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Kacor király (1978)                                                                              DVD 129 
Rend.: Jankovics Marcell, Horváth Mária, Nagy Lajos 
Közreműködik: Szabó Gyula. Időtartam: 124 perc (Magyar népmesék ; 3.) 
 Tart. még.: A só; A szállást kérő róka; A kismalac meg a farkasok; A kis 
gömböc; Róka koma; A macskacicó; Eb, aki a kanalát meg nem eszi; Zöld 
Péter; Méhek a vonaton; Az égig érő paszuly; A kicsi dió; A szegény csizmadia 
és a szélkirály 
 
 

 

 
Kacsamesék. Az elveszett lámpa kincse (1990)                               DVD 957 
Rend.: Bob Hathcock 
Időtartam: 71 perc 
 
Dagobert McCsip soha nem elégedett vagyona mennyiségével, ezért unokaöccseivel – Nikivel, 
Tikivel és Vikivel – valamint Webby-vel és Kvák kapitánnyal együtt útra kel a távoli Egyiptomba, 
hogy megkeresse a hírhedt Ali Baba évszázadok óta elveszettnek hitt zsákmányának rejtekhelyét. 
Egy ősi piramisban rá is bukkannak a lopott holmira, köztük egy csodalámpára is, benne az 
elmaradhatatlan szellemmel! A három pajkos unokaöcs természetesen azonnal összehaverkodik a 
lámpa szellemével és szokás szerint ismét csak jobbnál jobb tréfákra használják új 
szerzeményüket. Miközben hazafelé tartanak Hápbörgbe, nyomukba szegődik egy hataloméhes 
gonosz varázsló, ők is a csodalámpát szeretnék megkaparintani. 
 
Karácsonyi ajándék (2002)                                                                  DVD 785 
Rend.: Hideaki Ohba, Masami Hata, Harumi Tamano 
Időtartam: 60 perc (Hello Kitty és barátai) 
   Tart. még: A Mikulás elveszett kalapja; Santa és a rénszarvas 

 

 
Karácsonyi ének (2009)                                                                      DVD 3093 
Rend.: Robert Zemeckis 
Időtartam: 92 perc 
 
Ebenezer Scrooge a tőle jól megszokott gonosz, kicsinyes és zsugori módon kezdi a karácsonyt: 
gorombán lehordja hűséges alkalmazottját és jóravaló eleven unokaöccsét. De jönnek a múltbéli, a 
jelenlegi és az eljövendő karácsonyok szellemei, és magukkal ragadják, hogy megmutassák neki, 
amit addig sosem akart észrevenni. Segítségükkel rá jön, hogy meg kell változnia, de az sem 
könnyű éppen. Sok-sok gonoszságot kell jóvá tennie, ha tényleg szakítani akar a régi önmagával.  
 



 

 
Karácsonyi manók  (1994)                                                                 DVD 2338 
Rend.: Chris Bartleman 
Időtartam: 60 perc (Varázslatos mesék) 
 
Messze földön egy szegény suszter - akit Hansnak hívnak – már az utolsó cipőre való 
bőrdarabkáját varrja. Szerencséjére négy kis manó éppen valami jótettre készül, hogy végre teljes 
jogú manóknak nevezzék ki őket. Amíg Hans alszik, egy gyönyörű pár cipőt készítenek. A suszter 
másnap el is adja a királylánynak, akinek nagyon megtetszik a munkája. Rögtön ki is nevezi udvari 
cipészének. Hans azonban véletlenül a négy kis manót, és megtudja azt is, hogy mivel felfedezte 
őket, már nem tudnak segíteni. De akkor hogyan tudja teljesíteni a király kívánságait?  
 

 

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

 

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

 

 
A kék elefánt (2008)                                                                            DVD 2656 
Rend.: Kompin Kemgumnird 
Időtartam: 86 perc 
 
Khan, a kiselefánt különleges kalandra indul, melynek során megtanulja, hogy mik az igazán fontos 
dolgok az életben: a barátság, a szeretet és a bátorság. 
 

 

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



 

 
Kettő van belőle: kéz, fül és láb! (2000)                                           DVD 1094 
Rend.: Kevin Clash 
Időtartam: 50 perc (Szezám utca 123) 
 
Figyelem! Lábaink, kezeink és ujjaink egy percig sem pihenhetnek! Nudli úr, Rosita, Kis mackó és 
mindenki kedvenc aranyhala, Dorothy segítségével Elmo megismeri testrészeit, ahogy fél lábon 
ugrál, füleit legyezi és ujjaival bábozik. Elmo és barátainak történetein át minden óvodás korú 
gyerek játszva tanulhat testének titkairól, miközben észrevétlenül is felfedezéseket tesznek az őket 
körülvevő világ rejtelmeibe. 
 
 

 

 
Ki lesz a sztár? (2007)                                                                         DVD 2845 
Rend.: Karen Hyden 
Időtartam: 64 perc (Eperke és barátai; 22.) 
   Tart.: Irány a filmváros!; Csapó … ééés felvétel! 
 
Eperke gyerekkori barátja, Citromcsillag, nagyon felkapott híresség lett Epreskert Filmvárosában. 
Sajnos kicsit beképzeltté és önteltté vált, ami akár a karrierje rovására is mehet. Most Eperkén 
múlik, hogy segítsen neki felismerni, milyen önző és tapintatlan lett az utóbbi időben.  Epreskert 
egyik kis mozija bezárni kényszerül, ám Eperkének támad egy ötlete, ami segíthet: barátaival filmet 
készítenek, így csalogatják vissza az embereket 

 

 
Kilenc kutya karácsonya (2001)                                                          DVD 433 
Rend.: Michael Hack 
Időtartam: 56 perc 
 
Az Északi-sark manói már megtömték a Mikulás puttonyát, mindjárt itt a karácsony, és már 
mindenki az eget kémleli, de hol késik a csodás szán és a repülő rénszarvasok? Sajnos a 
rénszarvasok idén megfáztak a hideg északi télben, és nem tudják repíteni a szánt. Ezért a 
főmanó kilenc kedves kóbor kutyussal próbálja meg pótolni a szarvasokat, ám a négylábúaknak 
még repülés-órákat is kell venniük. Indulás előtt azonban egy bajkeverő fogságba ejti a 
szeretnivaló ebeket és veszélybe kerül a szarvas-pótló akció. A kutyáknak most ki is kell 
szabadulniuk és még időben vissza kell jutniuk az Északi-sarkra hiszen az ajándékok nem 
késlekedhetnek.  

