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Szőts István nyomában
A Magyar Művészeti Akadémia tagjai szavazás  
alapján összeállították a huszadik század számukra 
legemlékezetesebb magyar 'lmjeinek listáját, 
amelyben olyan, mára klasszikussá vált alkotások 
találhatók, mint pl.: az Emberek a havason, A tanú, 
Körhinta, Hannibál tanár úr, Tízezer nap, Szerelem, 
Feldobott kő, Régi idők focija, Mephisto, Szindbád, A 
kis Valentino, Megáll az idő, Psyché, Woyczek, Az én 
XX. századom, Recsk, Sátántangó. 

A válogatásba bekerült 53 alkotást 8 téma köré  
csoportosították. Az Uránia Nemzeti Filmszín-
házban 2012. november 5-én indult tematikus 
'lmklub sorozat első blokkja Szőts Istvánt, a  
magyar 'lmművészet klasszikusát idézi születésének 100. és az Emberek a 
havason című 'lmje velencei sikerének 70. évfordulója alkalmából. Az összeál-
lítás Szőts István nyomában címmel azoknak az alkotóknak a 'lmjeiből áll, 
akik felvállalják Szőts szellemi örökségét.  

Az Art Mozi Egyesületben fontosnak tartjuk, hogy a Magyar Művészeti Aka-
démia 53 kiválasztott 'lmjét a 'lmszeretők még szélesebb köre megismer-
je, 'lmklub beszélgetések keretében feldolgozza, különös tekintettel az új  
generáció tagjaira. Ennek érdekében mostani kezdeményezésünkkel az 
MMA 'lmklub első blokkját országos vetítés-sorozat keretében mutatjuk be 
a közönségnek. A 'lmklub vetítések egyúttal arra is lehetőséget adnak, hogy 
a 'lmbarátok jobban megismerjék a programsorozatban résztvevő mozikat, 
amelyek az Art Mozi Egyesület tagjaként közösen munkálkodnak azon, hogy 
a magyar 'lmek, művész'lmek mindig elérhető közelségben legyenek az  
intellektuális közönség számára.

A magyar 'lmek mellé a külföldi művész'lmek közül jelenleg utolérhető, 
témájában, hangulatában, vagy más szempontból rokonítható, vagy ép-
pen az ellenpontját jelentő alkotások is bekerültek a kínálatba, az art mozis  
kollégáink ezekből állították össze saját műsorukat, esetenként tovább szine-
sítve a programot jól kiválasztott beszélgetőpartnerekkel, meghívott alkotók-
kal, 'lmes szakemberekkel.

Kívánjuk, hogy nyújtsanak ezek a 'lmek a vetítések mostani látogatóinak  
is hasonlóan meghatározó 'lmélményt, mint tették az előttük járó  
generációknak! 

    Art Mozi Egyesület
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Ének a búzamezőkről
fekete-fehér, magyar #lmdráma, 88 perc, 1947  

rendező: Szőts István 
forgatókönyvíró: Móra Ferenc nyomán Szőts István 
zeneszerző: Polgár Tibor 
operatőr: Makay Árpád, Hegyi Barnabás 
vágó: Morell Mihály 
főszereplők: Görbe János, Szellay Alice, Bihari József, Simon Marcsa, Bánhidi 
László

A háború a falvak életét is feldúlta. A fér#ak távollétében a földeken az asszo-
nyok és az öregek végeztek minden munkát. Az orosz hadifogságból hazatért 
Ferenc a szomszéd tanyán találja meg a kis#át, akit édesanyja halála óta a fér# 
földije és katonatársa, Rókus családja nevelt. Most tőle tudják meg a szomorú 
hírt: együtt szöktek meg a fogságból, de Rókus útközben meghalt. Ferenc és 
Rókus özvegye, Etel lassan, szemérmes tartózkodással összemelegednek. 
Boldogságuk azonban nem lehet tartós, mert a fér# szörnyű titkot őriz a szívé-
ben. A #lmet 1948-ban betiltották.
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Ház a sziklák alatt 
fekete-fehér, magyar #lmdráma, 93 perc, 1958 (12)

rendező: Makk Károly
forgatókönyv: Tatay Sándor
zeneszerző: Sárközy István
operatőr: Illés György
díszlettervező: Duba László
jelmeztervező: Weingruber Éva
vágó: Boronkay Sándor
szereplők: Görbe János, Psota Irén, Bara Margit, Bihari József, Orbán Viola, Deák 
Sándor, Bárdy György, Szirtes Ádám

A megözvegyült Ferencet – hazatérve a hadifogságból – sógornője, a púpos Teri 
áldozatkészen ápolja. A boldogtalan nő szereti Ferencet és próbálja elválasztani 
őt a külvilágtól. Hisz benne hogy meg tudja tartani a fér#t magának. Ferenc 
hálás neki a törődéséért, de elhatározza, hogy elveszi a szép és #atal Zsuzsát. 
A szenvedélytől és féltékenységtől hajtott Teri elhatározza, hogy bukását fogja 
okozni a #atal házasságnak. Az őrlődés gyilkossághoz vezet.

