
OKTÓBERI 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! 
 

Október 3. csütörtök, 19:15 

CURTIZ – A MAGYAR, AKI FELFORGATTA  

HOLLYWOODOT 
magyar életrajzi, történelmi film, 98’, 2018  

Rendező: Topolánszky Tamás Yvan 

Főszereplők: Lengyel Ferenc, Bordán Lili, Dobos Evelin 
 

Az USA épp a II. Világháború küszöbén áll, amikor a ma-

gyar származású rendező, Kertész Mihály (Michael Curtiz) 

Casablanca című filmjét forgatja. A háborús propagandát 

támogatandó hivatalnokokat rendelnek a filmek felügyeleté-

re, akik Curtiz-t számos akadály elé állítják. A rendező a 

politikai beavatkozások ellenére is sikerre akarja vinni film-

jét, de közben magánéleti kihívásokkal is meg kell küzdenie. 
 

Október 4. péntek, 17:00 

AKIK MARADTAK  
magyar dráma, 83’, 2019  

Rendező: Tóth Barnabás 

Főszereplők: Szőke Abigél, Hajduk Károly, Nagy Mari 
 

A háború után egy magányos nőgyógyász rendelőjébe elhoz-

nak egy kissé dühödt, késő pubertás korral és családja elvesz-

tésével küzdő kamaszlányt. Az orvosban a lány azonnal fel-

ismeri a lelki társat, hiszen egymástól függetlenül ugyanazt a 

traumát élték át, szeretteik elvesztését. Ennek a két embernek 

fokozatos lelki egymásra találása ez az érzékeny film, mely 

úgy tud beszélni a háborúról és az azt követő diktatúráról, 

hogy a nyomasztó politikai terhek mindvégig kellő súllyal, de 

mégis pusztán háttéreseményként szolgálnak.  
 

Október 4. péntek, 19:15 

DOWNTON ABBEY 
magyarul beszélő, angol film, 122’, 2019  

Rendező: Michael Engler 

Főszereplők: Maggie Smith, Michelle Dockery 
 

A Crawley család és a szolgálatukban álló elszánt személyzet 

a Downton birtok fennállásának legfontosabb pillanatára 

készülődik. Az angol király és királyné látogatásának hírére 

felbolydul az egész ház, botrányok, románcok, intrikák kez-

denek kibontakozni, és az események olyan fordulatot vesz-

nek, hogy hirtelen egész Downton jövője forog kockán.  
 

Október 5. szombat, 15:00 

PLAYMOBIL: A FILM 
magyarul beszélő,  fr-am. animációs kalandfilm, 99’, 2019  

Rendező: Lino DiSalvo 
 

Mikor Marla öccse, Charlie hirtelen átkerül a Playmobil 

világába, Marla utánaered, hogy hazahozza. Játékfigurává 

válni önmagában is nagy kaland, de még inkább egy olyan 

helyen, ahol minden sarkon ismeretlen világ vár ránk. A lány 

új barátokra tesz szert a nagydumás sofőr Del, a titkosügynök 

Rex, valamint egy melegszívű robot és egy tündér-

keresztanya személyében. A különleges kalandokon keresztül 

Marla és Charlie is megtanulják, hogy mindegy, hogyan 

alakul az élet, ha eléggé hiszel magadban, bármit elérhetsz!  
 

Október 5. szombat, 17:00 

AKIK MARADTAK  
magyar dráma, 83’, 2019  
 

Október 5. szombat, 19:15 

DOWNTON ABBEY 
magyarul beszélő, angol film, 122’, 2019  

Október 10. csütörtök, 19:15 

RAMBO V – UTOLSÓ VÉR 
magyarul beszélő, amerikai akcióthriller, 100’, 2019  

Rendező: Adrian Grunberg 

Főszereplők: Sylvester Stallone, Paz Vega, Yvette Monreal 
 

Rambo békésen próbálja élni a mindennapjait arizonai farm-

ján, de háborús múltjából felbukkanó démonaival továbbra is 

viaskodik. Egy nap azonban házvezetőnője unokáját elrabol-

ják. Rambo felveszi a harcot a kegyetlen szex- és drogkeres-

kedő mexikói kartellel, amely több lányt is fogságban tart. 

Segítője a küzdelemben Carmen, aki a húga után kutat.  
 

Október 11. péntek, 17:00 

CURTIZ – A MAGYAR, AKI FELFORGATTA  

HOLLYWOODOT 
magyar életrajzi, történelmi film, 98’, 2018  
 

Október 11. péntek 19:15 

A WALL STREET PILLANGÓI  
magyarul beszélő, amerikai krimi-dráma, 107’, 2019  

Rendező: Lorene Scafaria 

Főszereplők: Jennifer Lopez, Julia Stiles, Constance Wu 
 

Ramona New York egyik menő sztriptízbárjában dolgozik, 

ahol a Wall Street-i bankárok naponta több százezer dollárt 

költenek el a szexi táncosokra. Töménytelen mennyiségű 

pénz cserél gazdát egy éjszaka alatt, aminek a lányok csak a 

töredékét látják viszont. A táncosok összefognak, és az év-

század egyik legnagyobb csalását viszik véghez. Az üzlet 

beindul, de ahol a kapzsiság felüti a fejét, ott egyre nő az 

esélye, hogy valaki elkövet egy apró hibát.   
 

