
Az Erdők Nemzetközi Évében és 
az Év Fája Romániában verseny 
sikeres első kiadását követően a 
Polgár-Társ Alapítvány újra meg-
hirdeti e verseny második kiírását, 
a Környezetvédelem Nemzetközi 
Napján. A verseny lényegi háttere 
a régi: fő célja felhívni a figyelmet 
a fák fontosságára, ugyanakkor a 
környezet védelmére is. 

HN-információ

A tavalyi sikeren felbuzdul-
va idén is meghirdeti a 
PolgárTárs Alapítvány Az 

új év fája Romániában versenyt. Az 
első lépcsőfokot ezúttal is a fák bene-
vezése jelenti, amelyeket magánsze-
mélyek, közösségek, civil szervezetek, 
önkormányzatok, cégek, iskolák stb. 
indíthatnak az év fája címért folyó 
megmérettetésen. A szervezők olyan 
fák jelölését várják, amelyek fontosak, 
jelentőséggel bírnak az illető közös-
ség számára, esetleg titokzatosak, elő-
fordulásuk ritka, vagy amelyek helyi 
szimbólumként ismertek. A verseny 
célja, üzenete sem változott, kiderül-

het, hogy egy-egy kisebb közösség 
mennyire van tisztában az értékeivel, 
illetve mennyire tud közösségi szin-
ten felzárkózni ezek mögé, hiszen a 
benevezett fára leadott voksok dön-
tik el a küzdelmet. A nevezési űrlap 
kitölthető on-line, vagy letölthető a 
www.arboreleanului.ro honlapról, 
majd kitöltése után a jelöléseket júli-
us 31-ig az office@repf.ro e-mail cí-
men várják a szervezők. Elfogadnak 
postai úton, a PolgárTárs Alapítvány 
címére érkezett jelölési pályázatokat 
is, a cím Csíkszereda, irányítószám: 
530120, Puskaporos utca 13. szám, 
Hargita megye.

Az első körben egy szakemberek-
ből álló országos zsűri döntése alapján 
augusztus 31-ig körvonalazódik egy 
tizenkét fából álló döntős mezőny, 
majd a harmadik és végső körben szep-
tember 10. és október 31. között az 
on-line szavazatok döntik el, melyik fa 
lesz 2011-ben az év fája Romániában. 
A verseny záróakkordjára feltehetően 
november elején kerül sor, amikor a 
nyertes fa tiszteletére díjátadási ünnep-
séget tartanak a szervezők.

A pünkösd közeledtével megsok-
szorozódik a térség idegenforgal-
ma, a környéken szinte lehetet-
len szabad szálláshelyet találni, 
a legtöbb panzió vagy szálloda 
szobáit már jó előre lefoglalták 
a búcsúra érkező zarándokok. 
Több vendéglátó viszont amiatt 
panaszkodik, hogy a turisták ál-
tal kért házi termékeket nem te-
heti ki az asztalra, mivel túl sok 
közegészségügyi engedélyt kel-
lene kiváltania.

Hompoth Loránd
hompoth.lorand@hargitanepe.ro

Szinte a lehetetlennel határos 
szabad szálláshelyet találni 
Csíkszéken a pünkösdi ünnep 

környékén. A legtöbbet lefoglalták, 
sőt ilyenkor többen megpróbálnak 
egy kis „fekete” pénzt kihozni a 
csíksomlyói búcsú kínálta lehető-
ségből. Mások egyszerűen ismerő-
söket, rokonokat fogadnak be né-
hány napra.

Az árak is tükrözik, hogy meg-
emelkedik a kereslet a szálláshe-
lyek piacán: ilyenkor a szokványos 
tarifához viszonyítva legkevesebb 
harminc százalékkal emelkednek. 
„Részben kialakult a stabil, évről 
évre visszatérő kuncsafti kör, de 
mindig vannak új vendégek, olya-
nok, akik még nem jártak itt, vagy 
az elmúlt években máshol szálltak 

meg. Másféle emberek, másféle 
igényekkel, igyekszünk mindenkit 
megfelelően kiszolgálni. Nem is 
volt különösen baj, pozitív véle-
ménnyel távozott a vendégek nagy 
része” – meséli lapunknak egy 
felcsíki panziótulajdonos.

