
JANUÁRI 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! 
 

Január 2. csütörtök, 19:15  

KONTROLL NÉLKÜL 
feliratos, német dráma, 110’, 2019 

Rendező: Nora Fingscheidt 

Főszereplők: Helena Zengel, Albrecht Schuch 
 

A szívszorító történet kis hőse a 9 éves Benni. Szeretetéhes, 

nehezen kezelhető kislány, aki nem találja a helyét a szülők 

nélkül felnőni kénytelen gyerekek között. Az állami szerveze-

tek tanácstalanul egymás között adogatják őt, agresszív termé-

szetével ugyanis folyamatosan veszélyezteti környezetét és sa-

ját magát. Pedig a kislány csak egyetlen dolgot szeretne: visz-

szakapni az édesanyját, aki azonban lemondott róla.  
 

Január 3. péntek, 17:00 

KONTROLL NÉLKÜL 
feliratos, német dráma, 110’, 2019 
 

Január 3. péntek, 19:15 

JUMANJI – A KÖVETKEZŐ SZINT 
magyarul beszélő, amerikai családi kalandfilm, 114’, 2019  

Rendező: Jake Kasdan 

Főszereplők: Dwayne Johnson, Danny DeVito, Jack Black 
 

A barátok akaratuk ellenére visszakerülnek a következő pá-

lyára, de a felállás már más. Miután Spencert beszippantja a 

program, haverjai kötelességüknek érzik, hogy kimentsék, de 

nem számolnak vele, hogy néhány új játékos mindent megvál-

toztat. Az avatárok összekeverednek, behavazott hegyeken és 

forró sivatagban kell megoldaniuk a feladatot, ráadásul kide-

rül: egy játékos nem kerülhet ki élve Jumanjiból.  
 

Január 4. szombat, 15:00 

SARKVIDÉKI AKCIÓ 
magyarul beszélő, angol-dél-koreai animációs film, 92’, 2019  

Rendező: Aaron Woodley 
 

Az ifjú sarki róka, Fürge hatalmas álmot dédelget: a Villám 

Futárszolgálat híres szánhúzó kutyáival együtt akarja kézbesí-

teni a különleges postai küldeményeket az Északi-sark lakói-

nak. Hogy bebizonyítsa rátermettségét, főnöke tudta nélkül 

kézbesít egy csomagot. De belebotlik a gonosz Otto von Wal-

rusba, aki nem kisebb ördögi tervet eszelt ki, mint a sarkvidék 

felolvasztása. Fürge minden bátorságát összeszedve felkereke-

dik a legjobb barátaival, hogy együtt nézzenek szembe a galád 

Ottóval, és megmentsék a világot a káosztól.  
 

Január 4. szombat, 17:00 

MONOS 
feliratos, kolumbiai- svéd-uruguayi thriller, 102’, 2019  

Rendező: Alejandro Landes 

Főszereplők: Sofia Buenaventura, Julian Giraldo 
 

Egy távoli hegyvidéken, valahol Latin-Amerikában, egy ka-

maszokból álló fegyveres különítmény azt a parancsot kapja a 

Szervezettől, hogy egy külföldi túszt és egy fejős tehenet tart-

sanak életben. Könnyűnek hitt, paradicsomi küldetésük azon-

ban pokoljárásba fordul, és nemcsak a feladat teljesítése, de az 

életük is veszélybe kerül. A film a Sundance Filmfesztiválon 

robbant be a zsűri különdíjával.   
 

Január 4. szombat, 19:15 

JUMANJI – A KÖVETKEZŐ SZINT 
magyarul beszélő, amerikai családi kalandfilm, 114’, 2019  

Január 9. csütörtök, 19:15  

TŐRBE EJTVE 
magyarul beszélő, amerikai krimi-vígjáték, 130’, 2019  

Rendező: Rian Johnson  

Főszereplők: Daniel Craig, Chris Evans, Jamie Lee Curtis 
 

A gazdag krimiírót 85. születésnapján holtan találják villájá-

ban. A tetthelyre érkezik a híres detektív, Benoit Blanc, akit 

egy titokzatos személy bérelt fel. És bár a családtagoknak, és 

a személyzetnek is van alibije, mindenkinek volt indítéka a tett 

elkövetésére. A família minden tagja bizonygatja a maga iga-

zát, de Blanc egy csellel mégis tőrbe csalja a gyilkost.   
 

Január 10. péntek, 17:00 

MONOS 
feliratos, kolumbiai- svéd-uruguayi thriller, 102’, 2019  
 

Január 10. péntek, 19:15 

MACSKÁK 
magyarul beszélő, amerikai-angol musical, 120’, 2019  

Rendező: Tom Hooper 

Főszereplők: Judi Dench, Idris Elba, Laurie Davidson  
 

Andrew Lloyd Webber közkedvelt musicalének meglepő és 

szenzációs filmes adaptációja, melyet T.S. Eliot Macskák 

könyve címen megjelent versei ihlettek. Az Oscar-díjas ren-

dező egy új technológia segítségével alakítja át előadóit, akik 

az úttörő Wayne McGregor koreográfiáit táncolják el.  
 

