KIADVÁNY CÍME

Dörmögőék kalandjai DVD
Dörmögőék újabb kalandjai DVD
Dörmögőék legújabb kalandjai
DVD

TARTALOM

HOL KAPHATÓ?

Magyar bábjátéksorozat
Gyártási év: 1988
Előállító: MAGYAR TELEVÍZIÓ
Forgatókönyvíró: Gyárfás Endre
Rendezők: Kovács Kati

Kereskedelmi egységekben
megvásárolható
Ár: 990 Ft

Színes, magyar vígjáték
Gyártási év: 1979
Előállító: MAGYAR TELEVÍZIÓ
Eredeti mű írója: Rideg Sándor
Forgatókönyvíró: Schwajda György
Rendező: Mihályfi Sándor

Kereskedelmi egységekben
megvásárolható
Ár: 990 Ft

Online megtekintési lehetőség:
http://www.teleteka.hu, és a UPC és
Gyárfás Endre és Bálint Ágnes segítségével Telekom videótárában.
elevenednek meg Dörmögőék családjának kalandos
történetei. A család három bocsa Berci, Marci és Bori
folyton kitalálnak valamit, hogy unalmas perceiket
elüssék. A nyuszival, a rókával, a borzzal és a
többiekkel kertészkednek, homokvárat építenek,
farsangolnak, tojásokat festenek és vurstliba mennek.
És ha olykor kalamajkába is kerülnek, talpraesettségük
és meleg szívük révén mindig kimásznak belőle, és
kalandjaikból tapasztalatokkal gazdagodva kerülnek ki.
Indul a bakterház DVD

Frakk sorozat:
Frakk, a macskák réme DVD,
Frakk, Kolbászkiállítás DVD
Frakk: Fő a kényelem DVD

Regős Bendegúzt anyja szolgálni küldi a lókupechez,
akitől a fiú megszökik, s itt kezdődnek el a vidám
bonyodalmak…
Animációs filmsorozat
Gyártási év: 1979
Előállító: MAGYAR TELEVÍZIÓ
Forgatókönyvíró: Bálint Ágnes
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Online megtekintési lehetőség:
http://www.teleteka.hu, és a UPC,
Telekom és Invitel videótárában.

Kereskedelmi egységekben
megvásárolható
Ár: 990 Ft

KIADVÁNY CÍME

Frakk: Macskabál DVD

TARTALOM

HOL KAPHATÓ?

Rendezők: Cseh András, Macskássy Gyula, Meszlényi
Attila, Nagy Pál

Online megtekintési lehetőség:
http://www.teleteka.hu, és a UPC és
Telekom videótárában.

Bálint Ágnes mulatságos meséje egy kutya-macska
"barátság" viharos krónikája. A történet kezdetén idilli
békességben éldegél két macska, Lukrécia és Szeréna
egy szép kis házban. Kövérek, lusták és szemtelenek,
határozottan megvetik az egérfogás nemes művészetét.
Ennek ellenére sem lenne semmi baj, ha a
borostyánszemű Lukréciának nem támadna egy nap az
a merész elképzelése, hogy végleg elfoglalja a ház
urának - aki feleségével ellentétben nem túlságosan
barátja a két macskának - kedvenc karosszékét. A
szemtelen elhatározást viharos gyorsasággal követi a
tett. Károly bácsi ettől a naptól kezdve másra sem
vágyik, mint egy kutyára, de lehetőleg olyanra, amelyik
macskát reggelizik, macskát ebédel és azt is vacsorázik.
S egy végzetes napon be is robban az idilli békébe
Frakk, a vizsla - minden macska réme -, hogy
megkezdje áldásos működését: a két macska
"nevelését".
Koppányi aga testamentuma DVD

Magyar kalandfilm
Gyártási év: 1967
Előállító: MAGYAR TELEVÍZIÓ
Eredeti mű írója: Fekete István
Forgatókönyvíró: Bencsik Imre, Zsurzs Éva
Rendezők: Zsurzs Éva
"1585-ben történt..." A mohácsi csata után 50
esztendővel... Az ország kétharmadán a török szedi a
2

Kereskedelmi egységekben
megvásárolható
Ár: 990 Ft
Online megtekintési lehetőség:
http://www.teleteka.hu, és a UPC,
Telekom és Invitel videótárában.
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Mazsola és Tádé sorozat Volt egyszer egy kismalac DVD
Hol az a Tádé? DVD

Vackor az első bében DVD

TARTALOM

HOL KAPHATÓ?

harácsot, tizedet, dézsmát és minden elképzelhető adót,
míg Rudolf, a Habsburg király a messzi prágai várban
retteg és hagyja, hogy spanyol meg vallon zsoldosai
szipolyozzák a népet a maradék Magyarországon.
Hivatalosan még áll a drinápolyi béke, de a
végvárakban mindennaposak a vitézi portyák,
személyes párviadalok, "szüneti nincsen a nagy
csatározásoknak..."
Színes, magyar bábfilm sorozat
Gyártási év: 1971
Előállító: MAGYAR TELEVÍZIÓ
Író: Bálint Ágnes
Rendező: Kende Márta
Bábtervező: Bródy Vera, Lévai Sándor
Mazsola, a TV-ből és a képeskönyvekből egyaránt jól
ismert kismalac váratlanul testvért kap. Éppúgy, mint a
gyerekek, duzzogva és féltékenyen figyeli, hogy
Manócska megosztja szeretetét közte és az új jövevény
között. Azután - éppúgy, mint a gyerekek - megszereti
kistestvérét, és megérti, hogy Manócska semmivel sem
szereti őt kevésbé, mint akkor, amikor ő volt az
egyetlenke…
Magyar animációs film
Gyártási év: 1988 - 1999
Előállító: MAGYAR TELEVÍZIÓ
Eredeti mű írója: Kormos István
Forgatókönyvíró: Cseh András
Rendezők: Cseh András
Kormos István Vackor meséit nem kell bemutatni.
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Kereskedelmi egységekben
megvásárolható
Ár: 990 Ft
Online megtekintési lehetőség:
http://www.teleteka.hu, és a UPC és
Telekom videótárában.

Kereskedelmi egységekben
megvásárolható
Ár: 990 Ft
Online megtekintési lehetőség:
http://www.teleteka.hu, és a UPC és
Telekom videótárában.
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Gyermekeink számára óvodai és az iskolai történetek
éppúgy frissek, mint nekünk felnőtteknek voltak
évtizedekkel korábban. A piszén pisze kölyökmackó
kedvelt rigmusa. "Hóha hó, fára mászni volna jó!" néha
ma is eszünkbe jut, ha fára mászásról van szó, pedig
lehet, hogy évekkel ezelőtt hallottuk, talán egy téli
estén...
Kukori és Kotkoda 1, 2 DVD

Magyar rajzfilmsorozat
Gyártási év: 1972
Előállító: MAGYAR TELEVÍZIÓ
Forgatókönyvíró: Bálint Ágnes
Rendezők: Mata János, Szabó Szabolcs

Kereskedelmi egységekben
megvásárolható
Ár: 990 Ft

Színes, magyar játékfilm
Gyártási év: 1994
Előállító: MAGYAR TELEVÍZIÓ
Eredeti mű írója: Tamási Áron
Forgatókönyvíró: Kányádi Sándor
Rendezők: Mihályfi Sándor

Kereskedelmi egységekben
megvásárolható
Ár: 990 Ft

Online megtekintési lehetőség:
http://www.teleteka.hu, és a UPC és
Kukori és Kotkoda "házassága" nem mondható Telekom videótárában.
felhőtlennek. Kukori nem nagyon szereti a házimunkát,
így sok bosszúságot okoz Kotkodának. A büntetés csak
azért maradhat el, mert ezek a szárnyasok egymást,
mindezzel együtt és mindezek ellenére, szeretik. Milyen
szép a társas kapirgálás a közös szemétdombon.
Ábel a rengetegben DVD

A film az 1920 -as években, Erdélyben játszódik.
Erdély ekkor már Romániához tartozik, az első
világháborút követő békeegyezmény után. Ábel, a főhős
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Online megtekintési lehetőség:
http://www.teleteka.hu, és a UPC és
Telekom videótárában.
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egy szegény parasztcsalád tizenöt éves kamasz fia, aki
szűkös megélhetésük miatt dolgozni kényszerül, és
messze kerül családjától. Édesapja segítségével a
havasokban, a szomszéd város bankjának tulajdonában
lévő erdőre kell vigyáznia. Odafenn csak önmagára, és
éles eszére számíthat. Édesanyja halála, és a
magányosan eltöltött hosszú idő, a történet végére
felnőtté kovácsolja Ábelt.
Szimfonik Live duplalemezes DVD
– Koncertfilm

Vers Mindenkinek 1,2,3,4,5 DVD

Az immár VOLTfolió díjas MR2-Petőfi Rádió 2011ben nagy sikerrel mutatta be Szimfonik nevű
programját, melynek keretében egy rockzenekar és egy
szimfonikus zenekar találkozott, s egy jól ismert hazai
dal rock-hangszereket sem nélkülöző nagyzenekari
változata született meg. A Magyar Rádió a Sziget
nulladik napján tizenegy hazai zenekar két-két dalának
nagyzenekarra hangszerelt változatát mutatta be élőben.
A koncerten fellépett a Heaven Street Seven, a Balkán
Fanatik, a Vastaghúros Swetter, a Belmondo, a
Pannonia All-Stars Ska Orchestra, Rúzsa Magdi, az
Isten Háta Mögött, a Budapest Bár Kollár-Klemencz
Lászlóval és Lovasi Andrással, a Freshfabrik, a
Hiperkarma, Caramel, valamint Janicsák Veca és a
Balkán Fanatik. A dalokat Balogh Sándor karmester és
zeneszerző hangszereli és ő vezeti a projekt
komolyzenei oldalát képviselő Magyar Rádió
Szimfonikus Zenekart.

