át az űrt egy távoli galaxisban,
imádnivaló és hűséges segítőjével, Pupcornnal. Egy nap azonban minden megváltozik, amikor a
ragyogó csillagok elhalványulnak és táncuk lelassul az égen. Barbie egy csodálatos új bolygóra
utazik, hogy csatlakozzon a csillagmentő akcióhoz. Rá és újdonsült barátaira vár a feladat, hogy
megmentsék a galaxist. Ha a szívére hallgat és elfogadja barátnői segítségét, ő lehet az a vezér,
akire
az
univerzum
oly
régóta
vár!

Barbie : delfin varázs (2017)
Rend.: Conrad Helten
Időtartam: 61 perc

DVD 5536

Barbie és húgai, Skipper, Stacie és Chelsea új kalandokba keverednek az egzotikus trópusi
szigeten, ahol Ken tengerbiológus gyakorlatát tölti. A lányok barátságot kötnek egy titokzatos, Isla
nevű lánnyal, akiről kiderül, hogy sellő, egy nap búvárkodás közben pedig ráakadnak egy
csapdába esett, csillogó zöld delfinre. Isla segítségével Barbie és húgai rájönnek, hogy Ken egyik
gyakornoktársa, Marlo tartja fogva a különleges delfint, mert pénzt remél a kivételes külsejű állat
mutogatásából. Ehhez azonban Barbie-éknak is lesz pár szavuk! A csajok összefognak, hogy
kiszabadítsák a gyönyörű és különleges delfint.

Barbie és a rózsaszín balettcipő (2012)
Rend.: Owen Hurley
Időtartam: 75 perc

DVD 3617

Perdülj táncra Barbie varázslatos kalandjában, aki ezúttal Kristynt, a nagyratörő álmokat
dédelgető balerinát alakítja! Abban a pillanatban, ahogy Kristyn felpróbál egy pár ragyogó
balettcipőt, ő és legjobb barátnője, Hailey a balett fantasztikus világába csöppennek. Ahhoz, hogy
Kristyn legyőzhesse a gonosz Hókirálynőt, kedvenc balettjeiben kell táncolnia. Barbie csodás
utazása a tánc világában olyan legendás előadásokat vonultat fel mint a Giselle és A hattyúk tava,
és
megmutatja,
hogy
minden
álmod
valóra
válhat,
ha
szívből
táncolsz!

Barbie és húgai : a kutyusos kaland (2015)
Rend.: Andrew Tan
Időtartam: 72 perc

DVD 4588

Barbie és húgai, Skipper, Stacie és Chelsea újdonsült, imádnivaló négylábú barátaikkal térnek
haza szülővárosukba, Willowsba, ahol váratlan rejtélybe botlanak. A Nagyi padlásán ugyanis régi
térképre bukkannak, ami feltehetően egy elveszett kincs lelőhelyét mutatja. A négy lány és
nyomukban csaholó kutyusaik izgalmas kincsvadászatra indulnak, és útközben felfedezik, hogy
nincs nagyobb kincs a vidámságnál és a testvéri szeretetnél.

Barbie & húgai. A lovas kaland (2013)
Rend.: Kyran Kelly
Időtartam: 72 perc

DVD 3869

Barbie és húgai svájci kalandra indulnak a festői Alpokba, ahol már repesve várják, hogy egy
hihetetlen szórakozást ígérő lovas akadémián töltsék az egész nyarat! Barbie izgatottan keres új
lovat magának, akit aztán Malibuba is haza szeretne vinni. Stacie feltétlen be akarja bizonyítani,
milyen elképesztően jó zsoké. Chelsea mindenáron a legnagyobb lovak nyergébe akar pattanni,
Skipper pedig … nos, ő sokkal inkább írni szeret a nagyszerű kalandokról, mint a saját bőrén
megtapasztalni azokat. Habár a testvérek szünidője kissé döcögősen indul, amikor Barbie egy
rejtélyes vadlóra bukkan az erdőben, vakációjuk egy csapásra igazi varázslattá válik.

Barbie és a titkos ajtó (2014)
Rend.: Karen J. Lloyd
Időtartam: 81 perc

DVD 4196

Alexa, a félénk hercegnő felfedez egy titkos ajtót, ami a királyságából egy furcsa, varázslatos
lényekkel és meglepetésekkel teli világba vezet. Alexa itt találkozik Romyval és Norival, a sellővel
és a tündérrel, akik elmesélik neki, hogy Malucia, a gonosz uralkodó próbálja elvenni az összes
varázslatot. Meglepetésére Alexa felfedezi, hogy ebben a világban mágikus képessége van és új
barátai biztosak benne, hogy ő az egyetlen, aki vissza tudja szerezni a varázserejüket. Fedezd fel,
hogy mi történik, amikor Alexa összegyűjti a bátorságát, hogy kiálljon az igazságért és
megtanulja, hogy a barátság ereje sokkal értékesebb, mint a varázserő.

Barbie és húgai : az elveszett kutyusok (2016)
Rend.: Conrad Helten
Időtartam: 75 perc

DVD 5074

Barbie és húgai ismét elképesztő kalandokba keverednek. A lányok és kisállataik Chelsea
táncversenye miatt elutaznak egy mesés szigetre. A testvérek úgy gondolják, a nagy
megmérettetés előtt belefér egy rövid kiruccanás a szomszédos Táncos Lovak Fesztiválra.
Amikor kutyusaiknak nyoma vész, a lányok minden leleményességüket bevetik, hogy megtalálják
bolyhos barátaikat még Chelsea fellépése előtt. Míg a testvérek megtanulják, hogy együtt bármire
képesek, addig a kutyusok farokcsóválóan szédítő kalandokat élnek át.

Barbie a rocksztár hercegnő (2015)
Rend.: Karen J. Lloyd
Időtartam: 80 perc

DVD 4662

Barbie egy modern hercegnőt alakít, Courtneyt, akinek élete a feje tetejére áll, amikor helyet
cserél Erikával, a híres rocksztárral; Courtney a Poptáborba, Erika pedig a Hercegnőtáborba
kerül. Miközben a táborvezetők a probléma megoldásán fáradoznak, Courtney és Erika gyorsan
feltalálják magukat az új környezetükben és új barátokra tesznek szert. Amikor pedig megtudják,
hogy mindkét tábort a bezárás veszélye fenyegeti, összeállnak egy nagyszabású dal-viadalra,
hogy megmutassák: minden lehetséges, ha az ember mer nagyot álmodni!

Barbie : szuperhős hercegnő (2014)
Rend.: Zeke Norton
Időtartam: 71 perc

DVD 4446

Barbie alakítja Karát, a modern hercegnőt, aki átlagos életet él. Egy nap, miután megcsókolja egy
varázslatos pillangó, Kara hamarosan felfedezi, hogy fantasztikus szupererőre tett szert, amely
lehetővé teszi, hogy átalakuljon Szuper Szikrává, a titkos, bűnüldöző alteregójává. Ám Kara
féltékeny unokatestvére elkapja a pillangót, és átalakul Kara szuperhősének nemezisévé, Sötét
Szikrává. Amikor kiderül, hogy ki a birodalom valódi ellensége, vajon félre tudják-e tenni
ellentéteiket, és össze tudnak-e állni egy szupercsapattá?

Barbie : titkos ügynökök (2015)
Rend.: Conrad Helton
Időtartam: 72 perc

DVD 4790

Barbie és legjobb barátnői, Teresa és Renee szorgalmas tornászokból beépített titkos
ügynökökké válnak ebben az izgalmas és akciódús kalandban! Amikor egy szupertitkos
kémügynökség felfigyel a lányok elképesztő tornászi képességeire, megbízzák őket, hogy
eredjenek egy drágakövekre specializálódott besurranó tolvaj nyomába, akinek eddig mindig
sikerült kereket oldania. A szuperkütyükkel, káprázatos álcákkal és cuki robotállatokkal
felszerelkezett lányok bebizonyítják, hogy együttes erővel és egy kis ügyességgel a
leglehetetlenebb küldetést is sikerre lehet vinni.

Barbie : videojáték kaland (2016)
Rend.: Conrad Helten, Zeke Norton
Időtartam: 69 perc

DVD 5169

A mindig izgalmas kalandokba csöppenő Barbie ezúttal kedvenc videojátékában találja magát,
méghozzá mókás görkoris karakterként. A virtuális világban új barátokra tesz szert:
megismerkedik a felhőalakú, imádnivaló Cukival és a görkorcsolyás hercegnővel, Bellával. Együtt
hamarosan rájönnek, hogy egy Emoji vírus akarja átvenni az uralmat a játék felett, amit
mindenképpen meg kell akadályozniuk. Szintről szintre haladva abban bíznak, hogy Barbie
lenyűgöző játékosi képessége és nem mindennapi gondolkodásmódja megmenti a csapatot, és
sikerül győzelmet aratniuk.

Barbie Mariposa és a Tündérhercegnő (2013)
Rend.: William Lau
Időtartam: 76 perc

DVD 3803

Visszatér Mariposa és szőrös kis barátja, Zee. Ebben a mágikus kalandban Mariposa
Pillangófölde királyi nagykövete lesz, és az a küldetése, hogy összebékítse országa népét
Csillámvölgy kristálytündéreivel. Noha első találkozásukkor Mariposa nem tesz túl jó benyomást a
királyukra, szende lányával, Catania hercegnővel egy csapásra barátokká válnak. Egy félreértés
miatt azonban kitiltják Mariposát Csillámvölgyből és haza kell térnie. Útban Pillangófölde felé
azonban észreveszi, hogy egy gonosz tündér azzal az aljas tervvel tart Csillámvölgybe, hogy
lerombolja az országot. Mariposa tüstént visszafordul, hogy segítsen Catania hercegnőnek
megmenteni a hazáját.

Barney és a karácsonyi csillag (2002)
Rend.: Jim Rowley
Időtartam: 46 perc

DVD 5868

Közeledik a karácsony! A gyerekek és Barney is nagyon izgatott már. Idén Beth nagymamájának
kell a fát feldíszítenie, de amikor felfedezik, hogy a fa tetejéről eltűnt a karácsonyi csillag, hirtelen
minden a feje tetejére áll. Vajon sikerül-e visszaszerezni időben és meg tudják tartani a
karácsonyi ünnepséget idén?

Barney karácsonya (1999)
Rend.: Ben Vaughn
Időtartam: 58 perc

DVD 5869

Fantasztikus karácsonynak ígérkezik ez az idei is! Barney és barátai varázslatos utazásra
indulnak az Északi Sarkra. Meglepetésükre egy új barátra lelnek Télapó személyében. A kaland
csak fokozódik, mikor Télapó bemutatja a feleségét és megmutatja az otthonát a vendégeknek.
Kiderül azonban, hogy egy kis fennakadás van Télapó játék gyárában, de szerencsére Barney és
barátai segítenek a bajban.

Batman : a köpenyes lovagok visszatérnek (2016)
Rend.: Rick Morales
Időtartam: 75 perc

DVD 5075

Gotham City leggonoszabb gonosztevői, többek között Joker, Pingvin, Rébusz és Macskanő
összeszövetkeznek, hogy előbb elfoglalják a várost, aztán a világot is. Egy ördögi fegyverrel
képesek bárkit lemásolni, hogy görbe tükröt tartsanak Batman és Robin elé. Miközben a várost
ellepik a Batman-hasonmások, az igazi Sötét Lovag egy varázslat hatására maga is gonosztevő
lesz. Most már csak Robin – és a mégsem velejéig romlott Macskanő – térítheti magához Gotham
hősét, és szabadíthatja meg a várost a gonoszok gaz tetteitől.

Bébi úr (2017)
Rend.: Tom McGrath
Időtartam: 93 perc

DVD 5266

Attól a naptól kezdve, hogy az új kisöcsi hazaérkezik, a hétéves Tim érzi, hogy megváltoznak
otthon a viszonyok. A jövevény taxin fut be, öltönyt visel, a kezében diplomatatáska, és be nem áll
a szája – el is hódítja szüleik szeretetét. De Tim nem adja fel, nekivág, hogy visszaszerezze, ami
addig kizárólagos tulajdona volt, küldetése során aztán egy őrületes összeesküvés nyomaira
akad, melynek célja, hogy felborítsa a világban szétosztott szeretet egyensúlyát. Tim kénytelen
összefogni a felvágós, magát kisöcsinek álcázó bébi menedzserrel, hogy megmentsék a
szüleiket, helyreállítsák a világ rendjét, és bebizonyítsák: a szeretet valójában végtelen és nagyon
erős.

