
AUGUSZTUSI 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! 
 

 
 

Augusztus 4. csütörtök, 17:00 

MINYONOK: GRU SZÍNRE LÉP 
szinkronizált, amerikai animációs kalandfilm, 90’, 2022 

Rendező: Brad Ableson, Kyle Balda, Jonathan del Val  
 

A borzas, trapézgatyás Gru kertvárosi kamasz a 70-es években. 

Az Álnok Hatos nevű szupergonosz csoport rajongójaként tervet 

kovácsol, hogy elég gonosz legyen ahhoz, hogy beállhasson 

közéjük. Szerencsére segítsége is akad az állandóan galibát 

okozó minyonok személyében. Amikor az Álnok Hatos elkergeti 

főnöküket, Willám Kezet, Gru jelentkezik tagnak. A dolog nem 

megy jól, és még rosszabbra fordul, amikor Gru túljár az 

eszükön, és azon kapja magát, hogy ő lett a gonoszok halálos 

ellensége. Menekülés közben Willám Kéztől kér segítséget, és 

rájön, hogy olykor a rosszfiúknak is elkél egy kis baráti segítség.  
 

Augusztus 4. csütörtök, 19:00 

VÖRÖS RAKÉTA 
feliratos, amerikai vígjáték, filmdráma, 130’, 2021 

Rendező: Sean Baker 

Főszereplők: Simon Rex, Bree Elrod, Suzanna Son 
 

Sean Baker a "Floridai álom" és a "Tangerine" után ezúttal egy 

ex-pornós kudarcos útkeresésén keresztül varázsol filmre 

kívánkozó atmoszférát egy isten háta mögötti olajfinomító 

kisvárosból, ahol a munkanélküli céltalanság mindennapos, 

legális a fű és Donald Trumpra szavazni a legtermészetesebb 

dolog a világon. Az élet pedig itt is kuporgatás, guberálás, 

stratégiázás – és árulása annak, ami maradt: a testnek, a 

„legősibb szakma” örök munkaeszközének. Története egyszerre 

vicces és szomorú, mint egy naptól kifakult, a hátsó kertben 

megtalált pornómagazin címlapja.  
 

Augusztus 5. péntek, 17:00 

A HÓNAP DOLGOZÓJA 
szinkronizált, francia vígjáték, 83’, 2022  

Rendező: Jérôme Commandeur 

Főszereplők: Jérôme Commandeur, Pascale Arbillot 
 

A meglehetősen laza munkamoráljához és kellemes életéhez 

hozzászokott Vincent élete fenekestől felfordul, mikor váratlanul 

el kívánják távolítani állásából. Tervei szerint a nyugdíjazásig 

hátralévő „néhány” évet mindenképpen kibekkelné kényelmes 

munkahelyén és ezt az álmát akkor sem adja fel, mikor főnökei 

az Északi-sarkra, egy börtönbe vagy éppen egy bűnözőktől 

hemzsegő külvárosba száműzik. 
 

Augusztus 5. péntek, 19:15 

GYILKOS PARTY 
szinkronizált, francia misztikus film, vígjáték, 103’, 2021 

Rendező: Nicolas Pleskof 

Főszereplők: Miou-Miou, Eddy Mitchell, Alice Pol 
 

Jeanne egy briliáns építész, aki megtisztelő felkérést kap: fel kell 

újítania a lenyűgöző Daguerre-kastélyt, mely a különc milliárdos 

és társasjáték mogul César Daguerre és családja tulajdona. Alig, 

hogy megérkezik a helyszínre felmérni a szebb napokat látott 

kúriát, a ház urát meggyilkolják, ezzel pedig egy őrült nyomozás 

veszi kezdetét, ahol mindenki gyanús.  
 