 

 
A kincses bolygó (2002)                                                                      DVD 346 
Rend.: Ron Clements 
Időtartam: 91 perc (Walt Disney klasszikus) 
 
Jim Hawkins átlagos kamaszfiú: kalandra, szabadságra és izgalomra vágyik. Szuperszonikus 
szolárszörfjén bebarangolja a tiltott bolygókat és a zajos űrkikötőket, miközben messzire vágyik 
anyja űrhajós-kocsmájától. Váratlanul vad kalózok érkeznek, akik Billy Bonest és elrejtett kincsét 
keresik. Jim megtalálja a kincses bolygó térképét, és egy habókos tudós, Doppler professzor 
társaságában nekivág a végtelen űrnek: igazi kincsvadász-expedícióra indul! Űrvitorlásuk 
legénysége azonban gonosz tervet forral. Jimék a kapitány és néhány hű embere társaságában 
még idejében elmenekülnek a lázadók ell, de tudják: Hosszú John Silver és retteget kalózai addig 
nem tágítanak a nyomukból, míg meg nem szerzik a kincses térképet. 

 

 
A királykisasszony cipője (1980)                                                        DVD 105 
Rend.: Jankovich Marcell 
Időtartam: 143 perc (Magyar népmesék) 
 Tart. még: A bugyuta ember; A béka, a kolbász és az egér; A medve és a macska; A szegény 
ember kilenc tyúkja és kakasa; Pelikánmadár; A gazdag ember három fia; A hólyag, a szalmaszál 
és a tüzes üszök; A király kenyere; A katona szerencséje; Koplaló Mátyás; A banya; A prücsök; A 
kőleves; A halhatatlanságra vágyó királyfi;  Pityke és a kökény; Tancika Marcika; Péter és Pál; 
Hamupipőke; Tréfás kakas; A király, aki nem akarja férjhez adni a leányát  
 
 



 

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

 

 
A kis hableány (2005)                                                                          DVD 950 
Rend.: Jorgen Lerdam 
Időtartam: 104 perc (Hans Christian Andersen a nagy mesemondó) 
   Tart. még: A fülemüle, A tűzszeszám; A szerelmesek; Az öreg utcai lámpás 
 
Hans Christian Andersen a leghíresebb meseírók közé tartozik, csodás történetein generációk 
nőttek fel. Andersen 30 éves korában kezdett bele a mesék írásába, és 27 év alatt 156 mesét 
vetett papírra. 

 

 
A kis hableány. A kezdet kezdete (2008)                                                    DVD 1581 
Rend.: Peggy Holmes 
Időtartam: 75 perc 
 
Hosszú-hosszú évekkel azelőtt, hogy Ariel találkozott a herceggel, és kisétált vele a partra, a víz 
alatti királyságban be volt tiltva a zene. Ariel viszont nem tud élni a dallamok nélkül: így aztán 
választania kell a szenvedély és a családi kötelesség között. Barátai és hat bohókás nővére 
segítségével remélhetőleg sikerül visszacsenpésznie a muzsikát az óceán fenekére. A történet régi 
kedves szereplői visszatérnek, és csatlakozik hozzájuk néhány új barát. 
 

 

 
A kis jegesmedve Pihe és a kis tigris (2002)                                      DVD 435 
Rend.: Thilo Graf Rothkirch 
Időtartam: 77 perc 
 
Pihe ismét úton van, és még több izgalmas történetet mesél nekünk! A kis jegesmedve ezúttal 
olyan messzi, különleges helyekre látogat, mint a kikötőváros, a tigrisek erdeje vagy a szépséges 
kis sziget. Persze most sem maradhatnak el az új barátok: itt van Nemo, a tengerjáró cica, Theo, a 
tigris és A kis jegesmedve legelső nagy kalandjából már jól ismert kedves pajtások. Tarts te is a 
csapattal, és látogass el a tigrisek erdejébe! 
 

 

 
A kis jegesmedve Pihe és a repülés (2003)                                       DVD 434 
Rend.: Thilo Graf Rothkirch 
Időtartam: 80 perc 
 
A kis jegesmedve orvvadászok csapdáitól menti meg pajtásait, és hosszú utazásán új barátot is 
talál, megismerkedik egy kedves barnamedve-lánnyal. Ám ami-kor a fárasztó út után végre hazaér, 
szomorúan látja, hogy szülei megbetegedtek. De semmi vész, mert a macilány ismeri a 
gyógyszert: illatos mézet kell hozniuk az erdôbôl! A két barát ezért elhagyja a jégvilágot, hogy 
elhozza a finom, gyógyító mézet Pihe szüleinek. A jegesmaciszülôk meggyógyulnak, de Pihéékre 
még egy komoly feladat vár: Yurit, a lundát kell megtanítaniuk repülni, hogy a mókás madár igazi 
otthonába, a levegôbe emelkedjen. 
 