Békavári uraság (1932-1936)
DVD 2014
Kész.: Walt Disney
Időtartam: 75 perc (Walt Disney rajzfilmgyűjtemény. Klasszikus kisfilmek)
Tart. még: A rút kiskacsa; A tücsök és a hangya; Az aranycsináló király;
Útonálló cica; Az okos tyúkocska
Varangy úr túlságosan is szereti a drága sportkocsikat, és nem figyel rá, mit tervezgetnek a
gyanús menyétek – így aztán süppedős slamasztikába keveredik. Amikor kedves otthona is
veszélybe kerül, barátai szerencsére a segítségére sietnek, ám csak úgy tudja rendbe tenni a
dolgait, ha megígéri, hogy megváltozik

Bernard 1-26. Az elhagyott sziget és más történetek (2004)
Rend.: José Luis Ucha, Claudio Biern Lliviria
Időtartam: 90 perc

DVD 772

Bernard, a szőrtelen jegesmedve tulajdonképpen nem akar mást, csak nyugalmat. Ehhez képest
egyik kellemetlen helyzetből a másikba csöppen. Mindegy, hogy mibe kezd bele Bernard, a
végeredmény minden esetben egy monokli a szeme alá, egy lüktető, lila kisujj, vagy egy hatalmas
lebőgés ország-világ és Déli-sark szeme láttára. Mert amint Bernard felett ismét
győzedelmeskedik a magabiztossága és a kíváncsisága, nem csak saját magában okoz károkat,
de környezetére nézve is életveszélyt jelent, és barátai – Zack, a gyík, és Lloyd, a naív pingvin –
sincsenek biztonságban tőle! A leghétköznapibb tevékenységek, események is képesek balul
elsülni, ha a kétbalkezes és balszerencsés Bernard a főszereplő.

Bernard 27-52. Az Északi-sark és más történetek (2004)
Rend.: José Luis Ucha, Claudio Biern Lliviria
Időtartam: 91 perc

DVD 773

Bernard, a szőrtelen jegesmedve tulajdonképpen nem akar mást, csak nyugalmat. Ehhez képest
egyik kellemetlen helyzetből a másikba csöppen. Mindegy, hogy mibe kezd bele Bernard, a
végeredmény minden esetben egy monokli a szeme alá, egy lüktető, lila kisujj, vagy egy hatalmas
lebőgés ország-világ és Déli-sark szeme láttára. Mert amint Bernard felett ismét
győzedelmeskedik a magabiztossága és a kíváncsisága, nem csak saját magában okoz károkat,
de környezetére nézve is életveszélyt jelent, és barátai – Zack, a gyík, és Lloyd, a naív pingvin –
sincsenek biztonságban tőle! A leghétköznapibb tevékenységek, események is képesek balul
elsülni, ha a kétbalkezes és balszerencsés Bernard a főszereplő.

Bionicle. A legenda újjászületik (2009)
Rend.: Mark Baldo
Időtartam: 78 perc

DVD 2118

Mata Nui, az egykor hatalmas és nagyszerű uralkodó a fémteremtmények romokban álló messzi
földjén találja magát. Miután győzedelmeskedik egy gigászi Glatorian csatában, a falusiak Mata
Nui segítségét kérik valódi ellenségeik, az ördögi Skrall és Bone Hunters legyőzésében. Mata Nui
ebben a hősies kalandban a Glatorian harcosok bátor csapatával és Agori lakóival együtt vívja
küzdelmét felfedezésre váró új területekért, miközben minden izgalmas BIONICLE titok is
napvilágra kerül.

Björn mackó kalandjai 1. (2004)
Rend.: Christian Eyltenius
Időtartam: 150 perc

DVD 1304

Tart.: Az ásó; Björn mackó segít; A kötél, A függőágy; A szék; A talicska; A fásli; Az
idő; Az árnyék; A bőröndök; Az esernyő; A sisak; A zokni; A pumpa; Az elemlámpa; A
párna; A könyv; A mágnes; A porszívó; A kerékpár
A kedves kis Bjorn mackó kalandjai során, mindig talál egy érdekes tárgyat, melynek funkcióját
még nem érti. Barátai és szomszédjai segítenek a tárgy helyes használatának
elmagyarázásában, és a végén Bjorn maci mindig tanul valami újat. Ezek a rövid mesék nem csak
szórakoztatóak, de a 3-8 éves gyerekek számára hasznos ismereteket nyújthatnak az őket
körülvevő világról. Segít eligazodni a mindennapi tárgyaink helyes használatában.

Björn mackó kalandjai 2. (2004)
DVD 1446
Rend.: Christian Eyltenius
Időtartam: 68 perc
Tart.: A térkép; A létra; A torta; A zsírkréta; A lekváros üveg; A locsolókanna;
A furulya; A súylzó; A lufik; A harmónika

Björn mackó kalandjai 3. (2004)
DVD 1722
Rend.: Christian Eyltenius
Időtartam: 64 perc
Tart.: A korcsolya; A sílécek; A tükör; A fényképező; A deszka; A
papírsárkány; A seprű; A Karácsony; A kalapács

Blinky Bill : a film (2015)
Rend.: Deane Taylor
Időtartam: 87 perc

DVD 4719

Blinky Bill, a vadon legvagányabb koalamackója arról álmodozik, hogy felfedező édesapja
nyomdokaiba lépve bejárja a vadregényes Ausztráliát, és nem mellesleg megtalálja papáját, aki a
Fehér Sárkányok tengerét kutatva tűnt el a Sivatagban. A kis Blinky egy nap rejtélyes jelre
bukkan, amely az első nyom lehet édesapjához. Útja során megismerkedik Mogyorócskával, a
félénk koalalánnyal és Jackóval, a nagydumás galléros gyíkkal, és együttesen kutatnak tovább Bill
papája után. A kis csapatnak nem csupán az ausztrál vadon veszélyeivel, de egy gonosz
vadmacska bosszújával is meg kell birkóznia, ám a megannyi váratlan kaland és szorult helyzet
ellenére Blinky Bill egyre biztosabb abban, hogy megtalálja szeretett papáját

Blinky Bill fehér karácsonya
Rend.: Yoram Gross
Időtartam: 77 perc

DVD 1110

Blinky Bill és barátai elhatározzák, hogy a tomboló ausztrál nyár ellenére idén megünneplik a
karácsonyt. Ehhez azonban szükség lesz egy fenyőfára is, ami sehol máshol nem nő, csak a
titkos Wollemi fenyőerdőben. Elindulnak hát, hogy megtalálják az erdőt de természetesen a
dolgok nem úgy alakulnak ahogy azt eltervezték. A fenyőerdőben nem csak csodálatos fákat és jó
barátokat találnak, hanem elvetemült favágókat is, akik a különleges erdő elpusztítására
készülnek. Blinky Bill rájön, hogy egyetlen fát sem vághatnak ki és minden ügyességükre szükség
lesz hogy ne csak új barátaikat de az erdőt is megmentsék.

Bob a mester 1. Guri és a rocksztár (2000)
DVD 3765
Rend.: Liz Whitaker, Sarah Ball, Brian Little
Időtartam: 55 perc
Tart. Még: Márkus sztegoszaurusza; Márkus tüsszög; Guri, az állatvédő;
Trixi a madárijesztő
Guri,a úthenger, aki mindenkit lehengerel munkabírásával és jókedvével, rajong a rock’n’rollért. Ő
a Lennie és a Lazák zenekar legnagyobb rajongója, nem csoda hát, ha kitörő lelkesedéssel
fogadja a hírt: Bobbal és munkatársaival a zenekarvezető rocksztár, Lennie Lézengiék
előkertjében kell kerti tavat építeniük. Lehet, hogy Lézengi szívesen bevenné a bandába a
rock’n’rollra guruló Gurit?

Bob a mester 2. Bob futása (2001)
DVD 3766
Rend.: Liz Whitaker, Sarah Ball, Brian Little
Időtartam: 55 perc
Tart. még: A golfpályán; Piff segít; A zenepavilon; Csalamádé és a malacok
Márkus, Colos és Guri különleges feladatot kap: együtt kell lebontaniuk a régi torna-házat. Vagy
lerombolni? Rozoga már, a tető beázik és végre kipróbálhatják a falbontó-golyót. Bob pedig
jótékonysági futásra megy, amin pénzt gyűjtenek valami nemes cél érdekében. És mi az a nemes
cél:
gyűjteniük
kell
egy
új
torna-házra.

Bob a mester 3. Piff gördeszkázik (2002)
DVD 3767
Rend.: Liz Whitaker, Sarah Ball, Brian Little
Időtartam: 55 perc
Tart. még: Vakarcs nagy túrása; Kukurikú Piff; Wendy meglepetésbulija;
Muki szörnyetege
Itt a gördeszkázó Piff, a világ leggyorsabb madárijesztője, és nem mellesleg a gördeszkázás
legnagyobb szakértője! Csak éppen nem mindig ott deszkázik, ahol éppen kéne. Bob és barátai
hiába figyelmeztetik a veszélyre, hát persze, hogy baj lesz a vége...

Bob a mester 4. Makréla sikere (2001)
DVD 3768
Rend.: Liz Whitaker, Sarah Ball, Brian Little
Időtartam: 55 perc
Tart. még: Piff a sárkány; Bob leshelye; Bob nénikéje; Bob és a nagy fagy
Bob és barátai a parkba mennek, mert kutyaversenyt lesz és meg kell építeni a nézőteret. A
kutyáknak különféle mutatványokat kell végrehajtaniuk és a legügyesebb eb nyeri a fődíjat.
Márkus szívesen benevezné Makrélát, a macskát is a versenybe, pedig a verseny szervezői kötik
az
ebet
a
karóhoz,
hogy
macskának
nincs
ott
helye.

Bob, a mester : Megamasinák : a mozifilm (2016)
Rend.: Stuart Evans
Időtartam: 60 perc

DVD 5439

Bob és csapata összefog a Megamasinákkal, hogy új víztározót és gátat építsenek Rugóváros
számára. Az új csapattagok felbukkanása és a nagyszabású feladat végrehajtása komoly
próbatétel elé állítja Markos, Colos és Muki barátságát, csakúgy, mint bátorságukat: meg kell
akadályozniuk, hogy Kornél aljas terve megvalósuljon. Vajon készen állnak erre a mega
kihívásra? A tét óriási, ha nem járnak sikerrel, újdonsült barátaik, Főnök, Nyúzó és Zúzó a
roncstelepen végezhetik

Bob és Bobek utazásai 1.
DVD 1111
Rend.: Václav Bedrich
Időtartam: 56 perc
Tart.: A vulkánok földjén; Transzszibériai vasúton; Dzsinghisz Khán
hazájában; A Kashmiri piacon; A repülő szőnyegen; A kenguruk földjén; A
kicsi panda; Kalóz kalandja
Bob és Bobek két nyuszi varázskalapban járják be a Földet. Bob a komolyabb és tapasztaltabb,
míg Bobek fiatal, lelkes és kicsit naiv is. Sosem tudják, hogy furcsa közlekedési eszközük hova
viszi őket, így ismerik meg az emberek furcsa világát. Gyakran ütköznek akadályokba és mindig
megpróbálnak segíteni a rászorulókon, és persze mindent megtesznek, hogy közben a lehető
legjobban szórakozzanak.

