
FEBRUÁRI 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! 
 

 
 

Február 2. csütörtök, 18:00 

A FABELMAN CSALÁD 
feliratos, amerikai filmdráma, 151’, 2022 

Rendező: Steven Spielberg 

Főszereplők: Gabriel LaBelle, Michelle Williams, Paul Dano 
 

Sammy mindene a filmkészítés, művészi lelkű édesanyja, Mitzi 

pedig büszkén támogatja és bátorítja. A tudományokat többre 

tartó, munkájában sikeres apja, Burt se nézi rossz szemmel 

Sammy munkáit, ám inkább tekinti komolytalan hobbinak. Az 

évek folyamán Sammy dokumentálja családja kalandjait és egyre 

kidolgozottabb filmeket készít húgai és barátai főszereplésével. 

16 éves korában, amikor az Államok nyugati felére költöznek, 

Sammy felfedez egy szívszaggató titkot anyjáról, ami átértékeli 

kapcsolatukat és megváltoztatja mindannyiuk életét.  
 

Február 3. péntek, 17:00 

ALCARRÁS 
feliratos, spanyol-olasz film, 120’, 2022 

Rendező: Carla Simón 

Főszereplők: Jordi Pujol Dolcet, Anna Otin, Xènia Roset 
 

A Solé család generációk óta őszibarack termesztésével 

foglalkozik Alcarràsban, egy kis spanyol faluban. A 

mezőgazdasági munka azonban évről-évre nehezebb, a 

megélhetés egyre lehetetlenebb. Az idei termés az utolsó is lehet, 

mivel a környéken új beruházást terveznek, a területre vonatkozó 

tervek között pedig az őszibarackfák kivágása is szerepel. A 

család most először néz szembe egy bizonytalan jövővel, az 

otthonuknál is többet veszíthetnek.  
 

Február 3. péntek, 19:15 

M3GAN 
szinkronizált, amerikai horror, sci-fi, 102’, 2023 

Rendező: Gerard Johnstone 

Főszereplők: Allison Williams, Ronny Chieng, Violet McGraw 
 

Gemma briliáns robotikus egy játékgyártó cégnél, és a 

mesterséges intelligencia segítségével kifejleszti a M3GAN 

névre hallgató, élethű babát, melynek rendeltetése, hogy a 

gyermek legnagyszerűbb társa, és a szülők szövetségese legyen. 

Miután váratlanul a gyámsága alá kerül elárvult unokahúga, 

Gemma igénybe veszi a M3GAN prototípusát, és ennek a 

döntésének felfoghatatlan következményei lesznek.  
 

Február 4. szombat, 15:00 

A KIS WINNETOU 
szinkronizált, német családi kalandfilm, western, 103’, 2021 

Rendező: Mike Marzuk 

Főszereplők: Lola Linnéa Padotzke, Mika Ullritz, Milo Haaf 
 

Bár a 12 éves Winnetou már igazi nagy harcosnak tartja magát, 

apja úgy érzi, bőven van még mit tanulnia. Amikor rejtélyes 

okokból nem érkezik meg szokásos útvonalán a bivaly csorda, 

melyet annyira várt a törzs, a fiatal apacs úgy gondolja, eljött az 

ideje, hogy bebizonyítsa apjának rátermettségét. Kalandos útján 

segítségére lesz nővére és egy fiatal tolvaj, Tom is.  
 

Február 4. szombat, 17:00 

AZ EMBER, AKIT OTTÓNAK HÍVNAK 
szinkronizált, svéd-amerikai vígjáték, filmdráma, 121’, 2022 

Rendező: Marc Forster 

Főszereplők: Tom Hanks, Rachel Keller, Manuel Garcia-Rulfo 
 

Otto a lakópark réme. Pedig nem hangos, nem szabálytalan. Épp 

az a baj vele, hogy szuperrendes, visszafogott, és mániákusan 

ragaszkodik a szabályok betartásához. És ha meglátja, hogy 

valaki ettől eltér, azt nem fél figyelmeztetni. Sosem unja meg a 

szabálytalanul pisiltető kutyasétáltatók, a rossz helyen parkoló 

postások és biciklijével súlyos kihágásokra vetemedő 

lapkihordók leckéztetését. De a szomszédjába költözik egy Dél-

Amerikából érkezett család, amelyik kicsit másképpen áll az 

élethez. Kicsit hangosabbak. Kicsit szabálytalanabbak. És hiába 

próbálja Otto meggyőzni őket, hogy a lakópark minél több 

szabályra vágyik, ők úgy gondolják, hogy a szeretet a lényeg.  
 