Kereskedelmi egységekben
megvásárolható
Ár: 2990 Ft

Gyártási év: 1980 - 1996
Előállító: MAGYAR TELEVÍZIÓ
Megjelenés éve: 2011

Kereskedelmi egységekben
megvásárolható
Ár: 990 Ft
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Online megtekintési lehetőség:
http://www.teleteka.hu, és a UPC,
Telekom és Invitel videótárában.
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15 éven át a Magyar Televízió juttatta el a
Online megtekintési lehetőség:
virágirodalom kiemelkedő verseit a nézőkhöz. Ha
http://www.teleteka.hu, és a UPC és
esténként megszólalt a hárfa ismerős hangja, mindenki
Telekom videótárában.
tudta, kicsit megáll az idő.
Néhány percre semmit sem kell tennünk, csak hallgatni,
befogadni, értelmezni, érezni.
157 szerző közel 1000 alkotása engedte meg
mindenkinek, hogy néhány pillanatra csak maga legyen,
csak ízlelgesse a szavakat, rímeket, képeket,
dallamokat.
A vers jószívű.
Ránk bízza, mit tegyünk, gondoljunk. Nem akar, nem
vár el semmit.
Csak szól.
Mindenkinek.
Válogatásunkban a majd ezer magyar költemény
legjavát nyújtjuk át, az ismeretlen kódexmásolóktól a
XXI. század alkotóiig.
Vers
DVD

Mindenkinek

díszdobozos Gyártási év: 1980 - 1996
Előállító: MAGYAR TELEVÍZIÓ
Megjelenés éve: 2011
15 éven át a Magyar Televízió juttatta el a
virágirodalom kiemelkedő verseit a nézőkhöz. Ha
esténként megszólalt a hárfa ismerős hangja, mindenki
tudta, kicsit megáll az idő.
Néhány percre semmit sem kell tennünk, csak hallgatni,
befogadni, értelmezni, érezni.
157 szerző közel 1000 alkotása engedte meg
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Kereskedelmi egységekben
megvásárolható
Ár: 4990 Ft
Online megtekintési lehetőség:
http://www.teleteka.hu, és a UPC és
Telekom videótárában.
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mindenkinek, hogy néhány pillanatra csak maga legyen,
csak ízlelgesse a szavakat, rímeket, képeket,
dallamokat.
A vers jószívű.
Ránk bízza, mit tegyünk, gondoljunk. Nem akar, nem
vár el semmit.
Csak szól.
Mindenkinek.
Válogatásunkban a majd ezer magyar költemény
legjavát nyújtjuk át, az ismeretlen kódexmásolóktól a
XXI. század alkotóiig.
Futrinka utca DVD

Magyar bábjátéksorozat
Gyártási év: 1979
Előállító: MAGYAR TELEVÍZIÓ
Forgatókönyvíró: Bálint Ágnes
Rendező: Szabó Attila
Hogy mi újság a Futrinka utcában? Mivel tölti napjait
Cicamica, Morzsa kutya és a többiek? Nyolc színes
epizódot választottunk a kiadványhoz, melyből a mai
gyerekek is megismerkedhetnek a nagysikerű
mesesorozat szereplőivel. Epizódok: Az edzett eb, Az
őrző-védő kalap, Tájékozódó futás, De jó vicc!,
Nyuszibaba, Rókavadászok, Ezüstpenész, Morzsa kutya
díványa.

Pityke DVD

Színes, magyar rajzfilm sorozat, 1979
Rendező: Maros Zoltán
Forgatókönyvíró: Peterdi Pál, Horváth Gitta
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Kereskedelmi egységekben
megvásárolható
Ár: 990 Ft
Online megtekintési lehetőség:
http://www.teleteka.hu, és a UPC és
Telekom videótárában.

Kereskedelmi egységekben
megvásárolható
Ár: 990 Ft
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Dramaturg: Ivanics Lilla
Online megtekintési lehetőség:
A rajzfilmsorozat címszereplője Pityke őrmester, aki
http://www.teleteka.hu, és a UPC és
mindenre elszánt rendőr módjára deríti fel a
Telekom videótárában.
bűnügyeket, fogja el a szélhámosokat, a betörőket és a
tolvajokat. Pityke barátai Kukucs, Szöszi, Kati, és a
kutyája, Marcipán, aki "szirénaként is működik".
Hőseinkkel részt vehettek egy barlang felfedezésében,
egy bankrabló elfogásában, egy közveszélyes
szélhámos üldözésében, aki különféleképpen öltözve és
maszkírozva csap be embereket, de Pitykén nem foghat
ki. Ha figyeled a sorozatot, megtudhatod, hogy
különböző manőverekkel miként lehet eltéríteni a
gyerekeket attól, hogy egy daru tetejéről leugráljanak.
A sorozat nyárra is tartogat kalandokat, mégpedig a
strandolóknak, akiknek ruháit egy tolvaj lopta el, és
amelyek természetesen főhősünk segítségével kerülnek
elő. A sorozat a Pityke szabadnapja című epizódban
pedig felhívja a figyelmet arra, hogy milyen veszélyeket
rejteget autóstoppost felvenni. A fentieket összegezve,
aki kedveli a krimit, és kalandra vágyik, az ne hagyj ki
Pityke őrmester kalandjait.
Bánk Bán DVD - Szőnyi G. Sándor
rendezésében

Színes, magyar tévéjáték
Gyártás éve: 1987
Hossz: 143 perc
rendező: Szőnyi G. Sándor
zeneszerző: Rossa László
operatőr: Ráday Mihály
díszlettervező: Csikós Attila
dramaturg: Kocsis István

Kereskedelmi egységekben
megvásárolható
Ár: 990 Ft
Online megtekintési lehetőség:
http://www.teleteka.hu, és a UPC és
Telekom videótárában.
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jelmeztervező: Wieber Marianne
Magyarország 1213. Baljós esztendő. A király II. Endre
(Lukács Sándor) távoli országban csatázik, eközben
felesége, az idegen földről jött Gertrúd királyné (Almási
Éva) ragadja magához a hatalmat. A királyné
kiváltságokkal halmozza el a trón körül dőzsölő
honfitársait. A békétlen magyar urak Petúr bán (Kállai
Ferenc) vezetésével összeesküvést szerveznek ellenük.
Ezalatt az országot járó Bánk bán (Blaskó Péter), a
király helytartója egyre nagyobb szegénységgel
találkozik. Távollétében nem is sejti, hogy a királyi
udvarban hagyott hűséges asszonyára, Melindára
(Szirtes Ági) a királyné öccse, a léha Ottó (Bubik
István) vetette ki hálóját.
Abigél DVD –
duplalemezes kiadvány

Színes, magyar romantikus kalandfilm
Gyártási év: 1978
Előállító: MAGYAR TELEVÍZIÓ
Eredeti mű írója: Szabó Magda
Rendező: Zsurzs Éva
A történet főszereplője Vitay Gina, egy tábornok lánya,
akit a II. világháború utolsó esztendejében egy vidéki
egyházi leánynevelő intézetben rejtenek el, mert
édesapja tevékeny résztvevője a magyar ellenállási
mozgalomnak és letartóztatás fenyegeti. Gina mindjárt
az első nap megtudja, hogy ebben a világtól "távoleső"
helyen sok különös dolog történik, s bár társai
kiközösítik, egyetlen reménye marad a titokzatos
Abigél, aki végső kétségbeesésében mindenkin segít.
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Kereskedelmi egységekben
megvásárolható
Ár: 1490 Ft
Online megtekintési lehetőség:
http://www.teleteka.hu, és a UPC,
Telekom és Invitel videótárában.
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Magyar animációs film
Gyártási év: 1988 - 1999
Előállító: MAGYAR TELEVÍZIÓ
Eredeti mű írója: Joel Chandler Harris
Forgatókönyvíró: Gárdos Klári
Rendező: Nagy György

Kereskedelmi egységekben
megvásárolható
Ár: 990 Ft
Online megtekintési lehetőség:
http://www.teleteka.hu, és a UPC és
Telekom videótárában.

Rémusz bácsi (angolul Uncle Remus) kitalált szereplő,
a Joel Chandler Harris által összegyűjtött és először
1881-ben könyv alakban publikált afroamerikai
népmesegyűjtemény narrátora.
A gyűjtemény a Dél-Egyesült Államokban élő feketék
közt gyűjtött állatmesékből, dalokból és akkor
szájhagyomány útján megőrződő folklór darabokból
állt. Maga Rémusz bácsi egy kedves öreg fekete
rabszolga, aki a köréje gyűlő fehér gyerekeknek meséli
el a történeteket.
Bob herceg DVD

Színes magyar film
Gyártási év: 1972
Hossz: 84 perc
Rendező: Keleti Márton

Kereskedelmi egységekben
megvásárolható
Ár: 990 Ft

Londonban hej... Bowie Street és királyi udvar. Egy
ifjú, aki éjjel Bob úrfi, nappal György herceg. Az úrfira
szerelem, a hercegre főúri házasság vár. Az esküvői
harangok kondulásra készek. De vajon kinek szólnak?
London-szerte izzik a szerelem és a nászi láz. Vajon kit
választ Annie, a varga lánya? Miben
mesterkedik Plumpudding, a fondor lelkületű borbély?
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Online megtekintési lehetőség:
http://www.teleteka.hu, és a UPC,
Telekom és Invitel videótárában.
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Vajon Viktória hercegnő felülhet az áhított trónra:
Miért szomorú a szerelmes tekintetű Lancester, a gárda
kapitánya? És miért járkál álruhában Pomponius, az
udvarmester? Miért ölt álruhát még maga a királynő is?
Milyen szerephez jut egy ártatlannak tűnő narancslé és
egy ellesett csók? S miközben dalol az udvar és az
utca, végül mi győzedelmeskedik: a szerelem, avagy a
dinasztia érdekei?
És mégis mozog a Föld –DVD

Színes magyar tévéfilm
Gyártás éve: 1973
Hossz: 150 perc
Hang: 2.0
Rendező: Hajdufy Miklós
Operatőr: Sík Igor
Vágó: Szécsényi Ferencné
Gyártásvezető: Hencz Dezső
Zene: Hidas Frigyes
Dramaturg: Szántó Erika
Díszlet: Zeichán Béla
Kosztüm: Weiber Mariann

Kereskedelmi egységekben
megvásárolható
Ár: 990 Ft
Online megtekintési lehetőség:
http://www.teleteka.hu, és a UPC és
Telekom videótárában.