 

 
Kis királylány 1. Nem emlékszem (2005)                                       DVD 1459 
Rend.: Edward Foster 
Időtartam: 55 perc 
   Tart. még: A fogamat akrom; Nem kell segítség; Nem akarok lefeküdni; Nem tudom 
mi legyek 
 
A királyi pár egyetlen gyerekeként a Kis Királylány szabadon járhat a kastélyban és környékén 
házikedvenceivel. Kalandjai közepette a kastély összes lakója készen áll, hogy segítségére legyen  
a néha önfejű, ám mégis szeretetreméltó királylánnyal. A Kis Királylány kölcsönkéri a Kancellár 
medálját és a Tábornok medveszőr sapkáját, és mivel tudja, mennyire értékes dolgokról van szó, 
mindkettejüknek megígéri, hogy rettenetesen vigyáz rájuk. Amikor véletlenül mégis elveszti a 
tárgyakat, más választása nem marad, mint hogy egyedül tegye jóvá hibáját. 

 

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

 

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

 

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

 

 
Kis Piros Traktor 4. A rejtekhely (2003)                                           DVD 1829 
Időtartam: 50 perc 
   Tart. még.: A nagy tüsszentés; Mr. Nagy; A nyomozók; A tető 
 
Kis Piros Traktor, ülésén Stannel, vígan érkezik a szélmalomhoz. Stumpyt keresik, aki azonban a 
kuckójában lustálkodik ahelyett, hogy dolgozna. A gyerekek a kuckó láttán elhatározzák, hogy ők is 
építenek maguknak egy rejtekhelyet, amihez Stan és traktorja segítségét kérik. Sehogyan sem 
találják azonban a megfelelő helyet: az egyik túl tágas, a másik túl napos, a harmadik meg túl 
árnyékos… Végül rátalálnak a legfantasztikusabb búvóhelyre, ám a kirándulók miatt zsörtölődő Mr. 
Jones nem nézi jó szemmel, hogy választásuk épp az ő földjén lévő csalitra esett. 
 



 

 
Kis Piros Traktor 5. A sárkány (2003)                                               DVD 1846 
Időtartam: 50 perc 
   Tart. még.: Téli fények; A kutya; Víz, víz; A buli 
 
Ryan és Amy a jelmezes felvonulásra készülnek, és az az ötletük támad, hogy Kis Piros Traktort is 
beöltöztethetnék – mégpedig sárkánynak! Mindenkinek tetszik a dolog, de első a munka! Stumpy 
is beöltözteti járgányát, ám felesége valamiért úgy érzi, nem lesz ennek jó vége… A szántás 
befejezése után jöhet Kis Piros Traktor felcicomázása, hogy Stumpy segítségével a világ 
legfélelmetesebb sárkánya váljon belőle – ami Mr. Jones fülét is megüti, de természetesen egy 
szót sem hisz az egészből. Mindaddig, míg félelmetes üvöltés hangjára nem lesz figyelmes a 
távolban… Egy szörnyű zöld sárkány közelít felé! 
 

 

 
Kis Vuk (2008)                                                                                    DVD 1520 
Rend.: Gát György 
Időtartam: 73 perc 
 
Vadászok törnek az erdőre, egyedül a helyi vadőr tolókocsihoz kötött fia és az ő nagyothalló 
kutyája próbálja megállítani a vadorzókat. A környék azonban nemcsak puskaropogástól hangos, 
egy vándorcirkusz is a közeli réten ver sátrat. A Trilibusz cirkusszal különös, hóbortos állatsereglet 
is érkezik, ám a társulat igazi feje a direktor félelmetes felesége, a titokzatos múltú Arcadonna. 
Amikor Kis Vuk  körülszaglászik a lakókocsik körül, az egyik plakáton a saját, rég nem látott apját 
ismeri fel. Gondolkodás nélkül a kiszabadítására siet. A támadás eredménye azonban csupán a 
teljes káosz. Vuknak most egyszerre kell megmentenie a családját, kiszabadítania a cirkuszban 
raboskodó állatokat és elűznie az egyre bátrabban pufogtató vadászokat.  

 

 
A kistücsök kalandjai                                                                      DVD 1174 
Rend.: Walbercy Ribas 
Időtartam: 81 perc 
 
A történet Christopherről, egy vidám tücsökről szól, aki zenéjével és éneklésével visz színt az erdő 
mindennapjaiba. Boldogsága azonban addig tart, amíg az erdőbe meg nem érkezik Wartlord, a 
gonosz gyík. Wartlord beszüntet mindennemű éneklést és zenélést az erdőben, ráadásul elrabolja 
Christopher múzsáját, Lindát, a csillagot. Christopher azonban nem hagyja annyiban a dolgot!  
 

 

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

 

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



 

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

 

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

 

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

 

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

 

 
Koala Brothers 1. Archie új otthona (2004)                                       DVD 762 
Rend.: Timon Dowdeswell, Tobias Fouracre, Martin Pullen 
Időtaratam: 50 perc 
   Tart. még: Ned hajóskapitány lesz; A szomjas pingvin; Levél George-nak; Josie nagy 
ugrása 
 
Frank és Oscar két jóindulatú koalamaci. Jelmondatuk: "Azért vagyunk, hogy segítsünk!". Minden 
nap őrjáratra indulnak kis, sárga repülőgépükkel, és bejárják Ausztrália legelhagyatottabb vidékeit,  
segíteni tudjanak az arra rászorulóknak. A kisgép pilótája Frank, aki sokkal gyakorlatiasabb, mint 
testvére, Oscar. Õ igazi szelíd lélek, akinek jókedve, gyakran hatalmas szóáradatokban nyilvánul 
meg. A sorozat fontos szereplői még; Mitzi, a bátor és energikus oposszumlány és Ned, a kis 
vombat, aki azt szeretné megtudni, mi a feladata az életben. 



