
SZEPTEMBERI 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! 
 

Szeptember 2. csütörtök, 18:00  

KAMPÓKÉZ 
szinkronizált, amerikai horror-dráma, 91’, 2021  

Rendező: Nia DaCosta 

Főszereplők: Yahya Abdul-Mateen II, Colman Domingo  
 

Chicago Cabrini nevű környékének lakóit egy kampókezű 

természetfeletti gyilkos tartotta rettegésben. Tíz évvel azután 

hogy az utolsó eredeti épületet is lebontották, és a területet új 

generáció népesítette be, Anthony barátnőjével beköltözik egy 

luxuslakásba. Karrierje éppen hullámvölgyhöz ér, amikor 

találkozik egy lakossal, akitől megismeri Kampókéz történetét. 

Hogy megőrizze pozícióját a művészeti világban, kutatni kezdi a 

kísérteties részleteket, és ezzel olyan múltra nyit ajtót, ami 

kikezdi elméje épségét és erőszakhullámot enged szabadjára.  
 

Szeptember 3. péntek, 17:00 

AMÍG TART A NYÁR 
feliratos, ausztrál film, 118’, 2019 

Rendező: Shannon Murphy 

Főszereplők: Eliza Scanlen, Toby Wallace, Emily Barclay 
 

A 16 éves Milla és a 23 éves Moses látszólag két külön világ. A 

lány biztos családi hátterű, magának való éltanuló, a fiú viszont 

izgalmas, ugyanakkor felelőtlen, lecsúszott junkie. Milla szülei 

aggódva nézik kapcsolatukat, de még tanácstalanabbak, mint a 

szülők általában, mivel lányuk súlyos beteg. Szívük szerint 

megtiltanák, hogy a két fiatal találkozzon, de Millát korábban 

nem látott energiával tölti fel Moses jelenléte.  
 

Szeptember 3. péntek, 19:15 

SHANG-CHI ÉS A TÍZ GYŰRŰ LEGENDÁJA 
szinkronizált, amerikai-ausztrál fantasy, kalandfilm, 132’, 2021 

Rendező: Destin Cretton 

Főszereplők: Simu Liu, Awkwafina, Michelle Yeoh,  
 

Shang-Chi azt hitte, végleg lezárta a múltat, ám mikor a Tíz 

Gyűrű elnevezésű titokzatos szervezet hálójába kerül, kénytelen 

lesz újra szembenézni vele.  
 

Szeptember 4. szombat, 15:00 

A HERCEGNŐ ÉS A HÉT TÖRPE 
szinkronizált, dél-koreai animációs kalandfilm, 92’, 2019  

Rendező: Sung-ho Hong 
 

A mindenre elszánt hercegek hiába mentik meg a tündért a 

sárkány karmából, mégis átok sújtja őket és zöld törpékké 

változnak. Csak a világ legszebb leányának csókja változtathatja 

vissza őket. A Fehér Király birodalmában eközben a gonosz 

királyné azon mesterkedik, hogy szépséget adó varázscipőt 

készítsen. Mostohalánya, a kedves, dundi Hófehérke felpróbálja 

a cipellőket és sudár, gyönyörű lánnyá változik. Hamarosan 

azonban menekülnie kell mostohája haragja elől. Így jut el a 

törpék otthonába és kezdetét veszi a közös kalandjuk.  
 

Szeptember 4. szombat, 17:00 

SHANG-CHI ÉS A TÍZ GYŰRŰ LEGENDÁJA 
szinkronizált, amerikai-ausztrál fantasy, kalandfilm, 132’, 2021 
 

