
 
 

Figyelem, beszállás! Indul az Európa Expressz! 

 
Európai körutazás az „Európa Expressz” programsorozattal. 

Indulás 2016.08.25-én 18.15-kor a Tisza Mozi „B” terméből, érkezés 

2016.08.31-én 19.45-kor ugyanoda. 

Hét európai sikerfilm, filmenként 700 Ft-os jegyárral. Oda-vissza, 

bérlettel csak 3500 Ft. 

Egy sorozat azoknak, akik szeretik a változatosságot és készek 

betekinteni Európa múltjába, jelenébe, és talán a jövőjébe is. 

Emlékezetes utazás lesz: könnyed szórakozás, bájos történetek és igazi 

katarzist ígérő találkozások. Vágjon bele, nem bánja meg! 

Beszállás előtt egy kávéval várjuk! 

 

Augusztus 25. csütörtök: Phoenix bár (német) 

Augusztus 26. péntek: Szex receptre (spanyol) 

Augusztus 27. szombat: Az ember, akit Ovénak hívnak (svéd) 

Augusztus 28. vasárnap: Mustang (francia-német-török) 

Augusztus 29. hétfő: Magam ura (norvég) 

Augusztus 30. kedd: 45 év (angol) 

Augusztus 31. szerda: Lépcsőházi történetek (francia) 

 

 

 

https://www.youtube.com/user/MAVAngyalfoldPFT
http://hirhatar.com/parizsi-kiallitason-a-legendas-orient-expressz/


 

Phoenix bár (16) 

Leírás: színes, magyarul beszélő, német romantikus dráma, 98 perc, 

2014 

Rendező: Christian Petzold 

Szereplők: Nina Hoss, Ronald Zehrfeld, Nina Kunzendorf 

Nelly, a német-zsidó énekesnő éjszakai szórakozóhelyeken lépett fel a 

második világháború előtt. Később letartóztatták, majd koncentrációs 

táborba zárták. Nelly túlélte a poklot, de az arca eltorzult egy golyó 

ütötte sebtől. A helyreállító műtét felismerhetetlenné tette a vonásait. 

Az asszony a férje keresésére indul Berlinben, ám Johnny nem ismeri 

fel az új arca miatt. Ahelyett, hogy felfedné magát, Nelly veszélyes 

játékba kezd, és rájön, hogy a szeretett férfi lehetett az, aki elárulta őt 

a náciknak. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.port.hu/ronald_zehrfeld/pls/pe/person.person?i_pers_id=238926&i_topic_id=2&i_city_id=-1&i_county_id=-1
http://www.port.hu/nina_kunzendorf/pls/pe/person.person?i_pers_id=238938&i_topic_id=2&i_city_id=-1&i_county_id=-1


Szex receptre (16) 

Leírás: színes, magyarul beszélő, spanyol vígjáték, 102 perc, 2016 

rendező: Paco León 

szereplők: Natalia de Molina, Alex Garcia 

A film öt történeten keresztül mutatja be a szexet és a szerelmet: Paco 

és Ana házasok, akik fel akarják éleszteni a kettejük közötti szexuális 

szenvedélyt. Jose Luis megpróbálja rendbe hozni felesége, Paloma 

vonzalmát, miután a nő egy baleset következében mozgássérült lett. 

Candelaria és Antonio mindent megtesznek, hogy szülőkké váljanak. 

Álex megpróbálja kielégíteni Natalia fantáziáit, miközben a nő 

kételkedni kezd abban, hogy Álex végre megkéri-e a kezét, és végül 

ott van Sandra, egy egyedülálló nő, aki a szerelmet keresi. 

