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Gyermekeknek P-Z
Pampalini visszatér (1980)
DVD 439
Rend.: Leszek Mech, Bronislaw Zeman
Időtartam: 51 perc
Tart.: Pampalini és a keselyű; Pampalini és az óriáskígyó; Pampalini és a
zsiráf; Pampalini és a krokodil; Pampalini és a strucc; Pampalini és a gorilla
Pampalini mindenre elszánt, híres vadász. A dzsungel mélyén lesben állva egy perc nyugta sincs,
mivel folyton elárasztják a levelek. Kinek óriáskígyó, kinek gorilla kell, de van, akinek zsiráfra fáj a
foga. Mindent tud az állatokról és az összes fortély rendelkezésére áll, hogy becserkéssze a kért
vadat, azonban minden kísérlete során kiszámíthatatlan balszerencse éri. Kudarcai ellenére a
nagy vadász soha nem adja fel.

Pán Péter (1953)
Rend.: Hamilton Luske, Clyde Geronimi, Wilfred Jackson
Időtartam: 74 perc (Walt Disney klasszikus)

DVD 501/1-2

Ki ne hallott volna már Pán Péterről, a repülő kisfiúról, aki nem akar felnőni? Wendy Londonban élt
egy magas házban a mamájával, a papájával és két öccsével, Johnnal és Michaellel. Mesés
kalandok egész sora veszi kezdetét, amikor Pán Péter meglátogatja a három kis lurkót, és elviszi
őket Sohaországba, ahol a gyerekek soha nem nőnek fel. Csingiling, a tündéri tündér és egy
csipetnyi tündérpor segítségével a testvérek megtanulnak repülni, és segítenek Pán Péternek,
hogy legyőzze a félelmetes és gonosz Hook kapitányt.

Pán Péter. Visszatérés Sohaországba (2002)
Rend.: Robin Budd, Donovan Cook
Időtartam: 70 perc (Walt Disney)

DVD 1246, DVD 4924

Csingiling, Pán Péter, a gonosz Hook kapitány és bamba bandája még mindig várja régi barátjukat,
Wendyt. Ám az idő csak Sohaországban mozdulatlan, kinn a világban viszont változik. A II.
világháború idején az immár felnőtt Wendy férje bevonul, és kénytelen magára hagyni feleségét és
két kisgyerekét. Nem csoda, hogy kislánya, Jane nem hisz sem a mesékben, sem a csodás
tündérvilágban. Ám egy éjszaka kalózhajó jelenik meg London egén, horgonyt vet a házuk felett, a
marcona legénység zsákba gyömöszöli Jane-t, és messze röpül vele. Irány Sohaország, ahol
Jane-nek Pán Péterrel és barátaival valamint egy mókás kedvű óriáspolippal összefogva kell
megleckéztetnie a még mindig rettenhetetlenül gonoszkodó kalózt, a kampókezű Hook kapitányt.

Pelle a kis rendőrautó akcióban (2013)
Rend.: Rasmus A. Sivertsen, Rune Spaans
Időtartam: 69 perc

DVD 4276

Pelle, a kis rendőrautó feladata az új Sas Park lakóinak védelme. Amikor egy sas fióka mamáját
két tolvaj elrabolja, a rend őre „szárnyai” alá veszi a kismadarat. Pelle minden követ megmozgat,
hogy
megtalálja
az
ellopott
állatot,
és
egyesítse
a
sas
családot.

Pelyhes : kalandra fel! (2018)
Rend.: Árni Ólafur Ásgeirsson
Időtartam: 79 perc

DVD 5707

Közeleg a hideg tél, ilyenkor a legtöbb madár délnek indul, hogy egy melegebb vidéken vészelje át
a zord évszakot. Így tesz a kis Pelyhes családja is, ám Ő még túl pici a repüléshez, és egy véletlen
folytán lemarad az indulásról. Mikor megérkezik a fagy, a kismadárnak minden bátorságára
szüksége lesz, hogy megküzdjön a barátságtalan időjárással és megtalálja a családját.
Szerencséjére a kalandban segítségére lesz megannyi új barát.

Péter Meseországban. Egész estés mesefilm (1990)
Rend.: Wolfgang Urchs
Időtartam: 80 perc

DVD 2647

Az éjszaka nemcsak az alvás és az álmok ideje, de életre kelnek a tündérek, manók és más
varázslatos teremtmények is. E titokzatos lények olykor bebújnak az alvó gyerekek álmába és
fantasztikus utazásra viszik őket. Két kis hősünk Annabell és Péter. Zümmvári úr, a bogár
társaságában hihetetlen kalandra indul a felhők birodalmába.

Péter Meseországban 1. (1990)
Rend.: Wolfgang Urchs
Időtartam: 50 perc

DVD 2645

Péter Meseországban 2. (1990)
Rend.: Wolfgang Urchs
Időtartam: 77 perc

DVD 2646

Pettson és Findus 1. A palacsintatorta (2000)
DVD 1568
Rend.: Albert Hanan Kaminski
Időtartam: 55 perc
Tart. még: Rókavadászat; Kempingezés; Szegény Pettson; Ribillió a
veteményesben
Pettson békésen szunyókál ágyában, sehogy sem akar kibújni a jó meleg paplan alól. Márpedig
Findus születésnapja van. Kezdetét is venné a palacsintatorta-sütés … ha el nem fogyott volna a
liszt az éléskamrából. Pettson sejti, hogy nincs más választása, mint beszerezni a hozzávalót a
beígért süteményhez. Hiába, ha egy eléggé önző macska valamit egyszer a fejébe vesz, arról nem
könnyen mond le. Próbálkozását nehezíti a szomszéd bikája, a gazdáját bolondnak tartó
szomszédság és még jó néhány más körülmény.

Pettson és Findus 2. A rakétamacska (2000)
DVD 1569
Rend.: Albert Hanan Kaminski
Időtartam: 55 perc
Tart. még: Karácsonyi vendégek; A kakas; A macskanauta; Királyi látogatás
Pettsonékhoz is beköszöntött a tél, sőt szilveszter napja is. Ilyenkor a legnagyobb kalandot a
lékhorgászat jelenti, de hát egy állandóan izgő-mozgó macskának ez bizony korántsem elég.
Findus valódi élményekre vágyik, s ki is eszeli a világ legmókásabb szórakozását: tűzijáték-rakétát
köt a hátára, s azzal szeli a tavat borító jégpáncélt. Pettson közben békésen horgászgat, ám egy
fia hal nem sok, annyi sem akad horgára – nem is csoda, hiszen a halak mind egy szálig
belefagytak a vízbe. A két jó barát egyesével kifűrészeli a jég foglyait – így egész télre való élelmet
gyűjthetnek össze, percek alatt!

Pettson és Findus 3. Szarvasvadászat (2000)
Rend.: Albert Hanan Kaminski
Időtartam: 55 perc

DVD 1570

Tart. még: Tigriskarmok és cirkuszi girlök; Pettson és bátyja; Amikor Findus kicsi volt; A
horgászverseny
Szép őszi napon Pettson és Findus az erdőt járja gombák után kutatva. Findus izgatottan
ugrabugrál egyik lelőhelytől a másikig, míg jó barátja komótosan keresgél a bokrok alatt. Az erdő
egészen mástól hangos: a vadak menekülnek a nyomukban lihegő vadászkutyák elől – no meg
kisvártatva Pettson és Findus Is egy hatalmas jávorszarvas haragjától. A trófeára éhes vadász
azonban alaposan pórul jár, amikor a szalámis szendvicset majszoló Pettson szövetséget köt az
erdők agancsos fejedelmével.

Pettson és Findus 4. Pettson ígérete
DVD 1799
Rend.: Albert Hanan Kaminski
Időtartam: 65 perc
Tart.: Karácsonyi mismás; A virslik nyelve; A találmány; Elveszve és
megtalálva; Apró csodák; Boldog barkácsolást
Beköszöntött a tél, mindent fehér lepel borít. Findus vígan játszadozik a nagy hóban a gyerekekkel,
akiktől megtudja, hogy ilyenkor várható a Mikulás megjelenése – akiről azonban semmi többet nem
tud. Pettsonék házába biztosan nem látogat el ez a titokzatos alak, hacsak … hacsak nem írnak ők
is egy kívánságlistát, ahogy a többi gyerek teszi! Pettson elhatározza hát, hogy kapcsolatba lépnek
a Mikulással: összeírják kívánságaikat, és megkezdődik a nagy várakozás.

Pettson és Findus 5. Kincsvadászat
DVD 1800
Rend.: Albert Hanan Kaminski
Időtartam: 55 perc
Tart. még: Robinson Pettson; Hivatlan vendégek; Kicsi és nagy; Vaklárma
A sportklub szervezésében bolhapiacot tartanak, ahol persze nem bolhákat árulnak (ahogy azt
Findus gondolná), hanem ócska kacatokat lehet adni-venni. Pettson is összeszedi régi dolgait a
padláson – amikor Findus legnagyobb meglepetésére előkerül egy ósdi hajómodell. Azonban egy
szerencsétlen balesetben az üvege ripityára törik, viszont kiesik belőle egy térkép, méghozzá a
réges-régi kincstérkép. Pettson és Findus az éj leple alatt nekilát megkeresni a kincset, ami nem is
olyan egyszerű dolog.

Piccolo, Saxo és a többiek (2006)
Rend.: Eric Gutierrez, Andre Clavel
Időtartam: 75 perc

DVD 1384

Semmi nincs rendben a Zene bolygóján, a hangszercsaládok haragban vannak egymással. A vita
a Violinkulcs, a Basszuskulcs és az Altkulcs rejtélyes eltűnésével kezdődött: mindegyik
hangszercsalád a másikat vádolta a kulcsok ellopásával, így most hallani sem akarnak egy közös,
Nagy Zenekarról! Azonban az egyik fafúvós, Piccolo összebarátkozik az egyik rézfúvóssal,
Saxóval. A jóhiszemű Piccolo és a tettre kész Saxo megkísérlik összehívni a különböző
hangszercsaládokat. Hiszen ha ezek ketten összebarátkoztak, és összefognak, hogy együtt
megkeressék az eltűnt kulcsokat, semmi sincs veszve: van remény, hogy összeáll a Nagy
Zenekar! A Dó hang is csatlakozik hozzájuk, így a három jó barát izgalmas kutatásba kezd,
miközben számtalan csapda és kaland vár rájuk!

Pinokkió (1940)
Rend. Hamilton Luske
Időtartam: 84 perc

1807/1-2

Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy magányos fafaragó, akit Dzsepettó-nak hívtak. Egy
csillagfényes éjszakán, a csodák éjszakáján egy tündér életre kelti az öregember fabábuját,
Pinokkiót, és ezzel fantasztikus kalandok egész sora veszi kezdetét, amelyek próbára teszik a kis
fickó bátorságát, hűségét és őszinteségét – azokat az erényeket, amelyeket meg kell tanulnia
ahhoz, hogy igazi hús-vér kisfiú váljon belőle. Bölcs barátja, Tücsök Tihamér hiába próbálja
figyelmeztetni, Pinokkió csetlik-botlik, és egyik butaságot követi el a másik után.

Pityke (1979)
DVD 602
Rend.: Maros Zoltán
Időtartam: 90 perc
Tart.: Kukucs barlang; Rabló-pandúr; A látszat csal; A nyár veszélyei; Ruha
teszi az embert; Pityke szabadnapja; Pityke világszám; Hasonmás;
Iskolabajnokság; Kukalovagok; A kerékpár nem trapéz; Kutyavásár; Nem
minden arany, ami fénylik
A rajzfilmsorozat címszereplője Pityke őrmester, aki mindenre elszánt rendőr módjára deríti fel a
bűnügyeket, fogja el a szélhámosokat, a betörőket és a tolvajokat. Pityke barátai Kukucs, Szöszi,
Kati, és a kutyája, Marcipán, aki „szirénaként is működik”.

Pixar rövidfilmgyűjtemény. 1. rész (2007)
DVD 697
Időtartam: 50 perc
Tart.: André és Wally B. kalandjai; Luxo Junior; Red álma; A bádok bábu;
Nippfelkelés; Geri sakkozik; Madárkák a dróton; Mike új autója; Hoppszahopp;
Furi támadása; Egyszemélyes zenekar; Matuka és az ufófény; Levitáció
A Pixar az elmúlt másfél évtizedben megreformálta a rajzfilm-világot – alkotásai máris modern
klasszikusoknak számítanak gyerekek és felnőttek körében egyaránt. A rövid animációkat most
egy csokorba gyűjtve, egyetlen DVD-n nyújtja át a rajongóknak a Pixar!

Pixar rövidfilm-gyűjtemény 2.
DVD 3606
Időtartam: 73 perc
Tart.: Barátod, a patkány; Presto; BURN-E; Kissé felhős; Dug vadonatúj
kalandjai; George & AJ; Éjjel és nappal; Hawaii vakáció; Repülő Matuka; A kis
krumpli; Időutazó Matuka; La Luna
A 12 rövidfilmből álló gyűjtemény igazi kincsesbánya. A képzelőerő, a játékos kedv és a felsőfokon
művelt animációs tudás ünnepe ez a rövidfilm-csokor, mely természetesen felejthetetlen képekkel,
bájos történetekkel és szuper szereplőkkel varázsolja el nézőit. Ráadásként érkezik egy rakás
extra, amelyekből megismerhetjük a Pixar tehetségeinek kezdeti szárnypróbálgatásait – itt jönnek
a már nagymester rendezők, John Lasseter, Andrew Stanton és Pete Docter káprázatos
diákfilmjei.

Pocahontas (1995)
Rend.: Mike Gabriel, Eric Goldberg
Időtartam: 77 perc (Walt Disney klasszikus)

DVD 810

John Smith pénzsóvár telepesekkel együtt érkezik az Újvilágba, de ő más, mint a többiek. Nem
csak az arany érdekli – ő szeretné alaposan megismerni azt a különös, rejtélyes, de varázslatos
világot, ahol letelepedni készül. Egyik felfedezőútja során megpillantja a gyönyörű indián
hercegnőt, Pocahontast, és egycsapásra megváltozik az élete. A lány törzse tilalma ellenére
bizalmába fogadja az idegent, és vidám barátai – egy mosómedve és egy kolibri – társaságában a
vadon természet minden titkát feltárja előtte, megismerteti a fák, a virágok nyelvével és megtanítja
meghallani, mit mesél a szél.

Pocahontas 2.
Rend.: Tom Ellery, Bradley Raymond
Időtartam: 70 perc (Walt Disney)

DVD 820

Pocahontas hajóra száll, hogy az indiánok békeköveteként Angliába utazzon. Útján elkíséri
túlméretezett testőre, Úti, és egy fess úriember, John Rolfe. Potyautasként természetesen három
kedves kis barátja is velük tart: Meeko a mosómedve, Percy, a kiskutya és Flit, a kolibri. A nagy
vizen túl nem csak London vár rájuk, hanem a kapzsi és gonosz Ratcliffe is , aki ellene van a
békének.

Pocoyo 1. Pocoyo és barátai (2005)
Rend.: Guillermo Garcia, David Cantolla, Alfonso Rodriguez
Időtartam: 93 perc

DVD 4552

Pocoyo egy csintalan, kíváncsi és minden kalandra elszánt kisfiú. A sodró lendületű, szórakoztató
mese sorozat nézői olyan alapértékekkel találkoznak, mint a tolerancia, tisztelet, szeretet, hűség
és barátság. A főszereplő, Pocoyo mellett megjelennek elválaszthatatlan barátai: Elly, az
elefántlány, Pato a kacsafiú, Loula a kiskutya, Szundimadár, Szundimadárka, Valentina a kis
hernyó és Polip. A népes társaság kreativitásra és interakcióra serkenti a legkisebb nézőket, de a
felnőtteknek
is
garantált
szórakozást
ígér
mind
a
13
epizód.

Pocoyo 2. Kalandra fel! (2005)
DVD 4690
Rend.: Guillermo Garcia, David Cantolla, Alfonso Rodriguez
Időtartam: 93 perc
Tart.: Éttermesdi /Ne állj meg, Pocoyo! / Hol van Pocoyo? / A kis dobos / A
nagy verseny / Ne érj hozzá! / Titokzatos lábnyomok / A varázslatos
locsolókanna / Csillogj csillag! / A csuklás / Pato, a postás / Kutyusszeretet /
Ütő és labda
.

Pocoyo 3. Pocoyo, a szuperhős! (2005)
DVD 4757
Rend.: Guillermo Garcia, David Cantolla, Alfonso Rodriguez
Időtartam: 93 perc
Tart.: Elly pöttyei / Fel, fel és el! / Meglepetés Pocoyónak / A labdabanda /
Szuper Pocoyo! / Menjünk kempingezni! / A minden kulcsa / Kényes kacsa /
Bálna szülinapja / Elly nagy hajszája / Lámpaoltás / Zsonglőrlabdák / Pocoyo
kis barátja

Polar expressz (2004)
Rend.: Robert Zemeckis
Időtartam: 96 perc

DVD 4093

Karácsony van, és mesés élmények várnak rád! Égig érő hegyeken fogsz szánkázni, óriási
jégmezőkön korcsolyázni és szédítő mélységek fölött átívelő hidakat szelsz át, miközben éneklő
pincérek forró csokoládét szolgálnak fel, de úgy, ahogy azt álmaidban sem gondoltad volna. Légy
üdvözölve a Polar Expresszen!

Pom Pom meséi 1. (1979-1980)
DVD 4268
Rend.: Dargay Attila
Időtartam: 107 perc (Gyereksarok) (Magyar filmtörténeti sorozat ; 61.)
Tart.: Szegény Gombóc Artúr ; A radírpók ; A golyókapkodó ; Órarugógerincű
felpattanó ; Gombóc Artúr a télapó ; A vastalpú cölöpverő ; Festéktüsszentő
Hapci Benő ; Az ásító sárkány ; Durrbele bumm ; A civakodó cipőikrek ; Hó
Kornél ; A szomorú szamovár ; A bátor tintanyúl

Pom Pom meséi 2. (1979-1980)
DVD 4269
Rend.: Dargay Attila
Időtartam: 108 perc (Gyereksarok) (Magyar filmtörténeti sorozat ; 64.)
Tart.: Az egylábú esernyőmadár ; A csipogó húsvéti tojás ; A lesből támadó
szárítókötél ; A torzonborz kalapevő ; A zengőtorkú nyivákoló ; A benzinszívó
szúnyog ; Az óriástüdejű levegőfújó ; A mágneskörmű szögkihúzó ; Huhogó
dugó ; Mindent ragasztó Rezső ; Önműködő vasaló ; Körbevágó körömolló ;
Zengő-bongó fésű

Postás Pat 3. Postás Pat és a futballőrület (2004)
DVD 2288
Rend.: Chris Taylor
Időtartam: 60 perc
Tart. még: Postás Pat és a Greendale film; Postás Pat és a jól elvégzett
munka; Postás Pat és a zöld nyúl
Nagy nap virrad Greendalere, futballmeccsre készülődik a városka apraja nagyja. Julian és
apukája Pat is izgatottan várja az estét, ám előtte a mindig segítőkész postásnak ki kell hordania a
leveleket. Hiszen nem maradhat képeslap és hírek nélkül az egész város. Igen ám, de Pat autója
nem indul, egyenruhás levélhordónk így kénytelen biciklin folytatni a napi munkát. De vajon képes
lesz e Pat és hű kiscicája a meccs kezdete előtt kézbesíteni minden levelet? Pat nélkül ugyanis
nem lehet játszani.

Postás Pat 4. Postás Pat és a vonatellenőr (2004)
DVD 2312
Rend.: Chris Taylor
Időtartam: 60 perc
Tart. még: Postás Pat és a fordított nap; Postás Pat és a popsztárok; Postás
Pat és a jéglétra
Greendale újabb napra ébred, ám ez nem mindenkinek békéről és nyugalomról szól eme idilli
kisvárosban. A vasútállomáson Rakéta, mindenki kedvenc mozdonya lefullad. A bajokat fokozandó
délutánra még egy vonatellenőr látogatását is várják a helyiek. A mindig hebehurgya vasutas nagy
gondban van, de Pat és cicája Jessi mindent elkövet, hogy megoldja a váratlan problémát.

Postás Pat : a mozifilm (2014)
Rend.: Mike Disa
Időtartam: 88 perc

DVD 4514

Postás Pat egy kisváros köztiszteletnek örvendő tagja, szerető családja mellett a helyi lakosok is
nagy becsben tartják. Pat barátságosan, szívélyesen végzi postás teendőit, amelyben legnagyobb
segítségére macskája, Jess van. Egy nap jelentkezik a népszerű tehetségkutató versenybe, ahol
nagy meglepetésre kiderül, kiváló énekhangja van. Bejut az élő adásban sugárzott döntőbe, amitől
a kisvárosi postást mind inkább elragadja a média és a hírnév. Mire észbe kap, már egy
marketinggépezet reklámarca lesz, és egyre ritkábban látja szeretteit és barátait. A postacég egyik
hataloméhes vezetője eközben a vezérigazgatót is megvezetve gépesíteni akarja az egész
postaágazatot, és Postás Pat robotokkal akarja helyettesíteni az embereket.

