
Filmklub – Örökkön örökké 

 

A koronavírus-járvány miatti szünet után, 2021 novemberében újra tartottunk filmvetítést 

intézményünkben. Néhány éve a Széchenyi István Egyetem Apáczai Csere János Kar 

tanító német VMT (választott műveltségterület) és a nemzetközi tanulmányok szakos 

hallgatók rendszeres látogatói az Audi Hungaria ÁMK Filmklubjának. A mostani vetítésről az 

elsőéves nemzetközi tanulmányok szakos diákok írtak nekünk beszámolót, amelyből idézünk 

a továbbiakban: 

 

„Legutóbb 2021. november 24-én Görcsné Dr. Muzsai Viktória egyetemi docens vezetésével 

a nemzetközi tanulmányok szakos első évfolyamos csoport látta a klubban az Hello Again: 

Ein Tag für immer (Örökkön örökké: Egy végtelen esküvő története) című, német nyelvű, 

2020-ban készült romantikus komédiát (magyar felirattal és az 50-es évek angol slágereivel). 

Köszönjük a lehetőséget! 

A film a mai 25-30 éves korosztály problémáit dolgozza fel az (ön)iróniát sem 

nélkülözve: a szingli lét, a szerelem-tagadás, a gyermekkori feldolgozatlan traumák, az 

öndefiníció keresése egy lakóközösségben élő fiú-lány csapat és egy esküvő vicces, néha 

szívszorító szituációin keresztül. 

A film megtekintését követően Stílusgyakorlat órán a film elemzésére is sor került 

németül.” 

 

 
 



 

Idézetek a hallgatók véleményéből: 

 

„A múlt héten lehetőségünk volt a győri Audi Hungaria ÁMK-ban egy film megtekintésére. A 

film egy romantikus vígjáték volt, amelyet német nyelven, magyar felirattal vetítettek. Ezáltal 

fejleszthettük a német nyelvtudásunkat. A film főszereplője egy Zazie nevű, 20-as éveiben járó 

fiatal nő, aki egy lakóközösségben él. Számára a szerelem nem képez értéket, életének 

vezérelve: >>A barátság arany, a kapcsolat bizsu.<< Számomra ez a film nem csak romantikus 

vígjáték volt, a történeten keresztül olyan fontos témákat ismerhettünk meg, mint szerelem, 

házasság, magány.” (Adrienn) 

 

„A Stílusgyakorlatok óra keretein belül lehetőségünk volt a győri Audi Iskola filmklubjában 

megtekinteni ezt a német filmet. Nagyon jó lehetőségnek találtam, ugyanis ritkán van 

alkalmam német nyelvű filmet látni. Úgy érzem, hogy német nyelvtudásom is fejlődött, mert 

sok hétköznapi kifejezést is megismertem…” (Attila) 

 

„A film megtekintése számomra jó alkalom volt, mivel bele láthattam a német filmipar jelenébe. 

Manapság a legtöbb film itthon angol nyelvű, és amerikai eredetű, ezért is volt érdekes 

számomra ez a német film….” (Bence) 

 

„A filmválasztás nagyon jó volt, mert témája minden korosztály számára érdekes lehet és a 

németül kevésbé tudóknak is biztosította a pozitív élményt…” (Imola) 

 

„Remek film volt. Zseniális a koncepció… és az üzenete is fontos…. A sok válás és 

veszekedés ki tud hatni a családtagok életére, ebből is származhatnak a szereplőkéhez 

hasonló traumák. A zenei aláfestést tökéletesen oldották meg, … jól reflektál a főszereplő 

Zazie érzelmi hullámvasútján és jellemfejlődősére is…. kellemes kikapcsolódás volt a hét 

közepén.” (Márk) 

 

Köszönjük a fiataloknak, hogy megosztották velünk véleményüket! 

Reméljük, jövőre is találkozhatunk velük rendezvényeinken! 

Várjuk őket és Önöket is szeretettel! 

 


