2015/2016.
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Osztályfőnökök Országos Szakmai Egyesületének ajánlása
A mozi, a film mindig is nagyon sokat jelentett a fiataloknak, s szerepe, ha lehet, az utóbbi időben
még növekedett is. A képek, a mozgóképek természetes részei az életüknek, s bár a könyvek háttérbe látszanak szorulni, a mozgóképek varázsa máig megmaradt. Nem lehet tehát túlbecsülni azt
a lehetőséget, amit a film a pedagógia számára jelent. A Budapest Film Suli-mozija e lehetőség felismerésében és kihasználásában nyújt hatalmas segítséget azt ezt igénylő tanítóknak, tanároknak.
A fiatalabb (óvodás, kisiskolás korosztály) pedagógusai (szülei) animációs, rajz-, báb és mesefilmek
között találhatnak értékes és tanulságos nézni valót, s ezek révén felfedeztethetik az igazi mozit.
A természeti jelenségeket, múlt és jelenkori eseményeket, jelenségeket dokumentáló alkotások
között válogatva a tanítási órák tehetők változatossá, emlékezetessé. A kötelező olvasmányokkal kapcsolatos napi vitákat nézve nem árt, ha az olvasás ösztönzésére, olykor az olvasmányélmény kiváltására rendelkezésre állnak az ezeket feldolgozó színvonalas mozifilmek. Nagyon sikeres vállalkozásnak bizonyult a Tabu sorozat, amely olyan számos pedagógus számára kényes kérdésnek számító
témákat felvető alkotásokat ajánl, amelyek beindíthatják a közös gondolkodást, ösztönözhetik a
csoportos beszélgetést. A különböző jeles eseményekhez, ünnepekhez kapcsolódó filmajánlások
az osztály- és iskolaszintű megemlékezésekhez kapcsolódva adnak módot gondolatébresztő közös
élmények szerzésére.
Nagy erénye ennek a komplex programnak, hogy „rázoomol” azokra a folyamatosan készülő új
alkotásokra, amelyeket megismerésre érdemesnek tart (MOZIZOOM). Az Osztályfőnökök Országos
Szakmai Egyesülete számára különös jelentőségű a közösen szervezett ún. OFOE filmklub, amely a
pedagógusok mellett a szülőket is segítheti abban, hogy a közösen látott filmek segítségével jobban
megismerhessék a felnövekvő generációt.
Gyermekkorom óta nagy filmrajongó vagyok, emlékszem még, hogy tévé megjelenése előtt micsoda izgalmat jelentett az új moziműsor csütörtöki megjelenése. Később tanárként is közös élményt
jelentett egy-egy jól megválasztott film az osztályommal történő közös megnézése, megélése, megbeszélése. A film mára tömegcikké vált, szinte mindenki hozzáfér, aki akar, letöltésük az ifjú generáció
számára napi rutin. A fejlett házimozi rendszerek közelíteni tudják az igazi mozis élményt, közelítik,
de nem érik el. Ha a tanár, az osztályfőnök jól motivál, a közös élmény egy igazi moziban különösen
erős lehet. Ezért is örülök annyira a Budapest Film kezdeményezésének, ami – mint a korábbiakból is
kiderült – többfajta pedagógiai igény kielégítésére törekszik.
Az egyesületünk számára a közösen szervezett OFOE Filmklub, aminek idén már a harmadik évada
indul, hatalmas lehetőség és nagy élmény. A vetítéseket felnőtteknek: első sorban szülőknek
és pedagógusoknak szántuk abból a célból, hogy jobban megismerhessék/megismerhessük
a fiatalok gondolkodásmódját, gyorsan változó világát. A film utáni beszélgetések egyre tartalmasabbak, és rengeteg mindent elárulnak arról, hogy milyen nevelési problémák foglalkoztatják
a gyerekek neveléséért felelős idősebb generációt. Nagy örömünkre szolgál, hogy egyre többen jönnek el a vetítésekre, és egyre többen maradnak ott a beszélgetéseken. Reméljük a következő években
tovább nő majd az érdeklődés, és erősödik az a kis közösség, amelyben rendszerré válik a fiatalokról
szóló beszélgetés, a problémák feltárása, a megoldási utak együttes keresése.
2015. augusztus 17.
Szekszárdi Júlia
az OFOE elnöke
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Mire tanít a Suli-Mozi?
„Apám elhitte Chaplin bánatát” – Zorán korszakos jelentőségű dalának e sora csodálatosan összefoglalja, mit is jelentett a mozi a huszadik században: varázslatot, egyfajta tükröt, szélesvásznú ablakot, közösségben átélt katarzist. De mit képvisel a mozi a mai
gyerekeknek? Annak a generációnak, akik egyre kisebb képkivágatokon keresztül, jobb
esetben néznek, rosszabb esetben „fogyasztanak” különféle mozgóképeket? Mennyire tudja őket a
mozi, mint kulturális szentély megérinteni?
A Budapest Film Zrt. Suli-Mozi programja a 2015/16-os tanévben is ebben kíván segíteni
az iskoláknak. Több mint 450 címet számláló kínálatunkhoz klasszikus magyar- és európai mozgóképekből; animációkból, dokumentum- és rövidfilmekből, a világ filmgyártásának
legújabb, legértékesebb mozifilm-terméséből válogattunk. A vetítések különlegesen patinás hangulatú, legendás budapesti mozikban zajlanak – ám amellett, hogy a programmal fontos célunk
hangsúlyozni, a mozgóképes élmény leghatásosabb helyszíne az új évezredben is a mozi, kiemelt
feladatunknak érezzük, hogy a diákok ne maradjanak egyedül azzal az alkotással, amit megnéztek.
Számos filmhez kínálunk segédanyagot, mellyel a tanárok munkáját igyekszünk megkönnyíteni,
illetve, egyeztetés szerint rendelkezésre állnak szakembereink is, akik közvetlen stílusban beszélgetnek a gyerekekkel, megvitatják velük, segítenek nekik feldolgozni, értelmezni az adott alkotást.
Azaz könnyedén, de nagyon is célravezetően elemzik velük a látottakat.
Aktuális katalógusunkat, annak tematikus szerkezetét, bizonyos filmek kiemelését eleve
könnyítésnek szánjuk. Ugyanakkor bátorítanánk a tanárokat, forduljanak hozzánk bizalommal,
örömmel segítünk kiválasztani az adott témához leginkább illő, izgalmas és mély,
vagy akár „csak” tartalmas kikapcsolódást nyújtó, tökéletes Suli-Mozit!
Látogassák meg a www.sulimozi.hu oldalt, írjanak nekünk, vegyék fel a kapcsolatot kollégáinkkal
ebben a tanévben is! És hogy ne maradjanak le semmiről, kérjék feliratkozásukat hírlevelünkre
a suli@bpfilm.hu címen!

Jelentkezés
Az esemény zavartalan lebonyolítása érdekében kérjük, hogy a kívánt időpont előtt
legalább másfél héttel vegyék fel velünk a kapcsolatot! 9.00 és 15.00 óra között
telefonon: (06-1) 224 56 14 vagy e-mailen: emese.erdos@bpfilm.hu.
Ezt követően egy jelentkezési lapot küldünk, amelyet a foglalás véglegesítéséhez kitöltve kérünk
visszajuttatni. Iskolai csoportoknak kedvezményes jegyárat biztosítunk, amely 600Ft/fő.

Helyszínek
15-90 főig: Kino Cafe mozi
20 fő felett: Tabán mozi
50 fő felett: Művész mozi, Puskin mozi és Toldi mozi
75 fő felett: Corvin mozi
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SULI-MOZI EXTRA

SULI-MOZI EXTRA
Az idei évadban újdonságként néhány olyan filmet is ajánlunk, melyeknek kiemelt
szerepet szánunk! Ebben a szekcióban a közelmúlt néhány komoly fesztivál- és közönségsikert aratott magyar mozifilmje szerepel – mégpedig azok, melyekkel mindenképpen meg
kell ismerkedniük a (felsőbb tagozatos) gyerekeknek is! Lehetőségeink szerint mindegyik
filmhez speciális, egyedi suli-mozis vetítéseket szervezünk, ahol az iskolások találkozhatnak az alkotókkal, kérdezhetnek tőlük, vagyis közelebb kerülhetnek a filmesek világához.
A beszélgetéseket a Suli-Mozi állandó munkatársa, Kovács Gellért kritikus, „Filmszerész”
moderálja.

Saul fia (12)

színes, feliratos, magyar filmdráma, 107 perc, 2015
rendező: Nemes Jeles László • szereplők: Röhrig Géza, Molnár
Levente, Urs Rechn, Zsótér Sándor, Todd Charmont, Uwe Lauer
Nemes Jeles László megdöbbentő erejű filmdrámáját aligha kell bemutatni
a felnőtteknek: a Cannes-i Filmfesztiválon begyűjtött díjai, a szenzációs sajtóvisszhang, a lehetséges Oscar-jelölés miatt is bizonyára sokan hallottak róla
– aztán a moziban is meg is győzödtek kivételes értékeiről. De a holokausztról rendhagyó filmnyelven mesélő Saul fia akkor éri el igazi küldetését, ha a
fiatalokhoz is eljut az üzenete. Különösen fontosnak tartjuk, hogy az iskolások
is megismerkedhessenek ezzel a remekművel, hiszen történelmi hitelessége
mellett rengeteg lényeges és általános morális kérdést felvet, melyekkel ilyen-olyan formában, de minden ember szembesül élete során.

Utóélet (16)

színes, magyar film, 95 perc, 2013
rendező: Zomborácz Virág • szereplők: Kristóf Márton, Gálffi László,
Anger Zsolt, Petrik Andrea, Csákányi Eszter, Kinczli Krisztina
A halál és a szeretet áll Zomborácz Virág okosan érzelmes filmjének
középpontjában is. A gondolatébresztő, igen szórakoztató történetben
egy gátlásos fiatal srác szembesül azzal, hogy szigorú apja még azután
se hagyja békén elvárásaival, miután már elvileg nem parancsolhatna
neki. Mózes édesapja ugyanis elhunyt, de szellemként még mindig
kísérti fiát. Ő pedig a legkülönbözőbb módszerekkel próbál megszabadulni a kísértettől – de aztán kénytelen rájönni, hogy valóban van még mit
megbeszélniük kettejüknek. S van még mit tanulni egymástól is...

Van valami furcsa és megmagyarázhatatlan (16)
színes, magyar, vígjáték, 90 perc, 2014
rendező: Reisz Gábor • szereplők: Ferenczik Áron, Horváth Miklós, Győriványi Bálint

Mi legyen velem? Mit akarok csinálni felnőttként? Mit jelent szerencsétlennek lenni? Milyen ma magyar városi huszonévesként élni? Menjek, maradjak?
De hova menjek és hol maradjak? Ezekről és még sok másról szól Reisz Gábor vizsgafilmként indult rendezői bemutatkozása, mely annyira megtalálta
közönségét, hogy 2014. ősze óta folyamatosan műsoron van a magyar filmszínházakban. A fiatal rendező főként amatőr szereplőkkel forgatott, ötletes
és rendkívül szellemes filmje egyszerre vígjáték és nemzedéki látlelet – fiatalokról, akik nem tudják, hogy kell felnőni, s mint minden generáció, ők se
feltétlenül fogadják el a felnőttek válaszait. De néha még a sajátjaikat se!

FEDEZD FEL A MOZIT!

FEDEZD FEL A MOZIT!
Mire az ovisokból kisiskolások lesznek, ma már jóval több felületen találkoznak különféle vizuális
tartalmakkal. Ezért még inkább fontosnak tartjuk, hogy a 6-14 éves korosztály számára összeállított
programunk segíthesse a kisebbeket abban, hogy értő, tudatos és bizony „válogatós” nézőkké válhassanak. Ebben a korban rendkívül érzékenyek a gyerekek, érdeklődőek, roppant módon nyitottak a
világra. Éppen ezért kiemelt figyelmet fordítottunk arra, hogy kínálatunkban főként európai, magyar
produkciók szerepeljenek, de természetesen a nemzetközi kínálat klasszikusaival, legújabb alkotásaival is találkozhassanak az általános iskolások. Listánkat olyan filmekből állítottuk össze, melyek a
szabadidő eltöltése mellett a tananyagot kiegészítő foglalkozásra is kitűnő választások lehetnek!

A kockásfülű nyúl (0)

színes, magyar rajzfilmsorozat, 1975
rendező: Richly Zsolt • forgatókönyvíró: Marék Veronika
dramaturg: Bálint Ágnes
Ha valahol egy kisgyerek bajba kerül, a háztetőn berendezett
főhadiszállásáról, hatalmas kofferje mélyéről egy szuperhős
kerekedik fel, hogy segítséget nyújtson a rászorulóknak. A gyermekek legnagyobb örömére és szórakozására a kockásfülű, repülni is
tudó nyuszi nagy füleit propellerként használva “szárnyra kél”, hogy
a tetőkön őrködve a legkülönfélébb kalandokba keveredjen a srácokkal, Krisztával, Menyussal és Kistöfivel...

A palacsintás király (0)

színes, magyar mesejáték, 103 perc, 1973
rendező: Katkics Ilona • szereplők: Greguss Zoltán, Balázsovits
Lajos, Kaló Flórián, Harsányi Gábor, Rajz János, Detre Annamária
Derelye, a gonosz szakács és bandája sorra dönti romba az
országokat. Most éppen Dínom-dánom ország éléskamráját
fosztják ki, de Éliás királyfi elhatározza, hogy véget vet a
pazarlásnak, a tolvajlásnak. Segít neki Csöröge, a hűséges
bolond. Kökényszemű Katica palacsintasütő képessége is jó
szolgálatot tesz és a végén minden úgy lesz, mint a mesében.

Agymanók (6)

színes, szinkronizált, amerikai animációs film, 2015
rendező: Pete Docter
A tinédzserkor gyakran döcögős és akadályokkal teli. Nincs ez
másként a fiatal lány, Riley esetében sem, akinek csendes, kertvárosi élete a feje tetejére áll, amikor édesapja a nyüzsgő San Franciscóban kap munkát. Mint mindannyiunkat, Riley-t is az érzelmei
vezérlik - ők Derű, Bánat, Harag, Majré, Undor. Az érzelmek a Riley
agyában található Központban laknak, mindennapi munkájuk során
pedig azon dolgoznak, hogy a lányt átvezessék a mindennapok kihívásain.
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FEDEZD FEL A MOZIT!
Az eltüsszentett birodalom (0)

színes, magyar mesejáték, 71 perc, 1985
rendező: Madaras József • szereplők: Szakály György, Sinkovits
Imre, Garas Dezső, Páger Antal, Psota Irén, Bárdy György
Élt egyszer, valamikor Nekeresd-országban egy gonosz és ostoba
király. A birodalom félt a királytól, a király a birodalomtól. Katonák
vigyázták éjjelét-nappalát. Akik kihívták haragját, azokat az udvari
medve elé vetették, vagy a feneketlen kútba dobták. A rettegő
király különös törvényt hozott. Aki nem mondta, hogy “adjonisten,
egészségére!”, amikor eltüsszentette magát, halállal lakolt.

Az erdő kapitánya (0)

színes, magyar rajzfilm, 70 perc, 1990
rendező: Dargay Attila • szereplők: Csákányi László, Gálvölgyi
János, Székhelyi József, Mikó István, Horesnyi László
Elöljáróban le kell szögezni, hogy a rendőrök élete nem fenékig tejfel.
Különösen nem abban a városban, ahol maga a nagy Zéró ütötte fel
a tanyáját. Ő a bűnözők koronázatlan királya, akit már réges-rég rács
mögött szeretne látni a Kapitány. Zéró az évszázad bulijára készül, amelynek célpontja a Kerek Erdő és annak lakói. Azt eszelte ki, hogy egy zsák
pénzért eladja az erdőt egy fakitermeléssel foglalkozó vállalatnak, az
erdőlakók pedig szaladhatnak, amerre látnak. Szerencsére az agyafúrt
Kapitány leleplezi a gazfickókat és megmenti az erdőt a pusztulástól!

Bogyó és Babóca 3. - Játszótársak (0)

színes, magyar családi animációs film, 70 perc, 2014
rendező: Krizsanics Antonin, M. Tóth Géza • író: Bartos Erika
mesélő: Pogány Judit
A Bogyó és Babóca 3. - Játszótársak, az előző két szériához hasonlóan,
13 epizódban mesél Bogyó, Babóca és kis barátaik élményeiről. A már
jól ismert szereplők mellett megismerkedhetünk új karakterekkel is: a
kalapját vesztett Gombával, a titokzatos Csillaglánnyal, a kürtős kalácsokat árusító Bodobáccsal és Hörcsöggel. A figurák hangját ezúttal is
Pogány Judit kölcsönzi, így már több mint száz különböző hangon szólal
meg a Bogyó és Babóca mesékben.

Bors néni (0)

színes, magyar mesejáték, 67 perc, 1981
rendező: Novák János, Bohák György, Urbán Gyula
szereplők: Dajka Margit, Kútvölgyi Erzsébet, Novák János,
Verebes István, Másik János, Dés László
Bors nénivel és barátaival sok csodálatos dolog történik, a Nap
és a Hold látogatása, a szétszóródott borsszemek összefúvása,
utazás Talla-Gallába, de betekinthetünk Bors néni gyerekkorába
is. A játék, az ének és a sok móka mellett megünneplik Bors néni
80. születésnapját is.

FEDEZD FEL A MOZIT!
Gréti – Egy kutya feljegyzései (0)

színes, magyar animációs film, 77 perc, 1986
rendező: Nepp József • szereplők: Bács Ferenc, Bánsági Ildikó,
Hűvösvölgyi Ildikó, Komlós Juci, Kovács Nóra, Lőte Attila, Pécsi
Ildikó, Sztankay István, Tyll Attila, Usztics Mátyás
A történet Gréti, a büszke, okos és kedves kutyus kalandjairól szól.
Hősünk számos viszontagságon megy keresztül a számára furcsa és
érthetetlen nyelvet beszélő emberek világában, amíg megtalálja a
gazdiját és az otthont, ahol szeretik.

Gyerekrablás a palánk utcában (0)

színes, magyar ifjúsági vígjáték, 89 perc, 1985
rendező: Mihályfy Sándor • író: Nógrádi Gábor
szereplők: Bánsági Ildikó, Székhelyi József, Léner András, Koltai Róbert,
Nehrebeczky Eszter, Rajhona Ádám, Tábori Nóra, Szirtes Ádám
Előfordul néha, hogy a nagy és okos felnőttek butaságot készülnek
elkövetni, csak ezt ők maguk nem látják. Ilyenkor egy kisgyerek
leleményére és segítségére van szükség a helyzet megoldásához.
Kondor Lajcsi mindent elkövet, hogy édesanyja hódolóját, Állókígyót elkergesse, kis családját pedig újra együtt és boldognak lássa.
Célja elérésében pajtásai és Hecseki alhadnagy sokat segítenek.

Hófehér (0)

színes, magyar rajzfilm, 90 perc, 1983
rendező: Nepp József • szereplők: Halász Judit, Körmendi János,
Béres Ilona, Tábori Nóra, Hacser Józsa, Sztankay István,
Haumann Péter, Kállai Ferenc
Hófehér, a nagydarab és ügyetlen, ám nagy erejű királykisasszony
magányosan, mindenkitől elfeledetten tengeti életét. Az intrikákkal
teli udvarban mit sem törődnek vele, mostohaanyja pedig szeretne
tőle megszabadulni. Így kerül a törpék parányi házába, amit lassan
birtokba vesz. Hiába kéri feleségül a szomszéd király, Hófehér nem
akar királynő lenni.

Hős6os (6)

színes, szinkronizált, amerikai animációs vígjáték, 102 perc, 2014
rendező: Don Hall
Az akciódús kaland a robotok építésével foglalkozó, zseniális Hiro
Hamada körül forog, aki barátai segítségével megtanulja kiaknázni
brilláns agyának minden egyes tekervényét. Ebben segítségére van
testvére, a szintén lángész Tadashi, az adrenalintól csöpögő kalandok
megszállottja Go Go Tamago, a mindig rendkívül precíz Wasabi
No-Ginger, a kémiazseni Honey Lemon és Fred, a rajongó. Egy váratlan fordulat miatt egy veszedelmes összeesküvés közepén találják
magukat.
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FEDEZD FEL A MOZIT!
Kismaszat és a gézengúzok (0)

színes, magyar ifjúsági film, 72 perc, 1984
rendező: Markos Miklós • szereplők: Ságodi Bence, Bodrogi
Gyula, Jávor Zsófia, Csőre Gábor, Maronka Csilla, Schlanger András,
Pásztor Erzsi
Tragikomikus félreértés folytán elvész egy külföldi házaspár kisgyermeke. Fiúk-lányok, a gézengúzok veszik pártfogásba, s kezdik el
keresni - elsősorban taxisok segítségével - a mit sem sejtő szülőket...

