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Ötvenezer látogató
Népszerű a szejkefürdői Mini-Erdély Park

F Ü L Ö P - S Z É K E L Y  B O T O N D

Mintegy ötvenezer turista 
látogatott el a Mini-Erdély 
Parkba annak augusztusi 

megnyitása óta – tudtuk meg Faza-
kas Szabolcstól, a projekt ötletgaz-
dájától. Mint mondta, a járványügyi 
helyzet miatt csak belföldi turisták-
ra számíthattak – az érdeklődők 

hetven százaléka román vi-
dékről érkezett –, így őket is 
meglepte a nagy érdeklődés. 
Arra is kitért, hogy számos 
fogyatékkal vagy nehéz kö-
rülmények között élő, illet-
ve nagycsaládos személyt 
engedtek be díjmentesen 

a parkba, ők pedig nem is 
szerepelnek a statisztikákban. Az 
utóbbi időben már csak hétvégente 
volt nyitva a létesítmény, de decem-
ber 25-e és 30-a között várni fogják 
a látogatókat – közölte Fazakas. 

Hozzátette, ezután nagyjából két 
hónapra be fognak zárni.

Téliesített makettek

A folyamatosan bővülő parkban je-
lenleg ötven történelmi jelentőségű 
erdélyi épület kicsinyített mása 
van kiállítva, amelyeket az utóbbi 
időszakban sátoranyaggal fedtek 
be, hogy ne sérüljenek a tél során. 
Ezenkívül további tíz makett van a 
raktárban, amelyeket jövőre fognak 
kiállítani. Fazakas Szabolcs arról is 
beszélt, hogy van olyan önkormány-
zat is, amely támogatja munkájukat 
– saját költségükön készíttetik el a 
településükhöz tartozó épület kicsi-
nyített mását. 

Készülnek a jövő évre

Jelenleg tereprendezési munkálatok 
zajlanak a parkban: egyebek mellett 
készülnek a sétányok, ásnak egy ki-
sebb tavat, igyekeznek megoldást 

találni a csatornázási gondokra, és a 
helyszínt megkerülő kisvonat nyom-
vonalán is dolgoznak. Ugyanakkor 
örömmel tapasztalta, hogy hamaro-
san elkészül az Orbán Balázs sírjánál 
lévő székely kapuk alatt átvezető jár-
da, amelynek terveit ők készíttették, 
segítve a közintézmények munkáját. 
Az Orbán Balázs Múzeumot ugyan-
akkor nem tudták idén megnyitni a 
járványügyi helyzet miatt, de remé-
lik, hogy jövőre ez is megtörténhet – 
tette hozzá Fazakas.

Lapunknak elmondta, számos 
vállalkozó is megkereste őket az 
utóbbi időszakban, akik a létesít-
ményük népszerűségét látva saját 
vállalkozásuknak is előnyt ková-
csolnának ebből. Az ötletgazda 
hangsúlyozta, elsősorban a kisvál-
lalkozókat, illetve a kézműveseket 
szeretnék beengedni a parkba, hogy 
ők megerősödjenek. A nagyobb 
cégek vezetőivel abban tudnak 
együttműködni, hogy hozzájuk is 
eljussanak a turisták.

H I R D E T É S

• Noha a járvány miatt az utóbbi időszakban csak a belföldi turistákra számíthat-
tak a szejkefürdői Mini-Erdély Park ötletgazdái, még őket is meglepte, hogy nyár 
végi nyitásuk óta mintegy ötvenezren nézték meg az általuk kiállított, történelmi 
jelentőségű épületeket ábrázoló maketteket.

GERGELY IMRE

A Borszéki Polgármesteri Hivatal 
konzultációs kérdőívét decem-

ber 11. és 18. között tölthették ki a he-
lyiek a városháza közösségi oldalán. 
Arról kérdezték a borszékieket, hogy 
szerintük milyen fejlesztéseknek 
kellene előnyt élvezniük a következő 
költségvetési évben. Ugyanakkor ar-
ra kérték őket, hogy fogalmazzanak 
meg javaslatot azzal kapcsolatban, 
milyen beruházásokat végeznének 
el Borszéken a költségvetés egy el-
különített (300 ezer lejes) keretéből. 
A fejlesztések rangsorolásánál előre 
megadott nyolcas listát kellett fon-
tossági sorrendbe helyezni.

