
DECEMBERI 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! 
 

 
 

December 1. csütörtök, 18:00 

A SZOMORÚSÁG HÁROMSZÖGE  
szinkronizált, svéd-amerikai-angol- filmdráma, 147’, 2022 

Rendező: Ruben Östlund 

Főszereplők: Woody Harrelson, Harris Dickinson, Charlbi Dean   
 

Gazdag turisták nyaralnak egy hatalmas luxus óceánjárón. A 

szupergazdagok és modellek gondtalan semmittevését előbb 

megzavarja egy harsányan politizáló kapitány, majd a hajó 

elsüllyedése után a túlélőknek egy szigeten kell újabb 

megpróbáltatásokkal szembenézniük.  
 

December 2. péntek, 17:00 

SEMMI  
feliratos, dán thriller, 87’, 2022 

Rendező: Trine Piil Christensen, Seamus McNally 

Főszereplők: Peter Gantzler, Harald Kaiser Hermann 
 

„Semminek nincs értelme. És ha semminek nincs értelme, 

semmit sem érdemes csinálni.” Ezekkel a szavakkal viharzik ki a 

nyolcadikos Pierre-Anthon az osztályából. Társai szeretnék neki 

bebizonyítani, hogy az életnek van értelme, ezért egy sajátos 

paktumot kötnek: egy elhagyott épületben fontosnak tartott 

tárgyakat kezdenek összegyűjteni. A fontosság azonban 

hamarosan egyre elvontabb fogalmakba csap át, a játék pedig 

túllép minden szabályon, és egyre veszélyesebbé válik.  
 

December 2. péntek, 19:15 

A MENÜ  
szinkronizált, amerikai thriller, 107’, 2022 

Rendező: Mark Mylod 

Főszereplők: Ralph Fiennes, Anya Taylor-Joy, Nicholas Hoult 
 

A fiatal pár, Margot és Tyler egy kis szigetre érkeznek, hogy egy 

exkluzív étteremben vacsorázzanak; a séf fényűző menüt állított 

össze, ami tartogat néhány váratlan meglepetést.  
 

December 3. szombat, 15:00 

KROKODILI 
szinkronizált,  amerikai animációs film, 106’, 2022 

Rendező: Josh Gordon, Will Speck 

Főszerepők: Javier Bardem, Brett Gelman, Scoot McNairy 
 

A Primm család New Yorkba költözik, és a kis Josh szörnyen 

magányos. A nagy házban barangolva a padláson ráakad egy 

kitömött krokodilra, akiről kiderül, hogy egyáltalán nincs 

kitömve. Josh eltitkolja a család elől, de persze lebukik. Amikor 

már a felnőttek is belenyugodnának, feltűnik a kroki régi 

gazdája, egy szomszéd pedig hadjáratot indít, mert szerinte nem 

való állat oda, ahol ember él. Indul a krokodili! 
 

December 3. szombat, 17:00 

VESZÉLYES LEHET A FAGYI  
magyar romantikus vígjáték, filmdráma, 90’, 2022 

Rendező: Szilágyi Fanni 

Főszereplők: Stork Natasa, Patkós Márton, Szabó Máté 
 

Adél radiológusként dolgozik egy kórházban, egypetéjű 

ikerpárja, Éva pedig jó anyagi körülmények között neveli pár 

hónapos kisfiát vállalkozó férje oldalán. A külső hasonlóságok 

ellenére máshogyan látják magukat és egymást, mindkettejüknek 

a másik élete tűnik könnyebbnek. Ebbe a konfliktusokkal terhelt 

kapcsolatba Ákos színrelépése hoz fordulatot. Elsőre úgy tűnik, a 

férfi mélyíti a távolságot közöttük, de éppen az ő hatására 

kezdenek el újra egymásra figyelni.  

December 3. szombat, 19:15 

A MENÜ  
szinkronizált, amerikai thriller, 107’, 2022 
 

December 8. csütörtök, 18:00  

SEMMI  
feliratos, dán thriller, 87’, 2022 
 

December 9. péntek, 17:00 

A SELLŐ ÉS A NAPKIRÁLY  
szinkronizált, amerikai romantikus kalandfilm, 90’, 2022 

Rendező: Sean McNamara 

Főszereplők: Kaya Scodelario, Pierce Brosnan, William Hurt  
 

A történelmi Franciaországba kalauzol el a film, amelyben XIV. 

Lajos retteg saját halandóságától, miután egy merénylő golyója 

megsebesítette őt. Mikor arról értesül, hogy egy mágikus vízi 

teremtmény segítségével halhatatlanná válhat, elfogat egy sellőt. 

Mindez bonyolítja a kapcsolatát törvénytelen lányával, a lázadó, 

szabad lélekkel, aki összebarátkozik a foglyul ejtett sellővel.  
 

