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Megjelentek az árusok 
Már beszerezhető a karácsonyfa Székelyföldön

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

A nagyobb székelyföldi váro-
sokban már beszerezhető a 
karácsonyfának való fenyő, 

igaz, a vásárlóknak mélyebben a 
zsebükbe kell nyúlniuk a korábbi 
évekhez képest. A magasabb árak 
ugyanakkor a korai időponttal is 
magyarázhatók, hiszen még közel 
két hét van karácsonyig, az ünnep 
közeledtével azonban rendszerint 
változnak az árak.

Hargita megyei kínálat

Tegnap már lehetett fenyőfákat 
kapni a csíkszeredai zöldségpia-
con, ottjártunkkor három árus kí-
nálta eladásra a karácsonyfának 
valót méretüktől függően 80-200 
lej közötti áron. A legkisebb kará-
csonyfának való fenyőkért 80 lejt 
is elkértek, legyen az ezüstfenyő 
vagy a külföldről behozott nord-
mann fenyő. A négyméteres fákat 
200 lej körüli áron kínálták. Ta-
valy a kisebb méretű fenyőkhöz 50 
lejért is hozzá lehetett jutni, idén 
már valamivel drágábban adják da-
rabjukat. Az egyik árus érdeklődé-
sünkre elmondta, idén 115 fát hozott 
eladásra, amelyeket hozzávetőleg 
tavalyi áron kínálja a vásárlóknak. 
Az ezüstfenyőket Vaslábról hozta, 

akárcsak a tavaly. A szomszédsá-
gában zilahi árusok a külföldről 
hozott nordmann fenyőket kínálták 
eladásra, mint mondták, először 
hoztak fenyőket a piacra, amelye-
ket néhány órával ezelőtt állítottak 
ki. A négyméteres fák a legdrágáb-
bak, egy ilyen fenyő 200 lejbe is 
belekerül. Ugyanakkor a főként 
angolszász országokban elterjedt, a 
karácsony szimbólumaként ismert 
fagyöngy is kapható a piacon, egy 
kisebb ágáért 5 lejt kértek.

Székelyudvarhelyen is be lehet 
már szerezni a karácsonyra feldí-
szítendő fenyőket, amelyek többsé-
ge nordmann fajtájú. A helyi pol-
gármesteri hivatal munkatársaitól 
megtudtuk, idén nem biztosítottak 
közterületeket a fák árusítására, 
így a kereskedők csak magánterü-
leteken kínálják azokat. A nagyobb-
nak mondható nordmann fenyők 
160–210 lejbe kerülnek, mérettől és 
árustól függően.

Gyergyószentmiklóson korláto-
zottabbak a lehetőségek, mivel az 
ottani piac csak szombatonként mű-
ködik, tehát hétköznap nincsenek 
vásárlók, és így kínálat sem. Ettől el-
tekintve a városban több kereskedel-
mi egységnél is láthattunk eladásra 
kínált fenyőket. Nordmann fenyő 
kapható, mérettől függően 70-90 le-
jért. Az érdeklődés azonban egyelő-
re nem nagy a karácsonyfának való 
fenyők iránt – mondta az egyik ke-

reskedő – de ez nem is meglepő. Ál-
talában az ünnepet megelőző héten 
szerzik be a fát a gyergyóiak.

Nagyobb választék 
Marosvásárhelyen

A marosvásárhelyi nagypiacon a 
napokban jelentek meg a fenyőfaá-
rusok, akik a legkisebb, fél méteres 
fától a négy-öt méteresig széles vá-
lasztékkal várják az érdeklődőket. 
A másfél méter magas nordmann 
fenyőkért 130 lejt kért tegnapi 
ottjártunkkor az árus, egy négy 
méteres hazai lucfenyőnek 
pedig 100 euró volt az ára. 
A nagyokat is veszik, főleg 
a templomokban, vagy a 
kertes házak udvarán állí-
tanak ekkorákat – magya-
rázta az árus. Mások egy 
közepessel is megelégsze-
nek, a tömbházlakásokba elég 
egy egyméteres is, amelyeknek 50 
lej az ára. „A vevő diktál, mi mon-
dunk egy árat, a vevő azt vagy elfo-
gadja, vagy nem. Lehet alkudni is” 
– válaszolja a Hargita megyei, Vas-
lábról érkezett árus. Aki nem akar 
egész fát venni, egy szép kisebb 
ágat már 5 lejért is megvásárolhat, 
egy nagyobbat pedig 10-ért, de itt is 
lehet alkudni, ha többet vesz, ked-
vezményt kap. A Szilágy megyéből 
érkezett fenyőt, ha szükséges, bele 
is helyezik a karácsonyfatalpba. 

Érthető módon még nem indult be 
igazán a fenyőfavásár. Másfél hét 
múlva jön az angyal
▴   FOTÓ: HAÁZ VINCE

• Noha még közel két hét van karácsonyig, a székelyföldi piacokon máris megje-
lentek a fenyőfaárusok. A korai kínálat magas árakkal társul, több városban két-
száz lejt is elkérnek egy nagyobb méretű fenyőért.

