
ÁPRILISI 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! 
 

 
 

Április 6. csütörtök, 17:00 

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 6. csütörtök, 19:00 

MINDEN MINDENHOL MINDENKOR  
szinkronizált, amerikai sci-fi, akciófilm, 140’, 2022 

Rendező: Dan Kwan, Daniel Scheinert 

Főszereplők: Michelle Yeoh, Jamie-Lee Curtis, James Hong 
 

A 7 Oscar®-díjat – köztük a legjobb filmnek járó szobrot – 

bezsebelt filmben megállíthatatlan fenyegetés készül elsöpörni az 

összes multiverzumot… de talán nincs minden veszve. A 

létezésünket fenyegető sötétségnek ugyanis van valaki, aki képes 

útját állni: egy középkorú, kínai bevándorló, Evelyn. A bökkenő 

csak az, hogy a bolt-tulajdonosnak jelenleg nincs ideje ilyen 

apróságokon aggódni, mivel azzal van elfoglalva, hogy időre 

befejezze az éves adóbevallását.  
 

Április 7. péntek, 17:00 

BOGYÓ ÉS BABÓCA 5. – HÓNAPOK MESÉI 
magyar animációs film, 70’, 2023 

Rendező: Fazakas Kinga, M. Tóth Géza 
 

A Bogyó és Babóca 5. – Hónapok meséi animációs filmben az 

évszakok váltakozását tizenkét rövid történetben követhetjük 

végig, amint a természet minden hónapban közös játékra hívja a 

szereplőket. Kalandjaik során februárban együtt ünnepelnek egy 

különleges farsangi bálon, áprilisban közösen ugrálóváraznak, 

júliusban együtt készítenek gyümölcsjégkrémet, decemberben 

izgalmas ajándékokkal lepik meg egymást. A tizenharmadik, 

ráadás történetben pedig egy süteményversenyen is részt 

vesznek, amelyből kiderül, hogy bárki, még a mindig 

lelkiismeretes Bagolydoktor is hibázhat.  
 

Április 7. 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 8. szombat, 15:00 

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

Április 8. szombat, 17:00 

MŰANYAG ÉGBOLT  
magyar-szlovák animációs film, 110’, 2021  

Rendező: Bánóczki Tibor, Szabó Sarolta 

Főszereplők: Szamosi Zsófia, Keresztes Tamás 
 

Bánóczki Tibor és Szabó Sarolta első mozifilmje egy ambiciózus 

sci-fi animáció, mely egy olyan jövőben játszódik, ahol a Föld 

növény- és állatvilágának teljes pusztulása után a tudósok egy 

hihetetlenül tápláló, ám emberi húsból táplálkozó növényt 

kísérleteznek ki.  
 

Április 8. szombat, 19:15 

MINDEN MINDENHOL MINDENKOR  
szinkronizált, amerikai sci-fi, akciófilm, 140’, 2022 
 

Április 13. csütörtök, 18:00  

MŰANYAG ÉGBOLT  
magyar-szlovák animációs film, 110’, 2021  
 

Április 14. péntek, 17:00 

KOJOT NÉGY LELKE  
magyar animációs film, 106’, 2023 

Rendező: Gauder Áron 
 

Kojot négy lelke címmel érkezik a Nyócker! rendezőjének, 

Gauder Áronnak az új filmje. Az egész estés animációs film az 

indián teremtéstörténetet meséli újra a mitikus Kojot figurájával 

a középpontban. Az univerzum teremtésének mítoszán keresztül 

a film arról az égető kérdésről beszél, hogy miként élhetünk 

harmóniában a környezetünkkel, amíg nem késő, hogy ne 

pusztítsuk el magunkat a Földön.  
 