December 9. péntek, 19:15 

AZT MONDTA  
szinkronizált, amerikai filmdráma, 129’, 2022 

Rendező: Maria Schrader 

Főszereplők: Carrey Mulligan, Zoe Kazan, Samantha Morton 
 

Megan Twohey és Jodi Kantor, a Times két riportere 

robbantották ki a generáció legfontosabb sztoriját, amely segített 

beindítani a #MeToo mozgalmat, és megtörte az több évtizedes 

csendet, amely a hollywoodi szexuális zaklatásokat övezte, és 

amely örökre megváltoztatta az amerikai kultúrát.  
 

December 10. szombat, 15:00 

FURA VILÁG  
szinkronizált, amerikai animációs kalandfilm, 100’, 2022 

Rendező: Don Hall, Qui Nguyen 
 

A Walt Disney Animation Studios vadonatúj akció-kalandfilmje 

egy feltérképezetlen és veszedelmekkel teli földre kalauzol el, 

ahol fantasztikus lények várják a legendás Clade felfedező 

családot. A köztük dúló ellentétek azonban veszélyeztetik 

legújabb és eddigi legfontosabb küldetésüket.  
 

December 10. szombat, 17:00 

JÓREMÉNYSÉG SZIGET  
magyar játékfilm, dráma, 128’, 2022 

Rendező: Ljasuk Dimitry 

Főszereplők: Ljasuk Dimitry, Baranyák Béla, Molnár Barnabás 
 

A főszereplő a járvány idején úgy dönt, hogy karanténba vonul 

egy apró szigetre a Tisza-tavon. A kalandnak tűnő kezdet után 

hamar próbára teszi a magány, ami rávilágít gyengeségeire és 

félelmeire. A Tisza gyógyító ereje, a nomád élet és apja tanításai 

lassanként megváltoztatják értékrendjét. Fél év elteltével egy jó 

és egy rossz hírt kap a szigetre érkező paptól, aminek a hatására 

el kell hagynia a szigetet és mindent elengednie. Mégis ez teszi 

lehetővé, hogy megtalálja azt, amit keresett.  
 

December 10. szombat, 19:30 

AZT MONDTA 
szinkronizált, amerikai filmdráma, 129’, 2022 
 

December 14. szerda, 18:00 

JÓREMÉNYSÉG SZIGET  
magyar játékfilm, dráma, 128’, 2022  
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December 15. csütörtök, 18:00  
AVATAR –  A VÍZ ÚTJA  (2D) – PREMIER!  
szinkronizált, amerikai fantasztikus kalandfilm, 192’, 2022 

Rendező: James Cameron 
 

Az Avatar: A víz útja több mint egy évtizeddel az első rész 

eseményeit követően meséli el a Sully család (Jake, Neytiri és 

gyermekeik) történetét; a rájuk leselkedő veszélyeket, az életben 

maradásért vívott harcaikat, az őket sújtó tragédiákat és azt, 

meddig képesek elmenni, hogy biztonságban tudhassák egymást.  
 

December 16. péntek, 17:00 

A STAND UP KIRÁLYNŐJE  
szinkronizált, svéd film, 93’, 2022 

Rendező: Sanna Lenken 

Főszereplők: Sigrid Johnson, Oscar Töringe, Ellen Taure  
 

A 13 éves Sasha úgy dönt, ő lesz a stand up műfaj királynője. 

Elsősorban azért tűzi ki maga elé ezt a cseppet sem egyszerű célt, 

hogy újra nevetni lássa apját, aki felesége halála óta nem 

önmaga. Bár Sasha-nak is rettenetesen hiányzik, elhatározza, 

hogy ő nem fog sírni, helyette ír egy listát a túléléshez. A listán a 

sokak számára talán jelentéktelen dolgok mellett a legfontosabb 

pont az, hogy ő legyen a stand up királynője.  
 

December 16. péntek, 19:15 

BEUGRÓ A PARADICSOMBA  
szinkronizált, amerikai romantikus vígjáték , 104’, 2022 

Rendező: Ol Parker 

Főszereplők: Julia Roberts, George Clooney 
 

George Clooney és Julia Roberts újra együtt a vásznon az elvált 

pár szerepében, akik azon kapják magukat, hogy szövetkezniük 

kell, ha meg akarják akadályozni, hogy a fülig szerelmes lányuk 

elkövesse ugyanazt a hibát, amit ők is annak idején.  
 

December 17. szombat, 15:00 

FURA VILÁG  
szinkronizált, amerikai animációs kalandfilm, 100’, 2022 
 

December 17. szombat, 17:00 

A SELLŐ ÉS A NAPKIRÁLY  
szinkronizált, amerikai romantikus kalandfilm, 90’, 2022 
 

December 17. szombat, 19:15 

AVATAR –  A VÍZ ÚTJA  (2D)  
szinkronizált, amerikai fantasztikus kalandfilm, 192’, 2022 
 

December 22. csütörtök, 16:00 

TEDDY MACKÓ KARÁCSONYA  
szinkronizált, norvég családi film, 89’, 2022 

Rendező:  Andrea Eckerbom 

Főszereplők: Mariann Hole, Nader Khademi, Jan Gunnar Røise 
 

A kisvárosban mindenki a karácsonyra készülődik. Mariann a 

karácsonyi vásár forgatagában különös felfedezést tesz. Az egyik 

árus polcán egy édes kis Teddy mackóra lesz figyelmes, ami bár 

elsőre egyszerű plüssnek tűnik, életre kelt. Ekkor még egyikük 

sem sejti, hogy ez egy életre szóló barátság kezdete.  
 

