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H I R D E T É S

AZ AJÁNDÉKOZÁSON KÍVÜL EGYÉB MEGLEPETÉSEKKEL IS KÉSZÜL A PIROS KÖPENYES TÉLAPÓ

Körútra hív a Mikulás az erdélyi városokban
Mikulás vezette tömegköz-
lekedési eszközök szállít-
ják a gyerekeket a hónap 
folyamán több erdélyi 
városban. Szovátán egyedi 
kezdeményezéssel készül-
nek pénteken.

 » BEDE LAURA

S zámos gyereknek próbált 
örömöt szerezni a piros 
köpenyes, nagy szakállú 

Mikulás, aki az országban ha-
gyományszerűen december 5-én, 
csütörtökön este hozta el a várva 
várt ajándékokat. A Kolozsvári 
Magyar Diákszövetség (KMDSZ) 
idén is meglepte a gyerekeket: 
Mikulásnak beöltözött, illetve 
krampuszjelmezbe bújt egyete-

misták napközben óvodákba, 
este pedig gyermekes családok-
hoz látogattak.

A kincses városban ugyanak-
kor csütörtökön indult el a Mi-
kulás-villamos, amely december 
30-ig közlekedik a 101-es vona-
lon. Az utazás ára megegyezik 
a tömegközlekedési eszközökre 
váltandó jegyekével, viszont ha 
a Télapó is a járművön tartóz-
kodik, ingyen járható körbe a 
város. Aradon szintén csütörtök 
este, a városháza előtt felállított 
karácsonyfa díszkivilágításának 
felkapcsolásával egyidejűleg 
helyezték forgalomba a Miku-
lás-villamost. A különjáratot 
természetesen itt is a Télapó ve-
zeti, gyerekek pedig csak szülői 
vagy pedagógusi felügyelettel 
utazhatnak. A Mikulás-villa-
mos december 29-ig közlekedik, 

a menetrend megtalálható a 
megállókban és a közlekedési 
vállalat honlapján. Marosvásár-

helyen a Mikulás által vezetett, 
feldíszített autóbusz indult út-
jára, és hónap végégig minden-

nap más-más útvonalon szállít-
ja az utasokat.

A Szovátai Ifj úsági Szervezet 
Elhagytam egy mikuláscsoma-
got elnevezésű akcióval kíván 
boldog pillanatokat szerezni. Az 
egyedi kezdeményezést egy ma-
gyarországi fi atalember indítot-
ta útjára a közösségi médiában, 
azzal az elgondolással, hogy 
december 6-án hagyjunk el az 
utcán egy mikuláscsomagot, ez-
úton örömet szerezve egy isme-
retlennek. „Mindenki szereti a 
meglepetéseket. És itt a lényeg a 
meglepődésen, a nem várt pilla-
natok okozta örömforráson van, 
és nem a meglepetés tárgyán. 
Éppen ezért senki se gondoljon 
drága ajándékokra, a gesztust, 
valamint az ötlet rejtélyes izgal-
mát kell értékelni” – hívta fel a 
fi gyelmet a szervezet vezetője.

Marosvásárhelyen idén is a Mikulás vezeti az ünnepi különjáratot

 » KRÓNIKA

E lkezdődött az énekesma-
dár-etetési időszak fő sze-

zonja, amely az első őszi fagyok 
beköszöntétől márciusig tart. Az 
etetők madárforgalma a tél ke-
ménységétől, a hótakaró vastag-
ságától és tartósságától függ. A 
mintegy ötven etetőlátogató ma-
dárfaj megfi gyelése egyedülálló 
élmény. Ugyanakkor a Magyar 
Madártani Egyesület felhívja a 
fi gyelmet: fontos, hogy a vízima-
darakat soha, sehol, semmivel 
ne etesse a lakosság, mert ez tö-
meges pusztulásukat okozhatja. 

A közlemény szerint az éne-
kesmadaraknak adható téli 
madáreleségek között van a 
napraforgó, amibe apró szemű 
kölest is lehet keverni, állati 
zsiradék, háj, faggyú, főzéssel 
sótlanított szalonna, cinke-
golyó, alma és bogyók, például 
vadszőlő, borostyán, tűztövis, 

nyugati ostorfa és fagyal. Ivó- és 
fürdővízről is gondoskodni kell, 
és a befagyott itatókban napon-
ként cserélni kell a vizet. Bármi 
mással felesleges kísérletezni, 
és a madarakra nézve kockáza-
tos lehet – áll a közleményben. 
Az összegzés rámutat arra is, 
hogy a vízimadarak életmódja 
és téli túlélési szabályai alapve-
tően eltérnek az énekesmadara-
kétól. 

Etetésük megbetegíti és pusz-
tulásra ítéli az állatokat, mert 
kikapcsolja a téli túlélést sza-
vatoló vonulási viselkedést, 
ami tömeges jégbe fagyásukat 
okozza. 

Táplálásuk növeli a zsúfoltsá-
got, a madarak közötti agresszi-
ót, az ebből eredő sérülésveszélyt 
és a fertőző betegségek terjedé-
sét. A tömeges érintkezés az em-
berre is veszélyes, ez különösen 
a madárinfl uenza kapcsán jelent 
óriási kockázatot.

 » KRÓNIKA

A Joker, Az ír és a Házassá-
gi történet is az év legjobb 

filmjei között szerepel az Ame-
rikai Filmintézet (AFI) idei tízes 
toplistáján. A szervezet filmes 
és televíziós kategóriában vá-
lasztotta ki az idén bemutatott 
produkciókból tízes toplistá-
it. Az ezeken szereplő filmek 
és televíziós műsorok között 
azonban szokásához híven nem 
állított fel rangsort. A The Holy-
lywood Reporterben ismertetett 
díjazottak a filmes mezőnyben: 
az 1917, a The Farewell, Az ír, 
a Jojo Rabbit, a Joker, a Tőrbe 
ejtve, a Kisasszonyok, a Házas-
sági történet, a Volt egyszer egy 
Hollywood és a Richard Jewell. 
A tévés mezőnyből az AFI a 

Csernobil, A korona, a Fosse/
Verdon, a Trónok harca, a Póz, 
az Utódlás, a Hihetetlen, Az al-
elnök, a Watchmen és a When 
They See Us című sorozatokat 
díjazta.

A testület különdíjban ré-
szesítette az Élősködők című 
dél-koreai filmet és Phoebe Wal-
ler-Bridge sorozatát, a Fleaba-
get, amelyek nem kerülhettek a 
toplistára, mivel nem amerikai 
produkciók.

A díjazottak listáját idén már 
20. alkalommal az alkotások 
kulturális és művészi jelentő-
sége alapján állította össze az 
AFI-tagokból, tudósokból és 
kritikusokból álló zsűri. A díja-
zottakat a január 3-án Los Ange-
lesben megrendezett fogadáson 
ünneplik meg.

Etethetők az énekesmadarak

Az ír a legjobb fi lmek között
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