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Gyergyószentmiklós 
az erdélyi Liverpool

Vendégfellépők nélkül héthatárra 
szóló zenei fesztivált lehetne 

szervezni Gyergyószentmiklóson, ahol 
olyan bandák működnek, amelyek 
tömegeket vonzanak. Négy zenekar 
tagjait ültettük egy asztalhoz, hogy 
megkérdezzük, „mit szívnak”. Hegyi 
levegőt. Voltak már lakótársak az 
egyetemi évek alatt, közös a produ-
cer, de olyan is van, aki majdnem az 
összes zenekarnak tagja volt az évek 
során. Barátok, bajtársak és egymást 
inspiráló alkotótársak a gyergyó-
szentmiklósi sikerzenekarok tagjai. 
Bagossy Norbert, Bereczky Botond, 
Fodor László és Nicuță Alin. Négy 
fi atal, akik bandájukkal felhelyezték a 
zenei világtérképre Gyergyószentmik-
lóst. A Bagossy Brothers Company, 
a No Sugar, a Teddy Queen és a 4S 
Street frontembereivel Székely Blanka 
beszélgetett. „Rengeteg videoklipben 
szerepelnek az itthoni tájak és tényleg 
egy csodálatos dolgon csücsülünk itt 
mi, székelyek és akkor ezt hadd lássa 
ország-világ és tapasztalják meg kli-
pek, dalok által akár. Természetesen 
jön az nekünk, hogy rengeteg dalunk 
klipje itthon, Gyergyó környékén 
forog” – fogalmazott Bagossy Norbert. 
Az idén a Petőfi -díjat három kategó-
riában is elnyerő Bagossy Brothers 
Company számít veteránnak, a 
bandatagok sikerükkel és szakmai 
segítségnyújtásukkal a többiek útját 
is egyengetik. „Kialakult egy ilyen eta-
lon zenekar mint például a Norbiék. 
Próbáltuk azt az utat követni, tanulni 
a hibákból is, ugyanakkor egy mini-
mális konkurencia is kialakult, ha az 
egyik zenekarnak jó a klipje, akkor 
törekedjél arra, hogy a tied még jobb 
legyen. Ez nagyon-nagyon konstruktív 
és pozitív konkurencia volt, indirekt 
módon egymást fejlesztettük. Láttuk, 
milyennek kell lennie egy színpadi 
hangbeállásnak, vagy egy komoly 
videoklipnek, vagy akár azt, hogy 
egy interjúban hogyan kell szerepel-
ni” – fogalmazott a műsorban Nicuță 
Alin, a 4S Street zenekar énekese és 
akusztikus gitárosa.

Barátságról, hírnévről, a világjár-
vány okozta kihívásokról, sikerekről 
és új dalokról meséltek a zenészek 
a Székelyhon Tv-nek. A Nézőpont 
következő adását pénteken 12 órától 
láthatják a Székelyhon Tv YouTu-
be-csatornáján.

A SZEJKEFÜRDŐI MAKETTPARKON KÍVÜL A BORVÍZMÚZEUM IS ÚJDONSÁGOKKAL VÁRJA AZ ÉRDEKLŐDŐKET

Újra megnyílik a Mini Erdély Park 

Épül-szépül. Fazakas Szabolcs (előtérben) szerint a munka nem áll meg, zajlik a tereprendezés

Lényegesen több, az erdélyi 
épített örökséget bemutató 
makettel várja a látogatókat a 
szejkefürdői Mini Erdély Park, 
amely pénteken újra meg-
nyitja kapuit a nagyközönség 
előtt. A munkálatokkal ugyan-
akkor nem állnak le az ötlet-
gazdák, folyamatos bővítések 
várhatók. A szombaton érkező 
látogatók már a Borvízmúzeu-
mot is megtekinthetik.