 

 
 

 

 

 

 

 



Az ember, akit Ovénak hívnak (16) 

Leírás: színes, magyarul beszélő, svéd fekete komédia, 116 perc, 

2015,  

Rendező: Hannes Holm 

Szereplő(k): Rolf Lassgard, Zozan Akgün, Tobias Almborg, Anna-

Lena Bergelin 

Ove mogorva, magának való ember. Nem igazán értékeli a 

komputerizált világot, még kevésbé azokat az embereket, akiknek 

nehezen megy az utánfutós tolatás, vagy akiknek szakembert kell 

hívni ahhoz, hogy légtelenítsék a radiátorukat. Ove nem érti a 

szomszédokat sem: hogy miért nem tudják betartani a szabályokat a 

parkolással, kutyasétáltatással, zajongással kapcsolatban egy 

kertvárosi övezetben. Az 59 éves Ovét csak a hétköznapi rutinja élteti, 

és az, hogy Saabot vezessen. És megvan a sommás véleménye 

mindenkiről, akik képesek Volvót, vagy bármilyen lehetetlen külföldi 

márkát vásárolni. De hirtelen minden a jelentőségét veszíti, amikor 

Ovét elküldik a munkahelyéről. S ha mindez még nem volna elég, 

még egy új család is a szomszédságba költözik, akik annak ellenére 

látják a férfi hatalmas szívét, hogy Ove mindenkivel azt akarja 

elhitetni, neki igazából nincs is szíve. 

 

 
 

 



Mustang (16) 

Leírás: színes, feliratos, francia-német-török filmdráma, 97 perc, 2015 

Rendező: Deniz Gamze Ergüven 

Szereplők: Günes Sensoy, Doga Zeynep Doguslu, Elit Iscan, Tugba 

Sunguroglu 

Öt lánytestvér egy török faluban él nagybátyjukkal és nagyanyjukkal. 

A kamaszlányok felhőtlen boldogságban vágnak neki a nyári 

szünetnek, de a bigott török közeg a legkisebb kilengést sem tűri: az 

egyik szomszédasszony jelenti a lányok erkölcseire vigyázó 

nagymamának, hogy azok együtt fürödtek a tengerben a falubeli 

fiúkkal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Magam ura (16) 

Leírás: színes, feliratos, norvég vígjáték, 80 perc, 2014 

Rendező: Ole Giaever 

Szereplők: Ole Giaever, Rebekka Nystabakk, Marte Magnusdotter 

Solem 

A harmincas családapa, Martin egyedül megy túrázni a hegyekbe. 

Miközben látszólag eggyé válik a természettel, mi, nézők halljuk 

öncenzúra nélküli gondolatait, brutálisan őszinte megfigyeléseit és 

fantáziáit magáról és az őt körülvevő emberekről, melyek a triviálistól 

az infantilison át a lényegi kérdésekig hosszú utat járnak be. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



45 év (12) 

Leírás: színes, feliratos, angol filmdráma, 95 perc, 2015 

Rendező: Andrew Haigh 

Szereplők: Charlotte Rampling, Tom Courtenay 

Kate és Geoff 45-dik házassági évfordulójáig már csak egy hét van 

hátra. Jól haladnak az előkészületek az ünnepléshez. De egy váratlan 

levél mindent felborít: Geoffet arról értesítik, hogy évtizedekkel 

ezelőtt eltűnt régi szerelmének holttestét megtalálták egy svájci 

gleccserbe fagyva. Az ünnepség előkészületei ezután nem maradnak 

feszültség nélkül. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lépcsőházi történetek (12) 

Leírás: színes, feliratos, francia-angol vígjáték, 100 perc, 2015 

Rendező: Samuel Benchetrit 

Szereplők: Isabelle Huppert, Gustave Kervern, Valeria Bruni 

Tedeschi, Tassadit Mandi 

Valószerűtlen találkozások sorozata csempész gyengédséget, nevetést 

és részvétet a városi világ elidegenedett közegébe. A három 

történetből álló filmben megismerhetjük egy társasház lakóit: 

Sternkowitz nem akar hozzájárulni a lift kiépítésének költségeihez, 

ezért szerződésben vállalja, hogy soha nem fogja használni - egy 

baleset azonban tolószékbe kényszeríti. A másik lakásba egy egykor 

híres, ám mára elfeledett színésznő, Jeanne Meyer költözik be, aki egy 

váratlan, gyengéd barátság hatására újra szerepet vállal. A ház tetején 

eközben véletlenül amerikai űrhajós landol, akin az egyik lakó, egy 

idős és magányos arab asszony, Madame Hamida végre kiélheti anyai 

ösztöneit.  

 

 


