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Banks úr megmentése

Amikor Walt Disney kislányai könyörögtek apjuknak, hogy 
filmesítse meg P. L. Travers Mary Poppins című könyvét, Dis-
ney tett egy ígéretet, amelyről nem gondolta volna, hogy 
húsz évébe telik, amíg sikerül valóra váltania. A jogok meg-
szerzésében ugyanis nem várt nemezissel találta szembe 
magát: a goromba és hajthatatlan szerzőnővel, akinek egy-
általán nem állt szándékában átengedni szeretett, mágikus 
dadusát a kíméletlen hollywoodi gépezet-
nek. (1 Oscar-díj-jelölés – legjobb eredeti 
filmzene: Thomas Newman)

Transformers 4: A kihalás kora

Noha a Transformers-filmek harmadik részének zárásaként 
a nagyszabású összecsapásnak áldozatul esett egy nagyvá-
ros, a világot sikerült megmenteni. A veszély elmúlásával az 
emberiség újra elkezdi megszokott életét. Felbukkan azon-
ban egy titkos csoport, amely megpróbálja befolyásolni a 
történelem menetét. Mindemellett egy új veszedelem is fe-
nyegeti a Földet. Optimusz fővezér és az autobotok az eddi-
gi legfélelmetesebb kihívással kénytelenek 
szembenézni, amelyben csakis az emberek 
segítségére számíthatnak.

Csak egy kis pánik

Egy maffiafőnök esetében a pánikbetegség rosszabb a ha-
lálnál. Pedig New York soron következő keresztapjából hir-
telen elszállt a merészség. Éjszaka izzadtságban fürdik, 
nappal remeg, és a sírás kerülgeti. A szerencse azonban elé 
vet egy halk szavú pszichológust. A maffiózó gorillái kísé-
retében bekopog a rendelőbe, aztán ráparancsol a dokira, 
hogy kezelje őt. A pszichológus inkább menekülne, de hát 
profikkal van dolga. (2 Aranyglóbusz díj je-
lölés – legjobb vígjáték; legjobb férfi fő-
szereplő: Robert de Niro)

A hazafi

1776-ban járunk Dél-Karolinában. Benjamin Martin a fran-
ciákkal, illetve az indiánokkal megvívott csaták hőse rég 
hátat fordított a harcnak, hogy életét csak a családjának 
szentelje. Ám az amerikai függetlenségi háború nem ked-
vez a kívülállóknak, és a legnagyobb fiú, Gabriel másképp 
gondolkodik, mint az apja: kerüljön bármibe, a független-
séget akarja szolgálni. De eljön az idő, amikor Benjamin is 
újra fegyverbe szólítja régi harcostársait. 
(3 Oscar-díj-jelölés – legjobb: operatőr; 
eredeti filmzene; hangvágás)

Éjjel a parton

Adrienne Willis házassága elromlott, a lánya kamaszodik, 
ő  pedig egyre kevésbé találja a helyét. Úgy érzi, rövid időre 
távol kell kerülnie a hétköznapjaitól. Ezért fogadja el egy ba-
rátja meghívását, akinek van egy kis motelje Észak-Karoli-
nában a tenger partján. Átmenetileg vállalja a csodás ten-
gerparti szálló irányítását, de nincs is nehéz dolga: a foga-
dó egyetlen vendége egy orvos, aki élete legnagyobb problé-
májára keresi a választ. A romantikus dráma 
az Emmy-díj-jelölt George C. Wolfe rendezé-
sében készült.

SZOMBAT

17.35

SZOMBAT

19.55

SZOMBAT

22.00
VASÁRNAP

20.00
VASÁRNAP

22.50

PÉNTEK 

22.00Tammy
Az Oscar-díj-jelölt Melissa McCarthy ezúttal egy Tammy Banks nevű nőt személyesít meg, akit miután sorozatos balszerencsék 
érik, viszontagságos útra indul a keményen iszákos Pearl nagymamájával. Útjuk során mindenféle kalandba keverednek: 
szerelem, gyorsétteremrablás, börtön várnak rájuk. A komédiát Melissa McCarthy hitvese rendezte. Tammy, amerikai roman-
tikus vígjáték, 2014, 97 perc. Rendező: Ben Falcone. Forgatókönyvírók: Melissa McCarthy, Ben Falcone. Szereplők: Melissa 
McCarthy (Tammy Banks), Susan Sarandon (Pearl Balzen), Kathy Bates (Lenore), Dan Aykroyd (Don), Ben Falcone (Keith Mor-
gan), Allison Janney (Deb), Mark Duplass (Bobby Tillman), Toni Collette (Missi Jenkins), Gary Cole (Earl), Nat Faxon (Greg)

Melissa McCarthy




