Kölcsönözhető DVD-k
a Berzsenyi Dániel Könyvtárban
Ismeretterjesztő filmek
Honismeret, utazás
4 évszak kis falumban (1999) – feliratos
Rend.: Christian Philibert

DVD 2567

Időtartam: 93 perc (Modern klasszikusok)
A 4 évszak kis falumban a dél-francia Espigoule egy évét mutatja meg. Bolondok és költők faluja
ez, ahol a méz tölti be a varázsital szerepét, ahol a vadakat megriasztó helikoptereket lelövik, és
zsákmányul ejtik, és ahol a politizálás gyakran fajul verekedésbe. A film dokumentumfilmnek tűnik,
ám valójában jól komponált vígjáték, ahol mindenki a saját szerepét játssza a költőtől a
kocsmároson át a polgármesterig, furcsa öniróniával. Espigoule a füllentések birodalma, ahol a
hazugságok szinte igazak, ahol fikció és valóság olyan szorosan együtt él, hogy saját valóságot
alkot: Espigoule valóságát.

Anglia és Skócia (2005)
Időtartam: 59 perc (Arany utak)

DVD 866

Utunk első állomása London, a világ látnivalókban egyik leggazdagabb városa. Piccadilly, Big Ben,
Tower-híd, Buckingham palota, Covent Garden… A főváros után Oxford, az egyetem, Stratfordupon-Avon, Shakespeare, és Nottingham, Robi Hood városa következik. Yorkban megcsodáljuk a
katedrálist, majd a tóvidéken át érkezünk meg Liverpoolba. Skócia fenséges tájain járva Gretna
Green, a híres házasságkötő hely után ellátogatunk Glasgowba és Edinburgh-ba. William Wallace,
Rob Roy, és a McLeod klán hazájában, a gyönyörű skót felföldön útba ejtjük a St. Andrews
katedrális romjait, Glamis kísértetkastélyát, Tomatin whiskey üzemét, az Eilean Donan kastélyt és
Skye szigetét is, ée természetesen nem maradhatott ki a híres tó, Loch Ness sem.

Ausztria és Észak-Olaszország (2000)
Rend.: Meronka Péter
Időtartam: 28 perc (Arany utak)

DVD 867

A Misurina-tó után az alpesi sportok egyik leghíresebb központja, Cortina d'Ampezzo következik.
Ezt követően a Pordói-hágón átérkezünk meg Bolzano-ba. A Garda-tónál meglátogatjuk Sirmione
városát. Milanó nevezetességei következnek, a Dóm és a Scala. Majd a Lago di Maggiore partján
járunk. Innen újabb olasz városok, következnek, Locarno és Lugano, bár most már Svájc területén
járunk. Melidében megállunk az ország nevezetességeit kicsiben bemutató "Swiss Miniature"-ben,
majd újra Olaszország következik, Como, és környéke. Ezután az Izolda-hágóben és a Julienhágóban gyönyörködünk.

Bajorország (2001)
Időtartam: 27 perc (Arany utak)

DVD 1080

Ausburgban a kései gótika és a reneszánsz alkotások mellett fellelhetőek a barokk jegyekkel
ékeskedő épületek is. Baden-Württemberg legdélebbi tartományában Ulmban a világ
legmagasabb templomtornyával büszkélkedő székesegyházába nyerünk betekintést. Würtzban az
érseki palotát hatvan évig építették. A Rajnai borok fővárosában is időzünk egy keveset, mielőtt
egy páratlan rajnai hajózásra csábítjuk vendégeinket. Wormsban a majd négyszáz évig épített
dómban gyönyörködhetünk. Következő úticélunk az 1050-ben alapított Nürnberg. Az egyik
leggazdagabb történelmi hagyományokkal rendelkező város a német-római császárság
központjául szolgált, mely jelenleg is Bajorország második legnagyobb üzleti központjának számít.

A Baltikum és Finnország (2004)
Időtartam: 76 perc (Arany utak)

DVD 868

Varsó belvárosában megcsodáljuk az Óváros-teret , csak úgy mint a vilniusi óváros a Gedminas
toronnyal, és a Katedrális-térrel. A trakai vizivár után megállunk Kaunasban, a keresztek hegyénél
. Lettországban az első állomásunk Rundale barokk kastélya, majd a főváros, Riga, kicsi ám
gyönyörű óvárosával. Következő megállónk a Gauja Nemzeti Park, és Turaida vára. Az 1988 óta
független Észtországban a főváros, Tallin az első látnivalónk a Sznet brigitta kolostor romjaival, az
Alexander Nyevszkij székesegyházzal. Finnországba átruccanva megnézzük Helsinki híres
sziklatemplomát, a Szenátus teret és az Uszpenszkij katedrálist, valamint a százhúszezer sziget
egyikét és az Imatrai víztározót. Utunk utolsó állomása, Szentpétervár „Észak Velencéje”.

Boszporusz felett a híd (2007)
Rend.: Tolvaly Ferenc
Időtartam: 87 perc

DVD 847, DVD 848

A Boszporusz felett a híd-ban az iszlám hitvilág adja a keretet, amin keresztül a szerző az időt
vizsgálja. Bemutatja az iszlám hétköznapokban rejlő szépségeket, a nyugalmat, a mindent átható
hitet, de láthatjuk a nehézségeket, a sok-sok küzdelmet is. Egyetlen nap ősi ritmusát követve,
hajnaltól, ébredéstől késő estig nézhetjük végig az emberek életét. Ősi mesterségeket, nyüzsgő,
sokszínű, élettel teli szukokat, medinákat, mecseteket és zarándokhelyeket láthatunk. „A hit úgy
köti össze a hívőket Keleten és Nyugaton, mint a Boszporusz felett a híd Ázsiát Európával.”

„A” Camino (2003-2004)
DVD 1588
Rend.: Szabados Tamás
Időtartam: 140 perc
Tart.: Megtanulunk járni; Nap nap után; Ultreya (Bátran, csak tovább!);
Megyünk, napra nap; Találd meg önmagad!
Öt egyetemista és egy pszichológusnő végigjárta a spanyolországi zarándokút, a Camino 80
kilométerét. A film a fizikai megpróbáltatások és az élmények okozta lelki örömök ábrázolásával
mutatja be a híres és gyönyörű Camino utat. Mindeközben közel kerülünk a résztvevő, beszélgető
fiatalokhoz, megismerjük motivációjukat és céljukat.

Csehország (2003)
Szerk. Meronka Péter
Időtartam: 26 perc (Arany utak)

DVD 928

A műemlékekben igen gazdag főváros, Prága nem az egyetlen hely Csehországban, ahol jelentős
értékekre bukkanhatunk. Először a Lichtenstein család neogótikus stílusban épült kastélyát
látogatjuk meg Lednicében. A kromĕříži árkádos polgárházak után egy nagyobb város, Olomuc
következik. A sajtjáról híres város gótikus főterén megcsodáljuk a barokk Szentháromság szobrot,
majd a Szent Vencel székesegyházat. Hradec Kralove, Kuks és a prachovi sziklák után úticélunk
Prága. Látnivaló a Károly-híd, a Lőportorony, a Szent Vitus székesegyház, az Óváros-tér, a Vár, a
Vencel-tér. Ezután Hlubovka és Češký Krumlov várai következnek, majd České Budĕjovice
történelmi belvárosában gyönyörködünk az árkádos polgárházakban.

