
DECEMBERI MOZIMŰSOR 
 

Belépőjegy: 1.000,- Ft, Kedvezményes jegy: 700,- Ft (18 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! 
 

December 4. szerda, 18:30  

AZ ÍR 
amerikai életrajzi dráma, krimi, 210’, 2019  

Rendező: Martin Scorsese 

Főszereplők: Robert De Niro, Al Pacino, Joe Pesci 
 

Frank "Az ír" Sheeran igaz története, a bérgyilkosé, aki több 

mint 25 embert tett el láb alól a maffiának, többek között 

Jimmy Hoffával is végzett.  
 

December 5. csütörtök, 19:15  

HÁZASSÁGI TÖRTÉNET 
feliratos, amerikai vígjáték, dráma, 136’, 2019 
Rendező: Noah Baumbach 

Főszereplők: Scarlett Johansson, Adam Driver, Laura Dern 
 

Nicole, a kaliforniai színésznő követte a rendező Charlie-t 

New Yorkba, ahol egyre nagyobb sikereket értek el előadása-

ik. Kapcsolatuk viszont kifullad, és Nicole 8 éves fiukkal 

szeretne Kaliforniába költözni. Vajon sikerül-e felnőtt mó-

don, ügyvédek és játszmák nélkül megbeszélniük, hogyan 

folytassák az életüket külön, de gyermeküket közösen nevel-

ve? Vagy az ő válásuk is csúnyán ér véget, mint oly sok 

másik? A rendező kíméletlen, de egyben melegséges képet 

fest egy házasság széthullásáról és egy család összetartásáról. 
 

December 6. péntek, 17:00 

HÁZASSÁGI TÖRTÉNET 
feliratos, amerikai vígjáték, dráma, 136’, 2019 
 

December 6. péntek, 19:30 

MÚLT KARÁCSONY 
magyarul beszélő, angol-am. romantikus vígjáték, 102’, 2019 

Rendező: Paul Feig 

Szereplők: Emilia Clarke, Henry Golding, Emma Thompson 
 

Kate csengettyűs cipőben csetlik-botlik London-szerte és 

saját rossz döntései között. Egy egész évben nyitva tartó 

karácsonyi boltban dolgozik manóként és ez a munka szintén 

nem volt a legjobb döntés. Tom túl szép, hogy igaz legyen, 

amikor besétál az életébe, és elkezd átlátni a falakon, ame-

lyeket maga köré épített. Miközben London az év legcsodá-

sabb időszakát éli, a fiataloknak csak nem akar összejönni 

semmi. Ám néha hagyni kell, hogy a hó, ahogy esik, úgy 

puffanjon, és néha a szívedre is kell hallgatnod. A filmben a 

legendás Grammy-díjas George Michael zenéje hallható.  
 

December 7. szombat, 15:00 

PAMACS, A MIKULÁS KIS RÉNSZARVASA 
magyarul beszélő, kanadai családi animációs film, 89’, 2018 

Rendező: Jennifer Westcott 
 

Mikor a Mikulás hűséges szánhúzója bejelenti visszavonulá-

sát, új tagra van szüksége a csapatnak. Pamacs, az apró lo-

vacska eltökélt, ő is szánhúzó rénszarvas szeretne lenni. 

Mindenben támogatja barátja Mogyi, akinek segítségével 

megmérettetheti magát a profi rénszarvasok között. Ám ha-

mar rá kell jönnie, hogy a tét sokkal nagyobb, mint gondolta.  
 

December 7. szombat, 17:00 

AKIK MÁR NEM ÖREGSZENEK MEG 
feliratos, angol-új-zélandi tört. dokumentumfilm, 99’, 2018  

Rendező: Peter Jackson 
 

Az első világháború lezárásának 100. évfordulója alkalmából 

a rendező lélegzetelállító dokumentumfilmet készített, mely-

nek anyagát a BBC és a Brit Hadtörténeti Múzeum több mint 

600 órányi hang- és filmfelvételből válogatta össze. A stáb az 

archív felvételeket páratlan technikai bravúrral restaurálta és 

utólagosan színessé varázsolta. A felvételek kiszínezése 

eddig sosem látott részleteket tár fel a háború mindennapjai-

ról, és megelevenednek azoknak az embereknek a történetei, 

akik testközelből tapasztalták meg a háború tragédiáját. 
 

December 7. szombat, 19:15 

MÚLT KARÁCSONY 
magyarul beszélő, angol-am. romantikus vígjáték, 102’, 2019  
 

December 8. vasárnap, 15:00 

JÉGVARÁZS 2.  
magyarul beszélő, amerikai animációs musical, 105’, 2019  

Rendező: Chris Buck, Jennifer Lee 
 

Miért született Elza varázserővel? A válasz egyszerre szólítja 

el a lányt és jelent veszélyt királyságára. Annával, Kristoff-

fal, Olaffal és Svennel együtt veszedelmekkel teli utazásra 

indul, hogy fényt derítsen a titokra. Legutóbb hatalma túl sok 

volt a világ számára, most azonban mindenki azt reméli, 

elegendő lesz.  
 

