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SOK GYEREK A NAGYSZÜLŐKKEL VALÓ TALÁLKOZÁST HIÁNYOLJA A LEGJOBBAN AZ IDEI, RENDHAGYÓ ÜNNEPEKKOR

Szeretettel megőrizhető a karácsony hangulata
A korábbi évekhez hasonlóan,
illetve a járványhelyzet ellenére
a gyerekek ugyanolyan lelkesedéssel várják az idei karácsonyt.
A nagyváradi Ady Endre Elméleti Líceum diákjai körében
érdeklődtünk arról, hogy miként
készülnek az ünnepre, miben
lesz más az idei karácsonyuk,
illetve mit várnak a jövő évtől.

sengernek köszönhetően. Az ölelése azért hiányzik. A karácsonyt
az anyukámmal fogom tölteni.
Minden karácsonykor van fenyőfánk, most is lesz. Az ünnepi hangulat biztos, hogy idén is meglesz.
Ha lesz hó, akkor biztos fogunk
szánkózni és hógolyózni majd
anyukámmal, együtt tévézünk,
társasozunk, és jókat beszélgetünk. Ilyenkor anyukám mindig
mesél valamit a gyerekkoráról, és
jókat nevetünk. Remélem, jövőre
eltűnik a vírus, és minden olyan
lesz, mint régen.

N

em lesz semmivel sem különb
ez az év, mert ugyanúgy élvezni lehet a karácsony varázsát
– többnyire ez vonható le következtetésként a nagyváradi Ady Endre Elméleti Líceum diákjainak leveléből,
amelyből válogatást közlünk.

Geambașu Ammon, 5. osztályos

Pont úgy várom a karácsonyt most
is, mint máskor, ebben a dologban
a Covid–19 semmit sem változtatott.
Azonkívül, hogy nem lesznek vásárok, semmi nem változik – legalábbis nekem nem. Az ünnep ugyanúgy
szeretetben és békességben fog telni, ugyanúgy vakáció lesz, ugyanúgy lesz karácsonyfa, és főképpen
ugyanúgy a családommal lehetek
majd, mint minden ünnepen. Amiért vírus van, az nem jelenti azt,
hogy nem örülhetünk ugyanúgy,
mint máskor. Ez csak tőlünk, az emberektől függ. A jövő évtől azt várom, hogy múljon el a pandémia, de
valahogy tudom, hogy még fél évet
legalább tartani fog. Amúgy nekem
eddig ez volt a kedvenc évem az
életemből. Tudom, hogy furcsa, de
így van. Érdekes, izgalmas év volt,
amiben megtanulhattuk, hogy másképp is meg lehet oldani dolgokat,
és hogy mindenben van valami jó.
Még arra várok, hogy az emberek,
ha nem is sokkal, de legalább egy
picit jobbak és összetartóbbak legyenek.

Kövér Sára, 5. osztályos

Mint minden évben, úgy ebben a
szokatlan helyzetben is eljön a ka-

A levelek szerint csakis tőlünk függ, hogy karácsonykor mi a fontos nekünk: a család vagy az ajándékok

rácsony. Mi idén is megsütjük a mézeskalácsot, megnézzük a kedvenc
ünnepi filmjeinket, és körbeüljük a
ragyogó karácsonyfát. Az egyedüli különbség az lesz, hogy az Aradon élő nagyszüleimet nem tudjuk
meglátogatni, akikkel amúgy is rég
nem találkoztam. Úgy gondolom,
mindenki örülne a 2021-es év beköszöntével annak, ha a vírus hirtelen
kámforrá válna, és minden olyan
lenne, mint ezelőtt: az iskolák megnyitnák kapuikat, véget érne az
online tanítás, mindenki visszamehetne a szeretett osztálytermébe, és
újra együtt lehetne rég nem látott
társaival. A felnőttek ugyanakkor
visszatérnének munkahelyeikre, és
a vendéglátóipar is fellendülne.

Baricz Maya Helén, 6. osztályos

Én mindig is nagyon szerettem a
karácsonyt. Nem is az ajándékok
miatt, hanem inkább a hangulatért: hogy leoltjuk a villanyt, s csak
a fényecskék égnek, a kisebb gyerekek kimondhatatlan boldogok,
mindenki lesi a másik ajándékát,
meg természetesen a Reszkessetek,
betörők!-et. Nekem sosem az ajándékokról szólt, tehát ha esetleg idén

nem lesz sok ajándékra pénzünk,
semmiképp sem emiatt leszek csalódott. Ha csalódott leszek, azt
inkább annak tudnám be, hogy a
nagyszüleim a határon túl vannak,
és valószínűleg idén nem fogjuk
együtt ünnepelni a karácsonyt. A
hangulata az ünnepnek nem attól
függ, hogy odakint mi történik, sokkal inkább attól, hogy a lakásban
és a szívünkben mi zajlik. Ha idén
is iszunk kakaót, eszünk mézeskalácsot meg hasonló finomságokat,
akkor nekem egyáltalán nem lesz
más a többi évtől. A jövő év nem tudom, mit tartogat, de szeretném azt
hinni, hogy sokkal jobb lesz mint
2020, és minden visszaáll a rendes
kerékvágásba. Ui.: egy fehér karácsony biztosan feldobná a hangulatot mindenhol!