Lotte és a holdkő titka (0)

színes, szinkronizált, észt-lett animációs film, 75 perc, 2011
rendező: Janno Pőldma, Heiki Ernits
Egy éjszaka két különös szerzet lopózik be Barkácsfalvára, és átkutatják Klaus, az öreg vándorkutya kofferjét. Amikor Lotte tetten éri
őket, elejtik a kofferből kivett követ, és eliszkolnak. Kiderül, hogy a kő
bonyolult szerkezetet rejt. Lotte és Klaus felkerekednek, hogy megkeressék Klaus kirándulócimboráit, akiknél további két kő van. Útjuk
során megismerkednek Voldemarral, az esőcseppgyűjtő disznóval,
a háromfülű holdnyulakkal, a szerelmi bánatban szenvedő Paul
macskával és más érdekes figurákkal.

Lúdas Matyi (0)

színes, magyar rajzfilm, 70 perc, 1979
rendező: Dargay Attila • író: Fazekas Mihály
szereplők: Kern András, Geszti Péter, Csákányi László, Agárdy
Gábor, Gobbi Hilda, Inke László, Csurka László, Raksányi Gellért,
Suka Sándor, Farkas Antal, Zenthe Ferenc
A klasszikus Fazekas Mihály-mesének megfelelően Lúdas Matyi,
a szegény, furfangos libapásztor kisfiú története elevenedik meg
Dargay Attila ma már klasszikussá vált rajzfilmjében. A film igazi
csemege. A remek figuráknak kiváló magyar színészek kölcsönzik
a hangjukat, és ráadásként Liszt Ferenc és Daróczi Bárdos Tamás
fantasztikus zenéje csendül fel.

Macskafogó (6)

színes, magyar-kanadai-NSZK animációs film, 96 perc, 1986
rendező: Ternovszky Béla • szereplők: Sinkó László, Benedek Miklós,
Haumann Péter, Körmendi János, Szatmári István, Maria Bircher,
Bodrogi Gyula Béres Ilona, Kállai Ferenc, Szombathy Gyula, Kern
András, Szabó Ottó, Mikó István, Pálos Zsuzsa, Michael Rudder
Az egerek sorsa megpecsételődött. Az X bolygón a vérszomjas macskák semmibe veszik a jogot, és az egértársadalom felszámolására
törekednek. De megcsillan egy reménysugár, az egerek főtudósa
feltalálja a megoldást. A titkos szolgálat azonnal aktiválja legjobb
ügynökét, Grabovszkyt, hogy még időben célba jusson a tervrajz.

FEDEZD FEL A MOZIT!
Mr. Peabody és Sherman kalandjai (6)

színes, szinkronizált, amerikai családi animációs film, 93 perc, 2014
rendező: Rob Minkoff
Mr. Peabody a világ legokosabb embere lehetne � ha nem volna
kutya. Így viszont ő a világ egyetlen olyan négylábúja, aki egyesíti
magában Einstein eszét, Sherlock Holmes logikáját, Oscar Wilde
szellemességét és James Bond bátorságát. A különleges eb egyszerű
gazdája és kiváló barátja, Sherman, átlagos srác: de a kalandjai, hála
a kutyájának, különlegesek.

Pom Pom meséi (0)

színes, magyar rajzfilmsorozat, 1980
rendező: Dargay Attila • szereplők: Petrik József, Kútvölgyi
Erzsébet, Kovács Klára, Körmendi János, Csákányi László
Hogy kicsoda Pom Pom? Többféle alakban láthatjátok: lehet
paróka, szobafestő pemzli, egyujjas kifordított bundakesztyű vagy
papucs orrán pamutbojt. Csodálatos történeteket mesél Nektek
és Picurnak Gombóc Artúrról, a falánk madárról, és a többi nem
kevésbé izgalmas figuráról.

Rozsdalovag (6)

színes, szinkronizált, német animációs film, 99 perc, 2013
rendező: Nina Wels, Hubert Weiland, Thomas Bodenstein
Páncélvár lakója a mindig vidám Rozsdalovag. Amikor azonban egy
gonosz betolakodó elfoglalja a király trónját, neki és barátainak el
kell hagyniuk otthonukat. A kicsit ügyefogyott, szedett-vedettnek
tűnő társaság nem adja fel a harcot, eltökélt szándékuk, hogy megszabadítják a várat az új uralkodótól. De mire megy az ember, ha
a teste ócskavasból és újrahasznosított háztartási eszközökből van
összerakva?

Shaun, a bárány - A film (6)

színes, szinkronizált, angol-francia családi animációs film, 85 perc, 2015
rendező: Richard Starzack, Mark Burton
Shaun egy okos, ám rosszcsont bárány, aki a Moszatvég farmon él nyájával, a
Gazda és a Bitzer nevű, jólelkű, ám tehetségtelen juhászkutya óvó tekintetétől
kísérve. Bár Shaun minden erejével azon van, hogy feldobja az unalmas
tanyasi napokat, egy idő után úgy dönt, izgalmasabb kalandok után néz.
Persze az ilyesmivel nem árt vigyázni. Az események hirtelen elszabadulnak
és Shaun csínytevésének eredményeként a Gazda kénytelen lesz hátrahagyni
szeretett farmját. Shaunnak a saját patái közé kell venni a dolgokat, ezért a nyáj
segítségével a közeli nagyváros felé veszi az irányt, hogy segítsen a Gazdán.
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FEDEZD FEL A MOZIT!
Sherlock Holmes nevében (12)

színes, magyar ifjúsági kalandfilm, 99 perc, 2012
rendező: Bernáth Zsolt
szereplők: Szénási Kristóf, Ungvár Ádám, Kugler Nikolett, Gáspár
Tibor, Karalyos Gábor, Kiss Attila, Tahi-Tóth László
Két Sherlock Holmes rajongó kiskamasz, akik egymást Holmes-nak
és Watsonnak szólítják, valamint egy kislány, Ica különös kalandokba keverednek a nyári szünetben. A történet egy vidéki kisvárosban
játszódik, ahol furcsa dolgok történnek, noha a felnőttek mindebből
semmit nem vesznek észre. Gyerekek tűnnek el, és bár pár nap után
látszólag sértetlenül előkerülnek, valójában egyik sem ugyanaz már,
mint korábban volt.

Süsü, a sárkány kalandjai (0)

színes, magyar bábfilmsorozat, 1977
rendező: Szabó Attila • író: Csukás István • szereplők: Bodrogi Gyula, Kaló
Flórián, Sztankay István, Hűvösvölgyi Ildikó, Meixler Ildikó, Csákányi László
„Üdvözöllek dicső lovag, szép a ruhád, szép a lovad...” � mondja
Süsü a jólelkű sárkánykölyök, akit kitagad és világgá kerget a gonosz
három-fejű apja. Ám egyetlen bűne csak az volt, hogy influenzás ellenségét nem ölte és nyúzta meg, nem törte porrá csontjait, hanem
ápolta és meggyógyította. A jószívű sárkány vándorlása során emberföldre téved. Rémülten tapasztalja, hogy mindenki menekül
előle. Félnek, reszketnek tőle kivéve a jó királyfit, akivel barátságot
köt.

Szaffi (0)

színes, magyar rajzfilm, 76 perc, 1984
rendező: Dargay Attila • szereplők: Kern András, Pogány Judit, Gobbi
Hilda, Bárdy György, Maros Gábor, Zenthe Ferenc, Képessy József
A Habsburg-ház hadai a Magyar Királyság utolsó, török kézen maradt várát
ostromolják, Temesvárott. A vár még kitart, de Ahmed basa és csecsemőkorú
kislánya, Szófia menekülőben van. Kincseiket Ahmed jó barátja, Botsinkay
Gáspár birtokán ássák el. Mivel a törökkel barátkozó Botsinkay élete is veszélyben forog, ő is menekülőre fogja. Míg elindulnak a Duna felé, a kis Szaffi
a kincs helyét megjelölő levéllel együtt belezuhan a megáradt folyóba, és
nem tudják kimenteni. Isztambulban a pasát kivégzik a vár feladása miatt, az
öreg Botsinkay pedig azelőtt meghal, hogy felfedhetné a kincs titkát.

T.S. Spivet különös utazása (6)

színes, szinkronizált, francia-kanadai családi film, 105 perc, 2013
rendező: Jean-Pierre Jeunet • szereplők: Kyle Catlett, Helena
Bonham Carter, Judy Davis, Julian Richings, Niamh Wilson, Jakob
Davies, Robert Maillet
Az ifjú T.S. Spivet egy montanai tanyán él szüleivel, a tőle teljesen
különböző vadóc ikertestvérével és nővérével, aki arról álmodozik,
hogy egyszer ő lesz Miss Amerika. T.S. Spivet rajong a térképészetért
és a tudományos felfedezésekért. Az őt körbevevő világot igyekszik
a lehető legtudományosabban leírni, megérteni, és az így szerzett
tapasztalatokat saját találmányai elkészítéséhez felhasználni.

FEDEZD FEL A MOZIT!
Turbó (6)

színes, szinkronizált, amerikai animációs vígjáték, 96 perc, 2013
rendező: David Soren
Minden álom valóra válhat. Turbo hisz a saját vágyai megvalósulásában: a sebesség megszállottja, a száguldás szerelmese, és tudja, hogy a versenypályán a helye. Még akkor is, ha a csigák nem a
gyorsaságukról híresek, és a többnyire lassú és visszahúzódó csigatársadalom nem is nagyon érti pörgős csigatársát. Ő azonban nem
adja fel, s nekifut élete legnagyobb vállalkozásának: indulni akar az
Indianapolis 500-on.

Végre otthon! (6)

színes, szinkronizált, amerikai családi animációs film, 86 perc, 2015
rendező: Tim Johnson
A Galaxis legidegesítőbben optimista űrlénye, akit az sem lendít ki
mindent átfogó boldogságából, hogy saját népe üldözi keresztül a
világűrön, a Földön bujkál. Egy mogorva, magányos és makacs kamaszlány talál rá, és bár sem a világlátásukban sem a végtagjaik
számában nincs bennük semmi közös, mégis társulnak. Igaz, csak
azért, mert muszáj. A jövevény üldözői rájuk találnak, és a nyomukba vetik magukat. Mit tehetnének erre ők? Menekülnek, és közben
azon törik a fejüket, hogyan menthetnék meg a bolygót, melyet már
mindketten otthonuknak éreznek.

Vili, a veréb (0)

színes, magyar rajzfilm, 79 perc, 1989
rendező: Gémes József • szereplők: Igaz Levente, Tolnay Klári, Székhelyi
József, Esztergályos Cecília, Usztics Mátyás, Gyabronka József
Élt egyszer Budapesten egy kisfiú, akinek kedvenc szórakozása az
iskolakerülés és a csúzlizás volt. Ez utóbbi szenvedélyét csupán a verebeken és a macskákon tudta kiélni. Mivel nem volt nagy szerencséje
a vadászatban, az elszalasztott lehetőségeket elképzelte. Egyszer aztán
Verbéna, a verebek tündére, megelégelve, hogy Vili a védenceit üldözi,
elhatározta, hogy megleckézteti a rosszcsontot. Vilit verébbé varázsolta. Ettől kezdve a veréb-fiú számtalan, izgalmas kalandot élt át...

Vuk (0)

színes, magyar rajzfilm, 74 perc, 1981
rendező: Dargay Attila • író: Fekete István • szereplők: Pogány Judit,
Gyabronka József, Csákányi László, Bitskey Tibor, Földi Teri
A rókacsaládban gyermekáldás van. Mind életrevaló, de egy különösen csintalan. A szülők úgy vélik, nagyapjára ütött és ezért a Vuk
nevet adják neki. Amikor árván marad, nagybátyja, a híres Karak veszi
pártfogásába. Vuk ügyes tanítványnak bizonyul, és Karak legnagyobb
örömére ügyes, bátor rókává fejlődik. Okosságát bizonyítja akkor
is, amikor a rókalányt kiszabadítja a vadász fogságából. Egy hajtóvadászat során Karak feláldozza életét a fiatalok megmentéséért.
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DOKUMENTUMFILMEK

DOKUMENTUMFILMEK
A dokumentumfilm kicsit mindig a mozitörténet mostohagyermeke volt.
Pedig rengeteg érdekfeszítő, lebilincselő alkotás létezik! Válogatásunk célja, hogy az
iskolásokkal is megismertesse, megkedveltesse ezt a nagyon értékes, színes és
változatos műfajt, s a filmeken keresztül olyan témákkal találkozhassanak,
melyekről sokszor e dokumentumfilmek készítői tudnak a legizgalmasabban mesélni!

A Föld sója (12)

színes, ff , feliratos, francia-olasz-brazil dokumentumfilm, 110 perc, 2014
rendező: Wim Wenders, Juliano Ribeiro Salgado • szereplők:
Sebastiao Salgado, Wim Wenders, Juliano Ribeiro Salgado
Az elmúlt negyven év során a fotográfus Sebastiao Salgado a folyton változó
emberiség nyomdokain haladva utazta át a kontinenseket. Tanúja volt a közelmúlt fontosabb történelmi eseményeinek, nemzetközi konfliktusokkal,
éhínséggel, elvándorlásokkal találkozott. Most érintetlen területek, vadon
élő növények és állatok, grandiózus tájak felfedezésére indul: olyan hatalmas
fotográfiai projektbe vág bele, amellyel egyben tiszteleg is földbolygó szépsége előtt. Sebastiao Salgado életét és munkásságát az őt utolsó útjain kísérő
fia Juliano, Wim Wenders és a fotós maga tárja fel előttünk.

A méhek világa (6)

színes, svájci-német-osztrák természetfilm, 95 perc, 2012
rendező, író: Markus Imhoof
Az elmúlt öt év során méhek milliói tűntek el a Föld színéről,
látszólag megmagyarázhatatlan okokból. Ha a kis állatok radikális fogyása tovább folytatódik, az a bolygó egész élővilágára, így
az emberiségére is hatással lesz: az általunk elfogyasztott élelmiszerek több mint harmada a méhek beporzásától függ.

A nagy múzeum (6)

színes, feliratos, osztrák dokumentumfilm, 94 perc, 2014
rendező: Johannes Holzhausen
A nagy múzeum egy rendhagyó, szellemes és humoros dokumentumfilm, mely által bepillanthatunk egy világhírű kulturális intézmény színfalai mögé. Johannes Holzhausen rendező és stábja több mint két éven
át gyűjtött anyagot a bécsi Szépművészeti Múzeumról szóló filmjükhöz.
A kommentárok, interjúk megvilágítják az intézményben zajló különböző
munkafolyamatokat. Az ügyvezető igazgatótól a takarítóbrigádig, a rakodómunkásoktól a művészettörténészig a múzeumban dolgozó valamennyi munkatárs ugyanannak a gépezetnek önálló fogaskereke.

DOKUMENTUMFILMEK
Amazónia (6)

színes, szinkronizált, francia-brazil dokumentumfilm, 83 perc, 2013
rendező: Thierry Ragobert
Az Amazónia a Föld legnagyobb esőerdejének szívébe kalauzol
minket, csodálatos családi-, természet és egyben kalandfilm,
az Amazonas esőerdejének szépségéről és sokszínűségéről,
erről a kivételes tájról, mely a bolygón létező leggazdagabb ökoszisztémát hozta létre. A film főszereplője egy kapucinus majomkölyök, aki ketrecéből szabadulva, egy baleset nyomán kikerül a
dzsungelbe, s egyedül találja magát.

Amy - Az Amy Winehouse-sztori (16)

színes, ff, feliratos, angol dokumentumfilm, 127 perc, 2015
rendező: Asif Kapadia • szereplő: Amy Winehouse, Tony Bennett,
Mark Ronson, Salaam Remi
Asif Kapadia dokumentumfilmje Amy Winehouse tragikus életét
korábban nem látott, archív felvételeken keresztül mutatja be. A
filmben házi videók, és mobilfelvételek sora mutatja be a kultikus
énekesnőt, és kollégák, barátok, családtagok nyilatkoznak róla. Az
Amy - Az Amy Winehouse-sztori nem mutat hagyományos interjúhelyzeteket, az archív felvételek mellett az énekesnő világhírű dalait, és fellépéseit mutatja meg a nézőknek koncert- és lemezfelvételeken keresztül.

Apáim története (12)

színes, feliratos, kanadai dokumentumfilm, 108 perc, 2012
rendező: Sarah Polley
szereplők: Michael Polley, Harry Gulkin, Susy Buchan,
John Buchan, Mark Polley, Joanna Polley, Cathy Gulkin
Az Apáim története különleges családi tabló, melyben a rendező
megkapó érzékenységgel, játékfilmes eszközökkel meséli el saját
maga és családja fordulatokban gazdag életét.

Balaton retró (0)

színes, magyar dokumentumfilm, 82 perc, 2007
rendező: Papp Gábor Zsigmond
A Budapest retró I-II. után elkészült Papp Gábor Zsigmond Balaton retró
című filmje, hiszen Magyarország másik fő turisztikai nevezetessége
gyakran szerepelt a ‘60-’70-es évek reklámjaiban és filmhíradóiban is.
A Balaton típusfigurákat is teremtett: a “balatoni fagylaltárus” és a “balatoni
lángossütő” a letűnt rendszer éveinek gyorsan meggazdagodó, irigyelt, de
kissé lenézett első magánvállalkozói voltak. Filmünk öt fejezetben mutatja
be a balatoni nyaralást és örömünkre egy régi Anna-bálból is láthatnak részleteket, megmutatva, hogyan szórakoztak anyáink és apáink 1967-ben.
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DOKUMENTUMFILMEK
Budapest retró I. (0)

színes, ff, magyar dokumentumfilm, 82 perc, 1998
rendező: Papp Gábor Zsigmond
“A Budapesti Egyesítési Emlékbizottság és a Magyar Filmintézet támogatásával készült összeállításunk abból a szempontból tér el a korábbi
Budapest-filmektől, hogy ebben kizárólag archív felvételek láthatók.
Mozihíradó-, reklám- és rövidfilm-részletek. Ám ezekben nem a
fővárossal kapcsolatos történelmi és politikai eseményeké a főszerep.
Sokkal inkább a ‘város lelkét’ kívánjuk megragadni és feltárni. Azt, hogy
miként éltek a fővárosiak a hatvanas, hetvenes években. Milyenek voltak az étkezési, öltözködési szokásaik, hova jártak szórakozni.”
Papp Gábor Zsigmond

Citizenfour (12)

színes, feliratos, német-amerikai dokumentumfilm, 114 perc, 2014
rendező: Laura Poitras • szereplő: Edward Snowden
2013 januárjában Laura Poitras már két éve dolgozott egy megfigyelésről
szóló filmen, amikor kódolt e-mail üzeneteket kapott a Citizenfour
álnév alatt író Edward Snowdentől.
Amikor Snowden felfedte,
hogy hajlandó kiteregetni az amerikai Nemzetbiztonsági Hivatal (NSA)
nagyszabású lehallgatási tevékenységét, Pointrasnak sikerült meggyőznie
arról, hogy dokumentumfilmet készíthessen róla. A Citizenfourban elkísérhetjük Pointrast és Glenn Greenwald újságírót Hong Kongba, és végigkövethetjük, ahogyan Snowden átadja nekik a magánszféra
válogatás nélküli, illegális megsértését bizonyító titkosított anyagokat.

Fischer Iván (0)

színes, magyar dokumentumfilm, 75 perc, 2014
rendező: Sólyom András • szereplő: Fischer Iván
Fischer Iván legendás művész, aki évről évre elvarázsolja a világot a
Budapesti Fesztiválzenekar élén. Stábunk egy éven át követte három
földrészen, tucatnyi ország koncerttermein át. Zajos siker követte
útját New Yorktól Hongkongig. A filmben megismerjük Fischer Ivánt
karmesteri, rendezői és zeneszerzői énje mellett magánemberként
is, és bár a zsenialitásnak nincs receptje, bepillantást nyerhetünk
a titokba, amely Fischer Ivánt a zenei élet legnagyobb nemzetközi
kritikusa szerint is az év emberévé tette 2014-ben.

Földünk, a műanyag bolygó (12)

színes, feliratos, osztrák-német dokumentumfilm, 95 perc, 2009
rendező: Werner Boote • szereplők: Werner Boote, Peter
Lieberzeit, Marques Brown, Othman Ilyassa, Beatrice Bortolozzo
Mi lenne, ha kiderülne, hogy a levegő rákkeltő? Csak legyintenénk,
hisz nem tudunk nélküle élni. Hasonló a helyzet a műanyaggal, azzal
a különbséggel, hogy sok fajtája bizonyítottan egészségkárosító.
Nehéz dolog a témáról szórakoztatóan és mégis kissé elmélyülten
beszélni, Werner Boote rendező mégis kísérletet tesz rá.

DOKUMENTUMFILMEK
Regina (12)

fekete-fehér, magyar dokumentumfilm, 63 perc, 2013
rendező: Groó Diana
Regina Jonas a világ első rabbinője volt, akit hosszú és kitartó
küzdelem után ismertek csak el rabbinak. Noha Reginát a reformjudaizmus úttörőjének tekintik, ő maga - soha meg nem tagadva ortodox neveltetését - nem tartotta magát reformernek, csupán erősen
hitte, hogy bárkinek joga van azt a hivatást gyakorolni, amire késztetést érez, valamint azt, hogy a női rabbinátus intézménye nem
ellentétes a zsidó törvények szellemével és betűjével.

