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• Egyedi ajándéktárgyakat, érdekes díszeket és illatos kencéket lehet 
megcsodálni, megvásárolni a marosvásárhelyi Philothea Klub által 
szervezett karácsonyi vásáron. 

Illatosak és csodaszépek
Tíz napig látogatható a Philothea karácsonyi vására

SIMON VIRÁG

E lsőként érkeztünk a Philo-
thea Klub idei karácsonyi 
vásárára, részben azért, 

mert időben akartunk beszámolni 
arról, hogy mi minden közül vá-
logathatunk. Másrészt azért, mert 
érdemes időben betérni a vásárra, 
hogy találhassunk kedvünkre való 
kis és nagyobb ajándékokat.

Mint Belényesi Gabriella, a klub 
vezetője elmondta, immár husza-
dik éve szervezik meg a vásárt, 
lehetőséget teremtve a fogyatékos 
fi atalokkal foglalkoztató Ügyes 
Kezek Alapítványnak és az árva és 
elhagyott gyermekeknek otthont 
adó Dorcas Háznak, hogy értéke-
sítsék a fi atalok és gyerekek által 

készített tárgyakat. De a helyi kéz-
művesek is kiállították termékei-
ket. Gabriella elismerte, hogy az 
első tíz évben sokkal nagyobb volt 
a felhozatal, hiszen, akkor még 
újdonságnak számított az ilyen vá-
sár. Ma már a kézműveseknek több 
lehetőségük van termékeik forgal-
mazására. „Fontosnak tartjuk a 
vásárt továbbra is megszervezni, 
hiszen az itt kiállított díszek, aján-
dékok egyediek és elérhető áron 
vannak. Nagyon sok diák szokott 
bejönni és kis, jelkép értékű aján-
dékot vásárolni. Fontos nekünk, 
hogy ily módon is segíthessünk” 
– mondta.

Valóban ötletes és egyedi kará-
csonyfadíszeket láttunk és vásá-
roltunk mi is. A kisebbeket három 
lejért lehetett hazavinni, a nagyob-
bak sem haladták meg a tíz lejt. 

De lehet szagolgatni és vásárolni 
narancsos és fahéjas, igazi kará-
csonyi krémeket, rózsa illatú arc-
permeteket. Vannak  kézzel varrt 
és érdekes motívumokkal díszített 
bevásárlószatyrok, gombokból és 
gyöngyökből készült karácsonyfa-
díszek. Nemezelt sálak és táskák 
közül is lehet választani, s vannak 
kerámiából készült tálak, szappan-
tartók is, egyedi karácsonyi képes-
lapok, gyertyatartók, sőt gyertyák 
is. A Bogyó és Babóca rajongói sem 
térnek be hiába a Philothea kará-
csonyi vásárra, hiszen kesztyűre 
felfogott bábokat találhatnak, ame-
lyekkel előadhatják gyermekeik, 
óvodásaik kedvenc történeteit. A 
vásár tíz napig tart nyitva, hétfőn, 
szerdán és pénteken 10-16, kedden 
és csütörtökön 10-18 óra között láto-
gatható.

K ompromisszumos megoldás 
született a Marosvásárhely 

és Budapest közötti vonatjáratra 
– tájékoztatott Csép Andrea, Ma-
ros megyei RMDSZ-es parlamenti 
képviselő. Lapunknak elmondta, 
az ünnepeken, illetve az azokat 
megelőző és az azokat követő napo-
kon, valamint a vakációkban is lesz 
közvetlen járat Marosvásárhely és a 
magyar főváros között. Ez azt jelenti, 
hogy a november 1-ei világításra, a 
karácsonyi és újévi időszakra, hús-
vétra, illetve a nyári vakációra is 
utazhatunk vonattal, anélkül, hogy 
át kellene szállnunk Kolozsváron. 
„Marosvásárhelyről indul egy szerel-
vény, amelyet Kolozsváron a Hargita 
nevű, Brassó és Budapest útvonalon 
közlekedő vonathoz csatolnak, anél-
kül, hogy le kellene szállni” – ma-
gyarázta Csép Andrea, aki éppen az 
idős emberek, valamint a családosok 
számára tartotta ezt fontosnak. 

