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Térrendezés zajlik Szejkefürdőn
Gyalogos ösvény vezet majd a legnagyobb székely sírjáig

KOVÁCS ESZTER

M űemlék lévén, a szejkefür-
dői székely kapuk sora, 
illetve Orbán Balázs sírja 

a Haáz Rezső Múzeum ügykezelé-
sébe tartozik: a sírhoz kivezető út 
kialakítására Székelyudvarhely vá-
rosvezetése 130 ezer lejt különített el, 

amely a kulturális intézmény 
beruházási költségvetésének 
részét képezi. A beruházást 
tehát a múzeum rendelte 
meg és az intézmény is fel-
ügyeli. „A szejkei kockakö-
ves rész a kapuk előtt néhány 
méterrel véget ér, így a sírhoz 

vezető szakaszon nincsen ki-
alakított járófelület. A cél az, hogy 
az odalátogatók, de a februári Orbán 
Balázs-ünnepség alkalmával tiszte-
letüket tevők se kelljen rossz időben 
a sárban tapicskoljanak” − magya-

rázta Miklós Zoltán. A Haáz Rezső 
Múzeum igazgatójától még megtud-
tuk: a gyalogos ösvény kialakítása 
kapcsán több terv is készült, végül 
a végső döntést befolyásolta a Mű-
emlékvédelmi Hatóság jóváhagyása 
is. „Így nem kockakővel lesz kirakva 
az útvonal, hanem a kockakőhöz ha-
sonlóan akácfa korongokkal, hiszen 
a szakhatóság a tájba illő járófelüle-
tet kialakítását engedélyezte csak” − 
tette hozzá az intézményvezető. A sír-
hely körül továbbá 4-szer 8 méteres, 
kövezett teret is kialakítanak majd. 

További tervek

A projekt nagyobb volumenű ré-
sze ez a beruházás, amely a tervek 
szerint és az időjárás függvényében 
még idén megvalósul. A terv tartal-
mazza még kültéri bútorzat (padok) 
és három nyelvű információs táblák 
elhelyezését, tájba illő növényzet ül-
tetését, illetve gyepesítést is. „Ezek 

volumenben és költségüket tekintve 
is kisebb dolgok, a fontos az, hogy 
a sétány kialakítása mielőbb meg-
valósulhasson. Remélhetőleg már a 
februári Orbán Balázs ünnepségen, 
ha sár vagy hó lesz is, akkor is kul-
turáltan meg lehet majd közelíteni a 
sírt” − hangsúlyozta Miklós Zoltán. 
A fejlesztést és a területek rendbe-
tételét az is indokolta, hogy a Szé-
kelyföldi Legendárium Mini Erdély 
Parkjának megnyitását követően je-

lentősen megnőtt a turistaforgalom 
Szejkefürdőn. Éppen ezért a Haáz 
Rezső Múzeum elérkezettnek tar-
totta a szejkefürdői Borvízmúzeum 
tárlatának felfrissítését is. „Össze 
sem lehet hasonlítani a korábbi évek 
és az idei látogatószámokat a Bor-
vízmúzeumnál, a növekedést meg 
egyértelműen a Mini Erdély Park-
nak köszönhető” − jegyezte meg 
az intézményvezető. A Mini Erdély 
Park makettgyűjteménye egyébként 

folyamatosan bővül, illetve tervben 
van, hogy egy második bejáratot is 
kialakítanak a Borvízmúzeum ud-
varáról, így az épület még inkább 
útba esik majd az odalátogatóknak. 
A közgyűjtemény részét képező ál-
landó tárlatot tehát még idén télen 
átszervezik úgy, hogy a tavaszi – a 
tervek szerint a megszokott máju-
sihoz képest korábbi – nyitás idő-
pontjában már egy teljesen új tárlat 
fogadja majd a látogatókat.

Sárban, hóban, rossz időben 
is kulturáltan meg lehet majd 
közelíteni a legnagyobb székely 
sírját

▴  F O T Ó :  E R D É L Y  B Á L I N T  E L Ő D

H I R D E T É S

• Az Orbán Balázs szejkefürdői sírjához vezető útvona-
lon, a székely kapuk sora alatt alakítanak ki gyalogos 
ösvényt, de a későbbiekben – a tervek szerint tavasszal 
– további térrendezés is lesz a Székelyudvarhely Megyei 
Jogú Város ügykezelésébe tartozó területen. A most zaj-
ló munkálatokat a Haáz Rezső Múzeum koordinálja.




