Kedves Kollégák, Barátok!
Kedves barátom, és a Foodlawment Kelet-európai régióelnöke, dr. Siko
Barabási Sándor – Sepsiszentgyörgy - jóvoltából, itt küldök egy pompás
anyagot.
Ebben a legalul látható "linkre" kattintva, egy kis beolvasási idő után elindul a
program. Jobbról egy pergamen-tekercs lelógó lapján kattintással lehet
választani a listából, hogy mit óhajt az ember fia-lánya megtekinteni a
Székelyföldön található épületek (templomok, kápolnák, kastélyok) közül.
Választás után egy kis beolvasási időt követően a választott látnivaló megjelenő
körpanorámás (ami jobbra-balra 360°, és fel-le is 360° szögben mozgatható)
képében lehet gyönyörködni, azt megtekinteni. A bal-alsó sávban lévő nyilakkal
lehet vezényelni a szemlélés irányát és módját, a + - előjelekkel pedig a
nagyítást-kicsinyítést. Amikor a körpanorámán, a bejáratnál vagy a kijáratnál
megjelenik egy zöld nyíl, akkor arra kattintva "be lehet menni", vagy "ki lehet
jönni".
Jobboldalt felül a pergamen tekercsre kattintva lehet azt "összegöngyölni",
hogy ne zavarja a szemlélődést. Újra rá kattintva ismét legördül a pergamen,
hogy lehessen mást választani a listából.
Fent középen a kék földgömbre kattintva jelenik meg rövid beolvasási idő után
a már kiválasztott és éppen szemlélt hely műholdas térképe, amely a szokott
módon kezelhető a baloldalán lévő vezérlőgombokkal, vagy nyomva tartott
egérgombbal húzva. Ha már nem kell a térkép, akkor a jobb felső sarkában
lévő X bezárógombjára kattintva lehet eltüntetni.
Baloldalt fent a pergamen-lapra kattintva jelenik meg a teljes körű leírás a
választott helyről. Elolvasása után rá kattintva lehet a szöveget eltüntetni.
A jobboldali alsó sávban olvasható az éppen hallható zene-kórus-madrigál
címe. A hallgatható zenéken lehet előre, vagy hátrafelé lépdelni és így
választani, a megfelelő előre-hátra nyílra kattintva. Ki- vagy bekapcsolni a
zenét a középső gombra kattintással lehet.
Kilépni ebből a csodás programból a Fájl / Bezárás menüpontra kattintással,
vagy az ablak a jobb felső sarkában lévő X bezárógombjára kattintva lehet.
Jó szemlélődést és gyönyörködést! Az erdélyi viszontlátás reményében:
regisztráció www.hajrahazai.hu!
http://virtualisszekelyfold.ro/index2.html

Kedves Kollégák, Barátok!
„Most érkeztünk vissza Erdélyből. Továbbra is a legkedvesebb helyeink egyike,
ez a csodálatos emberek, érzések és tájak egysége, ez a történelmi múlttal teli
vidéke a Világnak, ahol különleges eseményre készülünk 2011. augusztus 1721. között.
Az Európai Élelmiszerlánc Parlament – Foodlawment kezdeményezésére,
nagyszámú szervezet és magánember csodálatos összefogásával augusztus 1721. között kerül megrendezésre a II. Fenntartható Élelmiszerlánc
Világtalálkozó „Galacticus” programja Farkaslakán (Lupeni). Ahol egy
nagyszerű, a tejláncról szóló nemzetközi konferencia mellett, kerül
megrendezésre a helyi termékek seregszemléje a II. HajráHazai! Piac és a Tej
és Tejtermékek, Sajtok Világbajnoksága. Csodálatos kísérő és kulturális
programok teszik az eseményt igazi családi élménnyé.
Egyesületünkben kiemelt célként kezeljük, hogy az élelmiszerlánc csodáját, és
azt a rendszert - a vidéki életteret -, amelyben ezek a csodák születnek, annak
különleges varázsát minél többen megismerjék.
Célunk ezáltal annak tudatosítása, hogy ennek a rendszernek az újra
megismerésével és megértésével belátjuk, hogy az élelmiszerláncnak, és a
vidéki élettérnek fokozott védelemben részesítése, mindannyiunk érdeke.
Ezért tölt el nagy örömmel, hogy az erdélyi utunkon megbizonyosodtunk arról,
hogy minden készen áll arra, hogy sikeres, különleges rendezvény részesei
lehessünk.
Továbbá az egyesület vezetősége, a helyi szervezőkkel való sikeres
együttműködés eredményeként úgy döntött, hogy lehetőséget biztosítunk,
az Ön/Te és családja, valamint munkatársai számára arra,
hogy elismerésünk jeléül, tiszteletjeggyel vegyenek részt a szakmai
programjainkon, melyre ezúton tisztelettel meghívjuk!