 

 
Koala Brothers 2. Ned félelmetes éjszakája (2004)                              DVD 763 
Rend.: Timon Dowdeswell, Tobias Fouracre, Martin Pullen 
Időtaratam: 50 perc 
   Tart. még: A feledékeny Alice; Mitzi vágyálma; Sammy hepehupás útja; Ned 
rendőr lesz 
 

 

 
Koala Brothers 3. George és a csomag (2004)                                DVD 1175 
Rend.: Timon Dowdeswell, Tobias Fouracre, Martin Pullen 
Időtaratam: 50 perc 
   Tart. még: Archie mozgó foga; Penny vendégségbe jön; Lolly a városba 
érkezik; Sammy és a hold 

 

 
Koala Brothers 4. Ned, a pilóta (2004)                                                        DVD 1176 
Rend.: Timon Dowdeswell, Tobias Fouracre, Martin Pullen 
Időtaratam: 50 perc 
   Tart. még: Mitzi vakációzik; George szabadnapja; Archie mentésre szorul; 
Alice újra robog 

 

 
The koala brothers 5. George kis növénye   (2008)                        DVD 1750 
Rend.: Timon Dowdeswell, Tobias Fouracre, Martin Pullen 
Időtartam: 50 perc 
   Tart. még: Penny kötni tanul; George begyorsul; Ned fütyül; Sammynek 
rossz napja van 
 

 

 

 
Koala Brothers 6. Mitzi nagy kalandja  (2008)                                DVD 1788 
Rend.: Timon Dowdeswell, Tobias Fouracre, Martin Pullen 
Időtartam: 50 perc 
   Tart. még: Ned látogatója; Az elromlott harangjáték; Ned náthás lesz; Josie 
tud táncolni 
 



 

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

 

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

 

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

 

 
A kőbe szúrt kard (1963)                                                                     DVD 531 
Rend.: Wolfgang Reitherman 
Időtartam: 76 perc (Walt Disney klasszikus) 
 
Miután az angol király örökös nélkül hal meg, egy londoni katedrális udvarán megjelenik egy kőbe 
szúrt kard, amelyen felirat hirdeti, hogy Anglia új törvényes királya csak az lehet, aki kirántja e 
kardot a sziklából! Sokan próbát tesznek ugyan, de senkinek sem sikerül. A sötét erdő mélyén 
Merlin, a nagy varázsló egy 11 éves árva kisfiút fogad magához. A fiút Merlin különböző állatokká 
változtatja, hogy így ismerje meg a fiú az élet örök igazságait és titkait. A fiú jó úton jár a sikerhez 
vezető úton, és ezt nem nézi jó szemmel a gonosz Madam Morc, aki minden áron el akarja 
pusztítani Merlin védencét. 
 

 

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



 

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

 

 
Kung Fu panda (2008)                                                                        DVD 1758 
Rend.: John Stevenson, Mark Osborne 
Időtartam: 88 perc 
 
A rendkívül lelkes, eléggé nagydarab és kissé esetlen Po a legnagyobb kung fu rajongó ami nem 
éppen előny, ha  panda a családi levesbüfében dolgozik. Ám váratlanul őt választják ki arra, hogy 
teljesítsen egy ősi jövendölést, így Po álma valóra válik: bekerül a kung fu világába, és együtt 
gyakorolhat bálványaival, a legendás Őrjöngő Ötössel -Tigrissel, Daruval, Sáskával, Viperával és 
Majommal - gurujuk, Shifu mester vezetésével. Nem is sejtik, hogy a bosszúszomjas és alattomos 
Tai Lung már útban van feléjük, és Pónak kell mindenkit megvédenie a közeledő veszélytől. Valóra 
tudja váltani álmát, és kung fu hős lesz belőle? Po teljes szívével - és terjedelmével - a feladat 
megoldásán fáradozik, és végül rájön, hogy leggyengébb pontjai lesznek a legnagyobb erényei. 

 

 
Kunkori és a Kandúrvarázsló (1980)                                               DVD 1562 
Rend.: Hollós László 
Időtartam: 63 perc 
 
Bogumil, a Kandúrvarázsló Démusz bíztatására újra kezdi gyakorolni tudományát. Működésének 
elsősorban négy kis vadmalac issza meg a levét. Kunkori, a legkisebbik azonban legyőzi félelmét, 
s elindul, hogy visszaszerezze Makk anyó, a vaddisznók tündérének furfangosan eltulajdonított 
varázskönyvét. Bátorságával, talpraesettségével végleg elveszi Bogumil kedvét a varázslástól. 
 

 

 
L'ecsó  (2007)                                                                                        DVD 834 
Rend.: Brad Bird 
Időtartam: 106 perc 
 
Remy főszakács szeretne lenni egy elegáns étteremben, annak ellenére, hogy családja ezt nem 
helyesli, és annak ellenére, hogy ő csupán egy patkány! A sors Párizsba sodorja,  ahol 
gasztronómiában jártas patkányunk egy ötcsillagos étterem konyhájába vackolja be magát. 
Szövetséget köt egy kétbalkezes kuktával, Linguini-vel, akit azzal bíztak meg, hogy tegye el láb 
alól a kéretlen lakót. A kukta megdöbbenve veszi észre, hogy a kis rágcsáló igazi mesterszakács, 
és Remy irányításával hamarosan az elit konyha szenzációs új szakácsává lép elő a furcsa páros. 
Persze a kuktán kívül senki nem tudhatja meg, hogy a páratlan étkek egy patkánynak 
köszönhetők. 

 

 
Legeslegjobb cimborák. A nagy mozikaland (2009)                        DVD 3107 
Rend.: Tony Loeser,  Jesper Moller 
Időtartam: 74 perc 
 
Szépmajorban a háziállatok megszokott békés életüket élik, amíg be nem állít hozzájuk Johnny 
Mauser, az egér, aki - saját elmondása alapján - világhírű zenész és világmegváltó kalandor. A 
gyanutlan cica, kutya, tehén és a tyúkok elalélnka a „sztárvendégtől”. Amikor nyoma vész 
Felhőnek, a kis barikának, a mentőakció vezetésére Johnnyt kérik fel. Egerünk menekülne a 
feladat elől, de nem tud. Kénytelen Franz, a kissé öntelt kakas, Waldemar, a jólelkű disznó és egy 
kerékpár társaságában útnak indulni. Kiderül a barátság ereje néha csodákra képes. 
 