Pöttöm Panna (2005)
DVD 953
Rend.: Jorgen Lerdam
Időtartam: 130 perc (Hans Christian Andersen a nagy mesemondó)
Tart. még: Jól van, apjuk; Ami igaz, az igaz; Az álom manó; Bolondos Jack;
A szerencsetündér sárcipői
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.

Pufóka. A csapda (1985)
DVD 2369
Rend.: John Armstrong, Al Lowenheim
Trat. még: Teknősök éjszakája; Húsz lábnyira a föld alatt; Válasz az
ultrahang hívásra
A sorozat főhőse Pufóka, a kis bébifóka. Nagyon játékos és kíváncsi, gyakran elcsatangol szüleitől,
így nemegyszer kerül szorult helyzetbe. Egy kóborlása során megismerkedik Tommyval és
Aurával. Együtt veszik fel a harcot az összes orvvadásszal, akik csak állatot akarnak ölni.

Pufóka. Teknősbékavadászat (1985)
Rend.: John Armstrong, Al Lowenheim
Trat. még: Rádiósveszély; Fókavadászat; Turbbuckle vezekel

DVD 2370

Ralph lezúzza a netet (2018)
Rend.: Phil Johnston, Rich Moore
Időtartam: 108 perc (Disney DVD)

DVD 5774

Ralph és kis társa, Vanellope mindent kockára tesznek, mikor bevetik magukat az internetbe, hogy
megszerezzenek egy alkatrészt, amivel megmenthetik a játékukat. Miközben Vanellope egyre
jobban elmerül ebben a lenyűgöző új világban, Ralph rádöbben, hogy akár élete egyetlen igaz
barátját is elveszítheti.

Ratchet & Clank : a galaxis védelmezői (2015)
Rend.: Kevin Munroe
Időtartam: 91 perc

DVD 4967

Ratchet és Clank nem éppen hőstípusok, ám amikor egy őrült zseni fenyegeti a világot, mindenkire
szükség van. A két barát csatlakozik a galaxis védelmezőihez, és Quark kapitány oldalán harcolva
igyekeznek megfékezni a galád Dr. Nefarioust, akinek feltett szándéka, hogy elpusztítsa a Solana
galaxisban
található
összes
bolygót.

Rango (2010)
Rend.: Gore Verbinski
Időtartam: 103 perc

DVD 3327

A történet hőse egy kaméleon, aki védett, egyhangú életét éli házi kedvencként, miközben komoly
identitásválságban van. Végül is hogyan legyen valaki kiemelkedő, amikor az egész életének célja
a beolvadás? Amikor Rango véletlenül egy törvényen kívüli, fura lényekkel benépesült sivatagi
helységben, a zordon Por városában találja magát, a nem éppen bátor gyík azon veszi észre
magát, hogy ki kell tűnnie a többiek közül, ha életben akar maradni. Ám az eleinte ellenséges
város lassacskán az utolsó reményt kezdi látni benne, a megmentőt, akire vártak – és Rango
sheriff kénytelen új szerepét a végsőkig feszíteni.

Rémusz bácsi meséi (1967)
DVD 1497
Rend.: Nagy György
Időtartam: 93 perc
Tart.: A szurokbaba; A lóvá tett róka; Vendégségben; A mogyorócsősz;
Melyik a legerősebb állat?; Liba anyó mestersége; Csirrem-csörröm
Nem minden nap esik meg, hogy egy nyúl kifogjon a rókán. Ám epizódjainknak mégis egy olyan
Nyúl a főszereplője, aki bátor, furfangos, lóvá teszi a Rókát, álruhát öltve jól megrémíti a Farkast,
és a Héja is megtáncoltatja. Olyan jó barát, aki mindig, tűzön-vízen keresztül segít bajba jutott
társain. A furfangos, okos nyúlról szóló vidám, rövid történetek egy öreg néger, Rémusz bácsi
meséli esténként kis barátjának, az amerikai Kisfiúnak.

Renart a róka (2005)
Rend.: Thierry Schiel
Időtartam: 95 perc

DVD 520

Ez a törvényen kívüli dörzsölt fickó bárhogy is próbálja, nem bír megbarátkozni az erdő merev
szabályaival. Renartnak egyetlen célja van, a gazdagoktól elvenni, és azt a szegényeknek adni. A
jobb élet, és egy feltételezett kincs után kutatva találkozik egy csúnya büdös patkánnyal,
Rufusszal. Brátja és társa lesz a kalandokban, melyek során hőseink rájönnek, hogy a gazdagság
nem minden, annál vannak sokkal fontosabb dolgok is az életben. A kincskeresés közben Renart
megmutatja nekünk, hogy a józanész, gyakran legyőzheti a nyers erőt, annak ellenére, hogy társai
született ügyetlenségükkel gyakran hátráltatják hősünket.

A rendíthetetlen ólomkatona (2005)
Rend.: Jorgen Lerdam
Időtartam: 104 perc (Hans Christian Andersen a nagy mesemondó)
Tart. még: Az útitárs; A pezsgősüveg; A ganajtúróbogár

DVD 952

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.

Repcsik (2013)
Rend.: Klay Hall
Időtartam: 88 perc

DVD 3894

A Repcsik a légifolyosókat veszi birtokba. Rozsdás, az ábrándos permetezőgép minden vágya,
hogy egyszer részt vegyen a világ leggyorsabb repülőgépeit felvonultató légiversenyen. A kis
gépnek hatalmas szíve van, csakhogy nem éppen versenyzésre tervezték, ráadásul tériszonyos
is… Minden bátorságára szüksége van, ha magasabbra akar törni, mint valaha is képzelte volna.
Barátai segítségével Rozsdás mer több lenni, mint ami volt – és ezzel mások számára is felemelő
példát mutat

Repcsik : a mentőalakulat (2014)
Rend.: Roberts Gannaway
Időtartam: 83 perc

DVD 4288

A Repcsik: A mentőalakulat, amelyben egy elit gépekből álló csapat legfontosabb küldetése, hogy
megállítsa a történelmi jelentőségű nemzeti parkban dúló tüzet. Amikor a világhírű versenyző,
Rozsdás megtudja, hogy fel kell hagynia a versenyzéssel, úgy dönt, hogy csatlakozik a légi
mentőkhöz. Veterán tűzoltótársaival Rozsdás igazi hőssé válik.

Ricsi, a gólya (2017)
Rend.: Toby Genkel
Időtartam: 81 perc

DVD 5277

Ricsit, az árva verebet gólyák nevelik fel, így ő abban a tudatban él, hogy ő is gólya. Amikor
azonban eljön a költözés ideje, befogadó családja hátrahagyja, hiszen nem bírná az utat Afrikáig.
A kis veréb azonban nekivág Olgával, a különc bagollyal és Kikivel, a disco slágereket éneklő
narcisztikus papagájjal a hosszú útnak, hogy bebizonyítsa: van ő is legalább annyira gólya, mint a
többiek.

Rio (2011)
Rend.: Carlos Saldanha
Időtartam: 92 perc

DVD 3337

Azúr, az egzotikus és elkényeztetett házipapagáj meg van róla győződve, hogy ő fajtája utolsó
példánya. Ám gazdája megtudja, hogy él még egy hozzá hasonló lánypapagáj… de nagyon
messze: Rio de Janeiróban. Ők mégis felkerekednek, és belevágnak életük legnagyobb
kalandjába. Azúr ugyan repülni sem tanult meg, de ha baj van helyén az esze. Vagy segítenek új
barátai, a tollas nagyvárosi széltolók. Együtt bebizonyítják, hogy szembe lehet szállni a széllel:
csak bátorság, ravaszság meg nagyon sok jó kedv kell hozzá.

Rio 2 (2014)
Rend.: Carlos Saldanha
Időtartam: 97 perc

DVD 4217

A fészek melege néha megizzaszt. Azúr, Csili és három fiókájuk boldogan éldegél a világ
legszínpompásabb, legvidámabb városa, Rio de Janeiro egyik lakályos fakoronáján, ám Csili nem
ül meg sokáig a püspökfalatján. Úgy gondolja, a kicsiknek is meg kell tanulniuk azt, amit a vadon
élő madarak mindegyikének: így aztán a család nekivág és elhúz délre. A szülők azt tervezik, hogy
megmutatják, mihez kezdhet egy madár az Amazonas dzsungelében. A vadon szava helyett
azonban Azúr az apósa szavait kénytelen hallgatni, és azok nem túl kellemesek. A kalitkában
nevelkedett, elkényeztetett családfő egyre inkább úgy érzi, hogy szerettei többre tartják a sűrű erdő
örömeit nála – és ha a benne fészkelő ragadozó madár nem bont szárnyat mihamarabb, még el is
veszítheti őket.

Roary a versenyautó 1. Roary első napja (2008)
DVD 2220
Rend.: Tim Harper
Időtartam: 50 perc
Tart. még: Omár, a bajnok; Kristóf és a zászlók; Sürgős szállítmány; Irány a
starnd!
Roary egy élénkpiros, huncut és energikus kis versenyautó, otthona a versenypálya. Kisfiús
modorával és csillapíthatatlan kíváncsiságával gyakran bajba sodorja magát – ám újoncunk
krómozott lökhárítói alatt érző szív lapul, és makacsságának is képes megálljt parancsolni. A többi
versenyautó is minduntalan bebizonyítja barátságát, de Kristóf, a karaokemániás szerelő is ott
terem, ha Roary segítségre szorulna. Tarts te is velük, de vigyázz, nehogy túl nagy gázzal indulj!

Roary a versenyautó 2. A bajnokok szendvicse (2008)
DVD 2155
Rend.: Tim Harper
Időtartam: 50 perc
Tart. még: Roary repül; Sziszi, a bűnbak; Füles bosszút áll; A tanusítvány
Roary egy élénkpiros, huncut és energikus kis versenyautó, otthona a versenypálya. Kisfiús
modorával és csillapíthatatlan kíváncsiságával gyakran bajba sodorja magát – ám újoncunk
krómozott lökhárítói alatt érző szív lapul, és makacsságának is képes megálljt parancsolni. A többi
versenyautó is minduntalan bebizonyítja barátságát, de Kristóf, a karaokemániás szerelő is ott
terem, ha Roary segítségre szorulna. Tarts te is velük, de vigyázz, nehogy túl nagy gázzal indulj!

Roary a versenyautó 3. Roary, a garázsmester (2008)
DVD 2156
Rend.: Tim Harper
Időtartam: 50 perc
Tart. még: A verseny-nyerő spéci benzin; A néma adó-vevő; Hová lett a
kézikönyv?; Dönts végre, Roary!
Roary egy élénkpiros, huncut és energikus kis versenyautó, otthona a versenypálya. Kisfiús
modorával és csillapíthatatlan kíváncsiságával gyakran bajba sodorja magát – ám újoncunk
krómozott lökhárítói alatt érző szív lapul, és makacsságának is képes megálljt parancsolni. A többi
versenyautó is minduntalan bebizonyítja barátságát, de Kristóf, a karaokemániás szerelő is ott
terem, ha Roary segítségre szorulna. Tarts te is velük, de vigyázz, nehogy túl nagy gázzal indulj!

Roary a versenyautó 4. Roary eltűnik (2008)
DVD 2417
Rend.: Tim Harper
Időtartam: 50 perc
Tart. még: Toto ragyog!; A félelmetes alagút; Vakesz zenél; Mamma Mia!
Roary egy élénkpiros, huncut és energikus kis versenyautó, otthona a versenypálya. Kisfiús
modorával és csillapíthatatlan kíváncsiságával gyakran bajba sodorja magát – ám újoncunk
krómozott lökhárítói alatt érző szív lapul, és makacsságának is képes megálljt parancsolni. A többi
versenyautó is minduntalan bebizonyítja barátságát, de Kristóf, a karaokemániás szerelő is ott
terem, ha Roary segítségre szorulna. Tarts te is velük, de vigyázz, nehogy túl nagy gázzal indulj!

Roary a versenyautó 5. Szóljon a zene! (2008)
DVD 2418
Rend.: Tim Harper
Időtartam: 50 perc
Tart. még: Dönci tettre kész; Kristóf repülni tanul; Opera a garázsban; A
megszegett ígéret

Robbie, a rénszarvas (1999)
Rend.: Richard Goleszowski
Időtartam: 60 perc
Tart.: Villámgyors paták; Az elveszett törzs legendája

DVD 158

Valahol messze az Északi-sarkon, Mikulás szállására érkezik egy fiatal rénszarvas, Robbie. A
barátságos rénszarvas legfőbb vágya, hogy csatlakozzon a Mikulás szánhúzó csapatához. Erre
azonban nem sok esélyt lát új környezete, hiszen Robbie bármennyire is kedves, lustasága és
befolyásolhatósága komoly kételyt ébreszt a többiekben. Főként a gonosz Blitzen, a szánhúzó
csapat vezére nehezíti meg a dolgát; és a Mikulás sem tud figyelni az ifjú rénszarvasra, mivel
lekötik a ruhatárával kapcsolatos zavarbaejtő problémák. De Robbie nem adja fel. Benevez az
évente megrendezésre kerülő rénszarvas futamra, hogy bebizonyítsa rátermettségét a csapat és a
legcsinosabb rénszarvas lány, Vixen számára.

Robin Hood – A vagány változat (1977)
Rend.: Wolfgang Reitherman
Időtartam: 80 perc (Walt Disney klasszikus)

DVD 529

A klasszikus történetet ezúttal Walt Disney tüneményes állatfigurái keltik életre. A kapzsi János
herceg és csúszómászó segítője, Sir Szisz Notthingham városának lakóit szipolyozzák ki hatalmas
adóikkal. Azonban a ravasz Robin Hood, az ő hűséges társa Little John, és a sherwoodi erdő
apraja-nagyja elhatározzák, hogy túljárnak a herceg eszén, és véget vetnek zsarnoki uralmának.
Robin megfogadja: addig nem nyugszik, míg Oroszlánszívű Richárdot vissza nem segíti a trónra,
és el nem nyeri a bűbájos szépségű Marian kezét.

Robinson Crusoe (2016)
Rend.: Vincent Kesteloot
Időtartam: 87 perc

DVD 4839, DVD 4840

Kedd, a társaságfüggő papagáj egy csöpp egzotikus szigeten él vidám barátaival. Habár a sziget
maga a paradicsom, Kedd semmi másról nem tud álmodozni, csak arról, hogy felfedezze a világot.
Egy hatalmas vihar után barátaival egy fura szerzetet találnak a parton: Robinson Crusoe-t. Kedd
pedig egyből meglátja benne a lehetőséget, hogy más szigetekre is eljusson vele.

A Robinson család titka (2007)
Rend.: Stephen J. Anderson
Időtartam: 98 perc (Walt Disney classics)

DVD 689

A történet hőse egy kis csodagyerek, Lewis, aki tizenkét éves kora ellenére máris számos
találmánnyal büszkélkedhet. Az árva mini-tudós gőzerővel dolgozik új találmányán, az
Emlékszkenneren, amelynek segítségével megelevenítheti emlékeit, és végre láthatja édesanyját,
akit soha nem ismert. Felbukkan azonban egy különös srác, egy bizonyos Wilbur Robinson, aki azt
állítja, hogy a jövőből érkezett, ahol egy gonosz Kalapos férfi sötét tervei megvalósítására
használja Lewis találmányát. Bizonyítandó állítását, Wilbur magával viszi Lewist a jövőbe, ahol
génmanipulált békák zenekara szórakoztatja a közönséget, ahol a kutyák szemüveget viselnek, és
ahol Lewis megismerkedik Wilbur eszement családjával, a Robinsonékkal.

A róka és a kutya (1981)
Rend.: Richard Rich, Ted Berman, Art Stevens
Időtartam: 80 perc (Walt Disney klasszikus)

DVD 686

A film egy különös barátság történetét meséli el. Tod, egy kis róka, aki elvesztette a szüleit. A sors
egy vadászkutya-kölyökkel, Copperrel hozza össze, majd vidám kalandok során át igaz barátságot
kötnek. A kutya azonban lassan megtanulja gazdájától, hogy az ő feladata a vadászat. Kiképzése
után indul a rókavadászat. Coppernek választania kell a kötelesség és a barátság között.

Rontó Ralph (2012)
Rend.: Rich Moore
Időtartam: 97 perc

DVD 3700

Ralph évtizedek óta alakítja a rosszfiút népszerű videojátékában. Most azonban gondol egy
merészet, és akcióban bővelkedő kalandra indul, hogy bebizonyítsa mindenkinek, igazi hős ő,
akinek a szíve is a helyén van. Miközben izgalmas új világokat fedez fel, különösnél is különösebb
barátokkal ismerkedik meg, közöttük a féktelen bajkeverő Vannellope van Schweetzcel. Amikor
aztán egy elvetemült ellenség a világukat fenyegeti, Ralph ráébred: az egész játékterem sorsa az ő
méretes mancsában van.

Röffencs Malac meséje és egyéb történetek (1992)
DVD 4129
Rend.: Dianne Jackson
Időtartam: 77 perc (Beatrix Potter sorozat; 2.)
Tart.: Röffencs Malac meséje ; Sompoly Samu avagy a húsostekercs
története ; A gloucester-i szabó

A rút kiskacsa (2005)
Rend.: Jorgen Lerdam
Időtartam: 104 perc (Hans Christian Andersen a nagy mesemondó)
Tart. még: A vadhattyúk; Az uraság és a kertésze; A kiskondás; A
hurkapálcika leves

DVD 951

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 rút kiskacsa és én (2006)
Rend.: Michael Hegner, Karsten Killerich
Időtartam: 85 perc

DVD 1976

Andersen klasszikus meséjének főhőse egy nagyon csúnya kiskacsa, aki idővel gyönyörűséges
hattyúvá változik. Eddig a pontig nagyon sokan ismerik a mesét, de az már csak a filmből tudhatjuk
meg, hogy Rágó, egy igen csúnyácska városi patkány vette gondjaiba főhősünket (aki szintén nem
egy szépség) és hogy együtt kelnek útra, hogy világot lássanak. Fontos tudni azonban, hogy a két
főhős terve ugyan briliáns, de nem pontosan úgy sül el, ahogy ők azt szeretnék.

Salamon király kalandjai (2017)
Rend.: Albert Hanan Kaminski
Időtartam: 77 perc

DVD 5922

Salamon király nemrég örökölte meg a trónt apjától, Dávidtól, azonban a 17 éves, meglehetősen
szertelen fiú még nem érett meg az uralkodásra, mindenből viccet csinál, és idős tanácsadójára is
csak ritkán hallgat. Ugyan ért az állatok és növények nyelvén, de különleges képességét is csak
csínytevésre használja. Legjobb barátja Tobi, a sivatagi róka, aki minden mókában hű társa.
Mindeközben Jeruzsálem városa rendkívüli eseményre készül: Balkis, Sába királynőjének
érkezésére. A terv a két fiatal összeházasítása. Ám mielőtt az esküvőre sor kerülne, Hadad, Edóm
utolsó királyának fia ront elő a tömegből, és Salamon apjának tettéért bosszúból megidéz egy
démont, a tinédzser király pedig a sivatag közepén találja magát, távol az országától. Salamon és
Tobi útnak indulnak, hogy visszaszerezzék a trónt. Útjuk során számtalan kaland vár rájuk.

Sam, a tűzoltó : marslakó riadó (2016)
Rend.: Gary Andrews
Időtartam: 68 perc

DVD 5436

Amikor Norman Price szétkürtöli Körmöspálcás utcáin, hogy látott egy repülő csészealjat, a békés
kisváros élete felbolydul: mindenki akcióba lendül és marslakók után kezd kutatni a környéken. A
különös események felkeltik egy forgatócsoport érdeklődését, Buck Douglas, a híres
Földönkívüliek showműsor házigazdája és stábja is a városkába érkezik. Sam, a tűzoltó sem
marad tétlen, hegyimentő csapatának segítségével igyekszik utánajárni a titokzatos
ufójelenségeknek.

Sammy nagy kalandja. A titkos átjáró (2010)
Rend.: Ben Stassen
Időtartam: 82 perc

DVD 3242

Sammy, a tengeri teknős, ahogy megszületik, azonnal rátalál a gyönyörű Shelleyre, fülig
beleszeret, megmenti a halálos veszélyből, majd el is veszíti. Mindezt egy nap leforgása alatt.
Másnap – ahogy minden teknős – elindul, hogy felfedezze a vízivilágot, mielőtt visszatér a partra,
ahol született. Sammy hosszú éveken keresztül a Föld óceánjait szeli legjobb barátjával, Rayjel, s
kalandok egész sorát éli át. Útja során azt is megtapasztalja, hogy az emberek hogyan tesznek
kárt bolygónkban, vagy éppen hogyan védik azt. Azonban a sok-sok veszélyt és lélegzetelállító
élményt átélve Sammyt mindvégig az a vágy hajtja, hogy újra láthassa élete szerelmét, Shellyt,
remélve, hogy a lány sem felejtette el őt.

