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A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk! 
 

 
 

Március 2. csütörtök, 18:00 

KOPOGÁS A KUNYHÓBAN 
szinkronizált, amerikai horror-dráma, misztikus film, 110’, 2023 

Rendező: M. Night Shyamalan 

Főszereplők: Dave Bautista, Ben Aldridge, Nikki Amuka-Bird 
 

Egy isten háta mögötti kunyhóba megy feltöltődni egy kislány a 

szüleivel, ahol túszul ejti őket négy fegyveres, és elképesztő 

választásra kényszeríti őket, hogy elkerülhető legyen a végítélet. 

Dönteniük kell, miben hisznek, mielőtt minden elveszett.  
 

Március 3. péntek, 17:00 

UFÓVADÁSZOK 
szinkronizált, svéd sci-fi kalandfilm, 115’, 2022 

Rendező: Victor Danell 

Főszereplők: Inez Dahl Torhaug, Jesper Barkselius  
 

Denise 8 éves volt, amikor elvesztette apját. Meggyőződése, 

hogy nem meghalt, hanem elrabolták az ufók. Hamarosan 

segítséget kap egy ufótársaságtól, de kérdés, hogy a bizonyítékok 

elegendőek-e egy kutatáshoz, amelyen a társaság elindulhat. A 

paranormális jelenségek fokozódása azt sejteti, a lánynak 

nemcsak eszelős lázálma lehet az ufók létezése.  
 

Március 3. péntek, 19:15 

MAGIC MIKE UTOLSÓ TÁNCA 
szinkronizált, amerikai vígjáték, filmdráma, 112’, 2023 

Rendező: Steven Soderbergh 

Főszereplők: Channing Tatum, Salma Hayek, Nancy Carroll 
 

Magic Mike elbúcsúzott a show-tól, nem vetkőzik többet. Egy 

nap aztán egy milliomosnő Londonba csábítja, hogy az ő 

színházában hozza össze pályájának legnagyobb showműsorát. 

Olyan világba keveredik, amit nem ismer, és egyelőre nem is 

nagyon szeret. De összeszedi Európa legjobban mozgó, legjobb 

testű táncosait, kitalálja a koreográfiát, és mehet a műsor!  
 

Március 4. szombat, 15:00 

MÁGIKUS ÁLLATOK ISKOLÁJA –  

REJTÉLYES GÖDRÖK  
szinkronizált, német családi kalandfilm, 103’, 2022 

Rendező: Sven Unterwaldt Jr. 

Főszereplők: Justus von Dohnanyi, Milan Peschel, Emilia Maier 
 

Milyen érzés lenne, ha lenne egy saját, csakis hozzád kötődő 

állatod? Ennek az iskolának a tanulói ilyen igaz barátokra lelnek. 

Az új tanév pedig új kalandokat is tartogat Ida és barátai 

számára, akik most az iskola területén felbukkanó rejtélyes 

gödrökre keresik a választ. 
 

Március 4. szombat, 17:00 

MAGIC MIKE UTOLSÓ TÁNCA 
szinkronizált, amerikai vígjáték, filmdráma, 112’, 2023 
 

Március 4. szombat, 19:15 

KOPOGÁS A KUNYHÓBAN 
szinkronizált, amerikai horror-dráma, misztikus film, 110’, 2023 
 

Március 9. csütörtök, 18:00  

UFÓVADÁSZOK 
szinkronizált, svéd sci-fi kalandfilm, 115’, 2022 
 

Március 10. péntek, 17:00 

HADIK 
magyar történelmi kalandfilm, 108’, 2023  

Rendező: Szikora János 

Főszereplők: Trill Zsolt, Molnár Áron, Horváth Lili 
 

1757. Hadik András a hétéves háború idején különleges küldetést 

kap: huszáregységeivel titokban fel kell nyomulnia Berlinig, 

hogy a király távollétében elfoglalják az ellenséges fővárost. 

Hadik és katonái az éjszaka leple és mindössze 6 nap alatt tették 

meg a 450 km távolságot. A képtelen támadás teljesen váratlanul 

éri a poroszokat, ennek is köszönhető a küldetés fényes sikere.  
 

Március 10. péntek, 19:15 

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. Az a baj vele, hogy szuperrendes és 

mániákusan ragaszkodik a szabályok betartásához. De a 

szomszédjába költözik egy 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.  
 

Március 11. szombat, 15:00 

MÁGIKUS ÁLLATOK ISKOLÁJA –  

REJTÉLYES GÖDRÖK 
szinkronizált, német családi kalandfilm, 103’, 2022 
 

Március 11. szombat, 17:00 

HADIK 
magyar történelmi kalandfilm, 108’, 2023  
 

Március 11. szombat, 19:15 

KOKAINMEDVE 
szinkronizált, amerikai thriller, 91’, 2023 

Rendező: Elizabeth Banks 

Főszereplők: Alden Ehrenreich, Kristofer Hivju, Ray Liotta 
 

Egy igaz történet ihlette a filmet, melyben egy zsarukból, 

bűnözőkből, turistákból és tinikből álló csoport gyűlik össze egy 

georgiai erdőben, ahol egy 230 kilós medve bődületes 

mennyiségű kokaint kebelezett be, és tombolni kezd. 
 