A Jókai regényéből készült három részes tévéfilm öt
debreceni diákot állít elénk: Jenőy Kálmánt, BarkóPalit,
Bíróczi Sándort, Borcsay Mihályt és Csuka Ferit. A
rebellis szellemű „csittvári krónika” szerkesztéséért
kicsapják őket a kollégiumból, s az öt fiú elindul „abba
a végtelen semmibe, aminek világ a neve”. Innentől
kezdve Jenőy Kálmán sorsa kerül a történet
középpontjába.
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Gyártási év: 1974
Előállító: MAGYAR TELEVÍZIÓ
Hossza: 100 perc
Zeneszerző: Erkel Ferenc
Zenéjét átdolgozta: Rékai Nándor
Rendezte: Vámos László
Zenei rendező: Mátyás János
Operatőr: Bornyi Gyula, Boldizsár Károly, Kaplony
Miklós, Kazinczy László, Marton Frigyes, Zentai
László
Gyártásvezető: Áldor György

Kereskedelmi egységekben
megvásárolható
Ár: 990 Ft
Online megtekintési lehetőség:
http://www.teleteka.hu, és a UPC és
Telekom videótárában.

Szövegkönyvet írta Egressy Béni, Katona József azonos
című drámája alapján
Átdolgozta: Nádasdy Kálmán
Magyarország 1213. Baljós esztendő. Amíg II. Endre
idegen földön harcol, addig felesége, Gertrúd és annak
meráni udvarnépe dorbézolnak a királyi várban. A
háttérbe szorított magyar főurak Petúr bán vezetésével
összeesküvésre készülnek, de Bánk bán, Magyarország
nagyura ellenzi a felkelést. Petur bán titokban
visszahívja az országot járó Bánkot, aki azonban a
békétleneket felségárulással vádolja. Bánk feleségét,
Melindát Gertrúd léha öccse egyre nyíltabban
ostromolja…
Mikrobi DVD

Gyártási év: 1975
Hossz: 120 perc
Operatőr: Csepela Attila, Klausz András
Zeneszerző: Pongrácz Zoltán, Lovas Ferenc
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Dramaturg: Bálint Ágnes
Vágó: Hap Magda
Író: Botond-Bolics György
Rendező: Mata János

Online megtekintési lehetőség:
http://www.teleteka.hu, és a UPC és
Telekom videótárában.

Mikrobi, a háztartási robot, szinte már családtagnak
számít, hiszen szívesen játszik Pepével, mos, főz,
takarít. A család gyerektagjai újra és újra útra kelnek.
Különös házasság - duplalemezes
DVD

Színes magyar filmsorozat
Gyártási év: 1984
Előállító: MAGYAR TELEVÍZIÓ
Hang: 2.0
Képarány: 4:3
Hossz: 324 perc

Kereskedelmi egységekben
megvásárolható
Ár: 1490 Ft
Online megtekintési lehetőség:
http://www.teleteka.hu, és a UPC és
Telekom videótárában.

Tartalom:
Buttler János gróf iskolai szünidőre siet haza szüleihez
és szerelméhez. Útközben megpihennek Dőry báró
házában, ahol Jánost fondorlatos módon csapdába ejtik.
Hamis tanúk jelenlétében erőszakkal összeesketik Dőry
báró várandós lányával. Az eskető pap a születendő
gyermek apja. Bár Buttler, családja és barátai mindent
elkövetnek, hogy a házasságot érvénytelenítsék, az
egyház és az udvar a tekintélyét féltve ezt nem engedi.
Buttler János és szerelmese ezért más utat választanak a
váláshoz. Mikszáth Kálmán nagy sikerű művének
filmváltozata felejthetetlen színészóriásokkal a főbb
szerepekben.
Életrevalók DVD

Színes, szikronizált francia film
13
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Gyártási év: 2011

megvásárolható
Ár: 1990 Ft

Rendezte: Olivier Nakache, Eric Toledano
Iró: Olivier Nakache, Eric Toledano
Főszereplők: François Cluzet, Omar Sy and Anne Le
Ny

Online megtekintési lehetőség:
http://www.teleteka.hu, és a UPC,
Telekom és Invitel videótárában.

A siklóernyős baleset után tolószékbe kerülő gazdag
arisztokrata, Philippe (François Cluzet) felfogadja
otthoni segítőnek a külvárosi gettóból jött Drisst (Omar
Sy). Azt az embert, aki most szabadult a börtönből, és
talán a legkevésbé alkalmas a feladatra. Két világ
találkozik és ismeri meg egymást, és az őrült, vicces és
meghatározó közös élmények nyomán kapcsolatukból
meglepetésszerűen barátság lesz, amely szinte
érinthetetlenné teszi őket a külvilág számára.
Tüskevár – duplalemezes DVD

Fekete-fehér magyar filmsorozat
Gyártás éve: 1967
Hossz: 295perc
rendező: Fejér Tamás
író: Fekete István
forgatókönyvíró: Fejér Tamás
zeneszerző: Vincze Ottó
operatőr: Mezei István
dramaturg: Tarbay Ede
látványtervező: Bertalan Tivadar
vágó: Farkas Zoltán
Az éretlen kamaszt, becenevén Tutajost családja
14
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nagybátyjához küldi nyári vakációra. A helyi
gazdaságot igazgató rokon pedig a nádasban nomád
körülmények között élő Matula bácsira bízza a fiút.
Amikor barátja „Bütyök“ meglátogatja, rá sem ismer a
fiúra, aki már az életben maradás minden fortélyát
elsajátította.
Nemzedékek zárták szívükbe Ladó Gyula Lajost, aki
barátai számára lassan fél évszázada csak „Tutajos”
névre hallgat. Ezt a pesti gyereket nemcsak kamasz fiúk
irigylik azóta is nyári kalandjaiért, hanem a mindenkori
elfoglalt szülők is. Mai apák és anyák is örülnének, ha
gyermeküket a csodálatos Kis Balaton nevelné vakáció
idején a nagybetűs életre. Ha csemetéjük olyan mester
keze alatt tanulná ki horgászat és vadászat csínjátbínját, mint a mindenben tudós öregember, Matula
bácsi, ha volna minden pesti fiúnak nagyhangú, de
bölcs vidéki nagybátyja, mint István, a testes gazda.
És persze ha megvolna még a régi Berek, halakmadarak háborítatlan paradicsoma.
Kántor DVD

Fekete-fehér magyar filmsorozat
Gyártás éve: 1976
rendező: Nemere László
forgatókönyvíró: Szamos Rudolf
zeneszerző: Tamássy Zdenkó
operatőr: Bornyi Gyula
A mondás igaz: rablóból lesz a legjobb pandúr. Kántor
(azelőtt Jámbor) bazáros, piaci árus "gazdájával
dolgozik" a piacon: míg a férfi árul, ő ellopja a vásári
forgatagban a nők retiküljeit. Aztán, mivel majdnem
15
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lebuktatja a bazárost, elzavarják a háztól. Kóborlása
során összehozza jó sorsa Csupatival, aki meglátja
benne a rejtett gyöngyszemet és mivel - azelőtt amúgy
is a rendőrkutya kiképzőknél volt állományban - vágyik
egy németjuhászra. Hamar összebarátkoznak és sorra
kapják el a rablókat, gyilkosokat, köztük a volt "gazdit"
is.
A krimisorozat főhőse egy nem mindennapi
rendőrkutya. Az 1976-ban készült film főszereplői
Madaras József, Szilágyi Tibor, Horváth Sándor és
persze maga Kántor, a híres négylábú nyomozó, aki
csaknem húsz évvel osztrák kollégája, Rex felügyelő
előtt már belopta magát a nézők szívébe.
Tündér Lala DVD

Színes, magyar mesejáték
Hossz: 81 perc
Gyártási év: 1981
Rendező: Katkics Ilona
Író: Szabó Magda
Forgatókönyvíró: Békés József
Zeneszerző: Wolf Péter
Operatőr: Bónis Gyula
Vágó: Sándor Éva

Kereskedelmi egységekben
megvásárolható
Ár: 990 Ft
Online megtekintési lehetőség:
http://www.teleteka.hu, és a UPC,
Telekom és Invitel videótárában.

Tündérországban mostanában egyre furcsább dolgok
történnek, s mögöttük minden esetben Írisz királynő
kisfia, Lala áll. Most például ismét eltűnt, s ráadásul
elvitte a királynő konvertorát, mellyel tetszés szerint
átalakíthatja magát bármiféle élőlénnyé. És ez még a
kisebbik baj, de magával vitte Írisz jogarát is, márpedig
16
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anélkül nem jelenhet meg a királynő a hamarosan
kezdődő államtanácson. Aterpater varázsló
megvizsgálja Lalát és kiderül: emberszíve van, amiatt
viselkedik olyan furcsán. S aki nem egészen tündér, azt
száműzni kell Tündérországból.
Sárkány és papucs DVD

Magyar rajzfilm
Gyártás éve: 1988
Hossz: 68 perc
Rendező: Dargay Attila
Forgatókönyvíró: Dargay Attila, Nepp József
Operatőr: Losonczy Árpád, Radocsay László, Varga
György
Vágó: Hap Magda
Zene: Mikó István, Pastoral együttes
Hangmérnök: Bársony Péter
Guinevra királyné szomorúan panaszolja szeretett
szolgálólányának, Peggynek, hogy férje, Arthur király
évek óta elhanyagolja őt. A király ugyanis minden
idejét a lovagi tornák porondja, vagy a híres
"kerekasztal" mellett tölti. A két nő kisüti, hogy a bajon
egyedül a jó öreg Merlin varázsló segíthet. Merlin el is
küld Guinevrának egy fantasztikusan erős varázsszert,
amelynek segítségével visszaszerezheti Arthur
szerelmét. A hölgyek egy pudingba sütik a csodaszert,
ám azt véletlenül Arthur kedvenc lovagja, Lancelot eszi
meg. Bonyolítja a helyzetet, hogy a lovag boldog
szerelemben él Peggyvel, de a túlméretezett adag
varázsszer hatására egycsapásra őrjítő szerelmet érez a
királyné iránt...
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Fekete-fehér magyar zenés összeállítás
Gyártás éve: 1966, 1967, 1968
Hossz: 76 perc

Kereskedelmi egységekben
megvásárolható
Ár: 990 Ft

,, Amikor én még kissrác voltam...'', ,, Kiabálj,
énekelj...'', ,, Csak egy tánc volt...'', ,, Hol jár az
eszem...'', ,, Nem leszek a Játékszered...''

Online megtekintési lehetőség:
http://www.teleteka.hu, és a UPC,
Telekom és Invitel videótárában.

