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Virágok, fények, könnyek
Krizantémot, a kegyelet virágát helyezzük szeretteink sírjára
• A Mindenszentek
ünnepe és a halottak
napja csendes, imádsá-
gos ünnepek, alkalmak
a mulandóságra való
emlékezésre. Ilyen-
kor sokan a sírkertek,
temetők, emlékhelyek,
templomok csendjébe
vonulnak leróni kegye-
letüket. Az elmúlás
hónapjában a legszí-
nesebbek a hantok,
legnépesebbek a földi
búcsúzás helyei. Míg a
krizantém- és avarillat
mulandóságot sugall, a
gyertyaláng vigasztaló
fényforrás. A világítás
néma fohász, a lelket
átmelegítő emlékidé-
zés, enyhülés a gyász
fájdalmára.

S Z É K E L Y H O N - Ö S S Z E Á L L Í T Á S

A fehér krizantémot veszik szí-
vesebben az emberek, hogy 
szeretteik sírjára helyezzék 

a kegyelet virágaként Csíkszeredá-
ban. Mindenszentek ünnepe és a 
halottak napja alkalmából számos 
krizantémtermesztő kínálja már egy 
hete eladásra a virágokat, ugyan-
annyiért, vagy valamivel olcsóbban 
mint tavaly. Egy részük a csíkszere-
dai piacon árult, azonban a legtöbb 
ter mesztő a központi promenádon 

kínálta a virágokat, színes 
krizantémtengerré alakítva a 
teret. A csíkszeredai önkor-
mányzat tavaly tette lehető-
vé, hogy a központi téren is 
árulhassanak, hogy a piaci 
zsúfoltságot csökkentsék. 

Idén közel 30 termesztő pakolta 
ki virágait a promenádra, legtöbbjük 
Maros megyéből érkezett a hargitai 
megyeszékhelyre. „Több mint tíz 
éve foglalkozunk virágtermesztés-
sel, összesen öt áron termesztünk az 

idénynek megfelelő virágokat. Csík-
szeredába már évek óta járunk kri-
zantémot árulni, így ebben az évben 
is ide jöttünk” – mondta Veress Irma, 
somosdi termesztő, aki már szombat 
óta kínálja eladásra a különböző faj-
tájú és méretű cserepes virágait. „Na-
gyon jól vették az emberek, a legjob-
ban a fehéret vitték, már el is fogyott, 
ezért jövőre nagyobb mennyiségben 
termesztünk ebből a színből” – je-
gyezte meg. A természtésről elmond-
ta, a szárazság miatt nagyon sokat 
kellett öntözni a virágokat, hogy szé-
pen fejlődjenek. Egy másik termesz-
tő, Danguly Edit Nyárádkarácsonról 
hozott vágott krizantémot eladásra 
Csíkszeredába, mint elmondta, a szá-
razság miatt nem nyíltak megfelelő-
en a virágok, nem lettek olyan szépek 
mint a korábbi években. Egyébként 
azt tapasztalták, hogy a csokros ba-
ba krizantém fajta már nem annyira 
kelendő, mint a cserepesek. A virágo-
kat mérettől és fajtától függően 2-20 
lej közötti áron lehetett megvenni. 
A közepes méretű cserepes krizanté-
mokat és a koszorúkat átlagban 10-15 
lejért, a nagyfejű szálas virágot pedig 
4-5 lejért kínálták.

Forgalomkorlátozás 
a temető környékén

Gyergyószentmiklóson a virágke-
reskedők a sétálóutcában kínálták 

a krizantémot, egyik árus elmond-
ta, többen is akadnak olyanok, akik 
már jóval november elseje előtt 
megveszik a virágokat, és vannak 
olyanok is, akik később, mert nem 
tudnak mindenszentek napján ott 
lenni szeretteik sírjánál. Mint meg-
tudtuk, a fehér és a sárga krizantém 
volt a legkeresettebb, de piros, vagy 
rózsaszín is található a standokon. 
Az árak a csokor nagyságától, színé-
től függően változnak, a kisebb cse-
repes virágok 7 lejért, a nagyobbak 
20 -30 lejért kaphatók, a fenyőágak-
ból készített és krizantémmal díszí-
tett csokrokat 30-36 lejért lehetett 
megvásárolni. Fontos tudni, hogy 
ma forgalomkorlátozásra is lehet 
számítani este 20 óráig a Temető és 
a Kórház utcákban.

