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Eladók német, jó minőségű, bontott fa és műanyag termopan ablakok, egy- és kétnyíló-
sok; új bejárati ajtók, terasz ajtók többféle méretben, új fa- és műanyag ablakok – kedvező 
áron, Kápolnáson. Szállítás megoldható. Árak: 200–2000 lej. www.szekelyhirdeto.info. 
Tel.: 0742-630838.
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A BOGRÁCSOK A FÜRDŐVÁROS ÖT VENDÉGLÁTÓHELYÉN VÁRJÁK A VENDÉGEKET

Családias fesztivál Borszéken
Mintegy túraútvonalat 
követve kóstolhatják végig 
az ételeket a borszéki bog-
rácsosfesztivál résztvevői. 
A fürdővárosban péntektől 
vasárnapig tartó rendez-
vényen kulturális és sport-
programokkal is várják az 
érdeklődőket.

 » GERGELY IMRE

B orszék az utóbbi években 
nagy fi gyelmet fordított 
arra, hogy az odaláto-

gatóknak a pihenésen kívül 
szórakozási lehetőségeket is 
biztosítsanak, a nyári szezon-
ban csaknem minden hétvégén 
zajlott valamilyen kisebb feszti-
vál. Idén ezeket a járvány miatt 
lemondták, de a néhány éve 
útjára indított Cea1 Bográcsfesz-
tet megrendezik a hétvégén. (A 
névben szereplő szójáték a ro-
mán ceaunra, bográcsra utal). A 

péntektől vasárnapig tartó ese-
ménysort úgy állították össze, 
hogy családias hangulat, minő-
ségi program várja a vendégeket 
– mondta el érdeklődésünkre a 
társszervező önkormányzat ré-
széről Mik József polgármester.

A hatályos előírások értelmé-
ben 500 főnél többen nem lehet-
nek egyszerre a rendezvényen a 
Reménység síközpont területén, 
a helyszínt ezért úgy alakítják 
ki, hogy a résztvevők nagy te-
rületen, szétszórva legyenek. 
A bográcsok ezúttal a Hargita 
megyei fürdőváros öt vendéglá-
tóhelyén várják az éhes vendé-
geket, és az ételeket pedig mint-
egy túraútvonalat követve lehet 
majd végigkóstolni.

A kulturális, sport- és gaszt-
ronómiai jellegű fesztiválra ez-
úttal szándékosan nem hívtak 
olyan fellépőket, amelyek na-
gyobb tömeget vonzanának. Gi-
tárhangverseny lesz Filip Zsom-
borral, középkori zenét hoz a 
Codex együttes, és a folk zene 

kedvelőit Emeric Imre szórakoz-
tatja majd a Secvențe Egyesület 
és Borszék önkormányzata által 
szervezett eseményen. A prog-
ramban továbbá szerepel még 
konferencia családi turizmus té-
mában, fi lm vetítések, terepfutó 
és sakkverseny.

A borszéki elöljáró rámuta-
tott, nem számít tumultusra, 
nem tömegeket várnak, hanem 
kisebb számú közönséget, és 
szigorúan odafi gyelnek majd a 
szükséges óvintézkedések be-
tartására. Mint kifejtette, sokat 
gondolkoztak, hogy megtart-
sák-e, vagy sem a Bográcsfesz-
tet, aztán, amikor az 500 fős 
szabadtéri rendezvények lehet-
ségessé váltak, úgy döntöttek, a 
korábbi sikerre való tekintettel, 
ha csökkentett létszámban is, 
de fontos megrendezni, ezzel 
is valamennyire a köztudatban 
tartani az üdülőváros nevét. A 
rendezvény teljes programja 
megtalálható a Ceaun Borsec 
fesztivál Facebook-oldalán.