Sushiálmok (0)

színes, feliratos amerikai dokumentumfilm, 81 perc, 2011
rendező: David Gelb • szereplők: Jiro Ono, Yoshikazu Ono
A 85 éves sushikészítő mester, Jiro Ono élete elevenedik meg
e megkapó dokumentumfilmben. A sushikészítés tudományát
megtanította fiának, de a világ egyik legdrágább, három
Michelin csillagos éttermében Jiro még ma is aktívan dolgozik.
A Sushiálmok olyan ember portréja, aki szakmájában nem fogad
el semmilyen kompromisszumot. Egész életét a munkájának és
a maximalizmusának rendelte alá, világhírű éttermet épített
fel, amely a legszőrösszívűbb éttermi kritikusok elismerését is
kivívta.

Utam az iskolába (6)

színes, szinkronizált, francia-kínai-dél-afrikai dokumentumfilm, 77 perc, 2013
rendező:
Pascal Plisson • szereplők: Jackson Saikong,
Salome Saikong, Noura Azzagagh, Zahira Badi, Carlito, Zineb Elkabi
Jackson kenyai, Carlito argentin, Zahira marokkói, Samuel indiai négy kisgyerek akik fényévekre laknak egymástól, akik sosem találkoztak, de akikben van egy közös dolog: nap mint nap hatalmas
távolságot tesznek meg, hogy eljussanak az iskolájukba. Van aki
gyalog, más lóháton, vagy kerekesszékben utazik, a céljuk mégis
ugyanaz: tanulni menni.

Vivian Maier nyomában (12)

színes, feliratos, amerikai dokumentumfilm, 83 perc, 2013
rendező: Charlie Siskel, John Maloof • szereplők: Vivian Maier,
John Maloof, Mary Ellen Mark, Phil Donahue
A film a szegénységben és elhagyatottságban meghalt magányos
dada történetét mutatja be, aki alkalmi munkái mellett egész életében fotózott, mintegy végigdokumentálva a XX. század második
felét. Úgy használta a fényképezőgépet, mint Van Gogh az ecsetet:
anélkül ontotta magából a remekműveket, hogy arra a világ kíváncsi
lett volna.
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K Ö T E L Z O K M O Z I VÁ S Z N O N
Nagyjából a filmművészettel egyidős a dilemma, hogy a kötelező- és ajánlott iskolai
olvasmányok mozgóképes változata mennyit segíthet az értelmezésben? A mi álláspontunk az, hogy a jól sikerült adaptáció a könyv elolvasása után izgalmas nézőpontból képes
még egyszer elmesélni a gyerekeknek a művet – ám nem pótolja az olvasás élményét!
Viszont rengeteg olyan remekművet ismer a filmtörténet, melyeket irodalmi alapanyagból,
ihletett, zseniális rendezők készítettek, így ezek ismerete bizony hozzátartozik az általános
műveltséghez is!

A koppányi aga testamentuma (12)

színes, magyar kalandfilm, 86 perc, 1967
író: Fekete István • rendező: Zsurzs Éva • szereplők: Benkő Péter,
Bessenyei Ferenc, Benkő Gyula, Juhász Jácint, Iglódi István, Várhegyi
Teréz, Szirtes Ádám, Csányi János
1585-ben a törökdúlta látrányi vidéken Oglu, a koppányi aga párviadalban fejét veszi Babocsai Gáspárnak. Egy év kemény vívólecke
után a fiú, Babocsai László bosszút áll apja haláláért. Oglu tengernyi
kincsével ráhagyja lányát, Dusmátát. A hozományra Kales vallon
kapitánynak is fáj a foga. Orvul elfogatja Babocsait és Szahin, az új aga
fia mellé záratja Bolondvár penészes börtönébe. De Bogics Márkó és
Csomai kapitány álruhában kiszabadítja a foglyokat.

A kőszívű ember fiai (6)

színes, magyar filmdráma, 140 perc, 1964
író: Jókai Mór • rendező: Várkonyi Zoltán • szereplők: Sulyok Mária,
Bitskey Tibor, Mécs Károly, Tordy Géza, Béres Ilona, Bujtor István
A császárpárti Baradlay Kázmér özvegye, szembeszegülve férje végakaratával, jó magyarnak, boldog embernek szeretné látni a fiait.
Hazahívja legidősebb fiát, Ödönt Pétervárról, Richardot és Jenőt
Bécsből. Kitört a forradalom. A forradalmár lelkületű Baradlayné
biztatására fiai apjuk végakarata ellenére, 1848 ügye mellé állnak.
A leggyengébbnek tűnő, fényes pálya előtt álló Jenő a szabadságharc
leverése után az életét is feláldozza bátyjaiért.

A Pál utcai fiúk (12)

színes, magyar-amerikai ifjúsági film, 104 perc, 1969
rendező: Fábri Zoltán • író: Molnár Ferenc • szereplők: Anthony
Kemp, Törőcsik Mari, William Burleigh, Julien Hoidaway, John
Moulder-Brown, Paál László, Pécsi Sándor, Robert Efford
A Pál utcai grundon délutánonként kisdiákok játszanak. Hírét veszik,
hogy a füvészkertben tanyázó rivális társaság, amelynek Áts Feri
a vezére, rohamra készül, hogy elfoglalja a Pál utcaiak grundját. A
fiúk felkészülnek az ellenséges támadásra. Bokát választják vezérül.
Geréb, aki szintén a vezéri rangra pályázott, bosszúból a füvészkertiekkel szövetkezik. Az árulás gyanúja Nemecsekre terelődik.

KÖTELEZOK MOZIVÁSZNON
Az aranyember (12)

színes, magyar kalandfilm, 107 perc, 1962
író: Jókai Mór • rendező: Gertler Viktor
szereplők: Csorba András, Béres Ilona, Krencsey Marianne, Pécsi
Ildikó, Bárány Frigyes, Greguss Zoltán, Szabó Ernő
A 19. század elején játszódó romantikus történet hőse Tímár Mihály,
a gazdag kereskedő, Brazovics hajóskapitánya. Egyik útján üldözői
elől a hajóján keres menedéket Ali Csorbadzsi, a szultán volt kincstárnoka, aki halála előtt leányát, Tímeát – Tímár révén – Brazovics
oltalmára bízza. De Ali Csorbadzsi kincsei Tímár birtokába kerülnek.

Az ember tragédiája (12)

színes, magyar animációs film, 160 perc, 2011
író: Madách Imre • rendező: Jankovics Marcell
A legismertebb magyar dráma tizenöt színből áll, az első három és az
utolsó a bibliai teremtéstörténet parafrázisa, mely keretbe foglalja a
közbülső tizenegyet. A dráma hőse az első emberpár, akit megkísért a
sátán. A paradicsomból való kiűzetésük után Lucifer álmában végigkíséri Ádámot a történelmen, és elviszi a beláthatatlan jövőbe. Lucifer az
égben Isten féltékeny társa a teremtésben, a földön az ember árnyéka.
Ádám a történet végén fölébred és ráeszmél, hogy a „cél halál, az élet
küzdelem, s az ember célja e küzdés maga.”

Árvácska (12)

színes, magyar játékfilm, 83 perc, 1976
író: Móricz Zsigmond • rendező: Ranódy László
szereplők: Czinkóczi Zsuzsa, Nagy Anna, Horváth Sándor, Moór
Marianna, Szirtes Ádám, Schütz Ila
Móricz Zsigmond kisregényének megrendítően szép feldolgozása.
A kis árvalányt, Csörét a szegény Dudásék az árvaházi kihelyezési
díjért veszik magukhoz. A kegyetlen bánásmód elől a kislány megszökik, ismét árvaházba, majd a még embertelenebb Szennyesék
portájára kerül. Miután egyetlen támasza, a melegszívű öreg Vénisten meghal, a szerencsétlen gyerek véletlenül felgyújtja kínzatásai
színhelyét.

Csongor és Tünde (12)

színes, magyar tévéjáték, 167 perc, 1986
író: Vörösmarty Mihály • rendező: Zsurzs Éva
szereplők: Safranek Károly, Zsurzs Kati, Koncz Gábor, Pécsi Ildikó,
Gobbi Hilda, Paudits Béla, Benkő Péter, Mikó István
Csongor egy kozmikussá felnagyított nap alatt végigjárja a világot.
Célja a boldogság megtalálása. A csodafánál megleli a boldogságot,
Tündét, de Mirigy elszakítja őket egymástól. Ekkor Csongor elindul
Tündérlak keresésére. Útközben sok próbát kell kiállnia.
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Egri csillagok (12)

színes, magyar történelmi kalandfilm, 1968
író: Gárdonyi Géza • rendező: Várkonyi Zoltán szereplők: Sinkovits
Imre, Kovács István, Venczel Vera, Bárdy György, Bitskey Tibor,
Szemere Vera, Latinovits Zoltán, Agárdy Gábor, Ruttkai Éva
1500-as évek, Magyarország. Portyázó török csapatok dúlják fel
az országot, rabolnak, fosztogatnak, rabságba hurcolják a
magyarokat. Bornemissza Gergely és Cecey Éva gyerekként kerül
Jumurdzsák karmai közé, aki egy keleti rabszolgapiacon akarja eladni
foglyait. A gyerekek megszöknek, ráadásul magukkal viszik a babonás
Jumurdzsák talizmánját. A török harcost ezután elhagyja a szerencséje, míg a bátor kisfiú, Bornemissza Gergely megtalálja azt.

Édes Anna (12)

fekete-fehér, magyar filmdráma, 84 perc, 1958
író: Kosztolányi Dezső • rendező: Fábri Zoltán
szereplők: Törőcsik Mari, Mezey Mária, Kovács Károly, Fülöp
Zsigmond, Báró Anna, Gobbi Hilda, Makláry Zoltán
A kis cseléd, Édes Anna mindenesnek szegődik Vizy méltóságosékhoz. Vizyné büszke a jó fogásra az igénytelen, szorgalmas leánnyal,
de nem veszi emberszámba. Az asszony unokaöccse megkörnyékezi
a lányt, aki hálás a szép szavakért, és enged neki. Amikor állapotos
lesz, a fiatalúr otthagyja őt. Anna megaláztatásai végül tragédiába
torkollanak.

Égigérő fű (0)

színes, magyar ifjúsági film, 80 perc, 1979
író: Janikovszky Éva • rendező: Palásthy György
szereplők: Rajz János, Ifj. Hintsch György, Ullmann Mónika,
Ujlaki Dénes, Dajka Margit, Máriáss József, Drahota Andrea
Poldi bácsi, a parkőr nyugdíjba készül. Negyvenéves szolgálata alatt
annyira megszokta a zöld füvet, a virágokat, hogy el sem tudja
képzelni, mi lesz vele nélküle. Misu, azonban nem ismer lehetetlent, a házbeliek, a kukások, a rendőr, az orvos és minden ismerős
bevonásával megszervezi, hogy felszedjék az udvar keramitkockáit,
s helyükre gyeptéglákat telepítsenek.

Húsz óra (12)

ff, magyar filmdráma, 108 perc, 1965
író: Sánta Ferenc • rendező: Fábri Zoltán • szereplők: Keres Emil,
Bánhidi László, Páger Antal, Görbe János, Őze Lajos
1965, kis falu Magyarországon. Húsz órát tölt egy riporter a faluban,
hogy az elmúlt húsz év eseményeit felidézze. Négy, a földosztásnál,
még 1945-ben együtt induló cseléd élete bontakozik ki a riportok,
visszaemlékezések közben.
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Isten hozta, őrnagy úr! (12)

színes, magyar játékfilm, 96 perc, 1969
író: Örkény István • rendező: Fábri Zoltán
szereplők: Latinovits Zoltán, Sinkovits Imre, Fónay Márta, Venczel
Vera, Dégi István, Páger Antal, Dudás Mária
Tót Lajos tűzoltóparancsnok, köztiszteletben álló ember, felesége és
lánya isteníti. Fiúk a fronton van. Egy napon tábori lapon közli, hogy
őrnagya betegszabadságát szülei falujában tölti. A család felkészül
a vendég fogadására, de arra a testi és lelki terrorra, amely következik, egyikük sem számít.

János vitéz (0)

színes, magyar rajzfilm, 74 perc, 1973
író: Petőfi Sándor • rendező: Jankovics Marcell • szereplők:
Cserhalmi György, Nagy Anikó, Kútvölgyi Erzsébet, Mádi Szabó
Gábor, Pártos Erzsi, Farkas Antal, Bárdy György, Körmendi János
Miközben Kukorica Jancsi kedvesét öleli a folyóparton, az őrzésére
bízott nyáj szétszéled. Jancsinak ezért bujdosnia kell és sok nehéz kalandban, viszontagságban van része. Segít Franciaországból kiűzni
a törököt, s mikor meggazdagodva hazatérhet, szép kedvesének,
Iluskának csak sírhantját találja. Bánatában újra vándorlásra adja
magát, s így jut el a mesék birodalmába, ahol megtalálja végre Iluskáját.

Légy jó mindhalálig

fekete-fehér, magyar filmdráma, 96 perc, 1960
író: Móricz Zsigmond • rendező: Ranódy László
szereplők: Tóth László, Törőcsik Mari, Bihari József, Bessenyei
Ferenc, Beke Zoltán, Sövény Zoltán
Debrecen, 1890-es évek. Nyilas Misi, a kollégium eminens diákja pakkot
kap otthonról. Fel se bontja, rohan a vak Pósalaky úrhoz felolvasni az
jságot, majd megteszi a lutrin az öreg által megálmodott számokat. Társai időközben megdézsmálják a pakkot, de Misit csak szegény édesanyja
levele érdekli. Misi újabb munkát kap: Doroghyék fiát kell tanítania.
Doroghy Bellának Török úr udvarol és Misi segít nekik levelezni. A lutrin
kihúzzák a megálmodott számokat, csakhogy a fiú elveszítette a reskontót.

Liliomfi (12)

színes, magyar vígjáték, 109 perc, 1954
író: Szigligeti Ede • rendező: Makk Károly • szereplők: Darvas Iván,
Krencsey Marianne, Pécsi Sándor, Dajka Margit, Tompa Sándor,
Balázs Samu, Ruttkai Éva, Soós Imre
A magyar színjátszás hőskorát idéző történetben a vándorszínész
trupp éppen Balatonfüredre érkezik, ahol is Szilvay professzor
gyámleánya és a nevelőnő nyaral. Mariska és Liliomfi, az ünnepelt
színész, aki valójában Szilvay unokaöccse, minden előítélet ellenére egymásba szeretnek. Azt sem tudják, hogy a professzor már
rég egymásnak szánta őket, bár találkozásukat nem is sejtette. A
házasság feltétele, hogy Liliomfi hagyjon fel a színészettel.
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Lúdas Matyi (12)

fekete-fehér, magyar játékfilm, 100 perc, 1949
író: Fazekas Mihály • rendező: Ranódy László, Nádasdy Kálmán
szereplők: Soós Imre, Solthy György, Pártos Erzsi, Horváth Teri,
Bozóky István, Ruttkai Éva, Somlay Arthúr, Kiss Manyi, Görbe János
A klasszikus mese hőse, Ludas Matyi itt is háromszor veri vissza
Döbrögin a rajta esett sérelmet. Ebben a változatban azonban Matyi
nem egyedül kezd harcba, hogy móresre tanítsa a földesurat és az
egész úri világot, hanem társra lel Gergely hajdúban és szerelmesében, Pirosban. A vándorszínész-társulat, valamint a debreceni tudós
professzor is megsegítik, a harmadik visszafizetésnél pedig már az
egész nép mellette áll.

Pacsirta (12)

fekete-fehér, magyar filmdráma, 97 perc, 1963
író: Kosztolányi Dezső • rendező: Ranódy László • szereplők: Páger Antal,
Tolnay Klári, Nagy Anna, Bara Margit, Latinovits Zoltán, Törőcsik Mari
Vajkayék hosszú évek óta görcsösen reménykednek abban, hogy
szerencsétlen, csúf lányuk végre megtalálja társát s a boldogságot.
Most is azért küldik el Pacsirtát néhány napra a rokonokhoz, hogy
bemutassák a háromgyermekes, özvegy ispánnak. A magára maradt
házaspár ismét összetalálkozik a régi barátokkal. Az idős ember, aki
már évek óta lemondott mindenről, most átmulatja az éjszakát, s
hajnalban, a keserű kijózanodás pillanataiban először néz szembe a
maga és felesége elrontott életével, elvesztett boldogságukkal.

Tanár úr kérem...

fekete-fehér, magyar vígjáték, 76 perc, 1956
író: Karinthy Frigyes • rendező: Mamcserov Frigyes • szereplők:
Horesnyi István, Makláry Zoltán, Bihari József, Pethes Sándor,
Uray Tivadar, Gobbi Hilda
A Karinthy Frigyes klasszikus írása nyomán készült film hőse
Bauer Károly középiskolai tanuló. Ügyetlen ügyeskedéseiben,
szárnyaló fantáziájában, merész álmaiban ki ne ismerne saját
gyermekkori önmagára?

Utazás a koponyám körül (12)

színes, magyar filmdráma, 77 perc, 1970
író: Karinthy Frigyes • rendező: Révész György
szereplők: Latinovits Zoltán, Ruttkai Éva, Törőcsik Mari, Balázs
Samu, Major Tamás, Pécsi Sándor, Tomanek Nándor, Sinkovits Imre
Az író megszokott kávéházában üldögél. Egyszerre arra lesz figyelmes, hogy hallucinációk gyötrik. Száguldó vonatok zakatolását
hallja. Amikor hallomásai ismétlődnek, szakorvoshoz fordul, a
vizsgálatok pedig agydaganatot mutatnak. Betegsége rohamosan
rosszabbodik, ezért az író rászánja magát a műtétre. Karinthy mindvégig éber figyelemmel kíséri az agyába történő beavatkozás menetét.

TABU

TA B U
Egy jó film sok mindenben segíthet! Például olyan témák feldolgozásában is, melyek
„rázósabbak”, valamiért érzékenynek számítanak a társadalomban – így sokszor a
középiskolások között is. E programunkban olyan alkotásokból válogattunk, melyek
témái róluk, az ő problémáikról szólnak, s kiválóan alkalmasak arra, hogy egy-egy rendhagyó osztályfőnöki óra keretén belül, a vetítés után a gyerekek megbeszéljék, vagyis
„kibeszéljék” a látottakat, természetesen szakember segítségével. Olyan filmek ezek,
melyek erőteljes stílussal, izgalmasan és gondolatgazdagon üzenik befogadóinak:
A mozi az a hely, ahol mindenről lehet, s kell is mesélni!

A Bélier család (12)

színes, feliratos, francia-belga vígjáték, 106 perc, 2014
rendező: Eric Lartigau • szereplők: Louane Emera, Karin Viard,
François Damiens, Luca Gelberg, Eric Elmosnino,
Paula Bélier első látásra átlagos tinédzser életét éli egy francia kisvárosban: gimnáziumba jár, fiúzni akar, legjobb barátnőjével bandázik iskola
után és nagyon szeretne énekfakultációra járni. Egy fiú kedvéért. Már a
meghallgatáson kiderül, hogy kivételes zenei tehetsége van, és tanára
komoly esélyét látja, hogy a lány menő párizsi iskolában fejleszthesse
hangját. Ám a lehetőség Paulát nem várt dilemma elé állítja: családjában ő az egyetlen, aki nem siketnéma, ami miatt szülei és farmjuk
gazdálkodásában elengedhetetlennek tűnik a segítsége.

A fiam családja (12)

színes, feliratos, japán filmdráma, 120 perc, 2013
rendező: Hirokazu Koreeda • szereplők: Masaharu Fukuyama, Yoko
Maki, Jun Kunimura, Kirin Kiki, Machiko Ono, Isao Natsuyagi
Egy jómódú család boldog hétköznapjait éli korunk Japánjában.
Bár az üzletember férj rengeteget dolgozik, és kevésbé vesz részt
kisgyerekük nevelésében, az anya életét kitöltik a gyerekneveléssel járó örömök. Egy nap azonban örökre megváltozik az életük:
hívást kapnak a kórházból és megtudják, hogy szülés után összekeverték fiúkat egy másik újszülöttel. A házaspár összeomlik, majd
jogi lépések helyett találkozik a másik érintett családdal, hogy megbeszéljék a két kisfiú visszacserélésének részleteit.

A házban (16)

színes, feliratos, francia thriller, 105 perc, 2012
rendező: François Ozon • szereplők: Fabrice Luchini, Ernst Umhauer,
Kristin Scott Thomas, Emmanuelle Seigner, Denis Menochet
A tizenhat éves Claude úgy szeretné lenyűgözni tehetségével
irodalomtanárát, hogy beférkőzik iskolatársa életébe és otthonába,
majd életükről saját nézőpontjából ír bizarr történetet. A tanár,
felismerve a fiú egyedülálló jellemét és az írás iránti fogékonyságát,
egyre nagyobb lelkesedéssel vesz részt maga is a cselekmény alakulásában. Tanácsaival lassan közös történetté formálják az eseményeket, amely azonban hamar kontrollálhatatlanná válik.
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TABU
A küzdők (12)

színes, feliratos, francia romantikus vígjáték, 98 perc, 2014
rendező: Thomas Cailley • szereplők: Adele Haenel, Kévin Azais,
Antoine Laurent, Brigitte Roüan, William Lebghil, Thibaut Berducat, Nicolas Wanczycki
A tinédzser Arnaud (Kévin Azais) nyáron besegít a család asztalos
vállalkozásába. Az egyik ügyfélnél ismerkedik meg a nagyszájú és
csodaszép Madeleine-nel (Adele Haenel), akinek magabiztossága egyszerre lenyűgözi és rabul ejti a fiút. Amikor a lány katonai
kiképzőtáborba megy, ő is csatlakozik, még nem sejtve, szerelme
milyen veszélybe sodorja ezzel.

