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Vendéglői reklámfogás
Falánk csütörtök mint turisztikai látványosság
• Régi néphagyo-
mányt feleleveníteni 
és magyarországi 
példát meghonosítani 
igyekszik a PanGastRo 
Egyesület Székelyföl-
dön a Falánk csütörtök 
elnevezésű kezdemé-
nyezéssel. Lényege 
nem csak az, hogy 
az akciós menüvel 
vendégeket csalogas-
sanak az éttermekbe: 
az étterembe járás 
kultúráját szeretnék 
népszerűsíteni, illetve 
Székelyföldet is mint 
turisztikai célpontot.
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Magyarországon egyfajta 
vendéglői reklámfogásként 
élesztették újra 2006-ban 

a torkos csütörtök hagyományát. A 
Turizmus Zrt. összefogásában zajló 
akció olyan jól sikerült, hogy évente 
több ezer vendéglő csatlakozik az ak-
cióhoz, a résztvevők ilyenkor féláron 
kínálják portékájukat. Ezt az ötletet 
igyekszik immár több mint tíz éve 

meghonosítani a PanGastRo Egye-
sület is, csak éppen Falánk csütörtök 
néven. „Azt a néphagyományt hasz-
náljuk ki, hogy régen, mivel nem volt 
hűtőszekrény, s nem akarták, hogy 
a negyvennapos böjtben megromol-
janak a húsételek, szinte minden 
romlandó terméket elfogyasztottak 
a torkos csütörtökön” – magyarázza 
Váradi János, a PanGastRo Egyesület 
elnöke. A Falánk csütörtök ezúttal 
március 7-ére esik, ezen a napon az 

akcióhoz csatlakozó éttermek öt-
venszázalékos kedvezményt biztosí-
tanak a hozzájuk betérőknek, így a 
vendégek nyugodtan torkoskodhat-
nak, mégsem kell mélyen a pénztár-
cájukba nyúlniuk.

A visszatérő vendégekben 
reménykednek

„A kezdeményezésnek több célja 
van – fejti ki Váradi. – Egyrészt 

az étterembe járás kultúráját sze-
retnénk népszerűsíteni, remélve, 
hogy aki egy ilyen akció alatt betér 
egy vendéglőbe, máskor is megte-
szi majd. Másrészt szeretnénk be-
mutatni a székelyföldi gasztro-
nómiát, ezt is azzal a reménnyel, 
hogy ha eljön a turista, és féláron 
fogyaszt, akkor visszajáró vendég 
lehet belőle.” A kezdeményező 
PanGastRo Egyesület elnöke sze-
rint évente harminc-harmincöt 

étterem szokott részt venni az akci-
óban, amelyet a falank.gastrome-
dia.ro oldalon lehet követni. A 
legtöbb étterem Sepsiszentgyörgy-
ről szokott csatlakozni, majd a 
székely udvarhelyiek, a csíkszere-
daiak következnek a sorban, Maros 
megyéből két-három vendéglátó 
egység használja ki az akciót. 

Miről szól a gasztrotrend?

Kérdésünkre Váradi János kifej-
tette, a Falánk csütörtök arra is jó, 
hogy beszéljünk a gasztronómiá-
ról, illetve az étterembe járásról, 
ami sokszor a családi ünnepekben, 
nőnapokban, cégbulikban ki is me-
rül, és messze vagyunk még attól 
az aranykortól, amikor nagy íróink 
éttermekben, kávéházakban alkot-
tak. „Ma a világon a gasztrotrend 
arról szól, hogy kisebb adagokat 
adnak, de az legyen minőségi. Na, 
most Székelyföldön nagy adagokat 
adunk még mindig, valamint jó sok 
húst. Én azt szeretném, ha úgy zár-
kóznánk fel a világtrendhez, hogy 
közben be is tudjuk mutatni helyi 
sajátos gasztronómiánkat” – sum-
mázott a Falánk csütörtök székely-
földi megálmodója.

A Falánk csütörtök arra is jó, 
hogy beszéljünk a gasztronómiáról, 
az étterembe járásról
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 Csíkszereda

