Kölcsönözhető DVD-k
a Berzsenyi Dániel Könyvtárban

Gyermekeknek K-Ö
Kacor király (1978)
DVD 3489
Rend.: Jankovics Marcell, Horváth Mária, Nagy Lajos
Közreműködik: Szabó Gyula. Időtartam: 124 perc (Magyar népmesék ; 3.)
Tart. még.: A só; A szállást kérő róka; A kismalac meg a farkasok; A kis
gömböc; Róka koma; A macskacicó; Eb, aki a kanalát meg nem eszi; Zöld
Péter; Méhek a vonaton; Az égig érő paszuly; A kicsi dió; A szegény
csizmadia és a szélkirály

Kacor király (1978-1980, jelelve és feliratozva 2013)
DVD 4222, DVD 4223
Rend.: Jankovics Marcell, Lisziák Elek
Időtartam: 89 perc (Magyar népmesék jelelve és feliratozva)
Tart.még: A só; A szállást kérő róka; A kismalac és a farkasok; A kis
gömböc; Róka koma; A macskacicó; Eb, aki a kanalát meg nem eszi; Zöld
Péter; Méhek a vonaton; Az égig érő paszuly; A kicsi dió; A szegény
csizmadia és a szélkirály

Kacsamesék. Az elveszett lámpa kincse (1990)
Rend.: Bob Hathcock
Időtartam: 71 perc

DVD 957

Dagobert McCsip soha nem elégedett vagyona mennyiségével, ezért unokaöccseivel – Nikivel,
Tikivel és Vikivel – valamint Webby-vel és Kvák kapitánnyal együtt útra kel a távoli Egyiptomba,
hogy megkeresse a hírhedt Ali Baba évszázadok óta elveszettnek hitt zsákmányának rejtekhelyét.
Egy ősi piramisban rá is bukkannak a lopott holmira, köztük egy csodalámpára is, benne az
elmaradhatatlan szellemmel! A három pajkos unokaöcs természetesen azonnal összehaverkodik
a lámpa szellemével és szokás szerint ismét csak jobbnál jobb tréfákra használják új
szerzeményüket.

Karácsony Artúr (2011)
Rend.: Sarah Smith
Időtartam: 93 perc

DVD 3603

Hogyan tud a Télapó egyetlen éjjelen olyan nagyon-nagyon sok ajándékot elvinni a gyerekeknek?
Hát az Északi-sark jégpáncélja alatt rejtőző szuper főhadiszálláson dolgozó hű manósereg
segítségével. Ám hiába tökéletes a szervezés, egy gyerek mégis kimarad. A Télapó kisebbik fia, a
kétballábas, kinyúlt pulcsis Artúr úgy érzi, hogy ha nem javítja ki a hibát, oda az ünnep csodája.
Elcsórja a régi szánt, rábeszéli a nyugdíjas Téltatát, hogy szökjön vele, és nekivág a nagy útnak.
Az őrült utazás során számtalan kalandban és meglepetésben lesz részük.

Karácsonyi ének (2009)
Rend.: Robert Zemeckis
Időtartam: 92 perc

DVD 3093

Ebenezer Scrooge a tőle jól megszokott gonosz, kicsinyes és zsugori módon kezdi a karácsonyt:
gorombán lehordja hűséges alkalmazottját és jóravaló eleven unokaöccsét. De jönnek a múltbéli,
a jelenlegi és az eljövendő karácsonyok szellemei, és magukkal ragadják, hogy megmutassák
neki, amit addig sosem akart észrevenni. Segítségükkel rá jön, hogy meg kell változnia, de az
sem könnyű éppen. Sok-sok gonoszságot kell jóvá tennie, ha tényleg szakítani akar a régi
önmagával.

Kék egér 1. Végzetes festék (1994)
DVD 2486
Rend.: Nagy Gyula
Időtartam: 92 perc
Trat. még: Bőrkerág; Verebek; A hiú rigó; A jó tanács; A takarítónő kosara;
Falusi macska; Szívtelen egér; A hímes réten; Mandolin a szemétdombon; A
kis tónál; A hörcsög malma; Csúnya tündér
Az egérfogóban talált szürke egeret két rosszcsont fiúcska kékre festi. A macskának akarják adni
szegény párát, de ő megszökik. Rémülten iparkodik haza az egérlyukba, ám onnan kitessékelik –
új külsejével ugyanis nem ismerik meg. Nincs mit tenni, elindul világgá.

Kék egér 2. Tolakodó tündérek (1994)
DVD 2487
Rend.: Nagy Gyula
Időtartam: 93 perc
Trat. még: A kismadár; Hajnali meglepetés; A rettegő rózsa; Az öreg mókus;
Pillangó a falon; A válogatós kígyó; Lepkeszárnyak; A jó tréfa; Száll a labda;
Zöldköves gyűrű; Beborul-kiderül; Erdőszépe
Az egérfogóban talált szürke egeret két rosszcsont fiúcska kékre festi. A macskának akarják adni
szegény párát, de ő megszökik. Rémülten iparkodik haza az egérlyukba, ám onnan kitessékelik –
új külsejével ugyanis nem ismerik meg. Nincs mit tenni, elindul világgá.

A kék elefánt (2008)
Rend.: Kompin Kemgumnird
Időtartam: 86 perc

DVD 2656

Khan, a kiselefánt különleges kalandra indul, melynek során megtanulja, hogy mik az igazán
fontos dolgok az életben: a barátság, a szeretet és a bátorság.

A kelletlen sárkány (1938-1960)
DVD 3014
Rend.: Alfred Werker [et al.]
Időtartam: 41 perc (Walt Disney rajzfilmgyűjtemény; klasszikus kisfilmek)
Tart. még: Ferdinánd, a bika; II. Góliát, a kiselefánt; Az almafás ember
A vidám történet hőse egy álmodozó fiatalember, aki annyira felbuzdul a bátor lovagokról szóló
meséken, hogy felkerekedik és a környéket rémületben tartó sárkány nyomába ered. Igen ám, de
akire rábukkan, nem félelmetes szörnyeteg, hanem egy barátságos sárkány, aki inkább verseket
mond, minthogy védtelen dámákat faljon fel. Vajon sikerül a fiúnak megállítani a helyi hőst, mielőtt
az halálos bajvívásra hívja ki új barátját?

Khumba (2013)
Rend.: Anthony Silverston
Időtartam: 78 perc

DVD 3984

Khumba, a kölyökzebra testét csak félig borítják csíkok, ezért babonás csordája őt hibáztatja a
szárazság miatt, ami a területüket sújtja. A kis zebra kiközösítve érzi magát és úgy dönt, hogy
nem marad tovább csordájával. Elindul, hogy megszerezze maradék csíkjait, annál a vízgyűjtőnél,
ahol a legenda szerint az első zebra vált csíkossá. Útja során számos új barátra lel, akik
segítenek neki célja elérésében. A különböző állatokkal való találkozások során felismeri, hogy a
különbözőség az eddig gondolt gyengeség helyett éppen az állat erőssége lehet.

Ki lesz a sztár? (2007)
Rend.: Karen Hyden
Időtartam: 64 perc (Eperke és barátai; 22.)
Tart.: Irány a filmváros!; Csapó … ééés felvétel!

DVD 2845

Eperke gyerekkori barátja, Citromcsillag, nagyon felkapott híresség lett Epreskert Filmvárosában.
Sajnos kicsit beképzeltté és önteltté vált, ami akár a karrierje rovására is mehet. Most Eperkén
múlik, hogy segítsen neki felismerni, milyen önző és tapintatlan lett az utóbbi időben. Epreskert
egyik kis mozija bezárni kényszerül, ám Eperkének támad egy ötlete, ami segíthet: barátaival
filmet készítenek, így csalogatják vissza az embereket.

Kilenc kutya karácsonya (2001)
Rend.: Michael Hack
Időtartam: 56 perc

DVD 433

Az Északi-sark manói már megtömték a Mikulás puttonyát, mindjárt itt a karácsony, és már
mindenki az eget kémleli, de hol késik a csodás szán és a repülő rénszarvasok? Sajnos a
rénszarvasok idén megfáztak a hideg északi télben, és nem tudják repíteni a szánt. Ezért a
főmanó kilenc kedves kóbor kutyussal próbálja meg pótolni a szarvasokat, ám a négylábúaknak
még repülés-órákat is kell venniük. Indulás előtt azonban egy bajkeverő fogságba ejti a
szeretnivaló ebeket és veszélybe kerül a szarvas-pótló akció. A kutyáknak most ki is kell
szabadulniuk és még időben vissza kell jutniuk az Északi-sarkra hiszen az ajándékok nem
késlekedhetnek.

A kincses bolygó (2002)
Rend.: Ron Clements
Időtartam: 91 perc (Walt Disney klasszikus)

DVD 346

Jim Hawkins átlagos kamaszfiú: kalandra, szabadságra és izgalomra vágyik. Szuperszonikus
szolárszörfjén bebarangolja a tiltott bolygókat és a zajos űrkikötőket, miközben messzire vágyik
anyja űrhajós-kocsmájától. Váratlanul vad kalózok érkeznek, akik Billy Bonest és elrejtett kincsét
keresik. Jim megtalálja a kincses bolygó térképét, és egy habókos tudós, Doppler professzor
társaságában nekivág a végtelen űrnek: igazi kincsvadász-expedícióra indul! Űrvitorlásuk
legénysége azonban gonosz tervet forral. Jimék a kapitány és néhány hű embere társaságában
még idejében elmenekülnek a lázadók ell, de tudják: Hosszú John Silver és retteget kalózai addig
nem tágítanak a nyomukból, míg meg nem szerzik a kincses térképet.

A királykisasszony cipője (1980)
Rend.: Jankovich Marcell
Időtartam: 143 perc (Magyar népmesék)

DVD 3488

Tart. még: A bugyuta ember; A béka, a kolbász és az egér; A medve és a macska; A szegény
ember kilenc tyúkja és kakasa; Pelikánmadár; A gazdag ember három fia; A hólyag, a szalmaszál
és a tüzes üszök; A király kenyere; A katona szerencséje; Koplaló Mátyás; A banya; A prücsök; A
kőleves; A halhatatlanságra vágyó királyfi; Pityke és a kökény; Tancika Marcika; Péter és Pál;
Hamupipőke; Tréfás kakas; A király, aki nem akarja férjhez adni a leányát

Kis barátok (2003)
DVD 827
Időtartam: 56 perc (Micimackó csodálatos világa)
Tart.: A medve kívánsága; Nyusziért mézet; Fili, Füli, Füles; A majom jobban
ért hozzá
Tigris, Malacka és Micimackó egy nap – ahogy az már a kalózoknál lenni szokott – elásott kincs
után kutatnak, ami nem dúlná fel Nyuszi lelki világát… ha nem éppen az ő kertjében történne
mindez! A harag szerencsére hamar elmúlik, és a következő történetben Nyuszi és Mackó együtt
jönnek rá, hogy még édesebb a méz, ha meg lehet osztani egy jó baráttal. És az is kiderül, hogy
talán a legkisebb állatnak van a legnagyobb szíve, és egy szamarat is lehet nagyon szeretni.

A kis hableány (2005)
DVD 950
Rend.: Jorgen Lerdam
Időtartam: 104 perc (Hans Christian Andersen a nagy mesemondó)
Tart. még: A fülemüle, A tűzszeszám; A szerelmesek; Az öreg utcai lámpás
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 kis hableány (1989)
Rend.: John Musker, Ron Clements
Időtartam: 79 perc

DVD 3790

Éld át újra minden idők egyik legünnepeltebb rajzfilmjét, A kis hableányt amely most mesés, új
változatban tér vissza! Merülj alá a habokba, ahol Ariel, a cserfes kis sellőhercegnő az emberek
világáról ábrándozik. Miután vakmerő alkut köt Ursulával, az álnok tengeri boszorkánnyal, Ariel
életre szóló kalandra indul. Ficánkával és Sebastiannal az oldalán Arielnek minden bátorságára
és elszántságára szüksége lesz, hogy a földön és a vízben is megtalálja a boldogságát.

A kis hableány 2. A tenger visszavár (2000)
Rend.: Jim Kammerud, Brian Smith
Időtartam: 72 perc

DVD 3791

A kis hableány szereplői most visszatérnek, hogy újabb kalandokra hívjanak minden kicsit és
nagyot. Ezeknek a kalandoknak a főszereplője azonban már nem a kedves Ariel, hanem
rakoncátlan kislánya, Melody, aki egyébként egy halfaroknyival se jobb gyerek, mint amilyen
annak idején édesanyja volt. Míg anyukája a vízből a szárazföldre vágyódott, addig Melody
legnagyobb álma, hogy sellő lehessen és szabadon szelhesse a vizeket. Noha a szülei azt állítják
neki, hogy Atlantika, a víz alatti birodalom nem létezik, Melody nem tud ellenállni a csillogó
víztükörnek, a hófehér haboknak, és kiúszik a tengerre, nem is sejtve, milyen nagy veszélyek
leselkednek rá…

A kis hableány. A kezdet kezdete (2008)
Rend.: Peggy Holmes
Időtartam: 75 perc

DVD 1581

Hosszú-hosszú évekkel azelőtt, hogy Ariel találkozott a herceggel, és kisétált vele a partra, a víz
alatti királyságban be volt tiltva a zene. Ariel viszont nem tud élni a dallamok nélkül: így aztán
választania kell a szenvedély és a családi kötelesség között. Barátai és hat bohókás nővére
segítségével remélhetőleg sikerül visszacsenpésznie a muzsikát az óceán fenekére. A történet
régi kedves szereplői visszatérnek, és csatlakozik hozzájuk néhány új barát.

A kis herceg (1990)
Rend: Theo Kerp
Időtartam: 65 perc (Családi filmtár)

DVD 45565

Főhőse egy kisbolygón él, innen elindulva keresi fel más planéták ember és állat lakóit, akiknek
köszönhetően végül rálel a végső igazságra.

A kis herceg (2015)
Rend.: Mark Osborne
Időtartam: 101 perc

DVD 4779

A történet főhőse egy kislány, akit édesanyja nagy erőkkel készít fel a felnőtt életre, ám szigorú
menetrend szerint zajló napjaikat megzavarja a furcsa, ám jólelkű szomszéd. A pilóta egy
egészen különleges világot mutat meg kis barátjának, ahol bármi lehetséges. Egy világot, mellyel
sok évvel ezelőtt a kis herceg ismertette meg őt.

A kis jegesmedve Pihe és a kis tigris (2002)
Rend.: Thilo Graf Rothkirch
Időtartam: 77 perc

DVD 435

Pihe ismét úton van, és még több izgalmas történetet mesél nekünk! A kis jegesmedve ezúttal
olyan messzi, különleges helyekre látogat, mint a kikötőváros, a tigrisek erdeje vagy a szépséges
kis sziget. Persze most sem maradhatnak el az új barátok: itt van Nemo, a tengerjáró cica, Theo,
a tigris és A kis jegesmedve legelső nagy kalandjából már jól ismert kedves pajtások. Tarts te is a
csapattal, és látogass el a tigrisek erdejébe!