A tiszteletjegyek lehetőséget biztosítanak az alábbi eseményeken való
díjtalan részvételre valamennyi meghívott és kísérője részére:
1. részvétel (kávészünetekkel s az abban foglalt ellátással) az I.
Tejhigiéniai, Tej-minőségügyi és Tejvizsgálati Világkongresszus,
2011 – eseményein, ahol 42 előadó, a világ minden részéről,
gondoskodik arról, hogy közérthetően megismerjük a folyamatot,
amíg a „fűből, tehénben, juhban, kecskében, tevében tej, majd
általunk tejtermék lesz”. Továbbá megértsük a bennünket,
fogyasztókat érintő tejtermékekkel kapcsolatos folyamatokat,
egészségre gyakorolt hatásokat, valamint az egész rendszer környezeti
hatásait. Külön öröm a számomra, hogy munkahelyem is képviselteti
magát az eseményen, hiszen Földi József dr. kollégánkat is az előadók
között köszönthetjük !
2. látogatói belépő a Világkongresszust kísérő szakmai kiállításra.

3. látogatói belépő a II. HajráHazai! Piacra, ahol Székelyföld, mint
élelmiszerbirodalom mutatkozik be. Kóstolók, praktikák, kézművesek
igazi vására, illatok, színek, különleges hangulat minden nap.
4. látogatói belépő a Tej és Tejtermékek, Sajtok Világbajnokságára, ahol
kóstolni és szavazni becsületbeli ügy! Belső-Magyarországról
különleges Sajtkaraván indul az eseményre. Hajrá Hazai!
5. részvétel a Világkongresszus minden napján, a szakmai eseményeket
követő autóbuszos Honismereti Kirándulásokon:
a. augusztus 18-án: Farkaslaka – Énlaka – Korond –
Farkaslaka
b. augusztus 19-én: Farkaslaka – Libán – Gyergyószentmiklós
– Gyilkostó – Békás-szoros – Farkaslaka
c. augusztus 20-án: Farkaslaka – Székelyudvarhely –
Csíkszereda – Csíksomlyó – Farkaslaka
d. augusztus 21-én: Farkaslaka – Gordon tető, Krisztus kilátó
avatóünnepsége, ökomenikus szentmise keretében
6.
részvétel a fogyasztóknak szóló kísérő kulturális és
szabadidőprogramokon, így többek között:
a. a „körözött világbajnokságon”, ahol kiderül, hogy kié a
világon a legjobb körözött receptje, s azt el is tudja készíteni. A
versenyhez az alapanyag tejtermékeket biztosítjuk, a
versenyzőknek eszközöket és fűszereket valamint a know-howt kell hozniuk, s a terméket 10 fő részére elkészíteniük.
b. „Túrós-ordás palacsinta világbajnokság”, ahol – remélhetőleg
a szállás adókkal összefogva – otthon elkészített palacsintákat
kell, a helyszínen kapott tejtermékek, és az otthonról hozott
eszközök és praktikák segítségével fogyasztásra kész
állapotban, 20 példányban előállítani.
c. „Tej, tejtermék és sajt alapú házi édességek világbajnoksága”
az előzőekben leírt rendszereknek megfelelően.
d. „Tejivó világbajnokság” naponta, korcsoportonként.
e. Guinness World Record kísérletek és még sok minden más …
A bajnokságok győztesei, éves tejtermék felhasználásukra bérletet kapnak
támogatóinktól!
Kérjük, hogy a most eljuttatott tiszteletjegyek (meghívás) érvényesítéséhez,
keressék fel a rendezvény honlapját a www.hajrahazai.hu oldalon és
regisztráljanak, ahol a „Számlázási cím” rovatba írják be, hogy „Tisztelet
jegy”. Fontos, hogy valamennyi résztvevőt regisztrálni kell!
Fontos, hogy a tiszteletjegyek regisztrációját szervezési munkánk
megkönnyítése érdekében, legkésőbb 2011.

június 21-ig végezzék el.

Ha
valaki
lemaradt,kérjük emailben
jelezze
pótigényét,
a
foodlawment@foodlawment.hu címen!
A rendezvénnyel kapcsolatos, valamint a programokat, szállást, elérhetőséget
érintő valamennyi információ, folyamatosan frissülő formában, szintén a
www.hajrahazai.hu illetve a www.foodlawment.hu, angol és román nyelven a
www.foodlawment.com oldalakon megtalálható, a kontakt email címekkel és
telefonszámokkal együtt.

Jelenleg folyik egy – önköltséges – külön busz szervezése az
utazás
megkönnyítésére.
Részletek
rövidesen
a
www.hajrahazai.hu weboldalon!
Cserében azt kérjük, hogy minél többen – családosan, ismerősökkel, barátokkal
–
vegyenek
részt
ezen
a
programsorozaton,
vigyék
jóhírét
kezdeményezésünknek, ha tehetik, vegyenek részt a bajnokságokon, illetve
minél több tejipari vállalkozást, kistermelőt, kézművest, sajtmestert
biztassanak arra, hogy jöjjenek el, mutassák meg termékeiket és
ünnepeljenek velünk!
Kelt Szerencsen, 2011. június 4-én a nemzeti összetartozás napján.
Üdvözlettel:
Búza László
Ui.1: már most szólunk, hogy egy héttel később Tokaj-hegyalján, Szerencsen,
augusztus 24-28. között rendezzük meg a:
1. Kárpát-medencei Kistermelői Kirakodó vásárt
2. HajráHazai! Piacot
3. Rántotta és Omlett Világbajnokságot
4. IV. Csokoládéfesztivált
5. Tojás, tojásterméke, tészták, mézek, édesipari és cukrászati termékek
világbajnokságát
6. az Ab Ovo I. Tojás és Tojástermék valamint Édesipari Higiéniai,
Minőségügyi és Vizsgálati Szakmai Fórumot

