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MEGHIÚSÍTOTTA A LAKOSSÁG JELENTŐS RÉSZÉNEK ÉV VÉGI TERVEIT A JÁRVÁNY, DE AZ AJÁNDÉKOZÁS NEM MARAD EL

Idén sokan szilvesztereznek otthon
A romániai lakosság mintegy fele
mondja azt, hogy a koronavírus-világjárvány meghiúsította karácsonyi
és szilveszteri terveit, ám nem fog
lemondani a karácsonyi hagyományokról – derül ki egy közvélemény-kutatásból. Egy másik felmérés
arra világít rá, a lakosság több mint
fele aggódik az ünnep miatt.

B

ár az ünnepi tervek sok háztartásban nem valósulhatnak meg a járvány miatt, az IRES által készített
közvélemény-kutatásból az derül ki, a
hazai lakosság legnagyobb része idén is
ajándékoz karácsonykor. A megkérdezettek 85 százaléka elkészíti a különleges
karácsonyi menüsort, 84 százalékuk díszít karácsonyfát, 42 százalékuk elmegy
templomba, 26 százalékuk pedig kész
vendéget is fogadni. Sokan vannak – 65
százalék –, akik csak azok körében ünnepelnek, akikkel egy háztartásban élnek. A
megkérdezettek 25 százaléka felelte azt,
hogy rokonokat vagy barátokat fogad, 5
százalék pedig maga megy látogatóba.
Többnyire 18 és 35 év közötti fiatalokról,
és felsőfokú végzettséggel rendelkező
személyekről van szó. Egyedül tölti a karácsonyt a lakosság 7 százaléka, a felmérés készítői szerint legtöbben 65 évesnél
idősebbek. Érdekes ugyanakkor, hogy a
közvélemény-kutatás eredményei szerint
a többség (65 százalék) műfenyőt díszít, és
csak 24 százalékra azok aránya, akik vágott fenyőt választanak. Ami a menüt illeti, 49 százalékkal vezet a töltött káposzta.

Ezer lej a karácsonyi előkészületekre

A megkérdezettek 83 százaléka mondta
azt, hogy karácsonykor szokott ajándékozni, az igennel válaszolók 87 százaléka pedig idén is meglepi szeretteit. 76
százalékuk azoknak a családtagoknak ad
ajándékot, akikkel egy háztartásban él,
39 százalék a rokonoknak, 15 százalék a
barátoknak, és alig 5, illetve 4 százalék a
kollégáknak és szomszédoknak. Még alacsonyabb, mindössze 2 százalékos azoknak az aránya, akik rászorulóknak adnak
ajándékot.

Az ünnepi meglepetés idén sem marad el, a legtöbb romániai lakos vásárol ajándékot

Az ajándékvásárlás helyszíne az ajándékozók 35 százaléka számára a szupermarket, 31 százalék az internetről rendel.
A megkérdezettek 20 százaléka kisboltból vásárol, és csupán a válaszadók 6
százaléka mondta, hogy közvetlenül a
kisvállalkozótól vagy helyi termelőtől

»

A megkérdezettek 63 százaléka otthon fogja köszönteni az
új évet, azok körében, akikkel
egy háztartásban él, 20 százalék otthonában fogadja rokonait
vagy barátait, 5 százalék pedig
maga megy látogatóba.

veszi meg az ajándékokat. A felmérésben résztvevők fele válaszolta azt, hogy
legtöbb 1000 lejt költ idén karácsonyra,
ebben az összegben benne vannak az
ajándékok, a fenyő és az ünnepi menüsor
is. 25 százalékos azok aránya, akik maximum 500 lejt fordítanak az ünnepi előkészületekre, további egynegyed pedig 501
és 1000 lej közötti összeget költ. A kutatás szerint a romániai lakosság 50 száza-
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lékának húzta át a karácsonyi terveit a
koronavírus-járvány, 43 százalékuknak
pedig a szilveszteri tervei mentek füstbe.
A megkérdezettek 63 százaléka otthon
fogja köszönteni az új évet, azok körében, akikkel egy háztartásban él, 20 százalék otthonában fogadja rokonait vagy
barátait, 5 százalék pedig maga megy
látogatóba. 8 százalék mondta azt, hogy
egyedül lesz otthon szilveszterkor. A korábbi évektől eltérően csak minden száz
lakosból egy szilveszterezik egy menedékházban vagy szállodában. A felmérés
1755 tizennyolc évesnél idősebb személy
megkérdezésével készült, a hibaküszöb
2,34 százalék.