A messzi dél vadjai (12)

színes, feliratos, amerikai filmdráma, 93 perc, 2012
rendező: Benh Zeitlin • szereplők: Quvenzhané Wallis, Dwight
Henry, Levy Easterly, Lowell Landes
A világtól egy gát által elválasztva, elfeledett, de erős közösségben
él a hatéves Hushpuppy. Édesanyja rég eltűnt, imádott édesapja,
a bárdolatlan Wink pedig az alkohol rabja, így a kislány teljesen
magára marad az elszigeteltségben. Mivel a társasága csak néhány
szelíd vadállat, az élet számára nem más, mint a természet mozgó,
lélegző, morgó dolgainak törékeny hálója. Ha pedig ezekben a jelenségekben zavar támad, az veszélyezteti az egész világegyetem
harmóniáját.

A nagy füzet (16)

színes, német-francia-magyar-osztrák háborús filmdráma, 109 perc, 2013
rendező: Szász János • író: Kristóf Ágota
szereplők: Molnár Piroska, Gyémánt László, Gyémánt András,
Ulrich Matthes, Bognár Gyöngyvér
A film a második világháború idején egy határszéli faluban a nagymamájuknál nevelkedő és a könyörtelen világban túlélni igyekvő
ikerpár megrázó története. A gyerekeknek egyedül kell megtanulniuk
mindent, ami a túléléshez szükséges. Magányosan, éhezve és fázva
vezetik naplójukat a nagy füzetbe. Följegyzik, mit láttak, mit hallottak,
mit tettek, mit tanultak. Ugyan életben maradnak, de szívük megkeményedik, testük megedződik.

A nyár királyai (12)

színes, feliratos, amerikai vígjáték, 95 perc, 2013
rendező: Jordan Vogt-Roberts • szereplők: Nick Robinson, Gabriel
Basso, Moises Arias, Nick Offerman
Amikor az ember még kicsi, elképzelni sem tudja, hogy a szeretett szülei menynyire idegesítő ellenségekké tudnak válni később. Joe és Patrick gyerekkori
jóbarátok, akik a hétköznapi tinik nyomorúságos életét élik őrlődve a suli és
család között. Teljesen elegük van az otthoni állandó szekírozásból. Elszöknek és
az erdőben építenek maguknak egy páratlan főhadiszállást, Biaggioval, aki valahogy belekeveredik az akcióba. Míg a zaklatott család utánuk kutat ők mindent
megtesznek, hogy saját lábra álljanak és teljesen önállóak legyenek a vadonban.

TABU
A vadászat (16)

színes, feliratos, dán filmdráma, 115 perc, 2012
rendező: Thomas Vinterberg • szereplők: Mads Mikkelsen, Thomas
Bo Larsen, Lasse Fogelstrom, Alexandra Rapaport
A nemrég elvált Lucas egy vidám baráti társaság megbecsült tagja,
gondoskodó apa, megbízható munkatárs. Egy óvodában dolgozik
asszisztensként, szereti a munkáját, és a gyerekek, kollégák is kedvelik őt. Egyik kolléganőjével randizni kezd, és úgy tűnik, magánélete
is mederbe kerül. A harmonikus hétköznapok azonban egy pillanat
alatt omlanak össze egy apró füllentés hatására: az egyik kislány,
legjobb barátja gyermeke az óvodában azt mondja, hogy Lucas tett
vele valamit.

Az élet fája (12)

feliratos, feliratos, amerikai filmdráma, 139 perc, 2011
rendező: Terrence Malick szereplők: Brad Pitt, Jessica Chastain,
Sean Penn, Fiona Shaw
Öccse korai halálának évfordulóján Jack O’Brien, a modern világ
rohanásába belefásult építész visszagondol sorsfordító gyermekkorára, azokra a texasi kisvárosban töltött évekre, mikor elveszítette
ártatlanságát, angyali édesanyjához és szigorú édesapjához fűződő
kapcsolata pedig örökre megváltozott.

Az üldözött (12)

színes, feliratos, angol-amerikai-német politikai thriller, 122 perc, 2014
rendező: Anton Corbijn • szereplők: Philip Seymour Hoffman,
Rachel McAdams, Robin Wright, Willem Dafoe, Daniel Brühl
Csúnyán megkínzott, félig csecsen, félig orosz fiatalember bukkan
fel Hamburg iszlám közösségében, hogy édesapja sötét üzelmekkel
szerzett vagyonát megkaparintsa. Természetesen ez nem kerüli
el a német és amerikai hírszerző ügynökségek figyelmét sem.
Megkezdődik a hajsza, miközben az idő egyre fogy a tét pedig egyre
nagyobb: vajon a titokzatos férfi meghurcolt áldozat, vagy rombolásra és pusztításra készülő szélsőséges?

Biciklitolvajok (12)

fekete-fehér, feliratos, olasz filmdráma, 90 perc, 1948
rendező: Vittorio de Sica • szereplők: Lamberto Maggiorani, Enzo
Staiola, Lianella Carell, Gino Saltamerenda, Elena Altieri
Antonio, a külvárosi, munkanélküli családapa hosszú hónapok óta
először dolgozhatna plakátragasztóként. A munkához azonban
elengedhetetlenül szüksége lenne biciklire. Miután a megváltó
jármű a zálogházban helyet cserél a feleség utolsó lepedőjével,
úgy tűnik, Róma kiábrándító mocska enged szorításából. Ám az
első munkanapon ellopják a kerékpárt. Antonio hű barátja, Bruno
a tolvaj után veti magát.
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TABU
Büszkeség és bányászélet (12)

színes, feliratos, amerikai dráma, 107 perc, 2014
rendező: Matthew Warchus • szereplők: Bill Nighy, Andrew Scott,
Dominic West, Imelda Staunton, Joseph Gilgun
Az Alul semmi hangulatát idéző, szívvel teli angol vígjáték 1984 nyarán játszódik
- azaz pontosan akkor, amikor az Egyesült Királyságban az okkal Vasladynek
gúnyolt Margaret Thatcher van hatalmon, a Bányászok Szakszervezete pedig
sztrájkba fog. A londoni Büszkeség Menete néhány lelkes aktivistája úgy dönt, a
bányászok ügye mellé áll, csakhogy van egy kis bökkenő: a konzervatív nézeteket
valló szakszervezet bár minden segítségnek örül, de a szivárványzászlós csapattal nem tud mit kezdeni. Az aktivisták ettől azonban nem hátrálnak meg. Éppen
ellenkezőleg: megkerülve a bürokráciát egyenesen a bányászokhoz fordulnak

Csajkor (16)

színes, feliratos, francia dráma, 108 perc, 2014
rendező: Céline Sciamma • szereplők: Karidja Touré, Assa Sylla,
Lindsay Karamoh, Mariétou Touré, Dielika Coulibaly, Cyril Mendy,
Djibril Gueye
Az afrikai bevándorló családból származó, tizenéves Marieme élete nyomasztó: menekülni szeretne családi háttere, kilátástalan iskolai viszonyai és
az őt körülvevő, fiúk által uralt közeg elől. Megismerkedik egy háromfős,
szabad szellemű lánycsapattal. Nevet és öltözéket változtat és az iskolát is otthagyja: egyetlen vágya, hogy teljes jogú tagként kerülhessen be a bandába.
Abban reménykedik, hogy ez az identitásváltozás jelenti majd számára a
szabadsághoz vezető utat és személyisége kiteljesedését.

Dealer (16)

színes, magyar filmdráma, 160 perc, 2004
rendező: Fliegauf Benedek • szereplők: Keresztes Felícián, Balogh
Edina, Szigeti Anikó, Szakács Lajos, Thurzó Barbara, Bicskei Elíz
A film főszereplője egy volt narkós fiatalember, aki most
drogdealerként él. Miközben másoknak adja pénzért a pusztulást és
a halált, őt valami mindenek felett álló érzelemmentesség jellemzi.
Totális cinizmusának köszönhetően nem kell felmentenie magát a
felelősség alól sem. Egy nap a fiú kezdi megérteni a körülötte zajló
világot, és lassan újra képes érzelemmel kötődni az emberekhez.

Emberek és istenek (16)

színes, feliratos, francia filmdráma, 122 perc, 2010
rendező: Xavier Beauvois
szereplők: Lambert Wilson, Michael Lonsdale, Olivier Rabourdin,
Philippe Laudenbach
A film a 90-es években játszódik egy kis algériai hegyi faluban. Nyolc
francia ciszterci szerzetes él itt együtt a helyi muszlimokkal, egészen
addig békességben, míg fundamentalista szélsőségesek meg nem
támadják a falut. A korábban egyetértésben élő szerzeteseket
megosztja a vak testvéri szeretet, illetve a józan gondolkodás. Végül
feloldozást a film drámai vége sem ad.

TABU
Egy fiúról (12)

színes, angol-amerikai-francia-német film, 97 perc, 2002
rendező: Chris Weitz, Paul Weitz • szereplők: Hugh Grant, Rachel
Weisz, Toni Collette, Nicholas Hoult
Will egy gyógyíthatatlanul menő 38 éves londoni fickó. Gazdag, nőtlen,
gyermektelen, és egész nap semmi más dolga, mint hogy laza legyen,
kerülje a felelősséget - és csajozzon. Egy egyedülálló anyával kialakított
futó viszonya után rájön, hogy felcsípethető nők felhajtására remek
terep a magányos szülők klubja. Nosza, ki is talál hamarjában magának
egy Ned nevű kisgyereket, a róla szóló mesékkel felfegyverkezve csatlakozik a helyi klubhoz, és minden szépen halad afelé, hogy elcsábítsa
Susie-t, amikor becsöppen az életébe a lány barátnőjének fia, Marcus.

Életrevalók (0)

színes, magyar dokumentumfilm, 60 perc, 2013
készítette: Szórád Máté, Érdi Zsófi
„El kell mennem hajat vágatni, tönkrement a cipőm, hosszú a nadrágom, éhes
vagyok, moziba szeretnék menni, csekket kellene feladni, eltévedtem, piszkos a ruhám.” Ismerős élethelyzetek? És mi van azokkal, akik számára a fenti
szituációk megoldása nem is annyira magától értetődő? Akiknek nehezebben
megy a beilleszkedés, akiknek a “hétköznapok rutinja” minden, csak nem rutin? 2012 novemberétől kezdődően 14 fő 14-26 év közötti értelmileg sérült
fiatal négy hónapon át két csoportban különböző hétköznapi élethelyzeteket
oldott meg teljesen önállóan: vásárlások, szolgáltatások igénybevétele, utazás.

Éjjeli féreg (16)

színes, szinkronizált, amerikai krimi-dráma, 117 perc, 2014
rendező: Dan Gilroy • szereplők: Jake Gyllenhaal, Rene Russo, Bill
Paxton, Kevin Rahm , Riz Ahmed , Kathleen York , Ann Cusack
Az amerikai álom elérhetetlen távolságba került Lou Bloom (Jake Gyllenhaal) generációja számára. A munkanélküliség, nagyratörő célok és
az elkeseredett próbálkozás olyan útra sodorja a férfit, ami a mélybe
vezet. Minden éjjel, míg a város az igazak álmát alussza, véres sztorikra
éhes mini stábok, gyors kocsikkal, kamerákkal és harsogó rendőrségi
rádiókkal felszerelve portyáznak a terpeszkedő Los Angeles szennyes
utcáin. A rendőrséget megelőzve egyik tetthelyről a másikra rajzanak,
és a felvételeket a televízióknak eladva váltják dollárra a vért.

Fehér Isten (16)

színes, magyar thriller, 120 perc, 2013
rendező: Mundruczó Kornél • szereplők: Psotta Zsófia, Zsótér
Sándor, Monori Lili, Thuróczy Szabolcs, Gálffi László, Nagy Ervin,
Mundruczó Kornél, Ascher Károly
Az ember legjobb barátja a kutya, de ha rosszul bánik vele, a hű
társ a gazdája ellen fordulhat. Egy új rendelet szerint a korcsokat be
kell jelenteni, minden példányt összeírnak, amelyik nem fajtiszta.
Dániel nem akar súlyos ebadót fizetni átmenetileg nála lakó lánya kedvencéért, Hágenért, ezért kidobja a kutyát. Míg Lili egyre kétségbeesettebben keresi az állatot, az egyre borzasztóbb helyekre sodródik.
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TABU
Fehér tenyér (12)

színes, feliratos, magyar életrajzi dráma, 97 perc, 2005
rendező: Hajdu Szabolcs • szereplők: Hajdu Zoltán Miklós, Kyle
Shewfelt, Lukáts Andor, Gheorghe Dinică, Oana Pellea, Orion
Radies, Sinkó László, Mészáros Tibor, Csisztu Zsuzsa
Dongó Miklós nagyreményű, de egy sérülés miatt félbeszakadt
tornászkarrierjét követően edzőként érkezik Kanadába, hogy
újraépítse életét. Magával hozott stílusa és beidegződései miatt
azonban kérdésessé válik, hogy be tud-e illeszkedni ebbe az új világba, képes-e megfelelni az új kihívásoknak. Elsősorban saját feldolgozatlan múltjával, gyökereivel kell szembenéznie – a tornaterem
falai közt töltött örömtelen gyerekkorral és a múlt kísérteteivel.

Hasta la Vista! (16)

színes, feliratos belga filmdráma, 108 perc, 2011
rendező: Geoffrey Enthoven • szereplők: Robrecht Vanden Thoren,
Gilles De Schryver, Tom Audenaert, Isabelle De Hertogh
Három flamand jóbarát, akik a többi fiatalhoz hasonlóan egy dolgot szeretnének: minél előbb elveszíteni a szüzességüket. Csakhogy testi fogyatékaik korlátozzák őket a csajozásban: Jozef
szeme annyira gyenge, hogy csak nagyítóval lát rendesen,
Philip csak fejét és egyik kezét tudja mozgatni, Lars-nak pedig gyógyíthatatlan daganata van, ami Philip-hez hasonlóan
tolószékbe kényszeríti. Hirtelen ötlettől vezérelve úgy döntenek,
Spanyolországba utaznak, ahol van egy speciális bordélyház.

Holdfény királyság (12)

színes, feliratos, amerikai filmdráma, 94 perc, 2012
rendező: Wes Anderson • szereplők: Gilman Jared, Kara Hayward,
Bruce Willis, Edward Norton, Bill Murray, Harvey Keitel, Frances
McDormand, Jason Schwartzman, Tilda Swinton
A New England partjainál fekvő szigeten, 1965 nyarán játszódó
Holdfény Királyság két 12 éves gyerek történetét meséli el, akik
szerelmesek lesznek, titkos egyezséget kötnek és együtt a vadonba
szöknek. Különböző hatóságok próbálnak a nyomukra bukkanni,
vad vihar készül kitörni a partnál – és a sziget nyugodt közösségének
élete a feje tetejére áll.

Ida (12)

ff, feliratos, lengyel-dán filmdráma, 80 perc, 2013
rendező: Pawel Pawlikowski • szereplők: Agata Trzebuchowska,
Agata Kulesza, Joanna Kulig, Dawid Ogrodnik, Jerzy Trela
A ‘60-as években egy lengyel kolostorban nevelkedik az árva
novícius Ida. A fogadalomtétel előtt, az apácák tanácsára meglátogatja nénikéjét, egyetlen élő rokonát, akivel korábban soha nem
találkozott.. A lengyel filmiskola legnagyobb alkotásainak stílusában
fogant Ida megrendítő, kiemelkedő képi világú dráma, amelyben a
két nő intim története finoman összefonódik a közép-európai történelmi háttérrel.

TABU
Kikötői történet (12)

színes, feliratos, finn-francia-német vígjáték, 103 perc, 2011
rendező: Aki Kaurismäki
szereplők: André Wilms, Kati Outinen, Jean-Pierre Darroussin,
Blondin Miguel, Elina Salo, Evelyne Didi, Quoc Dung Nguyen
A korábban nagyvilági életet élő Marcel cipőpucolóként dolgozik Le
Havre-ban. Nyugodt, megszokott életét azonban két dolog is felzaklatja. Imádott felesége hirtelen rosszul lesz, és végzetes betegséggel
diagnosztizálják. Ugyanekkor a kikötőben meglát egy afrikai menekült fiút, akit keres a rendőrség. Marcel úgy dönt, hogy segít a
gyereken és elszállt optimizmussal kezd el küzdeni az ellen, hogy
visszatoloncolják Afrikába.

Kukoricasziget (12)

színes, feliratos, német-francia-cseh-magyar dráma, 100 perc, 2014
rendező: George Ovashvili • szereplők: Ilyas Salman, Mariam
Buturishvili, Irakli Samushia, Tamer Levent
Az Inguri folyó természetes határt képez Grúzia és a vitatott státuszú Abházia között. Tavasszal termékeny földet hoz magával a Kaukázusból a
síkságokra, sok kis szigetet teremtve útközben a folyómederben, senkiföldjének számító apró földdarabokat. A történet kezdetén egy idős abház
parasztember veti meg a lábát az egyik szigeten. Kunyhót épít tizenéves
lányunokájával, és felszántják a földet, hogy kukoricát termesszenek rajta.
Ahogyan a kukorica megérik, a lány pedig lassanként nővé cseperedik, a
férfi kényszerűen szembesül az élet elkerülhetetlen körforgásával.

Lány macskával (16)

színes, feliratos, olasz-francia dráma, 103 perc, 2014
rendező: Asia Argento • szereplők: Giulia Salerno, Charlotte
Gainsbourg, Gabriel Garko, Gianmarco Tognazzi, Anna Lou Castoldi
Róma, 1984. Aria kilencéves kislány. Gyermeteg és önző szülei, akik
épp válni készülnek, túlzottan el vannak foglalva a karrierjükkel
és a szeretőikkel ahhoz, hogy Ariával foglalkozzanak. A szeretetre
éhes kislány az iskolában sem találja meg a helyét: tanulmányaiban
kiváló, de barátai nincsenek. Úgy érzi, hogy macskáján, Dacon kívül
senki sem érti meg. Mikor szülei elzavarják és egyetlen barátnője is
cserbenhagyja, Aria nem bírja tovább: váratlan döntést hoz.

Lavina (12)

színes, feliratos, svéd-dán-norvég játékfilm, 118 perc, 2014
rendező: Ruben Östlund • szereplők: Johannes Kuhnke, Kristofer
Hivju, Vincent Wettergren, Clara Wettergren, Lisa Loven Kongsli,
Brady Corbet, Jakob Granqvist, Malin Dahl
Egy svéd család úgy dönt, hogy a francia Alpokban tölt pár napot. Minden
remekül alakul, egészen addig, amíg egy hatalmas lavina elsöpri a síparadicsom nagy részét, miközben épp egy pályaszéli étteremben pihen a
család. Az anya első gondolata, hogy gyermekeit megóvja. Férje után üvölt
segítségért, azonban ő saját bőrét mentve fut a lavina elől. Annak ellenére,
hogy a család túléli a katasztrófát, az igazi dráma akkor kezdődik, amikor
Thomas, az édesapa és a feleség is szembesül a férfi gyávaságával.
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TABU
Marie története (16)

színes, feliratos, francia életrajzi film, 95 perc, 2014
rendező: Jean-Pierre Améris • szereplők: Ariana Rivoire, Isabelle
Carré, Gilles Treton, Laure Duthilleul, Patricia Legrand, Sonia Laroze
A Marie története megtörtént eseményeken alapszik. Franciaország, a 19. század vége. Marie Heurtin vakon és siketen született, környezetével nem tud kommunikálni. Szülei az orvosuk
tanácsa ellenére sem adják be intézetbe, hanem egy zárdát
keresnek fel, ahol az apácák siket nőkről gondoskodnak.
Marguerette nővér, egy fiatal apáca szárnyai alá vesz Marie-t.
Elnyeri a világtól elszigetelten élő lány bizalmát, és a hit és szeretet erejével megtanítja arra, hogyan fejezheti ki önmagát.

Lore (16)

színes, feliratos, német-ausztrál-angol háborús filmdráma, 109 perc, 2012
rendező: Cate Shortland • szereplők: Saskia Rosendahl, Nele
Trebs, André Frid, Mika Seidel, Kai-Peter Malina
A második világháború végnapjaiban járunk. Ahogy a szövetségesek
a végső csapást mérik a német haderőkre, úgy omlik össze a fiatal
Lore és testvérei élete. A tinédzsernek rá kell döbbennie, hogy a
világ, amelyben felnőtt, maga volt a hazugság: náci szülei, akiket
feltétel nélkül szeretett és tisztelt, igazából háborús bűnösök. A
Fekete-erdő környékét megszálló amerikai hadsereg letartóztatja a
szülőket, a 17 éves lány egyik napról a másikra a család vezetőjévé
válik, az ő feladata lesz gondoskodni négy fiatalabb testvéréről.

