
A belső, lelki készülést fon-
tosabbnak tartja a kül-
sőségeknél Bálint Imre 

Elemér, Oroszhegy polgármes-
tere, és örömmel látja, hogy 
a reggeli miséken tele van a 
templom. Hozzátette, hogy eb-
ben az évben nem volt pénzük 
karácsonyi díszek vásárlásá-
ra, a meglévőkkel teszik ün-
nepivé a község központját: a 
községháza épületére kihelye-
zik az évszámot jelző fényfű-
zért, ugyanakkor fénydíszek 
kerülnek a villanyoszlopokra. 
Civil kezdeményezésre zöld fe-
nyőgallyakból készült adventi 
koszorút helyeztek a templom-
kertbe, melyen az első gyertyát 
az óvodások gyújtották meg. A 
másodikat az elsőáldozó máso-
dik osztályosok, a harmadikat 
az 5–8.-osok, míg az utolsót a 
helyi ifjúsági egyesület középis-
kolásai gyújtják majd meg.

Korondon már múlt hét végé-
től minden este felgyúlnak az 
ünnepi fények, de itt sem köl-
töttek új dekorációra, hanem a 
régieket szereltették fel. Katona 
Mihály polgármester azt terve-

zi, hogy jövőre pályázati pénz-
ből frissítik majd a készletet. 
A korábbi évekhez hasonlóan 
most is a község új központját 
csinosították, illetve a Műve-
lődési Ház előtt felállították a 
betlehemes kisszínpadot és az 
adventi koszorút.

H a s o n l ó  a  h e l y z e t  
Farkaslakán is, ahol az idei 
költségvetés nem tette lehetővé 
a költekezést, azonban Kovács 
Lehel polgármester szerint ha 
jövőre megnyerik a közvilágítás 
korszerűsítésére kiírt pályá-
zatot, lehetőségük lesz fény-
elemek vásárlására is. Addig 
a hozzájuk tartozó nyolc tele-
pülés központjait, kultúrottho-
nait, valamint iskoláit díszítik, 
ugyanakkor a karácsonyfákra a 
nyolcadikos diákok aggatják fel 
saját készítésű dekorációikat.

„Tervben volt új díszeket vá-
sárolni, de túl drágának tar-
tottuk, és egyelőre lemondtunk 
róla. Attól az élet megy tovább” 
– jegyezte meg Molnár Tibor, 
Szentegyháza polgármestere. 
A közvilágítással működő régi 
fényelemek múlt hét vége óta el-

sősorban a központot, valamint 
a főúttól a templomig vezető út-
szakaszt ékesítik. Vasárnap itt 
is meggyújtották az első gyer-
tyát a római katolikus temp-
lom előtt elhelyezett adventi 
koszorún.

Spórlósan, de újítottak

Jövő héten ünneplőbe öltö-
zik Felsőboldogfalva is, akkor 
ér rá a megbízott szakcég a 
díszek felszerelésére. Idén a 
villanyoszlopokra vásároltak 
néhány fényelemet, amelyeket 
elosztanak a községhez tar-
tozó tizenegy település között 
– mondta lapunknak Sándor 
József polgármester. A köz-
ségközpontban ezüstfenyőt is 
díszítenek, amelyet a közbirto-
kosság erdejéből vágnak ki.

Hozzávetőleg hétezer lejre 
vásárolt nagyobb méretű LED-
es díszeket a fenyédi önkor-
mányzat, ezeket tegnap délután 
a főút menti villanyoszlopok-
ra helyezték ki Fenyéden és 
Küküllőkeményfalván. „Nem 
esünk túlzásokba, csak mini-

málisan díszítünk, fontosabb-
nak tartjuk a fizetések kiadását 
és a számláink kifizetését” – 
fogalmazott Bokor Botond pol-
gármester.

Mivel tavaly csak a díszítő-
elemek fel- és leszereléséért 
több mint 3500 lejt kellett fizet-
niük, idén csupán tíz új fény-
fűzért vásároltak, amelyeket a 
sétányok menti fákra és bok-
rokra helyeztek – közölte Rafai 
Emil, Székelykeresztúr polgár-
mestere. Hozzátette, hogy mi-
vel a házaknál sem a kert végét 
szokták díszíteni, ők is elsősor-
ban a központot csinosították. 
Esténként felgyúlnak az ünnepi 
fények a templomok és a kultúr-
otthonok előtt is, nemcsak a kis-
városban, hanem Betfalván és 
Fiatfalván is – tette hozzá. 

