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Kézműves termékek, díszek, 
ajándéktárgyak kavalkádja 
várja a bécsi karácsonyi vá-
sárba látogatókat. A fények-
ben és díszekben pompázó 
forgatagban a forralt bor, a 
friss perec illata is magával 
ragad mindenkit.

 » FAZAKAS ANNAMARI, BÉCS

A z év ezen időszakában 
Bécs népszerű turisztikai 
látványosságai újabb hely-

színekkel bővülnek. Az osztrák 
főváros nagyobb terei karácsonyi 
vásárokká alakulnak át, és ünne-
pi fényben díszelegnek a belváros 
utcái is.

Az évente turisták százezrei 
által felkeresett egyik leghíre-
sebb karácsonyi vásár a Rat-
hausplatzon található Bécsi 
Karácsonyi Álom. A városháza 
előtti téren adventi gyertyákkal 
és karácsonyi díszekkel ékesített 
kapun léphetünk be a vásárba. 
A fényekben és díszekben pom-
pázó forgatagban a forralt bor, a 
friss perec illata is magával ra-
gadja a látogatót.

AZ OSZTRÁK FŐVÁROS KÖZPONTJÁBAN FELÁLLÍTOTT STANDOKON GAZDAG A KÍNÁLAT, DE ELÉG MAGASAK AZ ÁRAK

Karácsonyi álom a bécsi vásárban

Varázskapu. A bécsi városháza előtti téren közel 150 standot állítottak fel változatos portékákkal

 » Turisták 
százezrei láto-
gatják meg a 
bécsi vásárt.

Belföldi és külföldi turisták ezrei 
hömpölyögnek a közel 150 felállí-
tott stand körül. Van, aki ajándék-
tasakot, mások pedig karácsonyi 
motívummal díszített, Glühwein-

nal (forralt borral) teli bögrét tar-
tanak kezükben.

Az eladásra kínált portékák 
között kézműves termékek, kará-
csonyi díszek, ajándéktárgyak, 

fajátékok lelhetők fel, de vannak 
mézeskalácsárusok, kasírozott gyü-
mölcsöt és édességkülönlegessé-
get felsorakoztató standok is. 
Kisebb és nagyobb vödrökben 
csomagolva – a gyerekek nagy 
örömére – megtalálható a színes 
vattacukor is.

Akik netán megéheznének a né-
zelődésben, azok belekóstolhatnak 
a bécsi ízekbe is: az óriás Brezel 
(perec), a Würstchen (kolbász) és 
a Wiener Schitzel (bécsi szelet) kö-
zött választhatnak maguknak ha-
rapnivalót.

A karácsonyi vásárban kapható 
portékák, ételek és italok nem ol-
csók. A forralt bor négy és fél euró, 
és a bögre – ha el szeretnék vinni 
emlékbe – még három euróba ke-
rül. A bécsi szeletet nyolc euróért, 
a csokiba mártott almát három 
euróért árusítják. A legolcsóbb és 
egyben legapróbb karácsonyi dí-
szért két eurót kértek, az ajándék-
tárgyak ára innen már csak emel-
kedik.

Akár a karácsonyi nagy bevá-
sárlást szeretnénk megoldani, akár 
csak az ünnepre szeretnénk ráhan-
golódni, az osztrák fővárost és 
az ottani vásárokat mindenképp 
ajánlom.
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 » KRÓNIKA

A z előző évek hagyományait 
folytatva idén is megszervezi a 
Marosvásárhelyi Nemzeti Szín-

ház az Osszuk meg az ünnep örömét 
című kampányát, amelynek kereté-
ben a művészek a nézőkkel összefog-
va próbálják szebbé tenni a rászoru-
lók karácsonyát.

Idén a Krisztusért és Egyházért CE 
Szövetséget kívánják segíteni, amely 
több mint száz éve, megalakulása 
óta országszerte segíti a rászorulókat. 
A szövetség marosvásárhelyi fi ók-
szervezetének két tevékenységéhez 
járulnak hozzá adományainkkal: a 
Fogadj örökbe egy nagyit! program 
idős, segítségre szoruló személyek 

testi-lelki támogatása (látogatás, se-
gélycsomag); a Dorcas családtípusú 
gyermekotthonban 13 árva, szétesett 
családból származó vagy szociáli-
san nehéz helyzetben levő családok 