Csíksomlyó (2005)
DVD 1584
Időtartam: 28 + 30 + 56 perc (Csodás Kegyhelyek 4.)
Tart.: Egészen szép vagy Mária… - Csíksomlyó története; A csíksomlyói
Babba Mária; Nem vagyunk mi árvák
Bár Csíksomlyó eredete a XII-XIII. századra nyúlik vissza, a település csak 1567-ben vált
kegyhellyé, amikor János Zsigmond át akarta téríteni a csíki székelységet a református hitre. A
nép azonban ellenszegült. A férfiak fegyvert fogtak, míg az asszonyok, a gyermekek és az idősek
a templomban imádkoztak. Így sikerült döntő csapást mérniük János Zsigmond csapatára. Azóta e
győzelem emlékére évente Erdély szinte minden helységéből összegyűlnek a magyarok
Csíksomlyón. A templom legértékesebb tárgya Szűz Mária szobra, a világon ismert kegyszobrok
között a legnagyobb (2,27 m). A szobor alkotója és eredete ismeretlen; keletkezéséhez és
történetéhez a századok folyamán számtalan csoda és csodás történet kapcsolódott.

Dalmácia: Dubrovnik, Sibenik, Lrka Nemzeti Park (2003)

DVD 1608

Időtartam: 41 perc (Arany utak)
Horvátország négy délkeleti kerületének természeti és építészeti remekeit mutatja be a film.
Utunkat Zágrábban, a dalmát fővárosban kezdjük, majd a Plitvicei-tavak érintetlen természeti
csodái következnek. Split Dalmácia második legnagyobb városa. Itt épített magának Dioclecianus
luxuspalotát, mely most az UNECSO világörökségnek része. Utunk során nem hagyjuk ki a
kőkorszak óta lakott, „horvát Madeirának” nevezett Hvar-sziget. Meglátogatjuk még Viset, ahol az
átlag életkor 95 év. Dubrovnikot a gazdag építészeti, művészeti emléke mediterrán világkultúra
metropoiszává teszi. Impozáns várfallal körülvett óvárosa vonzza az idelátogatókat. Utunk végén a
lenyűgöző Krka Nemzeti Parkban a víz felett épített pallókon sétálhatunk.

Dél-Lengyelország és Krakkó (2002)
Szerk. Meronka Péter. Időtartam: 27 perc (Arany utak)

DVD 895

Krakkó, amelynek óvárosa a világörökség része, a magyar királyok városa is. A legismertebb
műemlék a vár, a Wawel, ahol a királyi palota található, a Tolvajok bástyája és a Székesegyház.
Utunk során megnézzük még a Jagelló Egyetem híres óráját, a Posztócsarnokot és a hatalmas
Mária-templomot a csodálatosan faragott hársfa oltárral. Egy szomorú kitérő után – amikor is
meglátogatjuk az Auschwitz-Birkenau-i koncentrációs tábor helyén létesített múzeumot –
Wieliczkába, a sóbányájáról híres településre érkezünk. A sóbányában berendezett múzeum után,
a Magas-Tátra olyan gyönyörű csúcsai között vezet utunk, mint a Gubalowka. A vidéken,
amelynek központja Zakopane, a síelés mellett egyre népszerűbb a gyógyturizmus is.

El Camino – Az út (2005)
Rend.: Tolvaly Ferenc
Időtartam: 87 perc

DVD 177

„Álarcot viselek. Ez a gondolat már évek óta foglalkoztat. Szent Jakab útján akarom megtudni, ki
rejtőzik az álarc mögött.” Ezzel a szándékkal indul a zarándok a 800 kilométeres gyalogútra
Santiago de Compostelába, Szent Jakab sírjához.A vándor azon az úton jár ÉszakSpanyolországban, melyet előtte ezer év óta milliók tettek meg a legkülönbözőbb indítatástól
vezérelve. Egyfajta időutazáson veszünk részt vele. Útja a mondákkal átszőtt spanyol történelem
változatos tájain vezet. A film megrázóan őszinte vallomás az útról, mely a belső békéhez és
szabadsághoz vezet. Egy titokhoz, melytől a ma embere oly távol szakadt.

Az élet vendége. Csoma-legendárium (2006)
Rend.: Szemző Tibor
Közreműködik: Törőcsik Mari. Időtartam: 80 perc

DVD 1643

Valamikor a XIX. század elején a legkíváncsibb magyar, Kőrösi Csoma Sándor elindul Ázsiába, a
maradék magyarok nyomába. Vajon mi történt vele a mérhetetlen úton? Akármi is, a százféle
kaland, seregnyi élmény az időben mind elenyészett. Egy tudós-művész-vándor csapat e különös
út és a kalandos lélek történéseit most a maga eszközeivel felidézte. Szemző Tibor végigjárta,
Szaladják Taikyo lefényképezte, Roskó Gábor lerajzolta, Törőcsik Mari pedig elmesélte. A keleti
kultúrák tanításait számos nyelven visszahangzó, gazdagságában is egyszerű Csomalegendárium, Az élet vendége az utóbbi évek legszebb, legköltőibb mozgóképes utazása.

Az én Afrikám 1. (2006)
Rend.: Sáfrány József
Időtartam: 151 perc

DVD 970

Afrika a fekete földrész, a harmadik világ, az élet bölcsője. Sokféle elnevezése létezik ennek a
rejtélyes és hatalmas területnek, és rengeteg téveszme alakult ki róla az idők során. Sáfrány
József filmje a maga egyszerűségével és csodálatos képeivel próbálja fellebbenteni a
titokzatosság fátylát, s egyben igyekszik megmutatni Afrika bűvös és varázslatos szépségét,
elkalauzolva minket többek között Fokvárosba, a Kalahári mélyébe és a világ legnagyobb
gyémántbányájába.

Az én Afrikám 2. (2006)
Rend.: Sáfrány József
Időtartam: 151 perc

DVD 1476

Afrika a fekete földrész, a harmadik világ, az élet bölcsője. Sokféle elnevezése létezik ennek a
rejtélyes és hatalmas területnek, és rengeteg téveszme alakult ki róla az idők során. Sáfrány
József filmje a maga egyszerűségével és csodálatos képeivel próbálja fellebbenteni a
titokzatosság fátylát, s egyben igyekszik megmutatni Afrika bűvös és varázslatos szépségét,
elkalauzolva minket többek között a Serengeti Nemzeti Parkba, Maszájföldre és a gyönyörű
Viktória-vízeséshez.

... és még egymillió lépés 1. A nyugati határszélen (1987)
DVD 450
Rend.: Rockenbauer Pál
Időtartam: 180 perc
Tart.: A bronzkori várostól Savariáig; Szombathelytől Jákon át...; Körmendtől
az Őrség felé; Őrségi tájak
Rockenbauer Pál, a kéktúra mentén megtett másfélmillió lépése után 7 évvel, újra elindult
felfedezni Magarország természeti és kulturáis értékeit. A Velemtől Szekszárdig tartó egymillió
lépés során az Őrség, a Göcsej, a Zselic és a Mecsek falvaiban élő emberek mindennapi életével
és hagyományaival találkozhatunk.