December 12. csütörtök, 19:15 

ÉLŐSKÖDŐK 
magyarul beszélő, dél-koreai dráma, 132’, 2019  

Rendező: Joon-ho Bong 

Főszereplők: Woo-sik Choi, Yeo-jeong Jo, Sun-kyun Lee 
 

A dél-korai rendezőfenomén (A gazdatest, Snowpiercer, 

Okja) tízévnyi nemzetközi kitérő után tért vissza hazájába, 

hogy ismét kompromisszummentesen dolgozhasson. Ennek 

eredménye ez a tőle megszokott hangvételű, semmihez sem 

hasonlítható éjsötét vígjáték, mely megnyerte az Arany Pál-

mát Cannes-ban. A film antihőse Ki-taek, akinek családja 

igazi semmirekellőkből áll. Ők mindig a könnyebbik utat 

választják, bármit megtesznek, csak dolgozni ne kelljen. 

Irigykedve nézik a Park család fényűző életmódját, és ördögi 

tervet eszelnek ki, hogy a közelükbe férkőzzenek. Azonban 

természetesen semmi sem a családfő tervei szerint alakul.  
 

December 13. péntek, 17:00 

AKIK MÁR NEM ÖREGSZENEK MEG 
feliratos, angol-új-zélandi tört. dokumentumfilm, 99’, 2018  
 

December 13. péntek 19:15 

CHARLIE ANGYALAI 
magyarul beszélő, amerikai akciófilm, vígjáték, 119’, 2019  

Rendező: Elizabeth Banks 

Főszereplők:  Kristen Stewart, Elizabeth Banks, Naomi Scott 
 

Három angyal vigyáz a világra. Nincs szárnyuk, és nem fehér 

ruhában énekelgetnek: hanem gyorsak, veszélyesek, és na-

gyon dögösek. És mindannyian Charlie Townsend alkalma-

zásában állnak. Az elmúlt évtizedekben a titokzatos főnök 

detektívügynöksége nagyra nőtt: az egész világon vállalnak 

felderítő- és őrző-védő munkát – és így persze a megbízók is 

nagyon sokfélék lettek. A különlegesen kiképzett három nő 

az egyik külföldi akciókra szervezett egység tagja. Erő, ész, 

kacérság és humor a fegyverük, és nem félnek használni.  
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December 14. szombat, 15:00 

PAMACS, A MIKULÁS KIS RÉNSZARVASA 
magyarul beszélő, kanadai családi animációs film, 89’, 2018 
 

December 14. szombat, 17:00 

CHARLIE ANGYALAI 
magyarul beszélő, amerikai akciófilm, vígjáték, 119’, 2019  
 

December 14. szombat, 19:15 

ÉLŐSKÖDŐK 
magyarul beszélő, dél-koreai dráma, 132’, 2019  
 

December 18. szerda, 19:00 – PREMIER ELŐTT!!! 

STAR WARS: SKYWALKER KORA  
magyarul beszélő, amerikai sci-fi, kalandfilm, 155’, 2019  

Rendező: J.J. Abrams 

Főszereplők: John Boyega, Adam Driver, Oscar Isaac, Daisy 

Ridley, Mark Hamill 
 

Több ezer nemzedék él tovább benned. A trilógia, egyben a 

Skywalker saga befejező része!  
 

December 19. csütörtök, 19:00 - PREMIER!!!   

STAR WARS: SKYWALKER KORA  
magyarul beszélő, amerikai sci-fi, kalandfilm, 155’, 2019  
 

December 20. péntek, 17:00 

LATTE ÉS A TITOKZATOS VARÁZSKŐ 
magyarul beszélő, német animációs film, 81’, 2019  

Rendező: Regina Welker, Nina Wels 
 

Latte, a kedves sünlány szeret fantasztikus történeteket kita-

lálni és hősködni. Ő az, aki mindent bátran megold és min-

denkit megment. Az erdőben, ahol él, az állatok nagy ve-

szélybe kerülnek, amikor egy nap az utolsó tó is kiszárad és 

súlyos szárazság fenyeget. Latte és mókusbarátja elhatározza, 

hogy visszaszerzi a tó vizét, amihez el kell csenniük a mági-

kus varázskövet a hatalmas Medve királytól. A két kisállat 

nem kevés kaland közepette jut el a medvék birodalmába, és 

egymást segítik át a nehézségeken.  
 

