
Filmvetítések a Kertmoziban 

2019-ben a vetítések hétfőn, kedden és csütörtökön vannak. A vetítések kezdési időpontja 21.00 
óra. Jegyár egységesen: 1000.- Ft/fő. 

Műsor 2019. július 1-25-ig: 

07.01. Hétfő 
Vigyázz, kész, Morc! 
Angol-mexikói családi animációs  film, 2018. 

Lufi birodalom, rendőrsárkányok és bolondos varázslók színesítették be Terry nagymamájának 
hóbortos meséit. Vajon mi történne, ha kiderülne ez nem csak mese, és a bolondos varázslók a 
valóságban nem is annyira bolondosak? 
  

07.02. Kedd 
Vad Balaton 
színes, magyar természetfilm, 65 perc, 2018. 

Mosonyi Szabolcs rendező és Bagladi Erika forgatókönyvíró-producer legújabb természetfilmje a 
Balaton varázslatos világát mutatja be látványos vízi és légi felvételekkel, rejtett vadkamerás 
felvételekkel. A filmet közel 3 évig forgatták.  

  

07.04. Csütörtök  
Szoba gyerekkel kiadó 
francia vígjáték, 105 perc, 2018. 

Antoine megrögzött agglegény, akit imádnak a nők. Egy gyönyörű párizsi lakásban él Thomasszal, a 
szobatársával, akivel a hasonló érdeklődési körüknek köszönhetően megvan a közös hobbijuk: 
minden este csajozás, bulizás hajnalig. Mikor Thomas úgy dönt, Amerikába költözik, keres maga 
helyett egy lakótársat a gyönyörű Jeanne személyében. Antoine úgy érzi, ennél jobb dolog nem is 
történhetett volna vele, egy fiatal, intelligens, álomszép nő költözik be a lakásba – azonban hamar 
kiderül, nem egyedül. Jeanne hozza magával két pimasz gyerekét is, viszont most már nincs visszaút, 
mind a négyen kénytelenek alkalmazkodni ehhez a mindenki számára új élethelyzethez.    

 

07.08. Hétfő 
A karácsony mentőakció 
francia családi vígjáték, 100 perc, 2017. 

Amikor az összes manó megbetegszik, a Mikulásra hárul a feladat, hogy a békés karácsonyi ünnepek 
érdekében gyógyírt keresve körbeutazza a Földet. Egy szerencsétlen landolást követően Párizsban 
találja magát, ahol nem egészen úgy működnek a dolgok, mint otthon, Lappföldön. Szerencséjére egy 
kedves család a segítségére siet, így talán még nincs veszve az idei karácsony.  



07.09. Kedd 
Vissza a gyökerekhez 
francia vígjáték, 107 perc, 2018. 

A sikeres építész, Valentin D azt állítja magáról, hogy árva, mert szégyelli, hogy családja 
fémhulladékok adás-vételből él Észak-Franciaországban. Hamarosan azonban felbukkannak a 
rokonok, és minden a feje tetejére áll.  

07.11. Csütörtök 
Interjú Istennel 
amerikai dráma, misztikus film, 97 perc, 2018. 

Paul Asher afganisztáni tudósításai karrierjének legkelendőbb munkái. Miután hazatér a Közel-
Keletről, a fiatal újságíró nehezen dolgozza fel a háborúban látott borzalmakat és mikor házassága is 
válságba kerül, teljesen elveszettnek érzi magát. Egy napon aztán különös interjúalannyal hozza össze 
az élet, egy férfival, aki azt állítja magáról, hogy Ő Isten. Paul kezdetben szkeptikusan fogadja a 
titokzatos idegen szavait, ám minél többet beszélgetnek, annál inkább az az érzése, hogy talán a férfi 
tényleg igazat mond.  
Vajon mit kérdezhet egy kíváncsi újságíró a Teremtőtől? És Te mit kérdeznél Tőle?  

07.15. Hétfő 
Pelyhes 
izlandi-belga animációs  családi kalandfilm, 83 perc, 2018. 

Közeleg a hideg tél, ilyenkor a legtöbb madár délnek indul, hogy egy melegebb vidéken vészelje át a 
zord évszakot. Így tesz a kis Pelyhes családja is, ám Ő még túl pici a repüléshez, és egy véletlen 
folytán lemarad az indulásról. Mikor megérkezik a fagy, a kismadárnak minden bátorságára szüksége 
lesz, hogy megküzdjön a barátságtalan időjárással és megtalálja a családját.  