ã75"oci{ct"ÝnoÑ"xƒnqicvƒu

fotó: Oláh János/MFFA



5

Tízezer nap
fekete-fehér, magyar #lmdráma, 103 perc, 1967 (12)

rendező: Kósa Ferenc
forgatókönyvíró: Gyöngyössy Imre, Csoóri Sándor, Kósa Ferenc
operatőr: Sára Sándor
vágó: Szécsényi Ferencné
zeneszerző: Szöllősy András
szereplők: Kozák András, Molnár Tibor, Görbe János, Bürös Gyöngyi, Koltai 
János, Rajz János

A #lm a Széles család történetén keresztül ábrázolja a magyar parasztság sorsát. 
Megelevenedik a múlt: a kiszolgáltatottság, megalázottság, kemény küzdelem 
a betevő falatért, nélkülözéssel, csapásokkal teli házasság. A felszabadulást 
követő időszakból az i>ú Széles történetén keresztül felidézi a beilleszkedést 
az új körülményekbe, az ötvenes évek politikai hibáinak következményeit, 
a forradalmi idők okozta válságot. Az egész krónikán át végighúzódik az a 
mély barátság, amely Szélest Bánó Fülöphöz, a hajdani szegényparasztból lett 
pártfunkcionáriushoz fűzi. Ha nézeteltérések vannak is közöttük, barátságu-
kat megpecsételi sorsközösségük. A felnövekvő új nemzedék állásfoglalása, a 
múlt hibáinak, a szülők szemléleti fogyatékosságainak helyes értékelésére való 
törekvés Széles i>úvá serdült #ának gondolkodásmódjában jut kifejezésre.

ã75"oci{ct"ÝnoÑ"xƒnqicvƒu

fotó: Réger Endre/MFFA
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Sodrásban
fekete-fehér, magyar #lmdráma, 90 perc, 1963

rendező: Gaál István
forgatókönyvíró: Gaál István, Gyöngyössy Imre, Karall Luca
operatőr: Sára Sándor
vágó: Gaál István
zeneszerző: Szőllősy András
szereplők: Csikós Sándor, Kozák András, Moór Marianna, Drahota Andrea, 
Harkányi János, Fogarassy Mária, Kormos Lajos

Egy Tisza-parti faluban együtt tölti nyári szünidejét hat #ú és két lány. Az össze-
szokott társaság fürödni megy. Vidáman töltik a napot, sütkéreznek a parti 
homokon, lubickolnak, virtuskodnak a hűs hullámokban és eközben éri őket 
életük első tragédiája: egyik társuk a vízbe fullad. Ettől kezdve a társaság eddig 
jellegtelen tagjai egyenként egyéniséggé formálódnak. Mindegyikük számve-
tést készít: megvizsgálja a környező világgal, a halott baráttal és a többiekkel 
való kapcsolatát, mindegyikükben felmerül az egymás iránti felelősség prob-
lémája.

ã75"oci{ct"ÝnoÑ"xƒnqicvƒu

fotó: Rajnógel Imre/MFFA
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Árvácska
színes, magyar játék#lm, 83 perc, 1976

rendező: Ranódy László
forgatókönyvíró: Móricz Zsigmond nyomán Elek Judit, Ranódy László
operatőr: Sára Sándor
vágó: Morell Mihály
szereplők: Czinkóczi Zsuzsa, Nagy Anna, Horváth Sándor, Moór Marianna, 
Szirtes Ádám, Schütz Ila, Bihari József 

Móricz Zsigmond kisregényének megrendítően szép feldolgozása Ranódy 
Lászlótól, aki Szőts István barátja és korai terveinek áldozatkész támogatója 
volt. 
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 megpróbáltatásainak színhelyét.

ã75"oci{ct"ÝnoÑ"xƒnqicvƒu

fotó: Réger Endre/MFFA
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80 huszár
színes, magyar #lmdráma, 124 perc, 1978 (12)

rendező: Sára Sándor
forgatókönyvíró: Csoóri Sándor, Sára Sándor
operatőr: Sára Sándor
vágó: Morell Mihály
zeneszerző: Szöllősy András
szereplők: 
Dózsa László, Tordy Géza, Madaras József , Cserhalmi György, Juhász Jácint, 
Oszter Sándor, Polgár Géza, Lőte Attila, Mécs Károly

1848. Európa forrong. A Lengyelországban állomásozó, osztrák kötelékhez  
tartozó magyar huszárok egy csoportja a szabadságharc kitörésének hírére – a 
veszélyekkel mit sem törődve – megpróbál hazajutni a kárpátokon át, hogy a 
magyar szabadságért harcoljon.  A szökevények útja ezer veszéllyel teli, harcot 
kell vívniuk a természettel, az út nehézségeivel, az őket üldöző osztrák katonák-
kal és saját felőrlődő idegeikkel.

fotó: B. Müller Magda/MFFA
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A leghosszabb (lm - Portré(lm Szőts Istvánról
fekete-fehér/színes magyar dokumentum#lm, 73 perc, 2012

rendező: Péter@y András
operatőr: Kurucz Sándor

Szőts István a magyar #lmtörté-
net meghatározó alakja. Az erdélyi 
származású rendezőt alig harminc 
évesen ismerte meg a világ, amikor 
az Emberek a havason című játék-
#lmjével elnyerte a Velencei Film-
fesztivál művészeti fődíját 1942-ben. 
Péter@y András #lmrendező a nyolcvanas évek második felében több éven át 
készített Szőts Istvánnal életútinterjút. Az ebből készült, A leghosszabb #lm 
című egészestés dokumentum#lmjét Szőts István születésének 100. évforduló-
ja alkalmából mutatták be. 