Január 11. szombat, 15:00 

SARKVIDÉKI AKCIÓ 
magyarul beszélő, angol-dél-koreai animációs film, 92’, 2019  
 

Január 11. szombat, 17:00 

MACSKÁK 
magyarul beszélő, amerikai-angol musical, 120’, 2019  
 

Január 11. szombat, 19:15 

TŐRBE EJTVE 
magyarul beszélő, amerikai krimi-vígjáték, 130’, 2019  
 

Január 16. csütörtök, 19:15  

A KÉT PÁPA 
feliratos, angol-olasz-argentin-amerikai dráma, 125’, 2019  

Rendező: Fernando Meirelles 

Főszereplők: Anthony Hopkins, Jonathan Pryce 
 

A Vatikán falai között a konzervatív Benedek pápának és a 

leendő egyházfőnek, a liberális szemléletű Ferenc pápának 

egyezségre kell jutnia azzal kapcsolatban, hogy mely irányba 

vezessék tovább a katolikus egyházat.  
 

Január 17. péntek, 17:00 

A KÉT PÁPA 
feliratos, angol-olasz-argentin-amerikai dráma, 125’, 2019  
 

Január 17. péntek, 19:15 

ÁROK 
magyarul beszélő, amerikai akcióthriller, 95’, 2020  

Rendező: William Eubank 

Főszereplők: Kristen Stewart, Vincent Cassel 
 

Miután egy földrengés elpusztítja mélytengeri állomásukat, 

hat kutatónak versenyt kell futnia az idővel, hogy megtegye-

nek két mérföldet a veszélyekkel teli, ismeretlen mélységben 

a biztonság felé.  

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


Január 18. szombat, 15:00 

TERRA WILLY 
magyarul beszélő, francia film, 90’, 2019  

Rendező:  Eric Tosti 
 

Willy elszakad kutató szüleitől az űrben, de mentőkapszulája 

szerencsére egy vadregényes bolygón landol. Míg a felmentő 

seregre vár, a kisfiú fedélzeti droidjával vág neki a titokzatos 

világnak, ahol hamarosan Flash, egy bájos helybéli is hozzájuk 

csapódik. A lélegzetelállítóan gyönyörű táj vicces és furcsa 

élőlények hazája, de az ismeretlen felfedezése nem várt 

izgalmakat is tartogat Willy számára.  
 

Január 18. szombat, 17:00 

MACSKÁK 
magyarul beszélő, amerikai-angol musical, 120’, 2019  
 

Január 18. szombat, 19:15 

ÁROK 
magyarul beszélő, amerikai akcióthriller, 95’, 2020  
 

Január 22. szerda, 18:00 

VADONVILÁG –  

GRÓF SZÉCHENYI ZSIGMOND NYOMÁBAN 
magyar dokumentumfilm, 96’, 2019  

Rendező: Lerner János 
 

1964-ben Széchenyi Zsigmond a magyar kormány megbízásá-

ból trófeagyűjtő expedíción vesz részt Kenyában, hogy kiegé-

szítse az 1956-os forradalom idején megsemmisült múzeumi 

állattár anyagát. Utolsó útinaplójában a 30 évvel korábbi uta-

zása óta bekövetkezett óriási változásokat elemzi ki, és meg-

rázó módon eleveníti meg a teljesen átalakult kontinenst, az 

eltűnő vadállományt, a civilizáció térhódítását.  
 

Január 23. csütörtök, 19:15  

PORTRÉ A LÁNGOLÓ FIATAL LÁNYRÓL 
feliratos, francia romantikus, történelmi film, 119’, 2019  

Rendező: Céline Sciamma 

Főszereplők: Adèle Haenel, Noémie Merlant 
 

Héloïse-ról portrét rendel családja, hogy annak segítségével 

házasítsák ki. A lány mindent megtesz a házasság ellen, így a 

festőnő, Marianne társalkodónőnek adja ki magát, hogy meg-

figyelhesse. A séták során nemcsak arra kell vigyáznia, hogy 

ne derüljön ki igazi feladata, de egyre nehezebben tud ellen-

állni a lány vonzerejének is. A film Cannes-ban hatalmas si-

kert aratott, az Indiewire pedig festői mesterműnek titulálta.  
 

