
KönyvtárMozi csomagok 
 

1. Tolerancia csomag: 

 

Bence: Találkozás egy Down-szindrómás fiatalemberrel, 

Ferenczi Gábor, 2011, 44 perc, 

Sokféle módon lehet hozzányúlni "kényes" témákhoz, a legjobb módszer talán az, ha minél 
természetesebben. Ferenczi Gábor dokumentumfilmje azért egyedi, mert kamerázó főhősét, Bencét, a 
Down-szindrómás fiatalembert egyszerűen kollégának tekinti. És működik. Az apropót Szalay Kriszta 
"Kapcsolda" nevű programja szolgáltatja, amelynek célja, hogy egészséges gimnazistákat pár napra 
fogyatékos fiatalokkal "eresszen össze". Nincs kitalált koreográfia, a fiataloknak maguktól kell 
megtalálniuk egymáshoz a kapcsolódási pontokat. A feladat nem könnyű, de - ahogy a film is 
bizonyítja - megvalósítható. 

+ szolgáltatás: Könyvek, honlap, jógyakorlatok bemutatása 

Blanka: Emeld fel a kezedet!, 

Martinidesz László, 1999, 48’47” 

Kozma Blanka egy szabolcsi cigánytelepen született, átélte népe nyomorúságát, kitaszítottságát. Azért 
tanult, hogy a cigányság érdekeit mindenfelé képviselni tudja. Vállalkozni, politizálni tanítja az írni-
olvasni alig tudó pártfogoltjait. 

+ szolgáltatás: könyvek, albumok a cigányságról, a magyarországi cigányság helyzete tanulmány 

Cigányút: 

 Tölgyesi Ágnes, 1998, 58’58” 

A sepsiszentgyörgyi Örkőn szolgál Márkus András katolikus pap. Hívei - a cigánytelep magyar 
anyanyelvű lakói - jórészt analfabéták. Néhány éve az egyház szervezte meg a cigánygyerekek 
tanítását és gondoskodik arról, hogy ez a kezdeményezés ne legyen rövid életű. 

+ szolgáltatás: Híresek lettek – híres cigánysorsok 

Cigányok: 

 Sára Sándor, 1962, 17 perc 

Sára Sándor lírai hangvételű dokumentumfilmje a Magyarországon élő cigányságról, az előítéletek és 
az ősi szokások összeütközéséről. 

+ szolgáltatás: Cigány képzőművészet, cigányzene- minigaléria 
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Pipacsok: Geszti család, Csárdaszállás 

Tölgyesi Ágnes, 1998, 85’14” 

Három kislány története a film. A lányok hármasikrek, egyikük mozgássérült, másikuk vak, csupán a 
harmadik egészséges. A két sérült gyermek állami gondozott, családon kívül nevelkednek, életük 
különböző intézményekhez kötődik. Hárman három helyen, egymástól elválasztva élnek, köztük 
mégis önfeledt, boldog összetartozás munkál. Egész lényük olyan harmonikus, kedves és nyitott, hogy 
nehéz sorsuk ellenére is mindenkiből csak szeretetet váltanak ki, sohasem sajnálatot. Honnan ez a 
lelki-érzelmi tartalék bennük, amely sorsuk hallatlan nehézségeit ellensúlyozza? Az intézetek 
nevelőinek meleg figyelme, pedagógiai tudása? A ma 18 éves nővérük feltétlen odaadása, aki 13 éves 
korától családjukhoz kapcsolja és szinte anyaként szereti őket? Egy kicsi faluban, elváltan élő, 
munkanélküli apjuk alakja, akinek még négy gyerekéről kell valahogy gondoskodnia? Vagy az alig 
látott, nem nagyon ismert anyjuk emléke, aki a kórházban hagyta a lányokat. 

+ szolgáltatás: beszélgetés  

Gondolatok a pincében:  

Tóth Roland, 2009, 4’10” 

Egy falábú kislány, egy öreg patkány és egy félreértés. A film Örkény István egypercese alapján 
készült. 

+ szolgáltatás: beszélgetés, Egyperces felolvasások 

 

2. Csak nőknek!: 

 

Bábafilm:  

Surányi Z. András, 1997, 62’59” 

Hat nyugdíjas bábaasszony a film szereplője. Erdély magyarlakta vidékein, többnyire orvos nélkül, 
nagyon mostoha körülmények között vezettek szüléseket, ápoltak betegeket. Elbeszéléseikből egy-egy 
különös sors tárul fel előttünk. 

+ szolgáltatás: beszélgetés, könyvkiállítás 

100 éve történt  

Ez a módi -7’52” 

Nem tudok maga nélkül élni! – 8’04” 

Oh, azok a habos neglizsék! – 7’28” 

Szemünk fénye – 6’43” 

Terülj, terülj asztalkám! – 8’47” 

+ szolgáltatás: kiállítás korabeli dokumentumokból 
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Butaságom története: magyar romantikus vígjáték 

Keleti Márton, 1965, 84 perc 

 Mérey László és Kabók Kati, a rokonszenves színészházaspár ismert alakja a pesti életnek. A 
színpadon mindig a férj játssza a fontos szerepeket és sohasem mulasztja el Katival éreztetni, hogy ő 
viseli a kalapot, ő az okos, megnyerő férfi, ő a nagy színész. Kati a háttérben meghúzódva játssza a 
butácska feleséget, mígnem a család író barátja segítségével alkalma lesz kitörni ebből a szerepkörből. 

