
 
JÚLIUSI 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! 
 

Kedves Mozilátogatók! 
 

Szeretnénk felhívni a figyelmüket arra, hogy a mozi a Palotajátékok hétvégéjén zárva tart, július 17-től pedig áttérünk  

a nyári vetítési rendre. Szerdánként és csütörtökönként 19 órakor, pénteken és vasárnap pedig 18:00 és 20:00 órakor 

(esetenként 20:15-kor) kezdődnek majd a vetítések, melyekre minden filmrajongót szeretettel várunk! 

 

 
Július 3. szerda, 19:15  

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 nevet-

ségesen alul értékelt régiségekért, melyeknek minden darab-

jában Claire Darling különös élete tükröződik. Gyermekkori 

barátja figyelmeztetésére 20 éve nem látott lánya is hazatér, 

hogy megállítsa a garázsvásárt és feltárja anyja döntésének 

valódi okát. 
 

Július 4. csütörtök, 19:15  

HÁROM EGYFORMA IDEGEN  
feliratos angol dokumentumfilm, életrajzi dráma, 97’, 2018  

Rendező: Tim Wardle 

Szereplők: Robert Shafran, Michael Domnitz, Howard Schneider 
 

Te mit tennél, ha kiderülne, hogy van egy egypetéjű ikertest-

véred, akiről sosem hallottál? Főleg, ha később rájöttök, hogy 

igazából hárman vagytok?  A hihetetlennek tűnő, de igaz tör-

ténetben a három iker véletlenek sorozatának köszönhetően 

találkozott. A külsőre egymással tökéletesen megegyező ik-

rek gesztusai és gondolkozásmódja is rendkívül hasonló. 

Igazi szenzációvá, szupersztárokká váltak a médiában. De va-

jon miért választották szét őket csecsemőként? És miért hall-

gatták el az örökbefogadó szülők előtt a testvérek létezését? 

Lehengerlő, végig feszült és meglepetésekkel teli film arról, 

hogy mennyire irányíthatjuk a magunk és gyerekeink sorsát, 

és mennyire határozzák meg életünket az örökölt gének.  
 

Július 5. péntek, 17:00 

TOY STORY 4.   
magyarul beszélő, amerikai animációs vígjáték, 90’, 2019  

Rendező: Josh Cooley 
 

Woody mindig is magabiztosan töltötte be helyét a világban, 

s jól tudta, első számú feladata vigyázni gazdájára, legyen az 

akár Andy, akár Bonnie. Ám miután Bonnie egy vonakodó új 

játékot hoz szobájába, egy nagy kaland régi és új barátok ol-

dalán rádöbbenti Woodyt, milyen nagy hely is lehet a világ 

egy játék számára.  
 

Július 5. péntek, 19:15 

FÁJDALOM ÉS DICSŐSÉG  
feliratos spanyol dráma, 113’, 2019 

Rendező: Pedro Almodóvar 

Főszereplők: Antonio Banderas, Penélope Cruz, Cecilia Roth 
 

Salvador Mallo filmrendező élete alkonyán visszatekint a 

maga mögött hagyott évekre. Gyermekkorára a ’60-as évek-

ben, amikor családja egy jobb élet reményében Spanyolor-

szágba vándorolt. A szerelemre, mely a ’80-as években, a 

pezsgő Madridban éri utol. A lángolást a szakítás elviselhe-

tetlennek tűnő fájdalma követi. Ekkor fedezi fel a mozi vará-

zsát, és döbben rá, hogy az alkotói tevékenység vigaszt nyújt 

kínzó bánatára. Mára, cselekvésképtelen művészként csak az 

ürességet érzékeli, amelyben még a filmkészítés is lehetetlen-

nek tűnik. A változás érdekében megpróbálja felidézni és 

megérteni múltját, mert biztosan érzi, hogy ebben rejlik a 

kulcs, amely új utat nyit a megváltás felé.  
 

Július 7. vasárnap, 15:00 

TOY STORY 4.   
magyarul beszélő, amerikai animációs vígjáték, 90’, 2019  
 

Július 7. vasárnap, 17:00 

FÁJDALOM ÉS DICSŐSÉG  
feliratos spanyol dráma, 113’, 2019 
 

Július 7. vasárnap, 19:15 

CSEKÉLY ESÉLY  
magyarul beszélő, amerikai vígjáték, 125’, 2019  

Rendező: Jonthan Levin 

Főszereplők: Charlize Theron, Seth Rogen 
 

Charlotte gyönyörű, befolyásos nő, nem mellesleg az USA 

külügyminisztere. Fred tehetséges újságíró, aki élvezi az élet 

örömeit. Nincs bennük semmi közös, kivéve, hogy a 16 éves 

Charlotte egyszer vigyázott a kiskamasz Fredre, aki egyből 

belezúgott a szőke hercegnőbe. Sok-sok év után újra találkoz-

nak. A férfi letaglózza humorával a nőt, aki egyből fel is veszi 

a stábjába szövegírónak. Pár szónoklattal később felizzik az a 

bizonyos szikra, és egy világot átívelő románc veszi kezdetét 

lopott csókokkal, diplomata bálokkal és rivaldafénnyel.  
 