... és még egymillió lépés 2. A távoli Zalában (1986-1987)
DVD 1478
Rend.: Rockenbauer Pál
Időtartam: 184 perc
Tart.: Kacskaringó Vasban, Zalában; A Zala völgyében; Göcsejben; Megy a
csapat Kanizsára

... és még egymillió lépés 3. Somogy homokján, Zselic dombjain (19861987)
DVD 1479
Rend.: Rockenbauer Pál
Időtartam: 183 perc
Tart.: Az ismeretlen belső Somogy; Somogyország déli tájain; Belépünk a
Zselicbe; Pusztuló, éledő zselici falvak

... és még egymillió lépés 4. A Mecsekben (1986-1987)
DVD 1480
Rend.: Rockenbauer Pál
Időtartam: 182 perc
Tart.: A nyugati Mecsekben; A Mecsek derekán; A keleti Mecsekben;
Hegyek, völgyek, mesteremberek

... és még egymillió lépés 5.Tolnában (1986-1987)
Rend.: Rockenbauer Pál
Időtartam: 90 perc
Tart.: Tolnai dombokon; Az utolsó lépések

DVD 1481

Észak-Görögország: Korfu, Paralia, Thassos (2001)
Szerk.: Meronka Péter
Időtartam: 38 perc (Arany utak)

DVD 1609

Görögország az európai művelődés bölcsője s csodálatos tengeri utazásunk helyszíne. Először az
Égei-tenger legészakibb szigetét
Thassost látogatjuk meg. Limenasban, a modern kori
városrészből a 16. századi vízvezeték mentén az óvárosba jutunk. Megcsodáljuk az Olümposz
hegység hófödte csúcsait, a kedvelt üdülőhelyet: Paraliát; Thessalonikiben a legnagyobb ortodox
szentélyt, az öt hajóból álló Ion Dimitriust. Lenyűgöző a ttengeri hordalékból kialakult Meteorák,
melyek tetejére már a XIV. században kolostort építettek. Korfu-szigetén régi mítoszi alakokat
jelenítenek meg a múzsák, s az Achilles szobrok; meghatóak az érintetlen görög falvak, de szavak
helyett beszéljenek inkább a képek.

Észak-Olaszország (2004)
Időtartam: 43 perc (Arany utak)

DVD 1072

Bebarangoljuk Toscana verőfényes, középkori hangulatot idéző városait. San Gimignanoban
megkapóak a 14. század arculatát megőrző középkori templomok és a régi lakóházak. Európa
legnagyszerűbb gótikus városa, Siena 3 domboldalra épült. Luccában Puccini szobrával is
találkozunk, kezében az elmaradhatatlan cigarettával. Pisa a ferde tornyáról híresült el. Firenze
számtalan történelmi és művészeti látványosságnak ad otthont. 65 múzeummal és 85 palotával
büszkélkedhet, s olyan családok uralták mint a Mediciek. Meglátogatjuk a pápa által felszentelt
firenzei dómot s a közelében emelt Michelangelo Dávid szobrának másolatát. A 8 szögletű
Keresztelő Szent János-kápolna hírnevét három bronzkapujának köszönheti.

Everest. A remény csúcsa (1998)
Rend.: David Breashears, Greg Mac Gillivray, Stephen Judson
Időtartam: 43 perc

DVD 1696

A film a hírhedt 1996-os, nyolc életet követelő vihar során készült. 1996. május 10-én négy
expedíció 23 embere torlódott össze, hogy feljussanak a világ tetejére. Lassan haladtak. Az
Everest hirtelen megmutatta félelmetes arcát, erős vihar támadt. Többen túlélték a tomboló viharos
éjszakát, de maradandó fagykárokat szenvedtek. A filmes expedícióra hárult a mentés
megszervezése. A hősies erőfeszítések ellenére nyolcan lelték halálukat a jég fogságában. A
dokumentumfilm készítői elkeseredett harcot folytattak, hogy a szerencsétlenül járt csoport túlélőit
felkutassák.

Falvak Vasban. Kisfilmek kistelepülésekről (2008)
DVD 1408
Kész.: Váradi Gábor, Prikazovits Ferenc
Időtartam: 97 perc
Tart.: Bozsok, Cák, Csempeszkopács, Egyházashetye, Horvátlövő,
Jánosháza, Kissomlyó, Magyarszombatfa, Nagyrákos, Nagysimonyi,
Ostffyasszonyfa, Pankasz, Pornóapáti, Rum, Szalafő, Vaskeresztes, Velem,
Velemér
Vas megye jellemzően aprófalvas vidék. Térképén egymást érik a kicsi és még kisebb
települések. Odajutni nem mindig egyszerű, de megéri. Ezen a földön született Berzsenyi, és
errefelé érintette meg először a szerelem az ifjú Petőfit. Vasban vésték valamikor a cáki követ és
itt termelik még ma is az Őrség aranyát.

Fatima (2005)
DVD 1547
Időtartam: 27 + 31 + 27 perc (Csodás kegyhelyek 3.)
Tart.: Fatima a világ oltára; Nemzeti zarándoklat Fatimába; Fatima, az ígéret
völgye
Fatima, a Portugáliában lévő világhírű zarándokhely története 1917-ben kezdődött. Ekkor három
pásztorgyermek többször is találkozott a Szent Szűzzel, aki rajtuk keresztül megtérésre, imára
szólította fel az embereket, és fontos üzeneteket küldött. A jelenések hiteles voltát – alapos és
hosszadalmas vizsgálatokat követően – a fatimai püspök 1930. október 13-án 100 ezer zarándok
előtt hirdette ki. Ezt követően Fatima fontos zarándokhellyé vált, s a Fatimai Mária-szobor
tisztelete az egész világon elterjedt.

Fekete erdő és Elzász csodái (2003)
Időtartam: 51 perc (Arany utak)

DVD 930

Ulmnak nemcsak textilipara, főtere - itt áll a világ legmagasabb gótikus székesegyháza -,
városháza híres, de a város talán leginkább arról nevezetes, hogy itt született Albert Einstein. A
Fekete erdő vidékén megnézzük a skanzent Gutach-ban, a világ legnagyobb kakukkos óráját
Schonach-ban. Ellátogatunk Donaueschingenbe is, oda, ahol a Duna ered. Utunk már francia
földön folytatódik, a festői Elzászban. Egy kis németországi kitérő után ellátogatunk a Bodenitóhoz, majd az osztrák Alpok csodálatos tájain utazunk tovább. A Ziller völgye után a Swarowski
gyár és múzeum következik, végül Innsbruck, Tirol fővárosa, ahol megcsodáljuk a Városháza
tornyát, az aranytetős házat, a Hofkirchét és az Ambass-kastélyt is.

Felvidéki körút (2002)
Rend.: Meronka Péter
Időtartam: 28 perc (Arany utak)

DVD 1085

Felvidéki utunk során a régmúltat idéző nevek, az egykor magyar, történelmi helyek, városok, mint
Zólyom vára, ahol Balassi Bálint született, a betléri Andrássy kastély, vagy a késmárki Thököly vár
építészeti remekeit csodálhatjuk meg. Ellátogatunk az alacsony Tátrában fekvő, Dobsinai
Jégbarlangba, ami a földtörténeti középkorban keletkezett és érdekessége, hogy mind a mai
napig képződik benne jég. A magas Tátra csodálatos tájai, kirándulóhelyei közül kiemelten szép a
Csorba- tó és környéke. Ne hagyjuk ki a lanovkázást Tátralomnicon mielőtt folytatnánk a
történelmi múlt felidézését olyan festői városokban, mint Lőcse, Eperjes és Kassa.

Főtér - Vas megyében
Rend.: Csenterics Ágnes, Gábor Péter, Varga Zs. Csaba
Időtartam: 120 perc

DVD 2082

Felelősségünk Magyarország kincseit, csodálatos apró titkait is összegyűjteni és megőrizni az
utókor számára. Ezt a felelősséget vállalta magára a Magyar Televízió. A Főtér c. sorzat készítői
hosszú évek óta nagy lelkesedéssel dolgoznak a gyűjtögetésen és a kincsek bemutatásán azért,
hogy a jövő kincskeresői is meglelhessék a rejtett gyöngyszemeket. A kiadvány hazánk értékeit
megyénként mutatja be. Tizenkilenc település: Bük, Chermelházadamonya, Csákánydoroszló,
Csepreg, Ikervár, Ják, Kercaszomor, Körmend, Kőszeg, Nagyrákos, Őriszentpéter, Pankasz,
Rátót, Sárvár, Simaság, Sitke, Szalafő, Szombathely, Velemér.