Január 24. péntek, 17:00 

PORTRÉ A LÁNGOLÓ FIATAL LÁNYRÓL 
feliratos, francia romantikus, történelmi film, 119’, 2019  
 

Január 24. péntek, 19:15 

BOTRÁNY 
magyarul beszélő, kanadai-am. életrajzi dráma, 108’, 2019 

Rendező: Jay Roach 

Főszereplők: Charlize Theron, Nicole Kidman, Margot Robbie 
 

Roger Ailes, az USA egyik legbefolyásosabb médiabirodal-

mának vezetője nem válogatott az eszközökben, legyen szó 

szaftos sztorikról, vagy a női alkalmazottak megalázásáról. 

Hatalma egy pillanat alatt összedőlni látszott, amikor Gretchen 

Carlson, az egykori műsorvezető szexuális zaklatás vádjával 

beperelte őt. Az eddig hallgatásba burkolózott nők, köztük a 

népszerű riporter, Megyn Kelly is nyilvánosságra hozta, hogy 

Alies többször inzultálta őt. A botrány egyre nagyobb mérete-

ket öltött, ami Alies bukásához vezetett.  
 

Január 25. szombat, 15:00 

TERRA WILLY 
magyarul beszélő, francia animációs film, 90’, 2019  

Január 25. szombat, 17:00 

CSALÁDBÓL IS MEGÁRT A SOK 
magyarul beszélő, francia vígjáték, 100’, 2019 

Rendező: Fabrice Bracq 

Főszereplők: Michèle Laroque, Thierry Lhermitte 
 

Marilou és Philippe végre elérte a nyugdíj időpontját, és alig 

várják, hogy Portugáliába költözzenek. Végre eljöttek az idilli 

évek, legalábbis ők így gondolták. Csak eggyel nem számol-

tak: a minduntalan szívességet és az idejüket kérő családtagja-

ikkal, így egyre furfangosabb kifogásokat kell kitalálniuk, 

hogy ne mindig hozzájuk forduljanak segítségért.  
 

Január 25. szombat, 19:15 

BOTRÁNY 
magyarul beszélő, kanadai-am. életrajzi dráma, 108’, 2019 
 

Január 30. csütörtök, 19:15  

JOJO NYUSZI 
feliratos, német-új-zélandi háborús film, vígjáték, 108’, 2019 

Rendező: Taika Waititi 

Főszereplők: Roman Griffin Davis, Sam Rockwell, T. Waititi  
 

A második világháború idején a magányos német kisfiú, Jojo 

elképzelései a világról alapjaiban rendülnek meg, amikor fel-

fedezi, hogy egyedülálló anyukája egy zsidó lányt rejteget 

padlásukon. Csupán tökkelütött képzeletbeli barátjára, Adolf 

Hitlerre támaszkodva, Jojo kénytelen átértékelni megrögzött 

nacionalista gondolkodásmódját. Waititi a tőle megszokott stí-

lusban készítette el humorral és érzelemmel teli filmjét.  
 

Január 31. péntek, 17:00  

JOJO NYUSZI 
feliratos, német-új-zélandi háborús film, vígjáték, 108’, 2019 
 

Január 31. péntek, 19:15 

1917 
magyarul beszélő, angol-amerikai háborús film, 119’, 2019  

Rendező: Sam Mendes 

Főszereplők: Dean-Charles Chapman, George MacKay  
 

Az I. világháborúban, két fiatal brit katonát egy lehetetlennek 

tűnő küldetéssel bíznak meg: az ellenséges vonalon kell átha-

tolniuk, hogy egy üzenetet kézbesítsenek bajtársaiknak. Egy 

napjuk van, hogy célba érjenek, különben 1600 társuk oda-

vész. A gyönyörűen fényképezett, elképesztően feszült atmo-

szférájú film különlegessége, hogy látszólag vágás nélkül ke-

rül a nézők elé a két katona élet-halál harca, olyan érzést 

keltve, mintha valós időben követnék nyomon az akciókat. 
 

Február 1. szombat, 15:00 

DOLITTLE 
amerikai akciófilm, kalandfilm, vígjáték, 102’, 2020  

Rendező: Stephen Gaghan 

Főszereplők: Robert Downey Jr., Rami Malek,  A. Banderas 
 

A különc Dolittle, a híres orvos 7 éve veszítette el feleségét. 

Azóta remeteként él, társasága csupán egzotikus állatainak 

seregletéből áll. Ám amikor a királynő súlyos beteg lesz, 

kénytelen-kelletlen útra kel egy titokzatos sziget felé, hogy 

megtalálja a gyógymódot. Útja során új erőre kap bátorsága és 

fürge észjárása; régi ellenfelekkel találkozik, és csodás 

lényeket fedez fel. Kalandjaiban segítőtársai is akadnak: 

önjelölt segédje mellett elkíséri őt egy lármás állatsereglet is.  
 

Február 1. szombat, 17:00 

CSALÁDBÓL IS MEGÁRT A SOK 
magyarul beszélő, francia vígjáték, 100’, 2019 
 

Február 1. szombat, 19:15 

1917 
magyarul beszélő, angol-amerikai háborús film, 119’, 2019  


