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Remek hangulatú nyári idényt vár idén is a 2005-ben alapított Madách Filmklub, amely 2018. 

tavaszán a tizennegyedik évadját indította a Polgárok Házában, a Szabadtéri Kertmozi pedig 

idén lesz nyolcéves a Bókay-Kertben. 

 

 

                                  
 

 

A 2018. évi program: július 21-én „Fegyvertársak” 2003-as amerikai western, Kevin Costner 

rendezésében és főszereplésével, július 28-án „A Riviéra vadorzói” igazi nyári amerikai 

vígjáték 1988-ból, Steve Martin, Michael Caine főszereplésével, augusztus 4-én a „Hacsi – A 

leghűségesebb társ”, 2009-es amerikai-angol családi film Richard Gere, Joan Allen 

főszereplésével, remek filmzenével. Az idei nyári program augusztus 11-én zárul a „Szerelem 

a végzetem” 2014-ből klasszikus témájú amerikai romantikus vígjátékkal, Diane Keaton, 

Michael Douglas főszereplésével.     

 

 

Idén is nagyon bízunk a meteorológiai előrejelzésekben, ahogyan nagyon bízunk az elmúlt 

évek szombat esti hangulatainak megismétlésében is. Idén is igazi nyári hangulatot árasztó 

filmeket sikerült műsorra tűzni és reméljük, hogy idén ismét nézőcsúcsok születnek – 

összegzett Kardos Gábor volt önkormányzati képviselő, a Madách Filmklub alapítója.    

 

  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

A jó hangulatot, a remek beszélgetések emlékét és a Bókay-Kert felejthetetlen hangulatát 

reméljük idén is magukkal viszik majd régi és új barátaink. 

  

          
 

                                     
 

A mozielőadások - mint eddig minden évben -, idén is ingyenesek és este 20.30  órakor 

kezdődnek. A parkolás ingyenes! Szombati vetítéseknél az esőnap a szombatot követő 

vasárnap Az idei vetítéseknél az új hangtechnikát szeretnénk végig megtartani, melyet 

Einhorn Tamás, mint filmes ismerős és barát hoz át családjával Kispestről.  

 

Idén is számítunk a Bókay-Kert dolgozóinak támogató segítésére. A vetítések látogatottsága 

Dél-Pest talán legszebb közparkjában évről évre növekszik. A jó filmek, a remek hangulat 

egyre több látogatót vonz nemcsak a kerületből, hanem a környező kerületekből, sőt Budáról 

is. A Madách Filmklub 2016. januárjától felkerült a Budapesten ajánlott filmklubok listájára. 

A nézőktől eddig is sok bíztató visszajelezést, észrevételt kaptunk, reméljük így lesz idén is.       

 

 

2018. június 6. 

Kardos Gábor és felesége Éva 

Einhorn Tamás és családja 

 

 

 

 

 

 