A kis jegesmedve Pihe és a repülés (2003)
Rend.: Thilo Graf Rothkirch
Időtartam: 80 perc

DVD 434

A kis jegesmedve orvvadászok csapdáitól menti meg pajtásait, és hosszú utazásán új barátot is
talál, megismerkedik egy kedves barnamedve-lánnyal. Ám ami-kor a fárasztó út után végre
hazaér, szomorúan látja, hogy szülei megbetegedtek. De semmi vész, mert a macilány ismeri a
gyógyszert: illatos mézet kell hozniuk az erdôbôl! A két barát ezért elhagyja a jégvilágot, hogy
elhozza a finom, gyógyító mézet Pihe szüleinek. A jegesmaciszülôk meggyógyulnak, de Pihéékre
még egy komoly feladat vár: Yurit, a lundát kell megtanítaniuk repülni, hogy a mókás madár igazi
otthonába, a levegôbe emelkedjen.

A kis kedvencek titkos élete (2015)
Rend.: Chris Renaud
Időtartam: 83 perc

DVD 5065, DVD 5066

Miután a gazdik kilépnek az ajtón, a kisállatok megkezdik a szokásos napi rutint: kis pletyka a
környéken lakó többi házi kedvenccel, némi hűtőfosztogatás, és olykor egy vadabb buli is belefér.
Azonban véget ér a jó világ, amikor Max, a hőn szeretett terrier és menhelyről frissen befogadott
ellenlábasa jókora kalamajkába keveredik New York betondzsungelében. Kénytelenek félretenni
nézeteltéréseiket, ha épségben haza akarnak jutni imádott

A kis kedvencek titkos élete 2 (2019)
Rend.: Chris Renaud
Időtartam: 82 perc

DVD 5859, DVD 5860

Folytatódnak Max, Gigi, Hógolyó és a többiek kalandjai. Max folytron aggódik, amióta a
gazdájának kisfia született. A vidéki kiránduláson kalandos módon szabadul meg a félelmeitől.
Gigi megtanul macskaként viselkedni, hogy visszaszerezze a barátja kedvenc játékát. Hógolyó
pedig mentőakciót szervez a cirkuszi kistigris megmentésére. A kis kedvenceknek ezúttal össze
kell szedniük minden bátorságukat, hogy végül olyan hősökké válhassanak, akikre ők maguk is
felnézhetnek.

Kis királylány 1. Nem emlékszem (2005)
Rend.: Edward Foster
Időtartam: 55 perc

DVD 1459

Tart. még: A fogamat akrom; Nem kell segítség; Nem akarok lefeküdni; Nem tudom
mi legyek
A királyi pár egyetlen gyerekeként a Kis Királylány szabadon járhat a kastélyban és környékén
házikedvenceivel. Kalandjai közepette a kastély összes lakója készen áll, hogy segítségére
legyen a néha önfejű, ám mégis szeretetreméltó királylánnyal. A Kis Királylány kölcsönkéri a
Kancellár medálját és a Tábornok medveszőr sapkáját, és mivel tudja, mennyire értékes dolgokról
van szó, mindkettejüknek megígéri, hogy rettenetesen vigyáz rájuk. Amikor véletlenül mégis
elveszti a tárgyakat, más választása nem marad, mint hogy egyedül tegye jóvá hibáját.

Kis királylány 2. Nem akarok fürdeni (2005)
DVD 1459
Rend.: Edward Foster
Időtartam: 55 perc
Tart. még: A cumimat akarom; Fütyülni akarok; Nem én voltam; nem akarok
fésülködni
A Kis Királylány nem szeret strandolni: a víz folyton belefröccsen a szemébe, ezért mindent
megtesz, hogy a hasonló élményeket elkerülje. Hamarosan azonban rá kell jönnie, hogy ez nem
mehet így örök idõkig, így hát óvintézkedéseket vezet be saját védelme érdekében.

Kis királylány 3. Varázsolni akarok (2005)
DVD 1459
Rend.: Edward Foster
Időtartam: 55 perc
Tart. még: Nem kérek salátát; Nem akarok rendet tenni; Egy trombitát
akarok; Nem adok belőle
A Kis Királylány bűvészmutatványokat ad elő – a gond csak az, hogy nem igazán erőssége a
varázslás. Barátainak segítségével azonban sikerül megtanulnia egy-két ügyes trükköt, de a
legjobban mégis az villanyozza fel, amikor a kertész bemutatja neki, hogyan lehet „eltüntetni“
tárgyakat. A kis királylány igen megretten, amikor a trükkök túl jól sülnek el.

Kis Piros Traktor 1. Az aratás (2003)
DVD 1760
Időtartam: 50 perc
Tart. még: A nagy zaj; A létra; A kupa; Kis Piros Traktor szülinapja
Mr. Jones betakarítani indul. Az idei termés egész szépnek ígérkezik, de sietnie kell, hiszen
nagyon lóg az eső lába – szerencsére Big Blue, a Nagy Kék Traktor előtt nincs akadály! Vagy
mégis? A pompás traktor nem akar beindulni… Stan felajánlja segítségét, és kis piros traktorjával
elindul a földek felé, miközben Mr. Jones a nagy kék gépet próbálja beindítani, de mindhiába: az
nem engedelmeskedik. Egyedül Nicola, a szerelőlány segíthetne, aki azonban csak órák múlva
érkezik vissza, így hát a lerobbant járgány összes feladata a Kis Piros Traktorra hárul.

Kis Piros Traktor 4. A rejtekhely (2003)
Időtartam: 50 perc
Tart. még.: A nagy tüsszentés; Mr. Nagy; A nyomozók; A tető

DVD 1829

Kis Piros Traktor, ülésén Stannel, vígan érkezik a szélmalomhoz. Stumpyt keresik, aki azonban a
kuckójában lustálkodik ahelyett, hogy dolgozna. A gyerekek a kuckó láttán elhatározzák, hogy ők
is építenek maguknak egy rejtekhelyet, amihez Stan és traktorja segítségét kérik. Sehogyan sem
találják azonban a megfelelő helyet: az egyik túl tágas, a másik túl napos, a harmadik meg túl
árnyékos… Végül rátalálnak a legfantasztikusabb búvóhelyre, ám a kirándulók miatt zsörtölődő
Mr. Jones nem nézi jó szemmel, hogy választásuk épp az ő földjén lévő csalitra esett.

Kis Piros Traktor 5. A sárkány (2003)
Időtartam: 50 perc
Tart. még.: Téli fények; A kutya; Víz, víz; A buli

DVD 1846

Ryan és Amy a jelmezes felvonulásra készülnek, és az az ötletük támad, hogy Kis Piros Traktort
is beöltöztethetnék – mégpedig sárkánynak! Mindenkinek tetszik a dolog, de első a munka!
Stumpy is beöltözteti járgányát, ám felesége valamiért úgy érzi, nem lesz ennek jó vége… A
szántás befejezése után jöhet Kis Piros Traktor felcicomázása, hogy Stumpy segítségével a világ
legfélelmetesebb sárkánya váljon belőle – ami Mr. Jones fülét is megüti, de természetesen egy
szót sem hisz az egészből. Mindaddig, míg félelmetes üvöltés hangjára nem lesz figyelmes a
távolban… Egy szörnyű zöld sárkány közelít felé!

A kis vámpír (2017)
Rend.: Richard Claus, Karsten Kiilerich
Időtartam: 79 perc

DVD 5388

Rudolph, a tizenhárom éves vámpír fiú bár már a sok századik szülinapi bulijára készül, de egy
évet sem öregszik. Nincs sok kedve az ünnepléshez, hiszen mindig ugyanaz a program: egy öreg
kastély romos falai között köszönti fel Őt családja. Nem hagyhatják el otthonukat, mivel
vámpírvadászok lesik minden lépésüket. Ám Rudolph végre egy kis izgalomra vágyik, ezért
meglóg otthonról, és találkozik Tonyval, egy vele egyidős sráccal, aki rajong a
kísértettörténetekért, és természetesen a vámpírokért. Hamar barátságot kötnek, és közösen
próbálják
megállítani
a
gonosz
vadászokat.

Kis Vuk (2008)
Rend.: Gát György
Időtartam: 73 perc

DVD 1520

Vadászok törnek az erdőre, egyedül a helyi vadőr tolókocsihoz kötött fia és az ő nagyothalló
kutyája próbálja megállítani a vadorzókat. A környék azonban nemcsak puskaropogástól hangos,
egy vándorcirkusz is a közeli réten ver sátrat. A Trilibusz cirkusszal különös, hóbortos állatsereglet
is érkezik, ám a társulat igazi feje a direktor félelmetes felesége, a titokzatos múltú Arcadonna.
Amikor Kis Vuk körülszaglászik a lakókocsik körül, az egyik plakáton a saját, rég nem látott apját
ismeri fel. Gondolkodás nélkül a kiszabadítására siet. A támadás eredménye azonban csupán a
teljes káosz. Vuknak most egyszerre kell megmentenie a családját, kiszabadítania a cirkuszban
raboskodó állatokat és elűznie az egyre bátrabban pufogtató vadászokat.

Kisautók 1-2. (2005)
Rend.: Charles Meyer [et al.]
Időtartam: 120 perc

DVD 3291/1-2

Ismeretterjesztő sorozat kisgyermekek számára, amelyet már több televíziós Emmy-díjjal is
kitüntettek. Az egyes történetek játékos formában mutatják meg a gyerekeknek, hogy mi helyes
és mi helytelen, egyszóval értékrendre tanítanak. A kisvárost furcsa lakók lakják – életre kelt
Kisautók.

A kiskakas gyémánt félkrajcárja és más mesék (1951-1964)
DVD 3658
Rend.: Macskássy Gyula
Időtartam: 91 perc
Tart.: A kiskakas gyémánt félkrajcárja ; Két bors ökröcske ; Erdei
sportverseny ; A ceruza és a radír ; Párbaj ; 1, 2, 3… A számok története ;
Romantikus történet
Macskássy Gyula születésének 100. évfordulójára a MaNDA gondozásában jelenik meg a
rendező mesefilmjeit és más animációs filmjeit bemutató sorozat.

A kistücsök kalandjai
Rend.: Walbercy Ribas
Időtartam: 81 perc

DVD 1174

A történet Christopherről, egy vidám tücsökről szól, aki zenéjével és éneklésével visz színt az
erdő mindennapjaiba. Boldogsága azonban addig tart, amíg az erdőbe meg nem érkezik Wartlord,
a gonosz gyík. Wartlord beszüntet mindennemű éneklést és zenélést az erdőben, ráadásul
elrabolja Christopher múzsáját, Lindát, a csillagot. Christopher azonban nem hagyja annyiban a
dolgot!

A kisvakond a városban (1975)
DVD 1100
Időtartam: 71 perc (Kisvakond mesegyűjtemény; 3.)
Tart. még: A Kisvakond és a telefon; A Kisvakond és a gyufa; A Kisvakond
mint filmcsillag

A kisvakond álmodik (1975)
DVD 1101
Időtartam: 77 perc (Kisvakond mesegyűjtemény; 4.)
Tart. még: A Kisvakond mint kémikus; A Kisvakond és a buldózer; A
Kisvakond mint fotós; A Kisvakond és a gyógyszer

A kisvakond és az autó (1975)
DVD 1098
Időtartam: 67 perc (Kisvakond mesegyűjtemény; 1.)
Tart. még: A Kisvakond és a szőnyeg; A Kisvakond és a tojás; A Kisvakond
és a rágógumi; A Kisvakond, mint kertész; A Kisvakond az állatkertben; A
Kisvakond és a rakéta; A Kisvakond és a karácsonyfa; A Kisvakond és az
esernyő

A kisvakond és az óra (1975)
DVD 1102
Időtartam: 77 perc (Kisvakond mesegyűjtemény; 5.)
Tart. még: A Kisvakond mint órás; A Kisvakond és a karnevál; A Kisvakond
a sivatagban; A Kisvakond és a sas

A kisvakond nadrágja (1975)
DVD 1099
Időtartam: 77 perc (Kisvakond mesegyűjtemény; 2.)
Tart. még: Kisvakond és a rádió; Kisvakond és a zöld csillag; Kisvakond és
a sündisznó; Kisvakond és a nyalóka; Kisvakond és a televízió; Kisvakond
mint festő; Kisvakond és a zene

Kiváncsi Fáncsi (2005)
DVD 407
Rend.: Richly Zsolt
Időtartam: 91 perc
Tart.: Mosó kaland; Mackó kaland; Kenguru kaland; Fóka kaland; Jónás
kaland; Strucc kaland; Elefánt kaland; Füles kaland; Flamingó kaland; Jeges
kaland; Szarvas kaland; Mézes kaland; Krokodil kaland
Kiváncsi Fáncsi a játékos kedvű kiselefánt, vicces és tanulságos kalandjai elevenednek meg
ebben a klasszikus mesefilmben.

A kockásfülü nyúl 1. (1978)
DVD 802
Rend.: Richly Zsolt
Időtartam: 89 perc (Magyar mesék sorozat)
Tart.: Kriszta születésnapja; Menyus és a hóember; Kistöfi az állatkertben;
Kriszta a majálison; Menyus és a sportverseny; Kriszta, az indián; Kriszta és a
jelmezbál; Kistöfi a tóparton; Menyus és a rajzverseny; Kistöfi a hegyekben;
Kriszta a játszótéren; Kistöfi eltéved; Menyus meg a foxi

A kockásfülü nyúl 2. (1978)
DVD 803
Rend.: Richly Zsolt
Időtartam: 91 perc (Magyar mesék sorozat)
Tart.: A fényképezőgép; Tulipánok a téren; Az erőművész; A kölcsönkért
babakocsi; Kutyasétáltatás; A cirkusz; A repülő térkép; Süt a nap; A
csodakocsi; Az elveszett papagj; Kié a ház; Zenedélután; A nagy bújócska

Kókusz Kokó, a kis sárkány (2014)
Rend.: Nina Wels, Hubert Weiland
Időtartam: 79 perc

DVD 4755

A tűzokádó sárkányok csúnyán összerúgják a port a ragadozó felfalókkal, mert valaki ellopta a
tűzokádáshoz nélkülözhetetlen tűzfüvet a kis Kókusz Kokó felügyelete alatt. Mikor barátját, Oszkárt
gyanúsítják meg a felbecsülhetetlen kincs eltulajdonításával, Kokó és Oszkár a barátnőjük, Matilda
süni társaságában útra kel, hogy megkeressék azt. Nem sejtik, hogy kalandjaik közben a Sárkánysziget lakóit is meg kell menteniük.

Koldus és királyfi (1932-1938)
DVD 2012
Kész.: Walt Disney
Időtartam: 54 perc (Walt Disney rajzfilmgyűjtemény : klasszikus kisfilmek)
Tart. még: A hamelni patkányfogó; A víg, vén király; Királyi mulatság; A lovag
napja
Két egymásra megszólalásig hasonló egér találkozik egy távoli királyságban. Elhatározzák, hogy
ruhát cserélnek. Az egyikük koldus, de gazdagságról és hatalomról álmodik, a másik herceg, és
alattvalói mindennapjait szeretné jobbra váltani. Új életükben számtalan kaland vár rájuk, és végül
együtt kell megmenteniük az országot egy gonosz cselszövőtől, aki magának akarja
megkaparintani a trónt.