Február 4. szombat, 19:15 

M3GAN 
szinkronizált, amerikai horror, sci-fi, 102’, 2023 
 

Február 9. csütörtök, 18:00  

ALCARRÁS 
feliratos, spanyol-olasz film, 120’, 2022 
 

Február 10. péntek, 17:00 

ASTERIX ÉS OBELIX - A KÖZÉPSŐ BIRODALOM 
szinkronizált, francia vígjáték, 120’, 2023 

Rendező: Guillaume Canet 

Főszereplők: Guillaume Canet, Vincent Cassel, Marion 

Cotillard, Gilles Lellouche  
 

Kr.e. 50-ben a kínai császárnét megbuktatta és börtönbe záratta 

egy áruló herceg. A császárné egyetlen lánya és hűséges testőre a 

galloktól kér segítséget. A természetfeletti erővel bíró Asterix és 

Obelix örömmel fogadja a felkérést, hogy kiszabadítsák az 

uralkodót és megmentsék az országot. Ám miközben útra kelnek 

a távoli országba, egy másik nehézséggel is meg kell birkózniuk: 

Cézár szintén a trónra áhítozik, és az új hódítás reményében ő is 

a Középső Birodalom felé veszi az irányt.  
 

Február 10. péntek, 19:15 

A FABELMAN CSALÁD 
feliratos, amerikai filmdráma, 151’, 2022 
 

Február 11. szombat, 15:00 

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. 
 

Február 11. szombat, 17:00 

ASTERIX ÉS OBELIX - A KÖZÉPSŐ BIRODALOM 
szinkronizált, francia vígjáték, 120’, 2023 
 

Február 11. szombat, 19:15 
GÁTLÁSTALAN ÖRÖKÖSÖK 
szinkronizált, angol vígjáték, 96’, 2022 

Rendező: Dean Craig, James Kapner 

Főszereplők: Toni Collette, Kathleen Turner, David Duchovny 
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A két nővér, Savanna és Macey úgy döntenek, hogy 

megpróbálnak halálos beteg nagynénjük kegyeibe férkőzni, hogy 

a házsártos vénség rájuk hagyja majd több millió dollárt érő 

ingatlanját. Azonban nem lesz könnyű dolguk, mivel nem 

maradnak sokáig vetélytársak nélkül: további, az örökség után 

ácsingózó, hasonlóan elszánt és gátlástalan rokonok jelennek 

meg, akik nem adják harc nélkül azt, ami szerintük nekik jár.  
 

Február 15. szerda, 18:00 

A SZIGET SZELLEMEI 
feliratos, ír-amerikai-angol filmdráma, 114’, 2022 

Rendező: Martin McDonagh 

Főszereplők: Colin Farrell, Brendan Gleeson, Barry Keoghan 
 

Az Írország partjaitól nyugatra, egy elzárt szigeten játszódó film 

hősei az országos cimborák, Pádraic és Colm, akiknek kapcsolata 

zsákutcába kerül, miután Colm minden előzmény nélkül véget 

vet barátságuknak. A meghökkent Pádraic, húgával és egy zűrös 

ifjúval, Dominickal az oldalán, kész mindent elkövetni, hogy 

helyrehozza a dolgokat. Folyamatos próbálkozásai azonban csak 

megerősítik korábbi barátját elhatározásában, s miután Colm 

végső ultimátumot ad neki, az események csakhamar 

eldurvulnak, a következmények pedig megrázóak lesznek.  
 

Február 16. csütörtök, 18:00  

BABYLON 
szinkronizált, amerikai film, 188’, 2022 

Rendező: Damien Chazelle 

Főszereplők: Margot Robbie, Brad Pitt, Diego Calva 
 

Damien Chazelle új filmje egy eredeti eposz, mely az 1920-as 

években játszódik Los Angelesben, Brad Pitt, Margot Robbie és 

Diego Calva főszereplésével. A szereplőgárdát színesíti még 

többek közt Jovan Adepo, Li Jun Li és Jean Smart is. A 

túlméretezett ambíciók és elképesztő különcségek krónikája több 

karakter emelkedését és bukását követi nyomon a féktelen 

dekadencia és züllöttség korszakában a korai Hollywoodban.  
 

Február 17. péntek, 17:00 

MI KÖZE ENNEK A SZERELEMHEZ? 
szinkronizált,  angol romantikus vígjáték , 108’, 2022 

Rendező: Shekhar Kapur 

Főszereplők: Lily James, Shazad Latif, Emma Thompson 
 

Hogy lehet manapság rátalálni az igaz szerelemre? A 

dokumentumfilmes, társkereső appokat pörgető Zoe erre keresi a 

választ. A lány számára ez azonban nem hozott mást, csak 

csalódást keltő férfiak végeláthatatlan sorát, ami nem csak őt, de 

excentrikus édesanyját elégedetlenséggel tölti el. Zoe gyerekkori 

barátja, Kaz számára első látásra egyszerűbbnek tűnik a helyzet, 

mivel szülei találtak a számára egy menyasszonyt Pakisztánban. 

Zoe úgy dönt, hogy következő filmjében nyomon követi az előre 

eltervezett házasság minden mozzanatát, és a forgatás közben rá 

kell ébrednie, hogy ő is rengeteg új dolgot tanul a szerelemről.  
 