Bob és Bobek utazásai 2.
DVD 1112
Rend.: Václav Bedrich
Időtartam: 56 perc
Tart.: A jós; A kísértet kastély; A Lochnessi szörny; A föld alatti kaland; A
levegőben; A bevásárlóközpontban; A reklám világa; A légiparádé; A
jócselekedet napja

Boglárka rét lakói 1. (2006)
DVD 2400
Rend.: Jonathan Ting Cho Chuen
Időtartam: 97 perc
Tart.: A barátok mindig barátok; Dietel fürdik; A pillangó bál; Küldemény
Nyóckartól; Téli ünnepség; Dietel szerelmes, Az alom bogár
Ismerd meg Louie-t, Shanghai-t, Dietel-t a három ifjú bogárkát akik Boglárka réten élik
kalandokkal teli életüket. Bár nagyon különbözőek, de együtt rendkívüli dolgokra képesek. mivel
ők ízik-vérig jóbarátok. A fiatal bogárkáknak pedig szükségük lesz minden támogatásra, mert a
gonoszkodó Nyóckar és hű segédjének, - Csótinak - a mesterkedései folyamatos bosszúságot
okoznak a Berek lakóinak.

Boglárka rét lakói 2. (2006)
DVD 2401
Rend.: Jonathan Ting Cho Chuen
Időtartam: 82 perc
Tart.: Járt utat járatlanért…; A tehetség verseny; Azok a bébiszitter blues-ok;
Földalatti mozgalom; Rossz napja van Louie-nak; Ez valami varázslat

Boglárka rét lakói 3. (2006)
DVD 2409
Rend.: Jonathan Ting Cho Chuen
Időtartam: 97 perc
Tart.: Nyóckar életének egy napja; Kempingezni megyünk; Bogáncspihe
mocsár rejtélye; Tito moszkitó pere; A Sidney nevű hangya; Szeva első
randija; Abigél csiga száguldó napja

Boglárka rét lakói 4. (2006)
DVD 2410
Rend.: Jonathan Ting Cho Chuen
Időtartam: 83 perc
Tart.: Királynő egy napra; Dietel és a varázslat; A verseny zajlik; Jordan a
szuperbogár; A régi vízimalom; Öreg barátok, új nevetések

Bogyó és Babóca (2010)
DVD 3135
Rend.: M. Tóth Géza és Antonin Krizsanics
Narrátor: Pogány Judit. Időtartam: 65 perc
Tart.: A barátság; A fülgyulladás; A szivárvány; A papírsárkány; Télapó; A
barlangipók; Karácsony; Boszorkányok; Egy nap az óvodában
A Bogyó és Babóca mesesorozat egy kis erdőben játszódik, szereplői erdei cimborák, apró
bogárkák baráti közössége. A két főszereplő Bogyó, a csigafiú, és Babóca, a katicalány. A
történetek a gyerekek mindennapjaival foglalkoznak. A sorozatban nagy jelentősége, fontos
szerepe van a természet szeretetének, tiszteletének.

Bogyó és Babóca 2. rész. 13 új mese (2011)
DVD 3446
Rend.: Antonin Krizsanics
Időtartam: 80 perc
Tart.: A bicikli; A homokvár; Sün Soma születésnapja; Erdei tornaverseny;
Áfonyaszedés; Az elveszett mogyoró; Vendel korcsolyázik; Mézeskalácsok; A
sárga katica; A vízicsiga; Jelmezbál; Kanárifiókák; Léggömb
Bogyó, a csigafiú és Babóca, a katicalány elválaszthatatlan barátok. Bartos Erika mesehősei sok
kedves kalandon keresztül közösen felfedezik az őket körülvevő világot. A kedves rövid történetek
a legkisebbek számára érthetően közvetítenek olyan értékeket, mint az önzetlenség, türelem,
kitartás és a természet szeretete.

Bogyó és Babóca 3. : játszótársak (2011)
Rend.: Antonin Krizsanics, M. Tóth Géza
Időtartam: 65 perc

DVD 4271

A Bogyó és Babóca 3. – Játszótársak, 13 epizódban mesél Bogyó, Babóca és kis barátaik
élményeiről. A már jól ismert szereplők mellett megismerkedhetünk új karakterekkel is: a kalapját
vesztett Gombával, a titokzatos Csillaglánnyal, a kürtős kalácsokat árusító Bodobáccsal és
Hörcsöggel.

Boldog karácsonyt! (1999)
Rend.: Bert Ring
Időtartam: 96 perc
Tart.: Karácsonyi álom; Száncsengő

DVD 2261

A mesefilmekben utánajárunk, hogy hogyan születnek a karácsonyi dalok, és meglátjuk hogy
három árva gyerek hogyan ajándékozza meg a mesebeli várost egy ámulatba ejtő ajándékkal.
Megismerjük a Mikulás kedvenc manóját is, aki elmond egy igazi karácsonyi mesét, ahol
megtanuljuk, hogy a legszebb ajándékokat nem lehet megvenni, azok szívből jönnek.

A bolondos, bolondos, bolondos Tapsi Hapsi (1981)
Rend.: Friz Freleng
Időtartam: 76 perc

DVD 2002

Kedvencünk, a szemtelenül szószátyár, rakoncátlan rágcsáló Tapsi Hapsi ismét elemében érzi
magát: sorra túljár Risszrossz Sam és Dodó kacsa, valamint az útjába akadó lüke lovagok és
bamba banditák eszén a legújabb Bolondos dallamok-gyűjteményben. Az Anonim Madárüldözők
Szövetsége és a Tapsi Hapsi és a Fekete Lovag, valamint a többi klasszikus rövidfilm mellett
három új epizódot is láthatunk, melyekben Cucu Malac, Csőrike, Szilveszter, és Pepel, a borz is
tiszteletét teszi.

A borsószem hercegkisasszony (2005)
DVD 954
Rend.: Jorgen Lerdam
Időtartam: 104 perc (Hans Christian Andersen a nagy mesemondó)
Tart. Még: A borsószem hercegkisasszony; Az aranykincs; A kis Ida virágai
Hans Christian Andersen a leghíresebb meseírók közé tartozik, csodás történetein generációk
nőttek fel. Andersen 30 éves korában kezdett bele a mesék írásába, és 27 év alatt 156 mesét
vetett papírra.

Breki, a békakirályfi (2014)
Rend.: Chuck Powers
Időtartam: 82 perc

DVD 4776

A legnagyobb utazások olykor egy apró ugrással kezdődnek. Breki, a kis béka, nem szeret ugrálni
és a vizet sem szívleli. Ahhoz, hogy megtalálja helyét a világban, barátjával, a repülő
mókuslánnyal belevetik magukat az Amazonas dzsungelébe. Útjuk során megannyi érdekes és
olykor furcsa állattal találkoznak, a dzsungel mélye pedig számos kalandot tartogat számukra.

Bűbáj herceg és a nagy varázslat (2017)
Rend.: Ross Venokur
Időtartam: 82 perc

DVD 5628

Bűbáj herceget szörnyű átok sújtja, Bűbájos kisugárzásától a királyság minden nőnemű lakója
egyből beleszeret, ám mivel ez csak varázslat, képtelen megtalálni így az igaz szerelmet. Ha
huszonegyedik születésnapjáig nem lel rá az igaz szerelemre, az átok végérvényesen
beteljesedik. Ahhoz, hogy megtalálja szíve választottját, teljesítenie kell három teljesíthetetlen
akadályt, amiben segítségére lesz egy bájos és fiatal tolvaj lány.

Chihiro Szellemországban (2001)
Rend.: Hayao Miyazaki
Időtartam: 125 perc (Studio Ghibli 6.)

DVD 2295

Chihiro, a tízéves, önfejű kislány meg van győződve arról, hogy az egész világ körülötte forog épp ezért képtelen belenyugodni abba, hogy szüleivel új városba költözik. Amikor az erdőben
eltévedve egy különös zsákutca végére érnek, a kis család rábukkan egy sötét alagútra, amelynek
másik végén szellemváros fogadja őket. Az üres utcákon fejedelmi lakomától roskadoznak az
asztalok: az éhes szülők mohón a finom ételekre vetik magukat, ám hamarosan disznóvá
változnak. Az eldugott mesevilág lakói ősi istenek és más csodalények, uralkodója pedig Yubaba,
a gonosz boszorkány. Chihiro csak akkor mentheti meg szüleit, ha hasznossá teszi magát
Szellemországban és munkát talál magának a banya hatalmas fürdőházában.

Chuggington 1. Irány a sínpár! (2008)
DVD 2221
Rend.: Sarah Ball
Időtartam: 50 perc
Tart.: Kokó és az áramszünet; Wilson és az elefánt; Wilson meghibásodik;
Kokó és az alagút; Brúnó, csak lassan!
A fiatal mozdonyokra, élükön Wilsonnal, Kokóval és Brewsterrel, kalandok egész sora vár
Chuggington városában, melyek során nemcsak saját magukról, de a körülöttük levő világról is
sokat megtudnak. Miközben folyamatosan felfedezik az élet apró csodáit és számtalan
fantasztikus kalandot élnek át, megnő az önbizalmuk és megtanulják azt is, mik az alapvető
értékek abban a világban, amelyben élünk.

Chuggington 2. Wilson ósdi fagyigépe (2008)
DVD 2148
Rend.: Sarah Ball
Időtartam: 50 perc
Tart. még: Hodge és a mágnes; Kokó és a mókusok; Wilsont lemossák;
Majom kaland

Chuggington 4. Otthon, édes otthon (2008)
DVD 3022
Rend.: Sarah Ball
Időtartam: 50 perc
Tart. még: Pöfögő Pete túrája; Wilson és az utasok; Brúnó, az akcióhős;
Kokó és a kiskutya

Cincin lovag (2008)
Rend.: Sam Fall, Robert Stevenhagen
Időtartam: 89 perc

DVD 2744

Egyszer volt, hol nem volt … élt egyszer egy bátor és derék egérke mókásan nagy fülekkel, aki a
maga számára olyan életet álmodott, amilyet a lovagmesékben szoktak megénekelni.
Nagyravágyása miatt azonban száműzték otthonából és ekkor vette kezdetét Cincin fantasztikus
kalandja Roscuro-val, jószívű patkány barátjával, melynek során egy igazán nemes és lovagias
feladattal kerülnek szembe: meg kell menteniük Borsószem hercegnőt. Egy messzi-messzi
királyságban játszódik ez a varázslatos mese, mely a becsületesség és lovagiasság erényeit idézi
vissza és minden korosztály számára azt sugallja, nem biztos, hogy azok vagyunk, akinek elsőre
látszunk.

Clifford, a Nagy Piros Kutya 1. A legjobb barátom (2000)
Rend.: John Over
Időtartam: 80 perc
Tart. még: Különleges szállítmány; A kismadár

DVD 2593

Clifford nem tökéletes. Mindig a jóra törekszik ugyan, de sokszor csupa jó szándékból
elhibázza. Clifford minden epizódban tanul valami újat az életről, barátságról, szeretetről és
ezek a tanulságok a gyerekeknek is példát mutatnak! Mindenki szereti a világ legnagyobb,
legpirosabb és legszeretetreméltóbb kutyáját!

Clifford, a Nagy Piros Kutya 2. Az artisták (2000)
Rend.: John Over
Időtartam: 80 perc
Tart. még: Clifford és a paszuly; Az új barát

Coco (2017)
Rend.: Lee Unkrich, Adrian Molina
Időtartam: 105 perc (Disney DVD)

DVD 2594

DVD 5446, DVD 5447

A mexikói kisfiú, Miguel arról ábrándozik, hogy olyan híres gitáros lesz, mint egykor Ernesto de la
Cruz volt. A halottak napján ellopja példaképe hangszerét, de amikor megpendíti a húrokat,
láthatatlanná válik. A simlis csontváz, Hector társaságában nekivág a holtak világának, hogy
megkeresse a zenészlegendát.

Croodék (2013)
Rend.: Chris Sanders, Kirk DeMicco
Időtartam: 94 perc

DVD 5366

Az őstörténet legmókásabb családja, Croodék őrületes utazásra hívnak. Az ő birodalmuk
„legalább olyan különleges, mint az Így neveld a sárkányodat szemkápráztató világa volt”. A
családi barlang beomlik, Croodék kénytelenek felkerekedni, hogy új otthont keressenek – és
közben megdöbbentő felfedezéseket tesznek, fantasztikus lényekkel találkoznak, sőt, az ember
történetének
első
kamaszlánya
talán
még
szerelmes
is
lesz…

Csápi : az óceán hőse (2017)
Rend.: Julio Soto Gurpide
Időtartam: 88 perc

DVD 5271

Sok-sok évvel azután járunk, hogy az óceánok szintje megemelkedett, és az emberek elhagyták a
Földet. Három vízalatti jó barát, Csápi, a kalandvágyó kis polip, Evó, a tudálékos horgászhal és
Alíz, az izgága makréla vígan éldegél varázslatos otthonukban, míg egy baleset el nem elpusztítja
azt. A közösség vezetője, Kraken fontos küldetéssel bízza meg a triót: nekik kell új hazát találni
mindannyiuk számára. Csápiék neki is vágnak az ismeretlennek, és tengernyi kalandjuk során
rémisztő ellenségekre és kedves barátokra egyaránt szert tesznek, közben pedig olyan helyekre
is eljutnak, mint a víz borította New York, a Titanic roncsai vagy a jeges sarkvidék. De vajon
meglelik-e új otthonukat ebben a végeláthatatlan nagy óceánban?