Szeptember 4. szombat, 19:30 

KAMPÓKÉZ 
szinkronizált, amerikai horror-dráma, 91’, 2021  
 

Szeptember 9. csütörtök, 18:00 

AMÍG TART A NYÁR 
feliratos, ausztrál film, 118’, 2019 
 

Szeptember 10. péntek, 17:00 

ÍGY VAGY TÖKÉLETES  
magyar romantikus film, 105’, 2021  

Rendező: Varsics Péter 

Főszereplők: Béres Márta, Fekete Ernő, Trokán Nóra 
 

András kiégett kreatív igazgatóként még azután is komoly író 

szeretne lenni, hogy az első regénye megbukott. Lenéz mindent, 

ami nem szépirodalom, így megveti az új spirituális bestsellert, 

és annak szerzőjét, Katát is. Aztán egy közös fotójuk felpörög a 

közösségi médiában, és Andrásnak – kis segítséggel – támad egy 

ötlete: ez a kapcsolat esetleg sikerre segítheti az új művét.  
 

Szeptember 10. péntek, 19:15 

TOXIKOMA 
magyar dráma, 124’, 2021  

Rendező: Herendi Gábor 

Főszereplők: Molnár Áron, Bányai Kelemen Barna, Sodró Eliza 
 

A film Szabó Győző önéletrajzi írásán alapul, mely a két főhős, a 

drogos alfahím és az istent játszó pszichiáter feszüléséről és 

baráttá válásáról szól. A könyv a népszerű színész életének 

legnehezebb éveit eleveníti fel, az évekig tartó zuhanást, 

melynek végén minden szétesik körülötte, míg végül rászánja 

magát az elvonókúrára.  
 

Szeptember 11. szombat, 15:00 

BÉBI ÚR: CSALÁDI ÜGY 
szinkronizált, amerikai animációs film, 107’, 2021  

Rendező: Tom McGrath 
 

Tim abban a házban él a családjával, ahol felnőtt. Otthonülő 

apuka, és még mindig élénk a fantáziája. Ted menő üzletember, 

és semmire sem emlékszik abból, hogy ő volt Bébi úr. Annyira 

belemerül a munkájába, hogy nincs ideje a családi eseményekre. 

Hogy ezt jóvátegye, drága ajándékokat küld az unokahúgainak. 

Tim egy nap zajt hall egyik lánya szobájából, és látja, hogy Tina 

kosztümöt visel, és a központtal beszél. Benne van a családi 

bizniszben, ő is bébi főnök, pont, ahogy Ted bácsikája volt.  
 

Szeptember 11. szombat, 17:00 

ÍGY VAGY TÖKÉLETES  
magyar romantikus film, 105’, 2021  
 

Szeptember 11. szombat, 19:15 

TOXIKOMA 
magyar dráma, 124’, 2021  
 

Szeptember 16. csütörtök, 18:00  

NOTTING HILL-I CUKRÁSZDA 
feliratos, angol romantikus vígjáték, filmdráma, 97’, 2020  

Rendező: Eliza Schroeder 

Főszereplők: Celia Imrie, Shelley Conn, Rupert Penry-Jones  
 

Sarah, a zseniális cukrász fiatalon életét veszti. Lánya, Clarissa 

táncosnak készül, de nehezen találja helyét a felnőttek világában. 

Isabella, Sarah legjobb barátnője úgy érzi, képtelen beteljesíteni 

közös terveiket. Mimi, az anya a maga módján, csendesen 

gyászol. A három nő súrlódások közepette nyitja meg közös 

cukrászdáját, de hamar rájönnek, hogy az egymásra figyelés, a 

kreativitás és a szeretet erejével többre képesek, mint hitték.  
 

Szeptember 17. péntek, 17:00 

HASADÉK 
magyar filmdráma, 92’, 2020  

Rendező: Krasznahorkai Balázs 

Főszereplők: Molnár Levente, Babai Dénes, Kovács Lajos 
 

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


A magashegyi tájakon játszódó apa-fiú történet a balladák 

hangulatát idézi meg. Egy erdélyi származású orvos az apja 

temetésére tér vissza Budapestről a Máramarosi-havasok közé. 

Hazatérése során találkozik a 17 éve nem látott kamasz fiával, s 

rövidre tervezett utazása végzetes fordulatot vesz.  
 