Ezek a dalok a táncdalfesztivál révén lettek igazi
slágerek. Kiadványunkkal felidézzük azokat az időket,
amikor a televízió képernyője előtt egy egész ország
izgulta végig az egyes adásokat, és amikor az Illés, az
Omega, Koncz Zsuzsa, Szécsi Pál, Kovács Kati,
Zalatnay Sarolta és még sokan mások elindultak a siker
felé vezető úton.
Ábel Amerikában DVD

Színes, magyar játékfilm
Gyártási év: 1998
Előállító: MAGYAR TELEVÍZIÓ
Hossz: 135 perc
Író: Tamási Áron
Forgatókönyvíró: Tamás Menyhért
Rendezők: Mihályfy Sándor
Az ismert regénytrilógiában, a fiatalember Ábel ezúttal
Amerikában próbál szerencsét, sok más sorstársához
hasonlóan, akik a szegénység elől a 20-as években
elindultak a sok kalanddal, megpróbáltatással járó útra.
Erdélyből New Yorkig vezető útja a kivándorlók tipikus
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korabeli története.
Kincskereső kisködmön DVD

Fekete-fehér, magyar ifjúsági filmsorozat,
Hossz: 6x25 perc
Gyártás éve: 1968
rendező: Katkics Ilona
író: Móra Ferenc
forgatókönyvíró: Szemes Mihály
zeneszerző: Váry Ferenc
dramaturg: Erdős András

Kereskedelmi egységekben
megvásárolható
Ár: 990 Ft
Online megtekintési lehetőség:
http://www.teleteka.hu, és a UPC és
Telekom videótárában.

Ki ne ismerné Móra Ferenc meghitt hangulatú írását a
kis Bicebócáról, az öreg Küsmödi bácsiról, s a
kincskereső kisködmönről? Az óbánya egy véletlen
baleset következtében felrobban, Bicebóca örökre
elveszíti egyetlen támaszát, Küsmödi bácsit. Ferkóék
befogadják a kis árvát. Ferkó kisebb szolgálatokat tesz
és az érte járó krajcárokért körtemuzsikát vesz. A
muzsika azonban csak a jó gyermekeknek szólal meg.
Ferkó ügyes-bajos dolgaihoz némi kétség tapad, mikor
kisinas, bizony hamar kitelik az az egy esztendő, vagy
gondoljunk arra, mikor Égbelátó képében megrohanja a
lelkiismeretfurdalás, mert legjobb barátja dolgozatát
hibásra "javítja". A kincskereső kisködmön azonban
megmelengeti még a rosszalkodó lelkeket is.
Petőfi DVD

A helység kalapácsa

A válogatás DVD 3 filmet
tartalmaz:

Fekete-fehér, magyar tévéjáték,
Hossz: 54 perc
Gyártási év: 1965
19
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Bolond Istók
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http://www.teleteka.hu, és a UPC és
Telekom videótárában.

rendező: Zsurzs Éva
zeneszerző: Szöllősy András
operatőr: Czabarka György
Tartalom: Egy településen istentisztelet közben elalszik
egy férfi. Amikor felébred, észreveszi, hogy rácsukták
az ajtót. Úgy maradt a templomban, mint egy fogoly,
így hát szabadulást tervez. Amíg ő azt fontolgatja, hogy
is lehetne a legbiztonságosabban kijutni, elénk tárul a
helyi kocsma kicsit furcsa világa. A kocsmában jelen
van a kántor, az egyházfi, Baragja a béke barátja,
néhány vendég és a helyiség tulajdonosnéja is – Erzsók
asszony.
Az apostol:
Színes, magyar tévéjáték
Hossz: 64 perc
Gyártás éve: 1991
12-es korhatár
rendező: Balogh Zsolt
operatőr: Marton Frigyes
Bolond Istók:
Színes, magyar, zenés játékfilm
Hossz: 58 perc
Gyártás éve: 1980
korhatár nélküli
20
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rendező: Szitányi András
vágó: Somogyi Zsuzsa
operatőr: Bónis Gyula
zeneszerző: Victor Máté
Bolond Istók vándorútja során egy tanyán kér
menedéket. A gazda szívesen látja, asztalához hívja. A
beszélgetés során Istók megtudja, hogy a gazda igen
szomorú, s már csak a halálra vár. Két fia meghalt, a
harmadik pedig jó dolgában felejtkezett meg róla. Istók
megpróbálja felvidítani az öreget. Azzal bíztatja, hogy
amíg az ember nem volt boldog, addig nem halhat meg,
s ő biztosan tudja, hogy hamarosan boldogság költözik
ezek közé a falak közé.
A dunai hajós – duplalemezes DVD

Színes magyar kalandfilm, 1974, 112 perc.
Gyártás éve: 1974
Hossz: 112 perc
rendező: Markos Miklós
író: Verne Gyula
forgatókönyvíró: Markos Miklós
zeneszerző: Vujicsics Tihamér, Hidas Frigyes
operatőr: Lakatos Iván
vágó: Sivó György
Az 1876-os a sigmaringei horgászverseny győztese
Borús úr, alias Ladko, a bolgár nemzeti függetlenség
harcosa fogadásból végig ladikozik a Dunán, a Feketetengerig. Természetesen célja az, hogy eljusson a
bolgárokhoz, akiknek fegyvert és pénzt visz. Jager úr, a
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rendőrnyomozó mellészegődik, mert gyanús neki, hisz a
Duna mentén több kastélyt kirabolt bizonyos Ladkó és
bandája. A valódi Ladkót, Borus urat figyelik, sőt
feleségét az igazi rablóbanda vezére Striga hajójára
csalja, hogy ott házasságot kössön vele. Mindenki úgy
tudja ugyanis, hogy Ladkó már nem él.
III. Richárd DVD

Fekete-fehér, magyar tévéfilm, 91 perc, 1973
rendező: Fehér György
író: William Shakespeare
forgatókönyvíró: Fehér György
operatőr: Edelényi János
A III. Richárd, Shakespeare királydrámái közül a
leginkább egyesíti a rá olyannyira jellemző egyedi bájt
és a szörnyű tragikumot. Az író elementáris erővel
ábrázolja a mindenki által megvetett, csúf és velejéig
romlott, de ugyanakkor rendkívül ravasz és csábító
Gloster hatalomra jutását, majd szánalmas bukását.
Mindezt pedig olyan zseniális színészek előadásában
látjuk, mint: Haumann Péter, Latinovits Zoltán, Major
Tamás, Sulyok Mária, Bánsági Ildikó és Őze Lajos.

Kíváncsi Fáncsi DVD

Színes, magyar animációs sorozat,13x 7 perc, 91 perc,
1986
rendező: Richly Zsolt
forgatókönyvíró: Richly Zsolt, Tordon Ákos
zeneszerző: Pethő Zsolt
operatőr: Bacsó Zoltán
Kíváncsi Fáncsi, a játékos kedvű elefántleányka, vicces
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és tanulságos kalandjai elevenednek meg ebben a
klasszikus magyar mesefilmben. Találkozhatunk erdei
barátaival és különleges látogatókkal is és végül az is
kiderül, hogy felveszik-e Fáncsit a cirkusz-iskolába.
Krízispont DVD
Eredeti cím: Margin Call
Hossz: 107 perc
Hang: Dolby Digital 5.1, 2.0 magyar és angol
Írt és rendezte: J. C. Chandor
Szereplők:
Kevin Spacey, Jeremy Irons, Demi Moore, Stanley
Tucci, Paul Bettany, Zachary Quinto, Simon Baker,
Mary McDonnell
Peter (Zachary Quinto) az egyik legbefolyásosabb
befektetési banknál dolgozik kockázatelemzőként. Egy
reggel a vele egy emeleten dolgozók szinte mindegyike
megkapja felmondó levelét, köztük Peter főnöke, Eric
is. Eric (Stanley Tucci) azonban – mielőtt elhagyná az
épületet – egy pendrive-ot nyom Peter kezébe azzal,
hogy nézze meg a rajta lévő információkat, de legyen
nagyon óvatos. A hordozón Eric utolsó munkája
található, amelyben az elkövetkező napok várható
gazdasági eseményeit és egy minden eddiginél nagyobb
pénzügyi krízis veszélyét modellezi. Peter a kereskedők
vezetőihez fordul (Paul Bettany, Kevin Spacey), akik
tudják, hogy amennyiben az elemzés helyes, az egész
gazdasági szféra összeomolhat az elkövetkező órákban.
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Megkezdődik a versenyfutás az idővel, melynek során
hőseink
kegyetlen
döntések
meghozatalára
kényszerülnek.
Én, a séf DVD

Írta és rendezte: Daniel Cohen
Producer: Sidonie Dumas
Fényképezte: Robert Fraisse
Vágó: Géraldine Rétif
Zeneszerző: Nicola Piovani

Kereskedelmi egységekben
megvásárolható
Ár: 1990 Ft

Szereplők: Jean Reno (Alexandre Lagarde)
Julien Boisselier (Stanislas Matter)
Raphaëlle Agogué (Béatrice)
Salomé Stévenin (Amandine)

Online megtekintési lehetőség:
http://www.teleteka.hu, és a UPC és
Telekom videótárában.