A császár új ruhája (2005)
DVD 955
Rend.: Jorgen Lerdam
Időtartam: 130 perc (Hans Christian Andersen a nagy mesemondó)
Tart. még: A fenyőfa; A hóember; A professzor és a bolha; A repülő láda
Hans Christian Andersen a leghíresebb meseírók közé tartozik, csodás történetein generációk
nőttek fel. Andersen 30 éves korában kezdett bele a mesék írásába, és 27 év alatt 156 mesét
vetett papírra.

Csendes Éj
Időtartam: 79 perc

DVD 408

Egy kis szamár, Abib története elevenedik meg ebben a mesében. Akinek fontos szerep jutott
azemberiség egyik legszebb történetében, amely a kis Jézus születéséről szól. Mária és József
útrakelnek, hogy eljussanak Betlehembe. Arra azonban nem készültek fel, hogy az úton milyen
veszedelmek várnak rájuk. A kalandokban nem kis része van Abibnak és barátainak, akik mindent
megtesznek a vándorok kényelme és biztonsága érdekében. A kis család izgalmas út után
érkezik meg Betlehembe, ahol Mária életet ad a kis Jézusnak. De ez már egy másik történet
kezdete…

A csillag (2017)
Rend.: Timothy Reckart
Időtartam: 83 perc

DVD 5479

Bo, a kicsi, de bátor szamár meg van róla győződve, hogy többre hivatott, mint hogy egy kis
názáreti malomban robotoljon egész életében, ezért egy nap minden bátorságát összeszedve
megszökik és Ruth, a bájos birka, valamint Dávid, a vicces galamb társaságában egy ragyogó
csillagot követve nekivág élete nagy kalandjának. A csillag szívmelengető történet a Messiás
eljöveteléről, amelyet ezúttal egy csapat szeretnivaló, mókás állat szemszögéből élhetünk át.

A csillagszemű juhász (1978)
DVD 3490
Rend.: Jankovics Marcell
Időtartam: 124 perc (Magyar népmesék 4.)
Tart. még: Király Kis Miklós; Az égig érő fa; A csókaleányok; A két koma; A
királykisasszony jegyei; A két aranyhajú fiú; A rókaszemű menyecske; A bíró
okos leánya; Hamupipőke királyfi; Egyszemű, kétszemű, háromszemű; A rátóti
csikótojás; A pulikutya

Csingiling és a kalóztündér (2014)
Rend.: Peggy Holmes
Időtartam: 75 perc

DVD 4304

Íme Zarina, a Kalóztündér Pán Péter világából, egy újabb fergeteges kalanddal. A talpraesett és
nagyravágyó tündért, a tündérpor őrzőjét, elbűvöli a tündérpor és végtelen lehetőségei. Amikor
Zarinát merész ötletei bajba sodorják, elszökik Tündérzugból, majd csatlakozik a Koponya-szikla
cselszövő kalózaihoz, akik a kalózhajó kapitányává választják. Csingilingre és barátaira nagy
kaland vár, hogy megtalálják Zarinát és együtt keljenek pengeéles küzdelemre a csapatnyi
kalózzal, élükön egy James nevű hajóinassal, aki hamarosan Hook kapitányként lesz híres.

Csingiling és a nagy tündérmentés (2010)
Rend.: Bradley Raymond
Időtartam: 73 perc

DVD 3092

Évekkel azelőtt, hogy megismerkedett volna Wendyvel és az Elveszett fiúkkal, Csingiling
találkozott Lizzyvel, egy kislánnyal, aki eltökélten hitt a tündérpor erejében és a tündérek
varázslatos birodalmának létezésében. Egy nyáron, amikor a tündérek ellátogattak Anglia virágba
borult mezőire, a két, egymástól oly távoli világ először került közel egymáshoz. Csingiling
egészen szoros kapcsolatba került a kíváncsi gyermekkel, akinek már nagyon hiányzott egy igaz
barát. Amikor társai bátor mentőakciót indítanak Csingiling kiszabadítására, a kis tündér óriási
veszélyt vállalva nemcsak saját épségét, de az összes többi tündér jövőjét is kockára teszi.

Csingiling és a Soharém legendája (2014)
Rend.: Steve Loter
Időtartam: 73 perc

DVD 4402

Egy hatalmas lényről szól az az ősi legenda, amely felkelti Csingiling és jó barátja, az állattündér
Gida figyelmét. Gida pedig nem rest felrúgni a szabályokat, ha egy állat segítségre szorul. Ám ezt
a lényt nem látják szívesen Tündérlakban, és attól félve, hogy elpusztítja otthonaikat, a felderítő
tündérek elhatározzák, hogy fogságba ejtik a titokzatos kreatúrát. Gida úgy érzi, ezt nem
hagyhatja annyiban, és meggyőzi tündérbarátait, hogy mindent kockára téve segítsenek neki
megmenteni a Soharémet.

Csingiling és az elveszett kincs (2009)
Rend.: Klay Hall
Időtartam: 77 perc

DVD 2318

Tündérrév mágikus holdköve kezdi elveszíteni az erejét, így Csingiling kénytelen elhagyni
biztonságos otthonát, hogy új varázskövet keressen. Egy hű tündértárssal az oldalán ismeretlen
világokat jár be, veszélyes akadályokon jut túl, és sok mindent megtanul, amiről addig fogalma
sem volt. Még szerencse, hogy kalandos kirándulása során olyanokkal is találkozik, akik
barátságukkal és bölcsességükkel segítik őt.

Csingiling. A szárnyak titka (2012)
Rend.: Peggy Holmes, Bobs Gannaway
Időtartam: 71 perc

DVD 3622

Tündérrév lakói számára a Téli Erdő szigorúan tiltott terület. A mindig új kalandra éhező Csingiling
mégis átlépi a félelmetes határt. A kis tündér olyan titok nyomára bukkan, ami megváltoztatja az
egész életét. A fák között megismerkedik egy jégtündérrel, aki segíthet felfedni a szárnyak titkát.
A két tündér nagyon jól érzi magát együtt, és varázslatos kapcsolat alakul ki köztük. Egy
döbbenetes felfedezés azt is megmagyarázza, miért: ők nemcsak jó barátok, hanem… testvérek!
Amikor nagy baj közeleg, a két tündér összefog, hogy megmentsék otthonaikat – és kettejük előtt
nem lehet akadály!

Csipike, az óriás törpe (1984)
Rend.: Balogh Géza
Időtartam: 61 perc (MTV mesetár)

DVD 2949

„Csipike az erdőben élt. Akkora volt, mint a kisujjam, és gyöngyvirágot viselt a kalapján. Az
Óriásnagy Bükkfa odújában lakott, és mindenki szerette. Olyan kedves, szorgalmas törpét, mint ő,
nem látott még a világ.” – így kezdődik Fodor Sándor meséje az erdei manóról, aki csak
lassacskán érti meg, hogy nem körülötte forog a világ. Egy egész nemzedék nevelkedett Csipike,
Nyúl, Madár, Kukucsi és a többi erdőlakó tanulságos kalandjain a Rettenetes Réz Úrral, a
Góliátporral és más elképesztő furcsaságokkal.

Csipkerózsika (1959)
Rend.: David Irving
Időtartam: 72 perc (Walt Disney)

DVD 1639/1-2, DVD 4211

Charles Perrault meséjének főhőse a szépséges Auróra hercegnő, akit születésekor átokkal sújt
egy gonosz boszorkány: az átok szerint mielőtt nagykorú lesz a lány, egy mérgezett tű szúrása
végez majd vele! A mit sem sejtő hercegnő sorsát apja három jószívű tündérre bízza, akik
mindent elkövetnek, hogy ne teljesedjék be az átok, de hiába. A végzetet elkerülni még ők sem
tudják, csupán enyhíteni a gonosz boszorkány átkának hatását: amikor Auróra megszúrja magát,
nem hal meg, csak hosszú álomba szenderül, amelyből csak egy herceg szerelmes csókja
ébresztheti fel!

Csizmás a kandúr (2011)
Rend.: Chris Miller
Időtartam: 87 perc

DVD 3527

Jóval azelőtt, hogy találkozott volna Shrekkel, a legendás Csizmás, a kandúr kilenc életének
legnagyobb kalandjára vállalkozik. Puha Praclival, az enyveskezű cicalánnyal és a ravasz Tojás
Tóbiással, a törékeny cimborával az oldalán szembeszáll Jancsival és Juliskával - akiket
kőkemény rablóvá edzett az idő vasfoga - hogy ellopják a híres aranytojást tojó ludat.

Csizmás kandúr (1969)
Rend.: Kimio Yabuki
Időtartam: 80 perc

DVD 1273, DVD 3041

Pero, a kardforgató muskétás macska szökésben van! Főbenjáró bűnt követett el: egereket
mentett meg a biztos haláltól. Nyomába ered három ügyetlen rendőr macska. Menekülés közben
Pero rábukkan egy szegény sorsú fiúra, Pierre-re, akivel rosszul bánik két kapzsi és önző
testvére. Pero rábeszéli Pierre-t, hogy jöjjön vele. A páros közösen indul tovább, amikor hírt
kapnak a kastélyból: a király férjet keres a gyönyörű lányának, Rose hercegnőnek. Pierre enged
Pero unszolásának, hogy hercegnek adva ki magát, megpróbálja meghódítani a hercegnőt. A
gonosz Lucifer azonban keresztül húzza tervüket, amikor elrabolja Rose-t! Pero és Pierre útnak
indul Lucifer kastélyához, hogy megmentsék a szépséges hercegnőt.

Csizmás Kandúr a világ körül (1976)
Rend.: Hiroshi Shidara
Időtartam: 65 perc

DVD 3042

Csizmás kandúr felszolgálóként dolgozik egy étteremben, újdonsült barátjával, Taszilóval és a
bátor egerekkel. Egy vita alkalmával fogadást köt a dúsgazdag Röfi úrsággal, miszerint meglehet
kerülni a földet 80 nap alatt. Természetesen kandúrt a viszontagságos és akadályokkal teli
utazáson barátai, Tasziló és az egerek kísérik. Kandúrnak és kísérőinek nagyon vigyázniuk kell,
mert a gazdag és gonosz Röfi úr, mindent elkövet annak érdekében, hogy a fogadást elveszítsék.
De aki ismeri a délceg Csizmás Kandúrt, az tudja, hogy nem kell félteni, hisz találékonysága és
bátorsága határtalan.

Csocsó-sztori (2014)
Rend.: Juan José Campanella
Időtartam: 106 perc

DVD 4649

Amadeo egy kicsi faluban él, amit senki sem ismert. Napjait, gyerekkora óta a helyi társadalmi élet
központjában, egy kis vendéglőben töltötte, ahol féltve dédelgetett csocsó-asztalán való játék, és
titkos szerelme, Lara utáni vágyakozás tette ki a mindennapjait. Megszokott kis élete hirtelen
darabokra hullott, amikor a falubéli Ász, mint a világ legjobb labdarúgója visszatér, hogy egy
gyermekkori csocsóvereségéért elégtételt vegyen, nem csak Amadeón, hanem az egész
falucskán. Ász bosszúja kegyetlen. A falucska lerombolását a vendéglővel kezdi, azon belül is a
csocsó asztallal. Amadeo összeomlott világát siratja, amikor hirtelen valami varázslatos történik:
csocsóasztalának egyetlen általa megmentett játékosa, CséKá életre kel.