A helyzet Alcsíkon is hasonló: 
egyik tusnádfürdői vendéglátós el-
mondása szerint a legtöbb szobát 
lefoglalták a településen. Az étkez-
tetéssel foglalkozó egységeknek 
szintén megemelkedett bevételt 
jelent a vendégbőség, igaz, mint 
többen jelezték, arra az egy-két 
napra a menü nem drágul, szem-
ben a szobákért szabott árral. „Aki 
csak éttermet működtet, az valami-
vel rosszabb helyzetben van, mint 
a pan zió sok, hiszen nálunk nem 
mehet fel a menü ára egyik napról 
a másikra, mint a kirakodóvásár 
lacikonyháin. A pünkösd azonban 
érezhető, ilyenkor mondhatni telt 
ház van az egységben” – tájékozta-
tott az egyik étterem menedzsere.

Egyelőre viszont gondot jelent, 
hogy például a térség hagyomá-
nyos, paraszti portán előállított 
élelmiszereit nem szolgálhatják fel 
hivatalosan a vendégeknek. „Rit-
ka, hogy egy egyszerű gazda min-
denféle szükséges közegészségügyi 
engedéllyel rendelkezzen, hogy az 
általa megtermelt hagyományos 
élelmiszerek hivatalosan is a vendé-

gek asztalára kerüljenek. Például a 
házi sajt, orda, túró vagy a nagyter-
melőktől származik, ami ugye még-
sem az igazi hagyományos termék, 
vagy pedig kalóz módon ismerős-
ként, saját, illetve a vendégek fele-
lősségére kínáljuk meg nem hivata-
los túróval. Mert a legtöbben erre 
kíváncsiak, jelzik, hogy szívesen 
megkóstolnák” – elemezte a neve 
elhallgatását kérve egy szálláshely-
tulajdonos.

Sokan a pünkösdi búcsút ösz-
szekötik egy nagyobb lélegzetű 
erdélyi kirándulással, hegyi nya-
ralással, egyre több az olyan ven-
dég, aki huzamosabb időt töltene 
a térségben, meglátogatva annak 
nevezetességeit. A szakemberek 
szerint a vallási turizmusnak a 
csíksomlyói pünkösdi búcsúban 
rejlő lehetőségeit hosszabb távon 
is kamatoztatni kellene. Az idelá-
togató több százezer ember számá-
ra olyan vonzó és összetett prog-
ramcsomagok kidolgozására lenne 
szükség, amelyek itt tartják, illetve 
visszahozzák a vendégeket: olyan 
programcsomagokra, amelyek egy 
szálra fűznék a régió természeti 
és épített ritkaságainak megláto-
gatását, a paraszti portán történő 
kecskesimogatástól a Gyilkos-tó 
vagy Egyes-kő meglátogatásáig, a 
környék gasztronómiai értékeinek 
bemutatásával.
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> Az olvasás védelmében. Az olvasás mai 
szerepéről, hasznáról, megnyilvánulási formái-
ról, a témakör újszerű megközelítéseiről folytat-
nak párbeszédet holnap Csíkszeredában annak 
a műhelybeszélgetésnek a résztvevői, amelyet a 
sepsiszentgyörgyi Bod Péter Megyei Könyvtár 
szervez a II. Székelyföld Napok keretében. A 
rendezvényen a budapesti PONT Kiadó témá-
val kapcsolatos könyveit is bemutatják, és olyan 
meghívott előadók szólalnak fel, mint Szávai 
Ilona, a PONT Kiadó vezetője, Fűzfa Balázs, a 

Szombathelyi Egyetem docense, Gombos Péter, 
a Kaposvári Egyetem oktatója, a Magyar Olva-
sástársaság alelnöke. A beszélgetésre holnap 19 
órakor kerül sor Csíkszeredában, a Hargita Me-
gyei Kulturális Központban.