Mi vagyunk a legjobbak! (12)

színes, feliratos, svéd filmdráma, 102 perc, 2013
rendező: Lukas Moodysson
szereplők: Mira Barkhammar, Mira Grosin, Liv LeMoyne, Johan
Liljemark, Mattias Wiberg, Jonathan Salomonsson
A ‘80-as években három stockholmi tinédzser elhatározza, hogy punk
zenekart alapít, dacára annak, hogy nincsenek hangszereik és mindenki
azt mondogatja nekik, a punk halott. A rövid hajú és fiús kinézetű Bobo
és Klara elindítják a bandát, majd ráveszik a keresztény Hedviget, hogy
csatlakozzon hozzájuk. A teljes értékű bandatagságához Hedvig még a
haját is leborotválja, hogy passzoljon a punk életérzéshez.

Nővér (12)

színes, feliratos, francia-svájci filmdráma, 100 perc, 2012
rendező: Ursula Meier • szereplők: Léa Seydoux, Gillian Anderson,
Kacey Mottet Klein, Martin Compston
A 12 éves Simon az ipari városrészben él munkanélküli nővérével.
A kissrác egy jobb élet reményében mindennap felmegy a felvonóval a
fényűző sívilágba, hogy a gazdag turistáktól sífelszerelést lopjon, majd
szerzeményeit a helyi gyerekeknek adja el. Amikor egy minden hájjal
megkent vendégmunkás partnerévé válik ebben, a felvonón tett utazásai beláthatatlanul veszélyessé válnak a kis tolvaj számára. Eközben
nővérével való kapcsolata is válságba kerül, ezért Simon fent egy gyerekeivel odalátogató gazdag angol nő társaságától reméli a menedéket.

TABU
Precious - A boldogság ára (16)

színes, feliratos, amerikai filmdráma, 109 perc, 2009
rendező: Lee Daniels • szereplők: Gabourey Sidibe, Mo’Nique, Mariah Carey
Precious Jones, a zárkózott harlemi gimnazistalány élete nem tündérmese. A túlsúlyos lányt az iskolában kiközösítik, otthon pedig kegyetlen
anyja terrorizálja. Mindezek tetejébe még terhes is immáron második
gyermekével. Precious nem üldöz elérhetetlen álmokat – csupán
boldog szeretne lenni, mint mi mindnyájan –, így amikor felcsillan a
lehetősége annak, hogy átkerüljön egy alternatív iskolába, ahol végre
emberszámba veszik, a lány azonnal kap az alkalmon. Önző édesanyjának azonban más tervei vannak vele.

Papírsárkányok (16)

színes, amerikai filmdráma, 122 perc, 2007
rendező: Marc Forster • szereplők: Khalid Abdalla, Homayoun
Ershadi, Ahmad Khan Mahmidzada, Zekeria Ebrahimi
A háború szélén álló, kettészakadt országban két gyermekkori jóbarát, Amír
és Hasszán örökre elszakad egymástól. Gyönyörű délután van Kabulban, az
égen magasra szárnyal a kitörő öröm és az ártatlan sárkányeregető verseny
számtalan résztvevője. Ám a győzelem keserű következményeként az egyik
fiú gyáván elárulja a másikat, és ez tragikus események sorát indítja el...
És elkezdődik a megváltáshoz vezető keserves út... 20 évvel később a már
Amerikában élő Amír visszatér a tálibok által vasmarokkal uralt, veszedelmes Afganisztánba, hogy megpróbáljon mindent jóvátenni.

Papírvárosok (12)

színes, feliratos, amerikai romantikus film, 105 perc, 2015
rendező: Jake Schreier • szereplők: Nat Wolff, Cara Delevingne,
Halston Sage, Cara Buono, Caitlin Carver, Austin Abrams
Quentin óvodás kora óta odavan a környékükön lakó csajért, és természetesnek veszi, hogy ő tudomást sem vesz róla. Ezért lepődik meg
igazán, amikor Margo egy éjjel bemászik a szobájába méghozzá teljes nindzsa felszerelésben. Q és M együtt vág neki az
éjszakának, hogy bosszút álljanak mindazokon, akik bántották őket.
Nyomukban kompromittáló fényképek, vazelinnel bekent kilincsek
és leborotvált szemöldökök maradnak. Ezzel az éjszakával kezdődik
a gimis srác életének legnagyobb kalandja.

Srác a biciklivel (12)

színes, feliratos, belga-francia-olasz filmdráma, 87 perc, 2011
rendező: Jean-Pierre Dardenne, Luc Dardenne
szereplők: Cécile de France, Thomas Doret, Jérémie Renier,
Fabrizio Rongione, Egon Di Mateo
A 11 éves Cyril Catoul igazi rossz gyerek: makacs, agresszív és
felelőtlen. Apja megelégelve eddig életét a fiút gyermekotthonba
dugja, és egy másik városba költözik. Cyril miután rájön, hogy nem
ideiglenesen került oda, apja keresésére indul.
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TABU
St. Vincent (12)

színes, feliratos, amerikai vígjáték, 102 perc, 2014
rendező: Theodore Melfi • szereplők: Bill Murray, Naomi Watts,
Melissa McCarthy, Chris O’Dowd, Terrence Howard
A nemrég elvált Maggie és 12 éves fia, Olivér, a háborús veterán
Vincent mellé költöznek. Már a bemutatkozás sem alakul problémamentesen, de a kisfiú egyik nap kizárja magát lakásból és kénytelen
a barátságtalan szomszéd segítségét kérni, aki kénytelen beletörődni,
hogy a fiúra neki kell vigyázni, amíg az anyja haza nem ér a munkából.
Mivel Vincent szemmel láthatóan nyakig ül az adósságban, igen nagy
szüksége van a pénzre, ezért Maggie felajánlja neki, hogy legyen Olivér bébiszittere és vigyázzon rá minden nap az iskola után.

Submarine (12)

színes, feliratos, angol-amerikai vígjáték, 97 perc, 2010
rendező: Richard Ayoade • szereplők: Craig Roberts, Yasmin Paige,
Noah Taylor, Paddy Considine, Sally Hawkins
Van egy fiú, akinek egyrészt meg kell mentenie az anyukáját egy
spirituális vezető hódításától, másrészt ágyba kell csábítania
barátnőjét. És ezekhez a harcokhoz nincs más fegyvere, csak a
szókincse és a majdnem-teljes önbizalma. A fiú neve Oliver Tate.
„Túl sokáig vártam életem filmjével. Oliver Tatenek hívnak. Ez a film
fogja bemutatni különleges egyéniségemet,...“

Sráckor (12)

színes, feliratos, amerikai filmdráma, 166 perc, 2013
rendező: Richard Linklater • szereplők: Ellar Coltrane, Patricia
Arquette, Ethan Hawke, Nick Krause, Sam Dillon, Tom McTigue
A film a 6 éves Masont követi az ember életének legradikálisabban
változó évtizedén át a családi költözések, viták, házassági kudarcok,
újra házasodások, új iskolák, első szerelmek, elvesztett szerelmek,
jó időszakok, ijesztő időszakok, és a szívfájdalom és rácsodálkozás
állandóan lüktető keveredésének ismerős kavargásán keresztül.

Szesztolvajok (16)

színes, feliratos, angol-francia-belga-olasz vígjáték, 101 perc, 2012
rendező: Ken Loach • szereplők: Paul Brannigan, John Henshaw,
Gary Maitland, Jasmin Riggins
Miután csodával határos módon közmunkával megúszta a börtönt,
Robbie eldönti, hogy új életet kezd, újdonsült apukaként ugyanis jobb
életet szán kisfiának a sajátjánál. A közmunkaprogramban hozzá hasonló barátokra tesz szert, és Rhino, Albert, valamint Mo hozzá hasonlóan
nem találnak munkát korábban elkövetett bűnügyeik miatt. Ám amikor
a társaság ellátogat egy whiskey gyárba, az olyan inspirálóan hat rájuk,
hogy úgy érzik, reménytelen életükből ez jelentheti számukra a kiutat.

MOZIZOOM
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Felső tagozatos iskolásoknak szemezgettünk a lehető legszélesebb kínálatból: klasszikusok,
kortárs fesztivál- és mozisikerek, csakis a legjavából! Európa, Amerika és más kontinensek
kiemelten értékes és fontos alkotásai; díjnyertes remekművek és irányzatokat megalapozó,
esetleg azokat felfrissítő, valamiért jelentős mozgóképes teljesítmények kaptak helyet
összeállításunkban.

A beavatott-sorozat: A lázadó (16)

színes, szinkronizált, amerikai kalandfilm, 119 perc, 2015
rendező: Robert Schwentke • szereplők: Shailene Woodley, Ansel
Elgort, Theo James, Kate Winslet, Miles Teller, Naomi Watts
Tris (Woodley) szövetségeseket és válaszokat keres a futurisztikus Chicago romjai között. Négyessel (James) együtt menekülniük kell a műveltek
csoportjának hataloméhes vezetője, Jeanine (Winslet) elől. Az idővel
versenyt futva Trisnek rá kell jönnie, hogy családja milyen titok miatt áldozta fel életét és miért próbálja meg a műveltek vezére megállítani őket
mindenáron. Múltbeli választásai kísértik, de megtenne mindent azért,
hogy megvédje szeretteit. Trisnek Négyessel az oldalán lehetetlen feladatok sorával kell szembeszállnia, hogy feltárja a múlt igazságát.

A cigányok ideje (16)

színes, angol-olasz-jugoszláv filmdráma, 106 perc, 1989
rendező: Emir Kusturica • szereplők: Davor Dujmović, Bora
Todorović, Ljubica Adžović, Sinolicka Trpkova, Husnija Hasimović
Szegénységben, nyomorban tengődnek a cigányok Szarajevó környékén. Az
egyetlen lehetőség a felemelkedésre a külföldi munkavállalás. Csillogó autóján hazalátogat az Olaszországba szakadt Ahmed. A cigánymaffia vezére
aranyláncot viselő, élveteg ravaszdi, aki nemcsak fenyegetéssel, hanem az érzelmesség húrját pengetve cserkészi be az áldozatait. Ahmed pénzt, támaszt
és segítséget ígér az ifjú, különleges képességekkel megáldott Perhannak, ha
vele tart. Az ígéret földjén azonban a koldulás, betörés, prostitúció jelenti a
megélhetést. Amikor Perhan rádöbben, hogy kihasználták, már késő.

A futurológiai kongresszus (16)

színes, fekete-fehér, feliratos, izraeli-német-lengyel-luxemburgifrancia-belga animációs film, 122 perc, 2013
rendező: Ari Folman • szereplők: Robin Wright, Harvey Keitel, Jon
Hamm, Paul Giamatti, Kodi Smit-McPhee, Danny Huston
Robin Wright ajánlatot kap egy nagy stúdiótól, hogy adja el nekik a
filmes személyazonosságát: minden mérhető adatát felveszik és
lemásolják, hogy megkötések nélkül használhassák az alakját mindenféle hollywoodi filmben. Cserébe rengeteg pénzt kap, de ami ennél is
fontosabb: a stúdió beleegyezik, hogy a számítógépes karakterét örökké
fiatalon hagyják, az összes filmjükben. A szerződés húsz évig érvényes.
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A Grand Budapest Hotel (16)

színes, feliratos, amerikai vígjáték, 100 perc, 2014
rendező: Wes Anderson
szereplők: Ralph Fiennes, Tony Revolori, Tilda Swinton, Saoirse
Ronan, Edward Norton, Jude Law, Bill Murray, Adrien Brody
Valahol Európában, a két világháború között működött egy elegáns
hotel: a Grand Budapest. Vendégei átlagos arisztokraták, vénkisasszonyok és műkincstolvajok; alkalmazottai pedig a legjobbak
a szakmájukban. Gustave, a híres főportás itt barátkozott össze az
egyszerű küldönccel, Zero Musztafával, akivel együtt keverednek
bele az évszázad festményrablásába.

A legényanya (12)

fekete-fehér, magyar vígjáték, 80 perc, 1989
rendező: Garas Dezső • szereplők: Eperjes Károly, Garas Dezső,
Kállai Ferenc, Pogány Judit, Kibédi Ervin, Eszenyi Enikő
Rendkívüli esemény történt Rátóton. Rozi, nemrég született kisfiának a Józsi nevet adta, szakítva azzal a szokással, hogy a faluban
minden férfit - a tanácselnök után - Bélának hívnak. Józsi felnő, akár
a többi gyerek, de mindig kilóg a sorból. Hosszú ideig nem érdeklik
a lányok, majd mikor összejön Ágikával, csodálatos módon ő marad
terhes. De vajon a falunak szüksége van-e csodára?

A százéves ember, aki kimászott az ablakon
és eltűnt (16)
színes, magyarul beszélő, svéd vígjáték, 114 perc, 2013
rendező: Felix Herngren • szereplők: Robert Gustafsson,
Mia Skäringer, Iwar Wiklander, David Wiberg, Bianca Cruzeiro

Allan Karlsson egy csendes svéd nyugdíjasotthon lakója. A századik születésnapja
alkalmából a személyzet születésnapi partit szervez számára. A polgármester, az
emberek, a sajtó lelkesen várják a bejáratnál, ám Allannek semmi kedve a felhajtáshoz. Helyette kimászik hátul az ablakon, és világgá indul egy szál papucsban.
Alan, aki mozgalmas életet élt, és olyan barátai voltak, mint Sztálin, Churchill és
Mao, a szökése után élete utolsó, legizgalmasabb kalandjába csöppen.

A tizedes meg a többiek (12)

fekete-fehér, magyar vígjáték, 101 perc, 1965
rendező: Keleti Márton • szereplők: Sinkovits Imre, Darvas Iván,
Major Tamás, Márkus László, Ungváry László, Cs. Német Lajos
A II. világháború utolsó heteiben Molnár tizedes a zászlóalj gránátokba
rejtett zsoldjával a maga részéről befejezettnek nyilvánítja a háborút.
Egy, a pikírt inasra, Albertra bízott kastélyban talál menedéket, ahol
már több sorstársa bujkál. Átveszi a parancsnokságot és kiosztja a feladatokat mindenkinek, a különféle lehetőségeket számbavéve. Ha kell,
honvédek és átveszik a nyilasok által elfogott Szíjjártó munkaszolgálatost, ha kell szovjet katonát mentenek meg. Életveszélyes kalandokba,
bámulatos helyzetekbe keverednek.

MOZIZOOM
Adaline varázslatos élete (12)

színes, szinkronizált, amerikai romantikus dráma, 110 perc, 2015
rendező: Lee Toland Krieger • szereplők: Blake Lively, Harrison
Ford, Ellen Burstyn, Michiel Huisman, Amanda Crew, Richard Harmon, Kathy Baker, Anjali Jay
A film a 29 éves Adaline varázslatos életét meséli el, aki egy
majdnem végzetes baleset után nem öregszik tovább. A 20. században a lány egy nagy világkörüli utazásba fog, miközben megőrzi
titkát. Azonban találkozik egy férfival, aki mindörökre megváltoztatja életét.

Apám nevében (16)

színes, angol-ír életrajzi dráma, 144 perc, 1993
rendező: Jim Sheridan • szereplők: Daniel Day-Lewis, Emma
Thompson, Pete Postlethwaite, John Lynch, Corin Redgrave
Kettős bombamerényletet követnek el a London melletti Guilford
városban 1974-ben. Öt ember meghal, többen megsebesülnek.
A rendőrség az Ír Köztársasági Hadsereget gyanúsítja a terrorakció elkövetésével. Hamarosan letartóztatják Gerry Conlont, a
link fiatalembert, akit az apja Belfastból küldött Londonba, amikor
meggyűlt az ifjú baja a rendőrséggel és az IRA-val. Az apja is börtönbe
kerül. A “guilfordi négyek” perében ártatlanul életfogytiglani börtönre ítélik őket. Az igazságra csak tizenöt évvel később derül fény.

Az emlékek őre (16)

színes, ff, szinkronizált, amerikai sci-fi, 97 perc, 2014
rendező: Phillip Noyce • szereplők: Brenton Thwaites, Jeff Bridges,
Alexander Skarsgard, Katie Holmes, Meryl Streep, Taylor Swift,
Odeya Rush, Cameron Monaghan, Emma Tremblay
Egy tökéletes jövőben, ahol nincs háború, fájdalom, szenvedés, az
ifjú Jonas is megkapja életre szóló feladatát a vének tanácsától. A
mentorával töltött idő alatt azonban ráébred, hogy mekkora árat
kell fizetnie mindenkinek ezért a színtelen békéért. Az emlékek ifjú
őre letér a kijelölt ösvényről és a szabályokat felrúgva azt teszi,
amiről azt gondolja, hogy helyes.

Az utolsó éjszaka Párizsban (12)

színes, feliratos, francia-német filmdráma, 88 perc, 2014
rendező: Volker Schlöndorff • szereplők: Niels Arestrup, André
Dussollier, Burghart Klaußner, Robert Stadlober
1944 augusztusában járunk, amikor a második világháború végkimenetele már eldőlni látszik. Dietrich von Choltitz tábornok a Führertől
azt a feladatot kapja, hogy a legfontosabb épületeiben és hídjainál
aláaknázott Párizst robbantsa fel. Ha Choltitz engedelmeskedik a
parancsnak, nemcsak az európai kultúra egy kiemelkedően fontos
darabját törli el a föld színéről, de több millió ártatlan embert is elpusztít. Viszont ha megkíméli a várost, akkor a Gestapo mészárolja le
az egész hátrahagyott családját.
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Berosált a rezesbanda (12)

színes, magyar ifjúsági film, 52 perc, 2012
rendező: Mátyássy Áron • szereplők: Szemző Simon, Sipos Tamás,
Rajcsányi Bence, Schneider Zoltán, Makranczi Zalán
Kukucs város iskolájában kísérleti osztályt indítottak Riminyák tanár
úr vezetésével. Riminyák szigorú, porosz elveket valló. Nem csoda
hát, ha az ötletes Szinyák vezetésével eltérítik az iskolabuszt, és az
egész osztály beveszi magát az erdőbe. Beköltöznek az üresen álló
orosz laktanyába, ahol hamarosan kiderül, hogy társaságuk is van
Igor, az itt maradt orosz katona személyében. Igor átveszi a parancsnokságot, és kemény kiképzésbe részesíti az ifjúságot.

Birdman avagy a mellőzés meglepő ereje (16)

színes, feliratos, amerikai vígjáték, 119 perc, 2014
rendező: Alejandro González Inárritu • szereplők: Michael Keaton,
Emma Stone, Edward Norton, Naomi Watts, Zach Galifianakis
Sztárnak lenni nehéz. Korosodó sztárnak még nehezebb. De a legnehezebb annak, aki valaha sztár volt, és most újra vissza szeretne jutni a
reflektorfénybe. A film főhőse, Riggan Thomson valaha egy legendás
képregényhőst alakított a mozikban – három részen át. Ám hiába
szárnyalt akkor, azóta nem nagyon keresik, megöregedett, a szakma
szélére sodródott, és most egyetlen utolsó rohammal próbálja visszahódítani magának a népszerűséget. Új, utolsó esélye a Broadwayra
szólítja: egy színdarab írója, producere és persze főszereplője lesz.

Bízz a szerelemben (16)

színes, feliratos, amerikai vígjáték, 97 perc, 2012
rendező: Josh Boone • szereplők: Greg Kinnear, Jennifer Connelly,
Lily Collins, Logan Lerman, Kristen Bell, Stephen King, Nat Wolff
Bill Borgens regényíró, akit három éve hagyott el a felesége egy
másik férfi miatt, nem tudja abbahagyni a nő utáni epekedést. Még
szomszéd szeretője is próbálja randizásra bíztatni, de Bill figyelmét
senki sem tudja felkelteni. Mindeközben vadul önállósodó kollégista
lánya első regényét publikálja, és első szerelmével találkozgat újra;
tinédzser fia pedig igyekszik megtalálni önmagát fantasy íróként és
a problémákkal küszködő álomlány pasijaként.

Eszeveszett mesék (16)

színes, feliratos, argentin-spanyol vígjáték, 122 perc, 2014
rendező: Damián Szifron
szereplők: Ricardo Darín, Leonardo Sbaraglia, Darío Grandinetti,
Erica Rivas, Nancy Dupláa, Oscar Martínez
Az év legőrültebb, fergeteges vígjátékának főszereplői eljutnak arra a pontra, amikor betelik a pohár. Amikor nincs visszaút. Amikor elszakad valami
és olyat tesznek, ami visszafordíthatatlan események láncolatát indítja el.

