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H I R D E T É S

Az ünnepre hangolódhatnak 
a szombati karácsonyváró 
esemény résztvevői a zabo-
lai Mikes-birtokon, ahol a 
Kastély Erdélyben csapata 
mindent korosztályt megszó-
lító programkínálattal készül.

 » KRÓNIKA

Az egész családnak szóló 
programokkal várja a lá-
togatókat szombaton a za-

bolai Mikes-birtokon a Kastély 
Erdélyben csapata. A háromszéki 
településen reggeltől délutánig a 
legkisebbek és nagyobb gyerekek 
egyaránt örömüket lelhetik a ka-
rácsonyi dísztárgyak elkészítésé-
ben, amelyeket majd hazavihetnek 
– olvasható a szervezők szerkesz-
tőségünkhöz eljuttatott közlemé-
nyében. Az EduKastély keretében 
12 olyan játékot fejlesztettek ki, 
amelyek segítségével a 4–12 éve-
sek játszva tanulhatnak a nemesi 
lakok történetéről. A gyerekeket a 
rendezvény idején karácsonyi té-
májú kifestősök várják, valamint 
mézeskalácsot készíthetnek, de-
korációkat barkácsolhatnak.

A déli programpontok között 
papírszínház szerepel Demeter 
Éva vezetésével, illetve a belté-
ri foglalkozásokon kívül a kas-
télykertben lehet barangolni és 

PÓNILOVAGLÁSSAL, MÉZESKALÁCS-KÉSZÍTÉSSEL VÁRJÁK A GYEREKEKET HÁROMSZÉKEN

Karácsonyvárás a Mikes-birtokon

Alkotás. A karácsonyváró rendezvényen tematikus kézműves foglalkozásokon vehetnek részt a gyerekek

 » Az esemé-
nyen a legkiseb-
bek és nagyobb 
gyerekek 
egyaránt örö-
müket lelhetik 
a karácsonyi 
dísztárgyak elké-
szítésében.

kipróbálni a pónilovaglást. A téli 
hangulatot a forró tea, kávé, for-
ralt bor teszi majd teljessé, amit 
a Mikes-kastély által biztosított 
büféből lehet megvásárolni, ahol 
harapnivalóval is készülnek: zsíros 
és vajas kenyérrel, csokitortával, 
sütőtökös fi nomságokkal, almás 
rétessel, vargabélessel, híg pala-
csintával.

A felnőtteknek műveltségi kvíz-
versenyt szerveznek, amelynek ke-
retében kastélyokat kell felismer-
niük képek alapján. A résztvevők 
értékes információkkal, valamint 

a ajándéktárgyakkal gazdagod-
hatnak. Ugyanakkor a rendezvény 
idején megvásárolhatók a Kastély 
Erdélyben Shop kínálatában sze-
replő, nemes lakok ihlette alkotá-
sok, amelyeket fi atal erdélyi mű-
vészek készítettek kifejezetten az 
internetes áruház számára. A vevő 
a tárgyak megvásárlásával a Kas-
tély Erdélyben Alapot támogatja.

A karácsonyváró esemény szer-
vezői a Kastély Erdélyben program 
és a Roy-Chowdhury Mikes Alapít-
vány. A tavalyi kiadáson több mint 
négyszázan vettek részt.
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 » INNEN-ONNAN

Függőségről szakemberekkel
Új előadás-sorozatot szervez a 
Kolozsvári Magyar Pszichológia 
Hallgatók Egyesülete. A most indu-
ló Mentaltrip nevű projektjükben 
több pszichológiai témát boncol-
gatnak szakemberek segítségével. 
Az első, december 13-ai előadás 
témája a függőség hatása a családi 
környezetre. Kalóz János pszicho-
lógus-addiktológus a különböző 
függőségek mentális jellemzőiről, 
illetve a hozzájuk vezető útról 
értekezik. László Éva pszicholó-
gus, egyetemi adjunktus a témára 
egy másik szemszögből is rálátást 
nyújt: mi történik ha mindennek 
egy gyerek is az aktív szemlélője 
lesz, vagyis milyen hatással van 
a gyerek fejlődésére, ha a szülőt 
káros szenvedélyek ejtik rabul. 
A kolozsvári Urania kávéházban 19 
órától kezdődő előadásra 10 lejért 
lehet belépőt váltani.

Kézműves haragosok
jótékonysági vására
Jótékonysági karácsonyi vásárt 
szerveznek december 10-én a 
Szatmárnémeti Északi Színház 
büféjében a Harag György Társulat 
színészei. A kézműves termékeket 
a művészek készítették, a befolyt 
összeggel a Máltai Szeretetszolgálat 
sokgyermekes családokat támo-
gató gyűjtéséhez járulnak hozzá. 
A választék sokszínűségéről a 
színészeken kívül a társulat háttér-
személyzete és önkéntesei is gon-
doskodnak. Az érdeklődők 16 és 
21 óra között többek között kézzel 
készített ajándéktárgyak, asztal- és 
karácsonyfadíszek, natúr kozmeti-
kumok közül válogathatnak.