Ahol számít a pompa

Közel húszezer lejbe kerül-
tek azok a fényfüggönyök, út-
test fölötti színes fényszalagok, 
lámpatestekre kerülő díszek, 
amelyeket nemrég szerzett be 
Parajd önkormányzata a für-

dőtelepülés, illetve Alsó- és 
Felsősófalva díszvilágítására. 
Egyrészt a megrongálódotta-
kat kellett lecserélni, más-
részt bővítették a készletet. 
„Megfelelő pompát akarunk 
adni idén is a téli ünnepek-
nek, hiszen nemcsak a helyi-
ek, hanem a turisták miatt is 
fontosnak tartjuk kicsinosíta-
ni Parajdot. Szerencsére jó ne-
vünk van a turisztikai palettán, 
nemcsak nyáron, hanem télen 
is több ezren fordulnak meg 
itt a közeli sípályáknak és a 
wellnessközpontnak köszön-
hetően” – mondta Bokor Sándor 
polgármester. Már a hónap ele-
jén elkezdték felszereltetni a 
díszeket, azonban néhány nap-
ba még beletelik, mire a mun-
kálatok végére érnek. Az arra 
járók idén is megcsodálhatják a 
kultúrotthon előtti téren megje-
lenített szent családot, emellett 
a park, a két templom környéke, 
valamint a főutak pompáznak 
fényárban, ugyanakkor hama-
rosan karácsonyfát állítanak a 
parkban.

DÓSA ILDIKÓ

3Udvarhelyi Híradó  2017. december 7., csütörtökAKTUÁLIS
Hol szerényebben, hol díszesebben készülnek a téli ünnepekre

Néhol csak szűkösebben futotta díszítésre

Alig költöttek idén 

karácsonyi díszekre a 

Székelyudvarhellyel 

szomszédos telepü-

lések többségében, 

az ünnepi hangulatot 

a korábbi években 

vásárolt dekorációval 

igyekeznek megte-

remteni. A világítóele-

mek borsos ára miatt 

néhol jövőre, pályázati 

pénzből szándékoznak 

újakat beszerezni. 

Külcsín Udvarhelyszéken

Negyedik alkalommal szer-
vezik meg a Székelyföldi Bet-
lehemes Találkozót, ezúttal 
december 17-én. Az eddig je-
lentkezett tizenegy betlehemes 
csoport tagjai Szentegyházán 
gyűlnek össze, hogy bemutas-

sák a településükön ismert bet-
lehemes játékot.

György László, a Székelyföl-
di Betlehemes Találkozó kez-
deményezője érdeklődésünkre 
kifejtette, a Kárpát-medencei 
Betlehemes Találkozó min-

tájára szervezték meg a szé-
kelyföldi eseményt három éve 
– mindaddig nem talált egy tá-
mogató intézményt, amely a 
szervezéssel járó anyagi költ-
ségeket vállalta volna. 2014-ben 
Székelyudvarhely önkormány-
zatának vezetősége felkarolta 
kezdeményezését, így immár 
negyedszerre szervezhetik 
meg az eseményt. 

Véleményezik is az előadásokat

A tervek szerint idén tizenegy 
csoport játékát tekinthetik meg 
az érdeklődők a szentegyhá-
zi Gábor Áron Művelődési Ház 
színpadán. A jelenlevők a reggel 
kilenc órától kezdődő megnyi-
tó után láthatják a kászonaltízi, 
a csobotfalvi, a csíktaplocai, 
a csíkborzsovai, a szépvízi, a 
csíkszentdomokosi, a hidegségi, 
a szentegyházi, a gyergyóditrói, 

a kézdiszentléleki és a lövétei 
betlehemes csoportok régi, au-
tentikus betlehemes előadását. 
Ezt követően pedig a jelen le-
vő szakemberek (Tömöry Már-
ta bábos, néprajzos, Szász Zsolt 
bábos, rendező, Miklós Zoltán, 
a székelyudvarhelyi Haáz Re-
zső Múzeum vezetője, Szőcs 
Endre, a székelyudvarhelyi vá-
rosi könyvtár igazgatója és Fe-
rencz Angéla, a Hargita Megyei 
Kulturális Központ vezetője) ér-
tékelik, véleményezik a látot-
takat – ismertette a programot 
a szentegyházi kultúrotthon 
igazgatója. Megjegyezte, tavaly 
úgy döntöttek, hogy az „ese-
ménynek vándorjelleget ad-
nak”, azaz minden évben más 
településen szervezik meg a 
találkozót, hogy minél többen 
megismerhessék a különbö-
ző betlehemes előadásokat. A 
szentegyházi esemény után jö-

vőben Gyergyóditró ad otthont 
az eseménynek. 

Keresik a betlehemes 
csoportokat 

Mint arról György László be-
számolt, habár ő is rendszerint 
keresi a hagyományos betlehe-
mes játékokat előadó csopor-
tokat, lehetnek még olyan kis 
falvak, amelyek betlehemesé-
ről nem értesült. Ezért arra kér 
mindenkit, hogy aki ismer ilyen 
csoportokat, esetleg tagja egy-
nek, jelentkezzenek, hogy ők 
is bekapcsolódhassanak a ta-
lálkozóba. Az esemény célja 
ugyanis, hogy szélesebb körben 
is megismertessék ezt a kará-
csonyhoz kapcsolódó ősi hagyo-
mányt, illetve megmutassák, 
hogy településenként mennyi-
re változatosan élik meg Jézus 
születését. (KÖMÉNY KAMILLA)

Tizenegy csoport nagyszerű játéka

A csobotfalvi betlehemes játékot is bemutatják Szentegyházán
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