Csodabogarak. A rovarok magánélete 1. (2006)
DVD 1129
Rend.: Thomas Szabo
Időtartam: 70 perc
Tart.: A katica; Hangyák; Szerelmi történet; Darazsak; Hernyó pár;
Csigaálom; Hétalvó méhecske; Szélviharok; A galacsinhajtók csatája; Híd a
Zzzzz folyón; Hernyóálom; ZZZEPLIN; Katapult
Képzelj el egy filmet,amely egyesíti a legszebb természetfilmek képi világát a legviccesebb
rajzfilmek humorával. Csodabogarak.minden nap találkozunk velük,mégsem ismerjük őket.pedig
nekik is vannak álmaik,apró-cseprő problémáik,ellenségeik,szerelmük és főleg humoruk.
Merüljetek el ebben a csodálatos világban és ismerjétek meg a csodabogarak hétköznapjait.

Csodabogarak. A rovarok magánélete 2. (2006)
DVD 1130
Rend.: Thomas Szabo
Időtartam: 70 perc
Tart.: Konvoj; Csigaháztalan; Piknik; Csuklás; A hernyó aki látni akarta az
óceánt; Szitakötők; A barátság almája; Lusta hangya; Diótörők; Sosem esik
csak szakad; A galacsinhajtó bánata; A brazil kabóca; Saláta

Csodabogarak. A rovarok magánélete 3. (2006)
DVD 1131
Rend.: Thomas Szabo
Időtartam: 70 perc
Tart.: Rondaság; A hernyó és a patak; A gyávánál is gyávább; Szundikálás;
A tücsök dala; Katicák; Az utolsó vacsora; Totem; A városi hernyó; Az
állhatatos; A rózsaszín nyalóka; Zzz őrjárat; Az óriás camembert

Csodabogarak 2. évad. 1. Pókháló, mint trambulin (2011)
Rend.: Thomas Szabó, Helene Giraud
Időtartam: 60 perc

DVD 3514

Tart. még: Fedél nélkül; TV csata; Makacs pók; Szárnyas eset; Tücsök és a sport; Kolbászos
ragadozó; Tolvaj szarka; Éjszakai csatározás; Mikrohullámű sütő; Méhecske; A tücsök, aki nem
tudott ugrani; A hernyó és a karácsony; Borsó vacsorára
Valódi természeti háttérben apró kis animációs lények. Főhőseink élete vicces jelenetekben
mutatkozik meg: az incselkedő katica, a szorgosan hálót szövögető és türelmesen várakozó pók,
a mindig falánk kis hernyók, vagy éppen az álmodozó csiga erőt próbáló ténykedéseit ismerhetjük
meg. Különös világot láthatunk, mókás történetekbe csomagolva. Kicsiknek és nagyoknak
egyaránt szórakoztató.

Csodabogarak 2. évad. 2. Repülő bombázó (2011)
DVD 3515
Rend.: Thomas Szabó, Helene Giraud
Időtartam: 60 perc
Tart. még: Küldetés: BBQ; Nevetséges flótás; A rágógumi futam; Valentin
nap; Akrobaták; A medúza kalapja; A zöldségeskert; Csokoládé vadászat;
Magányosan; Repülő bombázó; Ragasztó; Ágyúgolyó futam; Borsó a kézben;
Rosszabb, mint...; A komisz háló; Az őrült légy

Csodabogarak. Az elveszett hangyák völgye (2013)
Rend.: Thomas Szabo, Hélene Giraud
Időtartam: 85 perc

DVD 4212

Egy békés tisztáson egy hirtelen félbeszakadt piknik maradékai harcot szítanak két hangyafaj
között. A csata tétje nem más, mint a felbecsülhetetlen értékű cukros doboz. Egy katica véletlenül
a hangya csata közepén találja magát. Összebarátkozik Mandible-lel, a fekete hangyák egyikével,
és segít neki megmenteni a fekete hangyák otthonát a vörös hangyák támadóitól, akiknek
ostromát a félelmet nem ismerő Butor vezeti.

Daliás idők (1984)
DVD 3810
Rend.: Gémes József
Közreműködik: Szabó Gyula. Időtartam: 80 perc (Magyar filmtörténeti sorozat;
46.)
Gémes József „lovagregénye”, az Arany János Toldi-trilógiája ihlette festményanimáció sok
tekintetben egyedülálló volt a világon. Ez volt az első egész estés festményfilm, amelyhez a
látvány megalkotói több tízezer olajfestményt készítettek, melyekben leginkább a XIX. század
végének romantikus naturalizmusa, színkultúrája, Paál László, Madarász Viktor, Mednyánszky
László és Fényes Adolf világa érhető tetten

Danny and Daddy 1. (2002)
Időtartam: 50 perc

DVD 321

Danny egy szeretetre méltó kisfiú, aki imád rajzolni. Apukája feladata csupán annyi, hogy
kitalálják, mire gondol Danny rajzolgatás közben. Minden epizód egy különálló, zseniálisan kreatív
rajz, amely megmozgatja a 2-5 éves gyerekek fantáziáját. A lemezen található könnyen
befogadható, 17 részes 3 perces különálló epizódokból felépített történet világszerte rendkívüli
népszerűségre tett szert a gyerekek és a felnőttek körében egyaránt.

Derült égből fasírt (2009)
Rend.: Phil Lord, Christopher Miller
Időtartam: 86 perc

DVD 2793

Az élet feleannyit sem ér néhány jó falat nélkül. Flint gyerekkora óta feltalálónak készül és
kalandra éhezik. És mert a kis szigeten, ahol felcseperedik, többnyire unalmas halacskákból áll a
menü, elhatározza, hogy olyan gépet készít, amely az esőt is ínycsiklandozó fogásokká
változtatja. Az első próba a hamburgerzápor és makarónizivatar még jól sikerül, de a találmány
sajnos nem tökéletes, és igen nehéz irányítani: a környéket hamarosan elönti a puding-áradás, a
forgalmat ketchup-tornádó nehezíti, és a környéken népbetegséggé válik a gyomorrontás.

Derült égből fasírt 2. A második fogás (2013)
Rend.: Cody Cameron, Kris Pearn
Időtartam: 91 perc

DVD 5448

A második fogásban visszatér az első rész összes kedvelt szereplője. A főhős természetesen
ismét a bogaras, de jószándékú feltaláló, Flint Lockwood, valamint hű szerelme a tévés
időjáráslány, de terítékre kerül Flint morc atyja, valamint egy újabb beszélő majom. A gép nem
adja fel, és új tervet főz ki. Ezúttal ételekből készít állatokat. Flint és kalandvágyó barátai ezt nem
tudják megemészteni, és elutaznak abba a dzsungelbe, ahol a zabállatok vadulnak.

Dínó (2000)
Rend.: Ralph Zondag, Eric Leighton
Időtartam: 79 perc

DVD 4163

Sok millió évvel azelőtt, hogy az ember megjelent volna a Földön, titokzatos dzsungelek és
különös lények népesítették be a világot. Néhány apró és játékos lemúr elhagyott
dinoszaurusztojásra talál: amikor egy kis dínó kel ki belőle, örökbe fogadja és fölneveli az
újszülöttet. A lemúr szülők fiukként szeretik az idegent – még akkor is, amikor a kamaszodó
Aladár százszor nagyobb és ezerszer nehezebb, mint mostohái. Ám közös boldogságuknak
váratlan katasztrófa vet véget: nem messze lakóhelyüktől hatalmas meteor csapódik a tengerbe,
eddigi paradicsomuk pedig kiégett, kietlen kősivataggá válik. A lemúroknak és Aladárnak
menekülnie kell.

Dino kaland (2012)
Rend.: Yoon S. Choi, John Kafka
Időtartam: 82 perc

DVD 4459

Három jó barát a játék hevében aktivál egy időgépet, ami visszaröpíti őket a dinoszauruszok
korába. A tojás formájú időkapszulából kilépve egy T-Rex-szel találják szembe magukat. Az
őslény megvan róla győződve, hogy a három gyerek az ő kicsinye, ezért mindent elkövet, hogy
megvédje
őket
a
rájuk
leselkedő
többi
dínótól.

Dínó tesó (2015)
Rend.: Peter Sohn
Időtartam: 90 perc

DVD 4746, DVD 4764

Vajon mi lett volna, ha az az aszteroida, amely mindörökre megváltoztatta az életet a Földön,
valójában elkerülte volna a bolygónkat, és a dinoszauruszok soha nem haltak volna ki? Óriási
kalandra indulhatunk ebben a sajátos világban, melyben Arlo, az apatoszaurusz szokatlan barátra
talál Pötty, az embergyermek személyében, és miközben ketten együtt bejárják a nagy és
titokzatos pusztaságot, Arlo megtanulja legyőzni a félelmeit, és rájön, hogy mire képes valójában.

Dinoszauruszok – a Föld urai (2013)
Rend.: Barry Cook, Neil Nightingale
Időtartam: 84 perc

DVD 4020

Az egész család együtt vághat neki ennek a különleges, nagy kalandnak, mely a történelem előtti
időkbe vezet. Akkoriban még a dínók voltak a föld urai. Pacsi, a pachyrhinosaurus-csorda
legkisebb kölyke élete váratlan fordulatot vesz. Legjobb haverja, egy nagyszájú ősmadár
társaságában küzdi magát keresztül számtalan akadályon, mely – ha minden jól megy – a
boldogságig vezet. Ám út közben néhány rettenetes ellenség is les rá. Sok vidámság, izgalom és
különleges,
szemkápráztató
látvány
várja
e
film
nézőit!

Dinotópia – Küldetés a Rubin napkőért (2008)
Rend.: Davis Doi
Időtartam: 75 perc

DVD 1908

26, a népszerű minisorozat szeretnivaló fiatal dinoszaurusza alakítja a főszerepet ebben az egész
estés rajzfilmben, amely egy olyan szigeten játszódik, ahol emberek és dinók egymás mellett
élnek. Kex, a 12 éves árva kisfiú egy tengerjáró hajó mentőcsónakjában rejtőzik el, remélve, hogy
világot láthat. De egy viharban elszabadul a csónak, így hirtelen Dinotópiában találja magát a
dinólány, 26 társaságában. Barátságot kötnek, ám hamarosan szörnyű veszéllyel kell
szembenézniük: a gonosz Ogthar kiszabadul kőbörtönéből és visszaszerzi a Rubin napkövet,
amelynek sötét ereje veszélyt jelent egész Dinotópia számára

Doboztrollok (2014)
Rend.: Graham Annable, Anthony Stacchi
Időtartam: 92 perc

DVD 4469

Sajthida bájos, macskaköves utcácskák alatt laknak a Doboztrollok, ezek az undok szörnyek, akik
éjszaka előmásznak a csatornákból, és ellopják a gyerekeiket és a sajtjaikat. Legalább is így tartja
a legenda, amiben az itteniek mindig is hittek. A valóságban a Doboztrollok különc és imádnivaló
csodabogarak földalatti barlangokban élő közössége, akik újrahasznosított kartondobozokat
hordanak. A Doboztrollok születése óta úgy nevelik Tojást, az árva fiút, mintha közéjük tartozó
kukabúvár és szemétgyűjtögető lenne. Amikor a Doboztrollokat célba veszi egy gonosz féregirtó,,
Tojásnak fel kell merészkednie a felszínre, hogy ott egy talpraesett kislány segítségével
megpróbálja megmenteni nemcsak különleges családját, hanem a városka lakóit is.

Don Quixote szamarancsa (2007)
Rend.: Jose Pozo
Időtartam: 90 perc

DVD 2922

Ugyan mire ment volna Don Quijote, ha nincs mellette Sancho Panza a hűséges szolgáló? És bár
mindenki emlékszik Rocinante, a lovag nagyszerű paripájának nevére – hű barátja Rucio, a
szamár támogatása nélkül vajmi kevésre vitte volna. Természetesen a lovagi eszmények és
nemes célok változatlanok: Don Quijote A Hold Lovagjával küzd meg Dulcinea kegyeiért, míg
Rucio sem tágít: Ő is szeretne paripa lenni!

