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Bő választékkal kecsegtetnek
Megnyitják a korcsolyapályákat, indul a Mikulás-busz is

SIMON VIRÁG

A z utolsó simításokat végzik 
a városi díszkivilágításon, 
a főtéri karácsonyfára sze-

relik fel a díszeket, hogy minden ké-
szen álljon december 5-ére.

Marosvásárhelyen idén is a szoká-
sos időpontban, december 5-én, csütör-
tökön 18 órakor kapcsolják fel az ünnepi 

díszvilágítást. A főtéri karácsonyfához 
várják a kicsiket és nagyokat, hogy 
együtt ünnepeljék a karácsonyi vá-
rakozás kezdetét. A helyszínen lesz a 
Mikulás is, aki kis házában üldögélve 
édességeket osztogat majd a gyerekek-
nek. Ugyanakkor útjára indul a Miku-
lás által vezetett, feldíszített autóbusz 
is, amely aznap este csak a főtéren viszi 
körbe a gyermekeket, péntektől azon-
ban mindennap más-más útvonalon 
szállítja majd az utasokat.

Várják a korcsolyázókat

Idén nem a Ligetben, hanem a Szín-
ház téren és a várban szerelték fel 
a korcsolyapályákat, előbbi 600, 
utóbbi pedig 800 négyzetméteres. 
„Azért döntöttünk úgy, hogy köz-
ponti helyen állítjuk fel a mobil kor-
csolyapályákat, mert a főtéren van 
a karácsonyi vásár, így azt szeret-
nénk, hogy ide gyűljön minél több 
helybéli. A Liget kicsit távol van a 
központtól, és nehezebben megkö-
zelíthető” – érvelt érdeklődésünkre 
a városháza sajtószóvivője, Cosmin 
Blaga. A két korcsolyapályát szintén 
csütörtökön 18 órakor nyitják meg, 
aznap ingyen lehet siklani a jégen. 
Mindkét pálya mellett lesz egy kor-
csolyabérlő hely is, hogy azok is 

jégre állhassanak, akiknek nincs 
korcsolyájuk. 

A kézműves termékeken van 
a hangsúly

Csütörtökön a főtéri kis házak 
is benépesülnek, helyi és más me-
gyebeli termelők hozzák el fi nom és 
szép portékáikat. Lehet majd forralt 
bort, mézeskalácsot, díszeket és füs-
tölt sonkát, sajtot is vásárolni. De 
nemcsak a főtéren, annak közelében 
is lesz három érdekesnek ígérkező 
karácsonyi vásár. A Philothea Klub 
Kossuth utcai székházában decem-
ber 17-éig naponta 10–18 óra között 
kézzel készített karácsonyi díszeket, 
házi kencéket, kerámiákat kínálnak 
majd. A Forradalom utca 8. szám 

alatt lévő kávézóban december 5–6-
án naponta 9–19 óra között az Er-
délyi Református Nőszövetség és az 
Ama Deus keresztyén kávéház ren-
dez karácsonyi kézműves vásárt. Itt 
mézeskalácsok, kézimunkák, 
karácsonyfadíszek, nemez-
tárgyak, ékszerek szerezhe-
tők majd be Maros megyei 
kézművesektől. December 
6–7-én, pénteken és szom-
baton a Kultúrpalota előte-
rében ismét találkozhatnak az ér-
deklődők Erdély néhány kézműves 
termelőjével. A Delikates karácso-
nyi vásárán kis példányszámban, 
kézzel készült termékek közül lehet 
válogatni, lesznek ínyencségek, 
textiltermékek, kozmetikumok, játé-
kok, díszítőtárgyak.

A Színház téren megnyitásra kész a mobil korcsolyapálya
▴ F OTÓ: HAÁZ VINCE

A várban 800 négyzetméteres korcsolyapályát állítottak fel
▴ F OTÓ: HAÁZ VINCE
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M iután a részvevők tavalyi hoz-
záállásának köszönhetően 

lakókocsit vásárolhattak egy istálló-
ban kialakított szobában élő homo-

ródremetei kisfi únak és édes-
apjának, a Nagy-Küküllő 
Vadász- és Sporthorgász 
Egyesület úgy döntött, idén 
is megszervezi a Románi-
ában egyedinek számító 
jótékonysági vadászatot 
– tájékoztatta lapunkat Ja-

kab Attila, a szervezet elnöke. Mint 
mondta, korábbi kezdeményezésük 
nagy sikernek örvendett – ráadásul 
a kisfi út mai napig támogatják tanul-
mányaiban –, ezen felbuzdulva sze-
retnének ismét segíteni valakinek.

Javaslatokat várnak

Még nincs konkrét elképzelésük ar-
ról, hogy kit támogassanak, ebben 
kérik a lakók segítségét – magyaráz-
ta Jakab Attila. A lényeg, hogy udvar-
helyszéki, nehéz körülmények között 
élő, esetleg betegeskedő személye-
ket vagy családokat javasoljanak. 

Közülük fogják ugyanis kiválaszta-
ni, hogy kinek és mivel segítenek a 
vadászaton összegyűlt pénzből. A 
javaslatokat december 9-éig várják 
az avpstarnavamare@yahoo.com 
e-mail-címen vagy a 0740-436600-as
telefonszámon, illetve az egyesület
Facebook-oldalán.

Szemben a megbélyegzésekkel

Jakab Attila rámutatott, az elmúlt 
években számtalan negatív megbé-
lyegzést kaptak a vadászok, sokan 
egyszerű gyilkosoknak nevezik őket, 
ezt szeretnék megcáfolni a jótékony-
sági akcióval. „Szeretnénk, ha az 
emberek megértenék, hogy mi nem 
gyilkosok vagyunk. A vadászok egy 
összetartó társadalmi rétegnek szá-

mítanak, akik igenis képesek ösz-
szefogni, ha valakinek segíteni kell. 
Erről szól a mostani akció is” – ma-
gyarázta az egyesület elnöke. Egyéb-
ként a jótékonysági vadászat konkrét 
helyszínét még nem határozták meg, 
ez ugyanis attól függ, hogy hányan 

jelzik majd részvételi szándékukat. 
Csak annyi biztos, hogy az egyesület 
vadászterületén lesz és a vaddisznók 
lesznek a célpontok. Erről bővebb in-
formációkat nyújtanak az elkövetke-
zőkben, a nevezési díjat és a konkrét 
időpontot is beleértve.

Jótékonysági vadászatra készülnek 
• Rászoruló udvarhelyszéki család vagy személy kiválasz-
tásához kéri a lakók segítségét a Nagy-Küküllő Vadász- és
Sporthorgász Egyesület, amely jótékonysági vadászatot
tervez. Az ott összegyűlt pénzzel a javasoltak közül kivá-
lasztott, nehéz helyzetben lévő egyént támogatnák.

Jó célért dördülnek el a puskák decemberben
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• Marosvásárhelyen hamarosan nyitnak a karácso-
nyi vásárok, indul a Mikulás-busz, és felkapcsolják
a díszkivilágítást is. Ugyanakkor fontos tudni azt is,
hogy idén nem a Ligetben, hanem a Színház téren és a
várban szerelték fel a korcsolyapályákat.