Március 15. szerda, 19:00 

HADIK 
magyar történelmi kalandfilm, 108’, 2023  
 

Március 16. csütörtök, 18:00  

TÁR 
feliratos, amerikai zenés dráma, 158’, 2022 

Rendező: Todd Field 

Főszereplők: Cate Blanchett, Mark Strong, Julian Glover 
 

A film középpontjában Lydia Tár áll, az ikonikus zenész, akit 

széles körben a legnagyobb élő zeneszerzőnek és karmesternek 

tekintenek, és aki a világon az első női vezető karmestere egy 

német zenekarnak. A film a hatalom változó természetét, hatását 

és maradandóságát vizsgálja modern világunkban.  
 

Március 17. péntek, 17:00 

IKAROSZ 
szinkronizált, luxemburgi- francia animációs film, 76’, 2022 

Rendező: Carlo Vogele 
 

Ikarosz apja, a feltaláló Daidalosz tanítványa szoborműhelyében. 

Életét felforgatja egy titokzatos bikafejű fiú felfedezése, aki a 

királyi palotában rejtőzik. Titkos barátság köti össze őket, 

mígnem Minos király bezárja a „szörnyeteget" a labirintusba. 

Amikor Thészeusz megérkezik Krétára, hogy megölje, Ikarosz 

mindenre kész, hogy megmentse gyerekkori barátját.  
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Március 17. péntek, 19:15 

HIRTELEN 70 
szinkronizált, német vígjáték, fantasy, 94’, 2012 

Rendező: Matthias Steurer 

Főszereplők: Elizabeth Lail, Diane Keaton, Dustin Milligan 
 

A frusztrált író és önjelölt influencer Mack elmegy barátnője 

leánybúcsújára, ahol a vad éjszaka után arra ébred, hogy hirtelen 

átalakul jövőbeli önmagává: a 70 éves Rita nénivé. Mások 

elvárásainak kényszerétől megszabadulva a saját útját járja, a 

közösségi média hatalmas szenzációjává válik és még egy 

románc is elkezd kialakulni Mack kutyaszitterével, Jackkel.   
 

Március 18. szombat, 15:00 

IKAROSZ 
szinkronizált, luxemburgi- francia animációs film, 76’, 2022 
 

Március 18. szombat, 17:00 

HIRTELEN 70 
szinkronizált, német vígjáték, fantasy, 94’, 2012 
 

Március 18. szombat, 19:15 

TÁR 
feliratos, amerikai zenés dráma, 158’, 2022 
 

Március 23. csütörtök, 18:00  

VOLT EGYSZER EGY NYÁR 
feliratos, amerikai-angol dráma, 102’, 2022 

Rendező: Charlotte Wells 

Főszereplők: Celia Rowlson-Hall, Frankie Corio, Paul Mescal  
 

Sophie az apjával töltött gyerekkori nyaralás élményeire gondol 

vissza, amikor azt érezte boldog volt. 20 évvel később a 

zűrzavaros és a képzelt emlékek közepette próbál rájönni, milyen 

is valójában a férfi, aki az édesapja.  
 

Március 24. péntek, 17:00 

BELLE ÉS SÉBASTIEN – EGY ÚJ KALAND 
szinkronizált, francia családi kalandfilm, 96’, 2022 

Rendező: Pierre Coré 

Főszereplők: Robinson Mensah Rouanet, Michèle Laroque 
 

A 10 éves Sébastien kénytelen a hegyekben tölteni a szünidőt. A 

városi fiúnak életében először kell birkákra vigyáznia, amihez 

semmi kedve. A vidéki élet azonban új kalandokat is tartogat. 

Megismeri a hatalmas és gyönyörű Belle-t, akivel rosszul bánik 

gazdája, ezért sokszor elszökik otthonról. Barátokká válnak, 

Sébastien pedig kész bármit megtenni Belle védelmében.  
 

Március 24. péntek, 19:15 

A GÉP 
szinkronizált, amerikai-angol dráma, akcióthriller, 107’, 2023 

Rendező: Jean-François Richet 

Főszereplők: Gerard Butler, Mike Colter, Tony Goldwyn 
 

Brodie Torrance pilóta egy villámcsapás elől úgy menti meg 

utasait, hogy kényszerleszállást hajt végre egy háborús övezetnek 

számító szigeten. Miután az utasokat elrabolják a helyi lázadók, 

egyetlen emberre számíthat: Louis Gaspare-ra, a gyilkossággal 

vádolt fegyencre, aki az FBI őrizetében ült a gépen.  
 