Alexandre Lagarde, a veterán sztárséf komoly
konfliktusba
kerül
Stanislas
Matterrel,
az
étteremcsoport új vezetőjével. Matter arra készül, hogy
lecseréli őt egy ifjú, modern séfre, aki a molekuláris
gasztronómia
megszállottja,
mert
az
sokkal
jövedelmezőbb. Első lépésként elkezdi kirúgni Lagarde
csapatának tagjait. Ami még rosszabb, Lagarde kezd
kifutni az ötletekből, pedig a legnevesebb étteremkalauz
kritikusai bármelyik pillanatban feltűnhetnek tesztelni.
Kétségbeesésében keresni kezd maga mellé valakit. Egy
nap, mintha a szerencse vezérelné oda, találkozik
Jackyvel, aki az haute cuisine megszállottja. A szakmát
autodidakta módon elsajátító férfi rendkívül tehetséges,
de makacs, mint egy öszvér.
Barátom, Knerten DVD

rendező: Martin Lund, Asleik Engmark
24
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író: Anne-Cath Vestly
forgatókönyvíró: Birgitte Bratseth
zeneszerző: Jon Rormark, Magnus Beite
operatőr: Ari Willey, Morten Halfstad Forsberg
vágó: Vidar Flataukan, Steinar Stalsberg
Hossz: 74 perc
Hang: Dolby Digital 5.1, 2.0 magyar
Felirat: magyar
Fiatal család, kamasz bátyó, ovis főhős. Ezzel le is írtuk
filmünk főszereplőit. Vagy mégse? Lillebror, az óvodás
korú kisfiú szerint a főhős még csak nem is ember,
hanem Knerten, az ágról szakadt beszélő fenyőgally. De
ezzel a véleményével Lillebror egyedül van, a szülei
elfoglaltak: az új – az igazat megvallva elég régi vidéki otthonuk berendezésével. Apuka igyekszik minél
több tarka-barka alsóneműt, női bugyit a környékbeli
néniknek eladni, anyuka a korhadó házzal küzd, bátyó
nehezen szokik bele az új helyzetbe. Vagyis Lillebrorra
nem sok ideje jut most senkinek.
Illetve mégis: ölébe hullik egy fenyőág, mely egyszer
csak beszélni kezd hozzá, bevezeti a fenyveserdő
rejtelmeibe, figyelmezteti a telhetetlen hangyákra, igazi
pénzkereseti lehetőséget talál neki...és ez csak a kezdet.
Együtt küzdik át magukat a hétköznapokon,
megismerik a pletykás buszsofőrt, a szigorú boltvezetőt,
a gonosz kislányokat, és a szakállas asztalost, kinek
rengeteg éles fűrésze és vésője van...
A Barátom Knerten című film az alkalmazkodásról, a
szokatlan barátságról szól. Játékos animációkkal és sok
25

megvásárolható
Ár: 1990 Ft
Online megtekintési lehetőség:
http://www.teleteka.hu, és a UPC és
Telekom videótárában.
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szeretettel és rengeteg humorral készült.
Egy kis hazai 5. CD

Ötödik kiadásával jelentkezik a Petőfi Rádió népszerű
gyűjteményes albuma az Egy kis hazai.
A 2012 karácsonyára megjelenő sorrendben ötödik
válogatás az újévi házibulik sikerlemeze lehet. A
korongon található 18 felvétel között olyan előadók
slágerei szerepelnek, mint a Compact Disco feat
Columbo, Irie Maffia feat AKPH, Ladánybene 27, Neo,
Odett és a Quimby.
Mint ahogy eddig már négy alkalommal mondtuk, most
sincs másképp: Ezzel a CD-vel ismét haza vihetsz egy
kis darabkát az MR2-Petőfi Rádióból. Ha beteszed, nem
akarod majd kivenni!

Szimfonik Live 1. CD

Magyar Rádió Szimfonik Live – CD
Nagyon zene, nagyzenekarral, élőben, a Szigeten.

Kereskedelmi egységekben
megvásárolható
Ár: 2490 Ft
Online megtekintési és hallgatási
lehetőség: http://www.teleteka.hu

Kereskedelmi egységekben
megvásárolható
Ár: 2490 Ft
Az immár VOLTfolió díjas MR2-Petőfi Rádió 2011- Online megtekintési és hallgatási
ben nagy sikerrel mutatta be Szimfonik nevű lehetőség: http://www.teleteka.hu
programját, melynek keretében egy rockzenekar és egy
szimfonikus zenekar találkozott, s egy jól ismert hazai
dal rock-hangszereket sem nélkülöző nagyzenekari
változata született meg.
A Magyar Rádió a Sziget nulladik napján tizenegy
hazai zenekar két-két dalának nagyzenekarra
hangszerelt változatát mutatta be élőben.
A koncerten fellépett a Heaven Street Seven, a Balkán
Fanatik, a Vastaghúros Swetter, a Belmondo, a
Pannonia All-Stars Ska Orchestra, Rúzsa Magdi, az
Isten Háta Mögött, a Budapest Bár Kollár-Klemencz
26
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Lászlóval és Lovasi Andrással, a Freshfabrik, a
Hiperkarma, Caramel, valamint Janicsák Veca és a
Balkán Fanatik. A dalokat Balogh Sándor karmester és
zeneszerző hangszereli és ő vezeti a projekt
komolyzenei oldalát képviselő Magyar Rádió
Szimfonikus Zenekart.
Tétova félrelépők DVD

Színes, feliratos, francia-belga-angol vígjáték
95 perc, 2011
rendező: Julie Gavras
forgatókönyvíró: Julie Gavras, Olivier Dazat
zeneszerző: Sodi Marciszewer
operatőr: Nathalie Durand
producer: Bertrand Faivre, Sylvie Pialat
vágó: Pierre Haberer
Adam és Mary több évtizedes házasságban élnek.
Egyikük életműdíjat kap eddigi munkásságáért, a másik
aggódva figyeli szarkalábait. A középkorúak kapuzárási
pánikja mindkettejüket eléri, s ugyanazokat a
kérdéseket teszik fel, mint a legtöbb korukbeli, aki
szembesül az idő múlásával. Vajon hátralévő életüket
egymással képzelik el? Még mindig él a szerelem, a
szenvedély a másik iránt? Lehet-e, kell-e valamit tenni
az öregedés ellen? És ami a legfontosabb, feltétel nélkül
bízhatnak a másikban, jóban-rosszban? A férj és feleség
ellentétes módon igyekszik válaszokat keresni
kérdéseire, Adam (William Hurt) egykori hírneve és
fiatalsága után ácsingózik, Mary (Isabella Rossellini)
pedig kilépve a háziasszonyszerepből, esetlen
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Kereskedelmi egységekben
megvásárolható
Ár: 1990 Ft
Online megtekintési lehetőség:
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fitneszkísérletéből, hódító szemek kereszttüzébe kerül.
Ügyetlen próbálkozásaik mentén lassan megtudják,
hogy életük szerelme iránt még mindig megvan-e a
régmúlt izzás. A Tétova félrelépők melegszívű
romantikus vígjáték a hétköznapi szerelemről, az
érzelmek hullámzásáról, s döntéseink
következményéről - világsztárok remek alakításában.
Diótörő DVD

Színes, magyarul beszélő, angol-magyar családi film,
110 perc, 2010
rendező: Andrei Konchalovsky
író: Pjotr Iljics Csajkovszkij
forgatókönyvíró: Andrei Konchalovsky, Chris
Solimine
zeneszerző: Eduard Artemiev
operatőr: Mike Southon
producer: Paul Lowin, Andrei Konchalovsky
executive producer: Moritz Borman
vágó: Mathieu Bélanger, Andrew Glen
szereplő(k):
Elle Fanning (Mary)
Nathan Lane (Albert bácsi)
John Turturro (Patkánykirály)
A Diótörő legújabb adaptációja 1920 karácsonyán,
Bécsben játszódik. A kis Mary egy különleges diótörő
játékfigurát kap ajándékba keresztapjától. A kislány
boldogan fekszik le aludni, de álmában megelevenedik
28

Kereskedelmi egységekben
megvásárolható
Ár: 990 Ft
Online megtekintési lehetőség:
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a Diótörő és más játékai, majd kezdetét veszi egy
varázslatos utazás a fantázia világába. A fabáburól
kiderül, hogy elvarázsolt herceg, s a kis Mary vele
összefogva veszi fel a küzdelmet a gonosz
Patkánykirállyal és alattvalóival. Amikor a Diótörőt
túszul ejtik a gonosz patkányok, Mary kis játékaival
mentőakciót indít kiszabadításáért.
A legszebb dolog DVD

színes, feliratos, francia filmdráma, 107 perc, 2011
rendező: Rémi Bezançon
író: Eliette Abecassis
forgatókönyvíró: Rémi Bezançon, Vanessa Portal
operatőr: Antoine Monod
vágó: Sophie Reine
szereplő(k):
Louise Bourgoin (Barbara)
Pio Marmai (Nicolas)
Barbara (Louise Bourgoin) és Nicolas (Pio Marmai)
egy csendes téli estén találkoznak először
a fiú munkahelyén, egy párizsi videotékában.
Kapcsolatuk nagyon hamar szárba szökken olyannyira,
hogy megfékezhetetlen szerelmük, összeköltözésük
után rövid idővel meghozza gyümölcsét, a legszebb
dolgot egy pár életében.
A kilenc hónap alatt Nicolas új munkát keres,
babaszobát fest, és gyerekbútorokat szerel.
Ugyanakkor Barbara minden erejével készül az
anyaságra és régi álmához hűen elkezdi írni élete első
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megvásárolható
Ár: 1990 Ft
Online megtekintési lehetőség:
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könyvét.
Gyermekük
megérkezése
után
mindkettejükben komoly kérdések vetődnek fel: Vajon
lehet-e ugyanolyan hévvel folytatni egy kapcsolatot,
miközben gyereket nevelnek? Vajon várnak-e minket
még a barátok a péntek esti buliban? Vajon lehet-e az
álmaink után menni, miközben egy csecsemő várja,
hogy tisztába tegyék?
Vagy egy egészen új életet kell kezdeni?
Szimfonik Live 2.0 CD

2012 őszén is, a Közmédia Napján - szeptember 8-án ismét közös színpadra állt a könnyű és a komolyzene.
Budapesten, a Millenáris Parkban több ezren látták és
hallották a Szimfonik Live 2.0-t. Most elérkezett az
idő, hogy ismét felcsendüljenek a már jól ismert, de
áthangszerelt és újragondolt-újrahangolt dalok a CD-n
is. A Balogh Sándor karmester vezette MR
Szimfonikusok most Péterfy Bori, a PASO, a Heaven
Street Seven, a Kiscsillag, a Compact Disco, az Irie
Maffia, a Neo, a Kistehén, a Hősök és a Vad Fruttik, a
Petőfi Rádióból már ismert dalait kíséri.

Kereskedelmi egységekben
megvásárolható
Ár: 2490 Ft
Online megtekintési és hallgatási
lehetőség: http://www.teleteka.hu

Téli Esti Mese CD

Téli Esti Mesék. Egy CD kicsiknek és nagyoknak.
Klasszikus mesék a Közmédia Archívumából Domján
Edit, Ruttkai Éva, Básti Lajos, Márkus László és Avar
István tolmácsolásában.