 

 
Légy a Holdon (2007)                                                                        DVD 2422 
Rend.: Ben Stassen 
Időtartam: 85 perc 
 
Nat, I.Q. és Scooter egész napokat azzal töltenek el, hogy megoldást keressenek egy apró, de 
kényes problémára. El akarnak jutni a Holdra. Mikor már kezdenek megbékélni a gondolattal, hogy 
sohasem fognak sétálni a Holdon, véletlenül megtudják, hogy az elkövetkező néhány napban a 
NASA útnak indít egy űrhajót a Holdra. Ez az információ a három barát számára felbecsülhetetlen 
értékkel bír, habozás nélkül ki kell használniuk a kínálkozó lehetőséget. Ki kell találniuk a lehető 
legjobb tervet, bármi áron. Megegyeznek, hogy a legegyszerűbb utat választják, és egyszerűen 
berepülnek az Apollo 11 fedélzetére, a részleteket pedig majd később pontosítják. 
 

 

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

 

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

 

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

 

 
Lucky Luke. Irány a vadnyugat! (2007)                                             DVD 1830 
Rend.: Oliver Jean-Marie 
Időtartam: 85 perc 
 
Mikor úgy tűnik, a megátalkodott Daltonokat végre bekasznizzák, a négy gengszter megszökik és 
kirabolja a város összes bankját. Sarkában a kopókkal, egyedül Joe Daltonnak marad ideje, hogy 
elrejtse a zsákmányt egy útjába akadó ekhós szekéren. Miután sikerül lerázni a rendőröket, 
kellemetlen meglepetés vár a Daltonokra: immár több tucat ugyanolyan szekeret találnak, 
melyekkel telepesek indulnak Kaliforniába, hogy visszaszerezzék földjeiket. Hogy kiderítsék, 
melyik szekér rejti a pénzt, a banditák a telepesekkel tartanak, de Lucky Luke szüntelenül rajtuk 
tartja a szemét. Így aztán a vadregényes vadnyugatot átszelve egyik kalandból a másikba 
sodródnak az utazók. 



 

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

 

 
Ludovik, a kismackó (2003)                                                               DVD 1974 
Rend.: Co Hoedeman 
Időtartam: 103 perc 
   Tart.: Homokvár; Tchou-tchou; A tenger kincse; A doboz; Kincs 
 
Ludovik maci történetei annyira szívhez szólóak, hogy az egész család, gyerekek, szülők, 
nagyszülők boldogan fognak leülni a képernyő elé. A bábfilmek főszereplője Ludovik, a kis 
szeretnivaló medvebocs, aki egy kisgyerek szemével fedezi fel az őt körülvevő világot. Az átélt 
kalandok olyan érzékenységgel jelennek meg a filmekben, hogy a kisgyerekek fantáziája boldogan 
szárnyal majd együtt Ludovik történeteivel. 
 

 

 
Maci Laci első karácsonya (1980)                                                     DVD 3078 
Rend.: Ray Patterson 
Időtartam: 94 perc 
 
Maci Laci és Bubu karácsonykor általában mélyen durmolnak. (Érted: téli álom.) Ám idén vidám 
zene veri fel őket, és repíti a móka világába, ahol korcsolyázás, sízés, dalolás és karácsonyfa-
díszítés vár rájuk. Csakhogy az élet nem fenékig madártej. Két ünneprontó – egy titokzatos remete 
és a Jellystone Szálló tulajdonosának kellemetlen unokaöccse – megpróbálja tönkretenni a 
karácsonyt. Hőseink pedig Nyegleó, Papi Tapi, Tappancs, Foxi Maxi és más Hanna-Barbera-
kedvencek társaságában megkísérlik december 25-ét az év legboldogabb napjává tenni. 
 

 

 
Macskafogó (1986)                                                                               DVD 1585
Rend.: Ternovszky Béla 
Időtartam: 92 perc 
 
M. M. u. (azaz Mickey Mouse után) '80-ban az egereket a teljes pusztulás veszélye fenyegeti, félő, 
hogy a macskák egyeduralma teljessé válik. A vérszomjas macskák jól szervezett, tökéletesen 
felszerelt multinacionális bandákba tömörülve, pimaszul semmibe véve a jogot és a rendet, 
felrúgva a macskák és az egerek közötti történelmi konvenciókat az egértársadalom végső 
felszámolására törekednek. Egyetlen remény van a megmenekülésre: a Macskafogó nevű 
szerkezet felépítése, amelynek tervrajzát azonban csak Grabowski, a legjobb titkosügynök képes 
eljuttatni rendeltetési helyére. 
 

 

 
Macskafogó 2. A sátán macskája (2007)                  DVD 1222, DVD 1399/1-2,
Rend.: Ternovszky Béla                                                                DVD 1400/1-2 
Időtartam: 90 + 80 perc 
 
Macskafogó nevű gépkutya segítségével az egerek megszelídítettek minden macskát. Vagy 
mégsem? A pafrikai dzsungel mélyén ugyanis maradt egy kisebb pacifikálatlan macskapopuláció, 
akik még csak nem is hallottak a Macskafogóról, és azóta is békésen üldözik az egereket. 
Vadászat közben elkapnak egy Stanley nevű újságíró-egeret, akinek persze eljár a szája. A törzs 
varázslója, Mióka alvilági segítséget kér, majd a vadmacskák útnak indulnak, hogy felszabadítsák 
elnyomott, azaz a Macskafogó által megszelídített testvéreiket. A civilizált világban ismét kitör a 
harc macskák és egerek között. 