Emberek a havason
fekete-fehér, magyar #lmdráma, 89 perc, 1942

rendező: Szőts István
forgatókönyvíró: Nyírő József 
nyomán Szőts István
operatőr: Fekete Ferenc
vágó: Kerényi Zoltán
szereplők: Görbe János, Szellay 
Alice, Ferenczi Péterke, Bihari József , 
Makláry János

Erdélyi havasok. Felhők, fenyők, kis ház. Itt él Csutak Gergely székely favágó 
a feleségével, Annával és Gergővel, a kis#ukkal. A táj szépsége, a természet  
közelsége mégsem hoz töretlen boldogságot. A szép #atalasszonyra szemet 
vet a munkaadó, míg férje távol van. Anna elmenekül, de a szakadékba zuhan.  
Gergely halálos bosszút áll. Bebörtönzik, de amikor lehull a hó és jön a kará-
csony, megszökik, hogy ajándékot adhasson a kis#ának, a kicsi Gergőnek.
A #lm 1942-ben Velencében művészeti díjat nyert.
2000-ben a magyar #lmkritikusok titkos szavazással az évszázad 12 legjobb 
magyar #lmje közé választották.



10

C"rtqitco"m¯nh…nfk"Ýnolgk

Michelangelo Frammartino: Az élet négyszer 
(Le quattro volte)  
színes, feliratos, olasz-német-svájci #lmdráma, 88 perc, 
2010 (12)

Ursula Meier: Nővér 
(L’enfant d’en haut)   
színes, feliratos, francia-svájci #lmdráma, 100 perc,  
2012 (12)

Pedro Almodóvar: A bőr, amelyben élek
(La piel que habito)
színes, feliratos, spanyol #lmdráma, 120 perc, 2011 (16)

Iciár Bollain: Ismeretlen Föld
(También la lluvia)   
színes, feliratos, spanyol-francia-mexikói #lmdráma, 103 
perc, 2010 (12)

Marius Holst: Ördögsziget
(Kongen av Bastoy)  
színes, feliratos, norvég-francia-svéd-lengyel #lmdráma, 
120 perc, 2010 (16)

Ursula Antoniak: Semmit magamról 
(Nothing Personal)   
színes, feliratos, ír-holland #lmdráma, 85 perc, 2009 (12)

Benh Zeitlin: A messzi dél vadjai 
(Beasts of the Southern Wild) 
színes, feliratos, amerikai #lmdráma, 93 perc, 2012 (12)

Szerelem nélkül soha (Les bien-aimés) 
színes, feliratos, francia-angol-cseh romantikus dráma, 
139 perc, 2011 (16)

Ron Fricke és Mark Magidson: Samsara  
színes, szöveg nélküli, amerikai dokumentum#lm, 
99 perc, 2011 (12)
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Látogatottsági adatai alapján a vidék 
egyik legnépszerűbb art mozija. Tema-
tikus nemzetközi #lmfesztiváljairól  
ismertséget szerzett magának a rövid-
#lm gyártók és forgalmazók között az 
egész világon. Három termünkben min-
den nap legalább két vetítést tartunk, 
elsősorban értékes európai és magyar 
#lmekből. A mozi 2003 óta tagja az 
Europa Cinemas művész mozi hálózat-
nak. A #lmvetítéseken kívül  a mozi egy 
multikulturális központként működik, 
ahol irodalmi, képzőművészeti és zenei 
programok várják elsősorban a #atal 
értelmiségieket és diákokat.

„Szőts István nyomában” (lmklub  
programja a TISZApART Moziban:

DOKUMENTARIZMUS, VIDÉKI KÖRNYEZET
január 23. 16.00 és 18.00 óra  Szőts István: Ének a   búzamezőkről 
január 24. 16.00 és 18.00 óra  Ron Fricke és Mark Magidson: Samsara (12)
ÁRVASÁG
január 30. 16.00 és 18.00 óra  Ranódy László: Árvácska
január 31. 16.00 és 18.00 óra  Benh Zeitlin: A messzi dél vadjai (12)
FIATALOK IDENTITÁSVÁLSÁGA
február 6. 16.00 és 18.00 óra Gaál István:  Sodrásban
február 7. 16.00 és 18.00 óra Ursula Antoniak: Semmit magamról (12)
MEGSZÁLLOTT SZERELEM
február 13. 16.00 és 18.00 óra Makk Károly: Ház a sziklák alatt (12)
február 14. 16.00 és 18.00 óra Szerelem nélkül soha (12)

A sorozatra 120 középiskolás diák ingyenesen pályázhat, a többiek számára 
a kedvezményes belépő 400 Ft.  A beszélgetéseket Jenei Gyula tanár, költő, 
az Eső című folyóirat főszerkesztője vezeti. Az előadások és beszélgetések 
csütörtökönként a 16.00 órás vetítés után kerülnek megtartásra az E teremben.