Kereskedelmi egységekben
megvásárolható
Ár: 1990 Ft
Online hallgatási lehetőség:
http://www.teleteka.hu

Tavaszi Esti Mese CD

Megjelent az Esti Mesék sorozat legújabb válogatása!
Még több klasszikus mese kicsiknek és nagyoknak. A
tavaszi hangulatot árasztó mesék Domján Edit, Agárdi
Gábor, Váradi Hédi, Bánki Zsuzsa és Márkus László

Kereskedelmi egységekben
megvásárolható
Ár: 1990 Ft
Online hallgatási lehetőség:
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tolmácsolásában hangzanak el.

http://www.teleteka.hu

Megjelent az Esti Mesék sorozat legújabb válogatása
CD-n! Nosztalgiázzon gyermekkora meséivel, hallgassa
újra gyermekeivel, unokáival! . A nyári hangulatot
árasztó mesék Domján Edit, Márkus László, Kiss
Manyi, Bessenyei Ferenc és Váradi Hédi
tolmácsolásában hangzanak el.
A közmédia az elmúlt hónapokban elkészíttette a
Himnusz új feldolgozásait. A Himnusz CD-n nemzeti
imádságunk az MR Szimfonikusok kíséretében, több
feldolgozásban is meghallgatható a Magyar Rádió
Gyermekkórusa, valamint a Magyar Rádió Énekkara
közreműködésével. A kiadványok külön érdekessége
Rúzsa Magdi előadása, akit a felvételeken Oláh Vilmos,
az MR Szimfonikusok koncertmestere kísér hegedűn.
Az újonnan rögzített produkciókat kiegészítették a
Szózattal és a Székely Himnusszal is, így nemzetünk
egységét, hazánk szeretetét és hazafiasságunkat
olyannyira kifejező kincseink egy kiadványon, egymás
mellett kaptak helyet, és juthatnak el minden
honfitársunkhoz.
Hallgassák szeretettel!

Kereskedelmi egységekben
megvásárolható
Ár: 1990 Ft
Online hallgatási lehetőség:
http://www.teleteka.hu

Színes, szinkronizált, francia romantikus vígjáték

Kereskedelmi egységekben
megvásárolható
Ár: 2990 Ft

Rendezte: James Huth
Írta: James Huth, Sonja Shillito
Producer: Richard Grandpierre, Patrick Batteux
Fényképezte: Stéphane Le Parc
Vágó: Joëlle Hache
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Kereskedelmi egységekben
megvásárolható
Ár: 1490 Ft
Online hallgatási lehetőség:
http://www.teleteka.hu

Online megtekintési lehetőség:
http://www.teleteka.hu, és a UPC és
Telekom videótárában.

KIADVÁNY CÍME

TARTALOM

HOL KAPHATÓ?

Szereplők: Gad Elmaleh, Sophie Marceau, Maurice
Barthélémy, François Berléand
Sacha-t három dolog élteti: a barátai, a zongorája és a
bulizás. Éjszakánként egy jazz klubban játszik, az
estéket
pedig
szemrevaló
nőkkel
zárja
agglegénylakásában.
Charlotte-nak három gyermeke van, egy jól menő
munkája, no meg két exférje. Életébe már csak a
szerelem nem fér bele.
Sacha és Charlotte annyira különböznek egymástól,
hogy megismerkedniük sem volna szabad, ám a sors
máshogy egyengeti útjukat. Amikor Charlotte egy esős
délutánon belebotlik Sacha-ba, azonnal megváltozik az
életük. Találkozásuk szerelem első látásra. De vajon
van-e hely gyerekek számára is a szerelemben?
A DAL 2013 CD

A Dal című eurovíziós dalválasztó műsor tavalyi nagy
sikere után idén már harminc dal versenyez azért, hogy
Magyarországot képviselje Malmőben a 2013-as
Eurovíziós Dalversenyen.
A 244 pályamű harminc legjobbját most dupla CD-n
jelentette meg az MTVA. Így könnyebb lesz a szavazás
és a friss dalokra való ráhangolódás! Az előadók és a
szerzők között ott találjuk a már befutott sztárokat, a
frissen felfedezett fiatal tehetségeket és olyanokat is,
akiknek A Dal jelenti az első nyilvános megmérettetést.
Hallgassuk együtt A Dal 2013-as slágereit!
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megvásárolható
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Online hallgatási lehetőség:
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színes, feliratos, belga-francia-olasz filmdráma, 87 perc,
2011
forgatókönyvíró: Jean-Pierre Dardenne, Luc Dardenne
operatőr: Alain Marcoen
vágó: Marie-Hélene Dozo
A 11 éves Cyril Catoul igazi rossz gyerek: makacs,
agresszív és felelőtlen. Apja megelégelve eddigi életét,
a fiút gyermekotthonba dugja, és egy másik városba
költözik. Cyril miután rájön, hogy nem ideiglenesen
került oda, biciklijével apja keresésére indul. Eleinte
nem hajlandó elfogadni a tényt, hogy magára hagyták,
makacsul ragaszkodik ahhoz a forgatókönyvhöz, hogy
félreértésről van szó. Véletlenül összeismerkedik egy
harmincas éveiben járó fodrásszal, Samanthával, aki
megengedi, hogy a hétvégéket vele töltse és segít neki
megtalálni a válaszokat, még ha azok olykor
fájdalmasak is.

Ábel az országban DVD

Kereskedelmi egységekben
megvásárolható
Ár: 1990 Ft
Online megtekintési lehetőség:
http://www.teleteka.hu, és a UPC és
Telekom videótárában.

Színes, magyar vígjáték, 114 perc, 1994
Hang: 2.0
Felirat: Angol, Magyar halláskárosultak részére

Kereskedelmi egységekben
megvásárolható
Ár: 990 Ft

rendező: Mihályfy Sándor
író: Tamási Áron
zeneszerző: Selmeczy György
operatőr: Lukács Lóránt
dramaturg: Mészáros Katalin

Online megtekintési lehetőség:
http://www.teleteka.hu, és a UPC és
Telekom videótárában.

A Hargita nagy, lírai kalandja után Ábelt a
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nagyvárosba, Kolozsvárra vezérli sorsa. Itt egy másik
világ másfajta helyzeteihez kell a székely észjárás: egy
vándor kuruzsló-fogász házához kerül, ahol nemcsak a
könnyű pénzszerzés módjaival, de a szerelemmel is
megismerkedik.
Fizetés nélküli szabadság DVD

Orosz-magyar koprodukciós film
Gyártás éve: 1981
Hang: 2.0

Kereskedelmi egységekben
megvásárolható
Ár: 990 Ft

A "Fizetésnélküli szabadság" egy kétrészes orosz- Online megtekintési lehetőség:
magyar koprodukcióban gyártott romantikus komédia, http://www.teleteka.hu, és a UPC és
retro rajongóknak kötelező!
Telekom videótárában.
A film visszavisz minket a nyolcvanas évek idillikus
légkörébe, ahol még Ikarusz buszok szállítják az
utasokat, az utakat LADA-k és Volgák róják, a
MALÉV Tu-154-es gépeket indít, és ahol Budapest egy
nyugati főváros miliőjét árasztja.
A film cselekménye szerint Kátya Kotova , az
életrevaló, romantikus vidéki óvónő meglepetésszerűen
Moszkvába utazik, hogy egy korábban kötött
megállapodás alapján viszontlássa szerelmét, Jurijt.
Hosszas és kalandos kutatás után megtalálja a férfit, aki
tudomást sem akar szerezni róla. Kátya Jura lakásában
megismerkedik szerelme barátjával, a magyar
Lászlóval. Miután a két férfi Magyarországra utazik, a
lány elhatározza, hogy utánuk megy. Jura nem enged a
lány ostromának, viszont László beleszeret Kátyába ….
12 hónap az erdőn duplalemezes
DVD

12 hónap az erdőn (duplalemezes DVD)
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Színes, magyar ismeretterjesztő természetfilm
Gyártási év: 1988
Előállító: MAGYAR TELEVÍZIÓ
Író: Lázár István
Szakértők: Dr. Berdár Béla, Janisch Miklós, Dr. Koller
Mihály, Dr. Rácz Antal, Dr. Solymos Rezső
Operatőrök: Németh Attila, Rácz Gábor, Szommer
Tamás
Rendező: Rácz Gábor

Ár: 1490 Ft
Online megtekintési lehetőség:
http://www.teleteka.hu, és a UPC és
Telekom videótárában.

Hang: 2.0
Hossz: 300 perc
Nyelv: Magyar
Ez a méltán népszerű természetfilm – sorozat a magyar
erdők világhírű élővilágát, és varázslatos hangulatát
mutatja be a hónapok változásának tükrében. Az egyes
epizódokat az erdő természetes atmoszférája, Vivaldi
csodálatos muzsikája és Mécs Károly narrátor hangja
teszi még színesebbé.
Mekk Elek, az ezermester DVD

színes, magyar bábfilmsorozat, 1980
"Bejelentem nektek: Mekk Elek, neves, egyetemes
ezermester e helyen telepedett meg. Remek eme Mekk
mester, gyere erre, keresd fel! Eke, veke, eresz kell?
Gyere, keresd fel, s teremt neked Mekk Mester!"
Egyet ellenben véssetek eszetekbe, gyerekek: ha e derék
mestert felkeresitek, szerencséteket temethetitek. Mert
ha lehetne, mesteretek reggel-este egy kereveten
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Kereskedelmi egységekben
megvásárolható
Ár: 990 Ft
Online megtekintési lehetőség:
http://www.teleteka.hu, és a UPC és
Telekom videótárában.
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heverne s eszegetne - ebben bezzeg Elek szerfelett
leleményes. Kétségtelen, e kecske serénységben nem
remekel: eszetlen reszel, kever, szegel! Kezében
rettenetesen esetlen ecset, fejsze és gereblye. Lehet:
lelkes, de remeke rendre ferde, gyenge és selejtes...
Kecskénknek egyetlen perc elég, s itt a vég! Létezhet-e
mesterség, egyetlenegy, melyhez elég tehetséges? Erről
szól e remek, szellemes, mese, ezrek és ezrek kedvence.
Rost Andrea – Colours - CD

Gasztroangyal 1. DVD

Rost Andrea legújabb ária CD-je, az MR
Szimfonikusok közreműködésével.
Teljes játékidő: 56 perc

Kereskedelmi egységekben
megvásárolható
Ár: 2990 Ft

Az operairodalom remekművei, többek között Bizet,
Gounod, Puccini és Verdi szerzeményei a Kossuthdíjas, Érdemes művész, Liszt-díjas és Príma
Primissima-díjas, világhírű szoprán egyedülálló
előadásában.
Vezényel Kovács János, közreműködik Gémes Katalin
- mezzoszoprán
Gasztromagazin
Játékidő: 156 perc