Július 10. szerda, 17:00 

ERDEI BOSZORKÁNY -  TŰZPRÓBA  
magyarul beszélő, dán-norvég-magyar családi fantasy, 90’, 2018 

Rendező: Kaspar Munk 

Főszereplők: Gerda Lie Kaas, Sonja Richter, Henrik Mestad 
 

A 12 éves Clara átlagos lány egészen addig, míg egy rejtélyes 

fekete macska meg nem karmolja. Egyik napról a másikra ké-

pes lesz kommunikálni az állatokkal, és rájön, hogy valójában 

egy vadboszorkány család tagja. Míg az újonnan felfedezett 

képességeivel ismerkedik, két ördögi vadboszorkány tervet 

sző, hogy elpusztítsa a vadvilágot, a lány pedig fontos szere-

pet játszik a tervükben. Barátai segítségével Clarának azért 

kell harcolnia, hogy megmentse önmagát és a vadvilágot.  
 

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


Július 10. szerda, 19:15 

HÁROM EGYFORMA IDEGEN  
feliratos angol dokumentumfilm, életrajzi dráma, 97’, 2018  
 

Július 11. csütörtök, 17:00 

TOY STORY 4.   
magyarul beszélő, amerikai animációs vígjáték, 90’, 2019  
 

Július 11. csütörtök, 19:15  

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

Rendező: Dexter Fletcher 

Főszereplők: Taron Egerton, Jamie Bell, Bryce Dallas Howard 
 

A film azt a fantasztikus átalakulást követi nyomon, ahogyan 

a félénk zongorista csodagyerek Reginald Dwightból világ-

szerte 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 legikoniku-

sabb figurájává nőtte ki magát.  
 

Július 17. szerda, 19:00 

ANNABELLE 3.   
magyarul beszélő, amerikai misztikus thriller, horror, 106’, 2019 

Rendező: Gary Dauberman 

Főszereplők: Patrick Wilson, Vera Farmiga, Mckenna Grace 
 

Ed és Lorraine Warren meg akarja szabadítani a világot az 

elátkozott babában bujkáló, minden gazdájára halált hozó dé-

montól, és megkeresi számára a legbiztonságosabb helyet. 

Ám a babában bujkáló pusztító szellem erősebb, mint hitték. 

Annabelle nem tűri a rabságot. Feltámad, kiszabadul, és ártal-

mas erejével fellázítja az összes többi, a démon emlékét őrző 

tárgyat. És természetesen az ellen fordul, aki a leggyengébb: 

Warrenék kislánya ellen, aki az alvilági gonoszság gyilkos 

ereje ellen csak a bébiszitterénél kereshet menedéket.  
 

Július 18. csütörtök, 19:00 

PÓKEMBER: IDEGENBEN  
magyarul beszélő, amerikai akció-vígjáték, 130’, 2019  

Rendező: Jon Watts 

Főszereplők: Tom Holland, Jake Gyllenhaal, Samuel L. Jackson 
 

Pókember nem pihenhet. Az már kiderült, hogy egyedül is 

képes megmenteni a világot, és csoportban is megállja a he-

lyét, de közben úgy érzi, hogy neki is jár mindaz, ami bárme-

lyik középiskolásnak, így a haverjaival európai utazásra in-

dul. Amikor végre élvezhetné mindazt, amit a lazulás kínál-

hat, újabb ellenség tör a világra. A rejtélyes Mysterio erősebb 

az eddigi ellenfeleknél, és lehet, hogy a Pókember, aki nagy 

nehezen próbálja a hátizsákos utazást a hősi küzdelemmel 

összehangolni, kénytelen régi társaitól segítséget kérni.  
 

Július 19. péntek, 18:00 

A KIS KEDVENCEK TITKOS ÉLETE 2.   
magyarul beszélő, amerikai animációs vígjáték, 86’, 2019  

Rendező: Chris Renaud 
 

A 2016-os első rész hatalmas közönségsikert aratott világ-

szerte, így végre itt a várt folytatás, amelyben ismét bepillant-

hatunk házi kedvenceink rejtett életébe, azaz abba, hogy mit 

is csinálnak pontosan, amikor a gazdáik nincsenek otthon.  
 

