
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

● Vers: 

- Ady Endre: Karácsonyi rege 

★ Igaz, ami igaz, nem rajongom Adyért, de 

ez a műve Szabó Gyula felolvasásával 

hangulatos téli képekkel a háttérben szinte 

mesévé válik, de mégis van egy mélyebb 

mondanivalója. 

(Sófi Emese) 

 

● Zene: 

- Loving caliber - Loving christmas  

★ Ez egyfajta album, ami 7 számot 

tartalmaz, de mindet javaslom. 

★ Igaz, elektronikus popzene, de 

szerintem az ünnepi készülődés alatt 

senkinek sem árt egy kis pörgés. 

- Venczli Alex: Fagyönygy  

- Szabó Ádám: Ünnep 

- Csondor Kata: Add tovább 

- Halász Judit: Karácsony ünnepén 

- Zámbó Jimmy: Szent karácsony éjjel  

 

 

● Film: 

- vígjáték: 

★ Rossz anyák karácsonya 

★ Megjött apuci 1,2. 

- családi: 

★ A kutya, aki megmentette a karácsonyt 

★ Mi a manó? 

- romantikus: 

★ Igazából szerelem 

★ Mikulásné kerestetik 

 

 

● Könyv: 

- Catherine Rider: Csók Párizsban 

★ Serena, aki megtervezett menetrendjéhez 

ragaszkodva egy scrapbookot készít és Jean-

Luc, aki hihetetlen spontanaitásával egy iskolai 

feladatot szeretne befejezni.  

★ Csodálatos helyszínen játszódó, kicsit sem 

szokásosan alakuló szerelmi kapcsolat 

bontakozik ki a könyv végére.  

- Catherine Rider: Csók New Yorkban 

★  1 karácsony, 2 megtört/összetört szív, 24 óra, 

na meg egy könyv: Hogyan tedd túl magad az 

exeden 10 egyszerű lépésben? Magával 

ragadó romantikus történet váratlan 

befejezéssel... 

 

https://www.youtube.com/watch?v=3mot9ZamCpA
https://www.epidemicsound.com/albums/album/1437/


 

 

 

 Fegyverszünet Karácsonyra 

 

1914 decemberében dúlt a háború Európában. Szünet nélkül minden pillanatban 

egymásnak voltak szegezve a puskacsövek. Azonban ez egy csendes francia 

kisváros mellett szenteste megváltozott. Német, angol és francia katonák 

fegyverszünetet kötve töltötték együtt a karácsonyt. Bár egymás nyelvét aligha 

beszélték, mind megtanulták ellenségeiket ugyanolyan embernek tekinteni, mint saját 

maguk. A háború néhány napra feledésbe merült számukra. Ez az igaz történetet 

elmesélő film remekül bemutatja, hogy a front mindkét oldalán ugyanolyan emberek 

harcolnak, akiknek elegük van a folytonos gyilkolásból, a hátországban kényelmesen 

élő tisztek döntéseiből. Miért is kéne egész népeknek egymás ellen fordulniuk, ha csak 

a vezetőik nem értenek egyet? 

(Farkas Márton) 

 

Karácsonyi vakáció 

 

A Karácsonyi vakáció (Christmas Vacation), egy amerikai karácsonyi vígjáték Chevy 

Chase főszereplésével. 

A 97 perces film a Griswold család elég különleges karácsonyáról szól. 

Clark, a családapa mindig is egy nagycsaládi karácsonyról álmodozott. Kételyekkel és 

aggodalmakkal telve bár, de meghívták az egész nagycsaládot, hogy töltsék a 

házukban az egész ünnepet. Míg mindenki bent készülődik a házban, Clark úgy dönt, 

hogy az egész házat feldíszíti égősorral. Minden szépen alakul, hogy szép 

karácsonyuk legyen. Váratlanul megjelenik Eddie, Clark unokatestvére is, akit már 

évek óta nem láttak. A helyzet bonyolódni kezd, míg végül karácsony este minden 

katasztrófává válik. 

 

Számomra azért kedves ez a film, mert minden évben karácsony este ezt nézzük meg 

a családommal. Bár már szerintem annyiszor láttuk ezt a filmet, hogy minden 

mondatát kívülről tudjuk, nem hagynánk ki, hogy megnézzük. 

A filmnek nagyon jó hangulata van, benne van minden, ami a karácsonyról szól, hogy 

a család együtt akar lenni szeretetben, békességben, benne van a karácsony várása, 

üzenete. Mindenkiben él egy idealisztikus kép a karácsonyról, hogy minden tökéletes, 

gyönyörűszép, a karácsonyfa és a kivilágítás, finom a vacsora. De mindig csúszhatnak 

be hibák, ahogy ebben a filmben is, kedves humorral vegyíti mindezt és jeleníti meg a 

karácsony csodáját. 

Azért is kedves számomra ez a film, mert a szereplők egy kicsit a családomra 

emlékeztetnek. Könnyen azonosulhatunk a szereplőkkel, és emiatt válik igazán 

viccessé, mert általuk látjuk, hogy a saját karácsonyi elképzelésünkbe hogyan 

csúsznak bele a tökéletlenségek. 

(Kovács Bálint) 

 

  



 

 

 

 

 

Karácsonyi Ének 

 

Az animációs film egy kapzsi, kiégett öregemberről szól, akinek csak a pénz számít, 

a szeretetet gyengeségnek tartja, és még az ünnepekkor is dolgozik és hajtja az 

embereit. Szenteste előestéjén azonban ellátogat hozzá három szellem, a múlt, a 

jelen és a jövő karácsony szelleme, akik teljesen átformálják a főszereplőt, a szíve 

meglágyul és ő is megünnepli a családjával a karácsonyt. 

 

Nekem tetszett benne a történet alapötlete és a humora. A szereplő jellemfejlődése 

lassan indul, de lépésről lépésre szinte kézzelfogható a változás. Ezt a filmet 

olyanoknak tudom ajánlani, akik szeretnének a családdal egy elgondolkodtató, mély 

gondolatokat érintő filmet együtt megnézni, mert szórakozató és elgondolkodtató 

egyben. 

(Kádár Máté) 

 

 