Online letöltési lehetőség:
http://www.teleteka.hu

Gasztroangyal 1. DVD részek:
Őrségben az erő
Szarvasgomba
A sonka
" Magyarország finom. Erről nagyon sokat vitatkozunk:
vannak, akik ma is hisznek a hajdan világhírű magyar
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Kereskedelmi egységekben
megvásárolható
Ár: 990 Ft
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konyhában és vannak akik tagadják ezt, vannak akik a
hagyományos ételekre esküsznek és vannak akik a
modern konyhára... Hogy igazándiból milyen a magyar
konyha? Szerintem ilyen!...." /Borbás Marcsi/
Gasztromagazin
Játékidő: 156 perc

Kereskedelmi egységekben
megvásárolható
Ár: 990 Ft

Gasztroangyal 2. DVD részek:
Garda fesztivál
Vince-nap Villányban
Gasztroangyal Pannonhalmán

Keménykalap és krumpliorr dupla
DVD

" Magyarország finom. Erről nagyon sokat vitatkozunk:
vannak, akik ma is hisznek a hajdan világhírű magyar
konyhában és vannak akik tagadják ezt, vannak akik a
hagyományos ételekre esküsznek és vannak akik a
modern konyhára... Hogy igazándiból milyen a magyar
konyha? Szerintem ilyen!...." /Borbás Marcsi/
Színes, magyar ifjúsági film
Játékidő: 209 perc
Gyártási év: 1973
Előállító: MAGYAR TELEVÍZIÓ
Eredeti mű írója: Csukás István
Forgatókönyvíró: Kardos G. György
Operatőr: Ráday Mihály
Rendező: Bácskai Lauró István
Szereplők: Kovács Krisztián, Berkes Gábor, Alfonzó,
Schubert Éva, Szilágyi István
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Kereskedelmi egységekben
megvásárolható
Ár: 1490 Ft
Online megtekintési lehetőség:
http://www.teleteka.hu, és a UPC és
Telekom videótárában

KIADVÁNY CÍME

A Pingvinkirály DVD

TARTALOM
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A Vadliba kisdobos őrs tagjai szövetkeznek az
állatkertből ellopott kismajmok felkutatására.
Megpróbálják rendbe hozni, amit a rakoncátlan,
rendbontó felnőttek elrontottak. Minduntalan keresztezi
útjukat az álruhás, intrikáló Bagaméri, az elátkozott
fagylaltos, aki szeretne hozzáférni a majmokért beígért
jutalomhoz.
Színes, szinkronizált, angol természetfilm
Hossz: 78 perc
A filmet írta és rendezte: David Attenborough
Producer: Anthony Geffen, Sias Wilson
Fényképezte: Simon Niblett
Vágó: Robert Hall
Narrátor: David Attenboroguh
Magyar hang: Szersén Gyula, Reviczky Gábor

A csodacsapat DVD

Rex, a fiatal királypingvin nagy örömmel kalauzolja
körbe a nézőt hazájában, az Atlanti-óceánon található,
az Antarktiszhoz közeli Dél-Georgia szigetén.
Megismerhetjük szülőhelyét, a Pingvin várost, valamint
unokatestvéreit, Larry-t és Moe-t. Rex segítségével
megismerjük a királypingvinek és más, itt élő állatok
jeges, fagyos hétköznapjait. Rex kalandozása során
nemcsak barátra talál, de a felnőtté válás nehézségeivel
is megküzd.
Színes, szinkronizált, francia filmvígjáték
Hossz: 97 perc
Rendező: Olivier Dahan
Forgatókönyv: Philippe de Chauveron, Marc de
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Kereskedelmi egységekben
megvásárolható
Ár: 1490 Ft
Online megtekintési lehetőség:
http://www.teleteka.hu, és a UPC és
Telekom videótárában

Kereskedelmi egységekben
megvásárolható
Ár: 1990 Ft
Online megtekintési lehetőség:
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Chauveron
Producer: Isaac Sharry
Fényképezte: Alex Lamarque
Vágó: Richard Marizy
Zene: Guillaume Roussel
Szereplők: José Garcia, Omar Sy, Gad Elmaleh, Joey
Starr, Franck Dubosc, Jean Reno, Frédérique Bel,
Jean-Pierre Marielle
Patrick Orbera ünnepelt futballsztár – volt.
A sikeres pályán töltött éveket a kezdetekben még
eredményes edzői karrier követte, de napjainkra
lecsúszott, alkohol- és drogfüggő kezelhetetlen
lumpenné lett. Tarthatatlan életvitele, és egy élő tévé
műsorban elkövetett tettlegessége következtében
kislányától is eltiltja a bíróság. A bírónő a jó útra térés
reményében egy Bretagne partjainál található kis
szigetre „száműzi”, ahol egy kilátástalan sorsú közösség
küzd a tisztességtelen ingatlan befektetőkkel a
halfeldolgozó üzemük bezárása ellen. Utolsó reményük
a konzervgyár futballcsapata, amely egy véletlen
folytán még versenyben van a nemzeti kupáért folyó
küzdelemben. Ha további három mérkőzésüket
megnyerik, megmenthetik a szigetlakók egyetlen
bevételi forrását, a halfeldolgozót. A helyi halászokból
álló hobbi csapat esélytelen a további küzdelmekben,
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http://www.teleteka.hu, és a UPC és
Telekom videótárában
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csak a csoda segíthet rajtuk…
Felcsípve DVD

FELCSÍPVE
Színes, szinkronizált, francia vígjáték
Hossz: 92 perc

Kereskedelmi egységekben
megvásárolható
Ár: 1990 Ft

Rendezte: David Moreau
Forgatókönyv: Amro Hamzawi, David Moreau
Producer: Abel Nahmias
Fényképezte: Laurent Tangy

Online megtekintési lehetőség:
http://www.teleteka.hu, és a UPC és
Telekom videótárában

Vágó: Cyril Besnard
Szereplők: Virginie Efira, Pierre Niney, Charles Berling

Tajtékos napok DVD

Alice negyvenéves, elvált divatmagazin szerkesztő, akit
semmi más nem érdekel a szakmáján és karrierjén
kívül. Munkájában maximalista, de bármennyire is
áhítozna egy főszerkesztői állásra, valami hiányzik
ehhez az életéből. Az a valami pedig egy férfi.
Egy repülőúton azonban megismerkedik egy nála húsz
évvel fiatalabb egyetemistával, akivel sorozatos
véletlenek folytán félreérthetetlen helyzetekbe kerül. A
hirtelen jött „kalandtól” viszont a munkahelyén olyan
pasifalónak kezdik látni, aki így akár még főszerkesztő
is lehetne. Alice tehát kap a lehetőségen, és a fiatal
srácot afféle trendi kellékként felhasználja az áhított
főszerkesztői pozíció megszerzéséhez.
Csakhogy a szerelem nem egy olyan könnyen
szerkeszthető valami, mint egy újságcikk…
Színes, szinkronizált, francia romantikus fantasy
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Kereskedelmi egységekben
megvásárolható
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Őszi Esti Mesék CD

Négy Évszak Esti Meséi CD
gyűjtemény

TARTALOM

HOL KAPHATÓ?

Hossz: 126 perc

Ár: 1990 Ft

Rendezte: Michel Gondry
Boris Vian azonos című regénye alapján a
forgatókönyvet írta: Luc Bossi
Producer: Luc Bossi, Xavier Castano, Genevieve Lemal
Fényképezte: Christophe Beaucarne
Vágó: Marie-Charlotte Moreau
Szereplők: Audrey Tatou, Roman Duris, Omar Sy, Gad
Elmaleh

Online megtekintési lehetőség:
http://www.teleteka.hu, és a UPC és
Telekom videótárában

Tartalom: Boris Vian a francia avantgárd irodalom
megkerülhetetlen, ikonikus alakja. A Tajtékos napok
című legendás regénye 1946-ban jelent meg, amely a
szerelem mindent elsöprő erejét semmi mással össze
nem hasonlítható módon mutatja be. A művet méltán
emlegetik minden idők egyik legmeghatározóbb
szerelmes alkotásának.
Colin és Chloé történetét, a különleges látványvilágáról
ismert kultrendező, az Egy makulátlan elme örök
ragyogása című film Oscar-díjas rendezője, Michel
Gondry vitte filmvászonra, akinek rendezésében
lenyűgöző formában elevenedik meg Boris Vian
fantasztikusan egyedi szürreális világa.
Őszi Esti Mesék válogatás a Közmédia Archívumából,
Kállai Ferenc, Ruttkai Éva, Darvas Iván, Kohut Magda
és Bessenyei Ferenc tolmácsolásában.
A válogatás 12 mesét tartalmaz
A nagysikerű Esti Mesék sorozat megjelenik
díszdobozban is!
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Kereskedelmi egységekben
megvásárolható
Ár: 1990 Ft
Online letöltési lehetőség:
http://www.teleteka.hu.
Kereskedelmi egységekben
megvásárolható
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A nagy ho-ho-horgász 1. DVD

TARTALOM
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Az elmúlt négy évszak során megjelent Esti Mesék
sorozat darabjainak díszdobozos kiadása. A Téli, a
Tavaszi, a Nyári és az Őszi Esti Mesék gyűjtemény
közel 50 mesét tartalmaz, olyan előadók
tolmácsolásában, mint Domján Edit, Márkus László,
Váradi Hédi, Básti Lajos, Ruttkai Éva, Bessenyei
Ferenc, és még sokan mások.
Színes, magyar rajzfilm sorozat, 1984
Játékidő: 105 perc
Szereplők (hangok): Balázs Péter (horgász), Mikó
István (Csali)

A nagy ho-ho-horgász 2. DVD

Rendező: Dargay Attila, Füzesi Zsuzsa
Forgatókönyvíró: Csukás István, Sajdik Ferenc
Operatőr: Lossonczy Árpád
Dramaturg: Bálint Ágnes
Zeneszerző: Pethő Zsolt, 100 Folk Celsius együttes
Színes, magyar rajzfilm sorozat, 1986
Játékidő: 100 perc
Szereplők (hangok): Balázs Péter (horgász), Mikó
István (Csali)