Bővebb információ és jelentkezés: Dergezné Illés Judit 06-70-610-4401,  
56-424-910, illes.judit@tiszamozi.hu

TISZApART 
Mozi

Névjegy
Cím: 5000 Szolnok Templom út 4.
Tel: +36 56 424 910, Fax:+36 56 420 038
www.tiszamozi.hu 
www.facebook.com/tiszapartmozi

SZOLNOK
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Az átalakított, felújított Apolló- 
házban, több éves kényszerszünet után, 
2004 őszén nyitott meg ismét a város 
legrégebbi mozija, immár két teremmel.
A megújult Apollót a budapesti Cirko 
Film - Másképp Alapítvány üzemelteti, 
mely egy non-pro#t közhasznú alapít-
vány. 

Az Apolló mozi műsorán olyan igényes, 
szerzői #lmek találhatóak, melyek sike-
resen szerepelnek a nagy európai #lm-
fesztiválokon, prominens művész#lm 
rendezők alkotásai, illetve a magyar 
rendezők meghatározó #lmjei. A mozi 
olyan #lmek bemutatását helyezi 
előtérbe, melyek a kisebbségben élés 
és a másság problémáival foglalkoznak. 

Az elmúlt 5 évben, az Apolló moziban 
rendszeresen szerveztünk nemzeti 
#lmnapokat (pl: francia, belga, dán), 
retrospektíveket (pl: Lars von Trier, R. W.  
Fassbinder, Dardenne testvérek, Tarr 
Béla), fesztiválokat, konferenciákat 
(Pszichoanalitikus Filmkonferencia) és 
#lmbemutatókat, #lmklubokat (pl: Dr. 
Stark Filmklub, UNIV Filmklub).

Az Apolló szinte kizárólag 
művész#lmeket vetít, egyetlen olyan vidéki moziként, amelyet egy független, 
civil kezdeményezés hívott életre.
 
„Szőts István nyomában” (lmklub programja az Apolló Moziban:

február 4. 16.00 Szőts István: Ének a  búzamezőkről
február 5. 16.00 Sára Sándor: 80 huszár (12)
február 6. 16.00 Makk Károly: Ház a sziklák alatt (12)
február 7. 16.00 Kósa Ferenc: Tízezer nap (12)

Kedvezményes helyár a vetítésekre egységesen 500 Ft.

Apolló Mozi

Névjegy
Cím: 7621 Pécs, Perczel M.22.
Tel: 72/212-604
www.apollo-pecs.hu
www.facebook.com/apollo.pecs

PÉCS
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A Művészetek Házában CINE-MIS 
Nonpro#t Kft. működteti a miskolci 
művészmozikat, az Uránia és Béke art ter-
meket. Célunk, hogy elsősorban azokat 
a #lmművészeti értékeket juttassuk el 
a közönséghez, amelyek a kereskedel-
mi célú mozik kínálatából hiányoznak. 
Mindkét moziterem az Europa Cinemas 
hálózat és a magyarországi Art Mozi 
Egyesület tagjaként kiemelt #gyelmet 
fordít a magyar és európai #lmalkotások 
bemutatására és népszerűsítésére alkotó- 
közönség találkozók, #lmklubok, #lm-
hetek és nemzetközi rendezvények  
szervezésével.

Az Uránia és Béke art moziterem a fő 
helyszíne az évenként megrendezett, 
külföldön is elismert Jameson CineFest  
Miskolci Nemzetközi Filmfesztiválnak, 
amely Magyarország egyik legsikeresebb és legnépszerűbb #lmes találkozója.
 
„Szőts István nyomában” (lmklub programja a Művészetek Háza 
Béke art termében:

január 20. 14:15 - Kósa Ferenc: 
Tízezer nap (12)
január 21. 14:15 - Gaál István: Sodrásban
január 22. 14:15 - Péter@y András: 
A leghosszabb #lm 
január 23. 14:15 Makk Károly: 
Ház a sziklák alatt (12)

A vetítések ingyenesek!

Művészetek Háza
CINE-MIS Kft.