Okostelefon, táblagép ajándékként

A Reveal Marketing Research friss felmérésében arra kereste a választ, hogyan
befolyásolja a járvány a romániaiak viszonyulását a karácsonyhoz, az újévhez.
A Reveal Marketing Research egy nemrég
készített felmérése szerint a romániaiak 56
százaléka negatív érzelmeket érez, amikor
szóba jön az idei karácsony, szilveszter.
A felmérésben megkérdezettek negyede
nem ajándékokra vágyik, hanem egészsé-

ges szeretne lenni az ünnepek alatt, míg
negyven százalékuk valamilyen elektronikai eszközt szeretne. A megkérdezettek
85 százaléka otthon tölti a karácsonyt.
Csupán 16 százalék válaszolta azt, hogy
átmegy látogatóba a családhoz, rokonokhoz, akik ugyanazon a településen laknak,
és csupán 4 százalék mondta azt, hogy
más településen élő rokonokat látogat
meg. 5 százalék barátoknál tervez ünnepelni, míg a külföldi téli vakációt csupán
a megkérdezettek 1 százaléka választotta.
A felmérés részletesen kitért a résztvevők
érzelmeinek, érzéseinek vizsgálatára,
a félelem-harag, a fáradság-unalom, az
optimizmus-boldogság és a nyugalom-relaxáltság párosát vizsgálták. A válaszok
alapján a negatív érzelmek vannak előtérben, a félelem-harag és a fáradság-unalom párosa kapta a legtöbb szavazatot. A
válaszadók több mint fele, pontosabban
56 százalék érez negatívan az ünnepek
kapcsán. 33 százalék ideges, nyugtalan
és fél, amikor az ünnepekre gondol, míg
23 százalék szomorú, fáradt és kiábrándult. A résztvevők 44 százaléka viszonyul
pozitívan az elkövetkező időszakhoz. A
partner nélküli nagykorúak 29 százaléka,
míg a modern családok 24 százaléka érez
pozitív érzelmeket az ünnepek kapcsán. A
felmérés kitért arra is, hogy mit szeretnének ajándékba kapni a résztvevők. Több,
mint 40 százalék okostelefont, táblagépet,
laptopot vagy okosórát szeretne. A nők 45
százaléka, míg a férfiak 36 százaléka szeretné ezek valamelyikét látni a fa alatt – ez
az arány szokatlan, hiszen az eddigiekben
inkább a férfi ak részesítették előnyben
ezeket az ajándékokat. Természetesen a
fi atalok szeretnének legnagyobb százalékban kütyüt: a 2000-es évek szülöttei,
akiknek nincs partnerük, 51 százalékban
adták ezt a választ. A megkérdezettek 26
százaléka ruhát szeretne. Ezt a választ
leginkább a hagyományos családok tagjai
adták. Szintén hasonló a szám az ékszerek
tekintetében, a válaszadók 25 százaléka
szeretne ékszert, parfümöt pedig 21 százalékuk. A parfüm a fiatal dolgozók körében
egy népszerű ajándék, 45 százalékuk szeretné ezt. A megkérdezettek 5 százaléka
pénzt szeretne kapni. Nem minden válaszadó szeretne anyagi javakat: 4 emberből
egy, főleg a koronavírus-járvány kontextusában egészséget szeretne.