07.16. Kedd 
Kincsem 
magyar romantikus kalandfilm, 121 perc, 2017. 

Blaskovich Ernő mindenét elvesztette a szabadságharc után. Céltalan, kicsapongó életet él, amikor 
egy nap megjelenik élete nagy lehetősége, Kincsem, a csodaló, akivel sikert sikerre halmoz az európai 
lóversenypályákon. Ezzel a sors tálcán kínálja neki az elégtételt, hogy nemes küzdelemben győzze le 
ősi ellenségét, von Oettingen bárót. Egyre durvuló rivalizálásukat azonban bonyolítja, hogy Ernő 
menthetetlenül beleszeret Klara von Oettingenbe, apja gyilkosának lányába.  

07.18. Csütörtök 
Zöld könyv – Útmutató az élethez 
amerikai dráma, 130 perc, 2018. 

Tony Lip, az egyszerű, ugyanakkor jó lelkű fickó egy napon egy afroamerikai zongorista, Don Shirley 
sofőrje lesz, aki Amerika déli államaiba indul turnézni, oda, ahol a helyiek nem látják szívesen azokat, 
akiknek más a bőrszíne. Don kifinomult stílusa szöges ellentéte az egykori kidobó ember nyers 
modorának, ám az út során rájönnek, hogy nem is annyira különbözőek.  



07.22. Hétfő 
Kókusz Kokó, a kis sárkány – Irány a dzsungel! 
német animációs kalandfilm, vígjáték, 2018. 

Készüljetek fel a valaha volt legtüzesebb vakációra!  
Kókusz Kokó családjával és legjobb barátjával, Oszkárral indul életük legnagyobb kalandjára, 
egyenesen a dzsungel mélyére. A nyaralás nem indul jól, mert útjukat állja néhány jól megtermett 
goromba vízi sárkány, így hajójuknak új útvonalat kell keresni.  

  

07.23. Kedd 
Szavak nélkül 
francia vígjáték, dráma, 100 perc, 2018. 

Alain sikeres üzletember, ennek köszönhetően élete kész rohanás, munkája minden idejét kitölti és 
szinte egy perce sem marad magára illetve családjára. Egy napon aztán minden megváltozik mikor 
egy szélütés következtében sérül a beszédközpontja. A kórházi kezelés során megismerkedik Jeanne-
nal, egy fiatal terapeutával, aki a beszéd mellett igyekszik a férfit megtanítani egy másik nagyon 
fontos dologra is: a türelemre.   

07.25. Csütörtök 
Szabadúszók 
francia vígjáték, 122 perc, 2018. 

Bertrand a negyvenes éveihez közeledve úgy érzi, nem találja helyét a világban. Már közel két éve 
nem talál munkát, gyerekei pedig a világ legnagyobb lúzerének tartják és hát nem is nagyon tudna 
velük vitatkozni ezen. Bár felesége végtelenül türelmes vele, a férfi úgy érzi, teljesen kicsúszott a lába 
alól a talaj. Egy nap megpillant egy hirdetést, amelyben amatőr szinkronúszó csapatba keresnek 
tehetséges jelölteket. Úgy dönt, belevág, és ez a döntés örökre megváltoztatja az életét.  

 

 



07.29. Hétfő 
Fantasztikus utazás Óz birodalmába 
orosz családi animációs film, szinkronizált, 90 perc, 2017. 

A ravasz és galád Urfin legfőbb vágya, hogy átvegye a hatalmat a meseszép Varázs Földe felett. Az 
általa készített fa bábuk segítségével sikerül is elfoglalnia a békés Smaragdvárost, ám egy valakivel 
nem számol: 
Dorothyval, aki éppen hazafelé igyekszik Kansasbe.  

  

07.30. Kedd 
25 km/h – Féktelen száguldás 
német vígjáték, feliratos, 116 perc, 2018.  

Közel harminc év szünet után találkozik egymással édesapjuk temetésén Christian és bátyja, Georg. A 
találkozás felszínre hozza a régi sérelmeket és a testvéreknek a békés megemlékezés helyett sikerül 
hatalmas nagy balhét rendezni. Miután ökölharcban sikerül valamelyest enyhíteni a köztük lévő 
ellentétet, a két férfi úgy dönt, megvalósítják gyerekkori álmukat, és átszelik az országot két apró kis 
mopeden. Nem is sejtik, hogy ez lesz életük legnagyobb kalandja.  

