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A TündérkerT kApujA

Székelyföld ismét a Romexpón

egymillió csillAg

SMS-ben is lehet adakozni

Ismét hatalmas érdeklődéssel 
fogadták a székelyföld-standot a 
bukaresti romexpo kiállítócsar-
nokaiban szervezett TTr – romá-
nia Turisztikai Vásáron. A Hargita, 
kovászna és maros megye közös 
standjával zajló vásár november 
3–6. között tartja nyitva kapuit.

A Székelyföld-stand az idei év-
ben is egyedi dizájnnal ren-
delkezik, és a 90 négyzetmé-

teres felületen összesen 12 turisztikai 
vállalkozó és önkormányzat mutatja 
be turisztikai látványosságait, vala-
mint ajánlatait a székely megyékből. 
A tegnapi nyitónapon 12 órától a 
standnál Székelytermék-kóstolással 
várták az érdeklődőket, melynek 

hivatalos megnyitóján jelen volt 
Tánczos Barna vidékfejlesztési ál-
lamtitkár és Klárik László, Kovászna 
megye menedzsere.

Külön kiállítóstand mutatta be 
a Hargita és Kovászna megye értéke-
inek és hagyományainak turisztikai 
termékként való értékesítése című 
projektet, amelyre a két megye ta-
nácsa közösen nyújtott be és nyert 
támogatást a Turisztikai és Regio-
nális Fejlesztési Minisztériumnál a 
Regionális Operatív Program 5.3-as 
beavatkozási területén. A Tündér-
kert kapuja stand az első terméke 
Székelyföld-népszerűsítési folyama-
tának. Itt mutatták be először az egy-
séges jelvényt és jelmondatot, ugyan-
akkor az érdeklődők reklámanyago-

kon, érintőképernyős infópulton, 
valamint idegenvezető segítségével 
nyerhettek betekintést a két megye 
turisztikai látványosságaiba.

– Immár elmondhatjuk, hogy 
a három megye Székelyföld-stand-
ja állandó vendég Bukarestben, a 
Romexpón rendezett különböző 
kiállításokon – nyilatkozta Borboly 
Csaba, Hargita Megye Tanácsának 
elnöke. – Sőt ezen a vásáron egye-
nesen két standdal vagyunk jelen, 
hogy tovább erősítsük a Székelyföld-
brandet. Elmondható, hogy kez-
deményezésünk sikeres, és bízom 
benne, hogy a Hungexpón meg a 
Romexpón való jelenlétünkkel egy-
re növekszik az érdeklődés a székely-
földi termékek, kínálatok iránt.

november 12-én délután gyer-
tyafény világítja meg Hargita me-
gye hat településének egy-egy 
terét. A gyulafehérvári caritas 
Egymillió csillag elnevezésű szo-
lidaritási akciója keretében idén 
már egy sms küldésével is lehet 
adakozni. 

takács éva
takacs.eva@hargitanepe.ro

Hargita megyében hat, a 
Gyulafehérvári Főegyház-
megye területén összesen 

13 helyszínen, országos szinten több 
mint 30 városban gyúlnak ki a szo-
lidaritás fényei november 12-én 17–
19 óra között. Az 1998-ban Francia-
országban útjára indított akció mára 
egész Európában adakozásra hívja a 
szegényekkel együttérző embereket. 

Ezen a napon a Caritas szervezé-
sében egy-egy teret gyertyákkal vi-
lágítanak ki, hogy felhívják a figyel-
met a társadalom peremére szorult, 
nehéz helyzetben levő emberekre. 
A Gyulafehérvári Caritas 2009-ben 
rendezte meg első alkalommal az 
Egymillió csillag akciót Marosvásár-
helyen, tavaly már nyolc helyszínen 

gyúltak ki a gyertyák a Caritas jel-
képét formázva. A rendezvényre 
érkező adakozók egy-egy gyertyát 
kaptak, amit a téren kirajzolt alak-
zatra helyeztek. Az akció nyomán 
20 000 lej adomány gyűlt össze, ami-
ből közel 500 családnak szereztek 
örömet a téli ünnepek alkalmával.

Kelemen Eleonóra, a Caritas 
munkatársa elmondta, novem-
ber 12-én délután 5–7 óra között 
a települések központjában – 
Csíkszeredában a Petőfi utcában, 
Székelyudvarhelyen a Patkóban 
– várják az adakozókat, akik szá-
mára 15000 gyertyát készítettek 
elő. Aki nem tud elmenni erre az 
alkalomra, de szolidaritását szeret-
né kifejezni a szegények iránt, idén 
SMS-adományvonalon is segíthet. 
A 859-es számra üzenetet küldve 
két eurót adományozunk a szegény 
családok javára. Az üzenetküldő vá-
laszt is kap: Két euróval támogatta a 
szegény családokat. Köszönjük. 

Az SMS-vonalon kapott adomá-
nyokból a Caritas olyan alapot hoz 
létre, amelyből több száz hátrányos 
helyzetű családnak próbál komplex 
szociális programokat ajánlani: a 

legégetőbbeken (élelem, ruházat) túl 
beteggondozást, szakmai képzéseket 
a szülőknek, nevelési programokat 
a gyerekeknek. Aki nem jut el a no-
vember 12-i rendezvényre, és SMS-t 
sem tud küldeni, de adományozni 
akar, megteheti bármelyik Caritas-
székhelyen. Online adományozási 
lehetőség is van: a www.caritas-ab.ro 
honlapon.

A begyűlt adományok karácso-
nyi élelmiszercsomagok formájában 
jutnak el a rászoruló családokhoz. 
Kelemen Eleonóra hangsúlyozta, 
hogy egy adott helységben begyűlt 
adományokból az illető település 
rászorulóit segítik. A Caritas mun-
katársai naponta találkoznak azok-
kal, akiknek segítséget jelent az élel-
miszercsomag, ők javasolják tehát a 
kedvezményezetteket. 

Az Egymillió csillag a szegénye-
kért szolidaritási akcióról további 
részleteket a www.egymilliocsillag.
ro honlapon lehet találni, de bő-
vebb információval szolgál Knecht 
Tamás, a Caritas munkatársa a 
0744–784850-ös telefonszámon 
vagy a tamas.knecht@caritas-ab.ro 
címen.

társadalom

közös stand a bukaresti vásáron. székelyföld már visszajárónak számít 