 

 
Macskarisztokraták (1970)                                                                    DVD 342 
Rend.: Wolfgang Reitherman 
Időtartam: 75 perc (Walt Disney klasszikus) 
 
Széltől is óvott, tündéri macskacsalád él a századforduló Párizsának egyik fényűző otthonában.  
Boldogságuk azonban csak addig tart, amíg a ház úrnője közzé nem teszi végrendeletét: halála 
esetén a cicákra hagyja vagyonát, ha azonban ők már nem lennének, a komornyik örökölne 
mindent. A sanda szolga azonnal kész az ármányra és a cicák hamar az utcán, jobban mondva 
egy messzi réten találják magukat. A szerencse azonban a segítségükre siet és a Párizs utcáin, 
kertjeiben, háztetőin élő macskák, cicák, cicusok és Roquefort, a családhoz hű egér segítségével 
visszaküzdik magukat otthonukba. 
 

 

 
Madagaszkár (2005)                                                                               DVD 585 
Rend.: Eric Darnell, Tom McGrath 
Időtartam: 82 perc 
 
Alex, az oroszlán a nagyvárosi dzsungel királya, mivel ő a New York-i állatkert fő attrakciója. Ő és 
legjobb barátai, Marty, a zebra, Melman, a zsiráf és Gloria, a víziló egész eddigi életüket kellemes 
fogságban töltötték. Ám Marty hagyja, hogy úrrá legyen rajta a kíváncsiság, és megszökik, hogy 
felfedezze a külvilágot. Barátai kitörnek az állatkertből, hogy visszahozzák a zebrát. Afrika felé 
tartó hajóra pakolják őket a jó szándékú emberek, akik úgy gondolják, hogy megmentik az állatokat 
a nagyvárosi élet stresszétől. Amikor a cselszövő pingvinek megrongálják a hajót, hírtelen 
Madagaszkár egzotikus szigetének partján találják magukat. A New York-i aszfaltbetyároknak most 
rá kell jönniük, miképpen maradhatnak életben a vadonban, és fel kell fogniuk, hogy nem olyan 
könnyű boldogulni egy IGAZI dzsungelben! 

 

 
Madagaszkár 2. (2008)                                                                         DVD 1850 
Rend. Eric Darnell, Tom McGrath 
Időtartam: 85 perc 
 
A Madagaszkár távoli partjaira vetődött New York-iak haza akarnak jutni. A pingvinek katonás 
precizitással helyrepofoztak egy régi repülőgéproncs-féleséget. A levegőbe emelkednek - és ott is 
maradnak egy darabig. Épp csak annyi ideig, ami elegendő ahhoz, hogy eljussanak a legvadabb 
helyre, Afrika kies szavannáira, ahol első ízben találkozhatnak szabadon élő társaikkal. Miközben 
a gyökereiket keresik, hamar rájönnek, hogy mi is a különbség a betondzsungel és az afrikai vadon 
között. A régen látott rokonok, a romantikus vetélytársak és az ármánykodó vadászok ellenére is 
úgy tűnik, hogy Afrika nagyon "tutkeráj" hely de vajon jobb, mint hőseink otthona a Central 
Parkban? 

 

 
Madármesék 1. (2005)                                                                         DVD 1838 
Időtartam: 75 perc 
   Tart.: A tojás; A hernyó; A születésnap; Fel a magasba; Milyen magas a 
magas?; Milyen messze a messzi?; A legjobb fészek; Ebédidő; Hol vagyok?; 
Mozdulatlanság 
 
Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy kertecske és abban egy madáritató. Itt gyülekeznek a 
kert és a környék madarai, élükön Mo a veréb, Bob a vörösbegy, Herbert a kócsag és még sokan 
mások. A szeleburdi társaság minden napra tartogat valami meglepetést, vidám kalandok során 
ismerhetjük meg életüket a madáritató környékén. Néha-néha felbukkan a félelmetes kövér 
macska is, akiről persze kiderül, hogy lusta és teljesen ártalmatlan. 

 

 
Madármesék 3. (2005)                                                                          DVD 1831
Időtartam: 75 perc 
   Tart.: Milyen kakukk?; A furcsa fészek; Dolgos méhek; Méz; Loch Ness-i 
szörny a tálban; Új madár; Regatta; Libadalom; Elragadtatás; Játék 
 



 
Mama azért szeret engem! (2002)                                                         DVD 786
Rend.: Hideaki Ohba, Masami Hata, Harumi Tamano 
Időtartam: 60 perc (Hello Kitty és barátai) 
   Tart. még: A nagy úszóverseny; Te vagy a sztár! 

 

 
Margó a kisegér kalandjai 1.                                                            DVD 1279 
Rend.: Eugeniusz Kotowski 
Időtartam: 72 perc 
   Tart.: A légy; A rabló; A kastély szelleme; Szép nyári nap; Itt a tél; A 
hajléktalan patkány; A levél kenu 
 
Főhősünk Margó, egy szorgos kisegér az öreg fa tövében éldegél. Sok jó barátja van, akik néha 
segítenek neki, ezzel is megkönnyítve hétköznapjait. Azonban az élet tele van kihívásokkal. Margó 
állandóan bosszús egy falánk kis vakond miatt, aki örömmel túrja fel gondosan rendezett kertjét, a 
bagolyról már nem is beszélve, aki pont itt talált új otthont magának. És itt lakik a hírhedt rabló 
Wally menyét, vagy Reggie a mesterkedő és agyafúrt patkány illetve Ollie, a ravasz és 
kiszámíthatatlan macska akik bizony sok borsot törnek egerünk orra alá. 