Szeptember 17. péntek, 19:15 

KÍGYÓSZEM: G.I. JOE – A KEZDETEK  
szinkronizált, amerikai akciófilm, kalandfilm, 121’, 2020  

Rendező: Robert Schwentke 

Főszereplők: Henry Golding, Samara Weaving, Iko Uwais 
 

Miután apját meggyilkolják, Kígyószem elindul a bosszú sötét 

útján, amely elvezeti őt Tommyhoz, a japán harcoshoz, aki az 

Arasikage klánhoz viszi, hogy ott kapjon kiképzést. A klán 

értékrendje arra ösztönzi Kígyószemet, hogy feltegye a kérdést: 

jó-e az, ha a bosszú a fő vezérlő erő az életben. A Tommyba 

vetett bizalma egyre nő, de a titok, amit őriz, próbára teszi, és 

végső soron ettől függ, hogy hős lesz belőle, vagy gonosztevő.  
 

Szeptember 18. szombat, 15:00 

BÉBI ÚR: CSALÁDI ÜGY 
szinkronizált, amerikai animációs film, 107’, 2021  
 

Szeptember 18. szombat, 17:00 

HASADÉK 
magyar filmdráma, 92’, 2020  
 

Szeptember 18. szombat, 19:15 

KÍGYÓSZEM: G.I. JOE – A KEZDETEK  
szinkronizált, amerikai akciófilm, kalandfilm, 121’, 2020  
 

Szeptember 22. szerda, 18:00  

RAFFAELLO, AZ IFJÚ ZSENI 
feliratos, olasz dokumentumfilm, 90’, 2021  

Rendező: Massimo Ferrari 
 

A Raffaello halálának 500. évfordulója alkalmából készült film a 

művészt megkapó női portréi segítségével mutatja be. 

Megismerhetjük, kik segítették a sikerhez vezető útján: a festő 

nyolcéves korában elhunyt Magia Ciarlától női csodálóin át, 

egészen a hölgyig, aki – miként a legenda tartja – a halálba 

taszította. Valóságos és pusztán képzeletében létező asszonyok… 
 

Szeptember 23. csütörtök, 18:00  

A FELESÉGEM TÖRTÉNETE 
szinkronizált, magyar-német-olasz romantikus film, 169’, 2020  

Rendező: Enyedi Ildikó 

Főszereplők: Gijs Naber, Léa Seydoux, Louis Garrel 
 

Störr Jakab kapitány egy kávézóban ülve fogadást köt, hogy 

feleségül veszi az első nőt, aki belép. És besétál Lizzy… Az 

Ezeregyéjszaka szerűen dús szerelmi történet álarcában, Störr 

kapitány szeretnivaló, fájdalmasan becsületes alakján keresztül 

elemi módon, az érzékeinken át értjük meg az élet összetettségét, 

titokzatosságát, törékeny szépségét, uralhatatlan jellegét.  
 

Szeptember 24. péntek, 17:00 

NOTTING HILL-I CUKRÁSZDA 
feliratos, angol romantikus vígjáték, filmdráma, 97’, 2020  
 

Szeptember 24. péntek, 19:15 

ÚJ MÚLT 
szinkronizált, amerikai sci-fi, romantikus thriller, 116’, 2021  

Rendező: Lisa Joy 

Főszereplők: Hugh Jackman, Rebecca Ferguson 
 

Amerika nagyvárosai víz alá kerültek. De Nick Bannister 

magándetektív ebből él: az agy sötét titkait kutatja, és aki fizet, 

azt hozzásegíti elfelejtett emlékeihez. Aztán találkozik Mae-vel, 

és örökre megváltozik a jelene. Meg a múltja és a jövője. A nő 

felbukkan az életében, azután eltűnik. Miközben mások 

emlékeiben kutat a köddé vált nő után, veszélyes összeesküvés 

nyomaira bukkan, de nem adja fel: az életét is odaadná érte, hogy 

újraalkossa a múltat, és megváltoztassa a jövőjét.  