Megjósolt nyeremény
A Csíki-meden-
céből ezúttal a 
madéfalvi Olti 
családnak ked-
vezett a szeren-
cse, a jó hírrel a 
családfőt, Olti 
Antalt hívtuk fel 
telefonon. A férfi felesége, Ilona társaságában 
fogadott minket a nyeremény átadásakor, az 
asszony pedig azt is elárulta, hogy amikor 
legutóbb éppen a kakasos szelvények kivágá-
sával foglalkoztak, egyik kisunokájuk egyszer 
csak azt mondta, hogy biztosan nyerni 
fognak. Ezért aztán nagy volt az öröm, hogy a 
jóslat valósággá vált, a házaspár mosolyog-
va vette át a nyereményt. Azt is megtudtuk, 
hogy reggelente az állatok ellátása és egy jó 
kávé főzése után elsőként a férj veszi kezébe 
a lapot, amit általában teljesen ki is olvas. 
Felesége csak később lapozza át, és csak azt 
olvassa el, ami igazán érdekli, mint például 
a gasztronómia. A házaspár egyébként évek 
óta előfizet az újságra, és a Keresse a kakast! 
játékunkba is a kezdetektől fogva bekap-
csolódtak. A játékszelvények kivágásáért és 
összegyűjtéséért a férfi a felelős, az ezeket 
tartalmazó borítékot pedig a lapkézbesítő kol-

légánkkal juttatják el a szerkesztőségünkbe. 
A nyereményt unokáikra költik. (Iszlai Katalin)

 Székelyudvarhely

Az egyedüllétben társ az újság
Még soha sem-
mit nem nyert, 
pedig évek óta 
lottózik, és 
lapunk játéka-
iban is részt 
vesz – mondta 
meglepetten 
Ozsváth Géza. Keresse a kakast! játékunk e 
havi nyertese már húsz éve özvegy, Széke-
lyudvarhelyen egyedül él az egykori családi 
házban. „A leányom Brassóba költözött, a már 
35 éves leányunokám is ott él. Egyedül marad-
tam az ősre” – fogalmazott a nyugdíjas férfi. 
Nyertesünk egyébként vasutas volt – akár-
csak édesapja –, állomásfőnökként az ország 
több nagyobb városában élt. „Mindig csak 
látogatóba jöttem haza Székelyudvarhelyre, 
ahol időközben házat építettem. Majdnem 
harminc évbe telt” – mesélte. Most, szépkorá-

ra, a ház karbantartása, illetve az olvasás tölti 
ki mindennapjait. „A leányom mondta, hogy 
vesznek nekem egy számítógépet, de nem 
kell nekem semmi ilyen. Van egy telefonom 

és jó sok olvasnivalóm. Ez kitölti a szabadidő-
met” – árulta el. (Kovács Eszter)

 Marosvásárhely

Tavaszi kényeztetés 
nyereményből
A marosvásár-
helyi Farczádi 
Zsuzsanna 
kezdetektől 
olvasója lapunk-
nak, s ma is a 
napjának fontos 
része, hogy 
átböngészi, mit is ír az újság, ha van kereszt-
rejtvény, betűző, azt megfejti, kitölti, s immár 
új szokása, hogy hetente egyszer a Kakasos 
játék szelvényeit is kivagdossa, hogy majd 
hónap végén behozza a vásárhelyi szerkesz-
tőségbe. Egy hónapnyi szünet után fogott 
neki ismét a nyereményjátékoknak, sikerrel, 
hiszen ezúttal neki kedvezett a szerencse. 
A 66 éves, nyugdíjas olvasónk nagyon örül 
nyereményének, egyfajta nőnapi ajándékként 
értékeli, s kérdésünkre elárulta azt is, hogy 
mire költi. „Ezt most magamra költöm, itt a 
tavasz, itt a nők napja, nem árt egy kis szépít-
kezés, tavaszi kényeztetés” – mondja nevetve 
a nyugdíjas hölgy. (Szász Cs. Emese)

 Gyergyószentmiklós
A Gyergyói Hoki Klub a téma
Szívesen foga-
dott a gyergyó-
szentmiklósi 
Székely Péter és 
felesége, hallván, 
hogy a Szé-
kelyhon napi-
laptól keressük 
őket. Ugyanakkor nagyon meglepődtek, 
amikor hallották, hogy nyertek, és a kaka-
sos játékunk nyereményösszegét jöttünk 
kézbesíteni számukra. Jól kezdődik ez a 
hét – mondták, hozzátéve, hogy igencsak 
szokatlan számukra a pénznyeremény, 
eddig sosem voltak szerencsések hasonló 
játékokban. Péter bácsival megvitattuk, 
hogy a Gyergyói Hoki Klub megérdemelte 
volna a győzelmet szombaton is, kár, hogy a 
játékvezetők miatt ez nem sikerült. Nagyon 
szurkolt a számítógép előtt vasárnap is, 
és örült a nagyszerű győzelemnek. Sokáig 
a hokicsapat minden mérkőzésén ott volt 
a gyergyószentmiklósi jégcsarnokban, de 
mostanában már óvakodik a megfázástól, 
és otthonról szurkol, akárcsak a Fradi 
focicsapatának már hatvan éve. A nyere-
ményösszegből a napilapunk előfizetését 
hosszabbítják meg. (Gergely Imre)
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