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A dvent első vasárnapja előtt 
néhány nappal a korábbi 
években már a díszek nagy 

részét kihelyezték a székelyföldi vá-
rosokban, és a fenyőfák is a helyükre 
kerültek, idén azonban még minden-
hol bőven van tennivaló. A helyzetet 
a világjárvány is befolyásolja, több 
önkormányzat inkább másra fordítot-
ta a karácsonyi fényekre költendő ösz-
szeget, de néhány helyszínen így sem 
maradnak el a meglepetések.

Új helyszínre költözik

Új városvezetés, új tervek: Csíkszere-
dában jelentős változások történtek a 
díszkivilágítás terén. A város 16 méter 
magas karácsonyfáját és az ezt körül-
ölelő adventi koszorút új helyszínen, 
a központi parkban helyezték el, és 
egy második, kisebb fenyőt is felál-
lítottak a megszokott helyszínen, a 
Majláth Gusztáv Károly tér és a Petőfi  
Sándor utca találkozásánál – tudtuk 
meg Bors Béla alpolgármestertől, aki 
azt is elárulta, hogy mindkét fenyő az 
Octavian Goga sétány felújítása so-
rán „kivágásra lett ítélve”, de így még 
gyönyörködhetnek bennük a városla-
kók az ünnepek alatt. Hozzátette: 100 
ezer lejt különítettek el a díszkivilágí-
tásra, és meglepetésekkel is készül-
nek, a részleteket azonban egyelőre 
nem szerette volna elárulni. A fények 
elrendezése más lesz, illetve bővítést 
is terveznek, az alpolgármester sze-
rint ez is a meglepetés része lesz, ami-
vel az a céljuk, hogy a jelenlegi stresz-
szes időszakban mosolyt csaljanak a 
lakosság és főként a gyerekek arcára 
– így javítva kissé a közhangulaton. 
Advent minden vasárnapján ünnep-
séget tartanak a központi parkban, 
amit a tervek szerint online közvetí-
tenek majd, mivel a járványhelyzet 
miatt csak korlátozott számban lehet 
részt venni szabadtéri eseményeken 
is. Az első, vasárnapi gyertyagyújtás-
sal párhuzamosan a díszkivilágítást 
is felkapcsolják a városban.

Környezettudatos 
megközelítés

Már elkezdték az elemek kihelye-
zését, és további meglepetésekkel 
készülnek Sepsiszentgyörgyön is. 
Mint Kovács Judit Tündétől, a vá-
rosháza munkatársától megtudtuk, 
ezúttal csak a díszkivilágítás fel- és 
leszerelésére költenek, mivel egyrészt 

tavaly 160 ezer lejt fordítottak külön-
böző elemek vásárlására, és ezeket 
tervezik használni idén is, másrészt 
pedig a járványhelyzetben inkább 
másra fordították a forrásaikat. En-
nek megfelelően a várost nagyrészt a 
tavalyihoz hasonlóan világítják meg, 
városszerte helyeznek ki díszeket, de 
a hangsúlyt a központra helyezik. 
A környezettudatosság jegyében a 
kovásznai megyeszékhelyen nem 
vágott fenyőt állítanak, hanem évek 
óta a központi park egyik fenyőfáját 
díszítik fel, ez idén is így lesz. Emel-
lett ezúttal is helyet kapnak interaktív 
elemek is, mint az a háromszemélyes 
tandembicikli, amelyet meghajtva 
egy geodómot, hatszög alakú ülő-
kéket és különböző fényfüzéreket 

világíthatnak meg a tekerők. Az Er-
zsébet parkban helyet kap továbbá 
egy meseváros is, ahol a gyerekek 
betlehemes és mesefi gurákkal talál-
kozhatnak, illetve a #Sepsi feliratot 
is ki szeretnék díszíteni. A városban 
továbbá két adventi koszorút is elhe-
lyeznek a központban és az Állomás 
negyedi körforgalomban. Az első ad-
venti gyertyát meggyújtják vasárnap, 
a díszkivilágítás felkapcsolása azon-
ban csak december elején várható.

Nem újítottak

Székelyudvarhelyen is úgy döntöttek, 
hogy a járványhelyzetre való tekin-
tettel a díszkivilágításra elkülönített 
összeget inkább másra fordítják, 
így nem vásároltak újabb díszeket, 

csak a meglévők fel- és leszerelésére 
költenek. Ezáltal a korábbi években 
megszokott módon díszítik fel a vá-
rost, minden lakónegyedbe kerülnek 
díszek, a főútvonalakat mind kivilá-
gítják, de a hangsúlyt itt is a központ-
ra helyezik. A város karácsonyfája 
még nem érkezett meg, de a 16 méter 
magas fenyőt a napokban felállítják 
a Városháza téren. A másik nagy 
hangsúlyt kapó helyszín ezúttal is a 
Patkó lesz, itt helyezik el az adventi 
koszorút pénteken, és aznap díszítik 
fel a fenyőfát is. A városházától azt 
is megtudtuk, hogy az első gyertyát 
vasárnap meggyújtják az adventi 
koszorún, és felkapcsolják a díszki-
világítást is, ám az egyházi elöljárók 
üzenetét online közvetítik majd a 

járványhelyzetre való tekintettel. A 
karácsonyi vásár szintén elmarad 
a megszokott formájában, és való-
színűleg az online térbe költözik át.

