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Noha a járvány miatt csak a 
belföldi turizmusra hagyatkoz-
hattak az utóbbi időszakban a 
szejkefürdői Mini Erdély Park 
ötletgazdái, őket is meglepte, 
hogy nyár végi nyitásuk óta 
mintegy ötvenezren tekintet-
ték meg a kiállított, történelmi 
szempontból jelentős építmé-
nyek kicsinyített mását.

 » FÜLÖP-SZÉKELY BOTOND

M integy 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 vidékről 
érkezett –, így őket is meglepte a 
nagy érdeklődés. Arra is kitért, hogy 
számos fogyatékkal vagy nehéz kö-
rülmények között élő, illetve nagy-
családos személyt engedtek be díj-
mentesen a parkba, ők pedig nem is 
szerepelnek a statisztikákban.

Az utóbbi időben már csak hétvé-
gente volt nyitva a létesítmény, de a 
december végi napokban, 30-án is 
várni fogják a látogatókat – közölte 
Fazakas. Hozzátette, ezután nagyjá-
ból két hónapra be fognak zárni.

Jelenleg ötven történelmileg jelen-
tős erdélyi épület kicsinyített mása 
van kiállítva a folyamatosan terjesz-
kedő parkban, amelyeket az utóbbi 
időszakban textil sátoranyaggal fed-

tek be, hogy azok ne sérüljenek a tél 
során. Ezenkívül további tíz makett 
van a raktárban, amelyeket jövőre 
fognak kiállítani. Fazakas Szabolcs 
arról is beszélt, hogy van olyan ön-
kormányzat is, amely támogatja a 
munkájukat – saját költségükön 
készíttetik el egy, a településükhöz 
tartozó építmény kicsinyített mását.

Jelenleg tereprendezési munká-
latok zajlanak a parkban: egyebek 
mellett készülnek a sétányok, ásnak 
egy kisebb tavat, igyekeznek megol-

dást találni a csatornázási gondok-
ra, és a helyszínt megkerülő kisvo-
nat nyomvonalán is dolgoznak.

Ugyanakkor Fazakas Szabolcs arra 
is kitért, hamarosan kész az Orbán 
Balázs sírjánál lévő székelykapuk 
alatt átvezető járda, amelynek terveit 
ők készíttették el, segítve a közintéz-
mények munkáját. Az Orbán Balázs 
Múzeumot nem tudták idén meg-
nyitni a járványügyi helyzet miatt, 
de remélik, hogy jövőre ez is megtör-
ténhet – tette hozzá Fazakas.

TÖBB TÍZEZREN KERESTÉK FEL A NYÁR VÉGE ÓTA A SZEJKEFÜRDŐI MINI ERDÉLY PARKOT – TEREPRENDEZÉSI MUNKÁLATOK ZAJLANAK

Járvány idején is népszerű volt a makettpark

Jelenleg tereprendezési munkálatokat végeznek a szejkefürdői Mini Erdély Parkban, ahová sokan látogattak el az elmúlt hónapokban 

FO
TÓ

: 
ER

DÉ
LY

 B
ÁL

IN
T 

EL
Ő

D

Mint kifejtette, számos vál-
lalkozó is megkereste az utóbbi 
időszakban őket, akik a létesít-
ményük népszerűségét látva sa-
ját vállalkozásuknak is előnyt 
kovácsolnának ebből. Az ötlet-
gazda hangsúlyozta, elsősorban 
a kisvállalkozókat, illetve a kéz-
műveseket szeretnék beengedni a 
parkba, hogy ők megerősödjenek. 
A nagyobb cégek vezetőivel abban 
tudnak együttműködni, hogy hoz-
zájuk is eljussanak a turisták.

 » Az Orbán Ba-
lázs-múzeumot 
nem tudták idén 
megnyitni a jár-
ványügyi helyzet 
miatt, de remé-
lik, hogy jövőre 
ez is megtörtén-
het – mondta el 
Fazakas Sza-
bolcs.

 » HÍRÖSSZEFOGLALÓ

„M indig nagy tisztelettel és kö-
szönettel gondolok a magyar 

rendőrökre, akik nap mint nap em-
berfeletti erőfeszítéssel teszik a dol-
gukat, akár a közbiztonságunk vé-
delméről, akár a koronavírus elleni 
védekezésről legyen is szó” – közölte 
Mága Zoltán Liszt Ferenc-díjas hege-
dűművész annak kapcsán, hogy az 
elmúlt napokban hősként emleget-
nek egy magyarországi rendőrnőt. 
Múlt héten egy zavartan viselkedő 
férfi  támadt a budapesti, Kassai ut-
cai egyik társasház lépcsőházában a 
kiérkező járőrpárosra, és a férfi  ren-
dőrt többször megszúrta. Társa, a 23 
éves őrmesternő több lövést adott le 
a támadóra, egy 35 éves délegyházi 
férfi ra, aki a helyszínen meghalt. A 
rendőrnő fi zikailag nem sérült meg, 
de sokkos állapota miatt megfi gye-
lésre szintén kórházba került. Őt 
azóta kiengedték a kórházból. Mága 
Zoltán Facebook-oldalán jelentet-
te be, hogy január 1-jei online újévi 
koncertjének bevételéből egymillió 
forintot ajánl fel a lábadozó rendőr-
nek és hős járőrtársának, aki a tá-
madóra több lövést leadva mentette 
meg kollégája életét. Egyébként el-
hagyhatta az intenzív osztályt a meg-

