Lendület

Karácsonyi különszám

INTERJÚ  MESE  FILMAJÁNLÓ  GONDOLATOK  RECEPTEK
„Amint minden rossznak gyökere az önzés, úgy minden jónak gyökere a szeretet. Nélküle a gazdag is
szegény, vele a szegény is gazdag."
(Szent Ágoston)

Karácsonyi interjú
Beszélgetőpartnerem Szabó Zsófia. A választásom azért esett rá, mert kedves, közvetlen lány, nagyon
szimpatikus számomra. Biztos voltam benne, hogy szívesen válaszol a kérdéseimre.
- Mikor és hogyan jöttél rá, hogy nem a Télapó és a Jézuska hozza az ajándékokat?
- Elég vicces sztori. Nálunk régebben egy családi barát öltözött be – felkérésre – a fehér szakállúnak.
Pont december 6-a volt, és ott volt nálunk ez a személy: hirtelen eltűnt és megjött a Mikulás!!! Kicsit
furcsa volt, hogy farmer van rajta (?)… akkor jöttünk rá, hogy nem is létezik a Mikulás. Igazából a
Jézuskára úgy konkrétan nem tudok sztorit, hiszen kiskorom óta kikutattam az ajándékomat. Mindig is
tudtam, hogy édesanyukámék szerzik be azokat. Nagyon sokáig abban a hitben voltam, hogy segítenek
a Jézuskának, de idővel végül rájöttem, hogy nem.
- Kézzel készített vagy boltban kapható ajándékokat szoktál adni?
- Kézzel készített ajándékokat adok a szeretteimnek, hisz szerintem azok sokkal személyesebbek.
- Azt, hogy mit ajándékoztok egymásnak, előre megbeszélitek vagy meglepetés?
- Nem, nem beszéljük meg előre. Próbálunk olyat adni egymásnak, amire szükségünk van, de
meglepetés is.
- Van valami vicces karácsonyi emléked?
- Igen, van. Épp szenteste volt. Már az ajándékokat bontogattuk, amikor a macskám ráugrott a
karácsonyfára, ami majdnem ránk borult.
A kérdéseket kigondolta: Nagy Zsanett Napsugár 12.A
Kérdezett: Nyánku Lili Anna 9.Ny
Válaszolt: Szabó Zsófia 11.B

„A fenyőfának az illatát szeretem nagyon. Lehet, hogy a karácsony nem is az ajándékok és a finom
ételek miatt különleges számomra, hanem az együttlét miatt. Lehetne egy évben többször karácsony!”
(Veres Bence 12.A)

„A karácsony számomra olyan, mint egy forró csokoládé, mint egy szépséges hóesés. Olyan érzés, mintha egy
pihe-puha takaró alá bújnék egy kandalló mellett, és egy olyan embert ölelnék, akit nagyon–nagyon szeretek.
Nekem a karácsony az otthont jelenti.” (Rácz Andrea 11.A)

Adni jobb, mint kapni
Gyerekkoromban sosem értettem, miért mondják ezt sokan. Adni miért jobb, mint kapni? Ez
hülyeség… hiszen nincs is annál jobb, mint bontogatni az ajándékokat a fa alatt és várni milyen új
dolgot kapsz.
Idősebb (?!) koromban is azt gondoltam sokáig, hogy ez közhely. De nem így van. Adni tényleg
sokkal jobb, mint kapni!!! 13 éves koromban elhatároztam, hogy valami nagyon különleges ajándékot
szeretnék adni karácsonyra a szüleimnek. Sütni már akkor is nagyon szerettem, így egy vajas keksz
receptet választottam. Mindenkit kiküldtem a konyhából, és megcsináltam a karácsonyi
csodakekszeimet. Mitől volt csodakeksz? Attól, hogy a szívem összes szeretetével készítettem, szép
üvegekbe raktam, és karácsonyi formákkal szaggattam ki a süteményt. Ennek a kézzel készített
finomságnak mindenki örült, és hamar el is fogyott a karácsonyi vacsora után.
Tényleg több időbe és energiába került ezt az ajándékot elkészíteni, mint levenni a bolt polcáról
egyet, de a pillanat, amikor átadtam, mindent megért. Sokszor - ebben a rohanó világban megfeledkezünk arról, mit is jelent igazából a karácsony. Az együtt töltött idő és a szeretet mindennél
fontosabb.
Nagy Zsanett Napsugár 12.A