A kőbe szúrt kard (1963)
Rend.: Wolfgang Reitherman
Időtartam: 76 perc (Walt Disney klasszikus)

DVD 531

Miután az angol király örökös nélkül hal meg, egy londoni katedrális udvarán megjelenik egy kőbe
szúrt kard, amelyen felirat hirdeti, hogy Anglia új törvényes királya csak az lehet, aki kirántja e
kardot a sziklából! Sokan próbát tesznek ugyan, de senkinek sem sikerül. A sötét erdő mélyén
Merlin, a nagy varázsló egy 11 éves árva kisfiút fogad magához. A fiút Merlin különböző állatokká
változtatja, hogy így ismerje meg a fiú az élet örök igazságait és titkait. A fiú jó úton jár a sikerhez
vezető úton, és ezt nem nézi jó szemmel a gonosz Madam Morc, aki minden áron el akarja
pusztítani Merlin védencét.

A kristály Mickey keresése (2006)
DVD 3808
Rend.: Rob LaDuca [et al.]
Időtartam: 122 perc (Mickey egér játszótere)
Tart. még: A sivatag Donaldja; Donald dzsinn; Kókuszdió dilibuli; Goofy óriás
kalandja
Nincs vesztegetni való idő azok után, hogy a kapzsi Fosztogató Pete elcsente a legendás Kristály
Mickey-szobrot, a csillogó szobor varázsereje nélkül ugyanis a játszótér örökre eltűnik a föld
színéről! Vajon a világ legkülönlegesebb hőse, Mickey vissza tudja szerezni a szobrot időben?
Csakis a te segítségeddel – és a megfelelő mikkentyűkkel – kelhet át Mickey a Homokossivatagon, dacolhat a Rohanó-folyóval, és verekedheti át magát a Rejtett-dzsungelen. De ügyelj
Pete trükkös csapdáira!

Kubo és a varázshúrok (2016)
Rend.: Travis Knight
Időtartam: 98 perc

DVD 5172

Mágikus origamitörténeteket ad elő az okos és jószívű Kuboa tengerparti városka lakóinak, hogy el
tudja tartani beteg édesanyját. Nyugodt élete azonban egy csapásra a feje tetejére áll, amikor
véletlenül megidéz egy bosszúszomjas szellemet. Az ádáz Majom és Bogár, a rovarszamuráj és
varázserejű hangszere segítségével istenekkel és szörnyekkel száll szembe, hogy megismerje
különleges öröksége titkát.

Kukori és Kotkoda (1971)
DVD 110
Rend.: Mata János, Szombati Szabó Csaba
Időtartam: 67 perc (MTV mesetár)
Tart.: Fogyókúra; Köd előttem, köd utánam; Műmenyét; Érik a szőlő; Kolibri
díj; Nyikorgó daráló; Acélcsőr; Házvezetőnő

Kukori és Kotkoda 2. (1971)
DVD 273
Rend.: Mata János
Időtartam: 116 perc (MTV mesetár)
Tart.: Saját kacsaúsztató; Kacsakórus; A születésnapi szemétdomb; Hajrá
darazsak; Tojásfesztivál; Volt-nincs; A hattyú; Rézsarkantyú; Végtelen giliszta;
Aranytojás; Kakasviadal; Dimbes-dombos; Horgászok; A kánya; Valami repül

Kung fu panda (2008)
Rend.: John Stevenson, Mark Osborne
Időtartam: 88 perc

DVD 4858

A rendkívül lelkes, eléggé nagydarab és kissé esetlen Po a legnagyobb kung fu rajongó ami nem
éppen előny, ha panda a családi levesbüfében dolgozik. Ám váratlanul őt választják ki arra, hogy
teljesítsen egy ősi jövendölést, így Po álma valóra válik: bekerül a kung fu világába, és együtt
gyakorolhat bálványaival, a legendás Őrjöngő Ötössel –Tigrissel, Daruval, Sáskával, Viperával és
Majommal – gurujuk, Shifu mester vezetésével. Nem is sejtik, hogy a bosszúszomjas és alattomos
Tai Lung már útban van feléjük, és Pónak kell mindenkit megvédenie a közeledő veszélytől. Valóra
tudja váltani álmát, és kung fu hős lesz belőle?

Kung fu panda 2 (2011)
Rend.: Jennifer Yuh Nelson
Időtartam: 87 perc

DVD 3455, DVD 4859

Pónak teljesült az álma: ő lett a Sárkányharcos. Együtt védi a Béke Völgyét barátaival és
mestertársaival, az Őrjöngő Ötössel: Tigrissel, Daruval, Sáskával, Viperával és Majommal. Ám Po
új élete veszélybe kerül, mivel felbukkan egy félelmetes gonosztevő, aki egy titkos, kivédhetetlen
fegyverrel akarja meghódítani Kínát és elpusztítani a kung fut. Póra és az Őrjöngő Ötösre hárul a
feladat, hogy keresztülutazzák Kínát, szembenézzenek a fenyegetéssel, és legyőzzék azt. De
hogy semmisíthet meg Po egy olyan fegyvert, ami képes megsemmisíteni a kung fut? A múltjába
kell néznie, és fel kell tárnia eredetének rejtélyes titkait – csak így lesz képes felszabadítani
magában azt az erőt, amelyre szüksége lesz a sikerhez.

Kung fu panda 3 (2015)
Rend.: Jennifer Yuh Nelson, Alessandro Carloni
Időtartam: 91 perc

DVD 5149, DVD 5150

A pandák békés, pocakos lények, és Po valószínűleg fajtája legtökéletesebb példánya. De amikor
találkozik elveszettnek hitt apjával, úgy érzi, még sokkal jobb lett körülötte a világ. A két panda
együtt kel útra, és vándorol egy csodálatos, védett pandaparadicsomba, ahol csupa kedves, jó fej
panda él. És ez nem mindenkinek tetszik. A gonosz Kai egész Kínában legyőzi a Kung Fu
mestereit, és most hőseink lakhelye felé közeleg. Po nem tehet mást a falujukban lakó barátságos
és kedélyes, esetlen és játékos pandamackókat felkészíti a harcra. Különleges edzésmódszerének
köszönhetően, a pandák legyőzhetetlen harcosokká válnak.

Kunkori és a Kandúrvarázsló (1980)
Rend.: Hollós László
Időtartam: 63 perc

DVD 1562

Bogumil, a Kandúrvarázsló Démusz bíztatására újra kezdi gyakorolni tudományát. Működésének
elsősorban négy kis vadmalac issza meg a levét. Kunkori, a legkisebbik azonban legyőzi félelmét,
s elindul, hogy visszaszerezze Makk anyó, a vaddisznók tündérének furfangosan eltulajdonított
varázskönyvét. Bátorságával, talpraesettségével végleg elveszi Bogumil kedvét a varázslástól.

L’ecsó (2007)
Rend.: Brad Bird
Időtartam: 106 perc

DVD 4862

Remy főszakács szeretne lenni egy elegáns étteremben, annak ellenére, hogy családja ezt nem
helyesli, és annak ellenére, hogy ő csupán egy patkány! A sors Párizsba sodorja, ahol
gasztronómiában jártas patkányunk egy ötcsillagos étterem konyhájába vackolja be magát.
Szövetséget köt egy kétbalkezes kuktával, Linguini-vel, akit azzal bíztak meg, hogy tegye el láb
alól a kéretlen lakót. A kukta megdöbbenve veszi észre, hogy a kis rágcsáló igazi mesterszakács,
és Remy irányításával hamarosan az elit konyha szenzációs új szakácsává lép elő a furcsa páros.
Persze a kuktán kívül senki nem tudhatja meg, hogy a páratlan étkek egy patkánynak
köszönhetők.

A legelő hősei (2004)
Rend.: Will Finn, John Sanford
Időtartam: 74 perc

DVD 4147

A Zsebkendőnyi Mennyország a világ legbékésebb helye. A tanyán, mely ezt a szép nevet viseli
szeretetben élnek az állatok és gazdáik. Míg egy nap a vadnyugat legvadabb banditája, Girnyó
Dalton szemet nem vet a vidékre, és ravasz tervével rá nem teszi nagy kezét a környékbeli
tanyákra. A Zsebkendőnyi Mennyország napjai is meg vannak számlálva. Ha a gazda nem kerít
elő hamar 750 dollárt, dobra kerül a birtok. De semmi nincs veszve: három merész tehén (Terka,
Priscilla és Reményke) nekivág a prérinek, hogy megmentse az otthonát. Tervük egyszerű és
lehetetlen: elkapják Girnyó Daltont, bezsebelik az elfogójának járó jutalmat, és visszavásárolják a
tanyát…

Legeslegjobb cimborák. A nagy mozikaland (2009)
Rend.: Tony Loeser, Jesper Moller
Időtartam: 74 perc

DVD 3107

Szépmajorban a háziállatok megszokott békés életüket élik, amíg be nem állít hozzájuk Johnny
Mauser, az egér, aki – saját elmondása alapján – világhírű zenész és világmegváltó kalandor. A
gyanutlan cica, kutya, tehén és a tyúkok elalélnka a „sztárvendégtől”. Amikor nyoma vész
Felhőnek, a kis barikának, a mentőakció vezetésére Johnnyt kérik fel. Egerünk menekülne a
feladat elől, de nem tud. Kénytelen Franz, a kissé öntelt kakas, Waldemar, a jólelkű disznó és egy
kerékpár társaságában útnak indulni. Kiderül a barátság ereje néha csodákra képes.

Legeslegjobb cimborák : állati a buli (2016)
Rend.: Theresa Strozyk
Időtartam: 77 perc

DVD 5401

Fokozódik az izgalom Mullewappban egy nappal Waldemar születésnapi zsúrja előtt. Horst von
Borst, az otrombaságáról ismert vaddisznó és a bandája kifigyelte a születésnapi készülődést és
váratlanul elragadta Mullewapp lakóit. Waldermar és két hűséges barátja csellel próbálkoznak
elterelni a vaddisznót. Vajon meg tudják szabadítani otthonukat a betolakodóktól?

LEGO: az Igazság Ligája : harc a légióval (2015)
Rend.: Rick Morales
Időtartam: 74 perc

DVD 4455

A bűnözésnek esélye sincs, mióta az újonnan megalakult Igazság Ligája vigyázza Metropolis
nyugalmát… és emiatt Lex Luthor, a zseniális bűnöző igen boldogtalan. A Fekete Mantával és
Sinestróval közösen saját csapatot formál, és elnevezi magukat a Pusztítás Légiójának.
Szupererővel felvértezett gonosztevői élén Luthor azt tervezi, hogy támadást indít a kormány
szupertitkos területe, az 52-es körzet ellen: vajon győzedelmeskedhet-e végre az Igazság Ligája
felett?

Lego Batman : a film (2017)
Rend.: Chris McKay
Időtartam: 100 perc

DVD 5223

Joker újult erővel szervezkedik, hogy átvegye a hatalmat Gotham City felett. Lex Luthor
csodafegyvere ellen senkinek nincs esélye. Ha Batman meg akarja állítani az őrült gonosztevőt, fel
kell adnia a magányos harcot. Segítségül hívja Supermant.

LEGO DC comics super heroes : Flash, a villám (2018)
Rend.: Ethan Spaulding
Időtartam: 75 perc

DVD 5449

Metropolis lakói ismét egy gyönyörű reggelre ébrednek, az ég sziporkázó kék, a Daily Planet
méltóságteljes felhőkarcolóján pedig megcsillan a napfény. Ám ezen a reggelen a Joker úgy dönt,
hogy az épületre ráférne egy alapos felújítás, és ez nála azt jelenti, hogy kocka kockán nem
marad! Az Igazság Ligája természetesen akcióba lendül, hogy megakadályozzák a Jokert szörnyű
terve végrehajtásában, ám valami gallyra megy Flash képességeivel, melynek következtében egy
végtelen időhurokban találja magát. És ami még ennél is furcsább, hogy a körforgásban újra meg
újra feltűnik a sárga ruhás Fordított Flash, hogy még tovább nehezítse a dolgát. Villámsebesség,
egy kis mágia, no meg Atom, Krypto és Ász, azaz a Liga legújabb tagjainak segítsége kell ahhoz,
hogy Flash megtörje az ördögi kört, és megmentse Metropolist!

LEGO DC super heroes: az Igazság Ligája : kozmikus küzdelem (2016)
Rend.: Rick Morales
DVD 4689
Időtartam: 75 perc
A Földünk csodálatos ékkő, amely kiemelkedik az űr sötétségéből… továbbá Agykeselyű, a robot
számára egy újabb planéta, amelyet bolygókból álló gyűjteményében akar tudni. Nem mintha az
Igazság Ligája ezt szó nélkül hagyná! De miután Agykeselyű visszaküldi Supermant, Csodanőt és
a Zöld Lámpást az időben, méghozzá más és más korokba, Batman és a Villám feladata lesz,
hogy újraegyesítse a Ligát, miközben a Földön Kiborg és Supergirl Agykeselyű drónjaival folytat
elkeseredett küzdelmet.

LEGO friends : irány a színpad (2015)
Rend.: Christian Cheshire, Thomas J. Mikkelsen
Időtartam: 76 perc

DVD 4674

A lányok barátsága komoly próbatétel elé kerül, mikor Livi, a megasztár feltűnik Heartlake Cityben.
Miután a popsztár álnok menedzsere ellopja hőseink „Girlz” című dalát, a lányok úgy érzik, hogy
ezt nem hagyják annyiban. Miközben megpróbálják elmondani Livinek, hogy valójában honnan is
jött a legújabb slágere, a lányok rádöbbennek, hogy a népszerűség nem minden, és néha a
barátság
mindennél
értékesebb
a
világon.

A LEGO kaland (2014)
Rend.: Phil Lord, Christopher Miller
Időtartam: 96 perc

DVD 4042, DVD 4077

A legeslegelső egész estés LEGO®-mozifilm főhőse Emmet, az átlagos, szabálykövető,
tökéletesen hétköznapi LEGO®-minifigura, akit tévedésből roppant különleges személyként
azonosítanak, és azt hiszik, rajta áll vagy bukik a világ sorsa. Hirtelen nagyszabású küldetésen
találja magát egy csapat idegen társaságában: meg kell állítaniuk egy elvetemült zsarnokot.
Emmet
számára
azonban
ez
a
feladat
egy
kissé
túl
nagy
falat…

A lego kaland 2 (2019)
Rend.: Mike Mitchell
Időtartam: 103 perc

DVD 5756

Továbbra sincsenek biztonságban a legóvilág lakói. A kockafejek most új fenyegetés elé néznek:
LEGO DUPLO figurák űrből jött inváziója vár rájuk, akik olyan gyorsan pusztítanak el mindent,
hogy az újjáépítés szinte lehetetlen. Hőseink megpróbálják visszaállítani az egyensúlyt a LEGO
univerzumban és legyőzni a betolakodókat. Így jutnak hát el messzi, ismeretlen világokba, például
egy olyanba, ahol minden, de minden zenél. Az előttük álló kaland próbára teszi bátorságukat,
kreativitásukat és nem csak azt mutatja meg, mekkora kockák, hanem azt is, hogy igazából egytől
egyig különlegesek.