 » KRÓNIKA

Csaknem 7500 méter magasba 
emelkedett Arizonában óriási 

színes léggömbökkel az extrém 
mutatványairól híres David Blaine, 
mielőtt ejtőernyővel biztonságosan 
visszaereszkedett volna a földre – 
közölte az MTI a The Independent 
online kiadására hivatkozva. „Cso-
dálatos. Mintha lebegnék a levegő-
ben” – mondta Blaine rádión földi 
stábjának az élményről. A kísér-
lethez többtucatnyi nagy méretű 
léggömböt kötözött össze, és azok-
kal emelkedett fel az arizonai Pa-
ge-ből. A kísérletnek az Ascension 
(Fölemelkedés) címet adta.

A YouTube videómegosztó csa-
torna élőben közvetítette a pró-
bálkozást. Az eseménynek több 
mint 770 ezer nézője volt, s ezzel 
a legnézettebb élő közvetítés lett 
a videómegosztón. A magasság 
miatt oxigénmaszkot viselő Blai-
ne súlyokat ledobálva gyorsította 
a ballonos emelkedést. A 47 éves 
férfi  már korábban is számos 
kockázatos mutatványban vett 
részt. Egyebek mellett két napra 
befagyasztotta magát egy jég-
kockába a Time Square-en, és 35 
órát töltött egy 20 méter magas, 
félméteres átmérőjű oszlop tete-
jén állva New Yorkban. A szerdai 
kísérlete durván fél óráig tartott. 

Miután elengedte a léggömbö-
ket, 30 másodpercig szabadesés-
sel közeledett a földhöz, mielőtt 
kinyitotta volna az ejtőernyőjét. 
Blaine elmondta, a mutatványra 
két éven át készült, többek között 
pilótaképzésen is átesett. 2012 
óta ez volt az első élőben sugár-
zott mutatványa. Népszerűségét 
felhasználva minden évben a 
kórházak gyermekosztályain és 
égésisérült-osztályain tart elő-
adást. 2010 januárjában a haiti 
földrengés után pedig egy 72 
órás műsort tartott Haiti megse-
gítéséért, aminek köszönhetően 
közel 100 ezer dollárnyi segély 
gyűlt össze.

 » KRÓNIKA

A Mini Erdély Park alapítója a 
Székelyhon Tv online műso-

rának soron következő vendé-
ge. Fazakas Szabolcs rendezőt, 
rajzfi lmkészítőt nem kell már Er-
délyben senkinek bemutatni még 
akkor sem, ha gyakorlatilag csak 
a háttérből irányítja a folyamato-
kat. Főszereplői az immár tizen-
két éves Legendárium rajzfi lm-
sorozat szerethető fi gurái, most 
pedig a makettek, Erdély jeles 
műemlék épületei.

Az Erdély számtalan történel-
mi épületének és épületegyütte-
sének makettjeiből nyílt állandó 
szabadtéri kiállítást a Székelyud-
varhellyel szomszédos Szejkefür-
dőn több tízezren látogatták meg 
a megnyitás óta eltelt egy hónap-
ban. A Mini Erdély Park működte-
tésével Fazakas Szabolcs többek 

között az Orbán Balázs idejében 
virágzó gyógyfürdő egykori hír-
nevét szeretné visszaállítani. Ed-
dig minden jel arra mutat, hogy 
ez sikerül is neki.

De ezzel még nincs vége, az öt-
letek, álmok egymás után való-
sulnak meg Fazakas Szabolcs és 
csapatának munkája nyomán. A 
parkot összekapcsolják a közeli 
borvízmúzeummal, felidézendő 
a régi szejkei borvizes hangula-
tot, a telek alsó részén kiépítik 
a mini székely gőzös vasútvo-
nalát. Napokon belül megnyílik 
az Orbán Balázs-látogatóköz-
pont, majd a Mini Erdély Park 
területén egy család- és gyer-
mekbarát Mini Erdély Szálloda. 
Mindezekről mesél az ötletgazda 
a Nézőpont című műsor meghí-
vottjaként, pénteken délben a 
Székelyhon Tv YouTube-csator-
náján.

David Blaine Fölemelkedés mutatványa

Megmutatni Erdély értékeit

Tavaly nagyszámú közönség követhette fi gyelemmel a programokat. Idén a járvány miatt nem várnak tömegeket

Fazakas Szabolcs a Mini Erdély Parkról, terveiről beszél a Nézőpontban
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