Karácsonyi vajas keksz receptje
Hogyha kedvet kaptál elkészíteni ezt a süteményt vagy még nincs ötleted, mit adhatnál karácsonyra,
akkor készítsd el ezt! Garantáltan örömet szerzel vele. Egy kis apróságnak minden szerettünk örülne.
Hozzávalók:







300 g liszt
150 g vaj
120 g porcukor
1 tojás
egy csipet só
egy csomag vaníliás cukor

Elkészítés:
A lisztbe morzsoljuk bele a szobahőmérsékletű
vajat, és adjuk hozzá a többi hozzávalót! Fél órát pihentessük a hűtőben! Nyújtsuk ki 0,5 cm vastagra
és karácsonyi kiszúrókkal szaggassuk ki! Előmelegített sütőben 180 °C-on süssük 12-15 percig, amíg
szép aranybarna lesz! Nagyon egyszerű elkészíteni és nagyon finom
Ajánlja: Nagy Zsanett Napsugár 12.A
„Hál ’istennek, a mi családunk szerencsés. Közel élünk egymáshoz, így nemcsak karácsonykor
találkozunk, amiért hálát adok.” (Szólláth Martin 12.A)

„Remélem, idén fog esni a hó karácsonykor, és szép fehér ünnep lesz…” (Papp Hedvig 12.A)

Karácsonyi filmlistánk
 Holiday
 Karácsonyi vakáció
 Grincs
 A kutya, aki megmentette a karácsonyt
 Télapu
 Reszkessetek, betörők!

Filmajánló
Mivel töltsd a karácsony estéidet?

Chris Columbus rendező alkotása, a Reszkessetek, betörők! filmsorozat mára a
legnépszerűbb karácsonyi filmek közé sorolható. A történet főszereplője Kevin (Macaulay
Culkin) az elmúlt idők során szinte ikonikus alakká vált a fiatalabb generáció szülöttei
számára is.
A legtöbben ismerjük a történetet Kevinről, akit a karácsonyi forgatag közepette
otthonfelejt a családja karácsony napjaira, míg ők külföldre utaznak. A fiú nagyon élvezi az
egyedüllétet egészen addig, amíg az események váratlan fordulatot nem vesznek. Hirtelen a
házuknál felbukkan két betörő, s a kisfiú úgy dönt, hogy felveszi velük a harcot. Jobbnál jobb
ötletekkel próbálja őket visszatartani. Olyan trükkjei is vannak, amelyek elbizonytalanítják a
nézőt: „ Egy 8 éves fiú a főszereplő.?!”A film jellegzetes mondatai szinte szállóigévé váltak,
gyakran találkozhatunk velük a mindennapokban. Ez a film minden idők egyik legsikeresebb
karácsonyi filmje, amelyet több Oscar-díjra is jelöltek. Magyarországon a tévécsatornák
szinte minden karácsonykor sugározzák, ezzel a reklámszöveggel: ,,Nincs karácsony Kevin
nélkül!”
A modern filmek kedvelőinek nagy csalódást kell okoznom, mivel a „Reszkessetek,
betörők!” már több mint 30 éves, de talán pont a régi stílusa miatt olyan élvezetes. Azoknak
ajánlom, akik egy tökéletes családi programra vágynak karácsony este.
Nyánku Lili Anna 9.Ny

„Szeretem azt, hogy karácsonykor egész nap pizsamában lehetek; s szeretem, mikor sötét van, és csak
a karácsonyi fények világítanak.” (Koropcsák Mirella Vanda 11.A)