Április 14. péntek, 19:15 

DUNGEONS AND DRAGONS - BETYÁRBECSÜLET 
szinkronizált, amerikai fantasztikus kalandfilm, 90’, 2023 

Rendező: John Francis Daley, Jonathan Goldstein 

Főszereplők: Chris Pine, Regé-Jean Page, Hugh Grant 
 

Egy sármos tolvaj és különc kalandorokból álló bandája 

nagyszabású akciót terveznek egy elveszett ereklye 

megszerzéséért, de a dolgok veszélyesen kisiklanak, amikor a 

rossz emberekkel húznak ujjat... A Dungeons & Dragons: 

Betyárbecsület a legendás szerepjáték gazdag világát és játékos 

szellemét ülteti át a mozivászonra ezzel a fergeteges és akciódús 

kalandfilmmel.  
 

Április 15. szombat, 15:00 

BOGYÓ ÉS BABÓCA 5. – HÓNAPOK MESÉI 
magyar animációs film, 70’, 2023 
 

Április 15. szombat, 17:00 

KOJOT NÉGY LELKE  
magyar animációs film, 106’, 2023 
 

Április 15. szombat, 19:15 

DUNGEONS AND DRAGONS - BETYÁRBECSÜLET 
szinkronizált, amerikai fantasztikus kalandfilm, 90’, 2023 
 

Április 19. szerda, 18:00 

HADIK  
magyar történelmi kalandfilm, 108’, 2023  

Rendező: Szikora János 

Főszereplők: Trill Zsolt, Molnár Áron, Szabó Győző, 
 

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.  
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Április 20. csütörtök, 18:00  

HAT HÉT  
magyar filmdráma, 95’, 2022  

Rendező: Szakonyi Noémi Veronika 

Főszereplők: Román Katalin, Járó Zsuzsanna, Balsai Móni, 

Mészáros András 
 

A film főhőse az érettségi előtt álló, profi asztalitenisz karrierért 

küzdő Zsófi, aki nehéz anyagi körülmények között él labilis 

édesanyjával és húgával. Későn veszi észre, hogy terhes, és az 

életkörülményeiket figyelembe véve úgy dönt, hogy születendő 

gyermekét egy civil szervezet segítségével örökbe adja egy 

hosszú évek óta várakozó párnak. Zsófi határozott és felnőtt 

döntést hoz, de a szülése után jelentkező fizikai és érzelmi 

hullámvasútra nincsen felkészülve. Az ő szemszögén keresztül 

követjük végig a szülés utáni, az örökbeadó és örökbefogadó 

szülőknek egyaránt érzelmileg megterhelő hathetes időszakot, 

amikor az életet adó anya még meggondolhatja magát.  
 

Április 21. péntek, 17:00 

SAJÁT ERDŐ  
magyar életrajzi film, 65’, 2023 

Rendező: Kárpáti György Mór 
 

A Saját erdő rendhagyó portré Nádas Péter íróról. A filmben egy 

fegyelmezett, reflektív ember beszél az élet néhány, 

mindannyiunk számára fontos jelenségéről, mint az ökológiai 

katasztrófa, az öngyilkosság, a szerelem és a kultúra. Monológját 

a gombosszegi táj asszociatív képei kísérik, otthonáról, kertjéről, 

a közeli erdőről és az élővilágról – Laurie Anderson New York-i 

avantgárd művész ihletett zenéjével. Egyszerre természetfilm és 

irodalmi portré, amely egy különösen bizonytalan időszakban 

tárja elénk egy elmélyült gondolkodó kétségbeeséstől és 

agressziótól mentes, határozott üzenetét.  
 

Április 21. péntek, 19:15 

GYÖNYÖRŰ SORSCSAPÁS  
szinkronizált, amerikai romantikus vígjáték , 105’, 2023 

Rendező: Roger Kumble 

Főszereplők: Virginia Gardner, Dylan Sprouse, Autumn Reeser 
 

Az új Abby tökéletes. Nem iszik, kerüli a káromkodást, a pólói 

kifogástalan rendben sorakoznak a szekrényében - azt hiszi, 

elegendő távolság választja el a múltjában rejlő sötétségtől. De 

amikor megérkezik a főiskolára, az új élet felé vezető útja 

gyorsan megváltozik. Travis tipikus laza srác, azt testesíti meg, 

amire Abbynek szüksége van, és amit szeretne elkerülni. 

