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Tavaszi újdonságokat árultak el
Áprilisban megnyitják a Mini-Erdély Parkot, szomszédságában óriásbogár-park lenne
• Kérésre román 
nyelvű társasjátékot 
jelentetett meg, új 
kötetet adott ki és 
bővíti a Mini-Erdély 
Park makettjeinek 
számát a Székelyföldi 
Legendárium csapa-
ta. Fazakas Szabolcs 
ötletgazda szerteága-
zó tevékenységeikről, 
terveikről beszélt 
lapcsaládunknak.

BEDE LAURA

A román ajkú látogatók érdek-
lődését is felkeltette a szej-
kefürdői Mini-Erdély Park-

ban kihelyezett társasjáték, ezért 
a Székelyföldi Legendárium csa-
pata a napokban román nyelven 
is megjelentette a játékot. Faza-

kas Szabolcs, a Székelyföldi 
Legendárium ötletgazdája 
lapcsaládunknak elmond-
ta, a társasjáték már meg-
rendelhető, és turisztikai 
célokra is lehet használni, 
ugyanis a benne szereplő 
helyszínek látogathatók.

Szintén néhány napja jött 
ki a nyomdából a Kárpát-meden-

cei Magyar Legendárium sorozat 
második része: Őrvidék, Muravi-
dék és Drávaköz Legendáriuma. A 
kötet 54 őrvidéki, 29 muravidéki és 
36 drávaközi illusztrált mondát és 
legendát tartalmaz. A történeteket 

több mint 1500 monda és legenda 
néprajzkutatók segítségével való 
feldolgozása után Botházi Mária 
író, lapunk volt munkatársa írta.

Áprilisban nyitnának

Fazakas Szabolcs arról is be-
számolt, hogy április közepén, 
legkésőbb végén megnyitják a 
Mini-Erdély Parkot. A szejkefür-
dői létesítményben most építik 
a játszóteret, valamint készül a 
makettpark Dél-Erdélyt bemuta-

tó része. Több épület kicsinyített 
másával bővül a park, többek kö-
zött a fugadi Bánff y-kastélyt vagy 
a Peleş-kastélyt is megtekinthe-
tik az érdeklődők, akik összesen 
80 makettet csodálhatnak meg. 
Ugyanakkor a látnivalók közé be-
kerül az Ada Kaleh sziget is, amely 

törökök által lakott kis sziget volt 
a Dunán, és a vaskapui vízerőmű 
gátjának megépítése után vízzel 
árasztották el.

További újdonságok

A Hargita Megyei Tanács és a Har-
gita Megyei Hagyományőrzési 
Forrásközpont támogatásával már 
készül a bivalyos szekér, amely tu-
risták szállítására lesz alkalmas. 
Szintén újdonság a szafari szerű 
óriásbogár-park, amelyet nem a 

Mini-Erdély Parkon belül, hanem a 
közeli erdőben hoznak létre a Szej-
kefürdőn. A Legendárium-csapat 
további tevékenységével kapcso-
latban Fazakas Szabolcs elmond-
ta, elkészült a Csontbáró című, 
Orbán Balázsról szóló animációs 
krimi technikai forgatókönyve, 
jelenleg a karaktereket modelle-
zik. A székelyudvarhelyi Kováts 
Fényképészet fotógyűjteményé-
nek köszönhetően egy különös és 
autentikus hangulatú animációra 
számíthat a közönség.

Épületmakettek a sátrak alatt. 
Április közepén, legkésőbb 
a hónap végén lekerül róluk 
a védőburok

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

A z erre az időszakra lemondott 
előadások jegyei írásbeli igény-

lés és a megvásárolt jegyek felmutatá-
sával 2021. március 30-ai határidővel 
visszaválthatók vagy előzetes helyfog-
lalással felhasználhatók az idei évad 
végéig bármely előadásra. Az online 
vásárolt jegyek esetében a kérvényt 
és a kérvényhez csatolt megvásá-
rolt jegyet – fotózott vagy szkennelt 
formában – a secretariat@teatruna-
tional.ro címre lehet benyújtani. A 
jegypénztárnál vásárolt jegyek értéke 
személyesen, a színház jegypénztárá-
nál, hétköznapokon 11–18 óra között 
igényelhető vissza.

A Marosvásárhelyi Állami Fil-
harmónia Facebook-oldalán közli 

az érdekeltekkel, hogy a hatóságok 
által bevezetett intézkedések mi-

att március 29. és április 11. között 
kénytelenek felfüggeszteni a kö-
zönséggel tartott hangversenyeket. 
De továbbra is online közvetítik a 
koncerteket az intézmény 
Facebook- oldalán, vala-
mint Youtube- csatornáján. 
Az online vásárolt jegyek 
visszatérítéséért fel kell 
venni a kapcsolatot az 
Eventbook képviselőivel 
(telefonszám: 0730-826087, 
hétfőtől péntekig 10 és 18 óra kö-
zött). A készpénzzel vásárolt jegyek 
visszaválthatók március 30. és ápri-
lis 2. között, hétfőtől péntekig 10-től 
13 óráig, a Marosvásárhelyi Állami 
Filharmónia pénztárában.

Elmaradó előadások, online koncertek
• Marosvásárhelyen az ezer főre eső koronavírusos fertőzések száma meghaladta a 
3 ezrelékes határt, ezért a hatályba lépő intézkedések betartása érdekében a Ma-
rosvásárhelyi Nemzeti Színház meghirdetett előadásai március 28-ától kezdődően a 
következő rendelkezésekig elmaradnak.

Nagyon félnek a románok Erdély elvesztésétől
A románok fele tart attól, hogy Magyarország el akarja szakítani 
Erdélyt Romániától – derül ki az INSCOP közvélemény-kutató által 
készített legújabb felmérésből. A Társadalmi bizalmatlanság: Nyugat 
vagy Kelet, a nacionalizmus térnyerése az álhírek és félretájékoz-
tatás korában című felmérés szerint a válaszadók 49,5 százaléka 
egyetértett azzal a kijelentéssel, hogy Magyarország célja Erdély 
elszakítása. Ugyanakkor 43,2 százalék nem ért egyet vele, 7,4 szá-
zalék pedig nem tudott választ adni. Azok körében, akik szerint Bu-
dapest feltett szándéka Erdély visszaszerzése, többségben vannak 
a férfiak, a 30 és 44 év közöttiek, a közepes vagy felsőfokú végzett-
ségűek, valamint a nyugati és északkeleti térség lakói. A 30 évnél 
fiatalabbak, az inaktívak, az északnyugati és középső régió lakói, 
a magasabb jövedelműek és a magánvállalkozások alkalmazottai 
körében ugyanakkor magasabb azok aránya, akik szerint szó sincs 
arról, hogy Magyarország meg akarja szerezni Erdélyt. A felmérés-
ben arra is rákérdeztek, hogy szükséges-e a kisebbségek védelme. 
Erre a válaszadók 87,2 százaléka válaszolt igennel, 11 százalék nem 
ért egyet vele, míg 1,8 százaléknak nem volt véleménye a kérdésben. 
Arra a felvetésre, hogy a románokat másodrangú polgárokként ke-
zelik-e Európában, 78,2 százalék válaszolt igennel, és csupán 20,4 
százalék nem ért egyet a kijelentéssel. A felmérés március 1. és 12. 
között készült telefonon keresztül, 1100 fős reprezentatív mintán, a 
hibahatár 2,95 százalék. (Balogh Levente)
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