A francia riviéra (2002)
Időtartam: 28 perc. (Arany utak)

DVD 1610

A Francia riviéráról a napsütötte tengerpart, pálmafákkal övezett elegáns korzók, luxusszállodák
jutnak az eszünkbe. Joggal, hiszen mindezeket valóban megtaláljuk a különleges klímájú,
színpompás kis városokban. Cannes Filmpalotája, és hajócsodákat ringató kikötője után a
mindössze 2km2 -en elterülő mini államba, Monacoba érkezünk. A tájék a sport kedvelőinek is
szolgál csemegével, hiszen az Európa Grand Canyonjának nevezett Verdon Canyonban kanyargó
folyó a rafting szerelmeseinek közkedvelt terepe. Természetesen nem hagyjuk ki a Monte-Carloi
Kaszinót sem, megcsodáljuk Genova 12 századi katedrálisát, ezután ellátogatunk Grasse-ba, ahol
az 1600-as évek óta készítik a parfűmöket. Ma a világ parfümjeinek 80%-a készül ebben a
városkában.

Görögország és Athén (2003)
Időtartam: 31 perc (Arany utak)

DVD 1611

Görögország az ókori szentélyek, bizánci kolostorok, a napfény, a csodálatos kék tenger országa.
Az európai művelődés bölcsője. Még felsorolni is nehéz lenne az irodalomból, történelemből,
művelődéstörténetből oly jól ismert neveket, helyszíneket. A Meteorák páratlan szépségű
képződményeitől, a még ma is működő kolostoroktól a Thermopülai-szoros érintésével Athénba, a
6 milliós, nyüzsgő nagyvárosba érkezünk. Végigjárjuk az ókori romokat. Ellátogatunk a Plakára –
ez a régi városrész szűk kis utcácskáival, boltjaival tavernáival ma a szórakozás központja.
Megcsodáljuk Pireuszt, Athén hatalmas nemzetközi és belföldi kikötőjét. Görögországi utunknak
ebben a részében az Epidauroszi színház, Nafplion, Mükéné, Korintosz a Delfi jósda és
Thesszaloniki csodálatos kincsei kaptak még helyet.

Hemingway nyomában Michael Palinnel (1999)
Rend.: David F. Turnbull
Időtartam: 200 perc

DVD 2071/1-2

A Monty Python komédiása ezúttal a világhírű írónak, a múlt század egyik legizgalmasabb
egyéniségének, Ernest Hemingwaynek ered a nyomába. Követve szerteágazó életútját körbe a
glóbuszon. A depresszióra és önpusztításra hajlamos, az alkoholnak és a nőknek ellenállni nem
tudó írót azoknak a helyeknek a szellemében mutatja meg Palin, amelyekről a regényeiben írt
egykor, illetve ahol annak idején utazásai során megfordult. Kubába, Spanyolországba, Kenyába
és rengeteg gyönyörű helyre vezet az út, és Michael Palin összehasonlítja a mai, modern világot a
múltbélivel, olyan ritka, archív felvételek segítségével, amelyeken magát Hemingwayt láthatjuk.

Himalája. Michael Palin utazása (2004)
Rend.: John-Paul Davidson
Időtartam: 6x55 perc

DVD 2182/1-3

Michael Palin kétezer mérföldes utazása egy hatalmas, fenséges és misztikus tájon, amely feltárja
hihetetlenül forró majd fagyasztóan hideg arcát. Alig akad még egy ilyen érintetlen hely a világon,
ahol ilyen gazdag a vegetáció: gyönyörű folyók és tavak, esőerdők és teaültetvények kísérik
utunkat; a táj történelme pedig tele van bátorságról szóló emberi történetekkel, úgy mint a Mount
Everest megmászása vagy az itt lakó népek politikai küzdelmei. A túlélés és a lenyűgöző táj
megismerésének érdekében Palin barátságot köt az erdei falvak lakóival, hegymászókkal és
serpákkal, de beszélget a térség prominens képviselőivel is, például a Dalai Lámával.

Hollandia (2002)
Időtartam: 32 perc (Arany utak)

DVD 1060

Hollandiáról a végtelen tulipánmezők, a fapapucsok, az ízletes sajtok és a méltóságteljes
szélmalmok jutnak eszünkbe, de felejthetetlen élményt nyújtanak a gazdag történelmi múlttal
rendelkező városok, a kézzel készített porcelánok, a kis halászfalvak. Utrechet, a csatornákkal
övezett szárazföldi, vasúti és vízi kereskedelmi központot. „Észak Velencéjeként” emlegetett
Amsterdam 165 csatornával büszkélkedhet, mely különös hangulatot kölcsönöz a városnak. A
vendégszerető város főterén lévő Királyi Palota és a Madame Tussaud panoptikum mellett
érdemes Rembrandt szülőházát is meglátogatnunk. A Rajna partján hajókázva takaros
polgárházak sorát tekinthetjük meg.

Írország (2003)
Időtartam: 54 perc (Arany utak)

DVD 932

Dublinban gyönyörűek a György-korabeli régi házak, impozáns a Trinity College és a katedrális,
bár az ír fővárosról a legtöbb embernek mégis a kocsmák jutnak eszébe, meg persze a híres
Guiness sör. Észak-Írország fővárosában, Belfastban, a szép városházán, a ferde tornyon és a
parlament impozáns épületén kívül megnézhetjük a katolikus negyedet is. A gyönyörű zöld sziget
atlanti-óceáni partján találjuk az Óriás lépcsője nevű híres természeti képződményt. ÉszakÍrországban meglátogatjuk még Derry városát, majd immár Írország területén, Sligo-ban állunk
meg. Felkeressük az osztrigájáról híres Galway-t, a Miher-sziklákat, a Bunratty skanzent, Killarney
Nemzeti Parkot is, de amit senkinek sem tanácsos kihagyni, az Midleton, a híres Jameson whisky
hazája.

Jordánia (2008)
Rend.: Visontai Attila
Időtartam: 82 perc (Arany utak)

DVD 2123

Jordánia páratlan kulturális és természeti látnivalókkal rendelkezik, földrajzi fekvéséből adódóan
egyszerre rendelkezik tengerparttal, hegyvidékkel és sivataggal. Ammanban a bizánci művészet
remekeivel találkozhatunk. A Citadellánál az ókori Philadelphia és a bizánci város romjaival
ismerkedhetünk meg, de ellátogatunk a Herkules-templomhoz és a római amfiteátrumhoz is. A
Holt-tenger rendkívül sós vize az úszni nem tudókat is fürdőzésre csábítja. Kerak, a mintegy ezer
éves múltra visszatekintő bevehetetlen erőd után a mozaikok városát, Madabát látogatjuk meg,
majd, Petrának rózsaszín szikláiba vájt építményei következnek. Pihenésképpen a Vörös-tenger
partján fekvő Aqabába látogatunk, majd a Wadi Rumnál csodálhatjuk meg a naplementét.

Kanári-szigetek (2004)
Rend.: Visontai Attila
Időtartam: 71 perc (Arany utak)

DVD 2124

Spanyolország legdélebbi tartománya, a Kanári- szigetek a strandolási lehetőségen kívül rengeteg
természeti és kulturális látnivalót is kínál. A film bemutatja a hét nagyobb és több kisebb
vulkanikus szigetből álló terület meglepően változatos tájait, ahol a hegyek, kanyonok, sivatagok,
trópusi erdők a szigeteken jelen lévő többféle éghajlatnak megfelelően váltakoznak.