gyerekeinek biztosítanak lakhatást, 
ellátást, támogatást és tanulási kö-
rülményeket, hogy folytathassák ta-
nulmányaikat középiskolában vagy 
akár egyetemen, főiskolán. Legin-
kább tartós élelmiszert (lisztet, cukrot, 
olajat, rizset, száraztésztát, konzer-
vet, édességet), tisztító- és tisztálko-
dószereket, tanfelszerelést (füzetek, 
írószerek, táskák, tolltartók stb.) gyűj-
tenek, amelyeknek a gyermekközössé-
gek hosszabb távon is hasznukat vehe-
tik. Az adományokat december 30-ig 
lehet elhelyezni a színház nagytermi 
és kistermi bejáratainál, valamint a 
Tudor negyedbeli és a Dózsa György 
utcai Merkúr üzletekben található 
gyűjtőládákba. Az ajándékokat ja-
nuár első felében egy közös színházi 
program keretében adják át az idősek-
nek, valamint a Dorcas gyermekott-
hon lakóinak.

Az adakozó kedvű nézőknek és a 
marosvásárhelyi teátrum két társula-
tának köszönhetően tavaly több köb-
méternyi adomány gyűlt össze a Szent 
Erzsébet Egyesületet, azaz Pál atya 
ferences szerzetes gondozásában élő 
gyermekek javára.

Megosztják az ünnep örömét a vásárhelyi színházban

 » Adományokat 
gyűjtenek Maros-
vásárhelyen.

Gyerekprogramokkal egybekötött jótékonysági esemény

Tartós élelmiszert, tisztálkodószereket, iskolai felszerelést, játékokat gyűjt a Marosvásárhelyi Női 
Akadémia és a Divers Egyesület rászorulóknak, többgyermekes családoknak. Mosolygó Mikulás 
elnevezésű, hétvégi jótékonysági akciójuk is részben ezt a célt szolgálja: szombaton 10 órától a ma-
rosvásárhelyi várba, a gömbalakú információs központba várják az adakozókat, kikapcsolódni vágyó 
családokat. Koreck Mária szervező, ötletgazda érdeklődésünkre elmondta, az adakozáson kívül az 
esemény megvalósításához hozzá lehet járulni házi süteménnyel, illetve az óvodások és kisis-
kolások fogadására még keresik a Mikulás személyét is. A program részeként be lehet kapcsolódni 
mesemondásba, kézműves tevékenységekbe, ugyanakkor kézműves vásárt is tartanak. A foglalkozá-

sok anyagköltségére személyenként 5-5 lejes adományt fogadnak el a szervezők, valamint a rászoru-
lóknak szánt felajánlásokat is összegyűjtik. (Antal Erika)

Jótett. Tavaly Pál atya ferences szerzetes gondozásában élő gyermekek javára gyűjtöttek a színházban

 » RÖVIDEN

Szakmai konferencia 
a konvergenciáról
A konvergencia tematikájára épül 
a tizedik alkalommal szervezendő, 
pénteken kezdődő kommuniká-
ciós napok. A kolozsvári szakmai 
konferenciát hagyományszerűen a 
Babeș–Bolyai Tudományegyetem 
kommunikáció és közkapcsola-
tok szakos hallgatói szervezik. 
A pénteki és szombati előadások 
során arra keresik a választ, 
hogyan keveredik a kommunikáci-
ótudomány egyéb, teljesen eltérő 
területekkel – olvasható a szerve-
zők szerkesztőségünkhöz eljutta-
tott közleményében. Márkus Etelka 
televíziós szakember arra tanítja a 
résztvevőket, hogyan készüljenek 
fel a sajtónyilatkozatokra, interjú-
adásra. Hatházi András színész, 
rendező és Hegyi Kincső színész-
hallgató az ember és a színház 
világának kapcsolatát boncolgatja. 
Az Aranyélet című HBO-s sorozat 
néhány kommunikációt érintő 
kulisszatitkába Pinczés-Pressing 
Ádám nyújt betekintést. 

Nyilas Misi-tehetségnap 
Kolozsváron
Immár hatodik kolozsvári tehetség-
napját tartja a Nyilas Misi Tehet-
ségtámogató Egyesület szombaton 
a kincses városbeli Református 
Kollégium dísztermében. Az előző 
évekhez hasonlóan a tehetség-
napon idén is lesznek diákok, 
akik tanulmányi eredményeikről, 
tudományos tevékenységükről 
számolnak be, mások művészeti, 
illetve képzőművészeti munkájuk-
kal mutatkoznak be a 10 és 13 óra 
között zajló rendezvényen.