Amint arról már többször is 
beszámoltunk, a Déda és Székely-
kocsárd közötti vasútvonalat még 
nem sikerült modernizálni, ezért a 
Marosvásárhelyre tartó, illetve a Ma-
rosvásárhelyről induló vonatokat dí-
zelmozdony húzza. Ez sokkal költsé-
gesebb, mint a elektromos mozdony. 
Az ünnepnapokon és a nyári vaká-
ción kívül is el lehet jutni vonattal 
Budapestre, de úgy, hogy előbb Ko-
lozsvárra kell utazni és ott átszállni a 
Hargitára. Ez az idősebb személyek-
nek, a gyerekes családoknak kényel-
metlen és megterhelő – magyarázta 
a parlamenti képviselő, hozzátéve, 
hogy most az utazóközönségen a sor, 
hogy éljen is a lehetőséggel, használ-
ja a közvetlen járatot. (Antal Erika)

Vonattal Budapestre

D ecember 21-én, péntek délután 
5 órakor a marosvásárelyi Mo-

bex-étteremben tartja idei adventi 
szeretetvendégségét a Telefonos Sze-
retetszolgálat. Ahogy Sajó Norbert 
szervező és ötletgazda lapunknak 
elmondta, a vacsora ára személyen-
ként 15 lejbe kerül, és ahhoz, hogy 
mindenki ott lehessen, aki szeretne 
résztvenni, felajánlásokat várnak. A 
450 adag vacsorából eddig már 300-
nak kigyűlt az ára – tette hozzá. A 
szeretetvendégségben a részvétel in-
gyenes, ezért nem kell fi zetni, de aki 
felajánlja a saját, illetve még mások 
vacsorájának is az árát, az adományt 
szívesen fogadják.

A Marosvásárhelyen 4. alkalom-
mal megszervezett vendégségbe, 
akárcsak az előzőekbe, mindenkit 
várnak, a hajléktalantól az egyete-
mi tanárig, a munkanélkülitől az 
orvosig, a város előljáróit ugyanúgy, 
mint a kisnyugdíjasokat, kiskerese-

tüeket, diákokat, családosokat, vagy 
magányosokat – hangsúlyozta Sajó 
Norbert, a Telefonos Szeretetszolgá-
lat vezetője, aki azt szeretné, ha egy 
asztalhoz ülne mindenki, társadalmi 
helyzetétől és pénzügyi lehetőségei-
től függetlenül, hiszen az évnek ez 
az a periódusa, amikor a leginkább 
a szereteten, az egymás elfogadásán 
van a hangsúly. 

A programban közös éneklés 
szerepel, áhítat és koncert, fellép 
Póra Zoli és a Stone Hill keresztyén 
zenekar, továbbá tombola, vacsora 
és nem utolsó sorban gyereksarok is 
várja a résztvevőket. Idén újdonság-
nak számít, hogy a vacsorát a Maros-
vásárhelyi Rádió munkatársai fogják 
felszolgálni. 

Adományokat a RO56 BTRL RONC 
RT02 2703 8401 bankszámlára vár-
ják, továbbá érdeklődni az offi  ce@
telsz.ro címen, vagy a 0741-555555-ös 
telefonszámon lehet. (A. E.)

Adventi vacsorára készülnek

Karácsony előtt befut 
a közvetlen budapesti járat 
a marosvásárhelyi állomásra is
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Az (X) szignóval el lá tott szö ve gek  fi ze-
tett rek lá mok, köz le mé nyek. A meg je lent 
írá sok nem fel tét  le nül a szerkesztőség 
vé le mé nyét tük   rö zik!
Szerkesztőségünk fenn tart ja a jo got, 
hogy a be ér ke zett le ve lek és más fé le írá-
sok közléséről dönt sön. Kéz ira to kat  nem 
őrzünk meg, és nem kül dünk vis  sza.
Hir de tés fel vé tel és ter jesz tés a szerkesz-
tőség címén hétköznap 8–16 óra között.
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