Képmesék Szombathelyről (2005)
Időtartam: 32 perc
Tart.: Városmesék; Szombatra való; A mi helyünk

DVD 117

Az ókori Savaria, a későbbi Steinamanger - a mai Szombathely: "az ország kulcsa és kapuja", a
"Nyugat királynője". Egy város, ahol mindig nyitott kapura leltek az új eszmék, és a jövőbelátó
gondolatok. A története pedig egyre vastagabb és gazdagabb lett: lapjain éppúgy ott vannak a
régiek kőbe vésett nyomai, miként a legnagyobbak bronzba öntött vonásai, és a későbbiek
legendás tettei. Hangok, emlékek, fények és gondolatok. De ez a város nemcsak szombatra való
hely. A város múltja, jelene és talán jövője is megelevenedik a Szombathelyi Televízió legújabb
képsorain. Mesék a városról, a szombati forgatagokról és a mindennapokról.

Kerekek és lépések 1. Dunától a Tiszáig (1991)
DVD 978
Rend.: Gyenes Károly
Időtartam: 210 perc
Tart.: Indulás a Sárközbe; Sárköz és Bátaszék; Dunamellék; Dél-Alföldi
szőlővidék; A Kiskunságban; Tiszán innen, Tiszán túl
A fél országot bemutató első két sorozat – Másfélmillió lépés Magyarországon (1979), …és még
egymillió lépés (1986) – sikere után az alkotók elhatározták, hogy egy kerékpáros és egy gyalogos
útvonal végigjárásával „bezárják a kört”, visszatérnek a Kéktúra kiinduló pontjára, a Nagy-Milicre.

Kerekek és lépések 2. A Tiszántúl déli tájain (1990-1991)
DVD 1485
Rend.: Gyenes Károly
Időtartam: 175 perc
Tart.: Vásárhely és környéke; Viharsarok: Csöndes esőben; A dél-keleti
végeken; A Körösök vidékén; A Sárrét emlékei

Kerekek és lépések 3. Puszták, lápok, kistemplomok (1990-1991) DVD 2089
Rend.: Gyenes Károly
Időtartam: 175 perc
Tart.: Egy nap a Hortobágyon; Hajdúk és tirpákok; A Nyírség homokján;
Buckák, lápok, csatornák; Kistemplomok a Szamosháton

Kerekek és lépések 4. Szatmár, Bereg, Rétköz (1990-1991)
DVD 2090
Rend.: Gyenes Károly
Időtartam: 175 perc
Tart.: A szatmári síkságon; A szatmári Tiszaháton; A beregi Tiszaháton;
Naménytől Lónyáig a Beregben; A két Tisza között

Kerekek és lépések 5. ... és lépések (1990-1991)
DVD 2091
Rend.: Gyenes Károly
Időtartam: 175 perc
Tart.: A Bodrogközben; Sárospatak: érkezés és indulás; A Rákócziak földjén;
A nyugati Zemplénben; Bezártuk a kört

Kína (2008)
Rend.: Visontai Attila
Időtartam: 83 perc (Arany utak)

DVD 2125

Kína, a Föld harmadik legnagyobb és egyben legnépesebb országa, de nem csak egy
kontinensnyi ország, hanem egy teljesen külön világ is. Utunkat Pekingben kezdjük, ahol
megtekintjük a Ming dinasztia alatt épült, pavilonokkal, csarnokokkal teli Tiltott várost, a
Tienamnen teret, és a Nyári palotát. Ezután a Kínai nagy falat ismerhetjük meg, majd a selyemút
kiindulópontjáról, Xian városáról és a közelében fekvő, agyaghadseregről tudhatunk meg
érdekességeket. Ellátogatunk egy panda központba, majd a világ tetején, a leghatalmasabb
kiterjedés- fennsíkon, Tibetben barangolunk. Kunmingban részt veszünk egy teaszertartáson,
majd Sanghait, a Huangpu folyó által kettészelt város modern városrészeit járjuk be.

Korzika (2006)
Szerk.: Meronka Péter
Időtartam: 115 perc

DVD 1612

A gazdag növényzetével, számtalan tavával, folyóival és patakjaival méltán érdemelte ki Korzika a
zöld sziget nevet. Portoban elbűvöl minket a színek varázsa, az élénk kék tenger, a vöröses
sziklák és a zöld mediterrán növényzet együttese. A több mint ötven 2000 méternél magasabb
hegycsúcs, sebesen száguldó pisztrángos patakok mellett megtalálható itt az apró öblökkel tagolt
csodás tengerpart. Ajaccio – Korzika fővárosa, s egyben Napóleon szülővárosa – lépten-nyomon
nagy szülöttének állított emlékeivel futunk össze. Bonifacio környékén dél-tengereket idéző,
türkizkék vizű álomstrandokon heverészünk.

Kréta és Santorini (2001)
Időtartam: 52 perc (Arany utak)

DVD 1613

A Földközi-tenger legdélebben fekvő szigete felejthetetlen pihenésre csábítja az odalátogatókat. A
kopár hegyoldalak, olajligetek, festői öblök és a homokos tengerpart festői látványa mellett a sziget
a kultúrára vágyóknak is bőven szolgál lehetőségekkel. Knossosban láthatóak a bámulatos
minószi kultúra feltárt emlékei. Rethimno és Hania Bizánc és a törökök uralma között velencei
fennhatóság alatt állt. Ennek a kornak a hangulata érződik a kikötőkön és a városok hangulatos
épületein. Gortys romjai a római időkből maradtak fenn, a város akkoriban Kréta fővárosa volt. A
szigeten található a diktioni barlang, ami a legenda szerint Zeusz szülőhelye.

Lengyelország (2006)
Szerk: Meronka Péter
Időtartam: 38 perc (Arany utak)

DVD 1073

Utunk a leglátogatottabb lengyel várossal, Krakkóval kezdődik. A tudományok és a fiatalok városa
olyan épületekkel büszkélkedhet mint a Királyi palota, a Posztócsarnok vagy az 1373-ban alapított
Jagello Egyetem. A XIV. században alapított Varsó 1611 óta Lengyelország fővárosa. A II.
Világháború előtt Európa leggyönyörűbb városai közé tartozott, de a háború nagy pusztítást
végzett itt. Gdanskban megcsodáljuk Neptun szobrát, aki szigonyával őrzi a város nyugalmát. Itt
jártunkkor megnézzük Európa legnagyobb téglából épült templomát, a Mária templomot, mely
egyben az egyik legnagyobb gótikus téglaépítmény.

Magyar Zarándokút : az út, amelynek lelke van (2013)
Rend.: Vörös Tamás
Időtartam:58 perc

DVD 4565

Ez a dokumentumfilm a Magyar Zarándokút állomásait, valamint az út szellemiségét és lelkiségét
mutatja be. Végigkalauzol azokon a csodálatos hazai tájakon, természeti szépségeken, amelyeket
a zarándokút érint. A film készítésének célja, hogy az utat minél többen ismerjék meg, és akiket
megérint, azok induljanak is el rajta. A film egy szubjektív, a zarándokút iránt elfogult és
elkötelezett személy lelkén keresztül próbálja bemutatni azokat az eseményeket, hangulatokat,
helyszíneket és embereket, amelyekkel és akikkel a zarándokok találkozhatnak, ha végigmennek
az úton. Ezen túl hasznos információkkal szolgál mind a fizikai út megtételéhez, mind a lelki
élmények átéléséhez, a történelmi események és az ezekhez kapcsolódó legendák
megismeréséhez.