Nyolclábú karácsony
karácsonyi mese
Ez lesz életem első karácsonya, így érthető, hogy izgatottan várom. A nevem Pók Ica, és a
családommal generációk óta a fekete könyvespolc mögötti sarokban élünk. Az emberekkel is jól
kijövünk, bár 2 évvel ezelőtt gorombán kilakoltatták a nagyszüleimet egy hétre, de engesztelésként
legalább újra festették a falakat. Azóta zavartalanul élünk egymás mellett.
Anyukám szerint a karácsonyi időszak az év legszebb része. Mi is készülődünk már az ünnepre.
Apa tegnap az éjjeli körútjáról hozott egy lehullott fenyőtüskét, amit szépen feldíszítettünk az emberek
díszeiről leszóródott csillámló porszemcsékkel. Esténként a kanapé mögül nézünk hangulatos ünnepi
filmeket az emberekkel. Holnap ebédre eljön az egész család, az unokatestvéreim az előszobasarokból,
anya barátnője a padlásról és a nagybátyám a postaládából, aki mindig szórakoztató történeteket mesél
a kinti világról. Egyszer majd én is bejárom a kinti udvart, de előbb még más kalandok várnak rám.
Össze szeretnék barátkozni az emberekkel, legalábbis eggyel.
A szüleim mindig arra tanítottak, hogy maradjak rejtve az emberek előtt, nehogy megijedjenek.
Nem értem miért félnek akkora szörnyek egy ilyen picike póktól…Teljesen ártalmatlan vagyok! Ezt
be is fogom bizonyítani. Idén karácsonykor minden megváltozik. Meglátogatom az emeleten lakó
emberlányt, és alkut kötök vele. Tavasszal már egy éves leszek, tehát felnőtt, és éppen ideje
elköltöznöm otthonról. A kislány szobája tökéletes lenne, már ki is néztem az ablakpárkány alatti rést.
Még ajándékot is készítettem neki, hiszen nem mehetek vendégségbe üres kézzel. Múlt éjjel gondosan
összegyűjtöttem a díszítés során földre hullott szöszöket és színes szalagdarabokat, és egy
karácsonyfadíszt szőttem belőlük, így igazán személyessé tettem. Remélem tetszeni fog neki. Talán
annyira elnyeri a tetszését, hogy hozzájárul az ablakpárkány alá költözésemhez.
A pókok és az emberek nézeteltérését egyébként sem értem. Elég tágas ez a lakás mindkét család
számára, és mi mindig odafigyelünk, hogy ne legyünk láb alatt. A karácsony a tökéletes alkalom a
barátságkötésre. Hiszen mikor máskor, ha nem a szeretet ünnepén?! Ilyenkor mindenki kicsit
figyelmesebb és megértőbb. Az emberlány pedig kedvesnek tűnik és meghitt ünnepi hangulatában
biztosan szívesen lát majd.
Holnap a családi ebéd után én is útra kelek a vendégekkel együtt. A szüleim nem támogatják a
tervemet, de majd megértik…December 25. Történelmi pillanat lesz. Ember és pók először köt
barátságot és fegyverszünetet. Nem lesz több papucsnyom a falon és lakást romboló porszívózúgás,
nem lesz többé sikítás és segítségért kiáltás. Holnap szövetséget kötök az embergyerekkel. Már meg is
fogalmaztam az összeköltözés feltételeit: én megfogom a szobába tolakodó szemtelen legyeket,
cserébe ő minden takarítás alkalmával elkerüli az otthonomat. Már csak el kell fogadnia az
ajánlatomat.
Bebizonyítjuk, hogy egy ember és egy pók is lehet barát.

Írta: Antal Lívia 12.A

„Szerencsés, akinek van valakije, akivel megoszthatja az élményt. Nem az ajándék, a szaloncukor teszi
varázslatossá az ünnepet, hanem a megélt pillanatok.” (Nyírő Fanni 11.A)
„Ilyenkor általában azt érzem, hogy hálás vagyok mindazért, amim van, hogy mind egészségesek
vagyunk, hogy bármikor tudunk egymásra számítani.” (Lakatos Valentina 12.A)

Ahhoz, hogy könnyebbé tegyük az ünnepre való készülődést, hoztunk nektek még
egy karácsonyi receptet. A süteménykészítés remek időtöltés, s így ti is
hozzájárultok az ünnepi finomságok elkészítéséhez.

Kürtös kalács muffin
Hozzávalók:
3 bögre finomliszt
1 bögre kristálycukor
1 zacskó sütőpor
2 db tojás
0.5 bögre étolaj
1 bögre tej
2 kiskanálnyi fahéj
Elkészítés: Ezeket a hozzávalókat összeöntjük egy tálba, majd összekeverjük jó alaposan. A masszát
muffin papírokba töltjük, a muffin közepébe lehet fahéjat, Nutellát, kakaóport rakni ízfokozónak. A
tetejére még lehet szórni fahéjas cukrot.
Ajánlja: Csomós Molli 9. Ny
„A karácsony nekem a figyelmet, a türelmet és a törődést jelenti. Nagyon sajnálom, hogy a világ eltért
ettől. Sokan letudják az egészet egy használati cikkel, és összeülnek késztetett mosollyal, vagy csak
elmegy az egész, mint a többi nap. Sajnálom őket, hiszen nem tudják, hogy mi az igazán értékes
embertársainknak. Az idő az, ami a legértékesebb. Töltsünk belőle szeretteinkkel annyit, amennyit csak
tudunk! Ha így teszünk, lesz mire visszaemlékeznünk a bejglin és a kapott ajándékon kívül is.”
(Fintor József 12.A)

Szeretetteljes és meghitt karácsonyt kíván minden
olvasójának az online Lendület szerkesztősége!
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