
JÚNIUSI MOZIMŰSOR 
 

Belépőjegy: 800,- Ft, Kedvezményes jegy: 500,- Ft (14 év alatti és nyugdíjas) 

Jegyfoglalás a vetítés napján délelőtt 10 óráig: mozi@visegrad.hu. Kérjük a jegyeket az előadás előtt 15 perccel vegyék át. 

Pénztárnyitás: az előadás előtt 30 perccel 

Filmelőzetesek, bővebb információ: www.visegrad/mozi 
 

A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk! 

 

Június 6. csütörtök, 19:15  

TÚLTOLVA 
magyarul beszélő, svájci-angol-francia-am. vígjáték, 95’, 2019  

Rendező: Harmony Korine 

Főszereplők: Matthew McConaughey, Snoop Dogg, Zac Efron 
 

Holdkutya hamisítatlan lázadó figura, akit egykor zseniális 

költőként ismertek, de jó ideje inkább a nőknek, a fűnek és az 

alkoholnak hódol. Miután felesége, a gyönyörű és gazdag 

Minnie meghal, a férfi szembesül kedvese végakaratával, 

amelynek értelmében muszáj befejeznie és kiadnia régóta érlelt 

regényét, hogy megörökölje a neki járó pénzt.  
 

Június 7. péntek, 17:00 

EKSZTÁZIS 
feliratos, francia-belga-amerikai zenés dráma, horror, 95’, 2018  

Rendező: Gaspar Noé 

Főszereplők: Sofia Boutella, Romain Guillermic  
 

Táncosok érkeznek egy erdőben lévő bezárt iskolaépületbe, 

hogy eltáncolják az utolsó táncukat. Az egész éjjel tartó buli 

hallucinogén rémálomba fordul, amikor rájönnek, hogy a sang-

riájukba valaki LSD-t tett. Hamarosan képtelenek lesznek 

ellenállni a bennük lévő neurózisoknak és pszichózisoknak, 

bódult hipnózisukat pedig tovább fokozza a zene elektronikus 

ritmusa. A drog mindenkiből mást hív elő: egyesek a paradi-

csomban érzik magukat, mások a poklot járják meg.  
 

Június 7. péntek, 19:15 

A GYERMEK 
magyarul beszélő, ír horror, 90’, 2019 

Rendező: Lee Cronin 

Főszereplők: Seána Kerslake, James Quinn Markey 
 

Sarah és kisfia Chris, hátra hagyják a nagyvárosi életet és vi-

dékre költöznek, hogy új életet kezdjenek. Nem sokkal a be-

költözést követően a fiúnak nyoma veszik a közeli erdőben. 

Mikor Sarah rátalál fiára egy óriási gödör mellett, úgy tűnik, 

Chrisnek kutya baja sincs. A fiatal nő ugyanakkor érzi, valami 

nincs rendben. Egyre erősebb benne a gyanú, hogy a gyermek, 

akit hazavitt a gödörtől, nem az ő fia.  
 

Június 13. csütörtök, 19:15  

EKSZTÁZIS 
feliratos, francia-belga-amerikai zenés dráma, horror, 95’, 2018  

Rendező: Gaspar Noé 

Főszereplők: Sofia Boutella, Romain Guillermic  
 

Június 14. péntek, 17:00 

ALADDIN 
magyarul beszélő, amerikai családi kalandfilm , 128’, 2019  

Rendező: Guy Ritchie 

Főszereplők: Will Smith, Mena Massoud, Naomi Scott 
 

Izgalmas történet a megnyerő suhancról, Aladdinról és a sza-

bad akaratú Jázmin hercegnőről, akik közös jövőjének kulcsa 

egy Dzsinn lehet. A Disney 1992-es animációs klasszikusa 

alapján készült filmben a rendező a rá jellemző szélsebes, 

sajátos látványú akcióval tölti meg Agrabah városát.  
 