> A II. Székelyföld Napok keretében, 
június 8–10. között mindennap 10 órától 
a csíkszeredai Szabadság téren kerül sor a 
székelyföldi kézművesek vásárára, valamint 
könyvvásárra. Ezek keretében a hagyomány-
őrző kézművesek mesterségbemutatókat 
tartanak: lesz vesszőfonás, székelykapu-fa-

ragás, gyékényfonás, kőfaragás, hámkészítés, 
hordókészítés, fazekasság, szövés, posztóka-
lap-készítés, zsindelykészítés. A gyermek-
foglalkozások keretében a kicsik nemezelést, 
ostorfonást, kötélverést és bútorfestést ta-
nulhatnak a kézművesektől. A könyvvásáron 
székelyföldi kiadók könyveit vásárolhatják 
meg az érdeklődők.

> Indul a Gyermekmosoly 2011. Rövi-
desen a megye összesen 67 községéből 18-ban 
épül bölcsőde kormánypénzből – jelentette be 
tegnap Borboly Csaba a megyei önkormány-

zat családprogramjának Gyermekmosoly el-
nevezésű alprogramjának ismertetőjén. Ennek 
hozadékaként a gyerekeket nem kell majd a 
városi bölcsődékbe vinni, így elkerülhető lesz a 
szülői környezetből való kiszakításuk. A Gyer-
mekmosoly program keretében egyébként 
idén újabb 38 óvoda és osztály falát díszítik 
majd rajzfilmfigurák, miután tavaly 44 helyszí-
nen rajzolt hasonló alkotásokat Farkas Barna 
reklámgrafikus. Borboly Csaba elmondta, az 
intézmény egy óvodaprogram elindításán is 
dolgozik, amely révén hosszabbított programú 
óvodák is megnyílnak.
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Székely panzió spanyol menüvel
A TAvAlyi siKEREN FElbuzdulvA
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Vendégváró panzió. Pünkösd idejére a szabad helyeket már hónapokkal korábban lefoglalták  fotó: balázs attila

Hecser Zoltán
hecser.zoltan@hargitanepe.ro

Árnyaltabban és pontosab-
ban fogalmazódik meg az 
ingyentejpor-jogosultsági 

kritérium a május 30-án megje-
lent 2011/380/106-os közös mi-
niszteri rendeletben azon egészsé-
ges csecsemők esetében, akiknek 
súlygyarapodása elégtelen, azaz 
a koruknak megfelelő normális 

szint alatt van. Az eddig hatályos 
rendelkezés értelmében az elég-
telen növekedést a család vagy a 
szakorvos állapította meg, illetve 
ő döntött arról, hogy vényt bocsát 
ki a tejporra. Ez a továbbiakban is 
így történik, de a vénykibocsátás 
feltételeit megszigorították. Ezek 
szerint az egyébként egészséges 
gyermek csak akkor lesz jogosult 
ingyenes tejporra, ha a születést 
követő két hetet követően nem 
nyerte vissza eredeti testsúlyát, 
nyolc hónapos koráig pedig akkor, 
ha havonkénti súlygyarapodása 
kevesebb mint 500 gramm. Nyolc 
hónapot meghaladó – de az egy 
évet meg nem haladó – életkor 
esetében akkor, ha a havonkénti 
súlygyarapodás kevesebb mint 250 
gramm. Ez egyben azt is jelenti, 
hogy ezentúl nem lesz szükséges a 
gyermek súlygyarapodásának két-
hetenkénti értékelése. 

iNgyENEs TEjPoRjuTTATás

A súlygyarapodás
függvényében