Magyarország nemzeti parkjai. "...Dunán innen..." (2000)
DVD 982
Rend.: Sáfrány József, Kollányi Ágoston
Közreműködik: Szakácsi Sándor, Selmeczi Roland. Időtartam: 125 perc
Tart.: Az Aggteleki Nemzeti Park; A Bükki Nemzeti Park; A Hortobágyi
Nemzeti Park; A Körös-Maros Nemzeti Park; A Kiskunsági Nemzeti Park

Magyarország nemzeti parkjai. "...Dunán túl" (2000)
DVD 1069
Rend.: Sáfrány József, Tóth Zsolt Marcell
Közreműködik: Szakácsi Sándor, Selmeczi Roland. Időtartam: 125 perc
Tart.: A Fertő-Hanság Nemzeti Park; A Balaton-felvidéki Nemzeti Park; Az
Őrségi Nemzeti Park; A Duna-Dráva Nemzeti Park; A Duna-Ipoly Nemzeti
Park

Mária-jelenések (2000)
Rend.: Nicole Faucher [et al.
Időtartam: 55 perc (Keresztény Filmtár sorozat; 6.)

DVD 3858

Már az ókeresztény hívek is kiemelkedő tiszteletben részesítették Jézus édesanyját, s azóta is
sokan fordulnak hozzá imáikkal. Számunkra, magyarok számára különösen fontos ő, hiszen Szent
István hazánkat Mária gondviselésébe ajánlotta. A XIX. század közepétől Mária több országban
megjelent a hívek előtt, s az emberiség számára fontos üzeneteket és tanításokat adott át. Ebben
a dokumentumfilmben két fontos Mária-jelenés helyszínéről láthatunk különleges riportokat és
megemlékezéseket: ezek a horvátországi Medjugorje és a venezuelai Betánia.

Máriapócs (2005)
Időtartam: 40 perc (Csodás kegyhelyek 2.)

DVD 1546

Máriapócsot az ottani bazilikában lévő Szűz Mária-kegykép többszöri könnyezése tette ismertté. A
csoda 1696-ban kezdődött. Az első könnyezés idején a plébános egy haldokló gyermeket emelt a
képhez, aki megérintette azt, majd meggyógyult. A kép másodszor 1905-ben könnyezett, csaknem
egy teljes hónapon át. A könnyezés tényét egyházi és világi vegyes bizottság ellenőrizte, s
megállapította e jelenség valódiságát. 1991. augusztus 18-án II. János Pál pápa is elzarándokolt
Máriapócsra. Az egész keresztény világnak közvetített pápai mise messze elvitte a búcsújáróhely
hírét. 2005-ben Máriapócs megkapta a „Nemzet Szentélye” címet.

Másfélmillió lépés Magyarországon 1. Az északi hegyek útjain (1979)
DVD 1491
Rend.: Rockenbauer Pál
Időtartam: 167 perc
Tart.: Zempléni hegyek között; A Hernádtól a Sajóig; Keresztül a Bükkön; A
Mátra gerincén

Másfélmillió lépés Magyarországon 2. A főváros közelében (1979)
DVD 1492
Rend.: Rockenbauer Pál
Időtartam: 194 perc
Tart.: Cserháti tájakon; Barangolás a Börzsönyben; A Pilisi Parkerdőben;
Gerecse, a vörös márvány hazája; A Vértes erdeiben

Másfélmillió lépés Magyarországon 3. A Bakonytól az Alpokaljáig (1979)
DVD 1493
Rend.: Rockenbauer Pál
Időtartam: 183 perc
Tart.: Bodajktól Zircig a Bakonyban; Zirctől Nagyvázsonyig; A Balatonfelvidéken; Sümegtől az Alpokaljáig; Ősz az Alpokalján

Mátraverebély–Szentkút (2005)
Rend.: Horváth Tamás
Időtartam: 29 + 27 perc (Csodás kegyhelye; 1.)
Tart.: Kisboldogasszony napi búcsú Mátraverebély-Szentkúton;
Mátraverebély-Szentkút a csodás kegyhely

DVD 1545

A hagyomány szerint a szentkúti forrás vizét Szent László király lovának pata-nyoma fakasztotta.
Számos csodás gyógyulást tulajdonítottak e forrás vizének az 1100-as évektől kezdődően, amikor
a Szent Szűz megjelent karján a kis Jézussal, és meggyógyított egy néma pásztorfiút. A Vatikán a
XIII. századtól tud erről a helyről. 1700-ban XI. Kelemen pápa kivizsgáltatott néhány Szentkúton
történt csodás gyógyulást. 2006-ban a Nagyboldogasszony-búcsún Erdő Péter bíboros, prímás
ünnepélyesen kihirdette Mátraverebély-Szentkút Nemzeti Kegyhellyé válását.

Medjugorje (2006)
Rend.: Dea Boic
Időtartam: 55+40 perc (Csodás kegyhelyek; 5.)

DVD 3462

1981. június 24-én különös esemény történt a keresztény és mohamedán világ találkozása mentén fekvő
kis hercegovinai falucskában, Medjugorjéban. Összesen nyolc helyi gyermek látta a Szűzanyát, de
ketten közülük csak az első jelenés alkalmával. A többi hat látnok naponta találkozott, vagy még ma is
találkozik a Szent Szűzzel. Szűz Mária négy fontos üzenetet tudatott: a béke, a megtérés, az imádság és
a böjt fontosságát. A Szent Szűz a „Béke Királynőjének” nevezte magát, s immár csaknem két évtizede
nap mint nap eljön, tanít, s üzeneteit havonta szétküldik szerte a világba. Az események a mai napig
hatalmas tömegeket vonzanak Medjugorjéba. Bár az itt található keresztút igen megerőltető, az utat
borító kövek éleit az elmúlt 30 év alatt lekoptatta a nehézségeket is vállaló zarándokok – gyakran cipő
nélküli – lábnyoma…

Michel Palin: Új Európa (2007)
Rend.: John-Paul Davidson, Roger Mills
Időtartam: 110+110+165 perc

DVD 1368/1-3

Palin az újjászületett Európa keleti felét járja végig, a kontinens olyan országait keresve fel,
melyek számtalan meglepetést és elfeledett szépséget tartogatnak az utazónak. Az utazás az
Alpokban, a szlovén-olasz határvidéken indul, ott, ahol az egykori Vasfüggöny húzódott.
Keresztülutazik a Balkánon, a Fekete-tenger vidékén és meglátogatja a Balti államokat is, melyek
bár a közelmúltban váltak önállóvá, gazdag történelmi múltra tekintenek vissza. Magyarországon
egy budapesti látogatás után továbbutazva széttekint a Hortobágyon, majd megismerkedik a
királyok borával. Bulgáriában csatlakozik a misztikus Fehér Testvériség szekta összejöveteléhez.

A Mount Everest meghódítása (1953)
Rend.: George Lowe
Időtartam: 75 perc

DVD 629

A veszély, az ismeretlen és a felfedezés varázsa mindig is vonzotta az emberiséget, ám kevesen
akadnak, akik olyan helyekre merészkednének, mint az egekbe nyúló havas csúcsok zordon
világa. 1953-ban Edmund Hillary megszervezte gigászi expedicióját, amelynek végcélja az a hely
volt, amelyen ember azelőtt még soha nem járt. A Himalája legmagasabb csúcsa, a tenger szintje
fölé 8848 méterrel magasodó Csomolungma, vagy ahogy a nyugati világban ismerik, a Mount
Everest. A lélegzetelállító tájakon, vad viharokban, Isten háta mögötti szurdokban felvett anyagok
méltó emléket állítanak Hillary és segítője, Tenzing Norgay sherpa történelmi jelentőségű tettének
és páratlan megpróbáltatásainak.