MOZIZOOM
Fekete kefe (12)

fekete-fehér, magyar vígjáték, 83 perc, 2004
rendező: Vranik Roland • szereplők: Bánki Gergely, Hajduk Károly,
Hernádi Csaba, Réthelyi András, Barabás Kiss Zoltán, Nagy Zsolt
A film négy fiatal pesti srác kényszerű, de ártalmatlan ámokfutását
meséli el. Zoli teológus hallgató, Döfi festő, Anti amatőr költő és
Papi, a csendes semmittevő arra kényszerül, hogy munkát vállaljon,
mivel valamiből élni kell. Zoli néhány hónapja egy kéményseprő és
kéménybélelő vállalkozónak dolgozik. Egyik reggel magával viszi
három haverját. A munkában sok fantáziát nem találván, hőseink
kipróbálnak egy újfajta tudatmódosító szert.

Frank (16)

színes, angol-ír zenés vígjáték, 95 perc, 2014
rendező: Lenny Abrahamson
szereplők: Michael Fassbender, Domhnall Gleeson, Maggie Gyllenhaal, Scoot McNairy, Hayley Derryberry, Kevin Wiggins, Carla Azar
Frank, egy indie banda frontembere, a zenészek körében igazi különcnek számít: csak a tökéletes hangzás érdekli, mindenben az
inspirációt keresi, és még alvás közben sem veszi le az egész fejét
körbevevő hatalmas papírmasé maszkot. Frank és csapata hamarosan maga mögött hagyja a civilizációt, s egy kis erdei házban
kezdenek el kísérletezgetni, hogy megalkossák a tökéletes albumot.

Hannibál tanár úr (12)

fekete-fehér, magyar filmdráma, 90 perc, 1956
rendező: Fábri Zoltán • szereplők: Szabó Ernő, Kiss Manyi, Makláry
Zoltán, Bessenyei Ferenc, Apor Noémi, Somogyvári Rudolf, Greguss
Zoltán, Gobbi Hilda
A tragikomédia főhőse jelentéktelen külsejű, apolitikus kisember:
Nyúl Béla középiskolai tanár. Hannibál pun hadvezér halálának körülményeiről írt teljesen ártatlan tanulmánya – amit
Murai képviselő, volt diáktársa először az egekig magasztal,
majd elítél – miatt a politikai jobboldal, a fajvédő demagógia
támadásának középpontjába kerül, amely végül is halálát okozza.

Hátsó ablak (12)

színes, amerikai thriller, 112 perc, 1954
rendező: Alfred Hitchcock
szereplők: James Stewart, Wendell Corey, Grace Kelly
A fényképész L. B. Jefferies törött lába miatt ágyhoz van kötve.
A férfi egyetlen szórakozása a szomszédok életének megfigyelése.
A fényképész különös figyelmet fordít a Thornwald házaspárra: Lars
Thornwald házaló ügynök, aki munkája mellett beteg feleségét is
ápolja. Egy nap a nő eltűnik. Jefferies arra gyanakszik, hogy a férj
gyilkolta meg az asszonyt. Magánnyomozásába bevonja gyönyörű
barátnőjét, detektív barátját és az ápolónőjét. A további fejlemények drámai befejezést hoznak.
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MOZIZOOM
Hétköznapi vámpírok (16)

színes, szinkronizált, új-zélandi-amerikai vígjáték, 86 perc, 2014
rendező: Taika Waititi, Jemaine Clement • szereplők: Jemaine
Clement, Jonathan Brugh, Cori Gonzalez-Macuer, Taika Waititi, Ben
Fransham, Chelsie Preston Crayford, Stuart Rutherford
A négy rémes haver, Viago, Deacon, Vadislav és a nyolcezer éves
Petyr próbálja megtalálni helyét a modern társadalmunkban, ami
nem könnyű feladat, lévén vámpírok. Nap mint nap szembetalálják
magukat a divat, a technika és az internet jelentette nehézségekkel.
Petyr szemet vet a huszonéves Nickre, és az örök életet kínálja neki.
Ám a többiek nincsenek elájulva a kezdő vérszívótól.

Körhinta (12)

fekete-fehér, magyar filmdráma, 90 perc, 1956
rendező: Fábri Zoltán • szereplők: Törőcsik Mari, Soós Imre, Szirtes Ádám
Pataki elhatározza, hogy kilép a szövetkezetből, lányát Farkas
Sándor egyéni gazdához adja és így egyesítik szomszédos földjeiket.
Mari azonban Bíró Mátét, a szövetkezet tagját szereti. Egy vidám
vásári mulatságon boldogan keringenek együtt a körhintán, amíg az
apai szó vissza nem parancsolja a lányt. Egy lakodalmi mulatságon
nyílt összecsapásra kerül sor a két rivális között. Mari bejelenti apjának, hogy Mátét szereti. Apja baltával támad rá, a lány elmenekül
otthonról. Máté talál rá, hazaviszi és közli Patakival házassági szándékukat. Az apa kénytelen feladni a harcot.

Lemony Snicket ‒ A balszerencse áradása (12)
színes, amerikai családi vígjáték, 108 perc, 2004
rendező: Brad Silberling • szereplők: Jim Carrey, Meryl Streep,
Emily Browning, Liam Aiken, Kara Hoffman, Shelby Hoffman

A történet három testvér körül bonyolódik, kik egy tűzvész során
elveszítik szüleiket. A tizenéves Violet és Klaus, illetve egy-két
éves húguk, Sunny gyámjául a gonosz Olaf grófot jelölik ki, kinek
mesterkedésein – mely a gyerekekkel járó hatalmas örökségre
irányul – csakhamar átlátnak. A testvérek ezután különböző rokonokhoz kerülnek, ám a gróf mindig a nyomukban marad, hogy
életükre törve hozzájusson a vagyonhoz.

Liza, a rókatündér (16)

színes, magyar romantikus vígjáték, 98 perc, 2014
rendező: Ujj Mészáros Károly • szereplők: Balsai Mónika, David
Sakurai, Bede Fazekas Szabolcs, Schmied Zoltán, Molnár Piroska,
Cserna Antal, Reviczky Gábor, Kocsis Mariann, Gubík Ági
Liza, a csinos, de roppant szerény ápolónő élete egy csapásra megváltozik, amikor születésnapi kimenőt kap. Elhatározza, hogy megtalálja élete szerelmét, ám hamarosan több
hullazsákba került hódolója lesz, mint élő. Ezért a fiatalon
elhunyt japán slágerénekes, Tomy Tani szellemének segítségével
Liza arra a következtetésre jut, hogy ő egy elátkozott rókatündér.

MOZIZOOM
Mephisto (12)

színes, magyar-osztrák-német filmdráma, 139 perc, 1981
rendező: Szabó István • szereplők: Klaus Maria Brandauer,
Cserhalmi György, Krystyna Janda, Bánsági Ildikó, Rolf Hoppe
1920-as évek. A hamburgi színház társulatának tehetséges színészét, Hendrik Höfgent mérhetetlen becsvágy fűti. Baloldalisága és művészi féltékenysége miatt Höfgen összeütközésbe kerül a színház ugyancsak tehetséges
színészével, a nemzetiszocialista Miklasszal. Höfgen érvényesülése érdekében feleségül veszi a nagypolgári családból származó Barbara Brucknert.
A Berlini Állami Színházban kap szerződést, ahol végre eljátszhatja álmai
szerepét, Mephistót. Ezzel megkezdődik feltartóztathatatlan karrierje, épp
az idő tájt, amikor a nemzetiszocialista párt hatalomra kerül.

Moszkva tér (16)

színes, magyar játékfilm, 88 perc, 2001
rendező: Török Ferenc
szereplők: Karalyos Gábor, Balla Eszter, Pápai Erzsi, Béres Ilona,
Csatlós Vilmos, Réthelyi András, Szabó Simon, Jávor Bence
A film a rendszerváltás idején, 1989-ben játszódik Budapesten.
Az éppen érettségiző fiataloknak azonban a legkisebb gondja is
nagyobb annál, mint hogy a politikai változásokat figyeljék, hiszen
most kezdődik számukra a nagybetűs élet. A négy főszereplő (Petya,
Kigler, Rojál, Csömör) éli az életét, várja a bulicímeket a Moszkván,
megszerzi az érettségi tételeket és még persze vonatjegyet is hamisít.

Nagy szemek (12)

színes, feliratos, amerikai életrajzi dráma, 105 perc, 2014
rendező: Tim Burton • szereplők: Amy Adams, Christoph Waltz,
Krysten Ritter, Terence Stamp, Jason Schwartzman, Danny Huston,
Jon Polito
Tim Burton 10 év után kilép a fantáziavilágból és egy életrajzi filmmel áll elő. A dráma középpontjában a Margaret Keane által festett,
az ‘50-es évek Amerikájában hatalmas sikert aratott festmények
állnak, amelyeken az összes szereplőnek jellegzetesen nagy szeme
van.

Nekem Budapest (16)

színes, magyar szkeccsfilm, 95 perc, 2013
rendező: Szeiler Péter, Szimler Bálint, Kárpáti György Mór,
W. Pluhár Attila, Ferenczik Áron, Reisz Gábor, Bálint Dániel,
Kapronczai Erika, Csuja László, Muhi András Pires
Színház- és Filmművészeti Egyetem végzős rendező osztálya, a tanulmányok befejezése és a diplomafilmek elkészítése közötti egy évben közös munkába kezdett: mikro budget szkeccsfilmet készítenek
Budapestről. A különböző műfajú, rövid történetek a város életét, a
budapesti embereket mutatják be egyéni nézőpontból.
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MOZIZOOM
Pánik (12)

színes, magyar romantikus vígjáték, 94 perc, 2008
rendező: Till Attila • szereplők: Gubík Ágnes, Schell Judit, Bánsági
Ildikó, Egri Márta, Thutóczy Szabolcs, Kovács Lehel, Ónodi Eszter,
Kolovratnik Krisztián, Stefanovics Angéla, Valtz Péter
Zsuzsi harmincéves korára mindent elért, amire egy ember csak vágyhat. Aztán egy szép napon a fiatal PR igazgató lány arra ébred, hogy
valami nem stimmel… Amikor még szerelme, Kirill is elhagyja, önként
bevonul a Pánik Klinikára. Itt a rendkívül ambíciózus terapeuta irányítása alá kerül. Zsuzsi számára óriási feladattá válik egy aprócska cél:
valahogy elhagyni az intézményt, kilépni a kapun és visszailleszkedni
a hétköznapokba.

Róma, nyílt város (12)

fekete-fehér, olasz háborús filmdráma, 100 perc, 1945
rendező: Roberto Rossellini • szereplők: Anna Magnani,
Aldo Fabrizi, Marcello Pagliero, Maria Michi, Henry Feist
Róma német megszállása alatt Manfredi, az ellenállás egyik vezetője
a Gestapo elől Franceso és annak terhes menyasszonya lakásába
menekül. A katolikus papot, Don Pietrót kéri meg, hogy az ellenállás
részére összegyűjtött pénzt juttassa el harcostársaihoz. Francescót
letartóztatják, az asszonyt pedig lelövik a németek. Manfredi ezután
kábítószeres szeretőjénél keres menedéket, a lány azonban kapcsolatban áll a Gestapóval.

Super 8 (16)

színes, amerikai sci-fi, 108 perc, 2011
rendező: J.J. Abrams
szereplők: Joel Courtney, Elle Fanning, Gabriel Basso, Zach Mills
1979-ben az Amerikai Légierő lezárta az 51-es körzet egy részét.
Minden anyagot vonattal egy szigorúan őrzött létesítménybe szállítottak. Az éj leple alatt a tehervonat látványos balesetet szenvedett, mielőtt elérte volna végső célját; a szállítmány sorsa a mai
napig rejtély. Egy titokzatos természetfeletti erő bujkál ebben az
átlagos kisvárosban - de vajon ez az erő jó vagy gonosz? Mi a szándéka? Furcsa, megmagyarázhatatlan dolgok történnek. Ismeretlen
kormányügynökök érkeznek - de mi célból?

Szabadesés (16)

színes, magyar-dél-koreai-francia játékfilm, 89 perc, 2014
rendező: Pálfi György • szereplők: Molnár Piroska,Tenki Réka, Trill
Zsolt, Nagy Zsolt, Bordán Irén, Jordán Tamás
A Szabadesés hét lakás történetét meséli el. Egymás alatti hét emeleten
elhelyezkedő lakások nem hétköznapi történeteit. A bennünk fellelhető
szorongások vizuális megjelenései ezek a történetek. Akár meg is
történhetnének, talán meg is történnek - csak nem szeretünk róla
beszélni. A film keretét adó zuhanás csupán ebbe a hét lakásba enged
betekintést, de vannak még lakások - akár ebben a házban, akár más
házakban, más városokban, más országokban is. És mindegyikben van
egy-egy újabb történet. Furcsa történetek ezek, különös emberekről.

MOZIZOOM
Szél támad (12)

színes, feliratos, japán animációs film, 126 perc, 2013
rendező: Hayao Miyazaki
Jiro arról álmodik, hogy repülőgépeket tervez. Mivel gyerekkorától
erős szemüveget hord, és emiatt reménytelen, hogy pilóta legyen
belőle, 1927-ben csatlakozik a legnagyobb japán repülőgéptervező
mérnökcsapathoz. Tehetségét korán felfedezik, és a világ legelismertebb tervezői között tartják számon, majd egész életében óriási
lendülettel dolgozik a repülés technológiai fejlesztésén.

Téli álom (12)

színes, feliratos, török-francia-német filmdráma, 196 perc, 2014
rendező: Nuri Bilge Ceylan • szereplők: Haluk Bilginer, Melisa Sözen,
Demet Akbag, Ayberk Pekcan, Tamer Levent, Serhat Mustafa Kiliç
Az egykori színész, Aydin egy kis hotelt vezet feleségével a festői Anatólia
közepén. A hegytető uraként Aydin a környékbeliek jótevő vezetőjeként
tekint magára, ám a lakosoknak meglehetősen ambivalens vele a viszonya.
Így van ezzel felesége is, és viharos kapcsolatukon nem sokat segít, hogy
Aydin frissen elvált húga is velük lakik. Amikor aztán beköszönt a tél és
vele a havazás, a menedékként szolgáló hotelből mozdulni sem tudnak.
Egy nap kővel bedobják a férfi autójának ablakát, ami nemcsak a lakosokkal, de a feleségével való feszült viszonyát is a végletekig kiélezi.

Vadon (16)

színes, feliratos, amerikai életrajzi dráma, 2014
rendező: Jean-Marc Vallée • szereplők: Reese Witherspoon, Gaby
Hoffmann, Laura Dern, Michiel Huisman, Brian Van Holt
Cheryl fiatal, mégis úgy érzi, mindent elveszített. Az élete összeomlóban van , de lát kiutat. Csak nagyon hosszút. Bár életében nem
kirándult, egy hirtelen ötlettől vezérelve vándorútra indul. Több mint
1500 kilométert gyalogol az Egyesült Államok nyugati partvonalán. Átkel a Mojave sivatagon, megmássza a Sierra Nevadát, végiggyalogol Kalifornián és Oregonon, kibírja a havat és a forróságot. És
legfőképpen: a magányt.

Whiplash (16)

színes, feliratos, amerikai dráma, 107 perc, 2014
rendező: Damien Chazelle • szereplők: Miles Teller, J.K. Simmons,
Melissa Benoist, Austin Stowell, Paul Reiser
Andrew a világ egyik leghíresebb zeneiskolájába, a Shaffer Konzervatóriumba
jár, dobolni tanul, rengeteget gyakorol, és mindenre képes volna a siker érdekében. Legalább is, azt hiszi. De találkozik egy tanárral, aki még nála is elszántabb.
Ő abban hisz, hogy a tehetséget mindenáron fel kell szabadítani, és ami bujkál,
azt ki kell préselni a tanulókból. Akkor is, ha kínlódnak, ha sírnak vagy belehalnak. A kezdő zenész és a sokat látott veterán egymásnak feszül. A tanár felveszi
a kezdő dobost a zenekarába, de az első örömöt nagyon sok keserűség követi.
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MOZIZOOM – RÖVIDFILMEK
Szaladják István: Aranymadár

Politzer Péter: Gránátok

Der von Kürenberg lovag és költő, mióta lovaggá ütötték, nem számolta az éveket. Évek hosszú képzésébe
telt, magányos gyakorlatokéba, míg megtapasztalta, a
harcos számára egyetlen kapu van, a halál, amin biztosan beléphet, hogy önnön legbensőbb természetét
megismerje. Tudta, hogy a küzdelem csak eszköz, nem
a másik emberrel áll szemben, hanem saját félelmével,
pusztulásával, és nem a másikat kell legyőznie, hanem
önmagát.

A felkelést már leverték. A lázadók elszórtan még
bujkáltak, egymástól elszigetelten rejtőzködtek, aki
tehette, elmenekült. A gárdisták házról-házra fésülték
át a körzetet. Mindenkire lőttek, aki gyanúsnak tűnt.
Kegyetlen erőszakkal vetettek véget a lázadásnak.
A csaták során, az utcai harcokban egész körzetek váltak lakhatatlanná.

Bertóti Attila: Ariadné Fonala

Szereplők: Marjai Virág, Menszátor Héresz Attila,
Kelényi Éva, Kovács Kálmán, Ferenczy Endre

Adott az ókori történet alaphelyzete: a labirintus,
Minótaurusz, Thészeusz, Ariadné, és persze a fonal.
Indulhat a keresés!

Filó Veronika: Sírós család
“Akárhogy is sír az ember, a végén csak kifújja az orrát.”
/Heinrich Heine/
A Sírós család sír. Van könnypelenkájuk, könnyszívó
tartályuk, de ha ezek megtelnek, és a könnyük elárasztja őket, akkor sem süllyednek el, mert Sírósapuka
füttyent Blökinek, és az bedugja a mágneskártyát a
megfelelő helyre, és a falból kicsapódnak a gumimatracok. Azon himbálózik a Sírós család, amíg meg nem
érkezik a Könny-elhárító Brigád. Kiszívják a Sírós család
könnyét, és az élet – ahogy eddig ment – megy tovább.
(Bár a Nevetés Cd előkerül, mert nevetni jobb, mint
sírni.)

Mechler Mónika: Budapesti mese
Ludmillának a nagyvárosban egyedül élő tizenkilenc
éves szingli lánynak a világát Ho She Minen a vietnámi
malackán kívül, a felnőtté válás roppant komoly feladata tölti ki. Ők ketten veszélyes vizeken hajóznak, a fiúk,
a rokonok és csalárd barátnők zátonyai között.

Felméri Krézsek Cecília:
Mátyás, Mátyás
Mátyás király valamikor ’90 októberének végén
halt meg Bécsben. Megmérgezték. Egy este fügét
evett, és reggelre meghalt. Már éjszaka is nagyon
rosszul volt, és reggelre vége volt. Animációs dokumentumfilm 13 percben Kolozsvár helyi lakosairól,
és arról, mennyire ismerik városuk híres szülöttét,
Mátyás királyt.

Nemes Jeles László: Türelem

Egy irodista nő precíz munkafolyamata – egy arc rezzenései tíz percen keresztül. És egy férfi, aki várja az
ablakon túl.

Kenyeres Bálint: Before DawN
Szereplők: Badár Sándor, Kalmár János, Kovács Lajos
Mielőtt a hajnal kel, a búza hullámozva ring a hegyoldalon. Mielőtt a hajnal kel, emberek ébrednek arra,
hogy mások elvesztik reményüket.

Kardos Sándor: Résfilm
Mióta filmmel foglalkozom, mindig zavart a filmkép
túlzott konkrétsága. Ez ugyanis izzítja a fantáziát, de
nem hagyja szárnyalni. A célfotó kamerában jelentkező
kép a valóságban sosem létezett. Így, ellentétben a
hagyományos képrögzítési eljárással, nem a valóság
illúzióját akarja kelteni. Olyan eszközzel próbálunk
egy történetet elmesélni, amely minden valóságos
élménytől különválik.

Felméri Cecília: Kakukk
Szereplők: László György, Barabás Réka, Hatházi
András, Gábos Albin, Barbarossa János Márkus, Nagy
Boglárka, Bántó József, Angyalosi Erzsébet, Tövissi
Ildikó, Heves László
Kerekes János szeretője Máris, de a lányt a szülei a
buta és gazdag Demicshez kényszerítik. Máris nem harcol Júliaként a szegény Jánosért, hanem azon van, hogy
a kecske is jóllakjon és a káposzta is megmaradjon.
Férjhez megy Demicshez, de megígéri Jánosnak,
hogy az esküvő után először neki adja magát. Ekkor
kezdődnek a bonyodalmak.

ÜNNEPEINK

ÜNNEPEINK
Számos olyan alkotás szerepel a Suli-Mozi kínálatában, melyek nemzeti ünnepekhez,
évfordulókhoz, jelentős eseményekhez kapcsolódnak. Így egy különleges mozizós napon
más megvilágításban, rendhagyó formában nyílhat alkalom arra, hogy a csoportok e fontos
témákról beszélgessenek. Hisz az a mozi akkor is remek hely lehet, ha ünnepeinket
szeretnénk a szokványosnál átélhetőbbé tenni a gyerekek számára!