A Lego Ninjago film (2017)
Rend.: Charlie Bean, Paul Fisher, Bob Logan
Időtartam: 97 perc

DVD 5406

Lloydra – aki nappal egyszerű diák, éjszaka pedig a híres Zöld Ninja – és barátaira, a titkos ninja
harcosokra óriási kaland vár, melynek célja: megmenteni NINJAGO Cityt! A bölcs és nagydumás
Wu mester vezetésével le kell győzniük a gonosz Garmadont, aki a valaha élt legrosszabb arc,
nem mellesleg Lloyd apja... Vakmerő utazásuk során a srácoknak meg kell tanulniuk
együttműködniük, és szabadjára kell engedniük belső erejüket, különben a városuknak annyi!

Lego Scooby-doo! : lidérces Hollywood (2016)
Rend.: Rick Morales
Időtartam: 72 perc

DVD 4765

Miközben épp a legendás Brickton Stúdióban tesznek látogatást, Scooby és barátai első kézből
tapasztalják meg, milyen kísérteties is tud lenni Hollywood, mikor hirtelen jól ismert filmes szörnyek
jelennek meg, mintha csak egy filmszerepre készülnének. Csak egyféleképpen lehet megoldani
ezt a rejtélyt és megmenteni a nagy hírű stúdiót: ha a Rejtély Rt. beveti magát a mozi varázslatba!

Scooby-Doo! : tajték-parti bingóparti (2017)
Rend.: Ethan Spaulding
Időtartam: 74 perc

DVD 5252

Az éves Tajték-parti Bingóparti három napnyi önfeledt mókát és játékot ígér, no meg – ScoobyDoo és Bozont legnagyobb örömére – végtelen mennyiségű kaját! A banda azonban hamarosan
megtapasztalja, hogy még a tökéletes vakációt is tönkre tudja tenni néhány szellemkalóz.
Scoobynak és a bandának, no meg néhány új barátjuknak össze kell fogniuk ahhoz, hogy
megszabaduljanak ezektől a kardforgató haramiáktól, és megmentsék a bulit. De ti csak lazítsatok,
hörpintsetek egyet a jéghideg üccsiből, és élvezzétek hátradőlve a legújabb rejtélyes ramazurit
Scooby-Doo-val
és
a
többiekkel!

Légy a Holdon (2007)
Rend.: Ben Stassen
Időtartam: 85 perc

DVD 2422

Nat, I.Q. és Scooter egész napokat azzal töltenek el, hogy megoldást keressenek egy apró, de
kényes problémára. El akarnak jutni a Holdra. Mikor már kezdenek megbékélni a gondolattal, hogy
sohasem fognak sétálni a Holdon, véletlenül megtudják, hogy az elkövetkező néhány napban a
NASA útnak indít egy űrhajót a Holdra. Ez az információ a három barát számára felbecsülhetetlen
értékkel bír, habozás nélkül ki kell használniuk a kínálkozó lehetőséget. Ki kell találniuk a lehető
legjobb tervet, bármi áron. Megegyeznek, hogy a legegyszerűbb utat választják, és egyszerűen
berepülnek az Apollo 11 fedélzetére, a részleteket pedig majd később pontosítják.

Lengemesék : tavasz és nyár a Nádtengeren (2017)
Rend.: Pálfi Zsolt
Időtartam: 68 + 114 perc

DVD 5719, DVD 5720

A film főszereplői a lengék, a Nádtenger apró, de bátor, zöldbőrű őrei. A gyerekeket csak akkor
avatják őrzővé, amikor bebarnul a hajuk. Addig viszont unalmas az élet, mivel zöldhajúként tilos
nádirigón repkedni, vízre szállni, sőt még a békaderbin sem vehetnek részt. Füttyös Vilkónak
legnagyobb álma, hogy végre ő is őrző lehessen, ám a kíváncsisága folyton bajba sodorja. Amikor
azonban a Nádtenger ellenségei, a harácsok a hattyúkkal szövetkeznek, az egész tó veszélybe
kerül. Az őrzők tehetetlenek, de Vilkó vakmerő tervet eszel ki, hogy megmentse otthonát és
fogságba esett barátját, Táltost. Szerencsére nincs egyedül, mert Nagyapó, a vízisiklók és a békák
is a segítségére sietnek…

Lengemesék 2. : Tél a Nádtengeren (2018)
Rend.: Pálfi Zsolt
Időtartam: 69 perc

DVD 5920, DVD 5921

Tovább követhetjük a lengék, Nádtenger apró, de bátor zöldbőrű őreinek kalandjait. Amikor egy
Afrika felé tartó fecskeraj fiatal egyede megbetegszik, Vilkó mindenáron meg akarja gyógyítani a
legyengült kismadarat. Közben Nádtenger lakóit a szomszédos tóban túlságosan elszaporodó
patkányok veszélyeztetik, ezért még ősi ellenségeikkel, a harácsokkal is össze kell fogniuk. A
hideg beálltával aztán a Nádtenger lakóinak egy része álomba szenderül, míg a lengék élvezik a
tél örömeit és várják a tavaszi kikeletet.

Leo és Fred 1. (1987)
DVD 405
Rend.: Weisz Béla
Időtartam: 98 perc
Tart.: Szúnyogcsipés ; Horkolás ; Bújócska ; Tragédia ; Az elefánt foga ;
Csend ; Hóoroszlán ; Fogyókúra ; Festés ; Szerelem ; Ünnepi ebéd ; Botrány ;
Koncert
Az epizódok egy utazócirkusz nagyon barátságos és kedves világát mutatják be. A bájos történet
szereplői: Leó, az oroszlán, és Fred, az ő idomára.

Leo és Fred 2. (1987)
DVD 406
Rend.: Weisz Béla
Időtartam: 105 perc
Tart.: Költözködés ; Hőség ; Járvány ; Bolhacsípés ; A félénk erőművész ; A
bohóc ; Születésnap ; Elcserélt varázspálca ; Féltékenység ; Fényképezkedés ;
I. Leonárd ; Krimi ; Az álom

Lorax (2012)
Rend.: Chris Renaud, Kyle Balda
Időtartam: 83 perc

DVD 3644

A tizenkét éves Ted bármit megtenne azért, hogy megtalálja az utolsó élő pamacsfát, hogy ezzel
belopja magát álmai hölgyének szívébe. Így veszi kezdetét az a humorban és izgalmakban
bővelkedő kaland, melyben Ted megismerkedik Loraxszal, a mogorva, de a maga módján elbűvölő
kis lénnyel, aki ért a fák nyelvén, és maga is azok megmentéséért küzd.

Lotte és a holdkő titka (2011)
Rend.: Heiki Ernits, Janno Pöldma
Időtartam: 75 perc

DVD 4730

Egy éjszaka két különös szerzet lopózik be Barkácsfalvára, és átkutatják Klaus, az öreg
vándorkutya kofferjét. Amikor Lotte tetten éri őket, elejtik a kofferből kivett követ, és eliszkolnak.
Kiderül, hogy a kő bonyolult szerkezetet rejt. Lotte és Klaus felkerekedek, hogy megkeressék
Klaus kirándulócimboráit, akiknél további két kő van. Útjuk során megismerkednek Voldemarral, az
esőcseppgyűjtő disznóval, a háromfülű holdnyulakkal, a szerelmi bánatban szenvedő Paul
macskával és más érdekes figurákkal.

A lovasklub (2006)
DVD 2966
Rend.: Karen Hyden [et al.]
Időtartam: 107 perc (Mesés páros)
Tart.: Nem a kocsi teszi a lányt; Nyerni is meg nem is; Újra nyeregben;
Vaklárma; Tűz, tűz, lobogó
A Lovasklub lenyűgözően szép vidéken az erdő mélyén rejtőzik. Három kamasz lány és egy velük
egykorú fiú kalandjait meséli el a sorozat. Miközben lassanként mindent megtanulnak, ami lovakkal
és a lovászkodással kapcsolatos, igazi barátokká válnak. Elsajátítják az idomítás rejtelmeit, átélik a
díjugratás izgalmait, és kitanulják az állatgondozás minden fortélyát. A Lovasklubban élő
állatoknak pedig van egy nagyon különleges képességük: mindannyian tudnak beszélni…
legalábbis egymással.

Lucky Luke. Irány a vadnyugat! (2007)
Rend.: Oliver Jean-Marie
Időtartam: 85 perc

DVD 1830

Mikor úgy tűnik, a megátalkodott Daltonokat végre bekasznizzák, a négy gengszter megszökik és
kirabolja a város összes bankját. Sarkában a kopókkal, egyedül Joe Daltonnak marad ideje, hogy
elrejtse a zsákmányt egy útjába akadó ekhós szekéren. Miután sikerül lerázni a rendőröket,
kellemetlen meglepetés vár a Daltonokra: immár több tucat ugyanolyan szekeret találnak,
melyekkel telepesek indulnak Kaliforniába, hogy visszaszerezzék földjeiket. Hogy kiderítsék,
melyik szekér rejti a pénzt, a banditák a telepesekkel tartanak, de Lucky Luke szüntelenül rajtuk
tartja a szemét. Így aztán a vadregényes vadnyugatot átszelve egyik kalandból a másikba
sodródnak az utazók.

Ludas Matyi (1979)
DVD 9, DVD 2093, DVD 3816, DVD 5459
Rend.: Dargay Attila. Időtartam: 75 perc
Fazekas Mihály 1805-ben írt verses elbeszélésének furfangos suhanca a magyar irodalom első
olyan népi figurája volt, aki háromszor is jogos bosszút állt a dölyfös és kegyetlen földesúron a
megaláztatásaiért. Matyi és édesanyja Döbrögi birtokán élnek, s Matyi azért viszi a városba 10
lúdját eladni, mert a szükség kényszeríti. A földesúr elveszi az állatokat és ezzel egyetlen
vagyonuktól fosztja meg őket, ráadásul Matyit szégyenteljes, fájdalmas módon megvereti. A fiú ezt
bosszúlja meg. A nyilvánosság előtt teljesíti be ígéretét: „Háromszor veri ezt kenden Lúdas Matyi
vissza!”

Ludovik, a kismackó (2003)
Rend.: Co Hoedeman
Időtartam: 103 perc
Tart.: Homokvár; Tchou-tchou; A tenger kincse; A doboz; Kincs

DVD 1974

Ludovik maci történetei annyira szívhez szólóak, hogy az egész család, gyerekek, szülők,
nagyszülők boldogan fognak leülni a képernyő elé. A bábfilmek főszereplője Ludovik, a kis
szeretnivaló medvebocs, aki egy kisgyerek szemével fedezi fel az őt körülvevő világot. Az átélt
kalandok olyan érzékenységgel jelennek meg a filmekben, hogy a kisgyerekek fantáziája boldogan
szárnyal majd együtt Ludovik történeteivel.

Luis és a Zűrlények (2018)
Rend.: Wolfgang Lauenstein, Christoph Lauenstein
Időtartam: 82 perc

DVD 5658

Luis apukája éjszakáról éjszakára megszállottan kémleli az eget, hogy földönkívüliek nyomára
bukkanjon, mégis a kisfiú jár sikerrel, ugyanis néhány űrlény pottyan a kertjükbe, akikre ő talál rá.
A magányos és különc Luis hamar összebarátkozik a három fura jövevénnyel és rejtegetni kezdi
őket apja elől, aki egy gyerekkori találkozás miatt veszélyesnek gondolja a földönkívüli lényeket.
Amikor az iskolaigazgató bentlakásos iskolába akarja kényszeríteni, Luis komolyan fontolóra veszi,
hogy nemcsak segít hazajutni a mókás triónak, de maga is elhagyja a bolygót.

Maci Laci első karácsonya (1980)
Rend.: Ray Patterson
Időtartam: 94 perc

DVD 3078

Maci Laci és Bubu karácsonykor általában mélyen durmolnak. (Érted: téli álom.) Ám idén vidám
zene veri fel őket, és repíti a móka világába, ahol korcsolyázás, sízés, dalolás és karácsonyfadíszítés vár rájuk. Csakhogy az élet nem fenékig madártej. Két ünneprontó – egy titokzatos remete
és a Jellystone Szálló tulajdonosának kellemetlen unokaöccse – megpróbálja tönkretenni a
karácsonyt. Hőseink pedig Nyegleó, Papi Tapi, Tappancs, Foxi Maxi és más Hanna-Barberakedvencek társaságában megkísérlik december 25-ét az év legboldogabb napjává tenni.

Mackótestvér (2003)
Rend.: Aaron Blaise, Robert Walker
Időtartam: 82 perc

DVD 4094

Amerika északnyugati tájain, a hatalmas erdők, fenséges vízesések és bohém gímszarvasok
vidékén Kenai, az indián fiú különös csoda részesévé lesz. Nem mintha örülne neki: ugyanis – ő
sem tudja, hogyan – medvévé válik, pedig neki és családjának a medvék voltak eddig legfőbb
ellenségei. Kenai elindul, hogy eljusson oda, ahol a fény találkozik a földdel; oda, ahol
visszaszerezheti igazi testét. Útközben összebarátkozik egy árva medveboccsal, Kodaijal: tőle
tanulja meg mindazt, amit egy hozzá hasonló nagy medvének már rég tudnia kellene az erdő
szigorú törvényeiről, és a medvék legnagyobb ellenségéről, az emberről.

Mackótestvér 2. (2006)
Rend.: Benjamin Gluck
Időtartam: 71 perc

DVD 4176

Kenai, a mackóvá változott indián újabb kalandjait izgulhatjuk és nevethetjük végig. Megszokta
ugyan már a vastag bundát, de előző élete emlékei még mindig felkavarják, sokszor eszébe jut,
hogy ember – gyerekként mennyit játszott együtt Nitával, a törzs egyik vezetőjének lányával. A
sors nem sokkal később újra összehozza a régi barátokat. Nita a Hokani vízeséhez tart, hogy ott
elégessen egy amulettet – csak ezt követően mehet ugyanis férjhez. Kenai, és szeleburdi
mackótestvére, Koda csatlakozik a lányhoz, és együtt minden akadályt legyőzve haladnak tovább
immár közös céljuk felé.

Macskafogó (1986)
Rend.: Ternovszky Béla
Időtartam: 92 perc

DVD 1585

M. M. u. (azaz Mickey Mouse után) ’80-ban az egereket a teljes pusztulás veszélye fenyegeti, félő,
hogy a macskák egyeduralma teljessé válik. A vérszomjas macskák jól szervezett, tökéletesen
felszerelt multinacionális bandákba tömörülve, pimaszul semmibe véve a jogot és a rendet,
felrúgva a macskák és az egerek közötti történelmi konvenciókat az egértársadalom végső
felszámolására törekednek. Egyetlen remény van a megmenekülésre: a Macskafogó nevű
szerkezet felépítése, amelynek tervrajzát azonban csak Grabowski, a legjobb titkosügynök képes
eljuttatni rendeltetési helyére.