Névjegy
3530 Miskolc,Széchenyi utca 48. 1. em.
Tel: 46/412-228 | Fax: 46/412-228
www.cinemis.hu, www.cinefest.hu 
facebook.com/uraniabekeartmozi.
miskolc 

MISKOLC
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A debreceni Apolló mozi 2012. decem-
berében ünnepelte megnyitásának 
századik évfordulóját. Több, mint egy 
évszázada a város meghatározó kulturá-
lis helyszíne. Fontosságát mi sem bizo-
nyítja jobban, mint az, hogy jelenleg 
Debrecen egyetlen art #lmszínháza.
Változatos műsorrenddel és gazdag 
programkínálattal várjuk a „klasszi-
kus-mozizás” és művész#lm kedvelő 
közönséget. Évek óta tagjai vagyunk az  
Europa Cinemas Network szervezeté-
nek, és hűen tartjuk magunkat az art 
#lmeket vetítő #lmszínházak küldeté-
séhez! 

„Szőts István nyomában” (lmklub 
programja az Apolló Moziban:

DOKUMENTARIZMUS, VIDÉKI 
KÖRNYEZET
január 24. 15:00 - Szőts István: Ének a 
búzamezőkről
január 24. 17:00 - Michelangelo Frammartino: Az élet négyszer (12)

LÁZADÁS A RENDSZER ELLEN
január 25. 15:00 - Sára Sándor:  
80 huszár (12)
január 25. 17:00 - Marius Holst:  
Ördögsziget (16)

MEGSZÁLLOTT SZERELEM
január 26. 15:00 
Makk Károly: Ház a sziklák alatt (12)
január 26. 17:00 - Pedro Almodovar: A bőr, amelyben élek (16)

HARC A FÖLDÉRT
január 27. 15:00 - Kósa Ferenc: Tízezer nap (12)
január 27. 17:00 - Iciár Bollain: Ismeretlen Föld (12)

Kedvezményes helyár a vetítés-sorozatra: 760 Ft / nap (két vetítés)

Apolló Mozi

Névjegy
Cím: 4025 Debrecen, Miklós utca 1.
Tel: 52/417-847
www.apollomozi.hu
www.facebook.com/apollomozi

DEBRECEN
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A szegedi Belvárosi mozi lassan évszáza-
dos múlttal büszkélkedhet. Az épület  
ugyan csak 1920-ban nyitotta meg  
kapuit, de ezen a helyen már 1906-tól tar-
tottak vetítéseket. A mai Port Royal étter-
em helyén állt ugyanis a Kossuth kávéház, 
amely már ekkortól „naponta mozgó- 
fényképek változatos, új műsorát” 
ajánlotta a nagyérdemű #gyelmébe.  
Tavasztól őszig a kávéház hangulatos  
kerthelyiségében Nyári Mozi működött – ennek helyén áll ma a Belvárosi mozi.
A mai mozipalota sok mindent megőrzött eredeti, art-decós szépségéből, sőt 
bizonyos tekintetben meghaladta azt. Ma korszerű, három termes - részben 
digitális -, minden kényelemmel felszerelt, klimatizált mozi működik a belváros 
szívében. A nagyterem a közönség#lmek, díszbemutatók, élő opera és egyéb 
közvetítések, koncertek helye, a kistermekben művész#lmek peregnek, közön-
ség- és #lmklub találkozók zajlanak. 

„Szőts István nyomában” (lmklub programja a Belvárosi Moziban: 

DOKUMENTARIZMUS, VIDÉKI KÖRNYEZET
január 31. 16:30 - Szőts István: Ének a  búzamezőkről
január 31. 18:15 - Michelangelo Frammartino: 
Az élet négyszer (12)
ÁRVASÁG
február 1.16:30 - Ranódy László: Árvácska 
február 1. 18:15 - Ursula Meier: Nővér (12)
MEGSZÁLLOTT SZERELEM
február 2. 16:30 - Makk Károly: Ház a sziklák alatt (12)
február 2. 18:15 - Pedro Almodovar: 
A bőr, amelyben élek (16)
HARC A FÖLDÉRT
február 3. 16:30 - Kósa Ferenc: Tízezer nap (12)
február 3. 18:15 - Iciár Bollain: Ismeretlen Föld (12)
LÁZADÁS A RENDSZER ELLEN
február 4. 16:00 - Sára Sándor: 80 huszár (12)
február 4. 18:15 - Marius Holst: Ördögsziget (16)
FIATALOK IDENTITÁSVÁLSÁGA
február 5. 16:30 - Gaál István: Sodrásban
február 5. 18:15 - Ursula Antoniak: Semmit magamról (12)

Helyárak:16 és 16:30 órakor kezdődő, klasszikus magyar #lmek 
esetén 400 Ft, a 18:15 órakor kezdődő külföldi, új #lmek esetén 650 Ft

Belvárosi Mozi

Névjegy
Cím: 6720 Szeged, Vaszy Viktor tér 3.
Tel: 62-543-185
www.belvarosimozi.hu
www.facebook.com/belvarosimozi