Szeptember 25. szombat, 15:00 

IRÁNY A BÁRKA! 2. 
szinkronizált, ír-luxemburgi animációs film, 85’, 2020 

Rendező: Toby Genkel, Sean McCormack 
 

Lia és Fancsi Noé bárkáján utaznak, a vízözön elől menedékre 

lelt társaikkal. Egy baleset folytán kiesnek a bárkából. Lia egy 

elhagyatottnak tűnő szigetre jut, Fancsi eközben saját rokonait 

fedezi fel, akik békésen éldegélnek a víz alatti világban. A 

szigetre hamarosan megérkezik a bárka is az éhes állatokkal. Itt 

az idő, hogy a kis barátok újra megtalálják a módját, hogyan 

segítsenek egymáson és az egész társaságon.  
 

Szeptember 25. szombat, 17:00 

ÚJ MÚLT 
szinkronizált, amerikai sci-fi, romantikus thriller, 116’, 2021  
 

Szeptember 25. szombat, 19:15 

A FELESÉGEM TÖRTÉNETE 
szinkronizált, magyar-német-olasz romantikus film, 169’, 2020  
 

Szeptember 30. csütörtök, 18:00  

TERMÉSZETES FÉNY 
magyar-lett-francia-német filmdráma, 103’, 2021  

Rendező: Nagy Dénes 

Főszereplők: Szabó Ferenc, Bajkó László, Franczia Gyula 
 

A film a megszállt Szovjetunió területén játszódik, egy 

kiismerhetetlen, mocsaras erdőségben. Semetka István, egy 

magyar földműves, szakaszvezetőként teljesít szolgálatot egy 

gyalogos honvéd alakulatnál, amely a vidéket járva illegális 

partizáncsoportok után kutat. A történet a katonák mindennapjait 

mutatja be Semetka szemszögén keresztül, aki parancsnokának 

váratlan halála miatt súlyos terhet kap a vállára.  
 

Október 1. péntek, 17:00 

TÖRTÉNETEK A KARANTÉNBÓL 
feliratos, spanyol filmdráma, 90’, 2020  

Rendezők: Álvaro Fernández Armero, Miguel Bardem, Juan 

Diego Botto, Fernando Colomo, David Marqués 

Főszereplők: Carlos Bardem, Luis Tosar, Manuel Vasco 
 

Öt kiváló spanyol rendező fogott össze, hogy készítsenek egy 

rendhagyó, groteszk alkotást, amely a karantén idején játszódik. 

Egy bérgyilkos, aki le akarja körözni mesterét, egy színészi 

ambíciókat dédelgető sztárfocista, és sok más furcsa karakter, 

akiket ez a fekete humorral átszőtt, megdöbbentő és sötét, néhol 

pedig a megható pillanatokat sem mellőző komédia mutat be.  
 

Október 1. péntek, 19:15 

007 NINCS IDŐ MEGHALNI 
szinkronizált, amerikai-angol akcióthriller, 163’, 2021  

Rendező: Cary Joji Fukunaga 

Főszereplők: Daniel Craig, Ana de Armas, Rami Malek 
 

Bond otthagyta a titkosszolgálatot és élvezi az életet Jamaicán. 

Nyugalmának vége szakad, amikor felbukkan régi barátja, és a 

segítségét kéri. Egy elrabolt tudóst kell megmenteni, ám a 

küldetés kockázatos, s Bond egy új, veszélyes technológia 

birtokában lévő, titokzatos gonosztevő nyomába ered.  
 

Október 2. szombat, 15:00 

IRÁNY A BÁRKA! 2. 
szinkronizált, ír-luxemburgi animációs film, 85’, 2020 
 

Október 2. szombat, 17:00 

TERMÉSZETES FÉNY 
magyar-lett-francia-német filmdráma, 103’, 2021  
 

Október 2. szombat, 19:15 

007 NINCS IDŐ MEGHALNI 
szinkronizált, amerikai-angol akcióthriller, 163’, 2021  

 
Támogatóink: 


