
Készülnek. Tavalyhoz képest 
negyven makettel több lesz kiállítva 
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Új látnivalókkal  kecsegtetnek
Nyit a Mini-Erdély Park és a Borvízmúzeum
• Lényegesen több, az erdélyi épített örökséget 
bemutató makettel várja a látogatókat a szejkefürdői 
Mini-Erdély Park, amely ma délelőtt nyitja meg újra 
kapuit a nagyközönség előtt. A munkálatokkal ugyan-
akkor nem állnak le az ötletgazdák, folyamatos bővíté-
sek várhatók. A holnap érkező látogatók már a Borvíz-
múzeumot is megtekinthetik.

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

N egyven új épületmakettel 
bővült tavalyhoz képest a 
ma délelőtt tíz órakor nyíló 

Mini-Erdély Park – kezdte rögtön a jó 
hírrel Fazakas Szabolcs, a projekt öt-
letgazdája. Mint mondta, az esős idő-
járás miatt ugyan némileg megcsúsz-
tak a betervezett munkálatokkal, de 
most már be tudják mutatni Erdély 
minden megyéjének épített örökségét, 
azok kicsinyített másával. Az elmúlt 
időszakban megépítették a főbejára-
tot és jegypénztárat – továbbá saját 
ülepítővel ellátott mellékhelyiségeket 

–, valamint új sétányokat alakítottak 
ki, így most már jobb körülmények 
között fogadhatják az érdeklődőket. 
A parkkal egy időben ugyanakkor az 
Orbán Balázs Emlékházat is megnyit-
ják, amely a járványügyi helyzetnek 
megfelelően fog üzemelni.

Folyamatos munka

Fazakas Szabolcs arról is beszélt, 
hogy a munka nem áll meg, hiszen 
folyamatosan zajlik a tereprende-
zés, érkeznek az új makettek a park-
ba. Érdekességként arra is kitért, 
hogy hamarosan kiállítják az Ada 
Kaleh sziget kicsinyített mását egy 
tó közepén, amely mellett a herku-

lesfürdői fürdő régi, osztrák–ma-
gyar monarchiabeli épülete is helyet 
kap. az Ada Kaleh vagy Ada-Kalé a 
törökök által lakott kis sziget volt a 
Dunán. A helyszínen már látható 
a tervezett kisvasút nyomvonala, 
ahogyan megkerüli a maketteket: a 
turistákat körbeszállító kisvonatot 
is szeretnék már idén beüzemelni. 
Folyamatban van még egy aktív ját-
szótér kialakítása a gyerekeknek, 
amely mellett kávézóterasz lesz. A 
parkot ugyanakkor a Borvízmúze-
um irányába is megnyitják hama-
rosan. Fazakas közölte, már készül-
nek Kínában különböző bogarak 
felnagyított másai, amelyekből 
tanparkot fognak kialakítani a mos-
tani létesítmény mellett. Ismételten 
hangsúlyozta, noha sokan szeret-
nék a Szejkefürdőre vinni vállalko-
zásaikat a Mini-Erdély Park népsze-
rűségének köszönhetően, ő ebben 
nem partner, hiszen nem szeretné, 
hogy ott felfordulás legyen. Abban 
viszont szívesen segít a cégvezetők-
nek, hogy a helyszínről saját vállal-
kozásaikhoz csábítsák a turistákat.

Újdonságok 
a Borvízmúzeumban

Miklós Zoltán, a Haáz Rezső Múzeum 
igazgatója lapunknak kifejtette, má-
jus elsején megnyitják a szejkefürdői 
Borvízmúzeumot is, ahol megújuló 
tárlattal várják az érdeklődőket. A ki-
bővült információs anyagok ezentúl 
három nyelven lesznek megtekinthe-
tők – románul, angolul és magyarul. 
Nagyobb hangsúlyt fektetnek 
az egykori bivalyos borvíz-
szállítás, illetve a borvizes-
korsók készítésének bemu-
tatására is. Lesznek olyan 
korsók, amelyeket meg is 
lehet vásárolni. Új tartalmat 
mutatnak be az Orbán Ba-
lázs tematikájú részen. Korhű 
„időkapszulák” kialakítása zajlik a 
római kori, a középkori, az osztrák–
magyar monarchiabeli és a mostani 
fürdők szemléltetésére. Ezenkívül 
fotósarok is lesz. Mint megtudtuk, 
folytatni fogják a Szejkefürdőn lévő 
székely kapuk restaurálását, illetve 
a tereprendezést is azok környékén.