Dóra 1. (2008-2011)
DVD 4601/1
Rend.: George Chialtas [et al.]
Időtatrtam: 65 perc
Tart.: Dóra és a pegazusos kaland ; Boldok születésnapot, szuper baba ; A
hajas kaland
Dóra és barátai minden epizódban új kalandokra indulnak. A térkép segítségével kijelölik az
útvonalat és a főbb állomásokat, amelyeken különböző akadályokkal kell megküzdeniük vagy
más-más problémát kell megoldaniuk. Készen állsz, hogy Te is segíts nekik? Akkor rajta!

Dóra 2. (2008-2011)
DVD 4601/2
Rend.: George Chialtas [et al.]
Időtatrtam: 65 perc
Tart.: Dóra és Csizi hazamegy ; A zsémbes, vén troll megnősül ; Halloween
parádé

Dóra 3. (2008-2011)
DVD 4601/3
Rend.: George Chialtas [et al.]
Időtatrtam: 65 perc
Tart.: !Vacaciones! ; A nagy Vörös Csirke varázspálcája ; Dóra a trollok
földjén

Dóra 4. (2008-2011)
DVD 4601/4
Rend.: George Chialtas [et al.]
Időtatrtam: 65 perc
Tart.: Dóra tánc show ; Dóra kalandjai az Elvarázsolt erdőben 1. Az
Unikornis király meséje ; Dóra kalandjai az Elvarázsolt erdőben 2. Atlantis tika

Dóra 5. (2008-2011)
DVD 4601/5
Rend.: George Chialtas [et al.]
Időtatrtam: 65 perc
Tart.: Vadászat a kalózok kincsére ; Dóra megmenti Unicornio királyt

Dóra 6. (2008-2011)
DVD 4601/6
Rend.: George Chialtas [et al.]
Időtatrtam: 65 perc
Tart.: Kutyák a játszótérre ; Dóra megmenti a Három Királyok napját ;
Szuperbébik

Dóra, a felfedező – buli van! (2000)
Rend.: Gary Conrad [et al.]
Időtartam: 96 perc
Tart.: Meglepetés!; A béka; Pabló furulyája; Ragasztószalag

DVD 3326

Készülj a vidám ünneplésre Dórával és Csizivel! Segíts Dórának, hogy elvigye Csizit egy szuper
meglepetés buliba, Pablo-nak, hogy megszólaljon a varázsfurulyája, El Coqui-nak, az éneklő
békának, és még másoknak is!

Dóra, a felfedező – Kalandra fel! (2001)
DVD 3412
Rend.: Gary Conrad [et al.]
Időtartam: 120 perc
Tart.: Dóra megmenti a herceget; A Nagy-folyó; A Kincses-sziget; Szeretlek;
A nagymama háza
Te is felfedező vagy? Akkor kalandra fel! Tarts Dórával ebben az öt izgalmas kalandban!
Gyerünk!

Dörmögőék kalandjai I-XIII. (1993-1998)
DVD 130
Rend.: Kovács Kati
Időtartam: 154 perc (MTV mesetár)
Tart.: A vásározók; A labdaművészek; Dinnyeverseny; A madárboltosok;
Cirkusz a kertben; Az ajándékozók; A vendéglátók; A madárijesztő; Az
ezermesterkedők; A homokvár; A cukrászkodók; A gyűjtögetők; A farsangolók
Gyárfás Endre meséjénke bábfilmes feldolgozása.

Dörmögőék legújabb kalandjai XXVII-XXXIX. (1997)
DVD 2478
Rend.: Kovács Kati
Időtartam: 107 perc
Tart.: A maskarások; A nyuszipótlók; A léggömbözők; A civakodók; A rossz
szomszédok; A vízkutatók; A madárfestők; A falatozó fogyózók; Az erdőjárók;
A bábozók; A divatozók; A tréfacsinálók; A hóbarátok
A Dörmögő família legifjabb tagjai, három pajkos medvebocs – Bori, Berci és Marci – további
mulatságos, némelykor tanulságos kalandokba keveredik.

Dörmögőék újabb kalandjai XIII-XXVI. (1987)
DVD 396
Rend.: Kovács Kati
Időtartam: 122 perc (MTV mesetár)
Tart.: A Tojásfestők; A hírdetők; A vendégfogadók; A zenebonálók; A
versengők; A gyurmázgatók; Az arcképfestők; Az akadályelhárítók; A
hatosfogat; A töktermelők; A bevásárlók; A kirándulók; A hóemberépítők
Gyárfás Endre meséjénke bábfilmes feldolgozása.

Dr. Plüssi. Indul a vizit (2013)
Rend.: Virgien Norton, Maria Estrada
Időtartam: 115 perc

DVD 3870

A gyógyítás is lehet jó mulatság!. A kis doki és hű barátai, az imádni való játékszerek valamennyi
arcocskára mosolyt varázsolnak. Kacagj velünk, amikor Dr. Plüssi Gusztáv, az alligátor
„széthullitisz”-ét gyógyítja! Sajátítsd el Zéró Csillagkapitánnyal a biztonságos űrutazás csínjátbínját! Helyes táplálkozás, elegendő pihenés és egy gondos orvos – ennyi kell csak egy igazán
bájos és üdítő programhoz. Zene, humor és sok-sok meglepetés vár ránk az öt mókás kaland
során, amelyekből megtudhatjuk, hogyan maradhatunk egészségesek, valamint azt is, hogy a
barátságnál és az ölelésnél nincs jobb orvosság.

Dr. Plüssi. Mindig jól jön egy kis ölelés (2013)
Rend.: Virgien Norton, Maria Estrada
Időtartam: 115 perc

DVD 3987

Ha a kedvenc játékaid gyógyításra szorulnak, a város legjobb játékdoktora, Dr. Plüssi segítségére
és ölelésére bizton számíthatsz! Tarts a dokival, Barival, Sárkival és a többiekkel két órányi zenés
mulatságra! Pancsolj együtt Csinivel, a nemes lovaggal, hogy ragacsos-maszatos páncélja újra
fényesen csillogjon egy szuperhabos fürdő után; ugrabugrálj Kikóval, a doki új japán harci
játékával; piruettezz Bella Balerinával, a táncoló babával, és még sorolhatnánk! Ne feledd, az
orvosság
mellé
Mindig
jól
jön
egy
kis
ölelés!

Dragonlance. Az őszi alkony sárkányai (2007)
Rend.: Will Meugniot
Időtartam: 91 perc

DVD 1201

Háromszáz évnyi béke után Krynn népét ismét veszedelem fenyegeti. Egy gonosz istennő,
Takhisis és sárkányokból álló hadserege uralma alá akarja hajtani a földet. Egy maroknyi hősise
csapaton múlik a világuk megmentése. Vajon sikerül a varázsló Raistlinnek, a papnő
Aranyholdnak, a félelf Tanisnak és barátaiknak megakadályozni a pusztítást?

Dumbo (1941)
Rend.: Ben Sharpsteen
Időtartam: 62 perc (Disney DVD)

DVD 4164

Dumbó egy hatalmas fülű, csöppnyi elefánt. A cirkuszi állatsereglet tagjai mind bántják és
gúnyolják szegényt, egyedül Timothy, a jókedvű kisegér barátkozik vele. A porondon nem könnyű
sikert aratni, különösen egy lepedőnyi cipelő csöppnyi elefántnak. Számtalan kudarc után Timothy
vakmerő tervet eszel ki: Dumbó lesz a világ első repülő elefántbébije!

A dzsungel könyve (1967)
Rend.: Wolfgang Reitherman
Időtartam: 76 perc (Walt Disney)

DVD 1894/1-2, DVD 3787

Mauglit, a dzsungelben hagyott emberkölyköt farkasok nevelik fel. Amikor felcseperedik, Bagira, a
bölcs párduc azt tanácsolja neki, költözzön a hasonszőrűek közé, vagyis az emberek falujába.
Maugli azonban ezzel nem ért egyet, ezért inkább menekül, és ezzel vidám kalandok egész sora
veszi kezdetét. Útja során találkozik a majmok laza királyával, Kával, a hipnózis mesterével,
Baluval, aki az embergyereket a az élet törvényeire és az igaz barátságra tanítja.

A dzsungel könyve 2. (2003)
Rend.: Steve Trenbirth
Időtartam: 69 perc (Walt Disney)

DVD 1184, DVD 3788

Maugli már a faluban él nevelőszüleivel és Shantival, bájos mostohatestvérével. Nem hajlandó
megtanulni a házirendet, képtelen kiverni a fejéből a Baluval töltött víg és szabad erdei napokat.
Balu is arra vágyik, hogy viszontlássa nevelt fiát. Maugli vissza is tér a dzsungelbe, hogy együtt
mulasson rég nem látott barátaival. A baj csak az, hogy Sír Kán, a tigris sem felejt könnyen:
bosszút szeretne állni egy régi megaláztatásért. Ha Maugli szembe akar szállni vele, akkor régi
barátai mellett szüksége van az új családjára is.

Dzsungel mentőakció (2017)
Rend.: David Alaux
Időtartam: 92 perc

DVD 5484

A dzsungelben békesség honol, mióta Maurice, a hatalmas tigris harcos és kis csapata tartja fenn
a rendet... a nyugalomnak azonban vége szakad, amikor felbukkan legveszedelmesebb
ellenfelük, Igor, akinek egyetlen célja van csupán a világon: megsemmisíteni a dzsungelt. Hogy a
gonosz koalát megállítsák, a mini állatsereg egyesíti minden tudását és erejét, és segítségül
hívják
a
dzsungel
legendás
védelmezőit,
a
Bajnokokat
is.

Egér és oroszlán (1955-1971)
DVD 3661
Rend.: Macskássy Gyula
Időtartam: 92 perc (Macskássy Gyula rajzfilmek; 2.)
Tart.: Mesék – Okos lány ; Egér és oroszlán ; A telhetetlen méhecske ;
Uhuka, aki egész nap a tévét nézte ; Egyedi filmek – Ez nálunk lehetetlen ; Tíz
deka halhatatlanság ; Kis ember, nagy város ; Öreg és fiatal ; Egypercesek –
Az öngyilkos ; A jóember ; A segítség ; Siker ; Kiváncsiság ; A rács ; Fegyver ;
Szobor ; Az öreg
Macskássy Gyula születésének 100. évfordulójára a MaNDA gondozásában jelenik meg a
rendező mesefilmjeit és más animációs filmjeit bemutató sorozat.

Egérmese (1986)
Rend.: Don Bluth
Időtartam: 77 perc
Fievel, a kis egérfiú nagy kalandját meséli el, a film,
XIX. század kellős közepén, hogy új életet kezdjen
macskák üldözésétől. A viharos tengeri utazás
szerencsésen partot ér New York kikötőjében, ahol
világban megkeresse a családját.

DVD 2629/1

aki szüleivel útnak indul Oroszországból a
Amerikában, és örökre megszabaduljon a
közben Fievel a tengerbe pottyan, de
nekivág, hogy a számára néha ijesztő új

Egérmese 2. Egérkék a Vadnyugaton (1991)
Rend.: Phil Nibbelink, Simon Wells
Időtartam: 72 perc

DVD 2629/2

Fievel a Vadnyugatról álmodozik és arról, hogy példaképe, Wylie Burp, a híres seriff nyomdokaiba
léphet. A gonosz Karmanyúz a Vadnyugatra csábítja Fievelt, de ördögi tervei vannak: egyetlen
célja egy kiadós egérburgert készíteni a macskáknak, amint felépült a vadnyugati városka.
Szerencsére Fievelnek jó barátai vannak, Tigris, a macska és Wylie Burp, a seriff. Az ő
segítségükkel veszi fel a harcot Karmanyúz és bandája ellen.

Egon és Dönci – Mindenütt jó, de legjobb otthon! (2007)
Rend.: Magyar Dániel, Magyar Ádám
Időtartam: 72 perc

DVD 1071

Egy távoli csillag aprócska bolygójának lakója Egon, a kissé szórakozott amatőr űrkutató, akinek
kétbalkezes, minden lében kanál társa Dönci, egy kissé túltáplált macskaforma lény. Egy napon
ismeretlen eredetű tárgy zuhan le a lakhelyük közelében az emberiség üzenetével. Egon
elhatározza, hogy felveszi a kapcsolatot a magáról hírt adó civilizációval. Azonnal nekilát a
munkának, a fészerében űrhajót épít az űrkalandhoz.