Böjte Csaba: nagy lelki ébredés van Korábban tartják az éjféli miséket
» KRÓNIKA
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öjte Csaba szerint ha a Jóisten valahol
becsuk egy ajtót, egy ablakot biztosan
kinyit valahol. A ferences szerzetes, a Dévai
Szent Ferenc Alapítvány megálmodója a
Székelyhon Tv vendége. Böjte Csaba a koronavírus-helyzet miatt megnyílt új kommunikációs utakról, a világban történő ébredésről, a házastársi szeretetről és az egymáshoz
való közeledés bátorságáról beszél a Nézőpont című műsor karácsonyi kiadásának
meghívottjaként. „Nagy lelki ébredés van a
Kárpát-medencében. Talán a nagyvilágban
is. Az emberek ebben a bezártságban elcsöndesedtek, kérdések fogalmazódnak meg,
válaszokat keresnek és adnak is egymásnak.
Azt gondolom, hogy ez jó dolog. Ébred az
ember” – véli a ferences szerzetes.
Az általa létrehozott gyermekmentő szervezet célja az Erdélyben sanyarú

körülmények között, sokszor az éhezés
szélén tengődő gyermekek felkarolása.
Az elmúlt 30 évben több ezer gyermekről
gondoskodott intézményeiben. „Több mint
6000 gyereket fogadtunk be, ebből 40005000 már kirepült. És nézegettük a régi
fényképeket. Egy gyerekről sem mondtam azt, vagy nem éreztem úgy, hogy na,
jó hülye voltam, hogy ezt befogadtam, mi
a francért kellett én komplikáljam vele az
életemet” – hangzik el a vele készült interjúban. „Kérdéseinkre a Jóisten egy-egy
gyerekbőrbe becsomagolja a válaszát. És
rábízza egy-egy anyukára. De hogy mi van
abban a gyerekben, azt én nem tudom. Az
a jó, hogyha jó föld leszek mellette, amiben ő nagyra nőhet. A gyerek egy csoda. És
itt bomlik ki előttünk” – magyarázza Böjte
Csaba. Inspiráló karácsonyi gondolatait
pénteken, 12 órától láthatják a Székelyhon
Tv YouTube-csatornáján.
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koronavírus-járvány megfékezése érdekében foganatosított intézkedések
miatt jóval éjfél előtt tartják meg idén a
hagyományos karácsonyi „éjféli miséket”. A nagyváradi római katolikus egyházmegye közleményben tájékoztatott
arról, hogy szenteste az éjszakai kijárási
korlátozások miatt a hagyományos orgonakoncert elmarad, a szokásos éjféli
szentmisét pedig egy korábbi időpontban
mutatják be. Két lehetőséget is felajánlanak a híveknek: 18 órakor az idősebb híveknek, majd 20 órakor a családoknak és
fiatalabb híveknek mutatnak be szentmisét a székesegyházban.
Hasonlóképpen korábbi időpontokban kezdődnek az ünnepi szentmisék a
gyulafehérvári, a szatmári és a temesvári
egyházmegyéhez tartozó templomokban

is, a részletes szertartásrend megtekinthető az egyházmegyék honlapján. Fontos,
hogy a romániai egyházak és a vallásügyi
államtitkárság közötti egyeztetések eredményeként a templomok nyitva lesznek,
a híveknek nem kell kint fagyoskodniuk a
szertartás idején. A megállapodás értelmében ugyanakkor a templomokban tartani
kell a két méter távolságot, kint pedig a
másfél métert. A kiskorú gyerekek a szülők
mellett maradhatnak. Kötelező a maszk
helyes viselése, a kézfertőtlenítés, azoknak pedig, akik a betegség tüneteit érzik,
azt tanácsolják, hogy maradjanak otthon.
Az egyházak illetékesei kötelesek a szertartást követően a helyiséget fertőtleníteni, és
azt tanácsolják nekik, hogy lehetőség szerint végezzenek több misét, hogy mindenki a szentségekhez járulhasson, a gyóntatást pedig olyan helyeken szervezzék meg,
ahol lehet szellőztetni, fertőtleníteni.