A N T A L  E R I K A

A nevelőszülői munkára jelent-
kezőknek igazolniuk kell, hogy 

nem szerepelnek a rendőrség bű-
nügyi nyilvántartásában, fi  zikailag 
és pszichikailag is egészségesek, 
valamint olyan saját ingatlannal, 
lakhatási körülményekkel rendel-
keznek, ahol megfelelő feltételeket 
biztosíthatnak két 0–7 év közötti 
gyerek nevelésére. Ezek után az 
igazgatóságon el kell végezniük egy 
alkalmassági tesztet, és ha minden 

követelménynek megfelel-
nek, részt vehetnek egy in-
gyenes felkészítőn. Miután 
felkészítették és szerződést 
kötöttek vele, a nevelőszü-
lőnek két gyereket kell el-

vállalnia. Ezt követően arra 
kell törekednie, hogy a gondjaira 
bízott gyerekek illeszkedjenek be a 
társadalomba, szokjanak hozzá a 
családi körülményekhez, illetve ha 
örökbefogadó szülőkhöz kerülnek, 
az új családban is találják meg a 
boldogságot. Azt is biztosítani kell 
a kiskorúaknak, hogy tarthassák a 
kapcsolatot vér szerinti családjuk-
kal, szüleikkel, édesanyjukkal, ha-
vonta rendszeres találkozókat kell 

szervezni számukra. A hivatásos 
nevelőszülőként foglalkoztatott sze-
mélyek a szociális és gyermekvédel-
mi igazgatóság alkalmazottaiként 
a romániai átlagbérnek megfelelő 
fi zetést kapnak, illetve a gyermekne-
velésért járó juttatásokat, gyereken-
ként 600, fogyatékkal élő gyerek ese-
tében pedig 900 lejt. Ugyanakkor a 
gyermekvédelmi igazgatóság szoros 
kapcsolatot tart fenn velük, folyama-
tosan ellenőrzi tevékenységüket, a 
gyerekek fi zikai és lelki egészségét, 
ellátását. Ha valaki nem megfele-
lően neveli a rá bízott gyerekeket, 
megszakítják a munkaszerződését 
és elveszik tőle a kiskorúakat.

Nagy szükség van rájuk

Jelenleg több mint 200 hivatásos 
szülő dolgozik Maros megyében, 
akik 400-nál több kiskorúról gon-
doskodnak. Folyamatosan szükség 
van rájuk, hiszen évente 50 hétéves-
nél kisebb gyerek kerül ki természe-
tes családjából, vagy mert elhagy-
ják, nem törődnek vele úgy, ahogy 
kellene, vagy kórházi kezelés után 
nem mennek érte, de előfordul az 
is, hogy a szülészeten „felejtik” a 
kicsit.  Akit érdekel a lehetőség, a 
0265–213512-es telefonszámon kap-
hat bővebb felvilágosítást.

Jelentkezhetnek hivatásos szülőnek
• Újabb hivatásos nevelőszülői képzést indít a Maros Me-
gyei Szociális és Gyermekvédelmi Igazgatóság. Az érdek-
lődőket az intézmény marosvásárhelyi székhelyére várják 
(Trébely utca 7. szám, C épület, I. emelet, 20-as iroda).

Verseskötet-bemutató
Fekete Vince József Attila-díjas költő Vargaváros című új verseskötetét 
mutatják be december 13-án, pénteken 17 órától a csíkszeredai Kájoni 
János Megyei Könyvtárban. A szerzővel Lövétei Lázár László költő 
beszélget, közreműködik Kozma Attila színművész.

Örömszerző vásárnapok Zetelakán
A Zetelaki Római Katolikus Plébánia és a GLT (gereblye, lapát, 
talicska) csapata kétnapos közösségerősítő, ünnepre hangoló és 
jótékony célú programsorozatra hívja a kicsiket, nagyokat. Szom-
baton 12 órától a kultúrotthon előterében barkács-, rajz- és egyéb 
foglalkozásokra várják a gyermekeket, 16 órától az ünnep jegyében 
vers- és meseóra lesz a plébániatemplomban, ugyanakkor kihirdetik 
a Jézus születését váró vers-, rajz- és mesepályázat eredményeit. 
Este zenés, fényeffektusos produkcióra számíthatnak. Vasárnap 
15 órától gyerekfoglalkozásokat és jótékonysági vásárt tartanak a 

kultúrotthonnál, majd eljuttatják az időseknek az adományokból 
gyűlt ajándékokat, 17 óra 30 perctől pedig a plébániatemplomban 
folytatódik az együttlét.

Gézengúz gyermektáncház
A marosvásárhelyi Gézengúz játszóház táncházba várja a gyermekeket. 
A játékos néptánc- és népdaltanulásra szerdánként kerül sor, 17 órától az 
5–7 éveseknek, 18 órától az 5 év alattiaknak. Muzsikál Sinkó András, a 
Prücsök zenekar és az Öves együttes. Helyszín: Studium Prospero Kulturá-
lis Központ, Forradalom utca 8. szám. Cserecipő szükséges.

Színművész a Belső iránytűben
Fülöp Zoltán csíkszeredai színművész érkezik Gyergyószentmik-
lósra ma 19 órakor, hogy a Belső iránytű közönségének hitéről és 
hivatásáról beszéljen. A Szent Miklós-plébánián tartandó rendez-
vény ajánlójaként a színész így fogalmazott: „Beszélgetve a nagyér-
deművel – a közönség soraiban ülő egyes emberekkel – mindig 
kíváncsian teszik fel a kérdést: mi történik a függöny mögött? Az 
látszik a színpadon is – szoktam mondogatni… Isten a színpadon és 
a színfalak mögött.”

• RÖVIDEN 