Vlad Deniel, 6. osztályos

Én már nagyon várom a karácsonyt,
bár ez más lesz, mint a többi. Nem
lesznek itt a családtagok és barátok,
legjobban a nagymamám hiányzik,
a vírus miatt ritkán láthatom, akkor
is csak maszkban egy rövid időre.
Apukám évek óta külföldön dolgozik, de olyan mintha itt lenne a Mes-

»

Az ünnep
ugyanúgy
szeretetben és
békességben fog
telni, ugyanúgy
vakáció lesz,
ugyanúgy lesz
karácsonyfa,
és főképpen
ugyanúgy a
családommal
lehetek majd,
mint minden
ünnepen. Amiért
vírus van, az nem
jelenti azt, hogy
nem örülhetünk
ugyanúgy, mint
máskor.
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» SZATMÁRI BENCE

Pardek Dalma Adrienn,
5. osztályos

Én már november eleje óta nagyon
várom a karácsonyt. Ha szeretitek
egymást a családotokkal, akkor
igenis megmarad a hangulata, és
ha mindig hálát adtok a Jóistennek, hogy együtt lehettek, akkor
nem fog változni a fénye. Csak
örüljetek minden percnek! A jövő
évtől azt várom, hogy mehessünk
iskolába, és tudjunk a barátainkkal lenni, illetve ami számomra
nagyon fontos még, hogy az osztályfőnököm egészséges legyen.

Kovács Ákos, 5. osztályos

Számomra a karácsonynak a
lényege ugyanaz marad: Jézus
születése. Igaz, hogy nem annyian leszünk az ünnepi asztalnál,
amennyien szoktunk, de azért a
szeretet megmarad. Ilyenkor mindenki kérhet ajándékot: békét,
gyógyulást, szeretetet. Remélem
jövőre többen tudunk majd együtt
ünnepelni.

Horváth Alexandra,
6. osztályos

Nem lesz semmivel sem különb ez
az év, mert ugyanúgy élvezni lehet
a karácsony varázsát. Csakis tőlünk függ, hogy karácsonykor mi
a fontos nekünk: a család vagy az
ajándékok. A jövő évtől nem várok
nagy változást, mert a vírus nem
tűnik el egy csettintésre. Szerintem most is élvezni kell minden
pillanatot a szeretteinkkel, amíg
csak lehet.

» KRÓNIKA

H

agyományos ételek kerüljenek
karácsonykor az ünnepi asztalra,
így megidézhetjük a már nem velünk
élő családtagok emlékét is – hangsúlyozta Borbás Marcsi műsorvezető a
Kossuth Rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorának szerdai adásában. Karácsonykor olyan ételeket
készítünk, amelyek többet jelentenek az evésnél – mondta Borbás
Marcsi, kiemelve: a hagyományos
ízekkel megidézzük az előző éveket
és a már nem velünk élő családtagok
emlékét. „Számomra nagyon fontos,
hogy az legyen a karácsonyi menü,
ami mindig is volt. Szenteste halászlé, másnap töltött káposzta, mákos

guba, de a bejgli is elengedhetetlen
kelléke az ünnepi asztalnak” – magyarázta a magyarországi televíziós. A vírusjárvány miatt idén sokan
kényszerülnek arra, hogy napokkal
ezelőtt megvásárolják a halat. Mint
mondta, az igazán jó halászlé ugyan
friss húsból készül, de lefagyasztott
halból is készíthető jó minőségű
leves, ha jó alapanyagokat használunk hozzá. „Ebben az évben én
mindenkit arra is biztatok, hogy a
vendéglátásban dolgozók fennmaradására is gondoljunk, és rendeljünk ételt a kedvenc éttermünkből,
legalább egyvalamit, hogy a korlátozások feloldása után legyen hova
visszamennünk” – hangsúlyozta a
műsorvezető.
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Elengedhetetlen kellékei az ünnepi asztalnak a hagyományos ételek

Ünnepi ízek. Hagyományszerűen sok asztalra felkerül karácsonykor a diós vagy mákos bejgli