 

 
Margó a kisegér kalandjai 2.                                                             DVD 1280 
Rend.: Eugeniusz Kotowski 
Időtartam: 59 perc 
   Tart.: Csúnya madár; Ki van ott?; Egy vakond is sokk!; Anyácska szülinapja; 
A lerobbant kocsi; Macska-Egér harc 
 

 

 
Maszkabál (2004)                                                                                                        DVD 854 
Rend.: Albena Petrova 
Időtartam: 48 perc 
 
Gryllus Vilmos és Döbrentey Ildikó 2002-ben a Maszkabál című zenei albummal lepte meg a 
közönséget. Csatlakozott hozzájuk a CINEMON stúdió nemzetközi tekintéllyel bíró rajzoló csapata, 
hogy a 20 különös gonddal megalkotott dalt életre keltsék. Az így elkészült tüneményes 
rajzfilmcsokor fülbemászó dallamaival, szívderítő szövegeivel és őszinte lelkesedésével mesés 
világba repíti a gyerekeket, örömteli perceket szerezve az egész családnak. Minden jelmez készen 
áll, szól a nóta, messze száll, téged is vár a Maszkabál!  
 

 

 
Mátyás, az igazságos (1985)                                                                  DVD 601
Rend.: Ujváry László 
Időtartam: 70 perc 
 
Álruhás országjárása alkalmával Mátyás király sok bajjal, cselszövéssel és igazságtalansággal 
találkozik, melynek ő is többször áldozatául esik. Ám a végén mindig felfedi királyi kilétét, 
megbünteti a vétkest és megjutalmazza.    



 

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

 

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

 

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

 

 
Menjünk a szabadba! (2003)                                                                             DVD 1095 
Rend.: Ken Diego 
Időtartam: 50 perc (Szezám utca 123) 
 
Tartsunk Elmóval a szabadba, ahol találkozhatunk vadon élô állatokkal, vízben úszkáló halakkal, 
és még az idôjárásról is megtudhatunk egyet s mást! A táncoló árnyak, a csintalan fiók, a pajkos 
tévé és a játékos számítógép társaságában Elmo világa tökéletes hely az óvodások számára, ahol 
mindent megtanulhatnak az ôket körülvevô világ dolgairól. Ha tehát arra vagyunk kíváncsiak, hogy 
mit vegyünk fel, ha esik az eső, hogy hol laknak a halacskák, vagy hogy melyek a vadon élő 
állatok, Elmo világa nyitva áll a kis felfedezôk előtt! 
 

 

 
A mentőcsapat (1977)                                                                           DVD 530 
Rend.: John Lounsbery, Wolfgang Reitherman 
Időtartam: 74 perc (Walt Disney klasszikus) 
 
Egy Penny nevű árva kislányt elrabol a gonosz Miss Medúza. Az emberi bűnüldözők nem 
bukkannak a lány nyomára, de Penny segélykérése eljut a nemzetközi egér mentőcsapat 
tagjaihoz, és két rettenthetetlen cincogó bűnvadász – Bernard és Miss Bianca – máris felkerekedik, 
hogy kiszabadítsa Medúza foglyát! Kiderül, hogy Madame Medúza Penny segítségével szeretne 
rábukkanni a világ legnagyobb gyémántjára! Bernard és Bianca egy öreg macska, Rufus tippjeit 
követve jut el a kislányhoz, és a lánnyal együtt próbálják megtalálni a gyémántot, valamint a 
meneküléshez vezető utat. 
 



 

 
Mesél az erdő (2001)                                                                                                 DVD 410 
Rend.: Ángel de la Cruz, Manolo Gómez 
Időtartam: 82 perc 
 
Amikor az emberek hazamennek, ez az erdő életre kel. A fák kinyitják szemüket, a bokrok táncra 
kelnek és az összes élőlény együtt vígad velük. Egy nap két férfi furcsa szomszédot hoz az 
erdőbe: egy telefon-oszlopot, aki gőgös nagyképűségével elindítja a bajokat. Furi a barátságos kis 
vakond, aki járatos az ilyenfajta problémákban, éppen elhatározta, hogy megvallja érzéseit titkos 
szerelmének Lindának, amikor észreveszi, hogy a lány eltűnt. Minden jel arra utal, hogy nem csak 
az itt élők, de az egész erdő is veszélybe került. Ezért aztán az erdő összes lakója összefog, hogy 
megmentsék Lindá-t és szeretett lakóhelyüket. 

 

 
Mézengúz (2007)                                                                                                    DVD 1182 
Rend.: Simon J. Smith, Steve Hickner 
Időtartam: 87 perc 
 
A Barry B. Benson nevű méh most végzett a főiskolán, és csalódottan kell tudomásul vennie, hogy 
az élet számára egyetlen pályát kínál: a mézet. Sikerül kiharcolnia, hogy a pollengyűjtő osztag 
magával vigye egy körútra. És itt kezdődnek az igazi bonyodalmak. Egy virágnak nézett 
teniszlabda, egy kis eső, no meg egy jószívű hölgy, és Barry élete fenekestül felfordul. Nem elég, 
hogy megszegi a kas szabályát, miszerint a méheknek szigorúan tilos az emberekkel társalogniuk, 
de sokkoló felfedezést tesz: rájön, hogy az emberiség ellopja a méhek mézét! Ráadásul 
évszázadok óta! Barry azonnal megtalálja élete célját: beperli az emberiséget eme hallatlan 
gaztettéért. 

 

 
Micimackó. Az ajándékok ideje (1999)                                               DVD 2291 
Rend.: Harry Arends, Jun Falkenstein, Carl Geurs 
Időtartam: 61 perc 
 
A Micimackó: Az ajándékok ideje kedves, megunhatatlan kaland, amely a barátságot, a családot 
és a karácsony igazi örömét ünnepli. Csatlakozz te is Micimackó, Malacka, Tigris és Nyuszi bátor 
csapatához! A régi jó barátok elhatározzák, hogy megkeresik kedvenc évszakukat, amelyet úgy 
tűnik valahogy szem elől tévesztettek – a telet! Tarts velük, kutassátok fel együtt az ünnepi 
hangulat megteremtéséhez szükséges tökéletes kellékeket, és élvezzétek együtt a karácsonyt, ami 
ezúttal egy nagyon kedves barát váratlan látogatását is jelenti. 
 