Sammy nagy kalandja 2. (2012)
Rend.: Ben Stassen, Vincent Kesteloot
Időtartam: 89 perc

DVD 3620

Sammy és Ray kérgesteknősök és örök barátok, akik gondtalanul lubickolnak egy atoll környékén,
és felkészítik az ifjakat, például Rickyt és Ellát, hogy ők is boldogulhassanak a tengerben. Egy nap
azonban felbukkan egy orvvadász, aki foglyul ejti és elszállítja a teknősöket, hogy aztán
betuszkolja őket Dubaj egyik látványos vízi showjába. A hely kisfőnökeként ismert Nagy D, a
csikóhal menekülést tervez, és a két teknőcnek is szerepet akar osztani. De amikor Sammy és Ray
megismerkedik Jimbóval, a gülüszemű pacahallal, Luluval, a felvágott nyelvű homárral, meg egy
jókora pingvincsaláddal, elkezdenek dolgozni a saját menekülési tervükön. Ekkor érkezik meg a kis
Ricky és Ella, hogy megmentsék őket.

Sárkány és papucs (1989)
Rend.: Hernádi Tibor, Dargay Attila
Időtartam: 72 perc

DVD 409

Guinevra királyné szomorúan panaszolja szeretett szolgálólányának, Peggynek, hogy férje Artur
király évek óta elhanyagolja őt. A király minden idejét a lovagi tornák porondja, vagy a híres
“kerekasztal” mellett tölti. A két nő kisüti, hogy a bajon egyedül a jó öreg varázsló Merlin segíthet.
Merlin el is küld Guinevra-nak egy varázsszert, amelynek segítségével visszaszerezheti Artur
szerelmét. A hölgyek egy pudingba sütik a csodaszert, ám azt véletlenül Artur kedvenc lovagja
Lancelot eszi meg. Bonyolítja a helyzetet, hogy Peggy szerelmes Lancelot-ba, de a lovag a
túlméretezett adagú varázsszer hatására egycsapásra örjítő szerelmet érez a királyné iránt.

A sárkányhegy titka
Rend.: Angel Izquierdo
Időtartam: 74 perc

DVD 1009

A sárkányok világát négy kapu őrzi: tűz, víz, föld és levegő. Csak Ethelbert, az őr ismeri a titkot,
hogyan lehet kijutni ebből a világból. Egy kisfiú, Kevin a véletlen folytán eljut a sárkányhegyhez,
ahol megismerkedik a legkisebb sárkánnyal, s idővel igaz barátokká válnak. Egy gonosz varázsló
azonban megpróbál Kevin és a barátja közé állni.

Sárkányok : a Hibbant-sziget harcosai, 1. rész (2012)
Rend.: Anthony Bell [et al.]
Időtartam: 238 perc

DVD 5155/1-2,
DVD 5156/1-2

A Sárkányok: a Hibbant-sziget harcosai sorozat a nagy sikerű Így neveld a sárkányodat! című
mozifilm folytatása, amelyben a már ismert szereplők eddig még sosem látott izgalmas kalandokba
keverednek.

Sárkányok : a Hibbant-sziget harcosai, 2. rész (2012)

DVD 5157/1-2,
DVD 5158/1-2

Rend.: John Eng [et al.]
Időtartam: 195 perc

Sárkányvarázs (2016)
Rend.: Manuk Depoyan
Időtartam: 83 perc

DVD 5278

Tímár Misi mindig is arról álmodozott, hogy egy nap olyan bátor sárkányvadász legyen, mint
édesapja. Amikor megtudja, hogy egy sárkány elszabadult a varázsvilágban, és a faluja
veszélyben van, elhatározza, hogy ő maga néz szembe a tűzokádó fenevaddal. Kalandos útja
során
új
barátokra
lel,
akik
segítik
a
nem
mindennapi
küldetésben.

Sárvári mese (2013)
Rend.: Kersák József
Zene: Alma Együttes

DVD 3901, DVD 3902

Az Alma Zenekar ezúttal Mimi sárvári élményeit meséli el, a mesék között pedig vidám klippek
vannak a zenekar nagyszerű slágereivel (Dodó Maci, Fagyi, Maxikukac, Mennyi selymes puhaság
…) Extraként a DVD-n szerepel a Khumba rajzfilm klipje is.

Scooby Doo! és a 13 szellem. A teljes sorozat (1985-1986)
Rend.: Arthur Davis [et al.]
Időtartam: 295 perc

DVD 2860/1-2

A szuperdetektívek, Diána, Bozont és Scooby-Doo szellemvadászatra indulnak, méghozzá nem is
akármilyenre: ezúttal valódi szellemeket keresnek, sőt: a világ 13 leggonoszabb szellemét! E
komisz kísérteteket valamikor réges-régen egy démonládába zárták, ám most mind a 13
kiszabadul, és szörnyű pusztítást végez a világban. Kizárólag Scooby-Doo kaphatja el őket újra,
mert bizony ő volt az is, aki véletlenül felnyitotta a ládát, és kiengedte a szellemeket. Scoobyékhoz
csatlakozik a picurka és gyors beszédű varázsló/szélhámos, Flim Flam, és a kis csapat a világ
legnagyobb mágusa, Vincent Van Gond vezetésével a fél világot felforgatja a szellemeket
kergetve.

Scooby-doo! és a KISS : a nagy rock and roll rejtély (2014)
Rend.: Spike Brandt, Tony Cervone
Időtartam: 77 perc

DVD 4449

A KISS Parkban, azaz egy KISS körül forgó vidámparkban találkozunk a bandával, ahol az ifjú
detektívek egy különös kísértethistória kapcsán folytatnak nyomozást. A KISS segítségével
rájönnek, hogy a Bíbor Boszorkány visszatért, és a KISStéria alternatív világából megidézte a
Pusztítót! A szörnyű páros terve: elpusztítani a világot! Vajon a banda ravaszsága és a KISS
zenéjének ereje elég lesz-e ahhoz, hogy a Föld megmeneküljön?

Scooby-doo! és a WWE : rejtély az autóversenyen (2016)
Rend.: Tim Divar
Időtartam: 77 perc

DVD 4947

Scooby és a Rejtély Rt. elugrik egy off-road versenyre, ahol hamarosan furcsa dolgok történnek.
Feltűnik Inferno, a titokzatos fantomversenyző, hogy mindenhol káoszt okozva tönkretegye a
versenyt. Scooby-ra, Bozontra, valamint új sofőrjükre, Undertakerre, a Sírásóra hárul a feladat,
hogy megmentsék a futamot, és megoldják a rejtélyt, amelyben olyan WWE-szupersztárok segítik
őket, mint Triple H, Paige és Sheamus.

Scooby-Doo & Batman : a bátor és a vakmerő (2017)
Rend.: Jake Castorena
Időtartam: 69 perc

DVD 5407

Mikor Scooby-Doo és a banda olyan ravasz gazemberekbe ütköznek, akik még rajtuk is kifognak a
Sötét Lovag, maga batman siet a segítségükre. Miután egy megoldatlan ügy a múltjából nem
hagyja nyugodni batmant, és a titokzatos Bíbor Köpeny azzal fenyeget, hogy átveszi az uralmat
Gotham City felett, a Sötét Lovag a Rejtély RT segítségét kéri abban, hogy felgöngyölítsék az
ügyet. Vajon a csapatmunka elég lesz ahhoz, hogy megoldják a legújabb rejtélyt és meghiúsítsák a
földkerekség leggonoszabb arcainak fondorlatos tervét?

Scooby-doo! : hajsza a vadnyugaton (2017)
Rend.: Matt Peters
Időtartam: 77 perc

DVD 5153

Adjon Isten, koma! Légy üdvözölve a farmon! Kösd fel a sarkantyúdat, és csatlakozz Scooby-Doohoz meg a bandához egy hátborzongatóan szórakoztató kalandban ezzel a vadonatúj filmmel! De
jól vigyázz, Dapper Jack, az a semmirekellő útonálló szelleme előszeretettel riogatja a farm
vendégeit, hogy rúgná meg ló! Rajtad és a Rejtély Rt. bandáján áll hát, hogy fülön csípjétek ezt a
címeres gazembert, és megmentsétek a farmot. Hozd el magaddal a családot is, és irány a
vadnyugat: pokoli jó szórakozásban lesz részetek!

Scooby-Doo! : Hold szörnyes őrület (2015)
Rend.: Paul McEvoy
Időtartam: 76 perc

DVD 4358

Óriási lépés ez az emberiségnek, no meg a kutyáknak is, Miután tombolán helyet nyernek az
utolsó öt szabadon maradt ülésre, Scooby-Doo, Bozont, Fred, Daphne és Velma az űr felé veszi
az irányt Sly Baron vadonatúj űrhajója, a Sly Star One fedélzetén. A bolygóközi mókának aztán
egy titokzatos földönkívüli vet véget, aki megpróbálja elpusztítani a hajót, mire az kénytelen
megszakítani útját, és leszállni Sly Baron bázisán, amely a Hold sötét oldalán található. Vajh a
Rejtély Rt. meg tudja fejteni ezt az idegen talányt? Repülj Te is a Holdra Scooby-Doo-val, és
megtudod!

Scooby-doo! Az operaház fantomjai (2013)
Rend.: Victor Cook
Időtartam: 75 perc (Scooby-Doo gyűjtemény; 14.)

DVD 3754

A szeles város ad otthont a nagy sikerű Talent Star tévéműsornak, amelynek döntőjébe Fred és
Diána is bejutott egy dallal. Scooby és Bozont sem akarnak lemaradni a szépreményű párostól:
titokban egy zsonglőrszámmal készülnek, és meggyőződésük, hogy leveszik a lábáról a zsűrit.
Szerencsétlenségükre azonban rémisztő vetélytársuk akad: a versenyre egy olyan operaházban
kerül sor, ahol korábban szörnyűségek történtek, és ahol egy bosszúszomjas fantom megátkozta a
produkciót. Jelmezcserés üldözésektől a hátborzongató rejtélyeken át a műsor nem állhat meg.

Scooby Doo! A pálya ördögei (1976-2013)
Rend.: Charles H. Nichols [et al.]
Időtartam: 150 perc

DVD 4059

Ha rejtélyek megoldásáról van szó, Scooby-Doo és a társai vérbeli profik. A sportban azonban
még van mit tanulniuk. Scooby-Doo, Bozont, Fred, Diána és Vilma a vakációjuk során ellátogatnak
egy futballmeccsre. Mindenki pánikba esik, amikor megjelenik egy mitológiai szörny, és azzal
fenyegetőzik, hogy véget vet a mérkőzésnek. Scooby-Doo szeretne győztes gólt rúgni, de vajon
készen áll a kihívásra? És ti készen álltok további hat, izgalmas epizódra Scooby-Dooval és
elmaradhatatlan barátaival? Legyen szó baseballról, amerikai futballról vagy teniszről, meglátjátok,
hogyan küzd meg a csapat démonokkal, zombikkal és más szörnyetegekkel. De ne csak nézők
legyetek – szálljatok be a játékba, és vigyétek haza ezt a nyerő gyűjteményt az egész családnak!

Scooby-doo! Rejtély a bajnokságon (2014)
Rend.: Brandon Vietti
Időtartam: 80 perc

DVD 3996

Éjjel-nappal akció vár Scooby-Doora, Bozontra és a többiekre ebben a vadonatúj egész estés
filmben. Bozont és Scooby jegyeket nyernek a WrestleMania nevű pankrációs eseményre, és
meggyőzik róla a csapatot, hogy tartsanak velük WWE-városba. De a város sötét titkot rejt – egy
félelmetes medvekísértet tartja rettegésben a lakókat! Hogy megvédjék a vágyva-vágyott WWE
bajnoki címet, a Rejtély Rt. tagjai olyan pankrációs szupersztároktól kapnak segítséget, mint John
Cena, Triple H, Sin Cara, Brodus Clay, AJ Lee, a Miz és Kane. Most megtudhatjátok, hogyan
birkózik meg a nagy csapat ezzel a rejtélyes üggyel, mielőtt túl késő lenne.

Scooby-Doo! Rettegés a táborban (2010)
Rend.: Ethan Spaulding
Időtartam: 69 perc (Scooby-Doo gyűjtemény; 8.)

DVD 2919

Isten hozott a Kis Jávorszarvas táborban! A felügyelők barátságosak, a program gazdag, és
rémtörténetekből is van elég. Ráadásul valahányszor elmesél valaki egy kísértethistóriát a
tábortűznél, a szörnyű teremtmény a valóságban is megelevenedik. Ám a Rejtély Rt. tagjaira nem
lehet ilyen könnyen ráijeszteni. Csatlakozz hozzájuk, és tudd meg, hogyan kell elkapni a tábori
rosszfiúkat. Scooby-Doo, Bozont, Fred, Diána és Vilma bizonyítékokra vadásznak, hogy
megoldhassák az Erdőlakó, a Tólakó és az Árnyas-kanyon fantomja rejtélyét. Scooby-Doo és
Bozont közben persze a Mi lesz ebédre?-ügyben is nagy buzgalommal nyomoznak.

Sebaj Tóbiás újabb kalandjai (1983)
Rend.: Cakó Ferenc
Időtartam: 90 perc

DVD 2650

Tart.: Sebaj Tóbiás és a robot; Sebaj Tóbiás és a kismacska; Sebaj Tóbiás és a huzat; Sebaj
Tóbiás; és a botfülű rigó; Sebaj Tóbiás és a táncos lábú fényképezőgép; Sebaj Tóbiás a vonathoz
siet; Sebaj Tóbiás és az esernyő; Sebaj Tóbiás és a kemény dió; Sebaj Tóbiás és a cukorka; Sebaj
Tóbiás és a lerázhatatlan bélyeg; Sebaj Tóbiás és a csodaautó; Sebaj Tóbiás és a csörgőóra;
Sebaj Tóbiás és a ló
Tóbiás egy viccesen kedves, szeretnivaló gyurmafigura, aki mindig saját magát keveri a
legfurcsább helyzetekbe. Miközben soha sem veszíti el vidámságát és jókedvét, mert testének
alakját bármikor és bármilyen szituációban képes megváltoztatni.

Segítség! Hal lettem (2000)
Rend.: Michael Hegner, Stefan Fjeldmark
Időtartam: 79 perc

DVD 1010

Három kisgyerek, Pecás, Csilla és Dagi horgászni indul, de nagy bajba kerülnek, amikor a
hóbortos Krill Professzor titokzatos laboratóriumában találják magukat. A Professzor egy varázsital
összeállításán dolgozik, amelynek segítségével az emberek képesek víz alatt élni. Pecás kishúga
véletlenül iszik a varázsitalból, tengeri csillaggá változik, és a tengerfenéken találja magát. A két
fiúnak meg kell keresnie Csillát, ezért önszántukból isznak a varázsitalból. Pecás repülőhallá
alakul, Dagi pedig medúza formájában ered a kis "tengeri csillag" nyomába. Pontosan 48 óra áll
rendelkezésükre, hogy megtalálják Csillát és az ellenszert - vagy mindhárman örökre halak
maradnak.

Shaun, a bárány – a film (2014)
Rend.: Mark Burton, Richard Starzak
Időtartam: 82 perc

DVD 4418

Mikor Shaun, a bárány úgy dönt, hogy kivesz egy szabadnapot, kicsivel tartalmasabb szabadidős
programban lesz része, mint amire eredetileg beeee-fizetett volna. A Shaun által okozott
csetepaténak köszönhetően a Gazda elkeveredik a farmról, és Shaunra és a nyájra hárul a feladat,
hogy a Nagyvárost bevéve megmentsék őt. Vajh megtudja-e találni Shaun a Gazdát a város fura
és veszélyekkel teli világában, mielőtt még túl késő?

Shaun a bárány. Abrakadabra (2007)
DVD 2604
Rend.: Richard Goleszowski
Időtartam: 56 perc
Tart. még: A bika; Pótmama; A csuklás; Shaun és a fémdetektor;
Traktorfelújítás; Alvajáró bárányok; Mentsük meg a fákat
Egy újabb gombolyagra való gyapjús kaland Shaunnal, Bitzerrel, Shirley-vel és a nyáj többi
tagjával, s az örök bajkeverő malacokat még nem is említettük. Ők természetesen újabb bárány
rémisztgetésen törik a fejüket. A puszta élvezetről ebben a gyűjteményben többek között
gondoskodik a nyáj, aki se szó se beszéd eltűnik Shaun egyik show műsorában, valamint néhány
éppen kibújt kiscsibe, akik Shaunt hiszik mamájuknak.

Shaun, a bárány : az élet Shaunja (2014)
DVD 4292
Rend.: Christopher Sadler [et al.]
Időtartam: 140 perc
Tart.: Káposztafoci; Szerelmnes eb; Fürdésidő!; Kész cirkusz!; A bika; A
papírsárkány; Shaun edzésterve; A méhraj; Birkababa; A zabagép; Irány a
pizzéria!Vakondtúrás hegyek; A kísértet; Alma-háború; Szombat esti tánc;
Shaun, a festő; A nyomozás; Shaun, a mama; Shaun a fotós; Birkanyírás
Shaun egy olyan bárány, aki igencsak kilóg a nyájból. Valójában ő keveri bele mindenféle
kalamajkába a többieket, aminek hatására zűrzavaros legelővé válik az addig csendes völgy.
Shaun és barátai igyekeznek túljárni szegény Bitzer, a nyájat őrző kutya eszén, aki megpróbálja
megakadályozni, hogy a Gazda rájöjjön, mi is történik valójában a háta mögött.

Shaun, a bárány : a farm ahol bégünk (2014)
DVD 4291
Rend.: Christopher Sadler [et al.]
Időtartam: 140 perc
Tart.: Vidám vidámpark; Bebetonozva; A csuklás; A nagymosás; Szereljük
meg!; Shaun, a kincskereső; A fogtündér; Vadkemping; Mentsük meg a fát!;
Shaun munkába áll; Alvajárva; Rokonlátogatás; Összeragadva; Bárányúsztató;
Nagytakarítás; A látogató; Robokuty; A horkológép; Abracadabra; Zűr az űrből

Shaun, a bárány : farm szafari (2014)
DVD 4289
Rend.: Christopher Sadler [et al.]
Időtartam: 140 perc
Tart.: Csónakcsata; Felhőkfölött; A kakas mentőakció; Edzésprogram; Timmy
mackója; Disznóságok; Mocsári szörny; Vadasfarm; Jazz-síp; Az üldözés; A
szarka; A spicli; Az ellenőr; Guruló őrület; Rókamóka; Kigolyózva; Óriáskerék;
A kutyafáját; Hógolyócsata!; Karácsony

Shaun a bárány. Fitness Shaunnal (2007)
DVD 2944
Rend.: Richard Goleszowski
Időtartam: 56 perc
Tart. még: A bárányfürdő; Az elbűvölő kutyalány; Pizza elvitelre; A festmény;
Almaháború; A horrorbárány; A papírsárkány
Az örök bajkeverő malacok újabb bárány rémisztgetésen törik a fejüket. A puszta élvezetről ebben
a gyűjteményben többek között gondoskodik a nyáj, aki se szó se beszéd eltűnik Shaun egyik
show műsorában, valamint néhány éppen kibújt kiscsibe, akik Shaunt hiszik mamájuknak. Feltűnik
továbbá a csukló Shirley, illetve egy nagyon feldúlt bika is, akit a Csintalan Malacok bőszítenek fel,
mikor festéket öntenek a bárányitatóba. Az élet mindig ajándék Shaun a bárány társaságában.

Shaun a bárány. A focimeccs (2007)
DVD 2972
Rend.: Richard Goleszowski
Időtartam: 56 perc
Tart. még: Timmy kalamajkában; A méhek; Álmatlan éjszaka; A fűnyíró; A
birkanyírás; A fotó; Hegy a vakondrúrásból
Minden egyes nap új kalandot tartogat Shaun és a nyáj számára. Ez alkalommal részesei lehetünk
egy sítúrának a farmon, ahol megjelenik egy kecske, aztán lesz itt focimeccs is a Csintalan
Malacok ellen. A meccs kialakulásában egy a farmra betoppanó gazdátlan káposztának van
szerepe. Láthatunk ezen kívül egy igazi csapatmunkát is, amikor Timmy kedvenc báránybabáját
igyekeznek távol tartani a farm cicájától.

Shaun, a bárány : háztáji mulatságok (2014)
DVD 4290
Rend.: Christopher Sadler [et al.]
Időtartam: 140 perc
tart.: Reggeli tej; Kókuszdió; Juhász; Nagytakarítás; Falfirka; A varjú;
Tortatolvaj; Shaun és a síp; A foci; Viszlát, istálló!; A nagy meccs; Ciki, vagy
cuki?; Őskori lelet; A gördeszka király; Zongoraművész; Családi fotó; Tikkasztó
hőség; Az új hobbi; Árnyjáték; A bika

Shaun a bárány. A lemezjátszó (2007)
DVD 3026
Rend.: Richard Goleszowski
Időtartam: 56 perc
Tart. még: A ragasztó; Shaun a farmer; Lógás; Rendrakás; Horkolás;
Kemping káosz; Ha nem bírod a meleget
Shaun a bárány és a többiek még több kalamajkát okoznak. Ezúttal kalandjaik között szerepel egy
istálló-parti, amelyet hazavágnak a Csintalan Malacok, aztán láthatjuk azt is miként próbálnak
Shaunék megszabadulni az erősen horkoló Shirley-től, hogy egy nyugodalmas éjszakát
költhessenek el az istállóban, a hab a tortán pedig az, amikor Shaun megpróbálja egy napra
átvenni a farmer szerepét.