Egy bogár élete (1998)
Rend.: John Lasseter
Időtartam: 91 perc (Disney DVD)

DVD 4846

A hangyák parányi világában, ahol minden levél alatt kaland vár, minden szép és jó lenne, ha
gonosz sáskák nem lennének, akik évről évre megdézsmálják a szorgalmas hangyák
élelemtartalékát. Fürge, a bolondos feltaláló azonban nem az a hangya, aki ebbe belenyugszik.
Felkerekedik hát, hogy segítséget hozzon a szigeten túli világból a hangyanép számára.
Hamarosan találkozik is egy rettenthetetlennek tűnő csapattal, akik örömmel tartanak vele a
hangyák földjére. Igaz, fogalmuk sincs róla, mire vállalkoznak. Ők ugyanis csupán egyszerű
bohócok és artisták, akiket épp most dobtak ki egy másodosztályú bolhacirkuszból.

Egy troll New Yorkban (1994)
Rend.: Don Bluth, Gary Goldman
Időtartam: 76 perc (Hollywood movie classics)

DVD 3361

Létezik egy fejedelemség, ahol a királynő parancsára mindenkinek gonoszul kell viselkednie és
minden alattvalónak tilos virágot nevelni. Ez a szörnyű hely a Trollok Birodalma. Egy Stanley nevű
kis troll titokban mégis kertészkedik. Büntetésből egy olyan városba száműzik, amely még a
trollokénál is „trollosabb”: a világ legridegebb és legbarátságtalanabb kőrengetegébe, New Yorkba. Stanley azonban a betontenger közepén rálel a Central Park árnyas ligeteire, ahol kitűnően
érzi magát a sok virág és madár közt. Hamarosan társai is akadnak: Gus és Rosie, két gyerek. A
három kis barát sok kalandot él át együtt és közben megtanulják: mindannyian felelősek vagyunk
azért, hogy világunk tiszta és zöld maradjon és ne váljon élhetetlen kőtengerré.

Egyesült állatok. Kaland Afrikában (2010)
Rend.: Reinhard Klooss, Holger Tappe
Időtartam: 89 perc

DVD 3718

Az afrikai szavannán az állatokat egyetlen kérdés foglalkoztatja: miért nem érkezik meg a víz a
távoli hegyekből, ahogy minden évben szokott? A bátor szurikáta, Billy és legjobb cimborája, a
jámbor oroszlán, Socrates úgy döntenek, utánajárnak a dolognak. Útközben találkoznak a gall
kakassal, Charlesszal és szedett-vedett csapatával: egy jegesmedve hölggyel, egy kenguruval,
egy tasmán ördöggel és két galapagosi teknőssel. Természetesen az ember már ide is
betolakodott: az itt épült luxusüdülő vezetője, Smith hatalmas gátat emeltetett, hogy minden vizet
saját létesítményéhez vezessen. Az állatok felháborodásukban konferenciát szerveznek, hogy
visszavágjanak az embernek. És ha hív a természet, akkor bizony menni kell!

Egyszer volt, hol nem volt … a világűr 1. (1981)

DVD 2595

Rend.: Albert Barille
Időtartam: 90 perc
Tart.: Az Omega bolygó; Sárkánygyíkok bolygója; A Zöld bolygó
A sorozat tudományos-fantasztikus történeteken keresztül mutatja be a csillagrendszer rejtelmeit.
26 epizódon keresztül kísérhetjük figyelemmel a már jól ismert szereplőket – Peti, Janina, Metro
és barátaikat – a kezdeti kalandoktól a filozófikus és titokzatos végkifejletig.

Egyszer volt, hol nem volt … a világűr 2. (1981)
Rend.: Albert Barille
Időtartam: 90 perc
Tart.: Űrhajótörés; Ősemberek bolygója; Robotlázadás

DVD 2596

Egyszer volt, hol nem volt … a világűr 3. (1981)
DVD 2619
Rend.: Albert Barille
Időtartam: 90 perc
Tart.: Mítoszok bolygója; A hosszú utazás; A Cassiopeia fogságában

Egyszer volt, hol nem volt … a világűr 4. (1981)
Rend.: Albert Barille
Időtartam: 90 perc
Tart.: Robbanás a világűrben; Robinsonok az űrben; Óriások

DVD 2620

Egyszer volt, hol nem volt … a világűr 5. (1981)
Rend.: Albert Barille
Időtartam: 90 perc
Tart.: Az Inkák; A dinoszauruszok földjén; A Szaturnusz gyűrűi

DVD 3023

Egyszer volt, hol nem volt … a világűr 7. (1981)
DVD 2864
Rend.: Albert Barille
Időtartam: 90 perc
Tart.: Zűr az űrhajón; Párbajok párbaja; Emberszabású robotok; A Vad
bolygó fogságában

Egyszer volt, hol nem volt … a világűr 8. (1981)
DVD 2865
Rend.: Albert Barille
Időtartam: 90 perc
Tart.: Támadás a palota ellen; A nagy computerfőnök; Titánok harca; A
világűr végtelen

El Cid – A legenda (2003)
Rend.: Josep Poso
Időtartam: 80 perc

DVD 428

Rodrigónak minden adottsága megvan ahhoz, hogy igazi hős legyen: bátor, jóképű, és jó humorú
fiatalember, reményteli jövővel. Egy kasztíliai nemes fiaként jó barátságban van Fernando király
elsőszülött fiával, és mély szerelemben Gimenával, Gormaz hercegének lányával. A királyi
udvarban azonban van néhány bajkeverő, akik sem Rodrigo barátságát, sem szerelmét nem
nézik jó szemmel. Amikor árulás következtében a király és fia meghal, Rodrigónak is el kell
hagynia az udvart az áruló és féltékeny cselszövők mesterkedéseinek köszönhetően. Amikor az új
király országát a mór hódítók megtámadják, a száműzött Rodrigo néhány jó barát segítségével
harcba megy az ellenség ellen, hogy szeretett hazáját megvédje.

Az elátkozott kastély (2009)
DVD 2479
Rend.: Horváth Mária [et al.]
Mesemondó: Szabó Gyula. Időtartam: 87 perc (Magyar népmesék válogatás)
Tart. még: Az aranyszőrű bárány; A csillagszemű juhász; A kékfestőinas; A
királykisasszony cipője; A mindent járó malmocska; Fából faragott Péter;
Kacor király; Az aranybornyú; Köcsögkirály; Marci és az elátkozott királylány

Éliás a kis mentőhajó (2017)
Rend.: Simen Alsvik, William Ashurst
Időtartam: 71 perc

DVD 5624

Miután egy nagy viharban sikeres mentőakciót hajt végre, Éliás, a kis mentőhajó lesz a nap hőse.
Örömmel fogadja a Nagy Kikötő meghívását, és már alig várja, hogy újabb akciókban vegyen
részt. Ehhez azonban hátra kell hagyni régi barátait, akik segítsége nélkül nem kaphatja el az
illegális kikötői bányászokat.

Előttünk a vízözön (2007)
Rend. Juan Pablo Buscarini
Időtartam: 85 perc

DVD 1827

Egy nap, látva, hogy az emberek közt eluralkodott a gonoszság, Isten úgy dönt, egy árvízzel
mindent eltöröl a Föld színéről. Ám, hogy biztosítsa az élet fennmaradását, megbízza Noét, hogy
építsen bárkát, mellyel minden élő fajból egy hímet és egy nőstényt kimenekít, hogy majd újból
benépesíthessék a világot. Noé levelet küld hát minden állatfajnak, hogy csatlakozzanak hozzá,
és az árvíz beálltával mind vízre szállnak a végtelen tengeren. A bárkán való együttélés azonban
nem megy zökkenőmentesen: kiderül, hogy rengeteg kaland vár a népes kompániára, míg útjuk
végére érnek.

Elsüllyedt világok 1. (1985)
Rend.: Michel Gauthier
Időtartam: 90 perc
Tart.: Árkádia városa; Jégvilág; Gyerekek és egerek

DVD 2597

A nagy világrengés Árkádiát a föld alá temette, azóta a lakói ott élnek. Múltjukat elfelejtették.
Egyszer napjuk, a Shagma beteg lett. Árkádia gyermekei a múzeumban felfedeztek a múltjukról
néhány adatot, a Shagma meggyógyítássára azonban nem találtak megoldást. Ekkor
megalkották, majd a föld felszíne felé küldték követüket: Árkánát. A kis csapatnak –
Spartakusnak, Árkánának, Bobnak és Rebekának – kalandjaik során rengeteg izgalmas és nehéz
feladatot kell elvégezniük. Ráadásul állandó veszélyként leselkednek rájuk a kalózok: Maxigáz,
Agyalap, Zsebpiszok és Popócici.

Elsüllyedt világok 2. (1985)
DVD 2598
Rend.: Michel Gauthier
Időtartam: 90 perc
Tart.: Árkádia 1001 órája; A nagy háború; Az eszkimók szent jelvénye

Elsüllyedt világok 3. (1985)
DVD 2621
Rend.: Michel Gauthier
Időtartam: 90 perc
Tart.: Az élő kristály; Rebeka, a tó kalóza; A csillagok gyógyítója

Elsüllyedt világok 4. (1985)
Rend.: Michel Gauthier
Időtartam: 90 perc
Tart.: Nyaraló kalózok; Doktor Teszt; A kalózegyezmény

DVD 2622

Elsüllyedt világok 5. (1985)
DVD 2942
Rend.: Michel Gauthier
Időtartam: 90 perc
Tart.: Shag Shag megbolondul; A csodák udvara; Tada és a szent jelvények

Elsüllyedt világok 6. (1985)
DVD 2943
Rend.: Michel Gauthier
Időtartam: 90 perc
Tart.: Bárkár játékosai; Démoszthenész, avagy D. D.; A démon cölöpfalui

Elsüllyedt világok 7. (1985)
DVD 2866
Rend.: Michel Gauthier
Időtartam: 120 perc
Tart.: Az eltűnt idő rabjai; Qin császár és a 8. birodalom; Góg és magóg; A
magógok törvénye

Elsüllyedt világok 8. (1985)
Rend.: Michel Gauthier
Időtartam: 120 perc
Tart.: Thot; A doboló ember; Árkáná szíve; A sárgaréz titka

DVD 2867

Az elveszett kristály nyomában (2004)
Rend.: Lenard F. Krawinkel, Holger Tappe
Időtartam: 88 perc

DVD 1987

Gaya földjén a napenergiát a Dalamit kristály biztosítja. Itt él Boo, a zseniális feltaláló és barátja
Zino. A két szamárfülű legény ősi ellenségei a Snurkok, a szintén Gayán élő bajkeverők. Amikor
egy gonosz professzor ellopja a kristályt, megszűnik a Gayát eltartó energiaforrás. Boo és Zino
útra kel, hogy visszaszerezze a Dalamitot. Nem is sejtik, hogy az útjuk milyen váratlan fordulatot
vesz majd, elrepítve őket egy különös világba, ami óriásokkal, hatalmas patkányokkal és égigérő
házakkal van tele.

Elvitte a víz (2006)
Rend.: David Bowers, Sam Feel
Időtartam: 81 perc

DVD 505

Roddy tagadhatatlanul előkelő társasági egér, aki a házi kedvencek édes életét éli egy
kensingtoni luxuslakásban. Amikor egy Sid nevű csatornapatkányt köp ki a lefolyó, eltüntetése
közben – sajnos – 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:

Az emoji-film (2017)
Rend.: Tony Leondis
Időtartam: 83 perc

DVD 5330

Gondoltad volna, hogy az okostelefonodban egy titkos világ bújik meg? Ott található Textopolis
nyüzsgő városa, ahol az összes kedvenc emojid él, köztük Gene is, aki a többiekkel ellentétben
képtelen egyetlen hangulatba ragadva élni és folyton változatos grimaszokban tör ki. Mindenáron
szeretne ő is „normális” lenni, amiban barátai, a kéz-séges Pacsi és Fricska, a hekker is
támogatják, ezért hárman indulnak útnak, hogy egy tenyérben elférő, mégis hatalmas kaland
során, mókás és veszélyes alkalmazásokon átvágva ráleljenek a kódra, ami megjavítja Gene-t,
még
mielőtt
bekövetkezne
az
app-okalipszis.