SZEGED
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Mozi igen sok helyen terem, de olyan 
terem nem terem minden mozi-
ban, mint amilyen az 1937-ben épült  
kecskeméti mozi nézőtere. A  
Kecskeméti I>úsági Otthonban (volt 
Iparos Otthon) található #lmszínház a 
két világháború között alakult át mozi-
teremmé. Ám az, hogy az egykori tánc-
terem a #lmeken túl is csodákat rejt, 
csak egy 2004-es felújítás során derült 
ki. Ekkor bukkantak ugyanis napvilágra 
a mennyezetet díszítő üvegmozaik berakások. Azóta a moziba belépők Róth 
Miksa neves üvegfestő és mozaikműves munkájának köszönhetően már a lám-
paoltás előtt elvarázsolódnak. A sok különleges #lm és #lmes program már csak 
hab a tortán…

„Szőts István nyomában” (lmklub 
programja a Belvárosi Moziban: 

DOKUMENTARIZMUS, VIDÉKI 
KÖRNYEZET
február 7. 17:00 - Szőts István: Ének a  
búzamezőkről
február 7. 19:00 - Michelangelo 
Frammartino: Az élet négyszer (12)
ÁRVASÁG
február 8. 17:00 - Ranódy László: Árvácska 
február 8. 19:00 - Ursula Meier: Nővér (12)
MEGSZÁLLOTT SZERELEM
február 9. 17:00 - Makk Károly: Ház a sziklák alatt (12)
február 9. 19:00 - Pedro Almodovar: A bőr, amelyben élek (16)
HARC A FÖLDÉRT
február 10. 17:00 - Kósa Ferenc: Tízezer nap (12)
február 10. 19:00 - Iciár Bollain: Ismeretlen Föld (12)
LÁZADÁS A RENDSZER ELLEN
február 11. 17:00 - Sára Sándor: 80 huszár (12)
február 11. 19:00 - Marius Holst: Ördögsziget (16) 
FIATALOK IDENTITÁSVÁLSÁGA
február 12. 17:00 - Gaál István: Sodrásban
február 12. 19:00 - Ursula Antoniak: Semmit magamról (12)

Kedvezményes helyár a vetítésekre: 850 Ft/nap (két vetítés)

Otthon Mozi

Névjegy
Cím: 6000 Kecskemét, Kossuth tér 4.
Tel: 06-76/490-640, 76/481-686 
www.otthon-mozi.hu
facebook.com/otthonmozikecskemet

KECSKEMÉT
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A mai Agria Park területét Eszterházy 
Károly püspök adta át Egernek azzal a 
szándékkal, hogy a városban országos 
vásárokat tudjanak rendezni. 1894-ben 
Dohánygyár épült rajta, amely 1973-ban 
bemutatóüzem lett. A Wallis csoport 
2005-ben vette meg, hogy oda bevásár-
lóközpontot építsen. A plázában több 
üzlet között helyet kapott egy 3 termes 
miniplex mozi is, amely 2008. április 8-án 
nyitotta meg kapuit.

„Szőts István nyomában” (lmklub 
programja az Agria Moziban:

január 31. 17:30 
Szőts István: Ének a búzamezőkről     
        
február 1. 17:30
Makk Károly: Ház a sziklák alatt (12)
február 2. 17:30
Kósa Ferenc: Tízezer nap  (12)

február 3. 17:30
Gaál István: Sodrásban

február 4. 17:30
Sára Sándor: 80 huszár (12)

február 5. 17:30
Ranódy László: Árvácska

február 6. 17:30 - Szőts István: Emberek a havason

A vetítések ingyenesek!

Agria Mozi

Névjegy
Cím: 3300 Eger, Törvényház út 4.
Tel: 36 / 787-604
www.egermozi.hu
www.facebook.com/egermozi

EGER
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 A Tapolcai Városi Mozi történelme 
egészen 1900-as évekig nyúlik vissza, 
mikor a mozgószínháznak, és a 
különböző színháztermi, vagy szabad-
téri #lmvetítésnek volt a közösségi élet-
ben kulcsfontosságú szerepe. 1986-ban 
a mozi teljes egészében új „otthont” 
kapott. A  régi létesítményt teljesen 
lebontották, majd helyére egy új  
berendezésekkel felszerelt mozi épült 
fel. 2004-ben Tapolca Város Önkormányzata pályázati forrásokból technikailag 
és esztétikailag felújította a Városi Mozit. A Tapolca Városi Mozi a kezdetektől  
különös gondot fordított a #lmművészeti értékek bemutatására, a mozi a teljes 
felújítás befejezésétől (2007)  „art” moziként működik. „A Dunántúl legszebb 
mozija” címmel büszkélkedő tapolcai moziban 2012 óta digitális vetítőrendszer 
is üzemel. 
A Városi Mozi kistérségi kulturális 
központ, hiszen a környék falvainak  
általános iskolái minden évben közös 
mozi látogatáson vesznek részt, hogy a  
gyermekek ismerkedjenek a mozgókép 
kultúrájával.