Shaun a bárány. A nagymosás – animációs film
DVD 3027
Rend.: Richard Goleszowski
Időtartam: 56 perc
Tart. még: A fogtündér; A farmer unokahúga; A látogató; A robotkutya;
Shaun és az űrlények; Timmy a cirkuszban; Bitzer beteszi a lábát
A sorozat ezúttal is 100%-os (gyapjú). Megtudhatjuk, hogy mi történik, ha a farmer robotterelőkutyát állít munkába, a nyáj földönkívüliekkel találja szemben magát, Shaun fogorvoshoz
kényszerül, vagy éppen amikor a forgó ruhaszárítón száradó ruhák körüli tivornya után lázas
verseny
indul
a
ruhák
tisztára
mosásáért.

Shaun, a bárány : parti állatok (2014)
DVD 4293
Rend.: Christopher Sadler [et al.]
Időtartam: 140 perc
tart.: Shaun, a gazda; Mindennek van határa!; Párnacsata!; Fürdetés;
Tánclecke; Golfbalhé; A randevú; Mentsük meg a dudát!; Timmy, a King Kong;
Horkolási őrület; Az átverés; A szemüveg; Az új kalap; Új barát; Főzés; Shaun,
az árus; Parti állatok; Testcseere; Új kutyaház; Shaun, a hódító

Shaun, a bárány [4. évad] : ménes élet : (2013)
Rend.: Jay Grace, Lee Wilton
Időtartam: 213 perc

DVD 5647

Az Aardman Stúdió sokszorosan díjnyertes produkcióiból született ez a kisgyermekeknek szóló, de
a felnőtteknek is remek szórakozást nyújtó gyurmafilm-sorozat. Shaun egy olyan bárány, aki
igencsak kilóg a nyájból. Valójában ő keveri bele mindenféle kalamajkába a többieket, aminek
hatására zűrzavaros legelővé válik az addig csendes völgy. Shaun és barátai igyekeznek túljárni
szegény Bitzer, a nyájat őrző kutya eszén, aki megpróbálja megakadályozni, hogy a Gazda
rájöjjön, mi is történik valójában a háta mögött.

Shaun, a bárány [5. évad] : a legjobb barik : (2015)
Rend.: Lee Wilton, Will Becher
Időtartam: 142 perc

DVD 5648

Az Aardman Stúdió sokszorosan díjnyertes produkcióiból született ez a kisgyermekeknek szóló, de
a felnőtteknek is remek szórakozást nyújtó gyurmafilm-sorozat. Shaun egy olyan bárány, aki
igencsak kilóg a nyájból. Valójában ő keveri bele mindenféle kalamajkába a többieket, aminek
hatására zűrzavaros legelővé válik az addig csendes völgy. Shaun és barátai igyekeznek túljárni
szegény Bitzer, a nyájat őrző kutya eszén, aki megpróbálja megakadályozni, hogy a Gazda
rájöjjön, mi is történik valójában a háta mögött.

Sherlock Gnomes (2018)
Rend.: John Stevenson
Időtartam: 83 perc

DVD 5583

Gnómeó és Júlia Londonba költözésük után nem sokkal egy nap arra ér haza, hogy távollétük alatt
minden családtagjuk és barátjuk nyom nélkül eltűnt a csinosításra váró kertből. Egy ilyen rejtélyes
ügy a legnagyobb detektívzseni után kiált: Sherlock Gnomes azonnal akcióba is lép, és fergeteges
kalandba rántja törpéinket, amely során új dísztárgyakkal ismerkednek meg, és felfedezik a város
ismeretlen oldalát.

Shrek (2001)
Rend.: Andrew Adamson, Vicky Jenson
Időtartam: 86 perc

DVD 5923

Egy messzi mocsárban, meghitt magányban élt egyszer egy morcos ogre, akit Shreknek hívtak.
Ám a zöld szörny nyugalmát és életét egy nap fenekestül felbolygatta, hogy mesebeli lények lepték
el a mocsarát. Mindenféle varázslatos figurák, akiket a gonosz Farquaad nagyúr űzött el
otthonukból. Shrek tehát elment a nagyúrhoz, hogy visszakövetelje mocsarát, de ehhez előbb meg
kell mentenie a szörnyű tűzokádó sárkány karmaiból Fiona királylányt, hogy Farquaad feleségül
vehesse. A nagy kalandban társa is akad a szószátyár Szamár, aki bármit megtenne Shrekért, egy
valamit kivéve: a világ minden kincséért sem hajlandó befogni a száját. Hamarosan kiderül, hogy a
sárkánynál sokkal nagyobb problémát jelent Fiona különös titka.

Shrek 2. (2004)
Rend.: Andrew Adamson, Kelly Asbury, Conrad Vernon
Időtartam: 88 perc

DVD 662, DVD 4927

Miután Shrek és Fiona hercegnő visszatérnek nászútjukról, meghívást kapnak a Mesebeli
Királyságba, hogy végre találkozhassanak Fiona szüleivel. A Szamár társaságában útnak is
indulnak. A Mesebeli Királyság valamennyi lakója izgatottan készül a jeles alkalomra, élükön az
örömszülőkkel. Ám senki sem említette nekik, mily különösen fest újdonsült vejük és egyetlen
leányuk. Shrek és Fiona nem is sejtik, hogy házasságkötésük mennyire keresztülhúzta az öreg
király számításait, ő ugyanis egészen más jövőt szánt leányának és persze saját magának. A király
nem tehet mást: segítségül hívja a hatalmas bűverejű Jótündér keresztanyát, az elragadó külsejű
Szőke Herceget és a híres ogre-vadászt, Csizmás Kandúrt, hogy a mese folytatása immár az ő
szája íze szerint alakuljon.

Shrek a vége, fuss el véle. Az utolsó fejezet (2010)
Rend.: Mike Mitchell
Időtartam: 90 perc

DVD 3132

Hol volt, hol nem volt, volt egyszer egy szeretnivaló ogre, aki összebarátkozott egy beszélő
szamárral, aztán megmentett egy gyönyörű hercegnőt. A családi feladatokkal megbirkózni
képtelen Shrek visszasírja azokat az időket, amikor még „igazi ogre” volt, ezért aztán aláírja
Rumpelstiltskin varázslatos szerződését, amely gondtalanságot ígér, ám amint az életbe lép,
minden és mindenki megváltozik. Szamár nem ismeri meg a legjobb barátját, Fionából harcos
amazon lesz, a Csizmás Kandúr pedig csúnyán kihízta a lábbelijét. Shreknek mindössze 24 órája
van arra, hogy megsemmisítse a szerződést és megmentse Túl az Óperencián birodalmát, no meg
a boldog befejezést.

Shrekből az angyal (2007)
Rend.: Gary Trousdale
Időtartam: 27 perc

DVD 1757

Nem csak a karácsonyfa zöldell ebben az új ünnepi klasszikusban. Shrek visszatért, és igyekszik
ráhangolódni a gyertyagyújtásra. Megígéri Fionának és a gyerekeknek, hogy erre a karácsonyra
mindig emlékezni fognak, de amikor épp úgy tűnik, hogy már mindent elrendezett, és semmi sem
állhat a csendes családi békesség útjába, berobban az életükbe Szamár, Csizmás Kandúr és a
többi jól ismert szereplő.

Snoopy és a csaholó család (1991)
Rend.: Phil Roman
Időtartam: 45 perc

DVD 2009

„Egy fiú kutya nélkül olyan, mint egy nap napsütés nélkül.” – szólt Charlie Brown, mielőtt
ismeretséget kötött a kis Snoopyval, aki a százszorszép dombi kutyatenyészet szerető, és
páratlanul muzikális kutyaalmában töltötte kölyökkorát. Azóta egy év telt el, ám Snoopy egy
csöppet lógatja az orrát... Még szerencse, hogy Charlie Brownnak remek ötlete támad: itt az ideje
egy családi összejövetelnek! Mikor Snoopy, és minden testvére hazaér, rájönnek, hogy a régi hely
soha nem lesznek ugyan olyan, mint az emlékeikben – de arra is, hogy a család mindig család
marad.

Snoopy és a hálaadás (1973)
Rend.: Bill Melendez, Phil Roman
Időtartam: 48 perc

DVD 1717

Pulyka, áfonyaszósz, sütőtökös pite… valamint Snoopy és barátai. Ez lesz minden idők legjobb
hálaadása! A móka akkor kezdődik, amikor Peppermint Patty meghívatja magát és barátait Charlie
Brownhoz egy igazán NAGY pulykavacsorára. Egek ura! Hősünk főzéstudománya azonban csak a
müzli és esetleg a pirítós elkészítéséig terjed. Charlie Brown kudarcra lenne ítélve? Nem, mert
Linus, Snoopy és Woodstock beugranak segíteni. Ilyen remek barátokkal Charlie Brown sok
mindenért lehet hálás.

Snoopy és a halloween (1966)
Rend.: Bill Melendez
Időtartam: 47 perc

DVD 1684

Idén halloweenkor vajon eljön a Nagy Tök? Linus mindig is hitt a Nagy Tök létezésében, ezért
egész éjszaka virraszt a tökföldön. Charlie Brownt is magával ragadja az ünnepi hangulat:
szellemnek öltözik – noha a szükségesnél kicsit több lyukat vág jelmezére –, az édességgyűjtő
körúton azonban nem a szokásos ajándékokat kapja. Mindeközben Snoopy, a rettenthetetlen első
világháborús pilóta a Vörös Báró ellen harcol, bekukkant Violet házibulijába és meglesi Linust
virrasztás közben.

Snoopy és Charlie Brown : a Peanuts film (2015)
Rend.: Steve Martino
Időtartam: 85 perc

DVD 4773

Charlie Brown, a világ talán legismertebb, legkerekebb fejű kisiskolás lúzere, akinek soha, semmi
sem sikerül, belevág élete legnagyobb, legkockázatosabb vállalkozásába: meg akarja szólítani az
osztályukba érkezett új lányt. Próbálkozását izgalmas és fordulatos kalandok kísérik: osztálybuli,
táncverseny, jéghoki, a Háború és béke egy különösen vastag változata, valamint egy titokzatos
módon tökéletesre sikerült dolgozat is részese lesz a hajmeresztő történetnek – miközben Charlie
kutyája, Snoopy légi csatába keveredik ősi ellenségével, minden pilóták legveszélyesebbikével, a
Vörös Báróval.

SpongyaBob : ki a vízből! (2015)
Rend.: Paul Tibbitt
Időtartam: 89 perc

DVD 5662

Hogy megmentse saját világát, SpongyaBob most először a miénk felé veszi az irányt! Mikor
Burgerszakáll, a csalfa kalóz ellopja a herkentyűburger szent receptjét, SpongyaBobnak és
barátainak össze kell állniuk, hogy visszaszerezzék azt! Hamarosan aztán rádöbbennek arra, hogy
egy ilyen szupergonosztevő elkapásához bizony szabadjára kell engedniük a bensőjükben rejtőző
szuperhősöket.

Spongyabob Kockanadrág. Tengeri történetek (1999)
DVD 1193
Rend.: Walt Dohrn
Időtartam: 97 perc
Tart.: Uborka; Medúzahalászat; Medúzaőrület; Medúzavadász; Horgok;
Tolvajok; Jogosítvány; Csigusz fürdőt vesz; Tengerészbeszéd
SpongyaBob, a tengeri szivacs egy kétemeletes ananászban lakik kedvenc háziállatával,
Csigusszal. Szakácsként dolgozik Rák úr gyorséttermében; és csodálatos érzékkel találja magát
problémás helyzetekben, anélkül, hogy különösebben törekedne rá. Amikor éppen nem zsémbes
szomszédja, Tunyacsáp idegein ugrál, akkor minden bizonnyal furcsa és vicces dolgokba
keveredik legjobb barátjával, Csillag Patrikkal, vagy adrenalin-függő barátnőjével, Szandival.

Susi és Tekergő (1955)
Rend.: Clyde Geronimi, Wilfred Jackson, Hamilton Luske
Időtartam: 72 perc

DVD 3503

A történet hősei kutyák: Tekergő, a bohém kedvű, vidám kóbor eb, valamint a törzskönyvezett,
szép és elkényeztetett Susi. Bár kutyavilágok választják el őket egymástól, amikor a hölgy bajba
keveredik, természetesen Tekergő az egyetlen, aki hajlandó vásárra vinni érte a (kutya)bõrét. Úgy
látszik az ellentétek a kutyák között is vonzzák egymást.

Süni és barátai 3.
DVD 1137
Időtartam: 80 perc
Tart.: Szeretjük Kaukkot; Borzas a nagy bacilusvadász; Veszíteni tudni kell;
Legyünk illedelmesek; Szobaventillátor; Kis Karácsony, Nagy Karácsony; Mit
tegyünk el télire?; Egy kis számtan
Csukás István népszerű meséinek bábfilm változatában találkozhatunk a szelíd "Sünnel", a bölcs
és borzas "Borzzal", a falánk "Röfivel" és a nagyszájú "Kakukkal" akik igen jól megférnek egymás
ellett erdei házukban. Ezeket a derűs meséket bátran ajánljuk kicsiknek és nagyoknak egyaránt.

Süsü, a sárkány 1. (1980)
Rend.: Szabó Attila
Időtartam: 53 perc

DVD 2761

Süsüt, a jólelkű egyfejű sárkányt, kitagadta és világgá kergette a gonosz háromfejű apja. Ám
egyetlen bűne csak az volt, hogy ellenségét nem ölte és nyúzta meg, hanem ápolta, mert
influenzás volt. A jószívű sárkány vándorlása során emberföldre téved. Rémülten tapasztalja,
hogy mindenki menekül előle. Félnek, reszketnek tőle kivéve a jó királyfit, akivel barátságot
köt. Időközben a király kihirdeti: annak adom a lányát és fele királyságát, aki megvív a sárkánnyal.
A színlelt párbaj során fény derül az igazságra, a királyfi elnyeri méltó jutalmát, a királylány kezét
és Süsü is igazi otthonra lel a királyi udvarban.

Süsü, a sárkány 1. (1980)
DVD 53
Rend.: Szabó Attila
Időtartam: 148 perc (MTV mesetár)
Tart.: Süsü, a sárkány; Sárkányellátó vállalat; Süsü a rettentő; Vendég a
háznál, öröm a háznál
Süsüt, a jólelkű egyfejű sárkányt, kitagadta és világgá kergette a gonosz háromfejű apja. Ám
egyetlen bűne csak az volt, hogy ellenségét nem ölte meg, hanem ápolta, mert influenzás volt. A
jószívű sárkány vándorlása során emberföldre téved. Rémülten tapasztalja, hogy mindenki
menekül előle. Félnek, reszketnek tőle kivéve a jó királyfit, akivel barátságot köt. Időközben a
király kihirdeti: annak adom a lányát és fele királyságát, aki megvív a sárkánnyal. A színlelt párbaj
során fény derül az igazságra, a királyfi elnyeri méltó jutalmát, a királylány kezét és Süsü is igazi
otthonra lel a királyi udvarban.

Süsü, a sárkány 2. (1980)
Rend.: Szabó Attila
Időtartam: 57 perc
Tart.: A sárkányellátó vállalat; Süsü, a rettentő

DVD 2766

Süsü, a sárkány 2. (1980)
DVD 54
Rend.: Szabó Attila
Időtartam: 157 perc (MTV mesetár)
Tart.: Süsü a pesztra; A mű-Süsü; A bűvös virág; Süsü csapdába kerül; Süsü
és a sárkánylány
A jószívű, emberbarát sárkány ezekben az epizódokban már a királyi udvar támasza, igazi
megbecsült sárkánypolgár. Süsü egyáltalán nem unatkozik - a kiskirályfi pesztrájaként és az
ország védelmezőjekén -, bőven kijut neki a kalandokból. A sok erőpróba közepette Süsü
találkozik egy elbűvölő sárkánylánnyal is,

Süsü, a sárkány 3. (1980)
Rend.: Szabó Attila
Időtartam: 58 perc
Tart.: Vendég a háznál, öröm a háznál; Süsü, a pesztra

DVD 2815

Süsü, a sárkány 4. (1980)
Rend.: Szabó Attila
Időtartam: 62 perc
Tart.: A mű-Süsü; A bűvös virág

DVD 2814

Süsü, a sárkány 5. (1980)
Rend.: Szabó Attila
Időtartam: 69 perc
Tart.: Süsü csapdába esik; Süsü és a sárkánylány

DVD 2813

Szaffi (1984)
Rend.: Dargay Attila
Időtartam: 77 perc

DVD 1586, DVD 4579, DVD 5461

A 17. században Ahmed basa és Botsinkay Gáspár várúr jó barátok voltak; gyermekeik, Sophie és
Jónás pedig kicsi koruk óta jegyesek. De ahogy közeledtek a török hódoltság végnapjai, a basának
menekülnie kellett, és útközben elveszítette egyetlen leányát. A csöppséget egy idős asszony vette
magához, lányaként nevelte, és a Szaffi nevet adta neki. A kicsi Jónás közben vándorcigányokhoz
került, és csak felnőttként tért vissza szülőföldjére, hogy a törvény értelmében az atyai birtok ura és
a basa titkos kincsének jogos tulajdonosa lehessen. Csakhogy a vagyonra a gonosz Feuersteinnek
is fáj a foga.

Száva: a szív harcosa (2015)
Rend.: Max Fadeev
Időtartam: 84 perc

DVD 4762

Egy kis erdei faluban él Száva, a 10 éves kisfiú. A környék egykoron a fehér farkasok védelmét
élvezte, mára viszont az emberek teljesen magukra maradtak. Mikor egy nap hiénák támadnak
Száva falujára, a fiúnak épp hogy sikerül bemenekülnie az erdőbe. Itt találkozik Hómanccsal, az
utolsó fehér farkassal, aki szerint a hegyekben él egy nagyhatalmú varázsló, akinek harcosa meg
tudja menteni Száva faluját. A fiú és a farkas elindul megkeresni a lovagot, és útjuk során új
barátokra is lelnek Pöfi, a mókás rózsaszín lény és Puszedli, az elvarázsolt francia báró
személyében.

Szenilla nyomában (2015)
Rend.: Andrew Stanton
Időtartam: 93 perc (Disney DVD)

DVD 5054, DVD 5055

Mikor Szenillának, a feledékeny doktorhalnak hirtelen beugrik, hogy van egy családja, amely talán
pont őt keresi, Pizsivel és Némóval együtt felkerekedik, hogy megtalálja őket. A keresésbe besegít
Hank, a perlekedő polip, Béni, a beluga delfin, aki meg van róla győződve, hogy a radarja
bekrepált, valamint Sors, a rövidlátó cetcápa is.

Szentivánéji álom
Rend.: Ángel de la Cruz
Időtartam: 80 perc

DVD 873

Heléna, egy okos és gyakorlatias lány, nem hisz a legendákban. Apja, Thézeusz nagyon beteg. A
lány bármit megtenne érte. Titánia - a tündérek királynője az egyetlen, aki meggyógyíthatja apját.
Egy legenda szerint: egyszer egy évben, a nyári napforduló idején, az emberek beléphetnek a
koboldok és tündérek mágikus világába, ahol valóra válnak az álmok. Az úton elkísérik Helénát
Demetriusz és Lysander, akik egyfolytában versengenek a lány kegyeiért. A mágikus világ
azonban többé már nem az, ami volt. A királya Oberon, egy móka-kedvelő kobold, aki varázsigék
árulásával tölti idejét, oldalán segédjével, egy agyafúrt kobolddal, Puckkal.

A Szépség és a Szörnyeteg (1991)
Rend.: Gary Trousdale, Kirk Wise Gary Trousdale, Kirk Wise
Időtartam: 88 perc

DVD 3033/1-2

Költözz be te is a fiatal szépséggel, Belle-lel a kastélyba, melynek ura egy felettébb rejtélyes,
szörnyeteggé lett herceg. A kastély elvarázsolt tárgyainak segítségével Belle hamar megtanulja
élete legfontosabb leckéjét: az igazi szépség belülről fakad.

A Szépség és a Szörnyeteg. Belle bűvös világa (1997)
Rend.: Bob Kline
Időtartam: 88 perc

DVD 3034

Sok minden történt, mielőtt Belle és a Szörnyeteg egymásra talált. Belle régi és új barátai
segítségével csillogó-villogó világot akar varázsolni a borús kastélyból, ám a nagy munka csak
összefogással, a szeretet, a megbocsátás és az igaz barátság segítségével sikerülhet – csupán
így válhat a lehetetlen lakból igazi hercegnői palota. A kedves és mulatságos extrákkal kiegészített
modernkori klasszikus mese ismét bebizonyítja, hogy a valódi szépség belülről fakad!

