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Sepsiszentgyörgy legnagyobb 
közösségi ünnepe a járványügyi 
korlátozások miatt idén sem va-
lósulhat meg, a programban így 
díjátadó és Szent György-napi 
áldás szerepel. A szombati ren-
dezvényen legtöbb 150 személy 
vehet részt.

 » BÍRÓ BLANKA

I dén is elmarad a járványhelyzet 
miatt Sepsiszentgyörgy legna-
gyobb közösségi ünnepe, a Szent 

György Napok, amely hagyomány-
szerűen április 24-én kezdődne. A 
szervezők úgy döntöttek, fesztivál 
helyett Szent György-napi áldással 
ünnepelnek szombaton, és átadják a 
Pro Urbe díjat. Az esemény 16 órakor 
kezdődik a Krisztus Király római ka-
tolikus templomban, az áldást Dávid 
György plébános mondja. Idén Kiss 
Jenő, a sepsiszentgyörgyi Bod Péter 
Megyei Könyvtár nyugalmazott igaz-
gatója kapja az elismerést, melyet 
1997 óta osztanak ki a Szent György 
Napok keretében azoknak, akik a vá-
rost és lakóit legjobb tudásuk szerint 
önzetlenül szolgálták. A rendezvé-
nyen klasszikus művek csendülnek 

fel a Plugor Sándor Művészeti Lí-
ceum egykori diákjainak előadásá-
ban, Szőcs Botond zongorajátékát 
Péter Ervin fuvolán, Csoma Attila tu-
bán és Grosar Paul trombitán kíséri.

A városháza közleménye alapján 
Szőcs Botond elsőéves doktoran-

dusz hallgató a Brassói Transilvania 
Egyetem zongora szakán, számos 
koncertet tartott a világ különböző 
koncerttermeiben, több országos 
és nemzetközi versenyen vett részt, 
már tíz alkalommal nyert első dí-
jat. Péter Ervin 2017 ó ta a brassói 

KLASSZIKUS MŰVEK IS FELCSENDÜLNEK A PRO URBE DÍJ ÁTADÁSÁRA SZERVEZETT SEPSISZENTGYÖRGYI RENDEZVÉNYEN 

Fesztivál helyett Szent György-napi áldás

Szőcs Botond számos koncertet adott világszerte, zongorajátéka szombaton Szentgyörgyön hallható
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Gheorghe Dima Filharmó nia fuvo-
lása, szólistaként, kamarazene- és 
zenekari tagként számos fellépése 
volt külföldön és belföldön. Cso-
ma Attila tubán, harmonikán, 
zongorán, gitáron, trombitán ját-
szik, saját szerzeményei és hang-
szerelései vannak. Grosar Paul 
a Temesvári Nyugati Tudomány-
egyetem Zene és Színház Karán 
doktorandusz, a Nemzeti Ifj úsági 
Fúvószenekar trombitása, több 
nemzetközi versenyen kiváló he-
lyezést ért el.

A rendezvényen legtöbb 150 
személy vehet részt, a belépőt díj-
mentesen a városi jegyirodában 
lehet igényelni pénteken 9 és 15 
óra között. Egy személy legtöbb 
két meghívót kérhet. A tavaly el-
maradt Szent György Napokra 
szánt összegből családorvosoknak 
és civileknek védőfelszereléseket, 
tisztítószereket vásárolt az önkor-
mányzat. Ugyanakkor a városháza 
felkérésére a rendezvény helyett 51 
helyi művész „karanténkoproduk-
ciót” adott elő magyar és román 
nyelven. A Ne félj, csak élj című 
dalt Kátai Judit, a Térerő zenekar 
énekese írta, Popa Anna Mária, 
a helyi román színház igazgatója 
pedig fordította.

 » A rendez-
vényre szóló 
belépőt díjmen-
tesen lehet igé-
nyelni a városi 
jegyirodában.

 » FÜLÖP-SZÉKELY BOTOND

A marosszentgyörgyi Máriaff y-kas-
tély kicsinyített másával bővült 

nemrég a szejkefürdői Mini Erdély 
Park. Sófalvi Szabolcs marosszent-
györgyi polgármester személyesen 
adta át a Székelyföldi Legendárium 
csapatának a makettet, amelyet saját 
erőből készíttetett el az önkormány-
zat. Fazakas Szabolcs, a szejkefürdői 
létesítmény ötletgazdája példaér-
tékűnek nevezte az adományt, és 
arra buzdított minden intézményt, 
illetve vállalkozót, hogy hasonlóan 
cselekedjenek. Rámutatott, már je-
lentkezett olyan gyergyóditrói vállal-
kozó, aki támogatja a helyi templom 
makettjének elkészítését, amely szin-
tén helyet kap majd a parkban. Arra 
is kitért, hogy bármely önkormányzat 
hozhat a helyi jellegzetességeikről 

szóló reklámanyagot létesítményük-
be, hiszen azokat elérhetővé teszik az 
odalátogató turisták számára.