„Szőts István nyomában” (lmklub 
programja a Tapolca Moziban: 

DOKUMENTARIZMUS, VIDÉKI KÖRNYEZET
február 11. 16:00 - Szőts István: Ének a  búzamezőkről
február 11. 17:30 - Michelangelo Frammartino: Az élet négyszer (12)
ÁRVASÁG
február 12. 16:00 - Ranódy László: Árvácska 
február 12. 17:30 - Ursula Meier: Nővér (12)
MEGSZÁLLOTT SZERELEM
február 18. 16:00 - Makk Károly: Ház a sziklák alatt (12)
február 18. 17:30 - Pedro Almodovar: A bőr, amelyben élek (16)
FIATALOK IDENTITÁSVÁLSÁGA
február 19. 16:00 - Gaál István: Sodrásban
február 19. 17:30 - Ursula Antoniak: Semmit magamról (12)

Kedvezményes helyár a vetítésekre: 400 Ft, diák/nyugdíjas jegy 200 Ft. 
Középiskolások ingyenesen pályázhatnak jegyekre 

(max. 120 fő/vetítés)

Tapolca Mozi

Névjegy
Cím: 8300 Tapolca, Fő tér 1. 
Tel: +36/87-510-176
www.tapolcamozi.hu
www.facebook.com/tapolcakft

TAPOLCA
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A székesfehérvári Barátság mozi 1986-ban 
nyitotta meg kapuit.  Műsorválasztéka 
az igényes művész#lmek, dokumentum-
#lmek és a magyar alkotások kedvelőinek 
szól.

A   kis mozi rendszeresen szervez tema-
tikus #lmheteket, #lmsorozatokat, dísz-
bemutatókat, és vetít kedvezményesen 
iskolai csoportok számára. A legutóbbi  
évben 4200 látogatóval büszkélkedhetett. 

A 60 férőhelyes moziterem korszerű  
hangrendszerrel rendelkezik, klima-
tizált és szívesen szolgál családi és céges  
rendezvények helyszínéül is.

„Szőts István nyomában” (lmklub 
programja a Barátság Moziban:

január 22. kedd 

10 óra - Szőts István: Ének a búzamezőkről
15 óra - Kósa Ferenc: Tízezer nap (12)

jebruár 12. kedd

10 óra - Gaál István: Sodrásban
15 óra - Sára Sándor: 80 huszár (12)

Kedvezményes helyár a vetítésekre egységesen 500 Ft
4 alkalmas bérlet: 1600 Ft

Barátság Mozi

Névjegy
Székesfehérvár, III. Béla király tér 1.
Tel: (22) 313-175 
www.fejermmk.hu 
www.facebook.hu/baratsagmozi
baratsagmozi@fejermmk.hu

SZÉKESFEHÉRVÁR
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A Center Mozi 2002. június 21-én 
nyitotta meg kapuit a nagyközönség 
számára a Csaba Center Bevásárlóköz-
pont második szintjén. A 4 termes  
komplexum már az első hónapokban 
meghozta a várt sikert, hiszen olyan 
mozit vehetett birtokba a nagyközön-
ség, amely a legfrissebb alkotásokat 
hozta el, választékos műsorral jelent-
kezett és csúcsminőségű hang- és kép-
világgal kápráztatta el őket. 
A Center Mozi Békés megye egyet-
len működő mozija, így igen fontos  
feladatunknak tekintjük  a #lmművészeti értékek 
közvetítését. Regisztrált art-termünkben szinte 
kizárólag értékes, igényes művész#lmeket vetítünk.   
Az art besorolású #lmeknek a mozi által kibocsátott 
Art-kártyával kedvezményesen lehet megtekinteni. 

„Szőts István nyomában” (lmklub programja:
DOKUMENTARIZMUS, VIDÉKI KÖRNYEZET             
január 31. 17:00 - Szőts István: Ének a  búzamezőkről
január 31. 19:00 - Michelangelo Frammartino:  
Az élet négyszer (12)
ÁRVASÁG   
február 1. 17:00 - Ranódy László: Árvácska
február 2. 19:00 - Ursula Meier: Nővér (12)
MEGSZÁLLOTT SZERELEM
február 2. 17:00 - Makk Károly: Ház a sziklák alatt
február 2. 19:00 - Pedro Almodovar: A bőr, amelyben élek (16)
HARC A FÖLDÉRT 
február 4. 17:00 - Kósa Ferenc: Tízezer nap (12)
február 4. 19:00 - Iciár Bollain: Ismeretlen Föld (12)
LÁZADÁS A RENDSZER ELLEN
február 5. 17:00 - Sára Sándor: 80 huszár (12)
február 5. 19:00 - Marius Holst: Ördögsziget (16)
FIATALOK IDENTITÁSVÁLSÁGA
február 6. 17:00 - Gaál István: Sodrásban
február 6. 19:00 - Ursula Antoniak: Semmit magamról (12)

Helyárak:16 és 16:30 órakor kezdődő, klasszikus magyar #lmek 
esetén 400 Ft, a 18:15 órakor kezdődő külföldi, új #lmek esetén 650 Ft

Center Mozi

Névjegy
5600 Békéscsaba, Andrássy út 37-43.
Tel: 66/524-500
www.centermozi.hu
www.facebook.com/centermozi

BÉKÉSCSABA
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Az AGORA–Savaria Filmszínház és 
jogelődje, a Sabaria Mozgó 1928-tól 
kínál mozielőadásokat a szombat- 
helyi közönségnek. Filmszínházunk  
azóta is igyekszik szórakoztatni,  
ugyanakkor kiszolgálni az igényes 
#lmek kedvelőit a nemrégiben felújított 
57 férőhelyes kamara- és a szintén mo-
dern külsőbe öltöztetett 348 férőhelyes 
nagytermében, melyben az ország egyik 
legnagyobb vetítővászna és térhatású 
#lmek vetítésére is alkalmas technika van  
felszerelve.
A mozi aulájában igényesen  
kialakított kávézó várja vendégeinket.