December 20. péntek, 19:15 

SEVELED 
magyar romantikus vígjáték , 90’, 2019  

Rendező: Orosz Dénes 

Főszereplők: Mészáros Béla, Tenki Réka, Básti Juli 
 

Elsőre jó ötletnek látszott. Gergő, a csajozógép filmkritikus 

szeretne beteg édesanyja kedvében járni, és a jó ügy érdeké-

ben hazudik egy nagyot. Csak egyetlen egyet: beviszi hozzá a 

kórházba a szomszédját, a nagyszájú ex-sztriptíztáncosnőt, 

akinek van egy nagy előnye: öt hónapos terhes. Az unoka-

mániás anyuka boldogan látja, hogy a fia révbe ért, elbúcsú-

zik mindenkitől, és meggyógyul. Ettől kezdve Gergő és Saci 

kénytelen újabb és újabb hazugságokat kitalálni. Bár alig 

bírják egymást elviselni, ha jön a „nagyi”, úgy tesznek, mint-

ha boldog pár volnának. Az átverések persze sosem tökélete-

sek és a bonyodalom Saci pocakjával együtt terebélyesedik: 

pedig előbb-utóbb meg kell születnie a megoldásnak.  
 

December 21. szombat, 15:00 

LATTE ÉS A TITOKZATOS VARÁZSKŐ 
magyarul beszélő, német animációs film, 81’, 2019  
 

December 21. szombat, 17:00 

SEVELED 
magyar romantikus vígjáték , 90’, 2019  

 
 

 

December 21. szombat, 19:15 

STAR WARS: SKYWALKER KORA  
magyarul beszélő, amerikai sci-fi, kalandfilm, 155’, 2019  
 

December 27. péntek, 17:00 

KÉMESÍTVE 
magyarul beszélő, amerikai animációs akciófilm, 102’, 2019 

Rendező: Nick Bruno, Troy Quane 
 

Lance igazi szuperkém, aki nem is különbözhetne jobban a 

feltaláló Waltertől. Laza, magabiztos és megnyerő. Walter 

viszont nem az. Ám amit Walter nélkülöz társasági ember-

ként, bepótolja találékonyságával: menő kütyüket készít, 

amiket Lance világmentő akcióin hasznosít. Mikor az esemé-

nyek váratlan fordulatot vesznek, teljesen új módon kényte-

lenek egymásra támaszkodni. S ha ez a furcsa pár nem képes 

csapatként dolgozni, az egész világot veszély fenyegeti.  
 

December 27. péntek, 19:15 

JUDY 
magyarul beszélő, angol életrajzi dráma, musical, 118’, 2019  

Rendező: Rupert Goold 

Főszereplők: Renée Zellweger, Jessie Buckley, Rufus Sewell 
 

A film a legendás színész-énekesnő, Judy Garland életének 

utolsó hónapjait dolgozza fel. A negyvenes éveiben járó Judy 

több, tragikusan végződő házasságon jutott túl, és a 60-as 

évek végére folyamatos anyagi és drog problémákkal küz-

dött. Annak reményében, hogy pénzt kereshet két kisebb 

gyermekének eltartására, elvállal egy londoni turnét. Bár 

népszerűsége Amerikában már megkopott, csillaga Európá-

ban még fényesen ragyogott, amikor 1969 telén megérkezett 

Londonba. A fellépések azonban nem minden zökkenő nél-

kül zajlanak, Garland folyamatos harcot folytat saját magá-

val, a közönséggel, és a menedzsmenttel egyaránt.  
 

December 28. szombat, 16:00 

SHAUN, A BÁRÁNY ÉS A FARMONKÍVÜLI 
angol-amerikai-francia animációs kalandfilm, 86’, 2019  

Rendező: Will Becher, Richard Phelan 
 

Shaun és barátai boldog mindennapjaikat töltik a farmon, 

amikor egy váratlan jövevény pottyan közéjük egyenesen az 

égből. A nyáj lehetetlen küldetésre vállalkozik: igyekeznek 

hazajuttatni a furcsa képességekkel bíró farmonkívülit, Lu-

Lát, mielőtt az ufóvadász ügynökök kaparintanák meg.  
 

December 28. szombat, 18:00 

KÉMESÍTVE 
magyarul beszélő, amerikai animációs akciófilm, 102’, 2019 
 

December 29. vasárnap, 16:00 

SHAUN, A BÁRÁNY ÉS A FARMONKÍVÜLI 
angol-amerikai-francia animációs kalandfilm, 86’, 2019  
 

December 29. vasárnap, 18:00 

JUDY 
magyarul beszélő, angol életrajzi dráma, musical, 118’, 2019  

Rendező: Rupert Goold 

Főszereplők: Renée Zellweger, Jessie Buckley, Rufus Sewell 
 

December 31. kedd, 15:00 

JÉGVARÁZS 2.  
magyarul beszélő, amerikai animációs musical, 105’, 2019  
 

December 31. kedd, 17:00 

STAR WARS: SKYWALKER KORA  
magyarul beszélő, amerikai sci-fi, kalandfilm, 155’, 2019  


