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A mai Nagyszünet rovatban 
a teljesség igénye nélkül 
ajánlunk néhány olyan 

programot, ami nem illeszkedik 
tökéletesen a jelen időszakban 
megszokott, vásárlásra ösz-

tönző, pénzköltésre motiváló, 
díszruhába öltöztetett rendez-
vények sorába.

Színezd újra! Gondold újra! akciók 
itthon és Székelykeresztúron is

Az UFF környezettudatos vá-
sárlást népszerűsítő programja 
szeptemberben kezdődött, azóta 
meríthetnek ötletet a városla-
kók a székelyudvarhelyi Városi 
Könyvtár falán elhelyezett mo-
linóról, ahol tíz tanács olvasható 
a zöld mindennapokhoz. A sza-
tyorosztó akció a városban már 
nagy sikernek örvendett, ami-

kor november 11-én több száz 
szatyor került kiosztásra. A he-
lyi akció ismétlésére december 

16-án lehet számítani Udvarhe-
lyen, Székelykeresztúron pedig 
december 9-én, szombaton 11–
13 óra között várják a vásárló-
kat helyi önkéntes fiatalok, hogy 
megajándékozhassák őket a ke-
resztúri élelmiszerüzletekben. 
A program partnerei az ALT 
Technologies és az ELKA Inter-
national Kft., valamint az Erdé-
lyi Ifjúsági Egyesület – ATA. A 
program a figyelemfelkeltő ak-
ciókon túl tudatos, zöld vásár-

lásra és életre buzdító kisfilmek 
elkészítéséről is szól, valamint 
a programban részt vevő kilenc 
udvarhelyszéki osztály iskolája, 
osztálya környezettudatosabbá 
tételét is vállalta.

Játszótér – családtörténetek

Ismét bemutatásra kerül az 
Üvegfigurák Játszótér – család-
történetek, Biljana Srbljanovics 
Belgrádi Játszótér című drámá-
ja alapján. Az Üvegfigurák visz-
szatérnek a játszótérre, melyet 
idén tavasszal megálmodtak. 
Gyerekekként, akik felnőttnek 
álmodják magukat. Felnőttnek 
álmodják magukat, a gyere-
kek lelkesedésével, dühével, 
kegyetlenségével, tisztaságá-
val. Felnőttnek álmodják magu-
kat, görbe tükröt tartva, orrunk 
alá dörgölve hiányosságainkat, 
társadalmunk hiányosságait. 
Félresiklott életek, félresiklott 
családok. És egy találkozás két 
lélek között. Ez a mi Játszóte-

rünk! – így szól az Üvegfigurák 
diákszínjátszó csoport felhívá-
sa, meghívása az előadásra. A 
téma aktuális decemberben is, 
amikor alkalmunk adódik több 
időt szánni családtagjainkra, 
kicsit helyrehozni, javítani az 
év többi napján elhibázott cse-
lekedeteinket. Az előadás a 
Siculus Ifjúsági Házban tekint-
hető meg december 8-án este 
hat órától.

Adventi zenei fesztivál

Az Ifjúsági Keresztény Egye-
sület élő zenével hangolódik. 
Felhívásukban így üzennek: 
„Ünnepeld velünk a karácsony 
közeledtét, és zenével készülj 
fel az ünnepre! Sok szeretet-
tel várunk egy kis lelki feltöltő-
désre, találkozásra, éneklésre a 
szombatfalvi református temp-
lomba, ahol a Serefifi, a Fun-
damentum, a Szike és a 
Baczkamadarasi Kis Gergely 
Református Kollégium Nagykó-
rusa lép majd rögtönzött szín-
padra a templomban.” A Várom 
az Urat! zenei fesztivál alkal-
mait advent egy-egy hétvégéjé-
re időzítették, szimbolikusan 
betöltve így nemcsak Erdélyt, 
hanem a várakozás teljes idő-
tartamát. A szervezők célja, 
hogy ebben a felállásban köze-
lebb tudjanak kerülni az ifjúsá-
gi csoportokhoz, és a zene által 
továbbadhassák az adventi vá-
rakozás üzenetét.

Rákóczi Floorball Kupa

Az Aeropolis Floorball Sport-
egyesület és Black 69 Floorball 
Team tagjai nyolcadik alkalom-
mal szervezik meg a Rákóczi 
Floorball Kupát, amely idén is 
nyitott minden belföldi és külföldi 
csapat számára, legyenek azok 
nemzeti válogatottak, klubcsa-
patok vagy akár amatőrök. Idén 
hat együttes nevezett be, közülük 
több is székelyudvarhelyi játéko-
sokból tevődik össze, így lesz, 
kiknek szurkolni. Az egyesület 
Facebook-oldalán megtalálható 
minden információ a december 
16-án a Rákóczi Sportcentrum-
ban megrendezendő torna prog-
ramjáról és részvevőiről.

UFF-közgyűlés és karácsonyi buli

Az Udvarhelyi Fiatal Fórum 
idén decemberben huszonnyol-
cadik születésnapját ünnepli, 
és bár csak kerek évfordulók-
kor tart a csapat szülinapi bulit, 
azért idén is lesz összejövetel, 
közös ünneplés, amikor szeret-
nék egy helyen látni az UFF tel-
jes „rokonságát”, tagságát. 2017 
decemberében 950 UFF-tag ne-
ve szerepel a nagykönyvben, 
pont ennyien el is férnek a Kos-
suth udvarban. Így nagy szere-
tettel várnak minden UFF-tagot 
a december 26-án tartandó éves 
rendes közgyűlésre és utána a 
Friday Rehab zenekarral terve-
zett bulira.

Színház, környezetvé-

delem, sport és kará-

csonyi hangolódás. A 

Székelyudvarhelyen 

decemberben meg-

rendezésre kerülő ifjú-

sági programok igazán 

sok területet és témát 

lefednek. Az év utolsó 

hónapjában legyen idő 

és energia mindenre, 

ami fontos és értékes 

– ezt kívánják minden 

fiatalnak a környék 

ifjúsági programjainak 

szervezői.

Ifjúsági programok, előadások, akciók – nem csak ünnepi hangulatban

Aktív december

Folytatódik a szatyorosztó akció. Decemberben Udvarhely mellett Keresztúron is meglepik a vásárlókat

A teremhokisok hamarosan nyolcadik alkalommal csapnak össze a trófeáért

Ismét bemutatják a sikeres színházi produkciótNégy kórus lép fel a zenei fesztiválon




