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ÁPRILISBAN MEGNYITJÁK A MINI ERDÉLY PARKOT, SZOMSZÉDSÁGÁBAN ÓRIÁSBOGÁR-PARK LÉTESÜLNE

Tavaszi újdonságok a Legendáriumtól
Kérésre román nyelvű tár-
sasjátékot jelentett meg, új 
kötetet bocsátott ki és bővíti 
a Mini Erdély Park makett-
jeinek számát a Székelyföl-
di Legendárium csapata. 
Fazakas Szabolcs ötletgazda 
szerteágazó tevékenysé-
geikről, terveikről beszélt 
lapunknak.

 » BEDE LAURA

A román ajkú látogatók ér-
deklődését is felkeltette a 
Szejkefürdői Mini Erdély 

Parkban kihelyezett társasjáték, 
ezért a Székelyföldi Legendári-
um csapata a napokban román 
nyelven is megjelentette a játé-
kot. Fazakas Szabolcs, a Székely-
földi Legendárium ötletgazdája 
lapunknak elmondta, a társas-
játék már megrendelhető, és tu-
risztikai célokra is lehet használ-
ni, ugyanis a benne szereplő 
helyszínek látogathatók.

Szintén néhány napja jött ki a 
nyomdából a Kárpát-medencei 
Magyar Legendárium sorozat 
második része: Őrvidék, Muravi-
dék és Drávaköz Legendáriuma. 

A kötet 54 őrvidéki, 29 muravi-
déki és 36 drávaközi illusztrált 
mondát és legendát tartalmaz. 
A történeteket több mint 1500 
monda és legenda néprajzkuta-

tók segítségével való feldolgo-
zása után Botházi Mária író, la-
punk volt munkatársa írta.

Fazakas Szabolcs arról is be-
számolt, hogy április közepén, 
végén megnyitják a Mini Erdély 
Parkot. A szejkefürdői létesít-
ményben most építik a játszó-
teret, valamint készül a makett-
park Dél-Erdélyt bemutató része. 

Több épület kicsinyített másával 
bővül a park, többek között a 
fugadi Bánff y-kastélyt vagy a 
Peleş-kastélyt is megtekinthetik 
az érdeklődők, akik összesen 
80 makettet csodálhatnak meg. 
Ugyanakkor a látnivalók közé 

bekerül az Ada Kaleh sziget is, 
amely törökök által lakott kis szi-
get volt a Dunán, és a vaskapui 
vízerőmű gátjának megépítése 
után vízzel árasztották el.

A Hargita Megyei Tanács és 
Hargita Megyei Hagyományőr-
zési Forrásközpont támogatásá-
val pedig már készül a bivalyos 
szekér, amely turisták szállí-
tására lesz alkalmas. Szintén 
újdonság a szafariszerű óriás-
bogár-park, amelyet nem a Mini 
Erdély Parkon belül, hanem a 
közeli erdőben hoznak létre a 
Szejkefürdőn.

A Legendárium-csapat továb-
bi tevékenységével kapcsolat-
ban Fazakas Szabolcs elmond-
ta, elkészült a Csontbáró című, 
Orbán Balázsról szóló animá-
ciós krimi technikai forgató-
könyve, jelenleg a karaktereket 
modellezik. A székelyudvarhe-
lyi Kováts Fényképészet négy 
generáció fotógyűjteményének 
segítségével egy különös és au-
tentikus hangulatú animációra 
számíthat a közönség.

 » Hamarosan elkészül 
a bivalyos szekér, amely 
turisták szállítására 
lesz alkalmas. Szintén 
újdonság a szafariszerű 
óriásbogár-park, amelyet 
nem a Mini Erdély Parkon 
belül, hanem a közeli 
erdőben hoznak létre a 
Szejkefürdőn.

Immár 80 makettel várja a látogatókat az április közepén, végén újra megnyíló Mini Erdély Park

 » INNEN-ONNAN

Kolozsváron is megszerveznék
a tesztkoncertet
A barcelonaihoz hasonló 
tesztkoncertet tartana Kolozs-
váron Emil Boc. A kincses 
város polgármestere tegnap 
azt mondta, egy ilyen kísérlet 
választ adhat arra a kérdésre, 
hogy meg lehet-e szervezni 
idén az Untold és Electric 
Castle fesztivált. Az elöljáró 
felajánlotta a hatóságoknak, 
hogy ismételjék meg a kísérle-
tet a városban. A hétvégén kö-
telező maszkviselés és számos 
egyéb óvintézkedés mellett 
tartották meg az 5000 fős kon-
certet a spanyol városban. Az 
eseménnyel a szervezők azt 
kívánják bizonyítani az egész-
ségügyi hatóságoknak, hogy 
kellő odafi gyeléssel lehetsé-
ges biztonságos körülmények 
között tömegrendezvényeket 
tartani, minimalizálva a koro-
navírus-fertőzés kockázatát. 
A közönségnek a koncert nap-
ján, szombaton antigéntesztet 
kellett elvégeztetnie, amelyet 
kijelölt helyszíneken tehetett 
meg ingyenesen. Ötezerből 
hat vizsgálat eredménye lett 
pozitív. A negatív teszttel 
rendelkezőket négy bejáraton, 
fokozatosan engedték be a 
koncertre. A folyamatosan 
szellőztetett termet három, 
egyenként 1800 ember befo-
gadására alkalmas területre 
osztották fel. Belépéskor meg-
mérték a testhőmérsékletet, 
kötelező volt a kézfertőtlenítés 
és mindenki kapott egy új 
FFP2-es maszkot, hogy lecse-
rélje azt, amelyben érkezett. 
A rendezvényt a szórakoztató- 
és zeneipari szakembereket 
tömörítő Fesztiválok a biz-
tonságos kultúráért csoport 
szervezte, amely első ilyen jel-
legű kísérletét decemberben 
tartotta. Az akkori eseményen 
mintegy ötszázan vettek részt 
és senki sem fertőződött meg. 
A mostani koncert megren-
dezésének költsége elérte a 
200 ezer eurót. Az esemé-
nyen részt vett a tartományi 
ügyvivő kormány, valamint a 
városvezetés több tagja is.

Al Pacinóval és Lady Gagával
forog a Gucci-fi lm
Tiltakozik a Gucci-birodalom 
örököse a családjáról szóló 
fi lm ellen, amelyet jelenleg 
is forgatnak Olaszországban, 
Lady Gaga amerikai pop-
sztár főszereplésével. Patricia 
Gucci, a világhírű divatházat 
megalapító néhai Aldo Gucci 
lánya főleg azt kifogásolja, 
hogy a House of Gucci című 
fi lmben apját Al Pacino 
alakítja, aki „elsősorban 
Olaszországot külföldön rossz 
színben feltüntető gengszter-
szerepeiről híres”. Nem tetszik 
neki az sem, hogy Ridley Scott 
fi lmjében „alacsony, túlsúlyos 
pitiáner bűnözőként” festik le 
apját, aki a valóságban „ma-
gas, karcsú és kék szemű volt, 
az elegancia megtestesítője, 
akit királyi családok tagjai, 
államfők és legendás holly-
woodi sztárok csodáltak”.

Román nyelven is megjelent a legendáriumos társasjáték
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