Nagy svájci körút (2005)
Időtartam: 37 perc (Arany utak)

DVD 869

Luzernben az óváros házainak gyönyörű festett homlokzatai között sétálhatunk, és láthatjukk a
barokk jezsuita templomot meg az 1333-ban épült híres Kápolna-hidat. Különleges látványosság a
gleccserkert és a tükörlabirintus. A következő állomás Bern, ahol megcsodálhatjuk többek között a
híres óratornyot és a későgót stílusban épült templomot. Egy rövid kitérő után a Francia-Alpokba,
a következő svájci város Sion, a vízivárral, majd Montreux a Freddy Mercury-szoborral. Lausanneban megtekinthetjük az olimpiai múzeumot, ezután pedig Genfbe visz utunk. A város jelképévé
vált óriás vízsugár, a Jet d'Eau után következik a Szent Péter katedrálist, és a Brunswick
mauzóleumot. A csodálatos Gotthard-hágó, Locarno, Lugano és Melide-ben a Swiss Miniature
útbaejtésével érkezünk Bolzanoba, "ötzi" a híres ősember hazájába.

Németország (2004)
Szerk.: Meronka Péter
Időatrtam: 45 perc (Arany utak)

DVD 1063

Berlin és Potsdam pazar kastélyai és a körülöttük elterülő parkok 1990 óta a Világörökség részét
képezik. Olyan építészeti remekeket keresünk fel, mint II. Frigyes, versailles-i mintára építtetett
’Sans souci’ nevű kastélya Potsdamban, Erfurt 742-ben épült székesegyháza, vagy például
Eisenachban Wartburg vára, amit többek között Luther Márton Újszövetség fordítói tevékenysége
tett híressé. Utunkat a berlini falnál kezdjük, majd megpróbálunk képet kapni a 3,5 milliós
nagyvárost ért változásokról. Olyan új építésű szerkezeteket, épületeket is meglátogatunk, mint
például Berlinben Európa leggyorsabb liftje, a Sony európai központja, vagy a lipcsei
Főpályaudvar, ami Európában az egyik legnagyobb vasútállomás.

Olaszország: Róma, Nápoly, San Marino
Időtartam: 36 perc (Arany utak)

DVD 1614

Utunkat a 4. században alapított semleges városállamban, San Marinoban kezdjük, innen
érkezünk Rómába, a világhódító császárok, pompás arénák, épületek örök városába. A Vatikán és
a Vatikáni Múzeum kincseinek megtekintése után dél felé indulunk tovább. Nápolyból a Vezúv
lábánál fekvő „kísértetvárosba”, Pompeibe látogatunk. Sorrento színkavalkádjában pihenünk meg,
majd áthajózunk a csodálatos Capri szigetére. Montecassino eredetileg 529-ben épült temploma
és az orvietoi dóm megtekintése után a „reneszánsz bölcsőjé”-nek nevezett Firenzébe érkezünk,
ahol többek között ellátogatunk a méltán világhírű Uffizi képtárba és nem hagyjuk ki az 1345-ben
épült Aranyművesek hídját sem.

Párizs gazdagon (2002)
Időtartam: 46 perc (Arany utak)

DVD 870

Úton a francia fővárosba először az Ill follyó partján, Strasbourgban állunk meg, hogy megnézzük
a gyönyörű favázas házakat és a katedrálist. Ezután még egy lenyűgöző katedrális következik
Reimsben, majd irány a híres Versailles, a napkirály egykori palotája. Az elképesztő pompa és
ragyogás, és a csodálatos park után, még mielőtt Párizsba érnénk, kitérőt teszünk Eurodisney-be.
Aztán végre megérkezünk Párizsba. A legfőbb nevezetességek, amiket láthatunk:. Sacre Coeur,
Montmarte, Palais Poyale, Louvre, Citée, Notre Dame, Diadalív, Champs Elysées, Eiffel-torony,
Invalidusok dómja, Rodin-múzeum, Luxembourg-kert, Bastille-tér, Pompidou-központ, Hôtel de
Ville, Moulin Rouge, Szabadság-szobor a Szajna partján.

Prága és Karlovy Vary (2003)
Időtartam: 22 perc (Arany utak)

DVD 935

A műemlékekben igen gazdag főváros, Prága nem az egyetlen hely Csehországban, ahol jelentős
értékekre bukkanhatunk. Számos hely van még az országban, amely a világörökség része. Ezek
közül először a Lichtenstein család neogótikus stílusban épült kastélyát látogatjuk meg
Lednicében. Ezután Olomouc következik. A sajtjáról híres város gótikus főterén megcsodáljuk a
barokk Szentháromság szobrot s egyúttal a Szent Vencel székesegyházat. Innen a lytomy¹l-i
kastélyba megyünk. Hradec Králové, Kuks és a Prachovi sziklák után úti célunk Prága. Aki a cseh
fővárosban jár, annak szinte kötelező a Károly-híd, a Lőportorony, a Szent Vitus-székesegyház, az
Óváros-tér, a Vár, a Vencel-tér. Ezután Hlubová és Èe¹ký Krumlov várai következnek, majd Èeské
Budjovice történelmi belvárosában gyönyörködünk az árkádos polgárházakban.

Rába, az ezerarcú folyó (2006)
Készítették: Prikazovits Ferenc, Velencei Pál, Szőllősy István
Időtartam: 28 perc

DVD 58

A Rába kb. 140 kilométer hosszú Vas megyei szakaszát követi végig madártávlatból a film. A folyó
Alsószölnöknél lépi át Vas megye határát, és a nicki duzzaszónál hagyja el. Folyásiránnyal
szemben Nicktől kezdve vezeti végig a nézőt a Rábán.

Salzburg és Chiemsee (2006)
Rend.: Meronka Péter
Időtartam: 30 perc (Arany utak)

DVD 871

Ausztra nyugati részén, a német határhoz közel fekszik a sós tavak vidéke, Salzkammergut. Ide
vezető utunk során először Mariazellben, a híres búcsújáróhelyen állunk meg. Karintián áthaladva
első állomásunk Halstadt. Ezután Gmundenben meghallgatjuk a városháza harangjátékát, majd
tovább utazunk a híres fürdőhelyre Bad Ischl-be. Már Bajorországban járunk, annak is legnagyobb
tavánál, a Chimsee-nél. A tóban lévő két sziget a Fraueninsel és Herreninsel közül az utóbbin
töltünk több időt, mert itt építette meg II. Lajos király kastélyát, amely a Versailles-i palota tökéletes
mása. Bertesgaden, a "sasfészek", és Königsee után Obersdorf következik. Végül visszatérünk
Ausztriába, hogy meglátogassuk a vidék legfőbb városát Salzburgot.

Sarkig tárt világ. Michael Palin utazása (2004)
Rend.: Roger Mills, Clem Vallance
Időtartam: 400 perc

DVD 546/1-3

Michael Palin izgalmas feladatot tűzött ki maga elé, mikor elindult öt hónapos, 23.000 mérföldes
túrájára, hogy átutazza a Földet az Északi-sarktól a Déliig. A hosszú és viszontagságos út során
természetesen volt része mindenben: került hóviharba, készített interjút a Télapóval, megjárta a
csernobili szellemvárosokat, a mediterrán világot és Afrika legsötétebb bugyrait; testközelből
megismerte a Szudánban uralkodó nyomorúságos állapotokat. Oroszországban kis híján az
Ortodox Egyház tagja lett, a Zambezi-folyótól pedig megrepedt bordákkal távozott - a változatos
kalandokkal teli utazás során életre szóló tapasztalatokat szerzett.

