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„Tudok valami hasznossal szolgálni”

Futásfüggő és dohányos. Pár 
évvel ezelőtt még maratont futott. 
Pipázik, és nem is akarja leten-
ni. Vallja, egy spanglitól nem dől 
össze a világ, csak akkor, ha a nem 
megfelelő ember szívja el. Hisz a 
családban, az első buli előtt otthon 
töltött 16 évben, az anya feltétlen 
szeretetében és az apa-fiú közös 
sörözés fontosságában. Azt mond-
ja, ez – a család közös ereje – kell 
ahhoz, hogy ne nála kössünk ki. 
Dr. Zacher Gáborral Forrai Szerén-
ke beszélgetett.

…
– Mi van az új függőséggel? Ugye, vadiúj do-

log, hogy szociálismédia-függők lettünk…
– Ki fogunk ürülni. Van egy Yuval Harari 

nevű izraeli történész, fi lozófus, és ő nagyon 
pesszimistán nyilatkozik az egyik könyvének 
a végén. Azt mondja, hogy egyre több olyan 
munkafolyamat lesz az életünkben, amit a gé-
pek tudnak helyettesíteni. Nemrég egy autó-
gyárban jártam, s mondtam, mutassák meg a 
munkafolyamatot. Hát egy olyan 4–5 futball-
pályányi szerelőcsarnok, dolgozik benne húsz 
ember, a többi mind automatizált. Kristály-
tiszta, mint a laboratórium, az egyik oldalon 
bemegy az alkatrész, a másikon kijön az autó, 
gyakorlatilag harcra készen. 

Egyre több szabadidőnk lesz. Amit mivel 
fogunk tölteni? Kettő dolog marad nekünk: 
az egyik a kábítószer, a másik a virtuális va-
lóság. Hazamegyünk, föltesszük a szemüve-

get, s a következő pillanatban búvárkodunk a 
Csendes-óceánban. Egyet kattintunk, síelünk 
az Alpokban, majd még egyet kattintunk, ro-
varokra vadászunk az Atacama-sivatagban. 
Közben meg otthon ülünk egy fotelben. 

Az interjúból kiderül, hogy milyen függő-
ségei vannak Magyarország sztártoxikológu-
sának, megtudtuk azt is, hogy mi a vélemé-
nye a különböző függőségekről, de szó került 
arról is, hogy mi lesz majd, ha feltalálják a 
mellékhatások nélküli boldogságszert. Va-
lóban nem dől össze a világ egy spanglitól, 
és egyáltalán keretet lehet szabni a függő-
ségeknek? A válaszokat megtalálják júniusi 
lapszámunkban!

Frissüljenek fel a Nőileg júniusi lapszámá-
val, és rendeljék meg online webáruházunk-
ból: www.noileg.ro/elofi zetes. Lapszámaink 
digitális formában is elérhetőek!

A                     júniusi lapszámából

FŐKÉNT A BELFÖLDI TURISTÁK FOGADÁSÁRA KÉSZÜL A LEGENDÁRIUM CSAPATA IDÉN SZEJKEFÜRDŐN

Kisebb séta a Mini Erdély Parkban

Részletekben nyitná meg a Szejke-
fürdőn épülő Mini Erdély Parkot 
júliusban a Székelyföldi Legendá-
rium csapata, amelynek munkáját 
jócskán hátráltatta a járványügyi 
helyzet.

 » FÜLÖP-SZÉKELY BOTOND

N oha nem így tervezték, sajnos a jár-
ványügyi helyzet miatt mostanig le 
kellett állniuk a szejkefürdői terü-

letrendezési munkálatokkal, így értelem-
szerűen a Mini Erdély Park megnyitása is 
halasztódik – fejtette ki lapunknak Faza-
kas Szabolcs, a projekt ötletgazdája. Mint 
mondta, a munkálatok nyolcvan százalé-
kát már sikerült elvégezni, azonban van 
még bőven teendő a cél eléréséig. Egyebek 
mellett le kell fektessék a minivasút sín-
jeit, meg kell hogy öntsék a kihelyezendő 
épületmakettek betonalapjait, és marad-
tak más területrendezési munkálatok is. 
„Igazából egyetlen jó dolog azért van ab-
ban, hogy le kellett állni a kivitelezéssel, 
mégpedig az, hogy láttuk mennyire mozog 

a talaj az elvégzett munka után. Szerencsé-
re nincsenek problémák” – fogalmazott 
Fazakas. Hozzátette, az elmúlt időszak-
ban ugyanakkor problémák adódtak a kis 
vonat mozdonyával, amely körbeszállítja 
majd a gyerekeket a megnyíló parkban, az 
ugyanis túl nagynak bizonyult a helyszín 
adottságaihoz képest. Ezt kellett kisebbre 
alakíttatniuk.

