
Oroszlán a falu új címerében 

 

Szent István ünnepén mutatják be a Karancsalja lakóinak a település új címerét, s szentelik fel 

a címeres zászlót. A képviselő-testület három elképzelésből választotta ki a végleges 

változatot, amelyen a Jankovich család címerállata, az oroszlán is megjelenik. 

Mindhárom címertervben helyett kapott a Dobroda-patakot jelképező hullámpólya, valamint a 

domborzati viszonyokra utaló hérmas halom a Csapje-, a Boravár- és az Anna-hegyeket 

szimbolizálva. Szintén mindhárom címerpajzs körül megjelenik a tölgykoszorú, idézve az 

erdőgazdálkodást a legjellemzőbb őshonos fával. A címerek további motívumai már eltérnek 

egymástól. Az egyik változatban a település legkorábbi birtokosainak, az Ákos-nemzetségből 

származó Bebek családnak a jelképe kapott helyet: halak által közrefogott koronás női fej. 

Egy másik változat a templom titulusára utalva, a katolikus lakosságot szimbolizálva a község 

védőszentjét, Szent Miklós püspököt ábrázolja. A védőszentek ábrázolásának igen nagy 

hagyománya van hazánkban, lévén a vallásos hit a legerősebb közösségteremtő és megtartó 

erő. A harmadik, végül is elfogadott címerterv oroszlánja kettős jelentőssel bír: egyrészt utal a 

község életében igen jelentős és leghosszabb időszakot átölelő birtokos családra, a 

Jankovichokra, másrészt a család címerállata a győzelmet jelentő koszorúval és a békét 

jelképező pálmaággal emléket állít mindazoknak a karancsaljai embereknek, akik a 

történelem folyamán életüket vagy vérüket áldozták a hazájukért, vagy szűkebb pátriájukért. 

A címer álló, háromszögűpajzsának kék mezejében alul hármas halom ennek zöld mezejében 

pedig vízszintes ezüst hullámpólya. A halmok felett növekvő helyzetben jobbra fordult, kettős 

farkú oroszlán. felemelt jobbjában zöld pálmaágat, baljában zöld koszorút tart. A címerpajzsot 

két oldaláról egy-egy, szárnyukon alul keresztbe tett és hét-hét arany makkterméssel ékesített 

zöld tölgyfaág övezi. A címer alatt lebegő, hármas tagolású, íves aranyszalagon feketével 

szerepel Karancsalja neve. A terveket Kovács Ferenc komlói grafikus készítette - mondta el 

érdeklődésünkre Lantos Sándor polgármester. Az elfogadott változatot Losonczi Ildikó a 

salgótarjáni tűzhelygyárban készítette el tűzzománcból. A címer szerepel majd a község 

pecsétjén, lobogóján és zászlaján is. 
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