December 22. csütörtök, 18:00 

A STAND UP KIRÁLYNŐJE  
szinkronizált, svéd film, 93’, 2022 
 

December 23. péntek, 16:00 

TEDDY MACKÓ KARÁCSONYA  
szinkronizált, norvég családi film, 89’, 2022 
 

December 23. péntek, 18:00 

FEKETE PÁRDUC 2.  
szinkronizált, amerikai kalandfilm, 161’, 2022 

Rendező: Ryan Coogler 

Főszereplők: Daniel Kaluuya, Lupita Nyong'o, Letitia Wright 
 

Ramonda királynő, Shuri, M’Baku, Okoye és a Dora Milaje azért 

küzdenek, hogy megvédjék országukat a világhatalmak 

beavatkozásától T’Challa király halálát követően. A vakandaiak 

számára új fejezet nyílik, hőseik pedig Nakia és Everett Ross 

segítségével új ösvényt jelölnek ki a királyság számára.  
 

December 28. szerda, 18:00 

A TITOKZATOS NŐ  
feliratos, dél-koreai krimi-dráma, misztikus film, 138’, 2022 

Rendező: Park Chan-wook 

Főszereplők: Tang Wei, Park Hae-il  
 

Hae-jun nyomozó egy mélybe zuhant sziklamászó ügyén 

dolgozik. Az eset felgöngyölítése során megismerkedik a 

titokzatos özveggyel, akivel a kihallgatások alatt egyre közelebb 

kerülnek egymáshoz, és Hae-jun az ösztönei helyett egyre inkább 

az érzéseire hallgat. Egy évvel az ügy lezárása után ismét 

keresztezik egymást az útjaik, és a detektívnek a megoldatlan 

bűnügy mellett saját elfojtott érzéseivel is szembe kell néznie.  
 

December 29. csütörtök, 16:00 

CSIZMÁS, A KANDÚR – AZ UTOLSÓ KÍVÁNSÁG 
szinkronizált, amerikai animációs kalandfilm, 102’, 2022 

Rendező: Joel Crawford, Januel Mercado 
 

Csizmás Kandúr ráébred, hogy nagy ára volt annak, hogy fittyet 

hányt a veszélyre, és nem ügyelt a testi épségére. Nyolcat 

eltékozolt a kilenc életéből, most tehát az eddigi legnagyobb 

kaland vár rá: visszaszerezni az életeit. Ám mivel már csak egy 

maradt, segítséget kell kérnie egykori társától és vetélytársától, 

Puha Praclitól. Útjuk során betársul melléjük egy izgága, vidám 

blöki, Perro. Együtt veszik fel a harcot Aranyfürtöcskével, a 

Három Medve Maffiacsaláddal, és egy fejvadásszal. 
 

December 29. csütörtök, 18:00 

A TITOKZATOS NŐ  
feliratos, dél-koreai krimi-dráma, misztikus film, 138’, 2022 
 

December 30. péntek, 16:00 

TÜNDÉRI BAJKEVERŐ  
szinkronizált,  luxemburgi-német animációs film, 85’, 2022  

Rendező: Caroline Origer 
 

Violetta, az örökké kíváncsi tündérlány fogtündérnek készül, ám 

a sok gyakorlás ellenére sem tud játékokat varázsolni, melyeket a 

fogakért cserébe kellene a gyerekeknél hagynia. Violetta 

megbukik a tündérvizsgán, ám engedély nélkül így is elmegy az 

emberek világába, de egy baleset miatt képtelen visszajutni a 

tündérek világába, így egy kislány segítségét kell kérnie.  
 

December 30. péntek, 18:00 

VÉRAPÓ  
szinkronizált, amerikai vígjáték, akcióthriller, 112’, 2022 

Rendező: Tommy Wirkola 

Főszereplők: David Harbour, John Leguizamo 
 

Egy csapat zsoldos betör egy család birtokára szenteste, és túszul 

ejtenek mindenkit, mivel a családfő 300 millió dollárjára fáj a 

foguk. Szerencsére azonban a 8 éves kislány az egyik ajándékát 

felbonthatta már, mely egy közvetlen adóvevőt rejtett magához a 

Mikuláshoz, vagy legalábbis annak mogorva inkarnációjához. 

Santa a kislány hívására meg is jelenik a házban, ahol a rosszfiúk 

nála is kihúzzák a gyufát, ezért úgy dönt, móresre tanítja őket.  
 

December 31. szombat, 16:00 

CSIZMÁS, A KANDÚR – AZ UTOLSÓ KÍVÁNSÁG 
szinkronizált, amerikai animációs kalandfilm, 102’, 2022 
 

December 31. szombat, 18:00 

AVATAR –  A VÍZ ÚTJA  (2D) 
szinkronizált, amerikai fantasztikus kalandfilm, 192’, 2022 
 

Támogatóink:  


