
csík

hargitanépe2011. november 7., hétfő  | 7. oldal Körkép

Hecser Zoltán
hecser.zoltan@hargitanepe.ro

Összhangban a 2011-es esz-
tendei népszámlálás és la-
kásösszeírás végrehajtási 

előírásaival november 5–14. között 
kerül sor az úgynevezett ellenőrző 
ankétra, amely a népszámlálási kér-
dőívekbe bejegyzett információk 
volumenének és minőségének fe-
lülvizsgálatára hivatott. Ezt az erre 
a célra kijelölt különleges számláló-
biztosok végzik. Az ilyen utólagos 
ellenőrző jellegű ankét velejárója a 
népszámlálásnak és lakásösszeírás-
nak, és arra mindig is sor került a 
népszámlálást követően. Az akció 
tulajdonképpen egy szelektív sta-
tisztikai kutatást jelent, minden 
egyes megyében reprezentatív min-
tavétel alapján, amely keretében a 

népszámlálási és a lakásösszeírási 
programba is belefoglalt néhány 
ismérvre vonatkozóan jegyeznek be 
válaszokat. A számlálóbiztos az an-
két keretében a kiválasztott háztar-
tás minden egyes tagjától egy rövid 
interjút kér, azt pedig bejegyzi egy 

űrlapba. A tényállást illetően az a 
népszámlálás referencia-időpont-
jára kell vonatkozzon, azaz 2011. 
október 20., 0 órára. 

Hargita megyében a szóban 
forgó ankétra nyolc helységben 
kerül sor, ezek a következők: Csík-
szereda és Székelyudvarhely mu ni-
cípiumok, Balánbánya város, a Fel-
sőboldogfalva községhez tartozó 
Sán dortelke, a Gyimesfelsőlok köz-
séghez tartozó Ugrapataka, a Parajd 
községhez tartozó Alsósófalva, a 
Ze te laka községhez tartozó Sikaszó, 
valamint Újszékely községközpont. 

Amint már arra utaltunk, ez 
az ellenőrző jellegű ankét novem-
ber 15-én zárul, s az annak során 
nyert adatokat, információkat 
majd felhasználják a népszámlálási 
és lakásösszeírási adatok elsődleges 
feldolgozása során. 

Népszámlálás 2011

Ellenőrző jellegű adatgyűjtés

A csíki ködös novemberi esték 
elkezdődtek – a csíksomlyói Sal
vator étterem éppen ezért napos 
és meleg vidékekre invitálja ven
dégeit a gasztronómia segítsé
gével: Indiában, Görögországban 
és Olaszországban érezhetjük 
magunkat egyegy estén, ha meg
kóstoljuk az étterem kínálatát.

Takács Éva
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Néhány éve örmény hétvégét 
szerveztek az étteremben. 
Az ötletnek sikere volt, 

sokan jöttek el megkóstolni a jelleg-
zetes örmény ételeket. Tulajdonkép-
pen ez az egykori rendezvény adta az 
ötletet a Hotel Salvator vezetőinek, 
hogy más népek ízvilágába is beve-
zessék a különleges gasztronómiai 
élményre vágyókat. Ezért novem-
ber folyamán indiai, görög és olasz 
esteket szerveznek, az illető népek 
jellegzetes ételeit téve az asztalra. 
Szerdán, november 9-én marhahús-
curry, csirke-curry vagy vegetáriánus 
curry közül választhatnak a keleti 
konyhát kedvelők. A curryk mellé 
természetesen rizs jár, és indiai ke-
nyeret is felszolgálnak. A vacsora 
után indiai madártej lesz a desszert. 
Néhány napra rá, november 11-én 
Márton-napi rendezvényre várják a 
gyerekeket és szüleiket a Salvator ét-
terembe. Délután hat órától vetítik le 
a Lúdas Matyi című rajzfilmet, majd 
svédasztalos liba- és szárnyasvacsorát 
kínálnak kicsiknek és nagyoknak. 

November 16-án görög est lesz 
a Salvator étteremben. A gyrost 
Gitta-módra készítik csirkehússal, 
a rakott padlizsánt pedig Mirza-
módra, utóbbit a vegetáriánusok 
kedvéért. A vacsora végi finomság 
ezúttal a fitoura lesz. November 23-
án olasz estet rendeznek, az étlapon 
két tésztaféle  szerepel, penne al ragu 

és penne aglio, olio, pepperoncini 
közül lehet választani, desszertnek 
pedig tiramisut kínálnak. 