Június 14. péntek, 19:30 

X-MEN: SÖTÉT FŐNIX 
magyarul beszélő, amerikai akció, sci-fi, 114’, 2019 

Rendező: Simon Kinberg 

Fsz.: James McAvoy, Michael Fassbender, Jennifer Lawrence 

Az X-ek eddigi legfenyegetőbb ellenfelükkel néznek szembe: 

saját társukkal, Jean Greyjel. Egy akció során Jean csaknem 

életét veszti, mikor egy titokzatos erő lecsap rá. Ez az erő nem 

csak megnöveli erejét, de labilissá is teszi. A benne lakozó ide-

gennel viaskodva olyan hatalmat enged szabadjára, amit képte-

len kontrollálni, és olyanoknak is árt, akik fontosak számára. A 

családnak újra egyesülnie kell, nem csak Jean megmentéséért, 

hanem a bolygó megvédéséért olyan idegenektől, akik Jean 

erejét fegyverként felhasználva uralmuk alá hajtanák azt.  
 

Június 15. szombat, 15:00 

UNDIPOFIK 
magyarul beszélő, amerikai animációs film, 87’, 2019  

Rendező: Kely Asbury 
 

Undifalván a furcsa a normális és a tökéletlenség a legjobb 

dolog. Itt éldegél Moxi barátaival, akikkel folyton az eget 

fürkészik, mikor pottyan le közéjük egy újabb hibás játék, akit 

boldogan a keblükre ölelhetnek. Moxi élete jobb már nem is 

lehetne, ám egyre többet mereng azon, vajon létezik-e bármi is 

a falu szélén elterülő hegyeken túl. Egy nap legjobb pajtásaival 

nekivág az ismeretlennek. A kis csapat a Tökéletesség vá-

rosában, a hibátlan játékok világában köt ki. És bár minden 

vágyuk, hogy elismerjék őket, hamar ráébrednek arra, hogy 

mások szeretetéhez nem a hibátlanságon keresztül vezet az út.   
 

Június 15. szombat, 17:00 

ALADDIN 
magyarul beszélő, amerikai családi kalandfilm , 128’, 2019  

Rendező: Guy Ritchie 

Főszereplők: Will Smith, Mena Massoud, Naomi Scott 
 

Június 15. szombat, 19:30 

X-MEN: SÖTÉT FŐNIX 
magyarul beszélő, amerikai akció, sci-fi, 114’, 2019 

Rendező: Simon Kinberg 

Fsz.: James McAvoy, Michael Fassbender, Jennifer Lawrence 
 

Június 19. szerda, 19:00 

TAKE THAT – GREATEST HITS  
feliratos angol koncert-dokumentumfilm, 150’, 2018  
 

A 30. születésnapját ünneplő Take That kirobbanó sikerű 

„Greatest Hits 2019” turnéja június 8-án a cardiffi Principality 

Stadiumban folytatódik. A mozinézők is részesei lehetnek 

ennek a három évtizedet felölelő zenei utazásnak, mely felidézi 

a legnagyobb slágereket, kiegészülve a legújabb album dalai-

val. A zenekar minden eddiginél látványosabb show-t alkotott 

a turnéra, egy hamisítatlan szélesvásznú élményt, melybe a 

megszokott módon a közönséget is bevonják.  
 

Június 20. csütörtök, 19:15  

JOHN WICK: 3. FELVONÁS - PARABELLUM 
magyarul beszélő, amerikai akcióthriller, krimi, 130’, 2019  

Rendező: Chad Stahelski 

Főszereplők: Keanu Reeves, Halle Berry, Ian McShane 
 

John Wick, a rettegett bérgyilkos, még sosem volt ennyire szo-

rult helyzetben. A világ összes gyilkosa őt akarja. A befolyásos 

bérgyilkos szervezet, a Felső Kör ki akarja iktatni, mert meg-

szegte a legfőbb szabályt: a bűnözőknek menedéket nyújtó Con-

tinental szálloda területén gyilkolt. A magányos harcos egy 

órányi előnyt kap. Amint száműzött státusza életbe lép, egyetlen 

ember sem lesz a városban, akitől segítségre számíthat. A legen-

da utolsó esélye egykori bajtársa, a dögös bérgyilkos, Sofia.  

