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Készülnek az ünnepre
Az adventi vásárok megrendezése a járványügyi intézkedésektől függ
• Hamarosan kezdő-
dik az adventi időszak, 
Székelyudvarhely és 
Csíkszereda közterüle-
teit a téli ünnepkörnek 
megfelelően díszítik. 
Azt még egyik város 
esetében sem lehet 
tudni, hogy idén lesz-e 
lehetőség a hagyomá-
nyos karácsonyi vásár 
megrendezésére, de 
mindkét település ve-
zetése készül rá.

K U DE L Á S Z NÓB E L

Székelyudvarhely központjá-
ban már befejezték a kará-
csonyi díszek kihelyezését az 

oszlopokra, az elmúlt héten a főbb 
útvonalakon, a lakónegyedekben 
zajlottak hasonló ünnepi előkészü-
letek – tudtuk meg Zörgő Noémitől, 
a székelyudvarhelyi polgármesteri 
hivatal sajtószóvivőjétől. A mun-
kálatok advent első vasárnapjáig, 
november 28-áig tartanak. Ami a 
karácsonyi vásárt illeti, tervben 
van, hogy megtartják, ezt már kö-
zölték is a vásárosokkal – tette 

hozzá a sajtószóvivő. A jelenlegi 
járványügyi intézkedések hatálya 
hamarosan lejár, még nem lehet 
tudni, meghosszabbítják-e vagy 
enyhébb szabályokat vezetnek be 
országos szinten, ezért még sok a 
kérdőjel ezzel kapcsolatban. A ter-
vek szerint december 19-én, vagyis 
advent harmadik vasárnapján nyíl-
na meg, és 24-éig tartana.

Csíkszeredában is készülnek

Csíkszereda is készül az ünnepek-
re – tudtuk meg Sógor Enikő alpol-
gármester írásos tájékoztatásából. 
A városban már elkezdődött a ka-
rácsonyi díszek felszerelése, ez az 
első adventi gyertyagyújtásig tart. 
November 28-án díszkivilágításba 
borul a Vár tér, a Petőfi  Sándor utca, 

a Majláth Gusztáv Károly tér, illetve 
a Szabadság tér a promenáddal ösz-
szekötve és a központi park is. Kará-
csonyfa két helyszínen is lesz: egyet 
a központi parkban állítanak fel, 
illetve a Majláth Gusztáv Károly tér 
és a Petőfi  utca találkozásánál is áll 
majd egy. Emellett adventi koszorú 
is hozzájárul az ünnepi városkép-
hez. Második ütemben, vagyis ad-

vent második vasárnapján fénybe 
borulnak a város bejáratai, a Kos-
suth utca, majd annak folytatása a 
Hargita utca, a Testvériség sugárút, 
a templomok környéke, illetve kibő-
vül a Szabadság téri kivilágítás is. A 
szokásos ünnepi vásár megrendezé-
se egyelőre Csíkszeredában is kér-
déses, de „amennyiben a november 
25-ét követő országos járványügyi 
rendelkezések lehetővé teszik, ter-
vezzük egy tematikus karácsonyi 
vásár felállítását a központi park-
ban” – áll a válaszlevélben.

Marosvásárhelyen is 
készülnek

A marosvásárhelyi városháza saj-
tóirodájától megtudtuk, hogy idén, 
első alkalommal műfenyőt állíta-
nak Marosvásárhely központjába, 
ez előreláthatóan november végén 
történik meg. A 15 méteres műfe-
nyőn lévő fények és a városi díszki-
világítás felkapcsolását december 
5-ére tervezik, amikor a tervek sze-
rint a Mikulás-busz is elindul majd.

Gyergyószentmiklóson a város-
háza kérdésünkre nem közölt in-
formációkat, ott ebben a témában 
hamarosan sajtótájékoztatón sze-
retnének beszámolni. 

Helyükre kerülnek a karácsonyi díszek 

Székelyföld-szerte
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A kezdeményezés 2016-ban in-
dult a magyarországi Solymá-

ron, tavaly Csíkdelne utcáit borította 
ünnepi hangulatba az élő adventi 
kalendárium játéka, idén Csíksze-

reda is bekapcsolódik azon 
települések sorába, ame-
lyeken december elseje és 
24-e között minden este 
más-más család utcára né-
ző ablaka öltözik ünnepi 

díszbe. A csíkszeredai városhá-
za akciójához hétfőig lehetett csat-
lakozni azon családoknak, baráti 
társaságoknak, intézményeknek, 
munkaközösségeknek, akik vállal-