A novemberi gasztronómiai ki-
rándulások bevezetőként szolgálnak 
a Salvator étterem szilveszteri gaszt-
ronómiai utazásához, amely Szé-
kelyföldön kezdődik, majd az olasz, 
görög és indiai konyha ízeit kínálják, 
hogy hajnalban tradicionális angol 
reggelivel fejeződjön be a menü. 

Gasztronómiai rendezvénye-
ire visszatérő vendégeinek kedvez-
ménnyel is kedveskedik a Salvator 
étterem: azok, akik az első három 
novemberi vacsorán részt vesznek, 
a negyediken 25 százalék kedvez-
ményben részesülnek. Aki pedig a 
négy novemberi vacsora bármelyi-

kén részt vesz, a szilveszteri vacsora 
lefoglalásakor 10 százalékos árenged-
ményt kap. Mint minden vendéglő, 
a Salvator étterem is csak korlátozott 
számban tud vendégeket fogadni, 
ezért ajánlatos idejében asztalt fog-
lalni a Népek Konyhája rendezvény-
sorozatra és szilveszterre.

A csíksomlyói Hotel Salvator 
nemcsak éttermébe várja vendégeit. 
A szálloda kétcsillagos minősítéssel 
rendelkezik, a vendégkönyv bejegy-
zései szerint felér akár háromcsilla-
gossal is. Két- és háromágyas, illetve 
apartman szobákban 128 vendég 
elszállásolására van lehetőség, pót-
ágyakkal akár 150 fős csoportnak is 
kényelmes pihenésre tudnak lehető-
séget biztosítani. Fontos szempont 

a vendégeknek, hogy a szálloda zárt 
udvarán ingyenes parkolási lehető-
ség van, a közösségi helyiségekben 
pedig ingyenes wi-fi-hálózatra csat-
lakozhatnak. 

A Hotel Salvator épületegyüt-
tesében található a megújult Jakab 
Antal Konferenciaközpont. A Kós 
Károly által tervezett, nemrég fel-
újított Kalot-épületben egy 120-
150 személy befogadására alkalmas 
előadóterem, hét 30-70 fős szemi-
náriumi terem és két kisebb, cso-
porttevékenységre alkalmas terem 
biztosít ideális feltételeket kon-
ferenciák, előadások szervezésére. 
Három szinkrontolmácsfülke száz 
vezeték nélküli fülhallgatóval és más 
modern technikai eszközök állnak 

rendelkezésre. Érthető, hogy vissza-
térő vendég itt a British Council, a 
Goethe Institut, az Erdélyi Magyar 
Tudományos Társaság, orvosi és épí-
tészkonferenciákat, egyházi rendez-
vényeket tartanak itt rendszeresen. 

Gyönyörű természeti környezet-
ben, történelmi és kulturális értékek 
szomszédságában várja Önöket vál-
tozatos kínálataival,  finom, egzoti-
kus vacsorákkal a Hotel Salvator, Ét-
terem és Konferencia Központ! (x)

Új, szokatlan ízvilágok kísérletező kedvű vendégeknek. Egyestés kirándulást ígér távoli vidékekre a Salvator étterem séfje és személyzete

GaSztrOnómIaI kIránduláSOk a SalvatOr étteremben

Indiai, görög és olasz vacsora Csíksomlyón
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a HarGIta meGyeI kulturálIS közpOnt könyvajánlója

Bálint Zsigmond:  
Lélekőrző falvaim 

Bálint Zsigmond a Har-
gita Megyei Kulturális Köz-
pont fotótáborainak rend-
szeres résztvevőjeként kitar-
tó munkával örökíti meg a 
mai vidék életének minden 
pillanatát. Munkája nem más 
mint kulturális örökségünk 
átmentése. Képei a falvak 
vi lágát azok hétköznapjait 
és ünnepeit tárják elénk, az 
azokról visszaköszönő ar-
cok, tekintetek, mozdulatok 
beszélnek hozzánk. 

A kiadvány terjedelme 120 színes oldal, ára 30 lej. Megvásárol-
ható a Hargita Megyei Kulturális Központ székhelyén (Csíkszere-
da, Temesvári sugárút, 4 sz.). Érdeklődni a 0266–372044-es  tele-
fonszámon vagy a kultura@ccenter.ro címen lehet.