 

 
Micimackó könyve – Szívből jövő történetek (2001)                          DVD 685 
Rend.: Mitchell Kriegman, Dean Gordon 
Időtartam: 76 perc 
 
Készülj fel az eddigi legeredetibb és legkülönösebb Micimackó-kalandra! Micimackó és a 
Százholdas Pagony összes többi lakója ebben a történetben úgy jelenik meg, ahogyan A.A. Milne 
eredetileg elképzelte a kedves kompániát: három dimenziós plüssfigurák kelnek életre, hogy egy 
új, egész estés kalandon át szórakoztassanak kicsiket és nagyokat. Micimackó és barátai Róbert 
Gida szobájában gyűlnek össze, ahol felfedezik barátjuk  féltve őrzött mesekönyvét, amelyben 
minden történet róluk szól! Ahogy lapozni kezdenek a könyvben, a történetek megelevenednek.
 

 

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



 

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

 

 
Mickey trükkje (2007)                                                                           DVD 1644
Rend.: Howy Parkins , Rob LaDuca , Victor Cook 
Időtartam: 70 perc (Mickey egér játszótere) 
   Tart. még: A nagy Goofy; Doktor Dasy 
 
Mindenki hivatalos Big Pete jelmezbáljára. A csapatnak el kell érnie a Tornyot, mielőtt telihold lesz, 
máskülönben a kapuk bezárulnak és a bál véget ér, még mielőtt egyáltalán elkezdődhetett volna. 
Sikerül-e a kis csapatnak eljutnia még időben a ködös erdőn és a Cukor Ösvényen át, keresztül a 
felvonóhídon a Toronyig?! A segítségeddel talán sikerülhet! Csatlakozz Mickey, Minnie, Goofy, 
Donald, Daisy és Pluto társaságához a három mesés egértörténet erejéig, hogy együtt fedezzétek 
fel az összetartás, az egymásra odafigyelés erejét. 

 

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

 

 
Minden egér szereti a sajtot (1981)                                                                DVD 2955 
Rend.: Urbán Gyula 
Időtartam: 57 perc (MTV mesetár) 
 
A szürke egerek a legmélyebb megvetéssel viseltetnek újonnan betelepülő „jöttment” 
szomszédjaik, a fehér egér család iránt. Az arisztokratikus fehér egerek pedig mélységesen 
lenézik pórias szomszédjaikat. A két család gyerekei, a szürke bundájú Soma és a hófehér 
Fruzsina viszont a családi tilalom ellenére is nagyon megkedvelik egymást. A szerelem Rómeó és 
Júlia történetéhez hasonló félreértésbe sodorja a két egérgyereket. Először Fruzsina veszi a 
bátorságot, hogy megkérje a rettegett Nagy Macska Mágust: változtassa meg bundája színét. 
Hamarosan azonban Soma is így tesz titokban, ami miatt teljes lesz a felfordulás. 
 

 

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



 

 
Minimanók. A mozifilm (1985)                                                             DVD 1855
Rend. Bernard Deyries 
Időtartam: 75 perc 
 
Amikor Henry szülei eltűnnek Afrikában, a fiúnak Augustus-hoz, a gonosz nagybátyjához kell 
költöznie. Tom és Lucy, a két minimanó beleesnek Henry bőröndjébe. Mialatt a falakban rejtőznek, 
a manók rájönnek, hogy Augustus Henry gyámja akar lenni. Le akarja rombolni a fiú házát, hogy a 
helyén bevásárlóközpontot építhessen. Mivel a minimanók Henry házának falaiban élnek, ezért a 
céljuk egyértelmű: megállítani Augustus-t gonosz tervének megvalósításában. Henry és a 
minimanók közösen kezükbe veszik a az ügy irányítását 
 

 

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

 

 
Mirr Murr a kandúr 1.                                                                           DVD 413 
Rend.: Foky Ottó 
Közreműködik: Halász Judit. Időtartam: 100 perc 
   Tart.: A kiscsacsi ismerkedik; Mirr Murr a kandúr; Mitől álmos a szék; Mirr Murr a 
gólkirály; Cin-cin a kisegér; Gombszemű bejelenti a tavaszt; Tengeri csata; Föl a 
csillárig; A kiscsacsi képeskönyve; Mirr Murr nevenapja; Bujdosás a Kamrában; Mirr 
Murr hires festő lesz; Bóbice énekórát ad 
 
Csukás István közkedvelt figurája Mirr-Murr, a magyar meseirodalom klasszikus szereplője, a 
gyermekek és a gyermeki lelkületű felnőttek kedvence. Kalandjaira "Oriza Triznyákkal" talán 
mindenki emlékszik. Hiszen együtt fedezik fel a léghajót, a "Gombszeműt" és "Bóbicét", valamint 
együtt lesznek gólkirályok és útitársak egy ládában. Megannyi felejthetetlen történet, amely 
felhőtlen szórakozást ígér. 

 

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

 

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



 

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

 

 
Mulan (1998)                                                                                     DVD 154/1-2 
Rend.: Barry Cook és Tony Bancroft 
Időtartam: 88 perc (Walt Disney klasszikus) 
 
A távoli Kína határán feltűnnek a hunok, s kegyetlen vezérük, San-Ju vezetésével betörnek az 
országba, hogy letaszítsák trónjáról Kína bölcs uralkodóját. A császár a támadás hírére kiadja a 
parancsot: minden családból egy férfinak be kell vonulnia a hadseregbe. Ezzel egy időben egy 
távoli faluban Mulan, a Fa család egyetlen sarja sorsdöntő látogatást készül tenni a helybéli 
házasságszerzőnél.  Mint a Fa család egyetlen férfitagja, Fa Zú átveszi a behívót. Mulan tudja, 
hogy idős és nagybeteg apja számára a katonai szolgálat a biztos halált jelentené, ezért vakmerő 
elhatározásra jut: nincs más hátra, le kell ráznia magáról a hagyomány béklyóit, és apja helyett be 
kell vonulnia a hadseregbe. 
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