„Szőts István nyomában” (lmklub  
programja az AGORA-Savaria Film-
színházban

január 29. 18.00
Szőts István: Ének a búzamezőkről

január 31. 18.00 - Makk Károly: Ház a sziklák  alatt (12)

febuár 5. 18.00 - Kósa Ferenc: Tízezer nap (12)

február 12. 18.00 - Ranódy László: Árvácska

Kedvezményes helyár a vetÍtésekre egységesen 200 Ft.

AGORA-Savaria 
Filmszínház

Névjegy
Cím: 9700 Szombathely, Mártírok tere 1.
Telefon/fax: 94/312-280
www.agorasavaria.hu
www.facebook.com/AgoraSavariaFilm-
szinhaz

SZOMBATHELY
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Filmszínházunk Nyíregyháza belváro-
sában működik, a Tudomány és Tech-
nika házában a IV. emeleten.  A mozi 
üzemeltetője a Váci Mihály Kulturális 
Központ.  Légkondicionált ermünk 
160 férőhelyes. Hétfőtől csütörtökig 
2, péntektől vasárnapig 3 #lmet 
vetítünk naponta. Az előadások kb. 
70-80%-a art-besorolású, a fenn-
maradó 20-30% pedig közönség#lm.  
Ez utóbbiakat a hétvégi napokon 
vetítjük, általában 16.00 kezdettel. 
A tavalyi évben volt több rendezvé-
nyünk is, ilyen például a Nagyon Rövid 
Filmek Fesztiválja, a Colours Filmfesz-
tivál, a Francia Filmtavasz, az Országos 
Gyermeknapi Rajz#lmünnep, az Európai 
Filmnapok, a Magyar Népmese Napok, 
illetve a Goethe-mozi. 

„Szőts István nyomában” (lmklub programja a Krúdy Gyula Art Moziban: 

február 11. 14:00 - Szőts István: Ének a  búzamezőkről
február 11. 16:00 - Michelangelo Frammartino: Az élet négyszer (12)

február 12. 14:00 - Kósa Ferenc: Tízezer nap
február 12. 16:00 - Iciár Bollain: Ismeretlen Föld (12)

február 13. 14:00 - Sára Sándor: 80 huszár (12)
február 13. 16:00 - Marius Holst: Ördögsziget (16)

február 14. 14:00 - Makk Károly: Ház a sziklák alatt (12)
február 14. 16:00 - Ursula Antoniak: Semmit magamról (12)

Kedvezményes helyár a vetítésekre egységesen 400 Ft.

Krúdy Gyula 
Art Mozi

Névjegy
4400 Nyíregyháza, Országzászló tér 8. 
IV. emelet
Tel: 42/411-824, 42/506-342
www.krudyart.egzinet.hu
facebook.com/KrudyGyulaArtMozi

NYÍREGYHÁZA



A Cinema Nagykanizsa 3 termes 
moziként működik a Kanizsa Plaza 
bevásárlóközpont épületében. A 
mozi nem csak városi, hanem régiós 
intézménynek is tekinthető, mivel az 
egyetlen �lmszínház Dél-Zala megye 
területén. A 3-as számú terem art-
moziként üzemel és jelenleg ez az 
egyetlen ilyen típusú vetítőhely az 
egész megyében. A Cinema Nagy-
kanizsa modern berendezésekkel 
felszerelt termei az év minden napján 
nyitva tartanak és a mozi munkatársai 
szeretettel várják a kulturális igények-
kel érkező vagy éppen a szórakozni 
vágyó vendégeket.

„Szőts István nyomában” �lmklub 
programja a Cinema Nagy-
kanizsában:

január 23. 17.30 - Szőts István: 
Ének a búzamezőkről
január 30. 17.30 - Ranódy László: Árvácska 
jebruár 6. 17.30 - Makk Károly: Ház a sziklák alatt  (12)
február 13. 17.30 - Kósa Ferenc: Tízezer nap (12)
február 20. 17.30 - Sára Sándor: 80 huszár (12) 
február 27. 17.30 - Gaál István: Sordrásban 

A vetítések ingyenesek!

Cinema  
Nagykanizsa 

Névjegy
8800 Nagykanizsa, Európa Tanács u. 2. 
Tel: 06-30-5976406 (Nyitva tartási időben) 
www.cinemanagykanizsa.com
www.facebook.com/cinemanagykanizsa

NAGYKANIZSA
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