A Szépség és a Szörnyeteg. Varázslatos karácsony (1997)
Rend.: Andy Knight
Időtartam: 67 perc

DVD 3035,
DVD 4280

Mrs. Potts ismét egy réges-régi mesébe kezd arról a karácsonyról, amely majdnem nem is lett…
Forte, a borongós, ünneprontó orgona mindáron meg akarja akadályozni, hogy Belle és a
Szörnyeteg egymásra találjanak. Gonosz tervét csak egy igazi karácsonyi csoda hiusíthatja meg.

Szófia hercegnő : a hercegnőpalánta (2012)
Rend.: Jamie Mitchell, Sam Riegel, Larry Leichliter
Időtartam: 108 perc

DVD 3880

Szófia átlagos lányként éli mindennapjait Bűbáj Birodalomban egészen addig, amíg édesanyja
férjhez nem megy a királyhoz. Szófia egy csapásra a királyi kastélyban találja magát a mérhetetlen
pompa és mostoha testvérei, Amber és James társaságában. Az átlagos kislánynak meg kell
tanulnia hercegnőként viselkedni, és hamarosan a Királyi Előkészítő Akadémia diákja lesz, ahol
Flóra, Fauna és Fiona, a Csipkerózsikából ismert jó tündérek veszik szárnyaik alá.

Szófia hercegnő. Az úszó palota (2012)
Rend.: Jamie Mitchell, Sam Riegel, Larry Leichliter
Időtartam: 109 perc

DVD 4005

Szófia az út során megismerkedik Oonaval, a bajbakerült sellőlánnyal, akinek segít kiszabadítani
uszonyát. A varázslatos amulettjének köszönhetően életreszóló élményben lesz része, sellővé
változik és felfedezheti a víz alatti világot. A kaland során kiderül, hogy az úszó palota bajba
sodorja új barátait, ugyanis elzárja a napfényt a sellőkirályság elől. Miután Oonat egy borzalmas
tengeri szörny elragadja, Szófián és Arielen múlik, hogy sikerül-e megmenti a kis hableány életét
és visszaáll-e a harmóniát a két világ között.

Szörny Egyetem (2013)
Rend.: Dan Scanlon
Időtartam: 100 perc

DVD 3873

Mike Wazowski szörnyecske kora óta arról ábrándozik, hogy egyszer majd hivatásos rémisztő lesz
– és ő aztán mindenkinél jobban tudja, hogy a szakma legjavát a Szörny Egyetemen képzik.
Sikerül is felvételt nyernie, ám már az első félév során veszélybe kerül az álma, miután összeakad
a renitens James P. Sullivannel, azaz Sulleyval, a rémisztő-őstehetséggel. A páros heves
versengésbe kezd, ami odáig fajul, hogy végül mindkettejüket eltanácsolják az egyetemről. A
kudarc összefogásra kényszeríti őket: beállnak a legsikertelenebb szörnyeket tömörítő
Ocsmánykák csapatába, hogy bebizonyítsák, igenis van keresnivalójuk a pályán.

A szörny mentőakció (2013)
Rend.: Cal Brunker
Időtartam: 85 perc

DVD 4207

Üstökös Izmó a Baab bolygó hőse, akit mindenki tisztel tetteiért. Van egy öccse is, Elmó, aki egy
kicsit józanabb gondolkodású, mint bátyja, nem olyan hűbelebalázs, és nem hág át egykönnyen
szabályokat. Amikor Izmót egy újabb vészhelyzet kapcsán egy veszélyes bolygóra küldik, a
szuperhős azonnal igent mond, és belesétál a gonosz Brutál tábornok csapdájába. Ezúttal
Elmónak kell megmentenie őt, feleségével Kirával és kisfiával, Fürkével az oldalán.

Szörny Rt. (2001)
Rend.: Pete Docter
Időtartam: 88 perc

DVD 3007

Amikor a felnőttek leoltják a gyerekszoba lámpáját, a sötétből szörnyek bújnak elő, akik az aludni
próbálókat ijesztgetik. Ezt mindenki tudja. Azt viszont kevesebben sejtik, hogy a rémes figuráknak
egyszerűen ez a munkájuk. Sulley, a kék szőrű óriás a Szörny Rt. csúcsrémisztője.
Asszisztensével, a kicsi, gömbölyded Mike-val járja az emberek világát, hogy sikolyokat gyűjtsön.
A különös vállalat hétköznapjai azonban teljesen felfordullnak, amikor a páros véletlenül saját
világába enged egy emberkislányt. Míg a lányka a rémvárosban bolyong, mindenki igyekszik
elbújni előle; hőseink viszont segíteni próbálnak: szörny még nem követett el ilyen jóságos tettet.

Szörnyen boldog család (2017)
Rend.: Holger Tappe
Időtartam: 89 perc

DVD 5477

Wishbone-ék messze nem a legboldogabb család. Emma egy csőd szélén álló könyvesboltot
vezet, férje, Frank túl sokat dolgozik és szenved zsarnok főnökétől, öntudatos és szarkasztikus
tinilányukat, Fayt leköti a szerelmi élete, minizseni fiukat, Maxot pedig csúfolják az iskolatársai. De
ez még nem minden! Egy jelmezes buliban egy gonosz boszorkány szörnyekké varázsolja őket:
Emma vámpírrá, Frank Frankenstein teremtményévé, Fay múmiává, Max pedig vérfarkassá
változik. Kalandos hajsza indul a banya után a fél világon át… Minden leleményességükre
szükségük lesz, hogy legyőzzék a felbukkanó lényeket – még Drakula gróf is az útjukba akad, aki
halhatatlan szerelmével üldözi Emmát –, de az átok csak akkor törik meg, ha mindeközben sikerül
egy szörnyen boldog családdá kovácsolódniuk.

Tad Stones csudálatos kalandjai (2012)
Rend.: Enrique Gato
Időtartam: 88 perc

DVD 3895

Tad mindig is arra vágyott, hogy egy híres, kalandozó régész legyen. Ennek ellenére napjai az
erről szóló álmodozással telnek az ipari daruk és a cement között az építkezésen, ahol dolgozik.
Álmainak beteljesülésére most mégis lehetősége nyílik, mikor egy neves régész barátja megmutat
neki egy rejtélyes kőtáblát, amely egészen Paititi elveszett inka városának legendás
kincseskamrájába vezet. Egy szerencsétlen baleset következtében Tadnek kell beugrania barátja
helyett. Alighogy megérkezik Peruba, értesül róla, hogy a kincsvadászok hírhedt csoportja is
Paititibe tart és bármire képesek, hogy megtálaljak az elveszett kincseket. Tad nekivág élete
legnagyobb kalandjának, mely számtalan veszélyt rejt, hogy megmentse ellensége karmai elől a
várost és kincstárát.

Táncoló talpak (2006)
Rend.: George Miller
Időtartam: 104 perc

DVD 389

A császárpingvinek hazájában, az Antarktisz közepén senki vagy, ha nem tudsz énekelni. Ez elég
rossz hír Topinak, aki legfeljebb azzal válhatna híressé, hogy a világ legrosszabb énekese. Táncra
született, méghozzá a saját ritmusára járt táncra - vagyis szteppre. Topi túlságos más - ezt
elsősorban Noé, a pingvinbirodalom zord vezetője gondolja így. És ennek a véleménynek
következménye is van: a kis pingvint kiközösítik. Egy barátságos pingvincsapat és egy Luklász
nevű mindentudó pingvin oldalán Topi megkezdi hosszú utazását, melynek során ráébred az
aranyigazságra: ha hű vagy önmagadhoz, meg tudod változtatni a világot.

Táncoló talpak 2. (2011)
Rend.: George Miller
Időtartam: 95 perc

DVD 3538

Topi visszatért - és mindenki kedvenc szteppelő pingvinjének már van egy fia, Erik! Meglehet, Topi
a táncra született, Erik azonban sehogy sem érzi a ritmust. Eriknek meg kell találnia a helyét a
világban, ahol minden az ének és a tánc körül forog. Amikor aztán egy hatalmas jéghegy miatt
veszélybe kerül a császárpingvinek egész nemzete, a Déli-sark minden lakójának - kicsitől a
nagyig - össze kell fognia a megmentésükért... Erik pedig végre rájön, mire is teremtette őt a sors.

Tapsi : első évad első rész (2015)
Rend.: Erik Kuska
Időtartam: 285 perc

DVD 4831/1-2

Végy nagy levegőt, és ugorj fejest a nyuszi üregbe, hisz egy vadiúj rajzfilmsorozat vár rád Tapsi
Hapsival, aki megint összeakasztja bajszát fáradhatatlan ellenlábasaival, többek között a Vilivel, a
prérifarkassal és Risszrossz Sammel. Új barátjával, Csipivel, a mókussal Tapsi megpróbál túljárni
a rosszfiúk eszén, no meg némi felfordulást okozni széles e világon.

Tapsi : első évad második rész (2015)
Rend.: Kevin Fleming [et al.]
Időtartam: 286 perc

DVD 5041/1-2

Tapsi Hapsi megtanítja, mi fán terem a csíny! Találós kérdés: Mi az? Van benne egy szürke nyúl,
egy nagylábú és egy mókus. Úgy van, ez a Tapsi! Tapsi Hapsi és Bolondos dallamokbeli barátai
újra itt vannak, új csínyekkel, új mókákkal, nagy nevetésekkel, 26 vadonatúj, kétrészes epizóddal.
A világ legmókásabb nyuszija bátran küzd meg kisebb és nagyobb nehézségekkel, középkori
intrikussal és modern technikával! Minden új mese egy újabb nevetés! Hajrá, hapsikáim!

Tarzan (1999)
Rend.: Kevin Lima, Chris Buck
Időtartam: 84 (Walt Disney klasszikus)

DVD 3016/1-2

Egy gorillacsapat magára hagyott csecsemőt talál a dzsungelben. Tarzan hosszú éveken keresztül
boldogan él közöttük két barátja, Terk, a nagyszájú majomkölyök és Tantor, a kissé ideges elefánt
társaságában. Barátai segítségével kitanulja a dzsungelbeli élet, a faágon szörfölés, a liánon
lendülés minden csínját-bínját. Az idillt egy kutatóexpedíció érkezése zavarja meg. Jane, a
tűzrőlpattant tudóskisasszony gyorsan összebarátkozik a majomemberrel. A szépséges hölgy
társaságában Tarzan egyre kevésbé biztos abban, hogy az egész életét a dzsungelben akarná
leélni.

Tarzan 2. A legenda kezdete (2005)
Rend.: Brian Smith
Időtartam: 68 perc

DVD 3008

Tarzan csetlő-botló kis csupasz fiúcska keresi a helyét új családjában, a majmok között.
Kétségbeesetten próbálja utánozni fogadott szüleit és szőrös, izgága mostoha-testvéreit, de hiába
igyekszik, ő más, mint a többiek… A kisfiú először elkeseredik, de szerencsére új barátja, a vidám
Zugor megtanítja neki, hogy a másságot nem kell szégyellnie!

Team Hot Wheels : felpörög a buli! (2014)
Rend.: Matt Danner
Időtartam: 77 perc

DVD 4203

A világ legunaaaalmasabb városában négy szerencsés fiú felfedezi, hogy az élet jobb…a belső
sávban! Találkozz Te is Gage-dzsel, Wyattal, Brandonnal és Rhettel! Gyerekek, akik vezetésre
születtek. Külön-külön komoly tudású versenyzők, de együtt ők a TEAM HOT WHEELS! A
városukba berobbanó titokzatos fekete kocsi nemcsak hihetetlen narancssárga pályát, hanem őrült
teremtményeket és tomboló szörnyeket hagy maga után, bármerre is jár. Csatlakozz hozzájuk
ebben a nagymenő kalandban, amikor a Team Hot Whlees tagjai felfedezik a bennük rejlő igazi
versenyzőt, megküzdenek a Mutáns állatjárgányokkal, nyaktörő pályákon száguldanak,
megtanulnak
együttműködni,
és
versenyeznek,
hogy
megmentsék
a
városukat.

A teknősbéka és a nyúl (1930-1940)
Kész.: Walt Disney

DVD 201

Időtartam: 63 perc (Walt Disney rajzfilmgyűjtemény : klasszikus kisfilmek)
Tart. még: Két csöppség az erdőben; Tavaszistennő; A teknős visszatér; Paul Bunyan; A
prérivitorlás
Furcsa verseny készülődik: a hencegő nyulat futóversenyre hívta ki a teknős. A nyúl annyira biztos
a győzelmében, hogy míg páncélos ellenfele a cél felé cammog, ő csinos nyúl lánykáknak udvarol,
bemutatja milyen egyéb sportokban járatos és még szunyókálni is marad ideje. Amikor azonban
meghallja, hogy a tömeg már a cél előtt járó teknőst buzdítja, minden erejét össze kell szednie a
győzelemért. Vajon sikerülhet-e a lassú, ám kitartó teknősnek átszakítani a célszalagot a
villámgyors tapsifüles előtt?

Teletubbies. Jó kis felfordulás! (1999)
Rend.: Andrew Davenport
Időtartam: 57 perc

DVD 739

Tinky Vinki, Dipszi, La-La és Po a legkisebb korosztály kedvencei, akik a hegyek között, fák alatt
éldegélnek egy bűvös világban, ahol bármi megtörténhet - és velük rendszerint meg is történik. Ez
az a világ, ahol mindenki önfeledten csak játszik, játszik és játszik, hiszen messze vannak még a
felnőtté válás gondjai. Ezúttal óriási rendetlenséget csinálnak kedvenc manóink a Tubbi-házban,
de számíthatnak mindenevő, szorgos porszívójukra, Nunura, aki azonnal ott terem, ahol szükség
van rá.

Teletubbies. Karácsonyozz velünk! (1999)
Rend.: Vic Finch, David G. Hillier
Időtartam: 67 perc

DVD 738

A színes, tévépocakos manók ezúttal természetesen a karácsonyra készülnek. Kiugranak a
bőrükből, amikor felbukkan a csillogó-villogó karácsonyfa, és izgatottan kezdik bontogatni az
ajándékaikat. Természetesen ezúttal is belepillantanak a hús-vér gyermekek hétköznapjaiba,
pontosabban ünnepnapjaiba, hiszen a vendég-gyerekek is karácsonyra készülnek!

Tesz-vesz város: rejtélyek Tesz-vesz városban (1993-1997)
Rend.: Ken Cunningham
Időtartam: 312 perc

DVD 4809/1-4

Tesz-Vesz város varázslatos hely, telve élettel, energiával. Az ének, a móka meg a kacagás
körbeveszi a várost és kitölti lakóinak életét. Kutyák, cicák, malacok, kukacok és sok más kedves
állat napi teendőin keresztül a legkisebbek is könnyedén megtanulhatják az élet csínját-bínját.
Megtudhatják, hogy mi történik a postán, hová kerül a sok szemét, mit csinálnak a tűzoltók,
rendőrök, mentők, milyen járművekkel közlekednek vagy éppen hogyan vizsgálja betegeit Leó
doktor.

Thomas a gőzmozdony.Teljes gőzzel előre! (2000)
Rend.: David Mitton
Időtartam: 60 perc

DVD 699

Thomas, Gordon, James és a többi Sodor-szigeti mozdony megszokott ritmusában pöfög körbekörbe a mesebeli földrészen. Reggel elindulnak és turistákat szállítnak, megmutatják nekik a helyi
nevezetességeket és a sziget minden csodáját. De van, hogy a helyi építkezéshez szállítanak
munkásokat, fát vagy épp a mesteremberek szerszámait. Ám egy nap a polgármester
kijelentésével az összes mozdony kíváncsiságát felkelti, ugyanis repteret akarnak építeni a kis
szigeten! Thomas és barátai pedig álmodozni kezdenek az új emberek és a soha nem látott
repülőgépek hallatán… De ehhez persze Thomas örök rosszakaróinak, a dízelmozdonyoknak is
lesz egy-két szavuk!

Thomas a gőzmozdony 1. Thomas a nap hőse (2000)
DVD 542
Rend.: David Mitton
Időtartam: 47 perc
Tart. még: Thomas és a tûzijáték; Percy fütyül; Thomas és a halak; Emily
kalandja
Sodor szigetén az élet sosem unalmas, a megszemélyesített mozdonyok dolgoznak, barátkoznak,
és persze állandóan izgalmas feladatokat kapnak. Thomas-szal, a gõzmozdonnyal és barátaival,
Diesellel, Jamessel, Gordonnal és Emily-vel minden nap.

Thomas a gőzmozdony 2. Az első díj (2000)
DVD 543
Rend.: David Mitton
Időtartam: 47 perc
Tart. még: Gordon meghibásodik; Thomas, Emily és a hóeke; Nagy Edvard;
James túl messze van
Sodor szigetén az élet sosem unalmas, a megszemélyesített mozdonyok dolgoznak, barátkoznak,
és persze állandóan izgalmas feladatokat kapnak. Thomas-szal, a gõzmozdonnyal és barátaival,
Diesellel, Jamessel, Gordonnal és Emily-vel minden nap.

Thomas a gőzmozdony 3. Thomas és a cirkusz (2008)
Rend.: David Mitton
Időtartam: 47 perc
Tart. még: Törékeny rakomány; Képes vagy rá, Toby; Percy és a
varázsszõnyeg; Percy tévedése

DVD 936

Cirkuszosok érkeznek Sodor szigetére, és Thomas húzhatja vonatukat. A dokkokhoz érve
elbûvölik a rá váró csodálatos vagonok, a zenekar játéka és az éljenzõ tömeg látványa. Thomas
meggyõzi Percyt és Jamest, hogy egyedül is képes megbírkózni a kocsikkal, ám amikor
nekiveselkedik, az oldalsó hajtókarja hirtelen eltörik, így mégis szüksége van társai segítségére. A
hibát kijavítják, s a három mozdony úgy dönt, hogy háromfelé osztják a vonatot, hogy mindhárman
kivegyék részüket a nagy feladatból. Így már nem nehéz a munka.

Thomas a gőzmozdony 4. Gordon, a példakép (2008)
DVD 937
Rend.: David Mitton
Időtartam: 47 perc
Tart. még: Thomas és a meglepetés; Emily új útvonala; Csirkék az iskolában;
Thomas és a tubás
Tél van, s a hó gyakran eltorlaszolja az utakat, így az ellenőr megkéri Percyt, hogy álljon a
mentesítő vonat élére, s Gordont jelöli ki Percy tanításár. A nagy mozdony élvezettel mutatja be a
személyvonatok továbbításának fortélyait az újoncnak. Ám Gordon túlzottan elmerül feladatában, s
nem veszi észre az állomás melletti jeges vágányokat ; megcsúszik, s hamarosan egy hóbucka
fogságában találja magát. Az utasok, élükön az ellenőrrel egyáltalán nem örülnek ennek, ám Percy
ott terem, felveszi az utasokat, Edward pedig Gordon segítségére siet.

Thomas a gőzmozdony 5. Thomas a megmentő
DVD 1241
Rend.: David Mitton
Időtartam: 47 perc
Tart. még: Henry és a kívánságok fája; Thomas és a fagylalt; James új
ruhája; Emily türlemet tanul
A kőbányában igen sok a munka. A kövér ellenőr Thomast küldi ki, ám Diesel folyamatosan ugratja
a kis kék mozdonyt. Közli vele, hogy az ellenőr az összes gőzöstől meg akar szabadulni. Thomast
nagyon bántja a dolog. Másnap Diesel és Mavis tankolnak, de víz kerül a gázolajba, ezért
mindketten lerobbannak.. Thomasra hárul a feladat, hogy az összes veszteglő mozdonyt ellássa
gázolajjal.

Thomas a gőzmozdony 6. Thomas és a szivárvány
DVD 1880
Rend.: Steve Asquith
Időtartam: 50 perc
Tart.: Tisztelet Gordonnak; Molly különleges szállítmánya; Mighty és Mac;
Thomas kalandja a tejjel
Hatalmas vihar tombolt a szigeten, és jó néhány pózna kidőlt. Thomas azt a feladatot kapja, hogy
munkásokat szállítson a helyszínre. Az úton csodálatos szivárvány tárul elébe, és nagyon izgatott lesz,
amikor Edwardtól megtudja, hogy ha átmegy alatta, csodálatos dolgok történhetnek. Nekilát hát
megkeresni a legrövidebb utat a szivárványhoz: csak pöfög és pöfög, meg sem áll sehol. Észre sem
veszi a sínre borult póznát, amitől sajnos kisiklanak a kerekei. A segítség hamar megérkezik.