Tavaszi 
nagytakarítás
Folytatódik Csíkszeredában az 
általános tavaszi nagytakarítás 
a polgármesteri hivatal és az 
Eco-Csík köztisztasági vállalat 
szervezésében. Ma 13 és 20 óra 
között a Nagy István és Szív 
utcákban takarítanak, erre az 
időre az utcákat lezárják az 
autós forgalom elől. Holnap 
és hétfőn a nagytakarítás 
szünetel, legközelebb kedden, 
május 4-én 13 és 20 óra között 
a Márton Áron, Stadion és 
Csütörtök utcákat forgalomkor-
látozás nélkül tisztítják meg, 
lezárásra a Decemberi forrada-
lom utcában kell számítani a 
városszépítés miatt.

Iható a szejkefürdői 
borvíz
Ismét iható a szejkefürdői bor-
vízforrás vize – jelezte közös-
ségi oldalán Székelyudvarhely 
Polgármesteri Hivatala. Mint 
a tájékoztatásból kiderül, a 
legfrissebb kémiai és mikro-
biológiai vizsgálatok szerint 
egyaránt alkalmas a forrás vize 
emberi fogyasztásra. Kérik a 
székelyudvarhelyieket és a 
környékbelieket, hogy segítse-
nek a forrásvíz tisztaságának 
megőrzésében.

Néptáncelőadás
A Hargita Nemzeti Székely Népi 
Együttes május 7-én 19 órától 
Gyergyóditróban, a művelődé-
si házban mutatja be Erdély.
ma – Levelek Londonba című 
előadását. A produkcióval a 
rendező-koreográfus Diószegi 
László emléket kíván állítani 
múltbéli értékeinknek, és 
egyben egy figyelmeztetést is 
megfogalmaz a jelenünkkel, jö-
vőnkkel kapcsolatban. Jegyek 
a gyergyóditrói polgármesteri 
hivatal titkárságán válthatók, 
naponta 8–15 óra között, illet-
ve előadás előtt egy órával.

• RÖVIDEN 

• Az igazi turistaszezon 
még odébb van, de Bor-
szék már várja a turistá-
kat: szombattól például 
beindul a nyári bobpálya. 

M ozgásba lendül szombaton a 
borszéki nyár egyik fő idegen-

forgalmi attrakciója, a nyári bob-
szánkópálya. Ezzel még nem indul 
el hivatalosan a turistaszezon, de 
a fürdőváros ezzel a lépéssel jelzi: 
várja a vendégeket. A helybéliek 
egyébként azt tapasztalják, hogy 
a napsütéses, melegebb napokon 
igencsak megélénkül a településen a 
forgalom, így várhatóan a bobozás-
ra is lesz igény. Mik József, Borszék 
polgármestere érdeklődésünkre 
elmondta, tavaly júliustól indult el 
a pálya, és igazán sikeresnek bizo-

nyult. Szerették az emberek, jövedel-
met hozott a tulajdonos önkormány-
zatnak. 

„Nehéz arra válaszolni most, 
hogy milyen lesz az idei turista-
szezon, mi igazából július 1-jétől 
számítjuk a főszezont, és egyelőre 
nem látjuk, milyen járványügyi 
intézkedések lesznek érvényben. 
Minden attól függ majd” – szögez-
te le Mik József. 

Tervezik a Bogrács Feszt és a 
Nosztalgia Fesztivál megszervezé-
sét is, amelyekre korábbi években 
sok vendég érkezett, de ha ez nem 
lesz lehetséges, akkor is igyekeznek 
kikapcsolódást biztosítani a turis-
táknak kisebb, hétvégi szórakoztató 
rendezvényekkel. Céljuk most is az, 
hogy ne csak egy napra jöjjenek a lá-
togatók, hanem legalább 3–4 napot 
itt töltsenek. 

A Reménység Síközpontban ta-
lálható bobpálya hossza 1,5 kilo-
méter, a sípálya felvonója juttatja 
fel a szánkókat a pálya legmaga-
sabb pontjára, és innen következ-
het a 906 méter hosszú lecsúszás. 
Egy kör 6–9 percet jelent. 
A bobozás a járványügyi 
szabályok betartásával 
történhet: sorban álláskor 
1,5 méter távolság meg-
tartása, beszállás előtt 
kézfertőtlenítő használata 
kötelező. A bobokat min-
den használat után fertőt-
lenítik. A bobpálya naponta 10–20 
óra között várja a szórakozni vá-
gyókat. Jegyárak: felnőtteknek 15 
lejbe, gyerekeknek 14 éves korig 10 
lejbe kerül egy csúszás. 8 éves korig 
kizárólag felnőtt kíséretében hasz-
nálható a bob. (Gergely Imre)

Készülnek a borszékiek a turistaszezonra
Előretekintenek a borszékiek. 
Már a hét végén nyit a bobpálya
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