sebesült rendőr. Wikonkál Norbert, 
a Magyar Honvédség Egészségügyi 
Központ főigazgatója azt mondta: a 
26 éves rendőr súlyos, életveszélyes 
sérüléseket szenvedett, életmentő 
beavatkozásokat kellett végrehajta-
ni. „A szerencsén és az ellátást végző 
orvosokon múlt az élete” – fogalma-
zott a főigazgató. Megjegyezte, ha 
egy nagyobb eret ért volna szúrás, 
a férfi  hamar elvérezhetett volna, és 
mire kórházba kerül, már nem tud-
tak volna segíteni rajta. Fontosnak 
nevezte azt is, hogy egy olyan orvos-
csapat végezte az ellátást, amelynek 
katonaorvosként harctéri sérülések 
ellátásában is nagy tapasztalata van. 
A már jobb állapotban lévő kollégá-
jukról szóló hírt a rendőrség is köz-
zétette Facebook-oldalán. „Hogy ez 
így lehessen, köszönet illeti az Or-
szágos Mentőszolgálat mentőseit”, 
mert gyors és szakszerű ellátásuk-
nak köszönhetően az életveszélye-
sen megsebesített kollégájuk időben 
kórházba kerülhetett – írták, jelezve, 
hálával tartoznak továbbá a Magyar 
Honvédség Egészségügyi Központ-
jának is, hogy a speciális sebészi 
és harctéri sebesülések ellátásában 
jártas munkatársaik életmentő mű-
tétet végeztek, megmentve ezzel az 
őrmester életét.

Mága ajándéka a hős rendőröknek

 » A 23 éves 
őrmesternő több 
lövést adott le a 
támadóra, egy 
35 éves délegy-
házi férfi ra, aki a 
helyszínen meg-
halt. A rendőrnő 
fi zikailag nem 
sérült meg, de 
sokkos állapota 
miatt megfi gye-
lésre szintén kór-
házba került.  

 »  MOLNÁR MELINDA

Több ezerre teszik azoknak a két 
év alatti gyermekeknek a szá-

mát, akiket Heródes legyilkoltatott 
Jézus születése után Betlehemben. 
Mártírok tiszteletére valószínűleg ez 
az egyház által elrendelt legrégeb-
bi ünnep az aprószentek, amelynek 
december 28-ai liturgikus hagyomá-
nyai elhalványultak, de a néphagyo-
mány megőrizte emléknapjukat. Máté 
evangéliumának 2. fejezete örökítette 
meg a tömeges gyermekmészárlást. 
A csillag nyomába szegődött napke-
leti bölcsek Júdea-szerte tudakozód-
tak a „zsidók újszülött királyának” 
születési helye felől. Heródes király 
összehívatta az írástudókat, hogy 
megtudja, a jóslatok szerint hol kell 
megszületnie a Messiásnak. A bölcse-
ket Betlehembe irányította meghagy-
ván nekik: térjenek vissza udvarába, 
hogy majd ő is hódolhasson előtte. 
A napkeleti bölcsek fi gyelmeztetést 
kaptak álmukban, ezért elkerülték 
a trónját és dinasztiáját féltő uralko-
dót. József, Jézus nevelőapja, az an-
gyaltól kapott fi gyelmeztetés után, a 
gyermekkel és anyjával Egyiptomba 
menekült. Heródes poroszlói pedig 
telesítették a király parancsát: min-
den számba jöhető gyermeket lemé-

szároltak. Az ártatlan vértanúkat a 
magyar nép aprószenteknek nevezi. 
Napjuknak egészség- és növekedés-
varázsló, szerencsekívánó szokása a 
helyenként mustármagozásnak neve-
zett korbácsolás, vesszőzés. Eszköze 
Székelyföldön a fűzfavesszőből nyolc 
ágra font korbács, amelyet a rigmu-
sok kíséretében megpaskolt lányok 
felpántlikáznak, és kaláccsal kínál-
ják köszöntőiket. Zetelakán masnis 
borsikaággal aprószentekelnek. Noha 
Homoródszentpéter unitárius falu, a 
legények és kisfi úk körében megma-
radt e hagyomány. Az Alföld déli vi-
dékein, különösen Szeged környékén 
szokásban volt e napon az úgyneve-
zett odericsolás. E neve szerint szláv 
eredetű szokást a felnőttek is gyako-
rolták. Ilyenkor a férfi ak „végigverik” 
az asszonyokat és leányokat mindad-
dig, amíg e kérdésre: „Hányan van-
nak az aprószentök?” azt nem felelik: 
„Száznegyvennégyezren”. Ezért diót 
és mogyorót kapnak ajándékba, má-
sutt meg pálinkát, bort, sőt pénzt is. 
Az odericsolás célját egy másik ilyen 
alkalommal mondani szokott versi-
ke árulja el, amelyből kitűnik, hogy 
egészségosztás a vesszőzéssel járó 
szándék. Erre vall, hogy néhol a him-
lő, rüh és egyéb kiütések ellen tartot-
ták jónak a vesszőzést.

Aprószentek hagyományai