Március 25. szombat, 15:00 

BELLE ÉS SÉBASTIEN – EGY ÚJ KALAND 
szinkronizált, francia családi kalandfilm, 96’, 2022 
 

Március 25. szombat, 17:00 

A CSENDES LÁNY  
feliratos, ír dráma, 94’, 2022 

Rendező: Colm Bairéad 

Főszereplők: Catherine Clinch, Kate Nic Chonaonaigh 
 

Cáit csendes kislány, aki hányattatott körülmények között nő fel. 

A családja egy nap úgy dönt, hogy Cáit-et a nyárra rokonokhoz 

adja. Az idilli környezetben egy idő után Cáit megnyílik, végül 

fény derül arra a titokra is, amit nevelői elrejtenének előle.  
 

Március 25. szombat, 19:15 

A GÉP 
szinkronizált, amerikai-angol dráma, akcióthriller, 107’, 2023 
 

Március 29. szerda, 18:00 

A MŰVÉSZET TEMPLOMAI: GOYA MESTERMŰVEI 
feliratos, spanyol-francia-portugál dokumentumfilm, 90’, 2022 

Rendező: José Luis López Linares 
 

A film Jean-Claude Carrière forgatókönyvírót követi, aki 

Goya mesterműveinek máig ható erejét kutatja egy kultúráról, 

festészetről és Spanyolországról szóló elmélkedéssel teli utazás 

során.  Ellátogat a Pradóba, majd Goya szülőházába, valamint 

a Zaragoza melletti bérházba, amely freskóit őrzi, s további 

közel 30 helyszínre, ahol Goya jelentős munkái találhatók.  
 

Március 30. csütörtök, 17:00  

A CSENDES LÁNY  
feliratos, ír dráma, 94’, 2022 
 

Március 30. csütörtök, 19:00  

JOHN WICK: 4. FELVONÁS - HAGAKURE 
szinkronizált, amerikai akcióthriller, 170’, 2023 

Rendező: Chad Stahelski 

Főszereplők: Keanu Reeves, Donnie Yen, Bill Skarsgård  
 

John Wick eddigi legveszedelmesebb ellenfeleivel száll szembe. 

Az érte járó vérdíj csak nő, miközben az alvilág leghatalmasabb 

figuráit kutatja New Yorktól Párizsig, Oszakától Berlinig.  
 

Március 31. péntek, 17:00 

VOLT EGYSZER EGY NYÁR 
feliratos, amerikai-angol dráma, 102’, 2022 
 

Március 31. péntek, 19:15 

SHAZAM! AZ ISTENEK HARAGJA 
szinkronizált, amerikai akció-vígjáték, kalandfilm, 130’, 2023  

Rendező: David F. Sandberg 

Főszereplők: Zachary Levi, Lucy Liu, Helen Mirren 
 

Mit csinál egy srác, aki szupererőt kap, és ha kimondja a 

varázsszót, szuperhőssé változik? A lehető legtöbbször kiabálja 

azt, hogy Shazam!, és küzd a világ gonoszai ellen. Ha pedig 

együtt lakik egy csomó vele egyidős sráccal és lánnyal, akkor 

őket is beveszi a buliba. De a játék komolyra fordul, amikor 

náluk erősebb ellenféllel találják szemben magukat.  
 

Április 1. szombat, 15:00 

MÚMIÁK 
szinkronizált, spanyol-amerikai animációs kalandfilm, 88’, 2023 

Rendező: Juan Jesús García Galocha 
 

A múmiák jól megérdemelt pihenőjüket töltik: csak az a lényeg, 

hogy az élőkkel ne találkozzanak, egyébként pezsgő, élettel teli 

városban töltik az örökkévalóságot. De egy régész megtalálja a 

városukba vezető átjárót, és magával viszi a hercegnő varázslatos 

gyűrűjét. A kocsihajtó srác, a kisöccse és a hercegnő kénytelen a 

nyomába eredni az élők világába, hogy visszaszerezzék a gyűrűt.   
 

Április 1. szombat, 17:00 

TALÁN IGENT MONDOK 
szinkronizált, amerikai vígjáték, 95’, 2022 

Rendező: Michael Jacobs 

Főszereplők: Emma Roberts, Diane Keaton, Richard Gere 
 

Michelle és Allen elhatározzák, hogy közös vacsorára hívják 

szüleiket, és megosztják velük házasságkötési szándékukat. Ám 

az este nem úgy alakul, ahogy azt előre eltervezték: kiderül, hogy 

a szülők a múltból már jól ismerik egymást, ami meglehetősen 

ellentétes véleményekhez vezet a házassági tervet illetően.  
 

Április 1. szombat, 19:15 

JOHN WICK: 4. FELVONÁS - HAGAKURE 
szinkronizált, amerikai akcióthriller, 170’, 2023 
 

Támogatóink: 