Január 22.
A MAGYAR KULTÚRA NAPJA
A Pál utcai fiúk (r.: Fábri Zoltán)
Az ember tragédiája (r.: Jankovics Marcell)
Isten hozta, őrnagy úr! (r.: Fábri Zoltán)
Körhinta (r.: Fábri Zoltán)
Lúdas Matyi (r.: Dargay Attila)
Magyar népmesék (r.: Jankovics Marcell)
Mephisto (r.: Szabó István)
Szerelem (r.: Makk Károly)
Szindbád (r.: Huszárik Zoltán)
Január 27.
A HOLOKAUSZT ÁLDOZATAINAK EMLÉKNAPJA
Az elveszett európai (r.: Sipos József)
Az ötödik pecsét (r.: Fábri Zoltán)
Fuss, fiú! (r.: Pepe Danquart)
Saul fia (r.: Nemes Jeles László)
Schindler listája (r.: Steven Spielberg)
Február 25.
A KOMMUNIZMUS ÁLDOZATAINAK EMLÉKNAPJA
A tanú (r.: Bacsó Péter)
A vizsga (r.: Bergendy Péter)
Angi Vera (r.: Gábor Pál)
Apacsok (r.: Török Ferenc)
Az ügynök élete (r.: Papp Gábor Zsigmond)
Drága besúgott barátaim (r.: Cserhalmi Sára)
Hagyd beszélni a Kutruczot! (r.: Ember Judit)
Magyar nők a gulágon (r.: Sára Sándor)
Napló apámnak, anyámnak (r.: Mászáros Márta)
Napló gyermekeimnek (r.: Mészáros Márta)
Pócspetri (r.: Ember Judit)
Recsk 1950-53 (r.: Böszörményi Géza, Gyarmathy Lívia)
Soha, sehol, senkinek (r.: Téglássy Ferenc)
Szerelem (r.: Makk Károly)
Törvénysértés nélkül (r.: Gulyás Gyula, Gulyás János)

Március 15.
AZ 1848–49-ES FORRADALOM
ÉS SZABADSÁGHARC ÜNNEPE
80 huszár (r.: Sára Sándor)
A kőszívű ember fiai (r.: Várkonyi Zoltán)
Amerikai Anzix (r.: Bódy Gábor)
Szirmok, virágok, koszorúk (r.: Lugossy László)
Április 22.
A FÖLD NAPJA
A méhek világa (r.: Markus Imhoof)
Amazónia (r.: Thierry Ragobert)
Földünk, a műanyag bolygó (r.: Werner Boote)
Severn – Gyermekeink hangja (r.: Jean-Paul Jaud)
Vigyázat, ehető! (r.: Jean-Paul Jaud)
Október 23.
AZ 1956-OS FORRADALOM ÜNNEPE
„Oly távol, messze van hazám„ (r.: Góczán Flórián)
A jugoszláv kapcsolat (r.: Góczán Flórián)
Forró ősz a hidegháborúban (r.: Rainer M. János)
Mansfeld (r.: Szilágyi Andor)
Megáll az idő (r.: Gothár Péter)
Naplófilm. 12 voltam 56-ban (r.: Edvy Boglárka és Silló Sándor)
Szamárköhögés (r.: Gárdos Péter)
TANÉVZÁRÓ, TANÉVNYITÓ
Holdfény királyság (r.: Wes Anderson)
Megáll az idő (r. : Gothár Péter)
Sherlock Holmes nevében (r.: Bernáth Zsolt)
Submarine (r.: Richard Ayoade)
A nyár királyai (r.: Jordan Vogt-Roberts)
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ÜNNEPEINK
80 huszár (12)

színes, magyar filmdráma, 124 perc, 1978
rendező: Sára Sándor • szereplők: Dózsa László, Tordy Géza,
Madaras József, Cserhalmi György, Juhász Jácint, Oszter Sándor
1848. Európa forrong. A Lengyelországban állomásozó, osztrák
kötelékhez tartozó magyar huszárok egy csoportja a szabadságharc
kitörésének hírére hazaindul. A szökevények útja ezer veszéllyel
teli, harcot kell vívniuk a természettel, az út nehézségeivel, az őket
üldöző osztrák hadsereggel, és saját felőrlődő idegeikkel.

A tanú (12)

színes, magyar filmszatíra, 103 perc, 1969
rendező: Bacsó Péter • szereplők: Kállai Ferenc, Őze Lajos, Fábri
Zoltán, Monori Lili, Both Béla, Bicskey Károly, Kézdy György
Pelikán József hithű kommunista, aki végigharcolta elvbarátaival a
vészterhes éveket. Most, győzelmük után, a személyi kultusz idején, gátőrként is elkötelezett munkát végez. Lecsap az orvhorgászra,
akiről kiderül, régi barátja és harcostársa, Dániel Zoltán, aki jelenleg
miniszter. Épp ez a kedves barát buktatja le akaratán kívül, amikor
feketevágás miatt megjelenik a hatóság. Pelikán hol börtönbe, hol
igazgatói székbe kerül. Azonban hiába próbál becsületes kommunistává válni, sehogyan sem sikerül neki. Pedig ő mindent megtesz.

Amerikai anzix (12)

fekete-fehér, magyar filmdráma, 92 perc, 1975
rendező: Bódy Gábor • szereplők: Cserhalmi György, Csutorás
Sándor, Fekete András, Latinovits Zoltán, Vándor Éva
Bódy Gábor filmjében az amerikai polgárháborúban harcoló negyvennyolcas magyar emigrációnak állított emléket. A film három
alapvető karaktert jelenít meg: a racionalistát, aki eredményei
révén boldogul, a tragikus-fatalistát és az érzelmes, a gyökereihez
ragaszkodó magyart. Sorsuk eltérő ábrázolása alkalmat adott arra,
hogy a rendező a filmes narráció önreflektív lehetőségeivel kísérletezzen.

Az elveszett európai (12)

színes, fekete-fehér, magyar fikciós dokumentumfilm, 61 perc, 2015
rendező: Sipos József • szereplő: Simon Kornél
A történtek hetvenedik évfordulóján túl is számos okból kifolyólag
időszerű elevenen tartanunk a holokausztról és Raoul Wallenbergről
való beszédet. A film igyekszik megrajzolni a hősiesség pillanatai előtti
Raoul Wallenberget. A korán árvaságra jutott gyermeket, aki az egyik
legtehetősebb svéd család sarjaként a polgári világban sosem tudott
érvényesülni. Megismerhetjük azt a korszakát Európának és Magyarországnak, mely a II. világháborúhoz vezetett. A férfit, aki az események
furcsa összjátéka folytán egy magyar zsidónál kapott állást, s került
elszakíthatatlan, életre szóló kapcsolatba a zsidósággal.

ÜNNEPEINK
Az ötödik pecsét (12)

színes, magyar filmdráma, 107 perc, 1976
rendező: Fábri Zoltán • szereplők: Őze Lajos, Márkus László, Dégi
István, Horváth Sándor, Bencze Ferenc, Pécsi Ildikó, Moór Marianna
1944. A kiskocsmában a törzsvendégek mindennapos dolgokról beszélgetnek. A borjúszegy elkészítésének módjáról, az
ismerősökről, meg arról, hogyha módjuk lenne haláluk után feltámadni, a gazdag zsarnok vagy a szerencsétlen, de tisztességes rabszolga sorsát választanák-e. Nem is sejtik, hogy a felvetett elméleti
kérdésre másnap már a nyilasok kínzókamráiban – a gyakorlatban,
tetteikkel kell felelniük.

Az ügynök élete (12)

színes, fekete-fehér, magyar dokumentumfilm, 82 perc, 2004
rendező: Papp Gábor Zsigmond • szereplők: Szecsődy Péter, Kulka
János, Rátóti Zoltán, Elek Ferenc, Kardos Róbert, Raab Rózsa
A Kádár-korszak egyik sajátságos filmkészítő műhelyében, a Belügyi
Filmstúdióban 1958 és 1988 között több száz propaganda-, oktató-, kisés nagyjátékfilm készült. A filmek kidolgozottsága megdöbbenti a mai
nézőt: elképesztő, hogy a Kádár-korszak fénykorában mennyi energiát
öltek az ideológiai nevelésnek ebbe a csöppet sem olcsó és egyszerű
formájába. A legérdekesebb részletek kiválasztásával az alkotók bemutatják a kádári diktatúra erőszakszervezetének működését és észjárását.

Drága besúgott barátaim (12)
színes, magyar filmdráma, 93 perc, 2012

rendező: Cserhalmi Sára • szereplők: Derzsi János, Cserhalmi
György, Keres Emil, Györgyi Anna, Benedek Miklós, Mácsai Pál,
Csuja Imre, Schneider Zoltán
A rendszerváltozás után, amikor a titkosszolgálati adatok nyilvánossá
váltak, a középkorú Czettl Andor egy nap elmegy a levéltárba, hogy elolvassa a róla készült jelentéseket. Megdöbbenve tapasztalja, hogy nemcsak megfigyelési jegyzőkönyvek készültek róla, de egyenesen a legjobb
barátja, Pásztor János súgta be őt.

Forró ősz a hidegháborúban
Magyarország 1956-ban

színes, magyar ismeretterjesztő film, 56 perc, 2006
rendező: Kóthy Judit, Topits Judit
1956. Tizenegy éve, hogy véget ért az emberiség történetének legpusztítóbb háborúja. Mostanában mintha enyhülne a dermesztően
hideg politikai klíma. Az egymásnak feszülő ellenfelek a szónoki
emelvényeken és a tárgyalóasztaloknál békés egymás mellett
élésről beszélnek. Ősszel azonban kizökkenni látszik a világ az új
rendből. Súlyos válság üti fel fejét a megosztott Európa közepén és
a Közel-Keleten.
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ÜNNEPEINK
Fuss, fiú! (12)

színes, feliratos, német-francia-lengyel filmdráma, 112 perc, 2013
rendező: Pepe Danquart • szereplők: Kamil Tkacz, Rainer Bock,
Jeanette Hain, Itay Tiran, Zbigniew Zamachowski, Grazyna Blecka-Kolska
A nyolcéves Srulik 1942-ben menekül el a varsói gettóból. Hogy
egyedül is túlélje a háború borzalmait, előbb egy gyerekcsapathoz
szegődik és az erdőben próbál boldogulni, majd felveszi a Jurek nevet és keresztény árvának kiadva magát egy lengyel farmon keres
menedéket. Jurek a sok megpróbáltatás ellenére sem adja fel a
küzdelmet saját életéért.

Magyar nők a Gulágon (12)
színes, magyar dokumentumfilm, 1992
rendező: Sára Sándor

A második világháború után Magyarországon az egyik legfontosabb
kül- és belpolitikai kérdés volt, hogy mi lett a sorsa a Szovjetunióba
hurcolt magyaroknak. Sára Sándor azokat a nőket kutatta fel, akik
életben maradtak ezután a szörnyűség után. Az elhurcolt asszonyok
szólalnak meg és mondják el, hogyan ragadták el őket családjaiktól és vitték kényszermunkára a munkatáborokba, akár több évre
is. A filmben híradóbejátszások által mutatja meg a rendező, hogy
készült az oroszok vezette Szövetséges Ellenőrző Bizottság „megrendelésére” a lista, ami alapján az embereket összeszedték.

Megáll az idő (12)

színes, magyar filmdráma, 96 perc, 1981
rendező: Gothár Péter • szereplők: Znamenák István, Pauer Henrik,
Sőth Sándor, Iván Anikó, Kakassy Ági, Hetényi Pál, Őze Lajos
Budapest, 1956. november 4. Köves István az éjszaka leple alatt elhagyja
az országot. Felesége egyedül marad két fiával, Gáborral és Dinivel. A hatvanas évek elején megjelenik náluk a börtönből akkor szabadult Bodor. A
család új feje. Gábor az orvosi egyetemre készül. Dini gimnazista, Magdába
szerelmes, és a negyedikes Pierre-t csodálja. Dinit egyre mélyebb válságba
sodorják bontakozó érzelmei, nevelőapja megalkuvó intelmei és a felnőtt
világ sok más ellentmondása. Miután egy botrány miatt Pierre-t kizárják
a gimnáziumból, egy lopott autón Dini és Magda is elindul vele Nyugatra.

Napló apámnak, anyámnak (12)

színes, fekete-fehér, magyar filmdráma, 111 perc, 1990
rendező: Mészáros Márta • szereplők: Czinkóczi Zsuzsa,
Jan Nowicki, Bánsági Ildikó, Törőcsik Mari, Kováts Adél
1956. Juli csak november 4-én tud hazajönni Moszkvából, addig
János itthon aktívan részt vesz az eseményekben. Juli látja, hogy ami
történt, az nem ellenforradalom, ezért mindent meg akar örökíteni.
János életveszélyben van, ezért Julival és Andrással Ausztriába menekülnek, de később Juli és János mégis hazatér. Pár hónapig úgy
tűnik, jól döntöttek, ám az új évben elkezdődnek a letartóztatások.

ÜNNEPEINK
Papa szolgálati útra ment (12)

színes, magyarul beszélő, jugoszláv filmdráma, 130 perc, 1985
rendező: Emir Kusturica • szereplők: Moreno D’E Bartolli, Mira Furlan,
Mirjana Karanović, Predrag Miki Manojlović
Közép- és Kelet-Európa szocialista országaihoz hasonlóan az ötvenes
évek Jugoszláviájában is személyi kultusz van. A Tito vezette országban
a félelem és a rettegés az úr, a politikai rendőrség bármikor, bárkit indok nélkül letartóztathat. Egyik nap a kis Malik édesapját is elviszik, a
régi szeretője jelentette fel. A férfit bányamunkára ítélik. Az édesanyja
mindent megtesz, hogy a boldog család látszatát megőrizve eltitkolja
fia elől az igazat. Azt hazudja neki, hogy a papa szolgálati útra ment. Ám
eljön az idő, amikor Maliknak szembe kell néznie az igazsággal.

Szamárköhögés (12)

színes, magyar filmszatíra, 86 perc, 1987
rendező: Gárdos Péter • szereplők: Garas Dezső, Hernádi Judit,
Törőcsik Mari, Tóth Marcell, Kárász Eszter, Eperjes Károly
1956 októberében egy reggel egyetlen gyerek sem ment iskolába.
Apa, anya és nagyi Tomival és Annamarival bezárkózik a négy fal
közé. Apa elmegy, de visszatér, miután megpofozott valakit. A nagyi
is megjön két átlőtt kenyérrel. A két gyerek élete szokatlanul izgalmassá válik: nincs iskola, a felnőttek megzavarodtak.

Szindbád (12)

színes, magyar filmdráma, 90 perc, 1971
rendező: Huszárik Zoltán • szereplők: Latinovits Zoltán, Ruttkai Éva,
Dajka Margit, Leelössy Éva, Nagy Anna, Andai Györgyi, Szegedi Erika
A haldokló Szindbád, tündérmesék lovagja, lét és nem lét határán
bolyongva keresi az élet értelmét. Az organikusan átlényegülő természetben, érzéki örömökben, kulináris élvezetekben véli megragadni a szépséget. Életre kelnek emlékei: megbarnult fényképek, elszáradt virágok,
elsárgult szerelmes levelek. Sorra látja a szívének kedves asszonyokat.
Felrémlik, hogyan mesélt a diszkrét Vendelin pincér a feleségéről velős
csont és fácánsült között, s hogyan átkozta az ismeretlen urat - őt, Szindbádot -, aki megszöktette és az öngyilkosságba hajszolta az asszonyt.

Szirmok, virágok, koszorúk (16)

színes, magyar filmdráma, 102 perc, 1984
rendező: Lugossy László • szereplők: Cserhalmi György, Malcsiner
Péter, Grazyna Szapolowska, Boguslaw Linda, Őze Lajos
A világosi fegyverletételt követően Majláth Ferenc huszárfőhadnagyot
osztrák büntetőszázadba sorozzák be, miután forradalmár társa öngyilkosságot követ el és parancsnoka, az Ezredes megszökik. Két év múltán
a belügyminiszter embere, a befolyásos Heinrich nagybácsi közbenjárására leszerelik. Otthon apátiba süllyed, föl sem kel az ágyból. Egy családi keresztelő azonban kizökkenti a passzív rezisztenciából, ezután összekülönbözik minden eszméből birodalmi egységet gyúró „jótevőjével”.
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FEDEZD FEL A MOZIT! TELJES FILMLISTA
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A Koppányi aga testamentuma
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A kőszívű ember fiai
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A látogató
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„Oly távol, messze van
hazám„
12 majom
1989 - Határon
20.000 nap a Földön
44. gyermek
80 huszár
9 hónap letöltendő
A beavatott-sorozat: A lázadó
A Bélier család
A cigányok ideje
A csodabogár
A csodálatos nyúlcipő
A Dongó őrs kalandjai
A fiam családja
A Föld sója
A futurológiai kongresszus
A Grand Budapest Hotel
A gyanú árnyékában
A hang ereje
A hangya
A hasonmás
A házban
A hírnév ára
A jugoszláv kapcsolat
A kaland
A karácsony története
A kis Nicholas nyaral
A kis Valentino
A kisfiú meg az oroszlánok
A kockásfülű nyúl
A komornyik
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A legkisebb urgifüles
A leleményes Hugo
A Madagaszkár pingvinjei
A második anya
A messzi dél vadjai
A méhek világa
A nagy balhé
A nagy füzet
A nagy ho-ho horgász
A nagy múzeum
A Noszty fiú esete Tóth Marival
A nyár királyai
A nyomorultak
A palacsintás király
A pap gyermekei
A Pál utcai fiúk
A pingvinkirály
A részleg
A séf
A Spiderwick krónikák
A szeleburdi család
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A százéves ember, aki kimászott az ablakon és eltűnt
A szovjet levelezőpajtás
A tanú
A tenger dala
A tenger törvénye
A titokzatos szerető
A tizedes meg a többiek
A tündér
A vadászat
A világ nagy és a megváltás a sarkon ólálkodik
A zéró elmélet
Adaline varázslatos élete
Agymanók
Ahol a szivárvány véget ér
Amazónia
Amerikai Anzix
Amerikai fogócska
Amerikai mesterlövész
Amistad
Amy - Az Amy Winehouse-sztori
Angi Vera
Anna Karenina
Apa – Egy hit naplója
Apáim története
Apám nevében
Aranymadár
Ariadné fonala
Asterix - Az istenek otthona
Augusztus Oklahomában
Aura
Az apáca
Az aranyember
Az eltüsszentett birodalom
Az ember tragédiája
Az emlékek őre
Az elveszett európai
Az erdő kapitánya
Az éjszaka
Az élet fája
Az én XX. századom
Az ígéret földje
Az osztály
Az ötödik pecsét
Az utolsó éjszaka Párizsban
Az új barátnő
Az ügynök élete
Az üldözött
Ágacska
Árgyílus királyfi és Tündér Ilona
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Before Dawn
Belle és Sébastien
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F – Fedezd fel a mozit, D – Dokumentumfilmek, K – Kötelezők mozivásznon, T – Tabu, M – Mozizoom, Ü – Ünnepeink, R – Rövidfilmek

TELJES FILMLISTA FEDEZD FEL A MOZIT!
Év

Film

2012 Berosált a rezesbanda
1948
2010
1948
2000
2014
1979
2012
2013
1958
2010
2011
2014
1981
1998
2003
2010
2005
2014
2005
2014
2009
2013
2013
2011
1990
2014
1976
2007
2012
2014
1967
2007
2014
1997
1984
2013
2014
1986
1980
2013
2015
2004
2014
2012
2009
2012
1982
2012
1982
1985
1968
2001
2002
2014
2010
1966
2013
2013

Beszterce ostroma
Bibliotheque Pascal
Biciklitolvajok
Billy Elliot
Birdman (Avagy a mellőzés
meglepő ereje)
Bizalom
Bízz a szerelemben!
Blue Jasmine
Bogáncs
Bogyó és Babóca 13 mese
Bogyó és Babóca 13 új mese
Bogyó és Babóca 3. Játszótársak
Bors néni
Budapest retró I.
Budapest retró II.
Budapesti mese
Büszkeség és balítélet
Büszkeség és bányászélet
Carter edző
Citizenfour
Coraline és a titkos ajtó
Croodék
Croodék 3D
Crulic - A túlvilágra vezető út
Cyrano de Bergerac
Csajkor
Családi összeesküvés
Cselek
Csillaghercegnő
Csillagok között
Csillagosok, katonák
Csillagpor
Csingiling és a Soharém
legendája
Csinibaba
Csipike, az óriás törpe
Csodabogarak
Csodák
Csongor és Tünde
Csontváry
Csókok és gólok
Danny Collins
Dealer
Délibáb
Dínó kaland
Dobolj, ha tudsz
Dolma lányai
Dögkeselyű
Drága besúgott barátaim
E.T. - a földönkívüli
Egészséges erotika
Egri csillagok
Egy csodálatos elme
Egy fiúról
Egy galamb leült egy ágra,
hogy tűnődjön a létezésről
Egy jobb világ
Egy magyar nábob
Egy szerelem története: a férfi
Egy szerelem története: a nő
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Program

