
TelT ház a zarándokváró vendégláTóknál

Székely panzió spanyol menüvel
A pünkösd közeledtével megsokszorozódik a térség idegenforgalma, a környéken szinte lehetetlen sza-
bad szálláshelyet találni, a legtöbb panzió vagy szálloda szobáit már jó előre lefoglalták a búcsúra érkező 
zarándokok. Több vendéglátó viszont amiatt panaszkodik, hogy a turisták által kért házi termékeket nem 

teheti ki az asztalra, mivel túl sok közegészségügyi engedélyt kellene kiváltania. > 10. oldal

Vendéglátás egy falusi panzióban. Hagyományos helyi termék helyett csak üzleti áru kerülhet az asztalra fotó: balázs attila

 fotó: domján levente

Parádé
Bár nálunk is ennyien olvas-

nának a tömegközlekedési eszközö-
kön – ábrándoztam könyvem fölül 
kinézve, s közben eszembe 
jutott: nekünk még igazi 
tömegközlekedésünk sincs. 
Így nem marad más olvasási hely, 
mint az árnyékszék.
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Nincs súlya
a szóbeli vizsgának
A román szóbelivel kezdődött meg 

tegnap az érettségi. Tanárok és 
diákok is egyetértenek abban, hogy 
ilyen formában nincs sok értel-
me a szóbeli vizsgáknak: nem 
tudni, mikor és milyen formá-
ban használhatják fel a most vizsgázók 
a feleletükért kapott minősítést. 

évadzáró Csíkban

Fiatalodik
a társulat

A nyári fesztiválokon való szerep-
lés után zárul a Csíki Játékszín 

évada, amelyet a közönségszavaza-
tok és visszajelzések alapján 
is sikeresnek ítél Parászka 
Miklós igazgató. Vasárnap 
este ünnepi gálaműsorral búcsúzott 
a társulat a csíki közönségtől.

Üzemel a hegyi
mentők weboldala
Megtervezhetővé teszi a hegyi tú-

rákat a Hargita megyei hegyi-
mentő-szolgálat új weboldala: több 
mint 300 kilométernyi turistaösvény 
részletes leírása, a túraútvonalak hosz-
sza és nehézségi foka, a hegyi menedé-
kek pontos helye, 3D-s digitá-
lis térkép, GPS-koordináták, a 
kapcsolattartáshoz szükséges 
elérhetőségek és időjárás-előrejelzés 
vált elérhetővé a turisták számára.

Még folyik a nyo
mozás Alfaluban
Kevesebb rendezvényt terveznek 

az idei Alfalvi Falunapokra. A 
polgármester azt javasolja a la-
kosságnak, próbáljanak együtt 
ünnepelni, még ha nem lehet el-
feledkezni a nagypénteki tragédiáról. 

Az Év Fája 
Romániában 2. 1072Szerdától fizetünk 

a családorvosnál?
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Domokosi tűzoltóké 
a vándorkupa

Nyertek a Hargita 
megyei Leader

pályázatok
Hargita megye szintjén több mint 

11 millió eurós finanszírozá-
si támogatást nyertek a me-
gyénkből benyújtott Leader-
pályázatok, ami a helyi ma-
gánszféra hozzájárulásával 14,2 millió 
euróra kerekítődik fel. 

valutaárfolyam
1 euró  EUR 4,1344ì
1 amerikai dollár USD 2,8286î
100 magyar forint HUF 1,5520î
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