Macskafogó 2. A sátán macskája (2007)
Rend.: Ternovszky Béla
Időtartam: 90 + 80 perc

DVD 1222, DVD 1399/1-2,
DVD 1400/1-2

Macskafogó nevű gépkutya segítségével az egerek megszelídítettek minden macskát. Vagy
mégsem? A pafrikai dzsungel mélyén ugyanis maradt egy kisebb pacifikálatlan macskapopuláció,
akik még csak nem is hallottak a Macskafogóról, és azóta is békésen üldözik az egereket.
Vadászat közben elkapnak egy Stanley nevű újságíró-egeret, akinek persze eljár a szája. A törzs
varázslója, Mióka alvilági segítséget kér, majd a vadmacskák útnak indulnak, hogy felszabadítsák
elnyomott, azaz a Macskafogó által megszelídített testvéreiket. A civilizált világban ismét kitör a
harc macskák és egerek között.

Macskarisztokraták (1970)
Rend.: Wolfgang Reitherman
Időtartam: 75 perc (Walt Disney klasszikus)

DVD 342

Széltől is óvott, tündéri macskacsalád él a századforduló Párizsának egyik fényűző otthonában.
Boldogságuk azonban csak addig tart, amíg a ház úrnője közzé nem teszi végrendeletét: halála
esetén a cicákra hagyja vagyonát, ha azonban ők már nem lennének, a komornyik örökölne
mindent. A sanda szolga azonnal kész az ármányra és a cicák hamar az utcán, jobban mondva
egy messzi réten találják magukat. A szerencse azonban a segítségükre siet és a Párizs utcáin,
kertjeiben, háztetőin élő macskák, cicák, cicusok és Roquefort, a családhoz hű egér segítségével
visszaküzdik magukat otthonukba.

Madagaszkár (2005)
Rend.: Eric Darnell, Tom McGrath
Időtartam: 82 perc

DVD 585

Alex, az oroszlán a nagyvárosi dzsungel királya, mivel ő a New York-i állatkert fő attrakciója. Ő és
legjobb barátai, Marty, a zebra, Melman, a zsiráf és Gloria, a víziló egész eddigi életüket kellemes
fogságban töltötték. Ám Marty hagyja, hogy úrrá legyen rajta a kíváncsiság, és megszökik, hogy
felfedezze a külvilágot. Barátai kitörnek az állatkertből, hogy visszahozzák a zebrát. Afrika felé
tartó hajóra pakolják őket a jó szándékú emberek, akik úgy gondolják, hogy megmentik az állatokat
a nagyvárosi élet stresszétől. Amikor a cselszövő pingvinek megrongálják a hajót, hírtelen
Madagaszkár egzotikus szigetének partján találják magukat. A New York-i aszfaltbetyároknak most
rá kell jönniük, miképpen maradhatnak életben a vadonban.

Madagaszkár 2. (2008)
Rend. Eric Darnell, Tom McGrath
Időtartam: 85 perc

DVD 1850

A Madagaszkár távoli partjaira vetődött New York-iak haza akarnak jutni. A pingvinek katonás
precizitással helyrepofoztak egy régi repülőgéproncs-féleséget. A levegőbe emelkednek – és ott is
maradnak egy darabig. Épp csak annyi ideig, ami elegendő ahhoz, hogy eljussanak a legvadabb
helyre, Afrika kies szavannáira, ahol első ízben találkozhatnak szabadon élő társaikkal. Miközben a
gyökereiket keresik, hamar rájönnek, hogy mi is a különbség a betondzsungel és az afrikai vadon
között. A régen látott rokonok, a romantikus vetélytársak és az ármánykodó vadászok ellenére is
úgy tűnik, hogy Afrika nagyon „tutkeráj” hely de vajon jobb, mint hőseink otthona a Central
Parkban?

Madagaszkár 3. (2012)
Rend.: Eric Darnell, Conrad Vernon, Tom McGrath
Időtartam: 90 perc

DVD 3576

Mindenki kedvenc figurái visszatérnek, és újabb állati kalandra indulnak: az eddigi legvadabbra!
Alex, Marty, Melman és Gloria egy egész Európán átívelő fergeteges utazásra invitál ebben
filmben. A rivaldafényről álmodozó Julien király és a mindenhez mindenkinél jobban értő pingvinek
sem hiányoznak a csapatból, amely DuBois kapitány, a gonosz állatrendész elől menekülve
csatlakozik egy vándorcirkuszhoz.

Madagaszkár pingvinjei (2014)
Rend.: Eric Darnell, Simon J. Smith
Időtartam: 88 perc

DVD 4348

A Madagaszkár alkotóinak elsöprő humorú új filmje azt bizonyítja, hogy világraszóló kémkedésben
a szárnyasok a legnagyobb sirályok! A DreamWorks stúdió segítségével kedvenc szuperkémeink,
Kapitány, Kowalski, Közlegény és Rico visszatér, és az Északi Szél nevű szupertitkos
elitkommandóval kiegészülve megmenti a világot egy szörnyű veszélytől, mely 8 lábon közeleg.

Maja, a méhecske : a mozifilm (2014)
Rend.: Simon Pickard, Alexs Stadermann
Időtartam: 84 perc

DVD 4519, DVD 4543

Maja épp hogy kikelt lárvájából, de máris olyan szeleburdi, mint hat másik. Képtelen követni a
kaptár szabályait, főleg azt, amely szerint a közeli réten fészkelő darazsak örök ellenségeknek
számítanak. Amikor eltűnik a méhpempő, mindenki a darazsakra gyanakszik – ráadásul Maját
azzal vádolják, hogy bűnrészességet vállalt a gyalázatban. Legjobb barátját, Willyt leszámítva
senki nem hiszi el Majának, hogy ő valójában áldozata az esetnek. Hosszú és kalandos utazás
veszi kezdetét a darazsak kaptárába, ahol a két kópé fényt derít a valódi bűnös kilétére, valamint
végre kibékítik egymással a két ősi ellenfelet.

Maja, a méhecske : a mézcsata (2017)
Rend.: Noel Cleary, Alexs Stadermann
Időtartam: 81 perc

DVD 5542

A vidám és kalandvágyó méhecske, Maja nagyon szeretne részt venni az egész birodalom
legnépszerűbb játékában, a Mézcsatában, de kissé túlzásba vitt lelkesedésével sikerül magára
haragítania a méhbirodalom nagy hatalmú császárnőjét. Az uralkodó szigorú feltételhez köti a
játékokban való szereplését: ha Maja veszít, a kaptára nyári méztermését be kell szolgáltatnia. A
bátor méhecskének el kell fogadnia a kihívást és a számára kijelölt csapattársakat is, akik között
régi ismerősök is akadnak: Flip, a bölcs szöcske, a kissé ügyetlen, de jószívű hangyaikrek,
valamint legjobb barátja, Vili. A küzdelem során Maja újabb barátokra és ellenfelekre tesz szert,
miközben rájön arra is, hogy nem mindig az a legokosabb, ha a saját feje után repkedve akar
győzelmet aratni. Hisz egységben az erő! Ezt pont egy hős méhecske ne tudná?

Malacka, a hős (2003)
Rend.: Francis Glebas
Időtartam: 72 perc (Micimackó meséi) (Disney DVD)

DVD 4082

Malacka végre a figyelem középpontjába kerül, és barátai, a Százholdas Pagony lakói végre
megtanulják, nem kell feltétlen nagyra nőni ahhoz, hogy valaki nagy tetteket hajtson végre. Pedig
eleinte Malackának erősen az az érzésre, hogy ezt senki nem hiszi el. Tigris ravasz mézszerző
akciójában mindenki fontos szerepet kap, még Füles is része a tervnek, csak Malackának nem jut
feladat: túl kicsi hozzá, hogy segítsen. De amikor eltűnik, a barátai rögtön rájönnek, mennyire
hiányzik. Még szerencse, hogy megtalálják a naplóját, és az abban találtak segítségével
megkezdődhet a nyomozás.

Manu, a legsirályabb fecske (2019)
Rend.: Andrea Block, Christian Haas
Időtartam: 85 perc

DVD 5813

Manu a kis fecske világéletében azt gondolta magáról, hogy Ő is sirály, csakúgy, mint szülei.
Igyekszik úgy halászni és repülni, ahogy Ők, ám nem olyan tehetséges, mint azok a madarak, akik
felnevelték. Egy este a ravasz és gonosz patkányok elcsennek egy tojást, melyre Manunak kellett
volna vigyázni, társai száműzik a fészekből. Miután elhagyja otthonát, új barátokra lel a mókás
gyöngytyúk, Parzival valamint két kis duci fecske személyében. Amikor a sirályok vonulását egy
hatalmas vihar fenyegeti, Manu és társai összeszedik minden bátorságukat, hogy megmentsék a
kis fecske családját.

Mars a buliba! (2009)
Rend.: Romhányi Ádám
Zene: Alma Együttes. Időtartam: 50 perc

DVD 3819

Az Alma Együttes zenés Marsbéli koncertre invitálja a világűr minden szegletéből ideérkező
gyermek publikumot, és 50 percben nyújt felhőtlen kikapcsolódást első animációs koncert DVDjén. A legnagyobb Alma slágerek mellett jó néhány ritkábban hallott dal is teljesen új hangszerelést
kapott, amelyeket ebben a kiadványban audio CD-n is meghallgathatunk. A szórakoztató és színes
koncert élmént földönkívüli látványvilág, marslakók, bájos ufo-gyerekek teszik még
különlegesebbé. Az eltévedés kizárt, mert a zenés utazásban egy rímekbe szabott, bohém
koncertmester az idegenvezetőnk, így a vörös bolygó minden meglepetését a legnagyobb
biztonságban élvezhetik kicsik és nagyok.

Maszkabál (2004)
Rend.: Albena Petrova
Időtartam: 48 perc

DVD 854

Gryllus Vilmos és Döbrentey Ildikó 2002-ben a Maszkabál című zenei albummal lepte meg a
közönséget. Csatlakozott hozzájuk a CINEMON stúdió nemzetközi tekintéllyel bíró rajzoló csapata,
hogy a 20 különös gonddal megalkotott dalt életre keltsék. Az így elkészült tüneményes
rajzfilmcsokor fülbemászó dallamaival, szívderítő szövegeivel és őszinte lelkesedésével mesés
világba repíti a gyerekeket, örömteli perceket szerezve az egész családnak. Minden jelmez készen
áll, szól a nóta, messze száll, téged is vár a Maszkabál!

Mátyás, az igazságos (1985)
Rend.: Ujváry László
Időtartam: 70 perc

DVD 601

Álruhás országjárása alkalmával Mátyás király sok bajjal, cselszövéssel és igazságtalansággal
találkozik, melynek ő is többször áldozatául esik. Ám a végén mindig felfedi királyi kilétét,
megbünteti a vétkest és megjutalmazza.

Mazsola és Tádé I-IX. Volt egyszer egy kismalac
DVD 103
Rend.: Kende Márta
Időtartam: 88 perc (MTV mesetár)
Tart. még: Szerencsére esik; Az eszménykép; Tiszteletjegy; Az alvóbaba; Az
a nagyszájú; Lapulevél köpönyeg; Tengeri csata; A sárgarépa
Bálint Ágnes meséjének klasszikus bábfilm feldolgozása.

Mazsola és Tádé X-XXII. Hol az a Tádé?
DVD 131
Rend.: Kende Márta
Időtartam: 88 perc (MTV mesetár)
Tart. még: Betegek vagyunk; A gyengék pártfogója; Egy csokor margaréta;
Érik a szőlő; Kéregpapucs; Tiszteljük egymás csutkáit; Ó, az a kályhalyuk;
Nem félek! ; Mi a fontosabb?; Vigyük haza; Tádé orra; Hol kicsi, hol nagy

Mekk Elek, az ezermester (1980)
DVD 812
Rend.: Imre István
Időtartam: 104 perc (MTV mesetár)
Tart.: A csodálatos asztalos; Épületes eset; Nyúlcipő; Kinek lesz melege?; A
szamárkenyérfa; Kutyalakzi; Biztonsági berendezés; A kútásó; Macskazene;
Paci Manci frizurája; A szélmolnár; Az éléskamarások; Helén divatot csinál
Mekk Mesternek sem ez, sem emez nem lehetetlen! Mekegve reszel, szegel, teker, kever, s rendre
remekel! Esetleg nem? Esetleg lehetnek defektek? Meglehet… Gyere, s lesd meg DeVeDe
lemezen! Mekk, mekk, mekk…

Menő manó 1. (1972)
Rend.: Osvaldo Cavandoli
Időtartam: 47 perc

DVD 388

Vonalemberkénk érthetetlen, ám annál kifejezőbb halandzsanyelvén perlekedik alkotójával,
méltatlankodik az elé táruló váratlan helyzetek közepette, zsémbeskedik, csodálkozik, és csak
lépked előre, hogy egy óvatlan pillanatban leessen a tábla széléről. A 19 epizódot tartalmazó
lemezen megelevenednek Menő manó vízparti kalandjai, majd vadászik és szafarizik, egy nagy
meglepetésben is része lesz, de találkozik többek között a kiskacsával és a léggyel is. Sportos
énje az olimpián teljesedik ki, ahol a legkülönbözőbb sportágakban fitogtatja tehetségét.

A mentőcsapat (1977)
Rend.: John Lounsbery, Wolfgang Reitherman
Időtartam: 74 perc (Walt Disney klasszikus)

DVD 530, DVD 5298

Egy Penny nevű árva kislányt elrabol a gonosz Miss Medúza. Az emberi bűnüldözők nem
bukkannak a lány nyomára, de Penny segélykérése eljut a nemzetközi egér mentőcsapat
tagjaihoz, és két rettenthetetlen cincogó bűnvadász – Bernard és Miss Bianca – máris
felkerekedik, hogy kiszabadítsa Medúza foglyát! Kiderül, hogy Madame Medúza Penny
segítségével szeretne rábukkanni a világ legnagyobb gyémántjára! Bernard és Bianca egy öreg
macska, Rufus tippjeit követve jut el a kislányhoz, és a lánnyal együtt próbálják megtalálni a
gyémántot, valamint a meneküléshez vezető utat.

Mentőcsapat a kenguruk földjén (1990)
Rend.: Hendel Butoy, Mike Gabriel
Időtartam: 74 perc (Disney DVD)

DVD 5302

Bernard és Bianca, a híres nyomozó egérpáros visszatért! Ezúttal a távoli Ausztráliából érkezik a
segélyhívás: elraboltak egy kisfiút, Cody-t! A két kis detektív a hír hallatán nem késlekedik sokáig,
és az Albatrosz Légitársaság segítségével azonnal útra kelnek az ötödik kontinens irányába.
Természetesen az idegen országban sem maradnak segítõk nélkül. Csatlakozik hozzájuk Jake, a
sármos ausztrál erszényes egér, aki jól ismeri Ausztrália titkait. Együtt talán még idõben
rábukkannak Cody elrablójára, a gonosz vadászra, McLeach-re, aki a kisfiútól próbálja megtudni,
hogy merre fészkel egy ritka sas…

Mesél az erdő (2001)
Rend.: Ángel de la Cruz, Manolo Gómez
Időtartam: 82 perc

DVD 410

Amikor az emberek hazamennek, ez az erdő életre kel. A fák kinyitják szemüket, a bokrok táncra
kelnek és az összes élőlény együtt vígad velük. Egy nap két férfi furcsa szomszédot hoz az
erdőbe: egy telefon-oszlopot, aki gőgös nagyképűségével elindítja a bajokat. Furi a barátságos kis
vakond, aki járatos az ilyenfajta problémákban, éppen elhatározta, hogy megvallja érzéseit titkos
szerelmének Lindának, amikor észreveszi, hogy a lány eltűnt. Minden jel arra utal, hogy nem csak
az itt élők, de az egész erdő is veszélybe került. Ezért aztán az erdő összes lakója összefog, hogy
megmentsék Lindá-t és szeretett lakóhelyüket.