Thomas a gőzmozdony 7. Merészek és bátrak
DVD 1881
Rend.: Steve Asquith
Időtartam: 50 perc
Tart.: Percy a festő; Thomas és a születésnapi piknik; Toby szomorkodik; A
sziklaszírt átka; Rusty különleges dudája
Thomasnak a parthoz vezető sziklás szakaszon kell végigmennie, ám igencsak megrémül, amikor
Diesel 10-től meghallja a sziklák átkáról szóló történetet. Félve indul útnak, és egyszer csak figyelmes
lesz az alagút bejáratánál várakozó Benre, aki nem mer bemenni a sötét járatba. Thomas összeszedi
bátorságát, és nekilódul... ám az alagút túlsó végéről furcsa zajok hallatszanak és vészjósló fények
villódznak! Ám amikor odaér, megkönnyebbülten tapasztalja, hogy csak munkások dolgoznak a
sötétben. Dízel 10 nem mondott igazat!

Thomas a gőzmozdony 8. Thomas és az új mozdony
DVD 1882
Rend.: Steve Asquith
Időtartam: 50 perc
Tart.: Thomas és a játékbolt; Rheneas és a dinószaurusz; Henry és a zászlórud;
Emily mindnet tud
Thomas épp egy sérült hídhoz szállít nehéz vaselemeket, amikor meglátja a szigetre érkezett új
mozdonyt, Neville-t, aki a két dízellel nevetgél. Azonban félreérti a helyzetet, hiszen a nevetés nem
baráti: Arry és Bert az új gőzöst gúnyolja, ám ezt Thomas már nem láthatja, mivel Jameshez siet,
közölni a látottakat. A szigeten hamarosan elterjed a dízelekkel barátkozó jövevény híre, akit
bizony elfelejtenek értesíteni a javítás alatt lévő hídról!

Thomas a gőzmozdony 9. A varázslámpa
DVD 1911
Rend.: Steve Asquith
Időtartam: 50 perc
Tart.: Thomas új vagonjai; Thomas füllent; Thomas mindent belead; Duncan és a
régi bánya
A keskeny nyomtávú mozdonyok ámulva hallgatják Rusty történetét a varázslámpáról, ami ha a
közelben van, először lágy fuvallatot érzünk, majd éles hangok hallatszanak, és végül
megpillantjuk a lámpa pislákoló fényét. Aki ezt megtalálja, annak teljesül a kívánsága! Peter Sam
nem nagyon hisz a dologban, ám munka közben sorra érzi a fuvallatot, hallja a hangokat, így a
pislákoló fények nyomába ered - de rövidesen kiderül, hogy azok nem a varázslámpától
származnak. Ám a nagy hajszában eltévedt.

Thomas a gőzmozdony 10. Thomas szabadnapja
DVD 1912
Rend.: Steve Asquith
Időtartam: 50 perc
Tart.: James sietni akar; Thomas és a szobor; Skarloey, a bátor; Thomas és
az aranysas
Dennis, a sziget új dízelmozdonya azt a feladatot kapja, hogy helyettesítse Thomast a
szabadnapján ám lusta mozdony lévén mindent megtesz, hogy ne neki kelljen más helyett
dolgoznia: úgy tesz, mint aki elromlott. Thomas persze nyomban segítségére siet, ám a
rakoncátlan mozdonynak csak hűlt helyét találja. Ekkor a dízel keresésére indul, aki ezúttal tényleg
bajba került: kisiklott! Thomasnak megesik rajta a szíve, és elhatározza, hogy most az egyszer,
utoljára még segít új társának.

Thomas a gőzmozdony 12. A legfontosabb feladat
DVD 2323
Rend.: Steve Asquith
Időtartam: 50 perc
Tart. még: A karácsonyfa; -Az elcserélt szerkocsi; Dízelek és gőzösők;
Kaland a kalappal
A Kövér Ellenőr elhatározza, hogy egy vidámparkkal örvendezteti meg Sodor-sziget gyerekeit. Az
igencsak összetett feladat miatt összehívja az összes hasznos mozdonyt, és kiosztja, hogy aznap
ki mit csináljon. Egyedül Percy kap csak szokványos feladatot: neki kell hordani a szenet, míg a
többi kis gőzös a vidámpark elemeit, illetve a gyerekeket szállítja. Percy igencsak elszomorodik,
így elhatározza, hogy felajánlja segítségét barátainak. Igen ám, de a sok kérdezősködés közben
pont a legfontosabb dologról feledkezik meg: saját megbízásáról.

Thomas a gőzmozdony 13. A kirándulás
DVD 2397
Rend.: Steve Asquith
Időtartam: 50 perc
Tart. még: Féktelen Freddie; A tejkaramella; Többet ésszel mint erővel; Az
üstökös
Sodor szigetén sok látnivaló akad. Thomas egy nap különleges feladatot kapott a Kövér Ellenőrtől:
a Brendan kikötőbe érkező, nagyon fontos vendégeket kellett elszállítania. Arra gondolt, hogy
megmutatja nekik a sziget összes nevezetességét. Ám Gordon is ugyanilyen terveket szövöget,
ezért versenybe kezdenek – és Thomas észre sem veszi, hogy néhány megállóban egy-két utas
rendre lemarad a vagonokról. Szerencsére azonban a kis kék mozdony nincs egyedül a bajban:
Bertie, a busz szívesen ered segítségére.

Thomas a gőzmozdony 14. Az új jövevény
DVD 2607
Rend.: Steve Asquith
Időtartam: 50 perc
Tart. még: Ki merre lát; Az új tető; a hóember; Bátraké a szerencse
Egy nyári napon Edwardnak nehéz csövekete kellett szállítania a kikötőbe. Thomast majd
szétvetette az izgalom a szigetre érkezett új jövevény, egy hatalmas daru láttán. Gordon szerint
nem lehet hasznos jármű az, amelynek még motorja sincs. Egy véletlen baleset folytán azonban
kiderül, hogy nagy szükség van a daru segítségére: Harvey, a kis gőzdaru nem boldogul a
szétszóródott csövek rakodásával. Csak Rocky, a gyönyörű új daru segíthet, aki hatalmas
emelőkarjával villámgyorsan rendet rak.

Thomas a gőzmozdony 15. A kalózok kincse
DVD 2608
Rend.: Steve Asquith
Időtartam: 50 perc
Tart. még: A futballcsapat; A meglepetés; A születésnapi küldemény; Ki a
gyorsabb?
Egy szép nap Thomas nagyon fontos vendégért siet a kikötőbe: a tengernagyért, aki – a
mozdonyok szeerint – a kalózok eltűnt kincsét keresi. Thomas persze hisz a pletykáknak, így a
tengernaggyal együtt a kincset is magával szeretné vinni. Letér a megszokott vágányról, a
helikopterrel utánna siető kövér ellenőr megdorgálja akésésérrt. Ám amint a kis kék mozdony kiér
egy végtelennek tűnő alagútból, döbbenetes látvány tárul a szeme elé: hatalmas koponya és
csontkereszt magasodik a tengerparton. Vajon tényleg itt rejtették el a kalózok a kincset?

Thomas és barátai. A nagy felfedezés (2011)
Rend.: Steve Asquith
Időtartam: 61 perc

DVD 3458

Thomas egyik útja során nagy felfedezést tesz. Megtalálja a rég elhagyott Great Waterton városát.
A kövér ellenőr úgy dönt, hogy Sodor sziget közelgő ünnepnapját Great Waterton újjáépítésével
köszöntik. Az építkezés idejére Stanley, az új mozdony érkezik a szigetre. Thomas féltékeny lesz a
nála sokkal erősebb és nagyobb mozdonyra, attól fél, hogy többé nem lesz Sodor sziget kedvence.
Úgy dönt, hogy megleckézteti Stanleyt, de végül a saját csapdájába esik bele.

Tigris színre lép (2000)
Rend.: Jun Falkenstein
Időtartam: 74 perc

DVD 2022, DVD 4085

Tigris hiába kutat a rokonai után, se hírük, se hamvuk. Tigris magányos és saját, különbejáratú
családra vágyik! Kangának ugyebár ott van Zsebibaba, és Micimackónak Malacka, és Róbert
Gidának a szülei, és Fülesnek... na jó, Füles egyedül is jól érzi magát. De Tigris nagybácsikra,
másod-unokatestvérekre, hugicákra vagy legalább egy dédnagymamára vágyik. Elszánt
rokonvadászata közben természetesen mindent a feje tetejére állít, és ha ez nem volna elég,
aggódó barátai is elhatározzák, hogy - jobb híján - távoli rokonnak adják ki magukat. Elképzelni is
mulatságos, mennyi galiba származik abból, amikor néhány feltűnően mackó-, bagoly- és
zsebibabaszerű tigris kopogtat Tigris ajtaján! Tigris csakhamar rájön, hogy mégis csak van igazi
családja.

Timmy a sztár (2009)
DVD 3296/1
Időtartam: 13x10 perc
Tart. még: Timmy és a kirakó; Hogyan mulasszuk el a csuklást; Timmy, az
igazi bajnok; Timmy, a festőművész; Timmy táncolni tanul; Timmy bocsánatot
kér; Irigy kutya...; Timmy kék korszaka; Timmy fozicik; Timmy piknikezni megy;
Timmy bújócskázik; Timmy biciklizni tanul
Bármennyire is imádnivaló Timmy, kölyökállatként sok tanulnivaló vár rá. Bárányévekben mérve
épp most lett 3 éves, és addig - a csapat egyetlen barijaként - a saját útját kellett járnia. Most, első
alkalommal, más kedves kisállatokkal összefogva éli meg élményeit.

Timmy a vonat (2009)
DVD 3296/2
Időtartam: 13x10 perc
Tart. még: Osztálykép; Hangoskodni jó; Építsünk hajót!; Lassan járj, tovább
érsz...; Timmy és a fürdés; Timmy dobolni akar; Timmy és a gokart; Timmy
babája; Timmy az ezermester; Timmy mindig megnevettet; Timmy álarca;
Timmy tavaszi meglepetése
Bármennyire is imádnivaló Timmy, kölyökállatként sok tanulnivaló vár rá. Bárányévekben mérve
épp most lett 3 éves, és addig - a csapat egyetlen barijaként - a saját útját kellett járnia. Most, első
alkalommal, más kedves kisállatokkal összefogva éli meg élményeit.

Tini szuperhősök : agymosás (2017)
Rend.: Todd Grimes
Időtartam: 72 perc

DVD 5262

Történetünk elején valami nem stimmelhet a fejekkel, hisz sem Supergirl, sem Wonder Woman,
sem pedig Batgirl nem emlékszik azokra a gaztettekre, melyekért őket teszik felelőssé. Ráadásul
Dongóhoz és Katanához sem fordulhatnak segítségért, hisz ezek a lányok is épp rosszban
sántikálnak. Szuperképességeknél tehát többre lesz szükség ahhoz, hogy kibogozzák ezt az agyi
kavart, és kiderítsék, hogy ki vagy mi állhat eme elmés gonoszkodás mögött.

Tini szuperhősök : az év hőse (2016)
Rend.: Cecilia Aranovich Hamilton
Időtartam: 73 perc

DVD 4968

El az útból, srácok! Itt az ideje annak, hogy a lányok vegyék fel a harcot ebben a korszakalkotó új
sorozatban! Csatlakozz Wonder Womanhez, Supergirlhöz és Batgirlhöz, valamint a többi
csajszihoz, Méregcsókhoz, Harley Quinnhez, Dongóhoz és Katanához! A nagynevű Szuperhős
Akadémia diákjaiként a lányok azon ügyködnek, hogy különleges képességeikkel ismerkedve
idővel igazi szuperhősökké válhassanak. Mikor a suliban meghirdetik Az év hőse versenyt, amire
minden tanuló benevez, feltűnik a rettenetes Sötét Opál, aki titokzatos társával együtt a lányokra
támad, hogy átvegye az uralmat az univerzum felett.

Tini szuperhősök : gonosz gimi (2018)
Rend.: Elsa Garagarza
Időtartam: 74 perc

DVD 5499

Rivalizálás üti fel a fejét a LEGO DC Tini Szuperhősök életében. A titokzatos Über Gimi azt hirdeti,
hogy náluk a kevesebb lecke több mókával jár, ezért egyre népszerűbb lesz a tinik körében. Mikor
aztán a Szuperhős Gimi néhány diákja is átjelentkezik az új suliba, Wonder Woman, Supergirl és
Batgirl úgy döntenek, hogy közelebbről is megvizsgálják ezt az új intézményt. Közben az Über
Gimibe átvándorolt Macskanő, Gepárd és Méregcsók alaposan kiélvezik új helyüket, ahol állítólag
mindenki önmaga lehet. De vajon tényleg erről van szó, vagy netalántán valami sötét célra
használják a tiniket? A Szuperhős Gimi diákjaira – köztük egy új Zöld Lámpásra – hárul feladat,
hogy kiderítsék az igazságot az Über Gimiről. És ezen a vizsgán a LEGO DC Tini Szuperhősök
nem bukhatnak meg!

Tini szuperhősök : intergalaktikus játékok (2016)
Rend.: Cecilia Aranovich Hamilton
Időtartam: 74 perc

DVD 5225

Az Intergalaktikus Játékok egy barátságos verseny, amely elhozza a békét az egész
univerzumban! A küzdőfeleken végignézve azonban ez a békés versengés könnyen elvadulhat. A
Korugar Akadémiával és a Fúriákkal szemben van-e bármi esélye a Szuperhős Giminek arra, hogy
megszerezze az első helyet? Wonder Woman, Supergirl és Batgirl, akik a pályára lépve még
nagyobb kihívással szembesülnek, amikor kiderül, hogy az egyik csapat gonosz hátsó szándékkal
indult el a versenyen.

Tini titánok : a Júdás szerződés (2016)
Rend.: Sam Liu
Időtartam: 81 perc

DVD 5208

Csillagfény vezetésével a Tini Titánok – Gézengúz, Raven, Kék Bogár, Robin és a nemrég
visszatért Éjszárny – mindig is sikerrel vették fel a harcot a gonoszok ellen. Könnyen lehet
azonban, hogy a csapat legújabb tagja, Terra érkezésével ez meg fog változni. Közben Vér
Testvér, az ősi gonosz is megjelent a színen, és Halálcsapás is megint valami rosszban sántikál. A
Tini Titánok kénytelenek megküzdeni velük, no meg szembenézni önmagukkal is ahhoz, hogy
győzedelmeskedjenek a gonoszság felett ebben a fordulatokkal és árulásokkal teli, kalandos
történetben.

Tintin kalandjai (2011)
Rend.: Steven Spielberg
Időtartam: 102 perc

DVD 3505

Az egész világon otthonos, és mindenütt izgalomra éhes fiatal riporter, Tintin valamint hű kutyája
rájön, hogy egy maketthajó veszélyes tikot rejt magában, ám ezzel egy ördögien ravasz
gonosztevő célkeresztjébe kerülnek. Viharos óceánon és a perzselő sivatagban, váratlan
fordulatok és vad kalandok közepette, izgalmakon és veszélyeken át tart a szerencselovagok
küzdelme. Csupa játék, szellem és látványos meglepetés a film.

Tistou : az angyalgyermek (1981)
Rend.: Mathias Ledoux
Időtartam: 75 perc

DVD 3924

Maurice Druon világhírű regényéből készült ez a gyönyörű és tanulságos, keresztény családi
rajzfilm. Jellemzője, hogy mindenkit lenyűgöz, felnőtteket és gyermekeket egyaránt, s aki egyszer
látta, újra látni szeretné. A történet Tistouról, a nyolcéves kisfiúról szól, akinek különleges
képességei vannak: bárhol képes pillanatok alatt virágokat ültetni. Amikor rendkívüli adottságára
rájön, virágba borít maga körül mindent. A ragyogó színes virágok Tistou segítségével csodálatos
történéseket indítanak el. A növények hatására betegek gyógyulnak meg, az emberek élete pedig
megváltozik: öröm költözik mindenhová.

Tom és Jerry : Az elveszett sárkány (2014)
Rend.: Spike Brandt, Tony Cervone
Időtartam: 57 perc

DVD 4204

A kaland akkor veszi kezdetét, amikor Tom és Jerry egy titokzatos fénylő tojásra bukkannak. Nem
is sejtik, hogy a tojást tolvajok lopták el egy hatalmas tűzokádó sárkánytól! Hamarosan kikel a kis
sárkánybébi, és Tomot választja pótmamájának. A dühös édesanya mindenre elszántan keresi
picinyét, ám valaki megelőzi: Drizelda, a gonosz boszorkány, aki saját sötét céljai érdekében
elrabolta a kicsit. Nagy hatalmú szövetségeseikkel és állat barátaikkal az oldalukon Tom és Jerry
foggal-karommal harcolnak, hogy megállítsák a boszorkányt, és visszajuttassák a kis sárkányt az
igazi mamájához. Az események felpörögnek, és a katartikus végkifejlet előtt hőseinknek még soksok boszorkányságban, kalamajkában és persze csihipuhiban lesz részük!

Tom és Jerry : kémkaland (2015)
Rend.: Spike Brandt, Tony Cervone
Időtartam: 70 perc

DVD 4431

Ez a nap is csak olyannak indul a két bajkeverő Tom és Jerry életében, mint a többi, amíg bele
nem futnak a világhíres ifjú kémtrióba, Jonny Questbe, Hadjiba és Bandit-be. Mikor a Quest-család
ősi ellensége, Dr. Zin megtudja, hogy Dr. Benton Questnél van egy szerkezet, amely megoldaná a
világ minden energiaproblémáját, gonosz macskahadseregét bevetve megszerzi azt, és elrabolja a
doktort és annak hűséges testőrét, Race Bannont. Jonny és új, szőrös barátai felkerekednek, hogy
kiszabadítsák Jonny apját, és megmentsék a világot.

Tom és Jerry. Kerge kergetőzések 2. (1950)
Rend.: William Hanna, Joseph Barbera
Időtartam: 100 perc

DVD 2006

Tart.: Civakodás; Babacica; A milliót érő macska; A testőr; Egerészötperc; Turbékoló
madárka; Csendet kérünk!; Horgászcica; A láthatatlan egér; Macska a mennyben; Jerry
és az aranyhal; Biliárdgolyók; Fő a tisztaság!; A városi rokon
Közismert tény, hogy a macska kergeti az egeret – csakúgy, mint az, hogy senki más nem űzi
mesteribben a kergetőzés művészetét, mint Tom és Jerry! Az egymást folyton-folyvást hajszoló
páros tizennégy fergetegesen vicces csetepatéját gyűjti csokorba ez a gyűjtemény, az egész
család legnagyobb örömére.

Tom és Jerry : az óriás kaland (2013)
Rend.: Spike Brandt, Tony Cervone
Időtartam: 55 perc

DVD 3758

Tom és Jerry az utolsó állatok, akik még Mesekönyvfalván, a tündérmesék világát idéző
vidámparkban élnek, „ahol az álmok valóra válnak, ha hiszel bennük.” A kis Jack mindenáron meg
akarja menteni a parkot egy kapzsi milliárdostól, és ezért összefog hűséges macska-egér
barátaival, hogy eladja dédelgetett tehenét… pár szem varázsbabért? A babból egy hatalmas
paszuly nő ki és ők egy varázslatos földön találják magukat, ahol egy mérhetetlenül gonosz és
éhes óriás uralkodik, és ahol olyan mókás mesehősök élnek, mint Droopy, Spike, sőt, egy aranylúd
is! Vajon Tomnak és Jerrynek sikerül állni a sarat és megmenteni Mesekönyvfalvát?

Tom és Jerry Óz birodalmában (2016)
Rend.: Spike Brandt, Tony Cervone
Időtartam: 77 perc

DVD 4948

A Gonosz Nyugati Boszorka végre eltűnt Óz birodalmából, Tom és Jerry, no meg Dorothy pedig
visszatérhetett Kansas-be. De nem sokáig időzhetnek otthon, ugyanis a Smaragdváros alatti
mélységből új gonosztevő mászott elő, aki nem más, mint a Manó király! A gonosz uralkodó foglyul
ejti a Jó Boszorkát, és óriási felfordulást rendez szerte a birodalomban, hisz csak egy dologra
vágyik, hogy megszerezze Dorothy rubincipellőjét! Egyedül csak a kedvenc macska-egér párosunk
tudja megmenteni Smaragdvárost, ehhez azonban össze kell fogniuk, és együtt kell visszatérniük a
varázslatos birodalomba.

Tom és Jerry : Willy Wonka és a csokigyár (2016)
Rend.: Spike Brandt
Időtartam: 76 perc

DVD 5232

Megtaláltad az aranyjegyet! Csatlakozz te is Tom és Jerryhez egy mézédes kalandra a Willy
Wonka és a csokigyár klasszikus meséjében! Miután a jószívű Charlie Bucket segít rajtuk, Tom és
Jerry úgy döntenek, hogy megszerzik új barátjuknak az igen értékes Aranyjegyet, amely belépőül
szolgál Willy Wonka varázslatos csokigyárába. Ott pedig olyan világ vár rájuk, ami felülmúlja a
képzeletet, hála észbontó látnivalóinak és felejthetetlen dallamainak. No de vajon sikerül-e
ellenállnia Charlie-nak és barátainak Wonka ehető birodalmában - a kísértésnek?