Fazakas Szabolcs közölte, idén jú-
liusban, maximum augusztus elején 
mindenképp szeretnék megnyitni a 
parkot a látogatók számára, azonban 
már most világos, hogy addigra nem 
tudják teljesen befejezni a munkála-
tokat. Éppen ezért első lépésként csak 
egy része lesz megtekinthető az erdélyi 
történelmi épületeket bemutató maket-

teknek, a többit csak az építkezés elő-
rehaladtával mutatják be. Összesen 
egyébként száz épület kicsinyített má-
sát tervezik kiállítani.

Inkább a belföldi turisták látoga-
tására számít idén Fazakas Szabolcs, 
hiszen a koronavírus-járvány miatt 
nem valószínű, hogy máshonnan is ér-
keznek kíváncsiskodók – magyarázta 
lapunknak. Közölte, éppen ezért nagy 
hangsúlyt fektetnek a többnyelvű tájé-
koztatásra, illetve a román és magyar 
ajkú látogatók minőségi kiszolgálásá-
ra. Arra is kitért, hogy a Mini Erdély 
Park nemrég felkerült a Via Transy-
lvania Tours turistaútvonalai közé a 
polgármesteri hivatal segítségével, így 
a népszerűsítésnek köszönhetően re-
mélik, hogy még több turista érkezik 
hozzájuk.

A Székelyföldi Legendárium tagjai 
azt tervezik, hogy a makettparkkal egy 
időben megnyitják az Orbán Balázs-em-
lékházat is  Szejkefürdőn. Fazakas Sza-
bolcs rámutatott, az épület már elké-
szült, és hamarosan a berendezéssel is 
elkészülnek.

Nyáron nyíló kapuk. Júliusban, legkésőbb augusztus elején megnyitnák a szejkefürdői Mini Erdély Parkot a látogatók számára

 » A Székelyföldi Legendári-
um tagjai azt tervezik, hogy a 
makettparkkal egy időben meg-
nyitják az Orbán Balázs-emlék-
házat is Szejkefürdőn. 

 » INNEN-ONNAN

Feltárták a kínai nagy fal 
elfelejtett mongóliai részét
Izraeli tudósok vezetésével tárták fel 
a kínai nagy fal elfelejtett, mongóliai 
részét – számolt be róla a The Jeru-
salem Post című újság honlapja. Egy 
izraeli kutatók vezette régészcsoport 
„Dzsingisz kán rejtélyes falára” buk-
kant, amit korábban a kínai nagy fal 
részének tekintettek. A hétfőn az An-
tiquity című tudományos folyóiratban 
közzétett tanulmányuk feltérképezte 
a falrészlet szerkezetét, és új meg-
világításba helyezte az építményt. 
A mongol sztyeppén található, 737 
km hosszú falszakaszról korábban 
azt hitték, hogy a 13. század elején 
birodalmat építő, legendás Dzsingisz 
kántól védte a helyi lakosságot, de 
Gideon Selach-Lavi, a jeruzsálemi 
Héber Egyetemen tudósa úgy véli, 
hogy valójában korábban épült, és az 
építmény elemei arra utalnak, hogy 
nem is védelmi célokból. 
Az ásatások és az adatok kiértékelése 
után arra jutottak, hogy az építményt egy 
különösen bizonytalan korszakban, a 10. 
és a 12. század között uralkodó nomád 
Khitan-Liao-dinasztia idején emelték, 
tehát Dzsingisz kán előtt. A fal valószínű-
leg körülbelül két méter magas volt, 
és tucatnyi alacsonyabb, hozzátoldott 
építményt fedeztek fel mellette, ezért 
nem igazán lehetett alkalmas védelmi cé-
lokra. Ehelyett valószínűleg az emberek 
és a szarvasmarhák mozgását korlátozta. 
Mivel nagyon kevés használati tárgyat 
találtak a közelében, a régészek úgy 
gondolják, hogy csak mintegy húsz évig 
állhatott fenn az építmény.

Elárverezik Van Gogh és Gauguin
közösen írt levelét
Elárverezik Vincent van Gogh és Paul 
Gauguin egyetlen ismert, közösen 
írt levelét, amelynek leütési árát 180 
ezer és 250 ezer euró közé becsülik a 
szakértők. A kézzel írt, négyoldalas 
levél címzettje Émile Bernard francia 
festőművész, a posztimpresszionizmus 
egy másik kulcsfi gurája – olvasható a 
CNN hírportálján.  Van Gogh és Gaugu-
in 1888 novemberében vetették papírra 
a levelet a franciaországi Arles-ban, 
ahol február óta tartózkodott a holland 
festőművész. Gauguin, akivel két évvel 
korábban, Párizsban találkozott elő-
ször, nem sokkal a levél megszületése 
előtt csatlakozott hozzá.  A két művész 
egyebek között a bordélyházakban 
tett látogatásaikról és éppen készülő 
alkotásaikról mesél a levélben.