Virágvásár Marosvásárhelyen

Marosvásárhely központjában a 
környező falvak virágtermesztői 
kínálják a többféle színű, méretű 
krizantémot. Az árak változóak, a 
legolcsóbb kis, cserepes virág 2 lej, a 
legdrágább 30 lejbe kerül. Mindenki 
igénye, ízlése és pénztárcája sze-
rint válogathat a fehér, lila, sárga, 
rózsaszín, piros, bordó, krémszínű 
krizantémok közül. Ha csak vágott 
virágot szeretne valaki vásárolni, 
abból is sokfélét talál, általában 2-3 
lej egy szép szál krizantém.

Kegyeletteljesen, körültekintően

Székelyudvarhelyen napok óta 
virágba borult a városi piac és a 
Márton Áron tér: Halottak nap-
ja közeledtével több színben is 
pompázó krizantémokat kínál-
nak városszerte. A kegyeleti virá-
gok ára valamelyest emelkedett, 
attól függően, hogy vágott vagy 
cserepes virágot keresünk 3-4 lej-

től 30-35 lejig terjed az áruk. Az 
ünnepre készülve idén szelek-
tív gyűjtőket helyezett ki az RDE 
Hargita Kft. a sírkertekbe: a sírok 
takarítása során összegyűlt zöld 
hulladékot (levelet, gallyat, füvet, 
növényi maradékokat, száraz vi-
rágot/koszorút) a Bio/Komposzt 
feliratú tárolóba, a megrongáló-
dott műanyag koszorút/virágot, 
műanyag virágcserepet, az üres 
mécsestartót, pillepalackot pedig 
a Műanyag/Fém feliratú tárolóba 
lehet bedobni. A Helyi Rendőrség 
pedig – korábbi évek tapasztalatá-
ra alapozva – felhívja a figyelmet, 
hogy a temetőkbe való látogatás 
során javaikat ne hagyják felügye-
let nélkül, illetve autóikat és laká-
saikat zárják megfelelően, mivel 
ebben a időszakban különösen jel-
lemző a fosztogatások számának 
növekedése. Ugyanakkor, a túl-
zsúfoltság és a közlekedési dugók 
elkerülése érdekében lehetőleg 
induljanak el időben, és a késői in-
dulással elvesztett időt ne sietség-
gel akarják behozni az utakon. Az 
ünnepnap okán torlódásokra lehet 
majd számítani, ezért arra kérik a 
gépjárművezetőket, hogy legye-
nek türelemesek, ne álljanak meg 
a temetők bejárata előtt, legyenek 
előrelátók, és parkoljanak ennek 
megfelelően, illetve fordítsanak 
fokozott figyelmet a közlekedés-
ben részt vevő társaikra, a forga-
lom biztonságos és akadálymentes 
haladása érdekében.

Gyertyagyújtás szeretteinkért. 
Kegyelettel emlékezünk elhunyt 
hozzátartozóinkra
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Mindenszentek ünnepe és halottak napja
Világokat elválasztó és mégis titokzatos egységbe rendező emléknapokkal 
indul a november, az elhunytakra való emlékezés kiemelt, kalendáriumi 
alkalmaival. Mindenszentek a megdicsőült egyház ünnepe, a halottak 
napja pedig a szenvedő egyházé. Az elhunytnak kijáró kegyelet érzése 
egyidős lehet a legelső gyászolóval. Az életvesztés és az ezzel járó félelem 
rítusokat, szokásokat alakított – az alamizsnálkodástól a toron át a sírhely-
látogatásig. A fénygyújtás szokása és a divattal változó hantokra helye-
zett virágok, koszorúk vagy más kegyeleti tárgyak is rítusfüggők. Annak 
jelentősége, hogy azokra a boldogokra, „mindenszentekre” emlékezzünk, 
akiknek Jézus a hegyi beszédben megígérte a mennyek országát, kevésbé 
tudatos és alig lép ki a szertartási keretekből. Pedig a mai formájában 
ismert jeles nap több mint ezeréves, de tartalmában visszavezethető az 
I. századra. Az első keresztények életáldozata, a vértanúság utat nyitott 
számukra a mennyei Jeruzsálem felé. Ünnepük, az összes mártírok ünnepe 
más időszakban volt, a 9. században IV. Gergely november elsejére tette 
az ünnepet. November 2-a sajátos jellegű emlékezési nap. Liturgikus érte-
lemben nem főünnep vagy ünnep, rangját tekintve mégis az Úr és a szentek 
főünnepeivel azonos szinten áll a római katolikus egyházban. Keletkezése 
Odilo clunyi apát (994–1048) előírásához vezethető vissza, aki ünnepi 
miseáldozatokat és imákat rendelt el a Benedek-rend zárdáiban. A 12. és 
13. században egész Európában elterjedt. (Molnár Melinda)