Augusztus 6. szombat, 15:00 

A LEGESLEGJOBB SZÜLINAP 
szinkronizált, német-holland-svéd animációs film, 74’, 2021  

Rendező: Michael Ekbladh 
 

Charlie régóta ábrándozott arról, milyen klassz is lesz a szülinapi 

bulija, ám sajnálatos módon kishúga éppen a születésnapján 

betegedik meg, így a buli elmarad. A kis szülinapos úgy dönt, ha 

nincs buli, akkor elindul a nagyihoz és ott is marad örökre. Bár a 

nagymamája viszonylag közel lakik, jó ötletnek tűnik átvágni az 

erdőn. Szerencséjére útközben találkozik barátaival, akik segítik 

az ünnepi kalandban, így lesz ez a nap a legeslegjobb szülinap!  
 

Augusztus 6. szombat, 17:00 

A HÓNAP DOLGOZÓJA 
szinkronizált, francia vígjáték, 83’, 2022  
 

Augusztus 6. szombat, 19:15 

GYILKOS PARTY 
szinkronizált, francia misztikus film, vígjáték, 103’, 2021 
 

Augusztus 11. csütörtök, 17:00  

A LEGESLEGJOBB SZÜLINAP 
szinkronizált, német-holland-svéd animációs film, 74’, 2021  
 

Augusztus 11. csütörtök, 19:00  

VÖRÖS RAKÉTA 
feliratos, amerikai vígjáték, filmdráma, 130’, 2021 
 

Augusztus 12. péntek, 17:00 

DC SZUPERÁLLATOK LIGÁJA 
szinkronizált, amerikai animációs kalandfilm, 100’, 2022   

Rendező: Sam Levine, Jared Stern 
 

Krypto szuperkutya: tud repülni, és csak egy egészen kicsit 

nagyképű – de hát melyik kutya maradna szerény, ha Superman 

a gazdája, és együtt harcol Metropolis elvetemült bűnözői ellen? 

Csakhogy az Igazság Ligájának összes tagját, így Supermant is 

elrabolja egy legfőbb főgonosz, és a kutya magára marad. Mit 

tehetne mást, mancsába veszi az irányítást. Mentőakciójához 

különös társaságot terel össze: egy bamba vérebet, egy pocakos 

malacot, egy nem túl gyors teknőcöt és egy nagyszájú mókust. 
 

Augusztus 12. péntek, 19:15 

CSALÁDBÓL IS MEGÁRT A SOK 2.  

IRÁNY PORTUGÁLIA! 
szinkronizált, francia vígjáték, 92’, 2022 

Rendező: Fabrice Bracq 

Főszereplők: Thierry Lhermitte, Michèle Laroque, Constance Labb   
 

Marilou és Philippe végre nyugdíjas, és a hírek szerint a portugál 

álomház is kész. A család elindul, ám amikor megérkeznek a 

lakóparkba, az álmok helyett egy félkész épület és az udvaron 

egy szamár várja őket. A befejezetlen ingatlant egy lelkes, de 

franciául alig tudó kivitelező csinálgatja, miközben a család 

megtakarításának elúszását, álmaik szertefoszlását látja a csacsi 

árnyékában. A kalandok azonban ezzel még nem érnek véget: 

Marilou és Philippe egyszerre igyekszik vigyázni az unokákra és 

a csacsira, befejezni a házat és megbirkózni a portugál kultúra és 

társadalom sajátosságaival.  
 

Augusztus 13. szombat, 15:00 

DC SZUPERÁLLATOK LIGÁJA 
szinkronizált, amerikai animációs kalandfilm, 100’, 2022   
 

Augusztus 13. szombat, 17:00 

CSALÁDBÓL IS MEGÁRT A SOK 2.  

IRÁNY PORTUGÁLIA!  
szinkronizált, francia vígjáték, 92’, 2022 
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Augusztus 13. szombat, 19:15 

AZ ARTHUR-ÁTOK 
szinkronizált, francia horrorfilm, 88’, 2022 

Rendező: Barthélémy Grossmann 

Főszereplők: Mathieu Berger, Thalia Besson, Lola Andreoni 
 

Alex gyerekkori kedvenc mesefilmje az Arthur és a villangók. 