Tom Sawyer kalandjai (1997)
Rend.: William R. Kowalchuk
Időtartam: 72 perc

DVD 2549

Tom Sawyer, az árva kisfiú nem áll mintagyerek hírében. Valójában városszerte hírhedt
csínytevőnek számít. Éjszakai csatangolások, béka a levesben, fortélyos kerítésfestés.
Kalandjaival állandóan a kétségbeesésbe kergeti az őt nevelő Polly nénit. Ám az egyik éjféli,
temetőbe tett kiruccanás során a barátjával, Huckleberry Finnel szemtanúi lesznek egy
gyilkosságnak. Rájuk vár a feladat, hogy leleplezzék a valódi gyilkost, ezzel megmentve az
ártatlanul vádolt embert az akasztástól.

Toy story (1995)
Rend.: John Lasseter
Időtartam: 90 perc

DVD 586, DVD 3017

Andy szobájában vidám élet folyik! Különösen akkor, amikor a szoba gazdája távol van - ha senki
nem figyeli őket, megelevenednek a játékok. Woody a főnök, az öreg harcos, a beszélő seriffrongybaba. De ott van még Mr. Krumplifej, aki szerelemre vágyik, Rex, az ijedős dinoszaurusz,
Guba a tudálékos perselymalac, kalandvágyó katonák, kacér öltöztetőbabák és a többiek. Ám egy
nap új társuk érkezik: Buzz, a hipermodern, csillagközi lézerharcos. Két dudás még egy
gyerekszobában sem fér meg. Buzz és Woody hamar ellenségek lennének, ha nem zuhannának ki
véletlenül az ablakon, és nem kéne együtt megküzdeniük a valódi világgal, hogy száz kaland,
veszély és viszontagság után végre visszajuthassanak Andyhoz.

Toy story 2. (1999)
Rend.: John Lasseter
Időtartam: 88 perc

DVD 2671, DVD 3018

Andy táborozni megy, és magukra hagyja játékait. Minden a legnagyobb rendben menne, de egy
megszállott játékgyűjtő, Al McWhiggin elrabolja Woodyt. Al lakásában Woody megtudja, hogy a
gyűjtők számára ő egy értékes darab az 1950-es Woody nagy csapata című tévéműsorból. Woody
megismeri a műsor többi figuráját is: Jessie-t, a cowboy-lányt, Szemenagyot, a lovat és Stinky
Pete-et, az aranyásót. Közben Woody barátai, Buzz Lightyear, Krumplifej, Slinky, Rex és Guba is
akcióba lép. A rettenthetetlen csapat meg szeretné menteni társát attól, hogy kiállítási tárgyként
végezze egy múzeumban. A játékok veszélyesebbnél veszélyesebb helyzetekbe kerülnek,
miközben megpróbálják Woodyt hazahozni, mielőtt Andy megérkezik.

Toy story 3. (2010)
Rend.: Lee Unkrich
Időtartam: 98 perc

DVD 3090

A Toy Story 3.-ban visszatérnek a régi barátok. Woody, Buzz Lightyear és a többiek (köztük
néhány új arc: van, amelyik műanyag, van, amelyik plüss) új kalandokba keverednek. Andy
kollégiumba költözik: a régi, hű játékok nagyon szeretnék már tudni, mi lesz a sorsuk – ám, amikor
egy véletlen baleset folytán egy óvoda polcán kötnek ki, és kénytelenek új játékszerekkel
megismerkedni, hamarosan egyértelművé válik: ismét szükségük lesz a régi kalandvágyukra.

Trollok (2016)
Rend.: Mike Mitchell
Időtartam: 88 perc

DVD 5166

A film főszereplői nagy szemű, borzas hajú, színes kis lények, akik saját kis világukban élnek
boldogan. Vagyis élnének, ha az őket előszeretettel bekebelező bergeniek rajtuk nem ütnének.
Ezek után a már idegesítően jókedvű Pipacsra és a folyton zsörtölődő Ágasra (a magyar
változatban Csuha Bori és Bereczki Zoltán) vár a feladat, hogy ha közben egymás idegein is
táncolnak,
a
hajmeresztő
kalandjaik
során
végül
megmentsék
társaikat.

Túl a sövényen (2006)
Rend.: Tim Johnson, Karey Kirkpatrick
Időtartam: 80 perc

DVD 506

Verne, a teknőc, és erdei barátai felébrednek téli álmukból, és indulnának élelmet gyűjteni jövő
télre. Igen ám, de valami szörnyűség állja útjukat. Hatalmas. És zöld. És csupa levél. A sövény,
amely keresztülszeli birodalmukat, és a túloldalán immáron nem a békés, barátságos erdő van.
Hanem egy furcsa, veszedelmekkel és idétlen lényekkel teli, idegen terület. A lakópark. Kis
barátaink már éppen pánikba esnének, sőt, Ozzie, az oposszum már a halál gondolatával játszik,
amikor felbukkan a felmentő sereg a nagydumás, dörzsölt mosómedve, Stikli képében. A ravasz
koma szerint a sövény túloldala maga a Paradicsom – hiszen telis-tele van finomabbnál finomabb
csemegékkel, melyet az emberek direkt nekik készítenek ki a házuk elé hatalmas, fényes
fémdobozokban. És megindulnak az izgalmas zsákmányszerző akciók.

Turbó (2013)
Rend.: David Soren
Időtartam: 92 perc

DVD 3997

Minden álom valóra válhat. Minden álmodozó elérheti, amiről álmodik. Csak nagyon gyorsnak kell
lennie. Turbo hisz a saját vágyai megvalósulásában: a sebesség megszállottja, a száguldás
szerelmese, és tudja, hogy a versenypályán a helye. Még akkor is, ha a csigák nem a
gyorsaságukról híresek, és a többnyire lassú és visszahúzódó csiga-társadalom nem is nagyon érti
pörgős csigatársát. Ő azonban nem adja fel, és amikor egy furcsa baleset még jobban felgyorsítja,
nekifut élete - és minden csiga - legnagyobb vállalkozásának: indulni akar az Indianapolis 500-on.

Tündérkék 1. (2005)
DVD 4800
Rend.: Gillian Carr, Kervin Faria
Időtartam: 85 perc
Tart.: Távol király fütyülő varázspálcája; Ugravár elszabadul; Óvakodj a
Glubalu ölelésétől; A lakatalosz hegye; Tojás lopás; Távol király üstöke;
Szülinapi csalás
Az aranyló ködön és a fény vízesésein túl terül el „Távolia” egy mágikus, elvarázsolt világ, amihez
fogható szép nincsen e Föld kerekén. Egy világ lebegő kastélyokkal, hátborzongató rengetegekkel,
csobogó patakokkal és persze a Tündérkékkel! A Tündérkék békés életet élnek Távol király
uralkodása alatt. Vagyis békés életet élnének, ha a gonosz Plafonária nem szólna közbe mindig.
Ismerjetek meg négy, nagyon különleges tündérkét: ez itt Gabi, Polly, Tuki és Tim. Szerencsére a
tanáruk a varázsló mester Higgadi is itt van a közelben.

Tündérkék 2. (2005)
DVD 4801
Rend.: Gillian Carr, Kervin Faria
Időtartam: 85 perc
Tart.: Fagyos cselszövés; Katasztrófa lyuk; A gonoszság magja; Pirsz úr
keresése; Időpörgetés; Tim kontra Tutyi; Föl, le

Tündérkék 3. (2005)
DVD 4802
Rend.: Gillian Carr, Kervin Faria
Időtartam: 73 perc
Tart.: Eltűnt!; Egyedi küldetés; Kis probléma; Az elveszett hang; Fél egészen;
Buborék, buborék talaj a bajban

Tüskés néni és Pecás Jeremiás meséje és egyéb történetek (1995)
Rend.: Dianne Jackson
DVD 4130
Időtartam: 77 perc (Beatrix Potter sorozat; 3.)
Tart.: Tüskés néni és Pecás Jeremiás meséje; Róka úr meséje; A két rossz
kisegér és Janó a városi egér meséje

Tűzoltó Sam 1. Az erdőtűz (1987)
DVD 667
Időtartam: 50 perc
Tart. még: Vigyázat, báránypotyogás; Törékeny hírnév; Áram alatt;
Gülüszemű fiú a Vénuszról
Piknikezés közben Norman véletlenül elhagyja kiürült limonádésüvegét. Ahogy a Nap sugarai
elérik az üveg alját, a körülötte lévő avar füstölögni kezd, majd bozóttűzzé válik. Az ikrek értesítik
Tűzoltó Samet, aki rádióján azonnal közli Tom Thomassal a tűz pontos helyét. Tom hatalmas adag
vörösre festett vizet zúdít a hegyoldalra helikopteréből – telibe találva Normant is, aki tetőtől talpig
pirosra színeződik. Szerencsére a tűz is kialszik.

Tűzoltó Sam 2. A vízipisztoly (1987)
DVD 668
Időtartam: 50 perc
Tart. még: Morzsi fürdik; Polgárőrség; Különös karnevál; A mama drága
kicsikéje
Hatalmas a szárazság Körmöspálcásban, és ez rossz hír Norman számára, aki épp most kapta
ajándékba a világ legjobb vízipisztolyát – és alig van mivel megtöltenie. Sam figyelmezteti
Normant, hogy ne pazarolja az értékes vizet, ám süket fülekre talál. Norman önfeledten fröcsköl,
akit csak ér. Épp Dustyt akarja célba venni, amikor észreveszi, hogy Morzsi feje beszorult a
kerítésbe. A félelmetes játékszer igen hasznosnak bizonyul a szomjas kis állat számára, amíg Sam
és Dusty kiszabadítja szorult helyzetébõl.

Tűzoltó Sam 5. A jövő tűzoltója (1987)
DVD 1097
Időtartam: 50 perc
Tart. még: A semmirekellő; Terepfutóverseny; Tűz a mezőn; Havazás; Nagy
fagy
Norman Price a tűzoltóállomás nyílt napjának leglelkesebb látogatója. Mindenkinek büszkén
újságolja, hogy ha megnő, ő bizony tűzoltó lesz – de ezt kevesen veszik tőle komolyan. Néhány
visszaemlékezéséből megerősítést nyer, hogy nála senki nem lehetne rátermettebb a tűzoltói
pályára. Sam és csapata persze egészen másképp emlékszik a dolgokra. Norman elhatározza,
hogy bebizonyítja rátermettségét: megmenti a fa tetején rekedt Rosát. Ám a dolgok másképp
alakulnak, ugyanis Samnek végül mindkettejüket le kell hoznia onnan. Norman belátja, hogy jobb
lesz, ha mégsem tűzoltónak áll.

Az utolsó egyszarvú (1982)
Rend.: Jules Bass, Arthur Rankin Jr.
Időtartam: 92 perc

DVD 814

Valahol messze, egy távoli varázslatos erdőben él az utolsó egyszarvú magányosan. Amikor
azonban megtudja, hogy nagyon messze még élnek hozzá hasonlók, dacolva a veszélyekkel útra
kel, hogy megtalálja őket. Közben két segítőtárssal is gazdagabb lesz, akikkel együtt kell
szembenéznie a gonosz varázslóval, aki foglyul ejtette az egyszarvúakat birodalmában.

Üdvözöl a Monster high : a kezdetek (2016)
Rend.: Stephen Donnelly, Olly Reid
Időtartam: 70 perc

DVD 5072

Egykoron a szörnyek még egymás elől is rejtőzködtek, mert rettegtek, hogy az emberek tudomást
szereznek létezésükről. A hírhedt vérszívó lánya, Draculaura és barátnői azonban mindig olyan
iskoláról álmodoztak, ahol mindenféle lényt szeretettel várnak, és mindenki önmaga lehet. A
szörnycsajok nem csak ábrándoznak, hanem cselekszenek is: kalandos utazások során
toborozzák össze a suli tanulóit. De még egy ilyen fantasztikus helyen sem lehet mindig békés az
élet: egy aljas zombi bajkeverésének hála a gimi diákjai rettegni kezdenek, hogy titkukra fény
derül. A csajokon múlik, megmenekül-e a szörnysuli.

Üstökös a Mumin-völgy fölött (2013)
Rend.: Maria Lindberg
Időtartam: 75 perc

DVD 3999

Egy napon Mumin arra ébred, hogy sűrű szürke por borítja Mumin-völgyet. Rosszat sejt, ezért
legjobb barátaival, Maflival és Kószlászlbóklásszal tutajépítésbe kezd Mumin papa
közreműködésével, hogy eljuthasson a Magányos Hegységben lévő csillagvizsgálóba és tanácsot
kérjen az ott lakó bölcs professzoroktól. Megérkezésükkor a professzorok beszámolnak
számításaikról, miszerint egy üstökös 4 nap, 4 óra, 4 perc és 44 másodperc múlva éri el a Földet.
A három barát úgy dönt, mihamarabb hazaindul, hogy közölhessék a hírt Mumin-völgy lakóival..
Vajon Mumin és barátai képesek-e időben hazaérni és biztonságot nyújtani Mumin-völgy lakóinak?

Vackor az első bében
Rend.: Deák József
Időtartam: 85 perc

DVD 1505

Tart.: Egy piszén pisze kölyökmackó vigasságos napjairól; Első nap az első bében;
Vackor elbeszéli a szüleinek, hogy milyen az az első bé!; Vackor Csirió mókusáról
mesél a gyerekeknek; Zachár Zsófi megsúgja Vackornak, hogy van egy piros mackója;
Vackor a táblánál, de csak tolmáccsal akar felelni; Vackor véletlen találkozása Vas
Pistával és Kováts Vicuval; Maros Donka elpanaszolja Vackornak, hogy az ő neve
tulajdonképpen Szilvia; Vackor iskolát kerül, de rettenetesen megbánja; Marci bácsi
arra tanítja Vackort, hogy az életet komolyan vegye; Vackor lovagi szolgálata Zachár
Zsófi védelmében

Vaiana (2016)
Rend.: Ron Clements, John Musker
Időtartam: 103 perc (Disney DVD)

DVD 5195, DVD 5196

A csendes-óceáni szigeten élő maorik egykor temek hajósok voltak. A zátonyon túli sötétség miatt
a törzs tagjai már nem merészkednek ki a vízre. Amikor az otthonuk veszélybe kerül, a törzsfőnök
lánya, Vaiana nekivág a haboknak. Az öntelt, alakváltó félistent, mauit keresi, hogy megmentse a
maorik földjét.

A vándorló palota (2004)
Rend.: Hayao Miyazaki
Időtartam: 115 perc (Studio Ghibli 7.)

DVD 2270

Sophie dolgos hétköznapjai az édesapjától örökölt kalapboltban telnek. Fiatal korához képest csak
ritkán engedheti meg magának, hogy a közeli városba menjen egy kicsit szórakozni, ám egyik
kiruccanása alkalmával találkozik Howl-lal a sármos varázslóval. Kapcsolatukat félreértve az irigy
Puszták boszorkánya rettenetes átokkal sújtva Sophie-t: 90 éves öregasszonnyá változtatja. A lány
teljesen összetörve, a pusztákba menekül, mígnem véletlenül Howl vándorló palotájára bukkan.
Kilétét eltitkolva felveteti magát takarítónőnek a palotába. A rejtélyes és energikus „idős hölgy”
rövidesen élettel tölti meg az ódon kastély szobáit. Közös történetük Howl-lal pedig talán még csak
most kezdődik.

Varázsceruza 3. (1969-1972)
Rend.: Andrzej Piliczewski [et al.]
Időtartam: 73 perc

DVD 2850

Tart.: Tolvaj szarka;Szellemlátogatás; Zeneiskolások; Hogyan szelídítsünk oroszlánt?;
Hegyi mentés; ,A papírsárkány; ,Mogyorót télire; Medve a barlangban
Kedves történetek egy kisfiúról és kutyájáról, akik egy csodálatos képességű ceruzával járják a
világot és segítenek a bajbajutottakon. Ha szükségük van valamire csak lerajzolják és a
Varázsceruzával készített rajzok valósággá válnak. Egyszer létrát vagy éppen kötelet, máskor
helikoptert „varázsolnak” maguknak. Minden epizódban más és más ötletes, gyakran vicces tárgy
segítségével oldják meg a problémákat.

Varázsceruza 4. (1969-1972)
DVD 2851
Rend.: Andrzej Piliczewski [et al.]
Időtartam: 73 perc
Tart.: Rejtélyes palack; A hajótörés; Úticél; A jég fogságában; Az öreg
malom; Teljes gőzzel előre; Szafari; Harc az őserdőben
Kedves történetek egy kisfiúról és kutyájáról, akik egy csodálatos képességű ceruzával járják a
világot és segítenek a bajbajutottakon. Ha szükségük van valamire csak lerajzolják és a
Varázsceruzával készített rajzok valósággá válnak. Egyszer létrát vagy éppen kötelet, máskor
helikoptert „varázsolnak” maguknak. Minden epizódban más és más ötletes, gyakran vicces tárgy
segítségével oldják meg a problémákat.

Varázsceruza. Álomszuszék a barlangban (1970-1975)
DVD 2373
Rend.: Ludwik Kromic
Időtartam: 60 perc
Tart. még: Váratlan látogatás; Matróz keresztelés; Az összeomlás szélén
A történet középpontjában egy kisfiú és a kutyája áll, akik a kalandjaik során felmerülő problémákat
egy varázsceruza segítségével oldják meg; a fiú által rajzolt dolgok megelevenednek.

Varázsceruza. A kis cowboy (1971-ben)
Rend.: Ludwik Kromic
Időtartam: 60 perc
Tart. még: A polip karja; Kerék a kapuba?; Ajándék kosár

DVD 2374

Varázsceruza. Őrült üldözés (1969-1970-ben)
Rend.: Andrzej Piliczewski
Időtartam: 60 perc
Tart. még: Vörös csirke; Kék-vörös; Mogyorót télre

DVD 2374

Varázsceruza. Tolvaj szarka (1969)
DVD 2371
Rend.: Ludwik Kromic
Időtartam: 60 perc
Tart. még: Hogyan szelídítsünk; Nyaralás szellemmel; Karcsi a barátunk

Varjúdombi meleghozók 1. (1989)
DVD 1346
Rend.: Doboki László
Mesélő: Fónay Márta. Időtartam.: 55 perc
Tart.: Vacogtató szilveszter; Tavaszi költözködés; Változó felhőzet; Nyári
vándorlás; A vendégszerető magányos kalóz; Utolsó menedék
A Sluga-manók, Márton, János és Pál egy zimankós szilveszteri napon vetődnek el Varjúdombra,
ahonnan nem vezet tovább út, ahol végül meleghozók lesznek, mint a népi naptár szerint Sándor,
József és Benedek. Történetüket az Esernyős tündér meséli el a Sluga-manók ükunokáinak és a
nézőknek.

Varjúdombi meleghozók 2. (1989)
DVD 1347
Rend.: Doboki László
Mesélő: Fónay Márta. Időtartam.: 64 perc
Tart.: Tavaszi napsütés; Kicsik és nagyok; Különféle menedékek; Újra együtt;
Esőlesők; Az ellopott varázsernyő; Egy hazugság következményei

Varjúdombi mesék 1. (1978)
DVD 1067
Rend.: Foky Ottó
Mesélő: Bánffy György. Időtaram: 39 perc
Tart.: Mese az elmaradt disznótorról; Mese a mindig fázós nyúl apóról; Mese
a kiöntött rókáról; Mese a kovácslegény varázspatkóiról; Mese az öreg
esernyős tündérről; Mese a csősszé lett sárkányról

Varjúdombi mesék 2. (1978)
DVD 1068
Rend.: Foky Ottó
Mesélő: Bánffy György. Időtaram: 46 perc
Tart.: Mese a magányos kalózról; Mese a neszekből született pikuláról; Mese
a pórul járt varázslóról; Mese a szolgálatkész kísértetről; Mese a boszorkány
seprűjéről; Mese a királyról, aki elszegődött Mikulásnak; Mese a
kéményseprőről, a pékről és a manóról

Végre otthon (2015)
Rend.: Tim Johnson
Időtartam: 90 perc

DVD 4598

A Galaxis legidegesítőbben optimista űrlénye, akit az sem lendít ki mindent átfogó boldogságából,
hogy saját népe üldözi keresztül a világűrön, a Földön bujkál. Egy mogorva, magányos és makacs
kamaszlány talál rá, és bár sem a világlátásukban sem a végtagjaik számában nincs bennük
semmi közös, mégis társulnak. Igaz, csak azért, mert muszáj. A jövevény üldözői rájuk találnak, és
a nyomukba vetik magukat. Mit tehetnének erre ők? Menekülnek, és közben azon törik a fejüket,
hogyan menthetnék meg a bolygót, melyet már mindketten otthonuknak éreznek.

Verdák (2006)
Rend.: John Lasseter
Időtartam: 112 perc

DVD 350

Villám McQueen, a becsvágyó ifjú versenyverda egy szép napon szedi a dísztárcsáit és
felkerekedik diadalmas versenygyőzelmek felé. Kaliforniába tart, ahol örök hírnévre tehetne szert,
ha sikerülne legyőznie a két legnagyobb ászt a mezőnyben. Egyelőre azonban nem jut messzire,
túl sokáig időzik egy a 66-os út mentén fekvő poros kisvárosban. Olyan fura karosszériákkal hozza
össze itt a sors, mint Sally, a kikapós 2002-es Porsche, Hudson Doki, a titokzatos múltú ’51-es
Hudson Hornet és Matuka, a kissé rozsdás, de annál viccesebb vontatóautó. A városka lakói
komótos életükkel és kedvességükkel rádöbbentik McQueent, hogy van jobb élet is az ő
túlpörgetett száguldozásán kívül. Az élet nem a célba érésről, hanem az odáig vezető útról szól.