Február 17. péntek, 19:15 

A SZIGET SZELLEMEI 
feliratos, ír-amerikai-angol filmdráma, 114’, 2022 
 

Február 18. szombat, 15:00 

LÉNA ÉS HÓGOLYÓ 
szinkronizált, amerikai családi kalandfilm, 90’, 2021 

Rendező: Brian Herzlinger 

Főszereplők: Melissa Collazo, Wade Williams, J. Gaven Wilde 

Az iskolában kiközösített, sokszor magányos Lena mindig abban 

reménykedett, hogy egyszer lesz egy igaz barátja. Egy délután 

álmai valóra válnak egy barátságos, fehér oroszlánkölyök 

alakjában. Ám egy nap a játékos Hógolyót elkapják az 

orvvadászok. Az értékes kölyköt a kegyetlen trófeagyűjtő 

próbálja megkaparintani. Lena és új barátja, Jake kétségbeesetten 

igyekeznek visszaszerezni Hógolyót.  
 

Február 18. szombat, 17:00 

MI KÖZE ENNEK A SZERELEMHEZ? 
szinkronizált,  angol romantikus vígjáték , 108’, 2022 
 

Február 18. szombat, 19:15 
BABYLON 
szinkronizált, amerikai film, 188’, 2022 
 

Február 22. szerda, 18:00 

NYOLC HEGY 
feliratos, olasz-belga-francia filmdráma, 147’, 2022 

Rendező: Felix van Groeningen, Charlotte Vandermeersch 

Főszereplők: Alessandro Borghi, Luca Marinelli, Filippo Timi 
 

A hindu mitológia szerint nyolc hegy határolja a világot, 

amelynek a közepén egy óriási kilencedik áll. Akkor találunk rá 

a boldogságra, ha a középső hegyen éljük le az életünket, vagy 

ha beutazzuk a többi nyolcat? A két tizenéves, Pietro és Bruno 

együtt töltik a nyarakat a Dolomitokban, ősszel Pietro hazamegy 

Torinóba, Bruno viszont marad a falujában. A két fiú között 

mély barátság szövődik, ami viszont megszakad a tinédzser évek 

alatt. Pietro felnőttként keresi a helyét, bejárja a világot, míg 

Bruno szülőfalujában próbál boldogulni, ahol egy évszázados 

hagyományok alapján működő gazdaságot működtet. Csaknem 

húsz év után találkoznak újra, és most jobban egymásra vannak 

utalva, mint bármikor a korábbi életükben.  
 

Február 23. csütörtök, 18:00  

A HANGYA ÉS A DARÁZS: KVANTUMÁNIA 
szinkronizált, amerikai akció-vígjáték, kalandfilm, 125’, 2023 

Rendező: Peyton Reed 

Főszereplők: Paul Rudd, Evangeline Lilly, Michelle Pfeiffer 
 

A Marvel Cinematic Universe ötödik fázisát elindító filmben a 

hőstársak, Scott Lang és Hope Van Dyne folytatják kalandjaikat 

Hangyaként és Darázsként. Hope szüleivel, Hank Pymmel és 

Jane Van Dyne-nal egyetemben a Kvantumvilágban találják 

magukat, ahol különös lényekkel találkoznak és olyan 

felfedezőútra indulnak, aminek során rájönnek, hogy amit 

lehetségesnek hittek, az eltörpül a valóság mellett.  
 

Február 24. péntek, 17:00 

A BÁLNA 
feliratos, amerikai filmdráma, 117’, 2022 

Rendező: Darren Aronofsky 

Főszereplők: Brendan Fraser, Sadie Sink, Hong Chau 
 

Charlie egy 270 kilós középiskolai angol tanár, akinek élete 

nagyot fordul, mikor elhagyja családját férfi szeretője miatt, 

megromlik a kapcsolata tinédzser lányával, Ellie-vel is. A férfi 

depressziója és kóros elhízása miatt régóta nem hagyta el az 

otthonát, online tartja meg óráit is. Egyetlen barátja Liz 

megpróbál neki segíteni, amiben csak tud. Egy nap Charlie úgy 

dönt, szeretne kapcsolatot teremteni elhidegült 17 éves lányával.  
 

Február 24. péntek, 19:15 

NYOLC HEGY 
feliratos, olasz-belga-francia filmdráma, 147’, 2022 
 

Február 25. szombat, 15:00 

LÉNA ÉS HÓGOLYÓ 
szinkronizált, amerikai családi kalandfilm, 90’, 2021 
 

Február 25. szombat, 17:00 

A BÁLNA 
feliratos, amerikai filmdráma, 117’, 2022 
 

Február 25. szombat, 19:15 

A HANGYA ÉS A DARÁZS: KVANTUMÁNIA 
szinkronizált, amerikai akció-vígjáték, kalandfilm, 125’, 2023 

 
Támogatóink:  