 

08.01. Csütörtök  
Életem értelmei 
belga-francia dráma, feliratos, 98 perc, 2018. 

Olivier mindent megtesz, hogy mintaapa és mintaférj legyen, emellett pedig igyekszik munkájában is 
a maximumot nyújtani. Ennek ellenére felesége, Laura egy napon minden előzmény nélkül elhagyja 
családját. A férfi egyedül marad két gyermekükkel és igyekszik átvészelni ezt az átmeneti állapotot, 
ám hamarosan rá kell jönnie, hogy felesége soha nem jön haza. 

 

08.05. Hétfő 
Kardfog kapitány és a Lama Rama kincse 
norvég családi kalandfilm, szinkronizált, 75 perc, 2014. 

Pinki, a bátor kisfiú elindul Kardfog kapitány oldalán, hogy felkutassa Lama Rama elveszett kincsét, és 
ráleljen édesapjára. 

 

08.06. Kedd 
Isten hozott Németországban! 
német vígjáték, feliratos, 116 perc, 2016. 

Angelika nemrég vonult nyugdíjba, de ahelyett, hogy élvezné a gondtalan mindennapokat, különös 
ötlete támad. Úgy dönt - férje kérésének ellenére - hogy befogad a családba egy menekültet. Miután 
Diallo, a fiatal nigériai férfi beköltözik a Hartmann családhoz, a nyugodt hétköznapoknak vége. Na 



nem azért, mert egy bajkeverő, ő csupán igyekszik megismerni az új kulturális közeget, amibe 
belecsöppent, a probléma sokkal inkább a befogadó oldallal van. A férj és a gyerekek nem látják 
szívesen az idegent otthonukban, ám hamar rájönnek, hogy nem is különböznek olyan sok 
mindenben, és sokat tanulhatnak egymástól. 

 

08.08. Csütörtök 
Merülés a szerelembe 
német-francia-spanyol-amerikai romantikus film, feliratos, 112 perc, 2017. 

Egy ablaktalan szobában Afrika keleti partjainál James More-t dzsihadista harcosok tartják fogva. 
Több ezer kilométerre Grönlandon Danielle Finders mini tengeralattjáróval készül az óceán fenekére 
merülni. Gondolataikban mindketten az előző év karácsonyára emlékeznek vissza, amikor egy francia 
strandon történő véletlen találkozásuk heves és tartós romantikus kapcsolatot eredményezett. 

08.12. Hétfő 
Pelyhes 
izlandi-belga animációs családi kalandfilm, szinkronizált, 83 perc, 2018. 

Közeleg a hideg tél, ilyenkor a legtöbb madár délnek indul, hogy egy melegebb vidéken vészelje át a 
zord évszakot. Így tesz a kis Pelyhes családja is, ám ő még túl pici a repüléshez, és egy véletlen folytán 
lemarad az indulásról. Mikor megérkezik a fagy, a kismadárnak minden bátorságára szüksége lesz, 
hogy megküzdjön a barátságtalan időjárással és megtalálja a családját.  

 

08.13. Kedd 

Zöld könyv – Útmutató az élethez 
amerikai dráma, szinkronizált, 130 perc, 2018. 

Tony Lip, az egyszerű, ugyanakkor jó lelkű fickó egy napon egy afroamerikai zongorista, Don Shirley 
sofőrje lesz, aki Amerika déli államaiba indul turnézni, oda, ahol a helyiek nem látják szívesen azokat, 
akiknek más a bőrszíne. Don kifinomult stílusa szöges ellentéte az egykori kidobó ember nyers 
modorának, ám az út során rájönnek, hogy nem is annyira különbözőek.  

 

08.15. Csütörtök 
Kincsem 
magyar romantikus kalandfilm, 121 perc, 2017. 

Blaskovich Ernő mindenét elvesztette a szabadságharc után. Céltalan, kicsapongó életet él, amikor 
egy nap megjelenik élete nagy lehetősége, Kincsem, a csodaló, akivel sikert sikerre halmoz az európai 
lóversenypályákon. Ezzel a sors tálcán kínálja neki az elégtételt, hogy nemes küzdelemben győzze le 
ősi ellenségét, von Oettingen bárót. Egyre durvuló rivalizálásukat azonban bonyolítja, hogy Ernő 
menthetetlenül beleszeret Klara von Oettingenbe, apja gyilkosának lányába.  

 