Verdák 2 (2011)

DVD 3451

Rend.: John Lasseter
Időtartam: 102 perc
A két jó barát újra száguld: Villám McQeen, a legmenőbb versenyverda és a páratlan Matuka a
tengerentúlra indul, és ismét minden sebességhatár feletti kalandokba keveredik. Részt vesznek
azon a versenyen, amely eldönti, hogy melyik a világ leggyorsabb járgánya. De a bajnoki címhez
izgalmas meglepetésekkel teli, rögös, girbegurba út vezet, ami még csak jó szándékkal sincs
kikövezve: Matuka ugyanis út közben belekeveredik egy nemzetközi kémügybe is!

Verdák 3 (2017)
Rend.: Brian Fee
Időtartam: 98 perc (Disney DVD)

DVD 5295, DVD 5296

Az arrogáns nagymenő Vihar Jackson vezetésével olyan áramvonalas és vadiúj versenykocsik
jelennek meg a pályán, melyek egyszerűen állva hagyják a legendás Villám McQueent, aki aztán
hamarosan a partvonalra szorul. Hogy ismét formába lendüljön, ahhoz szüksége lesz Cruz
Ramirez, a lelkes fiatal edző segítségére, továbbá fel kell idéznie magában Hudson Hornet
tanításait, és még az sem ártana, ha a sors is mellé állna.

Vicky a viking (1974)
Rend.: Chikao Katsui, Hiroshi Saito
Időtartam: 70 perc
Tart.: A verseny ; A csapda ; A menekülés

DVD 556

Vicky a viking (1978)
Rend.: Chikao Katsui, Hiroshi Saito
Időtartam: 70 perc
Tart.: A lyukas fog; A félelmetes Sven; A csel

DVD 547

Vigyázz, kész, Morc! (2018)
Rend.: Andrés Couturier
Időtartam: 93 perc

DVD 5619

Lufi birodalom, rendőrsárkányok és bolondos varázslók színesítették be Terry nagymamájának
hóbortos meséit. Vajon mi történne, ha kiderülne ez nem csak mese, és a bolondos varázslók a
valóságban nem is annyira bolondosak? Mikor a fiú váratlanul ebben a különös ám varázslatos
világban találja magát, csak egy módon juthat haza, ha sikerül megmentenie a királyságot a csúf,
gonosz, morcos Morctól!

Vigyázz, kész, szörf! (2007)
Rend.: Ash Brannon, Chris Buck
Időtartam: 82 perc

DVD 768

Codynak, az antarktiszi sziklaugró pingvinnek vérében van a szörf. Be is nevez a példaképéről, a
legendás Nagy Zéről elnevezett futamra, ahol a madárvilág apraja-nagyja tiszteletét teszi. Útban a
nagy versenyre megismerkedik néhány jómadárral, köztük a szörfőrült Pipi Joe-val és Lanivel, az
elbűvölő életmentővel. Úgy érzi, ha megnyeri a versenyt, azzal kivívja magának a dicsőséget,
amire egész életében áhítozott. De amikor a sors összehozza mentorával, rádöbben, hogy nem
mindig azok az igazi nyertesek, akik elsőként érnek célba.

Vigyázz, kész, szörf! 2. : vár egy ütős csapat (2016)
Rend.: Henry Yu
Időtartam: 81 perc

DVD 5209

A nagy sikerű első részben megismert Cody, Pipi Joe és Lani ezúttal is hihetetlen kalandok
közepén találja magát: Pingu szigetére érkezik ugyanis a vad mutatványairól elhíresült szörfcsapat,
a Nagy Ötös. A legendás banda szárnyai alá veszi Codyt és barátait, és a világ legveszélyesebb
hullámai közé kalauzolják őket, ahol nem csak azt tanulják meg hőseink, hogy a betojás nem
menő, de a csapatmunka jelentőségére is ráébrednek a szörföző szárnyasok.

A világ meséi 1. (2001)
DVD 1252
Rend.: Rachel Bevan
Időtartam: 120 perc
Tart.: Tigris néne (tajvani); Az aranyalmafa (holland); A varázsecset (kínai);
Szeretlek, mint ételben a sót (angol); A fiú és a mágus (francia); A holló, aki
ellopta a napot (alaszkai); A lófülű király (walesi); A jég birodalma (orosz)
Írók, zenészek, képzőművészek 26 különböző országokból hozták létre ezt a 26 izgalmas és
színes gyermekmesét. Minden nemzetnek megvannak a maga meséi, és mi mind gazdagabbak
leszünk, ha másokkal is megosztjuk ezeket.

A világ meséi 2. (2001)
DVD 1729
Rend.: Rachel Bevan [et al.]
Időtartam: 120 perc
Tart.: A tudás zöld embere (skót); A ki meg akarta érinteni a Holdat (karibi); A
fogságba esett madár (pakisztáni); Fionn, az ír harcos (ír); Az őrült király
(burkina faso-i); A lányok, akiket elnyelt a Föld (norvég); A koldus szerencséje
(arab); Tumur, a pásztorfiú (mongol)

A világ meséi 3. (2001)
DVD 1730
Rend.: Rachel Bevan [et al.]
Időtartam: 135 perc
Tart.: A varázsgyöngy (ausztrál); A pásztorlány és a kéményseprő (dán); A
bölcs teknősbéka (dél-afrikai); A vörös domb (szingapúri); Magányos gazdaság
(lengyel); Az ember, aki legyőzte a gépet (amerikai); Persephone (görög);
Timun és a narvál (kanadai); Az elvarázsolt oroszlán (német); Salamon király
és a méhecske (izraeli)

Vili, a veréb (1989)
Rend.: Gémes József
Időtartam: 77 perc

DVD 1506, DVD 5021

Vili egy rosszcsont, folyton füllentő és iskolakerülő kisfiú, aki álmaiban tigrisre vadászik, a
valóságban viszont csak madarakra lő csúzslival. Egy napon azonban egy idős hölgy tűnik fel az
ágya mellett, s kijelenti, hogy ő Verbéna, a verebek tündére, aki büntetésképpen Vilit verébbé
változtatja... Ezután főhősünk kénytelen megtapasztalni a madár-élet minden nehézségét, végül
pedig igaz barátra lel az idős Cipúr személyében.

Villám és a varázsló (2013)
Rend.: Ben Stassen, Jérémie Degruson
Időtartam: 81 perc

DVD 4313

A fiatal sikátormacska, Villám egy hatalmas vihar elől menekülve besurran egy titokzatos, ódon
házba, ahol a nyugdíjas mágus, Lawrence, művésznevén a Legendás Lorenzo él. A ház minden
zugát különféle állatok, különös lények és lélegzetelállító gépezetek népesítik be. Lorenzo
barátságosan viszonyul Villámhoz és befogadja őt a házba, ezt azonban nem mindenki nézi jó
szemmel: Jack a nyúl és Maggie az egér mesterkedni kezdenek, hogy az új jövevényt eltávolítsák.
Azonban a fura csapat otthona egyik napról a másikra veszélybe kerül, amikor Lorenzo kórházba
kerül, és az unokaöccse megpróbálja csellel rávenni, hogy adja el a házat.

Visszatérés Óz birodalmába (2013)
Rend.: Daniel St. Pierre, Will Finn
Időtartam: 84 perc

DVD 4220

Dorothy hazatér a tornádó által elpusztított Kansasbe, ám otthona romokban hever, és a környék
lakói sorra hagyják el házaikat. A csalódott Dorothy hamarosan egy szivárványon átkelve újra Óz
varázslatos birodalmában találja magát. A Madárijesztő, a Bádogember és a Gyáva Oroszlán nagy
bajban vannak, és a kislány segítségét kérik. A gonosz Nyugati Boszorkány testvére, a körmönfont
Bolond foglyul ejtette őket, és teljes sötétségbe akarja borítani Óz földjét. Dorothy a
megmentésükre indul Smaragdvárosba, és útközben új barátokra tesz szert: egy termetes
bagolyra, aki a hasával gondolkodik, egy önfeláldozó pillecukor katonára, egy törékeny porcelán
hercegnőre és egy öreg fára.

Vitéz László és a többiek 1. (1972)
Rend.: Szabó Attila
Közreműködik: Kemény Henrik. Időtartam: 66 perc
Tart.: Az elátkozott malom; Itt nem szabad énekelni

DVD 3157

A népmesei elemeket felvonultató történetek főhőse a piros sapkás Vitéz László, aki addig püföli
bunkósbotjával vagy éppen palacsintasütőjével a neki nem tetsző alakokat, míg azok a paraván
mögött el nem tűnnek a színről. Így történik ez a korongon látható első epizódban is, ahol
Lászlónak az elátkozott malomban megbújt ördögfajzatokkal gyűlik meg a baja – persze ügyesen
túljár az eszükön. A második epizódban főhősünknek énekelni támad kedve, ám a csendőr bácsi
ezt másképp gondolja: László pont ott akar dalolni, ahol nem szabad.

Vitéz László és a többiek 2. (1972)
Rend.: Szabó Attila
Közreműködik: Kemény Henrik. Időtartam: 70 perc
Tart.: Az elásott kincs; Borbélysegéd; Vizes kislány; Síró baba

DVD 3158

Vizipók-csodapók 1. (1982)
DVD 314
Rend.: Szabó Szabolcs, Haui József, Szombati-Szabó Csaba
Időtartam: 70 perc (MTV mesetár)
Tart.: Búcsú a csigaháztól; Légnadrág; Vízalatti házikók; Kristálypalota; Miért
ugrál a vízibolha?; Hazudik-e a szitakötő lárva?; A csigalift; Árnyék a víz alatt;
A rák új ruhája; Békabölcső; Buboréknyaklánc; A neveletlen szúnyoglárvák;
Csibor bácsi csomagol
Ki ne ismerné különös és szeretetre méltó kalandjait, Keresztes pókhoz fűződő különleges
kapcsolatát Vízipók barátunknak. Kicsiknek és nagyoknak egyaránt fantasztikus élményt nyújtanak
e rövid epizódok, melyek egy csodálatos víz alatti mesevilágba kalauzolják el nézőit.

Vizipók-csodapók 2. (1982)
DVD 315
Rend.: Szabó Szabolcs, Haui József, Szombati-Szabó Csaba
Időtartam: 91 perc (MTV mesetár)
Tart.: Úszik a csigaház; Csaláncsípés; A kandicsrák kincsei; Katicáék
csemegéje; Életmentés; Volt háló, nincs háló; Az új háló; Csigaház ajtóval; A
sáska nem szöcske; A tojáscsősz; Te mit sportolsz?; Víz alatt, fold alatt; A
veszélyes homoktölcsér

Vizipók-csodapók 3. (1982)
DVD 316
Rend.: Szabó Szabolcs, Haui József
Időtartam: 92 perc (MTV mesetár)
Tart.: A vízipók malma; Vándorló levelek; Az élelmes gyerekek; Orvvadász;
Felhő a tó felett; A kellemetlen szomszédság; Vendégek a tóban; A párbaj; A
zavaros víz; Mindenki tévedhet; A nagy kirándulás; Az öreg doktor; Őszi szél

Volt (2008)
Rend.: Byron Howard, Chris Williams
Időtartam: 92 perc

DVD 1904

Egy szuperkutya élete csupa kaland, veszély és intrika, legalábbis amíg forog a kamera. Amikor
Voltot, a népszerű sorozat sztárját véletlenül New Yorkba küldik egy szállítmánnyal, kezdetét veszi
az igazi kaland, mégpedig élete legnagyobbja: utazás az országon keresztül, hogy visszajusson
gazdájához, Pennyhez. Útitársa két furcsa szerzet: egy kidobott házimacska, Mici és a tv-függő
hörcsög, T-Rex. A nem mindennapi út során pedig Volt lassan rájön, nem is kellenek
szuperképességek, hogy hős legyen az ember, vagyis a kutya.

Vuk (1981)
Rend.: Dargay Attila
Időtartam: 73 perc

DVD 10, DVD 4583, DVD 4584, DVD 5460

Vuk a kis róka boldogan nevelkedik számos testvérével szülei otthonában. A többieknél elevenebb
és talpraesettebb. Egy nap elcsavarog és mire hazatér azt látja, hogy a simabőrű és talpnyaló
kutyái elpusztították családját, feldúlták rejtekhelyüket. A tapasztalt, öreg róka Karak fogadja
örökbe és az erdő legravaszabb rókáját faragja belőle. Vuk hamar bebizonyítja, hogy
leleményessége, ravaszsága révén bármikor képes túljárni a vadász és hű kutyái eszén.
Bátorságával még egy kedves rókalányt is lenyűgöz... Fekete István klasszikus regényének
rajzfilmváltozata egyike a hazai rajzfilmgyártás gyöngyszemeinek. Megható, humoros és fordulatos
mese, amely képes újra és újra elbűvölni kicsiket és nagyokat egyaránt!

WALL-E (2008)
Rend.: Andrew Stanton
Időtartam: 95 perc

DVD1736

Mi történne, ha az emberiségnek el kéne hagynia a Földet, de valaki elfelejtené kikapcsolni az
utolsó robotot? WALL•E, a kíváncsi és szeretni való robot sok száz éven keresztül végzi magányos
munkáját, amire programozták. A kacatok gyűjtése mellé végre új életcélt talál magának, amikor
megismeri az EVA névre hallgató ügyes kutatórobotot. Ő jön rá, hogy WALL-E teljesen véletlenül
rátalált a bolygó jövőjének és túlélésének kulcsára, és szinte azonnal vissza is repül az űrbe, hogy
jelentse ezt a fontos felfedezést az emberiségnek. Közben magányos kis robotunk türelmetlenné
válik, és EVA nyomába ered a végtelen világűrön át, hogy minden idők leglátványosabb,
legizgalmasabb és legviccesebb kalandjait élje át.

Winx Club: Az elveszett királyság titka (2007)
Rend.: Iginio Straffi
Időtartam: 92 perc

DVD 1420

A Mágikus Dimenzió Birodalmában volt egy lány, aki egyszer csak rájött, hogy ő tündér… és egy
hercegnő. Onnantól kezdve az élete teljesen megváltozott. Bloomnak ki kell derítenie az igazságot
a vér szerinti szüleiről, ezért oldalán elválaszthatatlan barátaival, a Winx tagjaival útra kel az
ismeretlen dimenzióba. A Winx és a Specialisták veszélyekkel teli kalandra készülnek, és
hamarosan rájönnek, hogy a küldetés nem csupán Bloom szüleinek megtalálásáról szól, hanem
ezen áll vagy bukik az egész mágikus birodalom sorsa.

Z, a hangya (1999)
Rend.: Eric Darnell, Tim Johnson
Időtartam: 80 perc

DVD 4937

Az élet nem rózsakertben tett séta Z számára. Ő egy kis dolgozó hangya nagy ötletekkel, és az
esélye, hogy meghódítsa a gyönyörű Bala hercegnőt, szó szerint egy a millióhoz. De amikor Z
rábeszéli katonahangya barátját, hogy átmenetileg cseréljenek posztot, a dolgok vad fordulatot
vesznek. A termeszekkel vívott háborútól a "Rovarkánaán" keresésén át Z kalandjai végül odáig
vezetnek, hogy meg kell ütköznie a könyörtelen Csáprágó tábornokkal, aki ki akarja irtani az egész
bolyt. Z, az egykor legjelentéktelenebb dolgozó most a legnagyobb hőssé válhat mindannyiuk
közül.

Zambézia (2012)
Rend.: Wayne Thornley
Időtartam: 79 perc

DVD 3799

Egy fenséges vízesés peremén, Afrika szívében terül el Zambézia csodálatos madárvárosa, amit a
bölcs és harcedzett Őszkarom vezet. Vijju, a fiatal sólyom – apja akarata ellenére – elhagyja távoli
otthonukat, hogy csatlakozzon a védelmi repülőosztaghoz, mert ő is részt szeretne venni
Zambézia egének védelmében. Édesapja utánaered, de Budzo, a gonosz terveket dédelgető
leguán foglyul ejti. Vijjunak és lelki társának, Pihének minden repülési tudását össze kell szednie,
hogy megmentsék a városukat Budzo szörnyű összeesküvésétől.

Zarafa (2014)
Rend.: Rémi Bezancon, Jean-Christophe Lie
Időtartam: 78 perc

DVD 3984

Afrika mesés földjének szülötte, Maki, a rabszolga-kereskedőktől megszökött kisfiú barátságot köt
egy zsiráffal, Zarafával. Zarafát azonban az egyiptomi pasa Franciaország királyának ajándékozza,
és Hasszánnal, a sivatag tuareg hercegével Párizsba küldi. Maki izgalmas és veszélyes kalandok
során viharral, kalózokkal, farkasokkal és emberkereskedőkkel szembeszállva is követi barátját. A
kisfiú sivatagon, tengeren, erdőn, hegyen keresztül egészen Párizsig megy el, hogy kiszabadítsa
és visszavigye Zarafát oda, ahová tartozik, Afrikába. Maki és barátja lélekmelengetően szép
történetét egy nagypapa meséli el a gyerekeknek, barátságra, hűségre, kitartásra és szeretetre
tanítva őket – és a felnőtteket is.

Zhu-küldetés (2011)
Rend.: Bob Doucette

DVD 3424

Időtartam: 70 perc (ZhuZhu Pets)
A szívmelengető történet négy vidám kis apróságról szól - akik történetesen hörcsögök -, és az a
küldetésük, hogy eljussanak Zhu palotájába, ahol azt remélik, hogy minden álmuk valóra válik.
Csatlakozz a bátor és imádnivaló Pöttömhöz, amint végigsöpör a mesés Zhuniverzumon!
Gazdájától elszökve barátságot köt Kajakkal, Nyam-Nyammal és Mr. Flaszterral. Amikor
elképesztően izgalmas útjuk végén megérkeznek Mazhula, a gonosz hüllőszerű lény útjukba áll,
hogy megakadályozza őket álmaik megvalósításában. Apró Zhu-hőseink azonban összefognak, és
bebizonyítják, hogy a gonosz sohasem győzedelmeskedhet a jó felett. Pöttöm pedig rájön, hogy
már rég megvolt mindene, amiről korábban álmodozott, és az egyetlen, amit valóban szeretne az,
hogy megtalálja a hazavezető utat.

Zokni, a kis holló 1.
Időtartam: 50 perc

DVD 1801

Zokni, a kis holló vígan éli életét az erdő mélyén, ahol nap mint nap körülötte vannak barátai,
Nyuszi, Eddie mackó, Farkas, Bari, Malac és a Kis borz. Hollócskánk azonban néha önfejű, néha
kicsit irigy, néha pedig igencsak szégyellős, és mi tagadás, gyakran keveredik galibába – de
kalandjai szerencsére mindig jól végződnek, hiszen helyén a szíve, így barátai könnyen
megbocsátanak neki.

Zokni, a kis holló 2.
Időtartam: 50 perc

DVD 1802

Zokni, a kis holló vígan éli életét az erdő mélyén, ahol nap mint nap körülötte vannak barátai,
Nyuszi, Eddie mackó, Farkas, Bari, Malac és a Kis borz. Hollócskánk azonban néha önfejű, néha
kicsit irigy, néha pedig igencsak szégyellős, és mi tagadás, gyakran keveredik galibába – de
kalandjai szerencsére mindig jól végződnek, hiszen helyén a szíve, így barátai könnyen
megbocsátanak neki.

Zootropolis : állati nagy balhé (2016)
Rend.: Byron Howard, Rich Moore
Időtartam: 104 perc (Disney DVD)

DVD 4815

A történet az állatok által benépesített, lenyűgözően modern Zootropolisban játszódik. Hogy
bebizonyítsa, hogy igenis megállja a helyét a zootropolisi rendőrségen, melyhez a város
történetében most először csatlakozhatott nyúl, Judy Hopps, a buzgó nyuszi azonnal ráveti magát
első ügyére, és bármire hajlandó, hogy megoldja – még ha ez azt is jelenti, hogy együtt kell
dolgoznia Nick Wilde-dal, a minden hájjal megkent szélhámos rókával.

A zöld urai (2013)
Rend.: Chris Wedge
Időtartam: 98 perc

DVD 5364

Egy kamasz lány, maga sem tudja, hogyan, átkerül egy mágikus világba, és elképesztő
kalandokba keveredik. Tara királynő különleges feladatot bíz rá, így ő lesz a délceg levélőrök és a
gonosz bogánok háborújának legfontosabb szereplője. Mesés várkastélyok, lenyűgöző tájak,
kolibrilovasok, vad csaták és egy udvarlásra mindig kész csigapáros is e különleges világ része.