+ szolgáltatás: Könyvek Ruttkai Éváról, kvíz 

Gyógyító hagyomány – Füvesasszonyok, kenőemberek:  

Novobáczky Sándor, 2013, 23 perc 

Az erdélyi és magyarországi helyszíneken készült film bemutatja a népi orvoslásban leggyakrabban 
használt gyógynövényeket. A különböző praktikákat máig használó emberek mellett megszólal a 
tudományos oldal képviselője is. A sorozat második részében szó lesz masszírozásról és "kenésről", 
köpölyözésről, méhszúrás- és piócaterápiáról, valamint több más különleges gyógymódról, amely a 
Kárpátok vidékén élő lakosság körében még ma is fellelhető 

+ szolgáltatás: beszélgetés Nász Jánossal 

Ez volt a divat – ez lett a divat:  

Balogh Zsolt, 1999, 44’35”  

Divat és politika összefüggéseit mutatja be a film könnyed, szórakoztató formában 1945-től a 
kilencvenes évekig, elsősorban magyarországi példákon. 

+ szolgáltatás: ruhacserebere 

 

3. Megyei filmek: 

 

Pannónia 3 keréken 19.: Bősárkánytól Győrig 

2010, 36’06” 

Az epizódban érintett települések: Hédervár, Dunasziget, Lipót, Győr, Komárom 

Pannónia 3 keréken 20: Győrtől Szobig 

2010, 38’28” 

Az epizódban érintett települések: Almásfüzitő, Süttő, Neszmély, Nyergesújfalu, Esztergom, Szob 

+ szolgáltatás: beszélgetés utazási élményekről 
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Megyejáró Komárom-Esztergom megye 

Surányi András, 2009, 11’14” 

Komárom-Esztergom megye az ország északnyugati részén található. Az ország legkisebb területű, 
második legsűrűbben lakott megyéje, mely természeti szépségekben és műkincsekben igen gazdag. 

+ szolgáltatás: Helyismereti gyűjtemény bemutatása, települési értékek számbavétele 

Mondák a magyar történelemből - Vértes 

Jankovics Marcell, 10’16” 

Komárom-Esztergom megyében forgatott filmek   

Az aranyember – némafilm, rendező Korda Sándor (1918), lejátszási idő: 61 perc;  

                             új feldolgozás: rendező Gertler Viktor (1962), lejátszási idő: 107 perc 

Valahol Európában – rendező Radványi Géza (1947), lejátszási idő: 105 perc 

Körhinta – rendező Fábri Zoltán (1956), lejátszási idő: 90 perc 

Kertes házak utcája – rendező Fejér Tamás (1962), lejátszási idő: 79 perc 

Apa – rendező Szabó István (1966), lejátszási idő: 91 perc 

Hogy szaladnak a fák – rendező Zolnay Pál (1966), lejátszási idő: 81 perc 

Hangyaboly – rendező Fábri Zoltán (1971), lejátszási idő: 95 perc 

Holt vidék – rendező Gaál István (1972), lejátszási idő: 87 perc 

Egy erkölcsös éjszaka – rendező Makk Károly (1977), lejátszási idő: 95 perc 

A ménesgazda – rendező Kovács András (1978), lejátszási idő: 96 perc 

A légy – animációs film, rendező Rofusz Ferenc (1980), lejátszási idő: 3 perc 

Szívzűr – rendező Böszörményi Géza (1981), lejátszási idő: 83 perc 

Szirmok, virágok, koszorúk – rendező Lugossy László (1984), lejátszási idő: 102 perc 

Nem mindenki Szabó Géza ám – dokumentumfilm, rendező Buglya Sándor (1998), lejátszási idő: 91 
perc 

Céllövölde – rendező Sopsits Árpád (1990), lejátszási idő: 85 perc 

+ szolgáltatás: Beszélgetés Cserteg Istvánnal 

 

4. Tábor: 

Mesék Mátyás királyról – 4 nap 3 film kapcsolódó foglalkozásokkal és kézműves anyagokkal 
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5. Gyerekeknek: 
 

Szörnyeteg Lajos, jaj de álmos – könyvtári foglalkozási tervvel 

A fecske meg a szalmaszál – könyvtári foglalkozási tervvel 

A hazudós egér – Mikolasek Zsófia foglalkozása 

Magyar népmesék 1 – könyvtári foglalkozási tervvel 

Magyar népmesék 2 – könyvtári foglalkozási tervvel 

A falábú kislány története – könyvtári foglalkozási tervvel 
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