Október 12. szombat, 15:00 

MI ÚJSÁG, KUFLIK?  
magyar animációs film, 77’, 2019 

Rendező: Jurik Kristóf, M. Tóth Géza 
 

A kuflik leginkább azt szeretik, ha nem történik velük semmi, 

és csak naphosszat heverészhetnek, szemlélődhetnek a kupa-

cuk tetején. De többnyire mégis úgy alakul, hogy békésen 

induló napjuk bonyodalmas kalanddá válik. A kuflik azonban 

jó barátok, így aztán együtt még a legkacifántosabb helyzete-

ket is meg tudják oldani. Kalandjaik során találkozunk a 

többi rétlakóval is. akik szintén nagyon különleges lények. 
 

Október 12. szombat, 17:00 

A WALL STREET PILLANGÓI  
magyarul beszélő, amerikai krimi-dráma, 107’, 2019  
 

Október 12. szombat, 19:15 

RAMBO V – UTOLSÓ VÉR 
magyarul beszélő, amerikai akcióthriller, 100’, 2019  
 

Október 17. csütörtök, 19:15 

ISTEN KEGYELMÉBŐL  
feliratos, francia dráma, 137’, 2018 

Rendező: François Ozon 

Főszereplők: Denis Ménochet, Swann Arlaud, Éric Caravaca 
 

A film egy, a közelmúltban Franciaországban kirobbant bot-

rányt dolgoz fel: egy lyoni papot közel hetven gyerek szexuá-

lis zaklatásával, felettesét, Lyon érsekét pedig az ügy eltusso-

lásával vádolták meg. Közülük három, immár felnőtt férfi 

történetét ismerjük meg, akik egészen másképp hordozzák 

életre szóló traumájukat, amelynek felszínre kerülése a kör-

nyezetükben élőket is próbára teszi. 

mailto:mozi@visegrad.hu
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Október 18. péntek, 17:00 

CASANOVA – AZ UTOLSÓ SZERELEM  
magyarul beszélő, francia romantikus film, 98’, 2019  

Rendező: Benoît Jacquot 

Főszereplők: Catherine Bailey, Vincent Lindon 
 

Casanova a XVIII. század megkerülhetetlen alakja, akinek nő 

még nem tudott nemet mondani. Amikor a világ legnagyobb 

csábítója Londonba érkezik, találkozik a gyönyörű kurtizán-

nal, Marianne de Charpillonnal, aki olyannyira megbabonáz-

za, hogy hajlandó lenne lemondani a világ összes nőjének 

szerelméről. A lány azonban nem adja könnyen magát, kímé-

letlen játékba kezd, melyben egyikük sem nyerhet.  
 

Október 18. péntek, 19:15 

JOKER 
magyarul beszélő, amerikai krimi-dráma, 122’, 2019 

Rendező: Todd Phillips 

Főszereplők: Joaquin Phoenix, Robert De Niro, Marc Maron  
 

A tömegben is magányos Arthur Fleck emberi kapcsolatot 

keres. Miközben Gotham utcáit rója, két maszkot is visel: az 

egyiket a munkájához, hiszen bohócként dolgozik. A másikat 

viszont nem tudja lemosni, azt azért öltötte magára, hogy be 

tudjon illeszkedni a világba. De amikor zaklatják az utcán, 

vagy egyszerűen csak a többi bohóc szórakozik vele, még 

jobban eltávolodik a környezetétől. Fokozatosan magába 

szippantja a rémisztő mélység, ahonnan már nincs visszaút…  
 

Október 19. szombat, 15:00 

MI ÚJSÁG, KUFLIK?   
magyar animációs film, 77’, 2019 
 

Október 19. szombat, 17:00 

CASANOVA – AZ UTOLSÓ SZERELEM  
magyarul beszélő, francia romantikus film, 98’, 2019  
 

Október 19. szombat, 19:15 

JOKER 
magyarul beszélő, amerikai krimi-dráma, 122’, 2019 
 

Október 24. csütörtök, 19:15  

JOKER – Eredeti nyelven magyar felirattal!!!  
amerikai krimi-dráma, 122’, 2019 
 

Október 25. péntek, 17:00 

JOKER – Eredeti nyelven magyar felirattal   

amerikai krimi-dráma, 122’, 2019 
 

Október 25. péntek, 19:15 

DEMÓNA: A SÖTÉTSÉG ÚRNŐJE  
magyarul beszélő, amerikai családi fantasy, 118’, 2019  

Rendező: Joachim Rønning 

Főszereplők: Angelina Jolie, Chiwetel Ejiofor, Elle Fanning 
 

Demóna és keresztlánya, Auróra számára mostanáig gondta-

lanul teltek az évek, a szívfájdalom, kapcsolatuk elmélyült. 