A hamarosan megnyíló Mini Er-
dély Parkban néhány hete már épí-
tik a játszóteret, valamint készül a 
makettpark Dél-Erdélyt bemutató ré-
sze. 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 sziget volt a 
Dunán, és a vaskapui vízerőmű gát-
jának megépítése után vízzel árasz-
tották el. A Hargita Megyei Tanács és 
Hargita Megyei Hagyományőrzési For-
rásközpont támogatásával pedig már 
készül a bivalyos szekér, amely turis-
ták szállítására lesz alkalmas.

Makettadomány a Mini Erdély Parknak

 » A hamarosan 
megnyíló Mini 
Erdély Park több 
épület kicsinyített 
másával bővül, 
többek között a 
fugadi Bánff y-kas-
télyt vagy a 
Peleş-kastélyt is 
megtekinthetik 
az érdeklődők, 
akik összesen 80 
makettet csodál-
hatnak meg.

Sófalvi Szabolcs polgármester (középen) átadta a kastélymakettet Fazakas Szabolcs ötletgazdának (jobbra)

 » KRÓNIKA

Ú jabb két hiúz érkezett Szlovéniá-
ba abból a tizennégyből, amelye-

ket a Life Lynx nemzetközi program 
keretében akarnak újra meghonosí-
tani a Dinári-hegységben és a Délke-
let-Alpokban. A Zois névre keresztelt 
hím és az Aida névű nőstény (képün-
kön) ragadozókat Romániából szál-
lították Szlovéniába, és szabadon 
engedésük előtt egy kis időre karan-
ténban tartják őket az észak-szlové-
niai Jelovicában – közölte a hét ele-
jén a helyi sajtó. Év végéig további 
öt egyed érkezik az országba. A Life 
Lynx projektben öt ország tizenegy 
szervezete vesz részt, köztük a Szlo-
vén Erdészeti Szolgálat. A két hiúz 
átszállításában az erdészeti szol-
gálat mellett a ljubljanai állatkert 
vett részt. A hiúzokra, amíg azok 
alkalmazkodnak a környezethez, a 
helyi vadászok vigyáznak majd. Mi-
vel nagyon félénk állatok, fontos, 
hogy ne zavarják őket, ezért jelenle-

gi tartózkodási helyüket sem hozták 
nyilvánosságra, az embereket pedig 
felszólították, hogy ne közelítse meg 
az állatokat – olvasható a projekt 
honlapján.

Zois és Aida áttelepítésével a har-
madik sikeres évadát zárta a Biológi-
ai Sokféleség Megőrzéséért Egyesület 
(ACSB) romániai csapata az állatok 
befogásában. Eddig nyolc egyedet fog-
tak be a Life Lynex projekt keretében, 
hogy megmentsék a Dinári-hegység 
hiúzállományát a kihalástól. Idén ja-
nuárban a román és szlovák partnerek 
hat egyedet cserkésztek be: két hímet 
és egy nőstényt Romániában, vala-
mint egy hímet és két nőstényt Szlová-
kiában. Egyik hímet, amelyet január 
végén fogtak be Romániában, még 
márciusban az északnyugat-szlovéniai 
Pokljuka erdős fennsíkra szállítottak. 
A Júlia-Alpok Bioszféra Rezervátum 
közösség általános iskolásai Trisnek 
nevezték el a Júlia-Alpok legmagasabb 
csúcsáról, a Triglávról. Tris még két 
Szlovákiában befogott nőstényre vár, 
mielőtt kiengedik a szabadba. Az ott 
befogott hímet Horvátországba szállít-
ják majd.

Szlovéniában és Horvátországban 
is nagyon kisszámú hiúzpopuláció 
él, elszigetelve. Szlovéniában gya-
korlatilag száz évvel ezelőtt kihalt a 
hiúz. A jelenleg három tucat egyed-
ből álló hiúzcsoportot 1974-ben va-
dászok telepítették vissza. A projekt 
indulása óta a mostanival együtt hat 
hiúzt telepítettek át Szlovéniába és 
Horvátországba. A betelepített álla-
tokat telemetrikus (műholddal kö-
vethető) nyakörvvel látják el, hogy 
meg lehessen fi gyelni viselkedésüket 
a természetben.

Romániai hiúzok Szlovéniában