Skandináv körút (1998)
Időtartam: 46 perc (Arany utak)

DVD 897

Koppenhágában a Gefion-szökőkút, a Gruntrig-templom, a Regensen épülettömb, a Kerek torony
és az Amalienborg palota előtti őrségváltás megtekintése után a következő állomásunk
Helsingőrben a híres Kronborg vára, ahol Hamlet, a dán királyfi szenvedett. Svéd földön,
Jönköping városát látogatjuk meg először. Stockholmban az új városházán, az óvároson, a
Lovagok templomán, a királyi palotán, a Akadémia épületén, a Vasa-múzeumon és Gripsholm
várán kívül megcsodáljuk a Millesgardent. Ezután komppal átugrunk Finnországba, és Helsinkiben
meglátogatjuk a híres Sziklatemplomot, a jégtörő hajók kikötőjét, az Uszpenszkij katedrálist, és a
Sibelius-emlékművet, majd Turkut is útba ejtve Norvégiába érkezünk, ahol első megállónk Örebro
városa a Dómmal, és a gyönyörű reneszánsz várkastéllyal. A norvég fővárosban,Oslóban,
természetesen, megnézzük a Viking múzeum hajóit és a Vigeland szoborparkot.

Szicília és Görögország (2005)
Szerk.: Meronka Péter
Időtartam: 57 perc (Arany utak)

DVD 1615

Palermót, a nyüzsgő, kaotikus, élettel teli, szűk sikátorokkal bővelkedő várost a föníciaiak
alapították; fővárossá az arabok tették, majd szépsége a normannok idején tovább nőtt. A keleti és
a nyugati civilizáció találkozásának városában, a lélegzetelállító székesegyház az, ami magával
ragadja a látogatót. Ellátogatunk a szicíliai bortermelő központjába, Marsalába. Holdbéli tájat juttat
eszünkbe Európa legnagyobb és legaktívabb vulkánja, az Etna. Utunk második felében
Görögország olyan városait látogatjuk meg, mint Delfi. Athénban Pallas Athéné, a város
védőszentje kíséri utunkat a számtalan látnivaló során.

Tengervédők klubja 1. A világ legszebb öblei
DVD 385
Időtartam: 92 perc
Tart.: A kanadai Tadoussac-öböl ; A franciaországi Somme-öböl ; A mexicói
Puerto Vallarta-öböl ; A portugáliai Setúbali-öböl
Egy lelkes csapat tagjaként ismerje meg ön is a tengerészek egyszerre zord, veszélyes, mégis
mesés életét, az időszámítás előttig visszanyúló hajózás történetét. Megismerhetjük a környezet
és gazdaság egymásra gyakorolt hatását és megérthetjük, hogy miként játszottak szerepet falvak,
majd városok létrejöttében a tengeri öblök. Turisták és a helyi lakosok szemszögéből ismerhetjük
meg a sokféle történetet és legendát, amelyek ezeket a varázslatos helyeket formálják.
Környezetvédők és tudósok kutatásait vizsgálva felfedezhetjük a helyi élővilágot, az élet ezernyi
arcát.

Thaiföld (2005)
Időtartam: 60 perc

DVD 496

Thaiföldet a látnivalók sokszínűsége, és az emberek kedvessége teszi Délkelet-Ázsia
legelbűvölőbb országává és a nemzetközi turizmus kedvelt célpontjává. Az ősi Sziám derűs, szinte
meseszerű világa fogadja az idelátogatókat: csillogó, színes templomok, kolostorok, óriási
Buddha-szobrok. Bangkok gigantikus metropolisza önmagában is megér egy utazást, de mennyi
minden mást nyújt még az ország: az északi hegyek őserdőitől, az Aranyháromszögben élő hegyi
törzsektől, az elefántfarmoktól kezdve a síkság víztől csillogó, zöldellő rizsföldjein és a Kwai folyó
világhírű hídján át, az úszó piacokig, a csatornák világától a romantikus kis halászfalvakig, a
Phang Nga monumentális tengeri nemzeti parkjáig, a trópusi álomszigetekig, és az örök
napfényben fürdő, hófehér homokú, pálmafasorral szegélyezett strandokig.

Tibetben a lélek (2006)
Rend.: Tolvaly Ferenc
Időtartam: 86 perc

DVD 335

Az út folytatódik… A szerző tibeti zarándokútjának állomásait, tapasztalatait, élményeit mutatja be
ebben a filmben. Santiago de Compostela után a második állomás Tibet, az uticél pedig Kailasza,
a keleti vallások legszentebb hegye. Tolvaly Ferenc öt hetet töltött Tibetben. Időnként olyan
veszélyes helyeken járt, ahová sok, fizikailag vagy mentálisan felkészületlen zarándok a
legnagyobb igyekezete ellenére sem jutott el. Vándorolt ötezer méter fölötti magasságban,
hóborította kietlen pusztaságban, dacolva porral, széllel, az éjszakai hideggel és a nappali
forrósággal, míg végül rátalált valódi céljára, a Csendre, amely visszavezette önmagához , és
választ adott a kérdéseire.

A világ 80 csodája : az emberiség legnagyobb alkotásainak nyomában 1.
(2005)
DVD 4103/1
Rend.: Tim Dunn
Időtartam: 118 perc
Tart.: Perutól Brazíliáig; Mexikótól Amerikáig
Dan Cruickshank 5 hónap alatt 34 országot járt be, hogy a BBC kamerái előtt bemutassa az
emberiség legcsodálatosabb épületeit, művészeti és egyéb alkotásait, amelyek valamilyen módon
meghatározzák az emberi kultúrát. Ez a világ körüli kincsvadászat számos igazi különlegesség
között bemutatja a Parthenon-t, a Machu Pichu-t, Tutankhamon halotti maszkját, egy
szamurájkardot és még egy Volkswagen bogarat is. Olyan távoli tájakon járunk mint a Húsvét
szigetek, Chan Chan sár-városa, az űrkorszakbeli Shanghai vagy Borobodur temploma Jáván.
Miközben felfedjük a kincsek mögött rejlő történeteket, megismerjük az ősi civilizációk hagyatékait,
az emberi törekvések mozgatórugóit, és némi fény derül az élet és halál titkaira is.

A világ 80 csodája : az emberiség legnagyobb alkotásainak nyomában 2.
(2005)
DVD 4103/2
Rend.: Tim Dunn
Időtartam: 118 perc
Tart.: Ausztráliától Kambodzsáig; Japántól Kínáig

A világ 80 csodája : az emberiség legnagyobb alkotásainak nyomában 3.
(2005)
DVD 4103/3
Rend.: Tim Dunn
Időtartam: 118 perc
Tart.: Indiától Srí Lankáig; Üzbegisztántól Szíriáig

A világ 80 csodája : az emberiség legnagyobb alkotásainak nyomában 4.
(2005)
DVD 4103/4
Rend.: Tim Dunn
Időtartam: 118 perc
Tart.: Jordániától Etiópiáig; Malitól Egyiptomig

A világ 80 csodája : az emberiség legnagyobb alkotásainak nyomában 5.
(2005)
DVD 4103/5
Rend.: Tim Dunn
Időtartam: 118 perc
Tart.: Törökországtól Németországig; Boszniától Németországig és haza