Fontossági sorrend

Az első helyre a turisztikai fejlesz-
tések kerültek. A további rangsor a 
következő: oktatás, egészségügy, 
infrastrukturális beruházások, 
kis- és középvállalkozások támo-
gatása, szociális problémák ke-
zelése, fiatalok támogatása ház-
építés céljából, mezőgazdaság. 
Mint a kérdőív kedden közzétett 
eredményeiből kiderül, számos 
érdekes fejlesztési ötlet érkezett a 
válaszadóktól. Ezek is többnyire 
olyanok, amelyek a turizmussal 
kapcsolatosak: „Turistáknak és fi-
ataloknak szórakozási lehetőséget 
nyújtani, olyan helyen kivitelezve, 
ahol a város lakosait nem zavarja 

csend időben sem. Kikapcsolódási 
lehetőséget biztosítani bowling-
pályával, társasjátékokhoz, sza-
badtéri csapatjátékok számára is. 
(…) A turisták igénylik a pihenést, 
csendet, de a szórakoztatásból is 
lenne az önkormányzat felé kie-
gészítő jövedelem” – írja az egyik 
válaszadó. Van, aki szabadtéri 
edzőpályát látna szívesen, vagy 
éppen fitnesztermet úszómeden-
cével. Mások játszótereket építe-
nének 300 ezer lejből, ugyanakkor 
többen is a keze lőközpont építésé-
be fektetnék ezt az összeget annak 
érdekében, hogy befejeződhessen 
a beruházás. Más válasz-
adók játék- és szórakoz-
tató központot hoznának 
létre, vagy éppen a város 
arculatán változtatnának 
a köztereket érintő be-
ruházásokkal. „Igyekez-
tünk bevonni a borszéki-
eket a jövő évi költségvetés 
összeállításába. Azt tapasztaltuk, 
hogy az emberek nagyon komolyan 
vették ezt a konzultációt, és ennek 
megfelelően adtak válaszokat. Vol-
tak, akik részletesen leírták, hogy 
milyen fejlesztéseket képzelnek 
el a megadott 300 ezer lejes kere-
tösszegből. A városvezetés elemzi 
a beérkezett javaslatokat, és ezek 
között lehetnek majd olyanok, 
amelyek valóban bekerülhetnek a 
következő költségvetési év beru-
házásai közé” – mutatott rá Rédai 
Botond, a borszéki városháza mé-
diareferense.

Borszékiek: előnyben a turizmus
• Online konzultáció révén igyekezett megismeri 
Borszék önkormányzata, hogy a következő évben mire 
fordítson pénzeket a költségvetésből a fürdőváros. 
Mint ebből kiderült, a többség a turizmus és az oktatás 
fejlesztését tartja a legfontosabbnak.

Egyszerűbb és gyorsabb igénylés
Az új személyi igazolványt igénylő csíkszeredaiak és a környékbeli 
települések lakói háromféle előjegyzési mód közül választhatnak, 
és az okmányt öt munkanapon belül át is vehetik. A lakosság-nyil-
vántartó közszolgálat új szabályzatának célja az ügyintézés 
egyszerűsítése és felgyorsítása. Mint a szerkesztőségünkhöz 
eljuttatott közleményben írják, Csíkszereda önkormányzata a no-
vemberi soros ülésén fogadta el a lakosság-nyilvántartó közszol-
gálat szabályzatát. A 2020/313-as számú önkormányzati határozat 
az előjegyzés, az ügyfélfogadási program és az okirat átvétele 
terén nyújtja a legfontosabb változásokat. Az előjegyzés három-
féleképpen történhet: online a https://elojegyzes.szereda.ro/ 
weboldalon bárki számára; az állandó lakhely által megjelölt 
helyi polgármesteri hivatal segítségével: a közszolgálat-
hoz tartozó községek és Tusnádfürdő város lakói esetében 
(amennyiben nem áll módjukban online felület használata); 
személyesen: sorszám alapján a közszolgálatnál (Csíkszere-
da Polgármesteri Hivatala, Vár tér 1. szám).
Módosul az ügyfélfogadás órarendje is: munkanapokon 8–13, illet-
ve 14–16 óra között fogadják az ügyfeleket, akiknek már előzetesen 
össze kell állítaniuk az illető ügyintézéstípusnak megfelelő iratcso-
mót. A szükséges iratok jegyzéke megtalálható a www.szereda.ro 
oldal bal oldali menüoszlopa Személynyilvántartó nevű menüjének 
Lakosság-nyilvántartó nevű almenüjében. Az ügyintézés illetékét a 
Mikó-várban működő pénztárban kell befizetni, és az iratcsomónak 
ennek bizonylatát is tartalmaznia kell. Amennyiben további ügyin-
tézés nem szükséges, az új személyi igazolványokat az igényléstől 
számított negyedik munkanapon vehetik át 12–13 óra, illetve 14–16 
óra között. A közleményből az is kiderül, hogy az informatikai rend-
szer karbantartása és közigazgatási határidős feladatok végzése 
miatt a lakosság-nyilvántartó közszolgálatnál 2020. december 24-én 
és 31-én szünetel az ügyfélfogadás. (Korpos Attila)
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