Munkaügyek 1. évad DVD sorozat

Rendező: Füzesi Zsuzsa
Forgatókönyvíró: Csukás István, Sajdik Ferenc
Operatőr: Lossonczy Árpád
Dramaturg: Szentistványi Rita
Zeneszerző: Pethő Zsolt, 100 Folk Celsius együttes
25 perces epizódokból álló vígjáték-sorozat egy
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Ár: 1990 Ft
Online letöltési lehetőség:
http://www.teleteka.hu

Kereskedelmi egységekben
megvásárolható
Ár: 990 Ft
Online megtekintési lehetőség:
http://www.teleteka.hu, és a UPC és
Telekom videótárában

Kereskedelmi egységekben
megvásárolható
Ár: 990 Ft
Online megtekintési lehetőség:
http://www.teleteka.hu, és a UPC és
Telekom videótárában
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munkavédelmi felügyelőség mindennapjairól egy
közelgő brüsszeli audit árnyékában

megvásárolható
Ár: 3990 Ft

Hossz: 700 perc

Online megtekintési lehetőség:
http://www.teleteka.hu, és a UPC és
Telekom videótárában

Rendező
Márton István
Producer
Kálomista Gábor
Line producer
Holczer Barbara
Írók
Litkai Gergely
Kovács András Péter
Hadházi László
Zene
Malacka és a tahó
Hrutka Róbert
Vezető operatőr
Márton Balázs
Precizitás, kompetencia, professzionalizmus. Ezekkel
lehetne legkevésbé jellemezni a Munkaügyi
Felügyelőséget, és dolgozóit, akik a legnagyobb káosz
közepette is képesek saját bagatell problémáikat és
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személyes konfliktusaikat az amúgy sem hatékony
munkájuk elé helyezni.
Elvira a nyugdíjazástól rettegő, láncdohányos
főnökasszony, aki diktálja az e-mailjeit. Az ő jobbkeze
János, az osztályvezető: kicsinyes, görcsösen igyekvő
bürokrata. János legjobb barátja Albert, a sunyi
alkoholista, aki mindent megold okosba, a
bonyodalmaktól pedig újabb bonyodalmak árán tud
csak menekülni. Kettejükre vadászik Katalin, a
prezentáció-függő, szingli HR-es hárpia, a multicégszervezési formalitások felszentelt papnője.
Őket szolgálja ki Timi, a rózsaszín post-it-ködben
lebegő, bugyuta titkárnő, és Imre, a suta, gyáva
biztonsági őr, valamint Karesz, a link, kicsapongó
gyakornok, aki még a papírragasztót is elszívná.
Az egyetlen profi a csapatban Tamás, egy külsős
tanácsadó, akit azért vesznek fel, mert hamarosan
ellenőrzés érkezik az Európai Unió felügyeleti
szervétől, később pedig minisztériumi biztosként tér
vissza a hivatalba. A hivatalnokok mindent elkövetnek,
hogy mutatóikat javítsák és ügymenetüket
korszerűsítsék: tréninget szerveznek, felújításokba
kezdenek, átszerveznek, nyílt napot hirdetnek,
összehangolt ellenőrzéseket tartanak, de hiába: úgy
tűnik, minden és mindenki összeesküdött ellenük, az
ellenőrzés dátuma pedig vészesen közeleg...
25 perces epizódokból álló vígjáték-sorozat egy
munkavédelmi felügyelőség mindennapjairól egy
közelgő brüsszeli audit árnyékában

Kereskedelmi egységekben
megvásárolható
Ár: 3990 Ft
Online megtekintési lehetőség:
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http://www.teleteka.hu, és a UPC és
Telekom videótárában

Hossz: 700 perc
Rendező
Márton István
Producer
Kálomista Gábor
Line producer
Holczer Barbara
Írók
Litkai Gergely
Kovács András Péter
Hadházi László
Zene
Malacka és a tahó
Hrutka Róbert
Vezető operatőr
Márton Balázs
Precizitás, kompetencia, professzionalizmus. Ezekkel
lehetne legkevésbé jellemezni a Munkaügyi
Felügyelőséget, és dolgozóit, akik a legnagyobb káosz
közepette is képesek saját bagatell problémáikat és
személyes konfliktusaikat az amúgy sem hatékony
munkájuk elé helyezni.
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A Dal című eurovíziós dalválasztó műsor 2014-ben is
keresi az ország dalát, amely Magyarországot képviseli
majd Koppenhágában, az 59. Eurovíziós Dalversenyen.
A 30 legjobb dal és előadó az élő adásokban
versenyezhet a zsűri és a nézők szavazataiért.
Az MTVA ismét dupla cd-n jelenteti meg a képernyőre
kerülő számokat. A műsor egyre népszerűbb nemcsak a
nézők, hanem a magyar könnyűzenei élet szereplői
között is. Ezt jelzi a rekord számú, 436 pályamű, és a
rendkívül változatos és minőségi zenei kínálat.
A lemezen A Dal történetének eddigi legszínvonalasabb
dalválogatása hallható. Az előadók és a szerzők között
ott találjuk a már befutott sztárokat, a frissen felfedezett
fiatal tehetségeket és olyanokat is, akiknek A Dal jelenti
az első nyilvános megmérettetést.
PRODUCER:
FAZEKAS CSABA
ZÁVODSZKY ZOLTÁN
OLÁH KÁROLY
RENDEZŐ-PRODUCER:
KOÓS GYÖRGY
VEZETŐ SZERKESZTŐ:
SZARVAS SZILVIA
ZENEI PRODUCER:
KISS ÁRON
46

Kereskedelmi egységekben
megvásárolható
Ár: 2990 Ft
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Zarafa DVD
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színes, szinkronizált, francia-belga animációs film, 78
perc, 2012
rendező: Jean-Christophe Lie, Rémi Bezançon
forgatókönyvíró: Alexander Abela, Rémi Bezançon
zeneszerző: Laurent Perez
producer: Christophe Jankovic, Valérie Schermann

Kereskedelmi egységekben
megvásárolható
Ár: 1990 Ft
Online megtekintési lehetőség:
http://www.teleteka.hu, és a UPC és
Telekom videótárában

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

Színes, feliratos, hongkongi – kínai – amerikai
akció-dráma

Kereskedelmi egységekben
megvásárolható
Ár: 1990 Ft

Rendezte: Wong Kar Wai
Forgatókönyvíró: Wong Kar Wai, Haofeng Xu,
Jingzhi Zou

Online megtekintési lehetőség:
http://www.teleteka.hu, és a UPC és
Telekom videótárában
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Producer: Wong Kar Wai, Xiaoming Yan, Guoqing
Gu
Fényképezte: Philippe Le Sourd
Vágó: William Chang
Szereplők: Tony Leung Chiu Wai, Ziyi Zhang,
Chen Chang
A nagymester a legendás kung fu mester Ip Man
életét dolgozza fel, aki a világhírű Bruce Lee
mestere volt. A film a korszakalkotó harcművész
életét az 1930-as évektől követi nyomon, a második
világháborún keresztül és az ötvenes éveken át
egészen a férfi 1972-es haláláig, ismertetve a
történelem fordulópontjait és Ip Man életének
fontosabb fejezeteit. Az epikus történetből
megtudhatjuk, hogy Bruce Lee mestere nemcsak a
harcművészettel köteleződött el egy életre, de
romantikus énjét is megismerhetjük egy csodálatos
hölggyel való heves viszonyán keresztül. A
hollywoodi akciófilmek ragyogó koreográfiáival is
versenyre kelnek azok a jelenetek, amelyek azt
hivatottak bizonyítani, hogy Bruce Lee mentora
valóban minden idők egyik legnagyobb kung fu
mestere, A Nagymester volt – a kínai történelem
vérzivataros éveiben is.
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Mindazok számára, akik a Matrix, vagy a Kill Bill
karate jeleneteit élvezettel nézték, Wong Kar Wai
filmjének jelenetei is a kedvencei közé fognak
kerülni.
Hossz: 123 perc
Hang: KÍNAI dolby digital 5.1 és 2.0
Felirat: magyar
Árnyjátékos DVD

ÁRNYJÁTÉKOS
Színes, szinkronizált, angol-ír thriller
Rendezte: James Marsh
Forgatókönyvíró: Tom Bradby
Producer: Ed Guiney, Andrew Lowe
Fényképezte: Rob Hardy
Vágó: Jinx Godfrey
Szereplők: Clive Owen, Andrea Riseborough, Gillian
Anderson
Az 1990-es években, a forrongó északír fővárosban,
Belfastban egy rosszul megszervezett akció során
elfogják a radikális terrorszervezet, az IRA egyik aktív
tagját. A nőt megzsarolja a brit titkosszolgálat, az MI5,
s hogy fiát megmentse, valamint az életfogytiglani
börtönbüntetést megússza, vállalja, hogy informátor
legyen. Döntésével viszont lehetetlen kettős játszmába
kezd: előbb-utóbb meg kell osztania a titkosszolgálattal
értékes információkat az IRA működéséről, ám ezzel
49

Kereskedelmi egységekben
megvásárolható
Ár: 1990 Ft
Online megtekintési lehetőség:
http://www.teleteka.hu, és a UPC és
Telekom videótárában

KIADVÁNY CÍME

Mirr-Murr, a kandúr 1-4. DVD

TARTALOM

HOL KAPHATÓ?

ugyanúgy aláírná a halálos ítéletét – csak saját társai
szemében. Kettős szerepét ráadásul egyre nehezebben
tudja titkolni, mind gyanúsabbá válik, így kezdetét
veszi az időfutás az életért.
Hossz: 101 perc
Színes, magyar rajzfilm sorozat, 1972
Írta: Csukás István
Mesélő: Halász Judit
Rendezte: Foky Ottó
Zeneszerző: Pethő Zsolt

Kereskedelmi egységekben
megvásárolható
Ár: 990 Ft/DVD
Online megtekintési lehetőség:
http://www.teleteka.hu, és a UPC és
Telekom videótárában

Csukás István közkedvelt figurája Mirr-Murr, a kandúr
a magyar meseirodalom klasszikus szereplõje. Mind a
gyermekek, mind a gyermeki lelkületű felnőttek
kedvenc kandúrja. Kalandjaira Orzia Triznyákkal, a
Kiscsacsival vagy Ferdinánddal, a gyalogbékával talán
mindenki emlékszik. Megannyi felejthetetlen történet,
amely felhőtlen szórakozást ígér.
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