Július 19. péntek, 20:00 

PÓKEMBER: IDEGENBEN  
magyarul beszélő, amerikai akció-vígjáték, 130’, 2019  
 

Július 21. vasárnap, 18:00 

A KIS KEDVENCEK TITKOS ÉLETE 2.   
magyarul beszélő, amerikai animációs vígjáték, 86’, 2019  

Július 21. vasárnap, 20:00 

YESTERDAY  
magyarul beszélő, angol zenés vígjáték, 112’, 2019  

Rendező: Danny Boyle 

Főszereplők: Lily James, Ana de Armas, Himesh Patel 
 

Mi lenne, ha az egész világ elfelejtené minden idők legzseni-

álisabb zenekarát, a Beatlest? Mi lenne, ha csak te emlékeznél 

a felejthetetlen slágerekre? Mi lenne, ha elkezdenéd játszani 

a négyes dalait, és egy csapásra világsztár válna belőled? És 

mi lenne, ha a hirtelen hírnév kikezdené a magánéletedet?  
 

Július 24. szerda, 19:00 

YESTERDAY  
magyarul beszélő, angol zenés vígjáték, 112’, 2019  
 

Július 25. csütörtök, 19:00  

YAO UTAZÁSA  
feliratos, francia-szenegáli filmdráma, 104’, 2019  

Rendező: Philippe Godeau 

Főszereplők: Omar Sy, Lionel Louis Basse 
 

A színész Seydou Tall könyve népszerűsítéséért utazik Da-

karba. Bár innen származik, életében először jár itt. A 12 éves 

Yao-nak a Tall iránti rajongásán kívül semmije sincs. Elszö-

kik otthonról, hogy több száz kilométert utazva találkozhas-

son vele. A férfit lenyűgözi a fiú kitartása, és úgy dönt, segít 

hazatalálni neki. Együtt kelnek útra, és ahogy egyre távolod-

nak a szálloda fényűzésétől és a nagyváros nyüzsgésétől, kü-

lönleges, mély kapcsolat alakul ki közöttük. Seydou számára 

az utazás saját gyökereinek felfedezésévé lényegül.  
 

Július 26. péntek, 18:00 

AZ OROSZLÁNKIRÁLY  
magyarul beszélő, amerikai családi kalandfilm, 115’, 2019 

Rendező: Jon Favreau 
 

Simba mindennél többre tartja apját, Mufasa királyt, és ko-

molyan veszi, hogy egyszer majd az uralkodás feladata reá 

száll. Ám nem mindenki örvend az új kölyöknek. Zordon, 

Mufasa fivére elveszítette helyét a trón várományosaként, így 

tervet sző. A Büszke Birtokért folytatott harcot árulás és tra-

gédia szegélyezi, Simba pedig kénytelen száműzetésbe vo-

nulni. Két új barát segítségével kell majd eligazodnia a fel-

nőtté válás útján, s visszafoglalnia, ami törvényesen megilleti.  
 

Július 26. péntek, 20:15 

SZERELEM MÁSODIK LÁTÁSRA  
magyarul beszélő, francia romantikus vígjáték, 117’, 2019 

Rendező: Hugo Gélin 

Főszereplők: Francois Civil, Joséphine Japy, Benjamin Lavernhe 
 

Raphael és Olivia első találkozása szerelem volt első látásra. 

10 év boldog házasság és sikeres írói karrier mellett Raphael 

élete tökéletes. Önmaga sikerességétől megrészegülve észre 

sem veszi, mennyire elhanyagolja feleségét. Egy estén a prob-

léma felszínre kerül és veszekedésbe torkollik. Másnap Rap-

hael egy párhuzamos világban ébred, amelyben ő egy nőtlen 

középiskolai tanár életét éli, a híres és gazdag Olivia pedig 

nem is ismeri őt. Vajon sikerül őt másodszor is meghódítania?  
 

Július 28. vasárnap, 18:00 

AZ OROSZLÁNKIRÁLY  
magyarul beszélő, amerikai családi kalandfilm, 115’, 2019 
 

Július 28. vasárnap, 20:15 

SZERELEM MÁSODIK LÁTÁSRA  
magyarul beszélő, francia romantikus vígjáték, 117’, 2019 
 

Július 31. szerda, 19:00 

YAO UTAZÁSA  
feliratos, francia-szenegáli filmdráma, 104’, 2019  