Merida a bátor (2012)
Rend.: Mark Andrews, Brenda Chapman
Időtartam: 90 perc

DVD 3605

Merida, Fergus király és Elinor királyné leánya nagyszerű íjász és makacs, csak a maga igazában
bízó fruska. Nem szereti a szabályokat és a hagyományokat: inkább a maga útját járja. Merida
vakmerősége alaposan felkavarja a királyság nyugalmát, és a lánynak minden ügyességére és
erejére – sőt, csintalan ikertestvérei segítségére is – szüksége van, hogy legyőzzön egy gonosz
átkot. Rá kell jönnie, mit jelent az igazi bátorság, mielőtt túl késő lesz.

Micimackó. Az ajándékok ideje (1999)
Rend.: Harry Arends, Jun Falkenstein, Carl Geurs
Időtartam: 61 perc

DVD 2291

A Micimackó: Az ajándékok ideje kedves, megunhatatlan kaland, amely a barátságot, a családot
és a karácsony igazi örömét ünnepli. Csatlakozz te is Micimackó, Malacka, Tigris és Nyuszi bátor
csapatához! A régi jó barátok elhatározzák, hogy megkeresik kedvenc évszakukat, amelyet úgy
tűnik valahogy szem elől tévesztettek – a telet! Tarts velük, kutassátok fel együtt az ünnepi
hangulat megteremtéséhez szükséges tökéletes kellékeket, és élvezzétek együtt a karácsonyt,
ami ezúttal egy nagyon kedves barát váratlan látogatását is jelenti.

Micimackó : tavaszolás Zsebibabával (2004)
Rend.: Elliot M. Bour, Saul Andrew Blinkoff
Időtartam: 63 perc (Micimackó meséi) (Disney DVD)

DVD 4081

Kitavaszodott a Százholdas Pagonyban, és a hosszú tél után kicsattanó örömmel ugrándozik a
zöldellő mezőn Zsebibaba. Élvezi a meleget, hallgatja a madárdalt, ugrál és bugrál,
legszívesebben magához ölelné az összes barátját, hogy vele együtt ünnepeljék a tavasz
beköszöntét. És Zsebibaba meg is teszi. Sorra felkeresi a pagony lakóit, hogy együtt kürtöljék
világgá, milyen jó, ha itt a tavasz. Nyuszi azonban nem akar ünnepelni, hiszen számára a tavasz
nem a hancúrozást jelenti – igazából Nyuszinak semmi nem jelenti a hancúrozást – hanem a
tavaszi nagytakarítást! Nekilát hát kicsinosítani üregét és hallani sem akar arról, hogy
léháskodással töltse ezt a szép napot. Zsebibaba azonban ezt nem hagyja ennyiben…

Micimackó és a Zelefánt (2005)
Rend.: Frank Nissen
Időtartam: 67 perc (Micimackó meséi) (Disney DVD)

DVD 4087

A Százholdas Pagony békéjét súlyos lábak dobbanása zavarja meg. Valami félelmetes közeledik!
Ami pedig félelmetes, az talán a Zelefánt – hiszen ebben az évszakban igen sokan járkálnak
errefelé. A Zelefántot ugyan még senki sem látta, de már mindenki róla beszél. Régi barátaink,
Micimackó (baráti körben Medveczky Medve néven is közismert), Malacka, Nyuszi, Tigris és a
többiek a szörnyű eseményre készülnek: amikor szembe kell majd nézniük azzal, amiről mindenki
tud valami fontosat, csak azt nem tudja senki, hogy mi lehet az.

Micimackó könyve – Szívből jövő történetek (2001)
Rend.: Mitchell Kriegman, Dean Gordon
Időtartam: 76 perc

DVD 685

Készülj fel az eddigi legeredetibb és legkülönösebb Micimackó-kalandra! Micimackó és a
Százholdas Pagony összes többi lakója ebben a történetben úgy jelenik meg, ahogyan A.A. Milne
eredetileg elképzelte a kedves kompániát: három dimenziós plüssfigurák kelnek életre, hogy egy
új, egész estés kalandon át szórakoztassanak kicsiket és nagyokat. Micimackó és barátai Róbert
Gida szobájában gyűlnek össze, ahol felfedezik barátjuk féltve őrzött mesekönyvét, amelyben
minden történet róluk szól! Ahogy lapozni kezdenek a könyvben, a történetek megelevenednek.

Mickey és a futóbab (1930-1960)
DVD 201
Kész.: Walt Disney
Időtartam: 62 perc (Walt Disney rajzfilmgyűjtemény : klasszikus kisfilmek)
Tart. még: A vitéz szabóegér; Mickey Tükörországban; Mickey utazása
Liliputban; Mickey vonatra száll
A Mickey és a futóbab csodálatos meséjében visszatérnek a legnépszerűbb Disney-kedvencek. A
Babszem Jankó történetén alapuló kisfilmben Mickey, Donald kacsa és Goofy egy égig érő
paszulyszáron felmásznak egy másik világba, ahol minden óriási. Hatalmasak a fák, a virágok, az
ételek, a kastély és persze Willy, az aranyhárfát őrző félelmetes óriás sem kicsi. Vajon sikerül-e
Mickeynek és barátainak túljárni az óriás eszén, és hazajutnak-e valaha?

Mickey nagy csobbanása (2008)
DVD 1984
Rend.: Broni Likomanov, Sherie Pollack, Donovan Cook
Időtartam: 92 perc (Mickey egér játszótere)
Tart.: Donald kacsái; Pluto habfürdője; Mickey horgászni megy; Pete tóparti
partija
Az év legmelegebb napján, amikor még a fagyi is pillanatok alatt levessé olvad, Mickey és barátai
a tóparton hűsölnek. Pete igazi hawaii luaut rendez, ami az évszázad bulija lehet – de csak akkor,
ha TE a csapat segítségére sietsz. A kalandos úton melletted lesz Mickey, meglovagolhattok egy
óriási halat, Plutóval egy hatalmas szappanbuborékon a felhők felett repülhetsz, Donalddal pedig
megmenthetsz egy csapat elkószált kacsát.

Mickey trükkje (2007)
Rend.: Howy Parkins , Rob LaDuca , Victor Cook
Időtartam: 70 perc (Mickey egér játszótere)
Tart. még: A nagy Goofy; Doktor Dasy

DVD 1644

Mindenki hivatalos Big Pete jelmezbáljára. A csapatnak el kell érnie a Tornyot, mielőtt telihold lesz,
máskülönben a kapuk bezárulnak és a bál véget ér, még mielőtt egyáltalán elkezdődhetett volna.
Sikerül-e a kis csapatnak eljutnia még időben a ködös erdőn és a Cukor Ösvényen át, keresztül a
felvonóhídon a Toronyig?! A segítségeddel talán sikerülhet! Csatlakozz Mickey, Minnie, Goofy,
Donald, Daisy és Pluto társaságához a három mesés egértörténet erejéig, hogy együtt fedezzétek
fel az összetartás, az egymásra odafigyelés erejét.

Mikrobi (1975)
DVD 404
Rend.: Mata János
Tart.: Start bonyodalmakkal; Gömbagyak bolygója; Delfinidák; Jó egy kis
diviton; Kristály-nagyapó; Zenélő kaktuszok; tripediták bolygója; Tromvita;
Csigabirodalom; A hóember; Űrkalózok; Jelmezbál; Programozgatunk
Mikrobi, a háztartási robot, szinte már családtagnak számít, hiszen szívesen játszik Peppével,
mos, főz, takarít. A család gyerektagjai újra és újra útra kelnek újabb és újabb kalandok irányába,
ahová Mikrobi is elkíséri őket.

A Mikulás mentőakció (2013)
Rend.: Aaron Seelman
Időtartam: 83 perc

DVD 4517

Egyszer volt, hol nem volt, a Mikulás csupán egy apró műhellyel és pár manóval végezte áldásos
tevékenységét. Több ezer év alatt, ahogy a karácsony egyre inkább kinőtte magát, Mikulás arra
kényszerült, hogy újításokat vezessen be. A Nagyszakállú legeszesebb manói új eljárásokat
fejlesztenek ki: egy hologramot, mely elrejti az Északi sarkot és egy időgépet, melynek
segítségével Mikulás meg tudja látogatni az összes otthont egy este leforgása alatt. Bernát
jelenleg a rénszarvasok istállóját takarítja, arról álmodozik, hogy a manók élcsapatába bekerül.
Amikor gonosz Nevil rájön, hogy a Mikulás egy időgép segítségével utazik, megpróbálja
megszerezni azt. Bernát mindenre elszántan próbálja menteni a karácsonyt és persze a Mikulást,
de mentőakciója épp ellenkezőleg sül el, véletlen visszautazik az időbe.

Minden egér szereti a sajtot (1981)
Rend.: Urbán Gyula
Időtartam: 57 perc (MTV mesetár)

DVD 2955

A szürke egerek a legmélyebb megvetéssel viseltetnek újonnan betelepülő „jöttment”
szomszédjaik, a fehér egér család iránt. Az arisztokratikus fehér egerek pedig mélységesen
lenézik pórias szomszédjaikat. A két család gyerekei, a szürke bundájú Soma és a hófehér
Fruzsina viszont a családi tilalom ellenére is nagyon megkedvelik egymást. A szerelem Rómeó és
Júlia történetéhez hasonló félreértésbe sodorja a két egérgyereket. Először Fruzsina veszi a
bátorságot, hogy megkérje a rettegett Nagy Macska Mágust: változtassa meg bundája színét.
Hamarosan azonban Soma is így tesz titokban, ami miatt teljes lesz a felfordulás.

A mindent járó malmocska (1980)
DVD 104
Rend.: Jankovics Marcell, Horváth Mária, Nagy Lajos
Időtartam: 143 perc (Magyar népmesék; 1.)
Tart. még: Holló Jankó; A tű, a kutya, a rák és a kakas vándorútja; Előbb a
tánc, azután a lakoma; Ábelesz-Kóbelesz; A szegény ember szőlője; A székely
asszony meg az ördög; Diódénes; Pinkó; A sündisznó; A szorgalmas és a rest
leány; A csillagász, a lopó, a vadász meg a szabó; A talléros kalap; A mezei
nyúl és a sündisznó; Az állatok beszéde; A hét kecskegida; Pirosmalac;
Kecskekatonság

Minnie, a nyomozó (2008)
DVD 1983
Rend.: Broni Likomanov, Sherie Pollack, Donovan Cook
Időtartam: 69 perc (Mickey egér játszótere)
Tart.: Daisy titikos ügynök; A barátság-csapat; Clarabelle vurstlije
Tudjátok, ki a legnagyobb detektív Sherlock Holmes óta? Nem más, mint Minnie nyomozó! Mickey
és játszótéri barátai segítségével e leleményes egérlány minden turpisságra fényt derít. Légy a
társa, nyomozz vele! Minnie és Daisy 12 csodás kis kalapot készít a barátság napjának ünnepére,
ám a fejfedőknek rögtön nyoma vész. Minnie nyomozóra, Daisy titkos ügynökre és rád vár a
feladat: elő kell őket keríteni!

Minnie állatszalonja (2014)
Rend.: Donovan Cook
Időtartam: 121 perc (Disney Junior) (Mickey egér játszótere)

DVD 3948

Legyen bár pajkos kiskutyád, mókás békád vagy ugribugri nyulacskád, Minnie csodás új
állatszalonja készen áll a fogadásukra… és a kalandokra! Az összes kedves játszótéri ismerős
odaviszi a kedvencét, hogy kicsinosítsák őket Plútó Sztárparádéjára. A sok kis állat vendég
fürdetését, kényeztetését és tanítgatását Minnie nem győzi egyedül. Szerencsére Mickeyre és
barátaira mindig számíthat. Ám amikor három imádni való kiscica eltűnik, a megfelelő
mikkentyűkre – és a TE segítségedre is – szükség lesz, hogy le ne maradjanak a show-ról. Vajon
ki nyeri el a fődíjat?

Minyonok (2015)
Rend.: Kyle Balda, Pierre Coffin
Időtartam: 87 perc

DVD 4671, DVD 4672

A Minyonok az idők kezdete óta szolgálták a történelem legalávalóbb gonosztevőit, de
hebehurgyaáguknak hála sorra fűbe harapott mind, kinek hűséget fogadtak. Gazda nélkül azonban
céltalanok és búskomorak lettek. De még mielőtt teljesen eltűntek volna a föld színéről, népük
három botcsinálta hőse – Kevin, Stuart és Bob – útnak indul, hogy megtalálja új vezérüket. Mikor
küldetésük Scarlet Túlölőhöz vezeti őket, a kertésznadrágos trió eddigi legnagyobb kihívásával
szembesül: meg kell menteniük a Minyonokat … a pusztulástól!

Mirr Murr a kandúr 1.
Rend.: Foky Ottó
Közreműködik: Halász Judit. Időtartam: 100 perc

DVD 413

Tart.: A kiscsacsi ismerkedik; Mirr Murr a kandúr; Mitől álmos a szék; Mirr Murr a
gólkirály; Cin-cin a kisegér; Gombszemű bejelenti a tavaszt; Tengeri csata; Föl a
csillárig; A kiscsacsi képeskönyve; Mirr Murr nevenapja; Bujdosás a Kamrában; Mirr
Murr hires festő lesz; Bóbice énekórát ad
Csukás István közkedvelt figurája Mirr-Murr, a magyar meseirodalom klasszikus szereplője, a
gyermekek és a gyermeki lelkületű felnőttek kedvence. Kalandjaira „Oriza Triznyákkal” talán
mindenki emlékszik. Hiszen együtt fedezik fel a léghajót, a „Gombszeműt” és „Bóbicét”, valamint
együtt lesznek gólkirályok és útitársak egy ládában. Megannyi felejthetetlen történet, amely
felhőtlen szórakozást ígér.