mailto:mozi@visegrad.hu
http://www.visegrad/mozi


 
Június 21. péntek, 17:00 

VÍZIPÓK-CSODAPÓK – A FILM 
magyar animációs családi film, 79’, 2019  

Rendezők: Haui József, Szabó Szabolcs, Szombati Szabó Csaba 
 

A tavasz beköszöntével a kishangyák megismerkednek a Vízi-

pókkal, aki egy üres csigaházban lakik, és csodák-csodája, 

képes a vízben úszkálni! Pedig a Keresztespók szerint ez nem 

igazán pókhoz való hozzáállás. A két pók aztán természetesen 

jó barátságot köt, mert a kishangyák mindkettejüket meggyő-

zik arról, hogy ez nem jelenthet akadályt egy barátságban.  

Mikulás Ferenc 1983-ban rajzolta újra és fűzte össze mese-

filmmé a nagy sikerű sorozat darabjait. 
 

Június 21. péntek, 19:15 

ROCKETMAN 
magyarul beszélő, angol életrajzi dráma, fantasy, 121’, 2019 

Rendező: Dexter Fletcher 

Főszereplők: Taron Egerton, Jamie Bell, Bryce Dallas Howard 
 

A nagyszabású zenés fantázia Elton John áttörést hozó évei-

nek hihetetlen emberi történetéről. A film azt a fantasztikus 

átalakulást követi nyomon, ahogyan a félénk zongorista cso-

dagyerek Reginald Dwightból világszerte ismert szupersztár 

lesz Elton John néven. Az inspiráló történet – mely Elton 

legkedveltebb dalaira van felfűzve, a főszereplő előadásában 

– nyomon követi a kisvárosi srácot azon az úton, melynek 

során a popkultúra egyik legikonikusabb figurájává nőtte ki 

magát.  
 

Június 22. szombat, 15:00 

VÍZIPÓK-CSODAPÓK – A FILM 
magyar animációs családi film, 79’, 2019  

Rendezők: Haui József, Szabó Szabolcs, Szombati Szabó Csaba 
 

Június 22. szombat, 17:00 

ROCKETMAN 
magyarul beszélő, angol életrajzi dráma, fantasy, 121’, 2019 

Rendező: Dexter Fletcher 

Főszereplők: Taron Egerton, Jamie Bell, Bryce Dallas Howard 
 

Június 22. szombat, 19:30 

JOHN WICK: 3. FELVONÁS - PARABELLUM 
magyarul beszélő, amerikai akcióthriller, krimi, 130’, 2019  

Rendező: Chad Stahelski 

Főszereplők: Keanu Reeves, Halle Berry, Ian McShane 
 

Június 26. szerda, 18:00 

A MŰVÉSZET TEMPLOMAI: LEONARDO 500 
feliratos, olasz ismeretterjesztő film, 90’, 2019  

Rendező: Francesco Invernizzi 
 

A film az egyetemes művészettörténet egyik legismertebb és 

legjelentősebb alakja, Leonardo da Vinci előtt tiszteleg, 

születésének 500. évfordulója alkalmából. Leonardo az itáli-

ai reneszánsz polihisztor mestere: festőművész, szobrász, 

építész, természettudós, humanista és feltaláló egy személy-

ben, ám mindenekelőtt a világ titkai után kutató, fáradhatat-

lan felfedező. A film több évtizednyi kutatómunka eredmé-

nyei és mesterséges intelligencia alapú technológiák fel-

használásával a Da Vinci-kódexek merőben új perspektíváit 

tárja fel, bemutatva azok elméleti és gyakorlati felhasználási 

lehetőségeit.  
 