Amikor barátai rátalálnak arra a házra, ahol a filmet forgatták, 

elindulnak, hogy felfedezzék a környéket. Ám a kirándulás 

rémálomba fordul, amikor különös és félelmetes dolgok 

kezdenek történni, majd egyiküket váratlanul meggyilkolják. 

Hamarosan a többiek is az életükért menekülnek, miközben 

fogalmuk sincs, hogy mivel is állnak szemben.  
 

Augusztus 18. csütörtök, 17:00 

NEVEM ZLATAN 
szinkronizált, svéd életrajzi film, 100’, 2021  

Rendező: Jens Sjögren 

Főszereplők: David S. Lindgren, Emmanuele Aita, Cedomir Glisovic 
 

Zlatan Ibrahimovic balkáni bevándorlók gyermekeként született 

Svédországban. Nehéz gyerekkora ellenére az ország egyik 

legsikeresebb focistájává vált. A sikerek eléréséhez Zlatannak 

sok kihívással kellett szembenéznie, a focipályán és a 

magánéletében egyaránt. A világhírű focista karrierjének fontos 

állomásait érinti az alkotás a svéd indulástól az Ajaxon át az 

olasz sikerekig.  
 

Augusztus 18. csütörtök, 19:00 

A GYILKOS JÁRAT 
szinkronizált, amerikai akciófilm, 152’, 2022 

Rendező: David Letich   

Főszereplők: Brad Pitt, Sandra Bullock, Zazie Beetz 
 

Katica, a peches bérgyilkos, csak békességre és egyszerű 

feladatokra vágyik. Főnöke ezért valami egyszerűt bíz rá. Fel 

kell szállnia a Tokió-Kiotó szuperexpresszre, elemelni egy 

táskát, és leszállni. Ehhez még fegyver sem kell. Vagy mégis? 

Mert miközben Katica csak a munkáját végzi, rájön, hogy a 

vonaton robognak még néhányan, akik a) a táskával b) vele c) 

valami egészen mással akarnak valamit, ami őrült, és 

kiszámíthatatlan. Bérgyilkosok, bosszúállók, simlisek, rablók 

küzdenek egymással először óvatosan azután egyre vadabbul. 
 

Augusztus 19. péntek, 17:00 

MIA ÉS ÉN: SZINTÓPIA HŐSE 
szinkronizált, német-ausztrál-belga-indiai fantasy, 82’, 2022 

Rendező: Adam Gunn, Matthias Temmermans 
 

Mia varázskönyve egy csodálatos világot rejt. Egy nap a lány 

Szintópiában találja magát, ahol különleges lényekkel találkozik. 

Mia is tündérré változik és barátaival összefog, hogy 

megmentsék Szintópiát a gonosz uralma alól. Minden reményük 

a nagy és erős Vihar Unikornis.  
 

Augusztus 19. péntek, 19:15 

SZÜLETETT HAZUDOZÓ 
szinkronizált, francia vígjáték, 95’, 2022  

Rendező: Olivier Baroux 

Főszereplők: Artus, Tarek Boudali, Pauline Clément 
 

Jérome megrögzött hazudozó. Nem kímél senkit a füllentéseivel, 

nem érdekli, milyen zűröket hagy maga után. Egy napon 

azonban gyökeres fordulatot vesz az élete. Minden hazugsága 

valósággá válik és ezzel kezdetét veszi egy igazán őrületes nap.  
 