Mirr murr a kandúr 2.
DVD 414
Rend.: Foky Ottó
Időtartam: 100 perc
Tart.: Mirr Murr a kabátzsebben; Mirr Murr az oroszlán; Legyünk
kóbormacskák; A három próba; A titkos jel; A nagy odvas kémény; Segitenek
Ploma Pálnak; Pintyőke cirkusz világszám; Ferdinánd a gyalogbéka; A hétfejü
tűzokádó sárkány; A füttyember; A varázstávcső; Ajándékba adják a
lábnyomukat

Mirr murr a kandúr 3.
DVD 415
Rend.: Foky Ottó
Időtartam: 95 perc
Tart.: Macska-Egér Szerenád; Jelmezbál; Április Bolondja; A Többszörös
Világbajnok; Nagytakarítás; Csináljunk Hóembert; Tánc és Illem Iskola;
Játszunk Együtt; Sün Sámuel Bekopog; Az űr-Macska; Sakk-Matt; Húsvéti
Locsolás; Csoportkép

Mirr Murr a kandúr 4.
DVD 416
Rend.: Foky Ottó
Közreműködik: Halász Judit. Időtartam: 96 perc
Tart.: A pingvinnek hűtőszekrény kell; Lárifári csetepaté; Az idomított
vekkeróra; Kártyavár; Hintőporos hóesés; Az igazi bicikli; A holdkóros egér;
Tengerparti napsütés; Botfülű tücsök; Tüsszentő szódásüveg; Leszállított áru:
dinnye; A lakodalmi sósperec; A bűvös sapka

A mogyoró-meló (2014)
Rend.: Peter Lepeniotis
Időtartam: 82 perc

DVD 4044, DVD 4076

Mit ér az élet mogyoró, dió vagy mandula nélkül? A parkban lakó rágcsálóknak nem sokat. A
leleményes, mindig izgága Grimbusz akcióba lendül, mikor feltűnik a környéken a mogyoróárus.
Ám a küldetés balul sül el, az egyetlen élelemforrás, a park szép nagy fája felgyullad. Nincs mit
tenni, a mókust száműzik biztonságot nyújtó lakhelyéről. De a nagyvárosi dzsungelben nem is
olyan egyszerű eligazodni, mint ahogy azt a talpraesett mókus gondolja. Grimbusz végül
összeverbuvál egy brigádot, akikkel betörhetnek Maurey rágcsaboltjába, a Kánaán földjére. Cél:
minden magvakat szerető parklakónak megszerezni télire az eleséget…

A mogyoró-meló 2. (2017)
Rend.: Cal Brunker
Időtartam: 87 perc

DVD 5379

Grimbusz és a haverok újra akcióba lendülnek, mikor kiapadhatatlan éléstáruk a levegőbe repül,
ők pedig kénytelenek visszatérni a Szabadság parkba. Mókusunknak esze ágában sincs
hosszasan elidőzni a természet lágy ölén, de már épp kezdene hozzászokni a megváltozott
körülményekhez, mikor kiderül, hogy a város kapzsi polgármestere azt tervezi, hogy Grimbuszék
régi-új otthona helyén egy vidámparkot húz fel. Ezt pedig a banda nem hagyhatja szó nélkül.
Összefognak hát a park többi állatával, hogy szembeszálljanak a polgármesterrel, és megmentsék
Mogyorországot.

Mondák a magyar történelemből 1. (1986)
DVD 3154
Rend.: Jankovics Marcell
Időtartam: 60 perc
Tart.: Álmos vezér; A fehér ló mondája; Szentgalleni kaland; Lehel kürtje;
Botond; Istvánt királlyá koronázzák
A magyarság történelmének a mondák világában gyökerező első fejezetei elevenednek meg a
rajzfilmsorozat kockáin. A részletes beszámolót adó epizódoknak hála, nyomon követhetjük
népünk egykor volt hányattatásait, megismerhetjük régmúltunk gyakorta emlegetett alakjait –
tisztább képet kapva a közismert és kevésbé emlegetett legendákról, eseményekről.

Mondák a magyar történelemből 2. (1986)
DVD 3155
Rend.: Jankovics Marcell
Időtartam: 70 perc
Tart.: Zotmund; Vértes; Korona és kard; Szent László utolsó győzelme;
Jankula; Kemény Simon; Mátyást királlyá választják
A magyarság történelmének a mondák világában gyökerező első fejezetei elevenednek meg a
rajzfilmsorozat kockáin. A részletes beszámolót adó epizódoknak hála, nyomon követhetjük
népünk egykor volt hányattatásait, megismerhetjük régmúltunk gyakorta emlegetett alakjait –
tisztább képet kapva a közismert és kevésbé emlegetett legendákról, eseményekről.

Monster High : 13 kívánság (2013)
Rend.: Steve Sacks
Időtartam: 70 perc

DVD 4240

Megkezdődött az új tanév a Monster High gimiben, Howleen, Clawdeen Wolf kishúga pedig
elhatározza, hogy idén ő lesz a legmenőbb a suliban. A népszerűségről szőtt álma hamarabb
teljesül, mint azt bárki gondolta volna, amikor összetalálkozik Gigivel, a dzsinnel, aki nemcsak 3,
hanem 13 kívánságát is teljesíti! A szörnyek azonban gyorsan megtanulják, hogy óvatosan kell
bánni a kívánságokkal, mert mindegyiknek van egy sötét oldala is, kisvártatva pedig feje tetejére
áll a Monster High és fura diákseregének az élete. Frankie Stein, Clawdeen Wolf, Draculaura és a
többi szörnyen jó fazon mesésen hátborzongató utazásra indul a varázslámpa mélyére, hogy
megmentsék a Monster High-t … miközben minden alkalmat megragadnak, hogy rém egyedi
stílusukat is megvillantsák.

Monster High : Boo York, Boo York : a hajmeresztő musical (2015)
Rend.: William Lau
DVD 4576
Időtartam: 69 perc
Elvakítanak a nagyvárosi fények, amikor a Monster High diákjai Boo York-ba mennek és
belekóstolnak nagyvilági, másvilági életbe. Cleo de Nile-t felkérik, hogy vegyen részt egy díszes
gála ünnepségen, ahol egy mágikus üstökös visszatérését ünneplik. Természetesen a szörny
barátait is magával viszi. De utazásuk nem csupa móka, mert Nefera, Cleo testvére az üstökös
mágikus erejét használja a saját alattomos tervéhez. Vajon sikerül-e a szörnycsajoknak időben
megoldani az üstökös rejtélyét és megállítani Neferát?

Monster High : légy szörnymagad! (2012)
Rend.: Mike Fetterly, Steve Sacks
Időtartam: 68 perc

DVD 4241, DVD 4911

A Monster High: Légy szörnymagad! kiássa a csatabárdot a Normik és a szörnyek között, a dolgok
pedig egyre ijesztőbbé válnak! Hogy elkerüljék a lehetséges konfliktusokat, a Monster High
növendékeinek évekig tilos volt előbújniuk szobáik rejtekéből Halloween éjszakáján. Frankie és
barátai azonban rájönnek, hogy a Normik és a szörnyek egykor igazi barátok voltak és szerettek
együtt lenni. A rémek ezért úgy döntenek, visszaforgatják az időő kerekét, és arra használják ezt
az éjszakát, hogy különleges szörnyűségességüket ünnepeljék és felhívják a figyelmed, hogy
mindig „Légy önmagad! Légy egyedi! Légy szörnyen jó fazon!”

Monster High : őrült kombináció (2014)
Rend.: Will Lau
Időtartam: 67 perc

DVD 4241, DVD 4912

Miközben a menő vérszomjas szörnybarátok segíteni próbálnak Frankie-nek, hogy megismerje
családja frásztörténelmét, egy véletlen folytán visszarepülnek a Monster High gimi első napjaiba. Itt
találkoznak Lágyésszel, a lökött tudóspalántával, aki megszállottan próbál életre kelteni egy
családot magának. De rémes dolog történik, amikor Lágyész követi a szörnyeket az időgépbe és
eljut velük a jelenkori Monster Highba: fuzionálnak, és a nyolc fős kis csapatból, 4 hátborzongató
hibrid szörny lesz. Most mindennél jobban együtt kell működniük, hogy ketten irányítani tudjanak
egy testet a nagy „Bicentenáriumi előadáson” és megállítsák Lágyész egyik kísérletét, amely
elpusztíthatja a tökéletesen tökéletlen Monster High-t

Monster high : rémek, kamera, felvétel! (2013)
Rend.: Will Lau
Időtartam: 70 perc

DVD 4010, DVD 4914

Amikor elhitetik Draculaurával, hogy ő a legalkalmasabb örökös a vámpírok trónjára, legjobb
rémbarátaival nyomban Transzilvánia felé veszi az irányt a hőn áhított korona reményében. De
hamarosan rá kell jönniük, hogy a leendő királynő személye még csöppet sem biztos. Annak
érdekében, hogy kiderüljön, ki az igazi Vámpír királynő, a Szörnyeknek meg kell találniuk a Vámpír
Szívének nevezett antik tárgyat. Hátborzongatóan fantasztikus kalandjuk során eljutnak
Londzordonba, egy szellemesen kellemes csónakázásra New Vérszomjba, míg végül Haláliwood
csillogó buktatóival is farkasszemet kell nézniük.

Monster High : rémséges mélység (2015)
Rend.: William Lau
Időtartam: 72 perc

DVD 4726, DVD 4915

A Monster High diáklányait vadonatúj egészestés filmjükben víz alatti kalandok várják. Az iskola
feneketlen medencéjéből egy tengeralattjáró segítségével jutnak el a rémséges mélység
uszonytatóan szépséges világáig. Lagoona, Poszeidón lányaként hazai vizeken találja magát, de a
múltjából nemcsak tengernyi barát, de tengernyi ellenség is a felszínre tör. Így hát nagy szüksége
lesz a barátnői segítségére, ha ezt a kiruccanást meg akarja úszni szárazon.

Monster High : Scaris a paraváros (2013)
Rend.: Dustin McKenzie
Időtartam: 58 perc

DVD 4258

Paraváros, ahol a sikolyok valóra válnak! Amikor Clawdeen Wolf lehetőséget kap, hogy Zsarolta
Fenoméntól, a divattervező legendától tanuljon, legjobb szörnybarátaival egyből pakolni kezdenek
és repülőre szállva meg sem állnak a csodálatos Scarisig. Amíg Clawdeen vetélytársakra talál a
hozzá hasonlóan tehetséges Skelita Calaveras és Jinafire Long személyében, addig barátai,
Frankie Stein és Rochelle Goyle elindulnak felfedezni a kockakövek alatt rejtőző szellemes titkokat.
Csatlakozz a Monster High szörnyekhez ebben a fantasztikus, életre szóló kalandban, várunk
Scarisben, a városban, ahol a sikolyok valóra válnak!

Monster High : sokkolódva (2017)
Rend.: Avgousta Zourelidi
Időtartam: 69 perc

DVD 5189

Clawdeen arról álmodozik, hogy nyit egy szörnyen menő ruhaszalont, ahol a magukfajta mellett a
normikat is szívesen látnák. Frankie rá is bukkan a tökéletes helyszínre, egy elhagyatott erőműre a
város határain túl. A szörnycsajok, hogy elkerüljék a megrázó meglepetéseket, bevetik titkos
fegyverüket: Twyla, a mumuslány bármilyen titokra fényt derít, a barátnők így időben rájönnek,
hogy Moanica tönkre akarja tenni a nyitóünnepséget. Clawdeen, Frankie és a többiek azonban
nem hagyják magukat, együttes erővel megakadályozzák, hogy az emberek városa sötétségbe
boruljon, és megnyitják a legütősebb szalont, amit csak el lehet képzelni.

Monster High : szellemlánc (2014)
Rend.: William Lau
Időtartam: 73 perc

DVD 4772, DVD 4916

Egy szép napon a Monster High szörnycsajok Spectra Vondergeist vezetésével útra kelnek egy
merész felfedező útra, amelyen szembe kerülnek a rémisztő szellemvilággal, amelynek van
szintén saját sulija. Az új suli padlásán viszont nem vár rájuk fényes fogadtatás – a rendkívül
szigorú igazgatónő béklyóba kötözi Spectrát, hogy ezzel megakadályozza számára visszatérni
Monster High-ba. És ekkor csak maradéktalanul tökéletlen barátnőin múlik, hogy azok szellem
alakot öltve megmentsék Spectrát, még mielőtt örökre szertefoszlana!

Mr. Peabody és Sherman kalandjai (2014)
Rend.: Rob Minkoff
Időtartam: 89 perc

DVD 4124

Mr. Peabody párját ritkító géniusz, briliáns elméjű feltaláló, kiváló tudós – és történetesen kutya.
Gazdájával és barátjával, Shermannel a legelképesztőbb kalandokba keverednek, az idővel
versenyt futva megpróbálják visszaforgatni a történelem kerekét, hogy a múltat megbuherálva
megmentsék
a
jövőt.

Mulan (1998)
Rend.: Barry Cook és Tony Bancroft
Időtartam: 88 perc (Walt Disney klasszikus)

DVD 154/1-2

A távoli Kína határán feltűnnek a hunok, s kegyetlen vezérük, San-Ju vezetésével betörnek az
országba, hogy letaszítsák trónjáról Kína bölcs uralkodóját. A császár a támadás hírére kiadja a
parancsot: minden családból egy férfinak be kell vonulnia a hadseregbe. Ezzel egy időben egy
távoli faluban Mulan, a Fa család egyetlen sarja sorsdöntő látogatást készül tenni a helybéli
házasságszerzőnél. Mint a Fa család egyetlen férfitagja, Fa Zú átveszi a behívót. Mulan tudja,
hogy idős és nagybeteg apja számára a katonai szolgálat a biztos halált jelentené, ezért vakmerő
elhatározásra jut: nincs más hátra, le kell ráznia magáról a hagyomány béklyóit, és apja helyett be
kell vonulnia a hadseregbe.

Münó, a holdbéli manó (2014)
Rend.: Alexandre Heboyan, Benoit Philippon
Időtartam: 81 perc

DVD 4683

Egy távoli világban legendás őrzők vigyázzák a nappalokat és az éjszakákat. Mikor idejük lejár, a
bolygó apraja-nagyja összejön, hogy szemtanúja legyen az új őrzők kiválasztásának. A Nap
választása Szolárra, a kissé öntelt figurára esik, ám amikor a Hold Münőt, a kétbalkezes
teremtményt jelöli ki utódjául, mindenki megdöbben – magával, Münóval az élen, aki egyenesen fél
a sötétben. Mikor aztán egy óvatlan pillanatban Münó el is veszíti a Holdat, és mindenki annak
keresésére indul, Nekrossz, a Nap egykori kegyvesztett őrzője kapva kap az alkalmon, ellopja a
Napot, és ezzel az egész bolygó sötétségbe borul. Münő oldalán Szolárral, valamint Tündivel, a
törékeny, de talpraesett viaszlánykával felkerekedik, hogy megtalálja és visszaszerezze a Napot és
a Holdat.

My little pony : a film (2017)
Rend.: Jayson Thiessen
Időtartam: 95 perc

DVD 5398

Equestria varázslatos birodalmában gondtalanul élnek a színes kis pónik. Az aprócska paripákat
elárulja rossz útra tért társuk, így a gonosz Viharkirály ellopja a pónik varázserejét. Az egyszarvú
Twilight Sparkle a barátaival útra kel, hogy megtalálja Novo királynőt, aki ismeri a Viharkirály
legyőzésének tikát.

A nagy ho-ho-horgász 1. (1982)
Rend.: Füzesi Zsuzsa, Dargay Attila
Időtartam: 82 perc

DVD 797, DVD 5768

Tart.: Reszkessetek halacskák!; A csalafinta csali; A repülő hal; A sötétlekű
orvhorgász; Születésnapi ajándék; A gumihal; A falánk pelikán; Az éjszakai horgászat;
Teknősháton lovagolva
A sorozat hőse a mindenre elszánt horgász és barátja, aki ki más lehetne, mint a csali. Nyáron a
hőségben nincs is jobb, mint a hűs víz partján üldögélni. Horgászszenvedélyének hódol főhősünk
is, aki folyamatosan sok-sok kalandba csöppen. De a szenvedély azért szenvedély, hogy minden
akadályt legyőzzön.