ják, hogy az adventi időszakban egy 
adott napon díszbe öltöztetik az ut-
cafrontra néző ablakukat úgy, hogy 
az adott nap száma is jól látható 
legyen. „Amikor elérjük december 
azon napját, amelyiket nekik sorsol-
tunk, kigyulladnak a fények. A már 
bekapcsolódott ablakok díszei az 
adventi időszak végéig mindennap 
kigyúlnak. Minden »játékosnak« 
gondoskodnia kell arról, hogy dél-
utántól késő estig ki legyen világítva 
az ablak azért, hogy az utcákat járó 
Ablakvadászok megleljék az össze-
set” – írták a városháza közösségi 
oldalán megjelent bejegyzésben. 
Azoknak sem kell szomorkodni, 
akiknek az ablaka nem szerepel a 
sorozatban, ők „ablakvadászok” lé-
vén járhatják az utcákat december 

folyamán, és fényképezhetik a feldí-
szített ablakokat.

Székelykeresztúron még lehet 
jelentkezni

Idén Székelykeresztúr Polgármes-
teri Hivatala is csatlakozik az Élő 
Karácsonyváró Kalendárium moz-
galomhoz, amelyre minden lelkes 
jelentkezőt szeretettel várnak – írják 
az önkormányzat hivatalos Face-
book-oldalán. Jelentkezési határidő: 
november 24-e, szerda. A részvételi 
szándékot a 0760-687208-as telefon-
számon lehet jelezni, ahol a jelentke-
zők felkerülnek egy listára, és közö-
sen választják ki, hogy melyik nap 
fognak felgyúlni az ünnepi fények 
az adott ablakban.

Adventi feladatokat is kapnak 
a marosvásárhelyiek

Marosvásárhely sem marad le idén 
az ünnepváró hangulatról. A Kulcs 
Szociálpedagógusok Egyesületének 
szervezésében zajlik a Világító abla-
kok – adventi kalendárium esemény 
a Maros menti városban, és nemcsak 
családok, hanem kisebb vállalkozá-
sok is bekapcsolódhatnak. A Kossuth 

utcai Kulcslyuk könyvesbolt abla-
kában gyullad fel majd az első fény 
– tudtuk meg Vargancsik Iringótól, 
a Kulcs Szociálpedagógusok Egyesü-
letének elnökétől. Minden napra egy 
feladatot is kitaláltak, amellyel azt 
szeretnék, hogy ebben a nagy elszi-
getelődésben magunkra és egymásra 
is tudjunk fi gyelni egy kicsit. Ilyen 
feladat lesz például az, hogy hív-
junk fel egy régi ismerőst, akivel rég 
nem beszéltünk, vagy a családban 
készítsünk olyan vacsorát, amelyből 
mindenki kiveszi a részét – fogal-
mazott a szervező. A végén lesz egy 
tombolasorsolás is azok között, akik 
legalább nyolc feladványt teljesítet-

tek. A felhívást a Kulcs Szociálpeda-
gógusok Egyesületének Facebook-ol-
dalán találják meg az érdeklődők, és 
ott lesz majd megosztva az esemény 
is, ahová fel lehet tölteni a teljesített 
feladványokat. „Van már néhány je-
lentkező ablakdíszítőnek, de még le-
het jelentkezni november 24-éig. Még 
egy magyarországi is jelentkezett, 
aki, lehet, nem fi gyelte, hogy Ma-
rosvásárhelyen zajlik ez – őt, lehet, 
nem tudjuk bevenni –, sőt a környező 
falvakból is, ezért majd ha kigyűl a 
jelentkezők listája, el kell gondolkod-
nunk azon, hogy őket bevesszük-e 
hivatalos ablakdíszítőknek. Ha több 
jelentkező lesz, akkor több ablak is 
lehet ugyanazzal a számmal” – rész-
letezte Vargancsik Iringó. Az utolsó 
alkalommal karácsony előtt pedig ki-
küldenek három karácsonyi éneket, 
és találkozásra hívják a résztvevőket 
a várba, ahol közösen eléneklik az 
énekeket, ott húzzák ki a tombolát is, 
és ott adják át a nyereményt is.

Székelyföld élő adventi kalendáriuma – ünnepi díszbe boruló ablakok
• Magyarország több településén már évek óta népsze-
rű az élő adventi kalendárium, amelynek lényege, hogy 
az adventi időszakban az adott településen minden este 
más és más ház utcára néző ablaka öltözik ünnepi dísz-
be úgy, hogy a megvilágított ablakon szerepel az azna-
pi dátum is. Az ünnepváró játékhoz csatlakoztak azóta 
Felvidékről, Vajdaságból és Erdélyből is. Idén többek 
között Csíkszeredában, Marosvásárhelyen, Székelyke-
resztúron is vadászhatunk adventi világító ablakokra.

Idén több székelyföldi településen is 

kigyulladnak az adventi fények 

az ablakokban
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