Később kapcsolják fel a fényeket

Gyergyószentmiklóson is elkezdték 
már az ünnepi díszkivilágítás ele-
meinek felszerelését. Kertész László 
városházi szóvivő megkeresésünkre 
elmondta, az elemek elrendezése a 
megszokott módon történik, egyebek 
mellett a Szabadság tér és a város 
főútvonalai borulnak ünnepi fény-
be. Arra is kitért továbbá, hogy a vá-
ros adventi koszorúján meggyújtják 
ugyan az első gyertyát vasárnap, ám 
a díszkivilágítás felkapcsolását csak 
később, december 6-án tervezik. 

A székelyföldi városok közül a 
legnagyobb bizonytalanság Maros-
vásárhelyen tapasztalható, ahol a 
városháza sajtóirodája szerint egye-
lőre semmi sincs eldöntve az ünnepi 
elemekkel kapcsolatosan. Mindösz-
sze annyi biztos, hogy a költségha-
tékonyság és a szerénység jegyében 
szeretnének eljárni, ami azt jelenti, 
hogy új díszek beszerzése fel sem 
merült, sőt azon gondolkodnak, hogy 
a meglévők közül mennyit használ-
janak fel, mivel visszafogottabb vilá-
gítást szeretnének a korábbi évekhez 
képest. Ezáltal még az sem dőlt el, 
hogy lesz-e vagy sem karácsonyfája a 
városnak a virágóra helyén. A számos 
kérdés miatt az ünnepi fények felkap-
csolásának időpontja is bizonytalan.

Ünnepre hangolódva
Lassan, de biztosan ünnepi köntösbe öltöznek településeink

Új helyszín. Idén a központi park ban 
helyezték el Csíkszereda ka rácsony fáját 
és az adventi koszorút
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• A korábbi évekhez képest lassabban haladnak a dísz-
kivilágítás felszerelésével a székelyföldi városokban, 
így több helyszínen nem is kapcsolják fel a fényeket a 
megszokott időben, azaz advent első vasárnapján. Van, 
ahol nem is terveznek újítást, máshol viszont megle-
petésekkel készülnek, Csíkszeredában például a kará-
csonyfa új helyszínre költözik.

Bál helyett gyűjtés
A Csíki Vállalkozók Egyesülete 
és Magyarország Csíkszeredai 
Főkonzulátusa hat éve szervezi 
meg a jótékonysági Katalin-bált, 
a koronavírus-járvány miatt 
idén azonban másként zajlik az 
adománygyűjtés. „Az idei, mind-
annyiunk életére hatással levő 
járványhelyzet új nehézségek és 
küzdelmek elé állít bennünket. 
Mégis talán az egyik leghang-
súlyosabb próbatétel elé a gyer-
mekeink kerültek az oktatásban 
bekövetkező kényszerű változás, 
az online térben való tanulásra 
átállás révén. Bár az idei, hetedik 
Katalin-bálra nem kerülhet 
sor a már megszokott keretek 
között, mégis a hagyományos-
sá vált közösségi összefogás, 
a jótékony célú adományozás 
ezúttal is lelket nemesítő szük-
ségszerűség. A szervezők az 
idén összegyűlő adományokból 
a hátrányos helyzetű diákok 
online oktatásához nélkülöz-
hetetlen internet-előfizetés 
költségeihez kíván hozzájárulni. 
A Csíki Vállalkozók Egyesülete 
és Magyarország Csíkszeredai 
Főkonzulátusa ezúton felkér 
mindenkit, aki segítő szándéktól 
vezérelve részese szeretne lenni 
ennek a kezdeményezésnek 
és támogatni kívánja a csíki 
hátrányos helyzetű diákok online 
oktatásban való részvételének 
lehetőségét, csatlakozzon a 
2020. november 30-áig zajló 
jótékonysági gyűjtésünkhöz – áll 
a szerkesztőségünkbe eljuttatott 
közleményben. Az adomány-
gyűjtésről bővebb információ a 
Csíki Vállalkozók Egyesületének 
Facebook-oldalán érhető el.

Szerényebb készülés
A gyergyószentmiklósi közössé-
gi adventi események valame-
lyest különlegesebbek, hiszen a 
Szent Miklós Napok rendezvény-
sorozatába beletartoznak. Idén 
a szokványos közösségi adventi 
gyertyagyújtás elmarad, helyet-
te a Szent Miklós-szobornál lévő 
koszorú előtt, az adventvasár-
napok előestéjén imádkoznak 
majd a történelmi egyházak 
képviselői. „Ezt az eseményt 
online közvetítjük, hogy ilyen 
formán kapcsolódhassanak be a 
lakók” – közölte Len Emil Balázs 

gyergyószentmiklósi alpolgár-
mester, és egyúttal arra kérte a 
lakókat, hogy ezen az esemé-
nyen ne vegyenek részt, hogy a 
tömeges gyülekezés elkerülhető 
legyen. Ugyanakkor az adventi 
vásár szintén szerényebb lesz az 
eddigieknél. 
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