Június 27. csütörtök, 19:15 

CSILLAGOK HATÁRÁN 
feliratos, német-angol-lengyel-am. dráma, kaland, 110’, 2018  

Rendező: Claire Denis 

Főszereplők: Robert Pattinson, Juliette Binoche, Mia Goth 
 

 
Montét halálra ítélték, de kivégzés helyett egy űrhajóra küldték 

több más elítélttel, hogy kísérletezzenek rajtuk. Az űrhajón 

született egy lánya, Willow is. Az űrben töltött hosszú évek 

alatt a lány kamasszá érett, a hajó személyzete és a többi rab 

pedig meghalt vagy eltűnt. Így már csak Monte utazik a lányá-

val, és nekik kell az űrhajó sötét titkait kideríteniük.   
 

Június 28. péntek, 17:00 
CSILLAGOK HATÁRÁN 
feliratos, német-angol-lengyel-am. dráma, kaland, 110’, 2018  

Rendező: Claire Denis 

Főszereplők: Robert Pattinson, Juliette Binoche, Mia Goth 
 

Június 28. péntek, 19:15 

MEN IN BLACK –  

SÖTÉT ZSARUK A FÖLD KÖRÜL 
magyarul beszélő, amerikai akció-vígjáték, sci-fi, 132’, 2019  

Rendező: F. Gary Grey 

Főszereplők: Chris Hesmworth, Tessa Thompson, Emma Thomp-

son, Liam Neeson 
 

K ügynök és J ügynök nyugdíjba ment. Vagy más okokból 

nem dolgoznak már az ügynökségnél – erre sajnos senki sem 

emlékszik. Szerencsére mindig van utánpótlás: H ügynök és 

M ügynök szintén arra vállalkoztak, hogy felkutassák a Föld-

re áltestben beszivárgó, és talán ártó szándékkal itt ragadó 

űrből jött idegeneket. Akit pedig felkutatnak, azt leleplezik: 

nincs olyan csáp, csőr, szarv, olló vagy egyéb végtag, nincs 

olyan zselés, kitinpáncélos, tömör vagy légnemű test, amely 

elrettenheti őket a munkájuktól, és különleges eszközeik 

bevetésétől.  
 

Június 29. szombat, 15:00 

EGY KUTYA NÉGY ÚTJA 
magyarul beszélő, amerikai családi film, 108’, 2019 

Rendező: Gail Mancuso 

Főszereplők: Dennis Quaid, Betty Gilpin, Kathryn Prescott 
 

A W. Bruce Cameron bestsellere alapján készült szívet 

melengető film a nagy sikerű Egy kutya négy élete folytatá-

sa. Miután Bailey kutya oly sok élet után hazatalált az előző 

részben, most gazdája arra kéri, ezúttal unokája, C.J életébe 

térjen vissza, és vigyázzon rá. Bailey új küldetést talál, ami 

szerető barátokhoz, megható, és örömteli kalandokhoz ve-

zeti őt.  
 

Június 29. szombat, 17:00 

CLAIRE DARLING UTOLSÓ HÚZÁSA 
feliratos, francia dráma, 94’, 2018  

Rendező: Julie Bertuccelli 

Főszereplők: Catherine Deneuve, Chiara Mastroianni 
 

A nyár első napján Claire Darling arra ébred, hogy valószínű-

leg ez lesz élete utolsó napja, ezért úgy dönt, megszabadul 

földi javaitól. A szomszédok és járókelők harcolnak a nevetsé-

gesen alul értékelt régiségekért, melyeknek minden darabjában 

Claire Darling különös élete tükröződik. Gyermekkori barátja 

figyelmeztetésére a nő 20 éve nem látott lánya is hazatér, hogy 

megállítsa a garázsvásárt és feltárja anyja különös döntésének 

valódi okát. 
 

Június 29. szombat, 19:15 
MEN IN BLACK –  

SÖTÉT ZSARUK A FÖLD KÖRÜL 
magyarul beszélő, amerikai akció-vígjáték, sci-fi, 132’, 2019  

Rendező: F. Gary Grey 

Főszereplők: Chris Hesmworth, Tessa Thompson, Emma Thomp-

son, Liam Neeson 