Távolságtartása felkelti a fiú kíváncsiságát, aki cselhez 

folyamodik egy fogadás segítségével: ha ő veszít, 

önmegtartóztató marad egy hónapig, ha Abby marad alul, 

Travisnél fog lakni ugyanennyi ideig. 
 

 

Április 22. szombat, 15:00 

SUPER MARIO BROS.: A FILM  
szinkronizált, amerikai-japán animációs kalandfilm, 92’, 2023 

Rendező: Aaron Horvath, Michael Jelenic 
 

A Nintendo és az Illumination új animációs filmje a Super Mario 

Bros. világában játszódó fergeteges kaland-vígjáték. Mario és 

Luigi, a nagybajszú vízvezeték-szerelő testvérpár mellett az 

összes fontos karakter szerephez jut a filmben: felbukkan Peach 

hercegnő, Bowser, Toad, Donkey Kong, Cranky Kong, Kamek 

és Spike is.  
 

Április 22. szombat, 17:00 

HAT HÉT  
magyar filmdráma, 95’, 2022  
 

Április 22. szombat, 19:15 

GYÖNYÖRŰ SORSCSAPÁS  
szinkronizált, amerikai romantikus vígjáték , 105’, 2023 
 

Április 26. szerda, 18:00 

SAJÁT ERDŐ  
magyar életrajzi film, 65’, 2023 
 

Április 27. csütörtök, 18:00  

A NEMZET ARANYAI  
magyar dokumentumfilm, 149’, 2023 

Rendező: Zákonyi S. Tamás 
 

A film hősei azok a magyar vízilabda-legendák, akik 1997 és 

2008 között végigverték a világot. Alkotója a Szabadság 

szerelem, a BÚÉK és Az unoka producere, Zákonyi S. Tamás.  
 

Április 28. péntek, 17:00 

AZ ELSŐ KETTŐ  
magyar romantikus film, 84’, 2023  

Rendező: Szövényi-Lux Balázs 

Főszereplők: Hannah Saxby, Bergendi Barnabás, Drahota 

Andrea, Nyakó Júlia 
 

Egy amerikai lány és egy magyar fiú távkapcsolata nem várt 

fordulatot vesz, amikor tervezett házasságuk váratlanul kudarcba 

fullad. A szerelmeseknek egy napja marad, hogy eldöntsék 

kapcsolatuk további sorsát. Tudják, hogy a köztük lévő távolság 

hamarosan több ezer kilométerre nő. Az utolsó napi rohanásban 

egy álomképbe kapaszkodnak, melyben ők az első két ember, 

akik az idők kezdetén megszerették egymást – közben elfogy az 

asztalról a családi ebéd, megtelik a bőrönd, a repülő felszállási 

ideje pedig vészesen közelít.  
 

Április 28. péntek, 19:15 

RENFIELD  
szinkronizált, amerikai horror-vígjáték, 99’, 2023 

Rendező: Chris McKay 

Főszereplők: Nicholas Hoult, Nicolas Cage, Awkwafina 
 

A gonosz nem él örökké, ha nincs egy kis segítsége. Drakula 

hűséges szolgájának modern rémmeséjében Renfield a 

történelem legnarcisztikusabb főnökének, Drakulának 

meggyötört segédje. Renfield arra kényszerül, hogy ő szerezze 

be gazdája zsákmányát, és teljesítenie kell minden parancsát, 

legyenek azok bármilyen elfajzottak is. Ám most, több 

évszázadnyi szolgaság után készen áll arra, hogy megnézze, van-

e élet a sötétség hercegén túl is. Bárcsak megtalálná a módját, 

hogyan vessen véget ennek a kölcsönös függésnek.   
 

Április 29. szombat, 15:00 

SUPER MARIO BROS.: A FILM  
szinkronizált, amerikai-japán animációs kalandfilm, 92’, 2023 
 

Április 29. szombat, 17:00 

A NEMZET ARANYAI  
magyar dokumentumfilm, 149’, 2023 
 

Április 29. szombat, 19:45 

RENFIELD  
szinkronizált, amerikai horror-vígjáték, 99’, 2023 
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