A nagy ho-ho-horgász 3. (1982)
DVD 799, DVD 5769
Rend.: Füzesi Zsuzsa, Dargay Attila
Időtartam: 74 perc
Tart.: Az eldugult mosogató; Horgász a halpiacon; Mit hozott a mikulás?; A
karrácsonyi hal; A holló és a hal; Hová tűnt a horgászzsinór?; Kétoldali
horgászláz; A fagyasztott hal

A nagy tündérverseny (2011)
Rend.: Bradley Raymond
Időtartam: 25 perc (Disney tündérek) (Disney DVD)

DVD 5042

A nagy tündérversenyben! Rosetta új barátjával, Chloe-val közösen próbál véget vetni a kerti
tündérek balszerencse-sorozatának egy olyan hihetetlen sportversenyen, amely nem csupán
észbontóan látványos, de szédítően fantáziadús, és telis-tele van szenzációs fordulatokkal. Csörge
és Kajla vezényletével Rosetta és Chloe két mindenre elszánt vihartündérrel száll szembe, akik
immáron ötödik bajnoki címükre pályáznak. Vajon Rosettáékra ismét a vereség vár, vagy be tudják
végre bizonyítani, hogy a kerti tündérek nem csupán cukik, de ügyesek is?

Nagyon vadon (2006)
Rend.: Jill Culton, Roger Allers
Időtartam: 82 perc

DVD 4869

Ne vaduljunk! Boog, a szelíd grizzly csak ennyit kér, egyébként boldogan éli a kisvárosi sztárok
mindennapi életét: este fellép a helyi természetrajz-show-ban, aztán nyugovóra tér gazdája és
nevelője garázsában, ahol szívből etetik és szeretik. Állati ösztöneit mélyen eltemette, és semmiért
sem cserélné el a civilizáció örömeit. Ám egyszer mégis megszólal a vadon szava: méghozzá
fülsértően, hadarva és össze-vissza. Ugyanis egy félszarvú szarvastól ered, aki dilis fejébe vette,
hogy megmenti a nagy mackót, és visszavezeti az erdőbe. Terve végül sikerül, így a városi medve
és a négy ballábas szarvas visszajut a vadonba: éppen három nappal a vadászidény kezdete előtt.

Nagyon vadon 2. (2008)
Rend. Matthew O'Callaghan
Időtartam: 73 perc

DVD 4870

Boog és Elliot visszatérnek egy újabb állati kalandra. Miután tetőtől patáig belezúgott Gizellába,
Elliot épp arra készül, hogy oltár elé vezesse a csinos gidát, de keresztülhúzza a tervüket az, hogy
elrabolják Pind urat. Boog, Elliot, McMóki, Buddy és a többi erdei állat felkerekednek hát, hogy
kiszabadítsák kertvárosi börtönéből hurkaszabású barátjukat, ám hamarosan ellenséges területen
találják magukat: a házi kedvencek birodalmában. Fifi, a puccos pudli által vezetett szobatiszták
brigádjának ugyanis esze ágában sincs harc nélkül lemondani Pind úrról. Vajon egy pöttöm pudli
tényleg két vállra tud fektetni egy féltonnás medvét?

Nagyon vadon 3. (2010)
Rend.: Cody Cameron
Időtartam: 71 perc

DVD 4861

Boog, Elliot és erdei barátaink apraja-nagyja visszatér egy újabb kalandra, ami még az eddigieken
is túltesz – az ösvény ezúttal egy cirkuszba vezet. Boog haverjai nem tudnak elmenni évi rendes
hímtúrájukra, és a medve úgy dönt, hogy egyedül vonul el kikapcsolódni. Út közben egy
vándorcirkuszba botlik, és egy hozzá megszólalásig hasonlító grizzlyt küld haza maga helyett, ő
pedig színpadra lép. Az állati nagy bajok csak akkor kezdődnek, amikor a direktor úgy dönt, ideje
hazatérni – Oroszországba! Elliot, McSquizzy, Mr. Weenie és a banda versenyfutásba kezd az
idővel, hogy kiszabadítsák barátjukat, mielőtt a mamlasz művészmedve Szibériába kénytelen
áttenni székhelyét.

Nagyon vadon : bolondos vadászidény (2015)
Rend.: David Feiss
Időtartam: 81 perc

DVD 4785

Boog, a házigrizzly és Elliot, a szószátyár szarvas vadonatúj egész estés mozifilmben tér vissza!
Amikor egyik este a tábortűznél Elliot az erdőben élő veszett szörnyetegről mesél, Boogon – akit
eddig sem a bátorsága miatt szerettünk – olyan berezelés lesz úrrá, amiből egyszerűen nem tud
kirezelni. Elliot azonban nemhiába legjobb haver: zseniális tervet eszel ki Boog
félelemtelenítésére. McMóki, Pind úr és a teljes csapat lélegzetelállító utazásra indul, ahol
rengeteg nevetés és néhány meglepetés várja őket… és ha minden jól megy, a barátság ereje
legyőzi azt a makacs majrét.

A Napkirálynő (2007)
Rend.: Phillippe Leclerc
Időtartam: 74 perc

DVD 1410

Krisztus előtt a 14. századi Egyiptomban , Akhenaton a Napot istenként imádja és megpróbálja ezt
népének is előírni, elhagyja Thébát, és egy új fővárost épít, amit a Nap Városának nevez. A
fiatalabb lánya, Akhesa, elhagyatottnak érzi magát, anyja Nefertiti messze él tőlük, apja, a fáraó
pedig Egyiptom és imádott istenén kívül nem tud elég időt szánni rá, ezért elhatározza, hogy
elmenekül a palotából és megkeresi az édesanyját, akit évek óta nem látott. A fiatal herceg Thout,
azért érkezik a Nap Városába, hogy feleségül kérje Akhesát, de a lány önfejűségének miatt
belekeveredik a szökésébe, így kénytelen-kelletlen elkíséri őt a hosszú és kalandokkal teli
utazásán.

A Négyszögletű Kerek Erdő: Szörnyeteg Lajos jaj de álmos ... és más
mesék (2008)
DVD 2097
Rend.: Hegyi Füstös László [et al.]
Időtartam: 78 perc
Tart. még: Regölés; Rege a csodaszarvasról; Hogyan lehet megijeszteni egy
oroszlánt?; A kevély kiskakas; A hetvenkedő sün; Zöldfa utca 66.; Magyar népmesék:
Cerceruska; A világlátott egérke: Rokoni pártfogás; A világlágott egérke: Vonaton
ringatózva; Az éjszaka csodái
A Kecskeméti Rajzfilmstúdióban már hosszú évek óta készülnek filmek gyermekek számára. Most
olyan filmekből kínálunk egy csokorra valót, amelyek írói Arany János, Weöres Sándor, Kormos
István, Kányádi Sándor és Lázár Ervin.

Némó nyomában (2003)
Rendezte: Andrew Stanton
Időtartam: 100 perc

DVD 5183

A világ óceánjaiban több mint 3 milliárd hal él. Pizsi azonban egyetlen egyhez ragaszkodik
közülük. Pizsi fiát, Némót keresi, aki elsodródott szülei mellől, majd behálózta egy könnyűbúvár:
azóta egy fogorvosi várószoba akváriumában raboskodik. A gyermekét féltő apa és társa hosszú
vándorútra indul. Útközben Pizsiből igazi hős válik: szerez néhány barátot és túlél néhány
ellenséget. Megússza a találkozást a cápákkal, teknőcökkel, kanalas gémekkel és az óceán többi
veszélyes vagy kelekótya szerzetével. Miközben a kalandjain és a rengeteg felmerülő akadályon
igyekszik keresztülevickélni, fiacskája sem tétlenkedik: egy fantasztikus szökési tervet forgat a
fejében.

Nevess Mickeyvel! 4. (1937-1943)
DVD 3335
Rend.: Charles Nichols [et al]
Időtartam: 62 perc
Trat.: Mickey egér Ausztráliában; Hawaii nyaralás; Donald nyaral; Hogyan
kell úszni?; Plútó meglepetéscsomagja
Tölts egy felejthetetlenül vidám napot Mickeyvel és Plútóval Ausztráliában, ahol a két jó barát egy
szeszélyes bumeráng és egy vicces strucc miatt hihetetlen kalandokba keveredik. Próbálj meg
lépést tartani Donald kacsával, amikor őrül táncra perdül, és lovagold meg a hullámokat Goofyval,
akit maga alá gyűr a szörfdeszkája! Ezek a mókás figurák a teljesen felújított, újravágott és
újrakevert változatban még egy őrületes remixet is előadnak.

Nevetve tanulni (2003)
DVD 826
Időtartam: 70 perc (Micimackó csodálatos világa)
Tart.: Minden jó, ha avégén jót kívánsz; A pótmama; Lepke; Tuti buli;
Késlekedő vendégek; Malacka a költő; A titokzatos kincs
A sorozat két új részében összesen nyolc vidám és tanulságos történet várja Micimackó rajongóit.
Az első négy mese a játék öröméről szól, míg a további kalandok az igazi kalandoroknak szólnak,
hiszen barátaink a felfedezések világába kalauzolják el a nézőket. Persze nem csak a Pagony
lakói, hanem a gyerekek - no és persze a gyermeki lelkű nagykorúak is - csodás dolgokat fognak
felfedezni Micimackó csodálatos világában, ahol a legfontosabb dolog a barátság!

Niko – repülj a csillagokig (2008)
Rend.: Michael Hegner, Kari Juusonen
Időtartam: 78 perc

DVD 3113

NiKo, az ifjú rénszarvas szokatlan álmot dédelget: egy nap szeretne csatlakozni a repülő
rénszarvasok elit csapatához, hogy együtt húzhassa Mikulás szánját nagyokkal. Csak az a baj,
hogy földtől egy-két másodpercnél hosszabb időre még nem sikerült elszakadnia, és akkor is csak
nagyobb zuhanások következtében. Niko mégis útnak indul, hogy Julius, a repülő mókus
segítségével eljusson Mikulás falujába. Nyomukban van azonban Fekete Farkas és kiéhezett
falkája, akik el akarják foglalni Mikulás és a szánhúzók helyét. Niko segítségére siet egy tűzről
pattant menyétlány, aki ismeri az utat, ám csapatra lépésről-lépésre egyre nagyobb veszélyek
leselkednek.

Niko : kistesó nagy bajban (2013)
Rend.: Kari Juusonen

DVD 4368

Niko, a kis rénszarvas előtt komoly kihívások állnak: édesanyja, Oona épp újraházasodik és
ráadásul rábízták új mostohatestvérét, a kis Jonnit is, hogy vigyázzon rá. Azonban bújócska
közben a kis Jonnit elrabolják a gonosz sasok, Niko pedig elindul, hogy felkutassa kisöccsét. A
mostohatestvére utáni kutatás során a kis rénszarvas rájön, mennyire fontosak a barátok és a
család.

Noddy 8. Noddy, a művész
DVD 1291
Rend.: Byron Vaughns
Időtartam: 47 perc
Tart. még: Csak légy önmagad, Noddy!; A láthatatlanná tévő festék; El ne
késs, Noddy!; Törött edények

Noddy 9. Strapa tizedes a legjobb rendőr
DVD 1345
Rend.: Byron Vaughns
Időtartam: 47 perc
Tart. még: Fülenagynak lenni nehéz; Noddy az éjjeli bagoly; Válassz engem;
Túl sok Noddy

Noddy 10. Noddy költözik
DVD 1430
Rend.: Byron Vaughns
Időtartam: 60 perc
Tart.: Kova úr, mint órásmester; A virágtolvaj; Noddy és a kincses térkép;
Strapa tizedes és a rabmadár

Noddy 11. A gonosz láda
DVD 1580
Rend.: Byron Vaughns
Időtartam: 60 perc
Tart. még: Játékváros szürke napja; Mi baja Töfinek?; Vakkancs napja; Az
ellenőrizetlen torony

Noddy 12. Noddy ébresztője (2008)
DVD 1756
Rend.: Byron Vaughns
Időtartam: 60 perc
Tart. még: Kuglibú; Bogyóka hold; Rózsika vidéki kalandja; A nagy
tüsszentés

Noddy 13. Csillaghullás (2008)
DVD 1756
Rend.: Byron Vaughns
Időtartam: 60 perc
Tart. még: A varázsradir; Dina kimenőnapja; Rózsika sofőrje; Noddy ruhája
életre kel

Noddy 14. Noddy, a világ legjobb sofőrje
DVD 1791
Rend.: Byron Vaughns
Időtartam: 60 perc
Tart. még: Dina, a tűzoltóparancsnok; A kobold jótett napja; A nagy kobold
ajándék akció; A szivárvány titka

Noddy 15. A nagy kobold trükk
DVD 1792
Rend.: Byron Vaughns
Időtartam: 60 perc
Tart. még: Mindenek felett; Noddy és a varázshangú kupa; A toronymagas
virág; Strapa úr apró gondja

Noddy és a mágikus holdfénypor
Rend.: Byron Vaughns
Időtartam: 26 perc

DVD 1292

Játékvárosban mindenki ünnepel, Fülenagy pedig megígérte, hogy varázstrükkel kápráztatja el
Noddyt és barátait a vígasság végeztével. Ehhez szüksége van egy különleges anyagra,
mégpedig a varázslatos csillagporra, amit a hitvány koboldok sajnos elcsentek tőle – és arra
használják, hogy Noddy autóját banánná változtassák! A dolognak persze nem lesz jó vége.
Noddy előáll javaslatával, hogy látogassák meg az embert a Holdon, akitől biztosan megtudhatják
a varázslatos csillagpor titkát. A Holdra érve Noddy és barátai számára világosá válik, honnan is
származik a csillagpor.

Norm, az északi (2016)
Rend.: Trevor Wall
Időtartam: 86 perc

DVD 4895

Norm, a szájmenéses jegesmedve a jég hátán is megél, sőt ott a leginkább. Főleg, ha nem akarja
senki turistákkal benépesíteni az Északi-sarkot. De sajnos akarja: egy eszelős ingatlanfejlesztő a
fejébe veszi, hogy pont oda épít luxus lakóparkot és plázákat. Norm azt teszi, amit minden
normális jegesmedve tenne a helyében: felveszi a bundakesztyűt és egy csapat arasznyi, de
rettenthetetlen lemminggel az oldalán elindul New Yorkba, hogy egyszer és mindenkorra jegelje az
üzletet.

Ősember : kicsi az ős, de hős! (2018)
Rend.: Nick Park
Időtartam: 86 perc

DVD 5646

A kicsit sem bátor kőkori ősöknél majdnem minden kerek, amíg völgyüket el nem foglalja a
pénzéhes bronzkori zsarnok, Kupor. Az Öreg és törzse beletörődnek a sanyarú száműzetésbe, ám
az ifjú és ügyetlen Öcsi hű társával, Kutylaccal mer nagyot álmodni és megpróbálják felvenni a
kesztyűt. Ha beválik a nem túl kigondolt tervük, visszakapják szeretett otthonukat. De ha elbuknak,
akkor örökre a bányákban fognak dolgozni...