Év

Film

Korhatár

Jogtulajdonos

Program

M

0
18
12
12

Budapest Film
Produkciós Kft
MaNDA
Katapult Film
Etalon
MPLC

16

Intercom

M

0
16
12
0
0
0
0
0
0
0
0
12
12
12
12
12
6
6
12
12
16
12
12
6
12
0
12

MaNDA
JIL
Big Bang Media
MaNDA
Kedd Stúdió
Kedd Stúdió
Kedd Stúdió
MTVA
Bologna
Bologna
dr. Muhi András
MPLC
Mozinet
MPLC
Cinefil Co
MPLC
InterCom
InterCom
Anjou Lafayette
Cinetel
Cirko Film
MPLC
Anjou Lafayette
MTVA
Intercom
MaNDA
MPLC

M
M
M
K
F
F
F
F
D
D
R
M
T
M
D
T
F
F
M
M
T
M
M
F
M
M
F

2012
2011
1988
2007
1941
2010
2014
1958
1992
2011
1979
2014
2010
2011
2013
2013
2006
1982
2005
1968
1985
1997
2014
1994

Egy veszedelmes viszony
Együtt az ég alatt
Eldorádó
Elizabeth: Az aranykor
Emberek a havason
Emberek és istenek
Eszeveszett mesék
Édes Anna
Édes Emma, drága Böbe
Égbőlpottyant Mikulás
Égigérő fű
Éjjeli féreg
Élet négyszer
Faust
Fehér árnyék
Fehér Isten
Fehér tenyér
Fehérlófia
Fekete kefe
Feldobott kő
Felelj szépen, ha kérdeznek
Fészkes fenevadak
Fischer Iván
Forrest Gump
Forró ősz a hidegháborúban
Magyarország 1956-ban
Földünk, a műanyag bolygó
Frakk, a macskák réme
Frances Ha
Frank
Fuss, fiú!
Futrinka utca
Fütyülök az egészre
Gemma Bovery
Godard: Búcsú a nyelvtől
Göndör fürtök
Gránátok
Grease
Gréti - Egy kutya feljegyzései
Gru
Gru 2
Gyerekrablás a Palánk utcában
Ha maradnék
Hagyd beszélni a Kutruczot!
Hagymácska
Hahó, a tenger!
Hahó, Öcsi!
Haneke, a rendező
Hannah Arendt
Hannibál tanár úr
Hanussen
Hasta la Vista!
Havannai éjszaka
Három szabó legények
Hátsó ablak
Hétköznapi vámpírok
Hófehér
Hogyan nevezzelek?
Hol az a Tádé?
Holdfény királyság
Hős6os
Húsz óra

16
16
12
12
16
16
16
0
0
0
0
16
12
16
18
16
12
0
12
0
0
12
0
12

Vertigo Média
Mozinet
MaNDA
MPLC
MaNDA
Cirko Film
Mozinet
MaNDA
MaNDA
Anjou Lafayette
MaNDA
Big Bang Media
Anjou Lafayette
Cirko Film
Mozinet
InterCom
Katapult Film
MaNDA
dr. Muhi András
MaNDA
MTVA
MPLC
Cirko Film
MPLC

M
M
M
M
M
T
M
K
M
F
K
T
M
M
T
T
T
F
M
M
M
M
D
M

0

56-os intézet

Ü

12
0
16
16
12
0
16
16
16
16
0
12
0
0
6
0
12
0
0
0
0
16
12
0
12
16
16
0
12
16
0
12
0
12
6
0

Anjou Lafayette
MTVA
Mozinet
Mozinet
A Company
MTVA
Cirko Film
Mozinet
Vertigo Média
Cirko Film
dr. Muhi András
MPLC
MTVA
MPLC
MPLC
MaNDA
Fórum
MaNDA
MTVA
MaNDA
MaNDA
Cirko Film
Cirko Film
MaNDA
MaNDA
Mozinet
Mozinet
MTVA
MPLC
Cinetel
MaNDA
Vertigo Média
MTVA
Big Bang Media
Fórum
MaNDA

D
F
M
M
Ü
F
T
M
M
T
R
M
F
F
F
F
T
Ü
F
F
F
D
Ü
M
M
T
M
F
M
M
F
M
F
T
F
K

Korhatár

12

Jogtulajdonos

M
T
T
T

6

Fórum

F

0
0
6
16
0
0
16
12
16
16
12
12
12
16
12
6
0
12
16
12

MaNDA
MTVA
ADS
Cirko Film
MTVA
MaNDA
Cirko Film
Big Bang Media
dr. Muhi András
A Company
ADS
Odeon
Vertigo Média
MaNDA
Vertigo Média
MPLC
MaNDA
MaNDA
MPLC
MPLC

M
F
F
M
K
M
M
M
T
M
F
D
M
M
Ü
F
M
K
M
T

16

Cirko Film

M

16
0
12
12

Cirko Film
MaNDA
Vertigo Média
Vertigo Média

T
K
M
M

2006
2009
1972
2013
2014
2014
1979
2010
2014
2013
2013
2003
1978
1986
2010
2013
1985
2014
1985
1962
1972
1971
2013
2012
1956
1988
2011
2014
1982
1954
2014
1983
2012
1972
2012
2014
1965

F – Fedezd fel a mozit, D – Dokumentumfilmek, K – Kötelezők mozivásznon, T – Tabu, M – Mozizoom, Ü – Ünnepeink, R – Rövidfilmek

TELJES FILMLISTA
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Év

Film

Korhatár

Jogtulajdonos

Program

Év

Film

Korhatár

Jogtulajdonos

Program

1931
2014
2014
2014
2012
2008
1969
2013
1939
1973
2014
1987
1974
2008
1966
2006
1978
2009
2012
1974
1961
2014
2011
1986
1984
1974
2012
2013
2014
1956
1970
2014
1980

Hyppolit, a lakáj
Ida
Így neveld a sárkányodat 2.
Így neveld a sárkányodat 2. 3D
Ill Manors – Rázós környék
Intim fejlövés
Isten hozta, őrnagy úr!
Isteni műszak
János vitéz
János vitéz
Jobb, ha hallgatsz
Jó nekem!
Jutalomutazás
Kakukk
Kárpáthy Zoltán
Kellemetlen igazság
Keménykalap és krumpliorr
Ketten a hullámban
Kényszerleszállás
Kérem a következőt
Két félidő a pokolban
Két nap, egy éjszaka
Kikötői történet
Kire ütött ez a gyerek?
Kismaszat és a Gézengúzok
Kínai negyed
Kísérleti egerek vagyunk?
Kísértés
Kódjátszma
Körhinta
Kukori és Kotkoda
Kukoricasziget
Kunkori és a Kandúrvarázsló
Kutyánszky Kázmér,
a versíró kutya
Lavina
Lány macskával
Lemony Snicket
A balszerencse áradása
Leviatán
Légy jó mindhalálig
Liliomfi
Liza, a rókatündér
Lore
Lotte és a holdkő titka
Lourdes
Ló az erkélyen
Lúdas Matyi
Lúdas Matyi
Macskafogó
Madarak
Magyar nők a Gulágon
Magyar retró
Magyar retró 2.
Magyarok
Maja, a méhecske
Malom és kereszt
Mancs
Mansfeld
Maraton életre halálra
Marie története
Marnie
Mazsola és Tádé

0
12
6
6
18
16
0
16
12
0
16
0
0
0
0
12
0
12
16
0
12
12
12
0
0
16
12
12
12
0
0
12
0

MaNDA
Mozinet
InterCom
InterCom
Mozinet
Katapult Film
MaNDA
A Company
MaNDA
MaNDA
Big Bang Media
MTVA
MaNDA
dr. Muhi András
MaNDA
MPLC
MaNDA
Anjou Lafayette
MPLC
MTVA
MaNDA
Mozinet
Cirko Film
MTVA
MTVA
MPLC
Anjou Lafayette
JIL
Fórum
MaNDA
MTVA
Mozinet
MTVA

M
T
F
F
T
M
K
M
K
K
M
M
M
R
K
D
F
D
T
F
M
M
T
F
F
M
D
M
T
M
F
T
F

2012
1986
2014
2009
1963
1981
1974
2009
1982
1981
1968
2013
2011
1982
1981
2012
2012
1972
1980
1983
2001
2013

Május után
Már megint a 7.B!
Második esély
Mátyás, Mátyás
McLintock!
Megáll az idő
Mekk Elek
Menedék
Mentsük meg Bundert Boglárkától!
Mephisto
Mézga család
Mi vagyunk a legjobbak!
Micimackó
Mikkamakka, gyere haza!
Minden egér szereti a sajtot
Mindenki a mennybe megy
Mindenki szereti a bálnákat
Mirr-murr, a kandúr
Misi Mókus kalandjai
Monty Python: Az élet értelme
Moszkva tér
Mr. Morgan utolsó szerelme
Mr. Peabody és Sherman
kalandjai
Nagy szemek
Napló apámnak, anyámnak
Napló gyermekeimnek
Naplófilm. 12 voltam 56-ban
Napos oldal
Nekem Budapest
Nem félünk a farkastól?
Nicolas az iskolában
No
Nővér
Nyakunkon az élet
Nyugaton a helyzet változatlan
Oh Boy
Oidipusz király
Overnight
Öveket becsatolni
Őrült szerelem
Pacsirta
Paddington
Papa szolgálati útra ment
Papírsárkányok
Papírvárosok
ParaNorman
Parkoló
Pánik
Philomena
Pinokkió
Play, Gyerekjáték?
Polisse
Pom Pom meséi
Populaire kisasszony
Postás Pat - A mozifilm
Pócspetri
Precious - A boldogság ára
Prince Avalanche - Texas
hercege
Psyché 2 részes
Psycho
Rango

16
0
16
0
12
0
0
16
0
0
0
12
0
0
0
16
0
0
0
16
0
12

Vertigo Média
MTVA
Cirko Film
dr. Muhi András
Cinetel
MaNDA
MTVA
Anjou Lafayette
MTVA
MaNDA
MTVA
Vertigo Média
Fórum
MTVA
MTVA
Mozinet
MPLC
MTVA
MTVA
MPLC
MaNDA
Vertigo Média

M
M
M
R
M
Ü
F
T
M
M
F
T
F
F
F
M
F
K
K
M
M
M

1987
2014
2014
2004
2014
1960
1954
2014
2012
2011
2009
2012
1949
1979
1986
1963
1992
2010
2014
1978
2014
2011
2014
2006
1976
2014
1964
1971

0

MTVA

F

12
16

Cirko Film
Cirko Film

T
T

12

MPLC

M

16
0
12
16
16
0
12
6
0
0
0
16
0
12
6
0
0
12
6
12
18
16
16
0

Cirko Film
MaNDA
MaNDA
A Company
Mozinet
Anjou Lafayette
Mozinet
Anjou Lafayette
MaNDA
MaNDA
MaNDA
MPLC
MaNDA
Bologna
Bologna
MaNDA
Cinetel
Anjou Lafayette
A Company
MNF
MPLC
Cirko Film
MPLC
MTVA

M
K
K
M
T
F
M
M
K
F
F
M
Ü
D
D
M
F
M
F
Ü
M
T
M
F

2014
2014
1990
1982
2006
2012
2013
2008
2009
2012
2012
1994
1930
2012
1967
2007
2014
2014
1965
2014
1985
2007
2015
2012
2014
2008
2013
2013
2011
2011
1980
2012
2014
1982
2009
2013
1980
1960
2011

6

InterCom

F

12
12
0
0
16
16
12
0
12
12
12
12
16
16
12
16
16
12
6
12
16
12
12
16
12
12
0
16
18
0
12
0
0
16

Fórum
MaNDA
MaNDA
56-os intézet
Fórum
Cirko Film
Anjou Lafayette
ADS
Cinefil Co
Mozinet
MPLC
MPLC
Cirko Film
Etalon
Katapult Film
Vertigo Média
Cirko Film
MaNDA
A Company
Cinetel
MPLC
Intercom
MPLC
A Company
dr. Muhi András
Mozinet
Cinetel
Anjou Lafayette
Mozinet
MTVA
Anjou Lafayette
Vertigo Média
MaNDA
Corner Film

M
Ü
Ü
Ü
T
M
M
F
M
T
M
M
T
M
M
M
M
K
F
Ü
T
T
F
M
M
M
F
T
T
F
M
F
Ü
T

16

Cirko Film

M

0
18
0

MaNDA
MPLC
MPLC

M
M
F

TELJES FILMLISTA
Év

Film

Korhatár

Jogtulajdonos

Program

2004
1988
1985
2013
2003
2013
2005
2014
2014
2014
2003
2013
2013
1945
1953

Ray
Recsk 1950-53
Redl ezredes
Regina
Rengeteg
Renoir
Résfilm
Rió 2.
Rió 2. 3D
Rio, szeretlek!
Rocksuli
Rozsdalovag
Róma körül
Róma, nyílt város
Római vakáció
Sam
Kismadár nagy kalandja
Samba
Saul fia
Schindler listája
Scott Pilgrim a világ ellen
Sebaj Tóbiás
Senkiföldje
Severn, gyermekeink
hangja
Shaun, a bárány - A film
Sherlock Holmes nevében
Sils Maria felhői
Sírós család
Soha, sehol, senkinek
Sose halunk meg
Spanyol affér
Srác a biciklivel
Sráckor
St. Vincent
Submarine
Super 8
Sushiálmok
Süni és barátai
Süsü, a sárkány kalandjai
Swing
Szabadesés
Szabadság, szerelem
Szaffi
Szakadt függöny
Szamárköhögés
Szegénylegények
Szent Péter esernyője
Szenvedélyes versengés
Szerelem
Szerelem Máltán
Szerelemsziget
Szerelmesfilm
Szeressétek Ódor Emilíát
Szesztolvajok
Szédülés
Szél támad
Szép remények
Szindbád
Szirmok, virágok, koszorúk
Sztracsatella
Született július 4-én
T.S. Spivet különös utazása

16
0
0
12
16
12
0
0
0
16
12
6
12
12
12

MPLC
MaNDA
MaNDA
Katapult Film
dr. Muhi András
Mozinet
dr. Muhi András
InterCom
InterCom
Vertigo Média
MPLC
Cinetel
Cirko Film
Etalon
MPLC

M
Ü
M
D
T
M
R
F
F
M
M
F
D
M
M

2014
2014
2015
1993
2010
1983
1993
2010
2015
2012
2014
2010
1988
1992
2014
2011
2013
2014
2010
2011
2011
1995
1977
2014
2014
2006
1984
1966
1987
1965
1958
2011
1971
2014
2014
1970
1986
2012
1958
2013
2012
1971
1984
1995
1989
2013

6

Big Bang Media

F

12
12
16
12
0
0

Vertigo Média
Mozinet
MPLC
MPLC
MTVA
MaNDA

T
SME
Ü
M
F
M

12

Anjou Lafayette

D

6
12
16
0
0
12
16
12
12
12
12
12
0
0
0
12
16
12
0
16
0
0
0
12
0
16
16
12
0
16
16
12
12
0
0
0
16
6

Fórum
Bernáth Zsolt
Cirko Film
dr. Muhi András
MaNDA
MaNDA
Cirko Film
Mozinet
MPLC
Fórum
Cirko Film
MPLC
Mozinet
MTVA
MTVA
A Company
Vertigo Média
InterCom
MaNDA
MPLC
MaNDA
MaNDA
MaNDA
Anjou Lafayette
MaNDA
Cirko Film
Mozinet
MaNDA
MaNDA
Vertigo Média
MPLC
Cirko Film
Big Bang Media
MaNDA
MaNDA
MaNDA
MPLC
MTVA

F
F
M
R
Ü
M
M
T
T
T
T
M
D
F
F
M
M
Ü
F
M
Ü
M
K
T
M
M
M
M
M
T
M
M
M
Ü
Ü
M
M
F

Év

49
Korhatár

Jogtulajdonos

Program

2013 Tajtékos napok
1948 Talpalatnyi föld
1956 Tanár úr kérem…

12
0
0

MTVA
MaNDA
MaNDA

M
M
K

2013

16

Mozinet

M

12
12
16
16
12
16
12
16
0
12
0

Intercom
MPLC
Mozinet
MPLC
Vertigo Média
Cinetel
Mozinet
Vertigo Média
MaNDA
MPLC
MaNDA

M
M
M
M
M
M
M
T
M
M
Ü

0

MPLC

M

6
6
0
0
6
0

InterCom
InterCom
MTVA
dr. Muhi András
MTVA
MaNDA

F
F
F
M
D
K

16

Vertigo Média

SME

12
0
16
0

MPLC
MTVA
Intercom
MaNDA

M
F
M
T

16

Cirko Film

SME

0
12
12
6
6
12
16

MaNDA
MPLC
Cirko Film
Intercom
Intercom
Anjou Lafayette
Cirko Film

M
M
T
F
F
D
T

16

Mozinet

T

0
0
6

Mozinet
MaNDA
Fórum

D
F
F

12

Mozinet

M

12
0
16
0

Cinefil Co
ADS
Anjou Lafayette
MaNDA

D
D
M
F

12

Cirko Film

M

16
0

Intercom
Cirko Film

M
D

2015
1985
2013
1972
2014
2014
2014
2014
1967
1969
1988

Film

Tango Libre - Szabad a
tánc
Távol a világ zajától
Távol Afrikától
Templom a dombon
Téboly
Téli álom
Térkép a csillagokhoz
Tiltott táncok
Timbuktu
Tízezer nap
Topáz
Törvénysértés nélkül

1998 Truman Show
2013
2013
1981
2007
2013
1970

Turbó
Turbó 3D
Tündér Lala
Türelem
Utam az iskolába
Utazás a koponyám körül

2013 Utóélet
2007
1985
2014
1947
2014
1993
2007
2014
2015
2015
2008
2014
2014
2014
1989
2013
2014
2013
2013
2010
1981
2013
2014
2009

Út a vadonba
Vackor az első bében
Vadon
Valahol Európában
Van valami furcsa és
megmagyarázhatatlan
Vasisten gyermekei
Vágy és vezeklés
Válólevél
Végre otthon!
Végre otthon! 3D
Vigyázat, ehető!
Viharsarok
Viktória - A zürichi
expressz
Világevők
Vili, a veréb
Villám és a varázsló
Viva la libertà - Éljen a
szabadság!
Vivian Maier nyomában
Volt egyszer egy erdő
Vörös kesztyűk
Vuk
Walesa - A remény
embere
Whiplash
Zongoramánia

F – Fedezd fel a mozit
D – Dokumentumfilmek
K – Kötelezők mozivásznon
T – Tabu
M – Mozizoom
Ü – Ünnepeink
R – Rövidfilmek
SME – SULI-MOZI EXTRA

62
50

TARTALOMJEGYZÉK
TARTALOMJEGYZÉK

SULI-MOZI EXTRA

Kiemelt filmalkotások, közönségtalálkozók
4. oldal

FEDEZD FEL A MOZIT!

Animációs-,
Animációs-,családi-,
családi-,ifjúsági-,
ifjúsági-,báb-,
báb-,kaland-,
kaland-,
és
ésrajzfilmek
rajzfilmekgyerekeknek
gyerekeknek
5–10.
5–14.oldal
oldal

DOKUMENTUMFILMEK

Természetfilm, társadalmi-, életrajzi-,
dokumentum filmek
15–17. oldal
11–14.

KÖTELEZOK
MOZIVÁSZNON

Kötelező és
olvasmányok
ajánlott olvasmányok
mozivásznon
mozivásznon
15–18.
18–21.oldal
oldal

TABU

MOZIZOOM

ÜNNEPEINK

TELJES FILMLISTA

Elhallgatott témák
19–30.
22–30.oldal
oldal
Európai, magyar-,
Klasszikus-,
kortárs-, nemzetközi,
magyar-, külföldi
klasszikus-,
filmek
és kortárs filmek
31–52. oldal
31–40.
Ünnepekhez, eseményekhez, évfordulókhoz
53–57. oldal
41–45.

58–31. oldal
46–49.

A Suli-Mozi program filmlistája folyamatosan bővül, mely a http://www.sulimozi.hu/filmlista oldalon tekinthető
meg. Lehetőség van a katalógusban nem szereplő filmek vetítésére is, amennyiben azok beszerezhetőek.
Amennyiben szeretne feliratkozni Suli-Mozi Hírlevelünkre, kérjük, küldjön e-mailt a suli@bpfilm.hu címünkre.
A korhatár-besorolás jelei:
(0) Korhatár nélkül megtekinthető, (6) Hat éven aluliak számára nem ajánlott, (12) Tizenkét éven aluliak számára nem
ajánlott, (16) Tizenhat éven aluliak számára nem ajánlott, (18) Tizennyolc éven aluliak számára nem ajánlott.
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PARTNEREINK
PARTNEREINK

EMBERI ERŐFORRÁSOK
MINISZTÉRIUMA

BUDAVÁRI
ÖNKORMÁNYZAT

HUNGARIA
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BERNÁTH ZSOLT
BOLOGNA BT

DR. MUHI ANDRÁS
FILMNET PRODUCTION
JIL KFT.

KINO CAFE

1137 Budapest, Szent István krt. 16.
kinocafemozi.hu

1016 Budapest, Krisztina körút 87-89.
tabanartmozi.hu

1082 Budapest, Corvin köz 1.
corvinmozi.hu

1053 Budapest, Kossuth Lajos utca 18.
puskinmozi.hu

1054 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 36-38.
toldimozi.hu

1066 Budapest, Teréz körút 30.
muveszmozi.hu
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