Augusztus 20. szombat, 15:00 

MIA ÉS ÉN: SZINTÓPIA HŐSE 
szinkronizált, német-ausztrál-belga-indiai fantasy, 82’, 2022 
 

Augusztus 20. szombat, 17:00 

SZÜLETETT HAZUDOZÓ 
szinkronizált, francia vígjáték, 95’, 2022  

Augusztus 20. szombat, 19:15 

A GYILKOS JÁRAT 
szinkronizált, amerikai akciófilm, 152’, 2022 
 

Augusztus 24. szerda, 18:00 

NEVEM ZLATAN 
szinkronizált, svéd életrajzi film, 100’, 2021  
 

Augusztus 25. csütörtök, 17:00 

EGYÜTT KEZDTÜK 
magyar játékfilm, vígjáték, 100’, 2022 

Rendező: Kerékgyártó Yvonne 

Főszereplők: Mészöly Anna, Jakab Balázs, Jordán Tamás 
 

A 12. c tagjai közt voltak, akik jártak egymással, akadtak köztük 

jó haverok is, de tíz éven át alig találkoztak. Aztán az egyikük 

esküvőjének alkalmából a régi spanok, ellenségek és szerelmek 

újra együtt töltenek egy hétvégét egy balatoni panzióban. Persze 

semmi sem úgy sikerül, ahogy tervezték. Mert egy ilyen nagy 

újratalálkozás pont arra jó, hogy kitörjön pár botrány, 

elcsábítsanak néhány hű szerelmest, elsüssenek egy csomó jó 

poént, hazudjanak, őszinték legyenek, igyanak, dumáljanak…  
 

Augusztus 25. csütörtök, 19:00 

FENEVAD 
szinkronizált, amerikai thriller, 95’, 2022 

Rendező: Baltasar Kormákur 

Főszereplők: Idris Elba, Sharlto Copley, Iyana Halley 
 

Dr. Nate Samuels, a nemrég megözvegyült férj visszatér Dél-

Afrikába, ahol megismerte feleségét. Ezt az utat régóta tervezték, 

ám Nate most feleség nélkül, a lányaival megy a 

vadrezervátumba. Ám ami lélekgyógyító utazásnak indult, a 

túlélésért folytatott félelmetes küzdelemmé válik, amikor egy 

oroszlán, vérszomjas orvvadászok portyázása elől menekülve 

minden embert ellenségnek tekint, és vadászni kezd rájuk.  
 

Augusztus 26. péntek, 17:00 

TOMBOLÓ BLÖKI 
szinkronizált, amerikai-kínai-angol animációs film, 97’, 2021 

Rendező: Chris Bailey, Mark Koetsier, Rob Minkoff 
 

Vacak, az ebadta szamurájnak áll, méghozzá egy macskákkal teli 

távoli vidéken. És mint mindannyian tudjuk, a cicák nagyon nem 

bírják a kutyákat. Oltári kalandok, fantasztikus látvány, 

megannyi nevetés, és sok-sok izgalom várja az egész családot.  
 

Augusztus 26. péntek, 19:15 

SZIA, ÉLETEM!  
magyar vígjáték, 115’, 2022 

Rendező: Rohonyi Gábor, Vékes Csaba 

Főszereplők: Thuróczy Szabolcs, Pásztor-Várady Mór, Básti 

Juli, Mucsi Zoltán 
 

A fantasy elemekkel dúsított, egyedi vígjáték egy népszerű, de 

ihlethiányos írónak és sosem látott kisfiának nem várt 

találkozásáról szól. A hirtelen nyakukba szakadt, kényszerű 

együttlét fordulatos, vidám és érzelmes története a fiú 

fantáziájának köszönhetően átlépi a valóság kereteit is.  
 

Augusztus 27. szombat, 15:00 

TOMBOLÓ BLÖKI 
szinkronizált, amerikai-kínai-angol animációs film, 97’, 2021 
 

Augusztus 27. szombat, 17:00 

EGYÜTT KEZDTÜK 
magyar játékfilm, vígjáték, 100’, 2022 
 

Augusztus 27. szombat, 19:15 

FENEVAD 
szinkronizált, amerikai thriller, 95’, 2022 
 
 

Támogatóink:  
 