Ám az emberek és tündérek közötti gyűlölködés változatlanul 

fennáll. Auróra közelgő esküvője ünneplésre ad okot Ulstead 

királyságában és Móriában, hiszen a két világ is egyesülhet a 

friggyel. Egy nem várt találkozás azonban új szövetségessel 

ismerteti meg Demónát, aki eltávolodik Aurórától, s így a 

Nagy Háború ellentétes oldalán találják magukat.  
 

Október 26. szombat, 15:00 

JÁNOS VITÉZ – Digitálisan felújítva!  
magyar animációs film, 74’, 1973/2018 

Rendező: Jankovics Marcel 
 

A magyar egész estés animációs filmek gyártása a János 

vitézzel indult el 1971–ben, amely Petőfi Sándor születésé-

nek 150. évfordulójára készült. Az ismert elbeszélő költe-

ményt adaptáló filmet – mely látványában a szecesszió, a pop 

art, és a magyar népi díszítőművészet sajátos ötvözete - 1973. 

május 1-én mutatták be a hazai mozik.  
 

Október 26. szombat, 17:00 

DEMÓNA: A SÖTÉTSÉG ÚRNŐJE  
magyarul beszélő, amerikai családi fantasy, 118’, 2019  
 

Október 26. szombat, 19:15 

100 DOLOG 
magyarul beszélő, német vígjáték, 111’, 2018  

Rendező: Florian David Fitz 

Főszereplők: Florian David Fitz, Matthias Schweighöfer 
 

Toni szereti a kávéfőzőjét és a ruhatárát. Paul imádja a kütyü-

it és edzőcipőit. Egy nap azonban anyaszült meztelenül éb-

rednek üres lakásaikban, úgy, hogy nincs semmijük. A két 

férfi állandóan rivalizál egymással, hogy kiderüljön, melyi-

kük a jobb. Egy éjszaka aztán olyan fogadást kötnek, amit 

még sokáig megemlegetnek: 100 napig a rengeteg dolgukból 

minden nap csak egyetlen egyet vehetnek vissza.  
 

Október 30. szerda, 18:00 

PAVAROTTI 
angol-amerikai zenés életrajzi dokumentumfilm, 114’, 2019  

Rendező: Ron Howard 

Szereplők: Luciano Pavarotti, Bono, Zubin Mehta, Spike Lee  
 

Pavarotti egyszerre volt utánozhatatlan egyéniség, zseni és 

világszerte közkedvelt híresség, aki istenadta tehetségét ki-

használva népszerűsítette az operát a lehető legszélesebb 

körben. Pavarotti úgy állt hozzá a munkához, hogy az opera 

műfajában minden zenekedvelő találhat magának valamit, és 

puszta tehetségének köszönhetően eluralta a világ legna-

gyobb színpadait, hallgatók millióinak szívét hódította meg.   
 

Október 31. csütörtök, 19:15 - PREMIER!  

ADDAMS FAMILY: A GALÁD CSALÁD  
magyarul beszélő, amerikai-angol animációs film, 105’, 2019  

Rendező: Greg Tiernan, Conrad Vernon 
 

A Halloween első számú famíliája, Addamsék visszatérnek a 

mozivászonra első animációs vígjátékukban. A környék 

legfurcsább családja viccesen, szokatlanul és nevéhez méltó 

módon értelmezi újra, mit is jelent jó szomszédnak lenni.  
 

November 1. péntek, 17:00 

CLARA – EGY TÜNDÉRI KALAND  
magyarul beszélő, ukrán családi animációs film, 85’, 2019  

Rendező: Oleksandr Klymenko 
 

Clara egy varázslatos világban él mágusok, törpék, sárkányok 

között. Házikójában három bajkeverő majom lábatlankodik, 

majd egy nap egy bűbájos kis sárkány is felbukkan. Clara 

nem emlékszik múltjára, még arra sem, hogy ember-e vagy 

tündér? Kis barátaival útra kel hát, hogy megtalálja a választ, 

és megvédje világát egy gonosz varázsló ármánykodásától.  
 

November 1. péntek, 19:15 

GEMINI MAN 
magyarul beszélő, amerikai akcióthriller, sci-fi, 117’, 2019  

Rendező: Ang Lee 

Főszereplők: Will Smith, Clive Owen,  Benedict Wong 
 

Ebben az izgalmas és rendkívül látványos akcióthrillerben a 

Will Smith által megformált Henry Brogan egy elit gyilkos, 

akit hirtelen üldözni kezd egy rejtélyes fiatal ügynök, sőt, úgy 

tűnik, előre meg tudja jósolni hősünk minden lépését.  
 

November 2. szombat, 15:00 

CLARA – EGY TÜNDÉRI KALAND  
magyarul beszélő, ukrán családi animációs film, 85’, 2019  
 

November 2. szombat, 17:00 

ADDAMS FAMILY: A GALÁD CSALÁD  
magyarul beszélő, amerikai-angol animációs film, 105’, 2019  
 

November 2. szombat, 19:15 

GEMINI MAN 
magyarul beszélő, amerikai akcióthriller, sci-fi, 117’, 2019  