Énekelj! (2016)
Rend.: Garth Jennings
Időtartam: 104 perc

DVD 5197

Buster Moon, a csőd szélén álló színigazgató koala utolsó esélyként megrendezi a világ
legnagyobb énekversenyét. Öt jelentkező emelkedik ki a többiek közül: egy egér, akinek a hangja
és a modora is simulékony; egy félénk tini elefánt, akinek hatalmas a lámpaláza; egy túlhajszolt
anya, aki 25 kismalacot gondoz; egy ifjú gengszter gorilla, aki szakítani akar a kétes családi
múlttal; és egy punk-rock tarajos sül, aki arrogáns pasiját igyekszik lerázni magáról. Mind az öten
abban a reményben érkeznek Buster színpadára, hogy meg tudják változtatni addigi életüket...

Az erdő kapitánya (1990)
Rend.: Dargay Attila
Időtartam: 70 perc

DVD 1477, DVD 5462

Elöljáróban le kell szögezni, hogy a rendőrök élete nem fenékig tejfel. Különösen nem abban a
városban, ahol maga a nagy Zéró ütötte fel a tanyáját. Ő a bűnözők koronázatlan királya, akit már
réges-rég rács mögött szeretne látni a Kapitány. Zéró az évszázad bulijára készül, amelynek
célpontja a Kerek Erdő és annak lakói. Azt eszelte ki, hogy egy zsák pénzért eladja az erdőt egy
fakitermeléssel foglalkozó vállalatnak, az erdőlakók pedig szaladhatnak, amerre látnak. A
Kapitány és segédei – Eleméri Ede tizedes és Góliát titkosrendőr – kiszimatolják a veszélyt és
akcióba lépnek. Szerencsére az agyafúrt Kapitány leleplezi a gazfickókat és megmenti az erdőt a
pusztulástól!

Fából faragott Péter (1980)
DVD 653
Rend.: Horváth Mária, Nagy Lajos
Mesélő: Szabó Gyula. Időtartam: 56 perc (Magyar népmesék)
Tart. még: A háromágú tölgyfa tündére; Gyöngyvirág Palkó; A víz tündére;
Hogyan telt a gyermekkorom; Kiskondás; Nyúlpásztor
A kecskeméti rajzfilmesek, Jankovics Marcell vezetésével avatott kézzel nyúltak a magyar
népmesekincs ismert és kevésbé ismert történeteihez. A sorozat stílusában a népművészet
motívumait használja fel, egyéni, mind a gyerekek, mind a felnőttek számára élvezetet nyújtó képi
világot teremtve.

A fantasztikus Róka úr (2009)
Rend.: Wes Anderson
Időtartam: 83 perc

DVD 2988

Róka úr és neje boldog családi életet élnek különc fiuk és náluk időző unokatestvérük
társaságában. Ám Róka úron erőt vesznek az ösztönei, és megszervezi a vidék legnagyobb
szabású csirkerablását. Innentől kezdve igazi krimi a történet… míg a betörés végül az állatok és
emberek közti háborúvá fajul.

Fantasztikus utazás Óz birodalmába (2017)
Rend.: Fedor Dmitriev, Vladimir Toropchin, Darina Shmidt
Időtartam: 88 perc

DVD 5383

Az ismert hősök új kalandba csöppennek! A ravasz és galád Urfin legfőbb vágya, hogy átvegye a
hatalmat a meseszép Varázs Földe felett. Az általa készített fa bábuk segítségével sikerül is
elfoglalnia a békés Smaragdvárost, ám egy valakivel nem számol. Dorothy éppen hazafele
igyekszik Kansasbe, ám előtte még segítségül hívják őt Smaragdváros lakói. A bátor kislány nem
egyedül vág neki a kalandnak, régi barátai, Oroszlán, Bádogember és Madárijesztő is segít neki
legyőzni a gonosz Urfint.

Fantázia (1940)
Rend.: Samuel Armstrong [et al.]
Időtartam: 119 perc

DVD 3065

Walt Disney időtlen mesterműve a képek és hangok elképesztő kavalkádja, amelyet most a
vadonatúj digitális felújításnak köszönhetően briliáns kivitelben élvezhetünk: ez a mesés,
fantáziadús és varázslatos alkotás végre olyan, amilyennek az animációs film legnagyobb
mestere megálmodta.

Fantázia 2000 (1999)
Rend.: James Algar [et al.]
Időtartam: 71 perc

DVD 3066

A Fantázia 2000 képek és hangok varázslatos egyvelege, amely hosszú évek technikai
újításainak köszönhetően Walt Disney egyik legcsodásabb munkájából nőtte ki magát. E zeneiképi mestermű csodás világát egy vadonatúj darab, a Musicana színesít tovább. Beethoven,
Gershwin, Sosztakovics, Dukas, Respighi, Elgar és Sztravinszkij szó szerint életre kel a
képernyőn repülő bálnák, vízhordó seprűk, egy mindent felfaló tűzmadár, Donald kacsa, Mickey
egér, Noé összes állata és sok-sok egyéb káprázatosabbnál káprázatosabb lény, forma és szín
segítségével.

Fehérlófia (1981)
Rend.: Jankovics Marcell
időtartam: 81 perc

DVD 5600

A legismertebb magyar népmesének és a Távol-Kelettől Ausztriáig elterjedt változatainak nyomán
készült a film. A fehér kanca megellik, fia születik. Mesét mond neki egy királyi párról, annak
három fiáról, feleségeikről: Aranyhajúról, Ezüsthajúról és Rézhajúról. Az asszonyok kíváncsisága
miatt három alvilági sárkány elpusztítja váraikat meg a férfiakat és a királykisasszonyokat földalatti
birodalmába hurcolja. A mese hallatán a fehér ló fia szent esküvéssel fogadja meg, hogy elbánik a
gonoszokkal.

Fekete Szépség (1987)
Időtartam: 48 perc

DVD 2276

Polly kisasszony születésnapjára egy gyönyörű lovat kap ajándékba, Fekete Szellőt, a bátor
csődört. Az angol vidéki ház minden lakója szereti, mert okos, bátor és hű társa az embereknek.
Egyetlen ellensége az istállófiú, aki felelőtlen nemtörődömségével életveszélybe sodorja őt és az
istálló többi lakóját. A tűzvészben majdnem odavesznek a lovak. A gazda bűntetésből elbocsátja a
fiút, aki bosszút forral. Elrabolja a lovat és eladja a kegyetlen bányatulajdonosnak.

Fel (2009)
Rend.: Pete Docter, Bob Peterson
Időtartam: 92 perc

DVD 2611, DVD 5742

Carl Fredricksen, az ábrándos természetű, nyugdíjas lufiárus élete nagy húzására készül. A
házára kötött sok-sok léggömb segítségével felemelkedik, és elrepül, hogy megkeresse
gyermekkori álmainak elveszett világát. De véletlenül egy potyautast is magával visz: Russelt, a
nyolcéves, otthonülő kiscserkészt. A világ legfurcsább párosa kalandos útja során fantasztikus
helyekre jut el és csodálatos barátokat szerez: beszélő kutyát és 4 méteres, repülni képtelen
madarat is. A dzsungel mélyén Carl rádöbben, hogy néha nem azok életünk legnagyobb
kalandjai, amiket elképzeltünk magunknak.

A fenyőfa (2002)
DVD 2258
Rend.: Jorgen Lerdam
Időtartam: 78 perc (Hans Christian Andersen a nagy mesemondó)
Tart. még: A repülő láda; Ami igaz, az igaz; Az álom manó
Hans Christian Andersen a leghíresebb meseírók közé tartozik, csodás történetein generációk
nőttek fel. Andersen 30 éves korában kezdett bele a mesék írásába, és 27 év alatt 156 mesét
vetett papírra. A divatbolond császár története manapság is nagyon aktuális. A kis fenyőfáról
szóló meséből kiderül, miért nem jó gyorsan felnőni. Az Ami igaz, az igaz a pletykák terjedését
mutatja be mulatságosan. Az a gyerek, aki pedig ezután sem akar még aludni, Az álom manó
története után biztosan békésen fog elszundítani.

Ferdinánd (2017)
Rend.: Carlos Saldanha
Időtartam: 104 perc

DVD 5451, DVD 5638

A bájos film arra tanít: (szarvas)hibát követsz el, ha a külső alapján ítélsz! Ferdinánd hatalmasra
nőtt bika, aki méretéhez képest is óriási szívvel bír. Miután egy félreértés miatt elkerül biztonságos
és barátságos otthonából, a jámbor állat összefog néhány különc szerzettel – egy kerge kecske
és egy bohókás süntrió is mellé szegődik – hogy kalandos úton újra hazataláljon. Ráadásul a
híres
matador
őt
választja
ellenfelének
a
búcsuviadalára.

Finley a kis tűzoltóautó 1-2. (2006)
DVD 3290/1-2
Rend.: Michael Daedalus Kenny [et al.]
Időtartam: 168 perc
Tart.: Védd a környezetet; Saját vélemény; Egy rossz nap; Elfogyott a
benzin
A BBC ismeretterjesztő sorozata óvódás kisgyermekek számára. Ismerje meg Finley-t és barátait!
Finley, a kis tűzoltóautó, kíváncsi, bátor és segítőkész. Ő és barátai - Gorby, a szemetesautó,
Miguel, a postásautó, Scooty, az iskolabusz, DJ, a buldózer, Jesse, a vonatautó, Isabelle, a
fagylaltoskocsi és Dex, a teherautó, segítenek, ahol tudnak, és közben rengeteg hasznos dolgot
ismernek meg.

Frakk: Kolbászkiállítás (1984)
DVD 2083
Rend.: Cseh András
Időtartam: 101 perc (MTV mesetár)
Tart. még: Kis kacsa fürdik; Csónaktúra; Egy cica… két cica…; Oh, az édes
otthon; Rézlakodalom; Régiségek; Hol vadász, hol juhász; A kiskutya
pizsamája; Az irigy kutya karácsonya; Gyere, kiskutyám!; A gyűjtemény; Zöld
erdőben jártam

Frakk: Macskabál (1973)
DVD 2084
Rend.: Cseh András, Nagy Pál
Időtartam: 88 perc (MTV mesetár)
Tart. még: Karácsonyi angyalkák; Számtanóra; A sonkaízű sajt; A szomszéd
kakas; Vándorcirkusz; Kedves emlék; Lábnyomok a vetésben; Beteglátogatók;
A kerékpár; Majd mi megtudjuk; Ó, mely sok hal; A megszokott kerékvágás

Frakk, fő a kényelem (1992)
DVD 302
Rend.: Nagy Pál
Időtartam: 78 perc (MTV mesetár)
Tart.: Éji zene. A betegápoló. Egerészni jó. Fő a kényelem. Árulás. Élőkép.
Diadal. Éjszaka fényei. Szerénke művelődik. Egy kis kényeztetés. Elégtétel.
Pancsi. Bizsu

Frakk, a macskák réme (1972)
DVD 111
Rend.: Nagy Pál
Időtartam: 100 perc (MTV mesetár)
Tart.: De jó sport a foci!; Vegyünk neki labdát!; Művelt eb; Egér
pongyolában; Nyesőolló díszdobozban; Egy tollseprű tündöklése; Hajrá
vadmacskák!; Ki táncol Lukréciával?; A falkatárs; Csúzli; Gumicsont;
Cinkemama küldi; Mit hoz a Télapó?

Futrinka utca (1979)
DVD 188
Rend.: Szabó Attila
Időtartam: 67 perc (MTV mesetár)
Tart.: Az edzett eb; Az őrző-védő kalap; Tájékozódó futás; De jó vicc!;
Nyuszibaba; Rókavadászok; Ezüstpénz; Morzsa kutya díványa
Mi újság a Futrinka utcában? Mivel tölti napjait Cicamica, Morzsa kutya Böbe baba és a többiek?
Ezt tudhatjuk meg a Magyar Televízió hőskorának egyik legsikeresebb - Bálint Ágnes meséi
alapján készült - bábfilm-sorozatából, melyen nemzedékek - mai szülők - nőttek fel.