 » FÜLÖP-SZÉKELY BOTOND

T avalyhoz képest negyven új 
makettel bővült a pénteken tíz 
órától nyíló Mini Erdély Park, 

így lesz mit megtekinteniük a láto-
gatóknak – közölte lapunkkal Fa-
zakas Szabolcs, a projekt ötletgaz-
dája. Rámutatott, az esős időjárás 
miatt ugyan némileg megcsúsztak 
a betervezett munkálatokkal, de 
most már be tudják mutatni Erdély 
minden megyéjének épített örök-
ségét, azok kicsinyített másával. 
Az elmúlt időszakban megépítet-
ték a főbejáratot és jegypénztárat 
– továbbá saját ülepítővel ellátott 
mellékhelyiségeket –, valamint új 
sétányokat alakítottak ki, így most 
már jobb körülmények között fo-
gadhatják az érdeklődőket Széke-
lyudvarhely városrészében.

Fazakas Szabolcs arról is beszélt, 
hogy a munka nem áll meg, hiszen 
folyamatosan zajlik a terepren-
dezés, érkeznek az új makettek a 
Hargita megyei parkba, amelyeket 
el kell helyezniük. Érdekességként 
arra is kitért, hogy hamarosan kiál-
lítják az Ada Kaleh sziget kicsinyí-
tett mását egy tó közepén, amely 
mellett a herkulesfürdői Szapá-
ry-fürdő régi, osztrák–magyar mo-
narchiabeli épülete is helyet kap.

A helyszínen már látható a terve-
zett kisvasút nyomvonala, ahogyan 
megkerüli a maketteket: a turistá-
kat körbeszállító kisvonatot is sze-

retnék már idén beüzemelni. Folya-
matban van még egy aktív játszótér 
kialakítása a gyerekeknek, amely 
mellett kávézó terasz lesz. A par-
kot ugyanakkor a Borvízmúzeum 
irányába is megnyitják hamarosan. 
Fazakas Szabolcs kifejtette, már 
készülnek Kínában a különböző 
bogarak felnagyított másai, ame-
lyekből tanparkot alakítanak ki a 
szejkefürdői létesítmény mellett.

Miklós Zoltán, a Haáz Rezső 
Múzeum igazgatója lapunknak el-
mondta, május elsején megnyitják 
a szejkefürdői Borvízmúzeumot is, 
ahol megújuló tárlattal várják az ér-
deklődőket. A kibővült információs 
anyagok ezentúl három nyelven 
válnak megtekinthetővé – romá-
nul, angolul és magyarul. Nagyobb 
hangsúlyt fektetnek az egykori bi-
valyos borvízszállítás, illetve a bor-

vizes korsók készítésének bemuta-
tására is. Lesznek olyan kétliteres 
korsók, amelyeket meg is lehet 
vásárolni emlékként.

Új tartalmat mutatnak be ugyan-
akkor az Orbán Balázs tematiká-
jú részen. Korhű „időkapszulák” 
kialakítása zajlik a római kori, a 
középkori, az osztrák–magyar mo-
narchiabeli és a mostani fürdők 
szemléltetésére. Ezenkívül fotósa-
rok is lesz. „Noha keveset voltunk 
nyitva, mégis tavaly látogatták meg 
eddig legtöbben a Borvízmúzeu-
mot, ami a Mini Erdély Park meg-
nyitásának is köszönhető. Éppen 
ezért készülünk megújuló tárlattal 
a turisták számára” – magyarázta 
az igazgató. Hozzátette, folytatják 
a Szejkefürdőn lévő székelykapuk 
restaurálását, illetve a tereprende-
zést is azok környékén.

 » Május else-
jén megnyitják 
a szejkefürdői 
Borvízmúzeumot 
is, ahol megújuló 
tárlattal várják 
az érdeklődőket. 
Nagyobb hang-
súlyt fektetnek 
az egykori biva-
lyos borvízszál-
lítás, illetve a 
borvizes korsók 
készítésének 
bemutatására is.
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 » OLÁH ESZTER

A járvány szabta keretek között, 
hibrid formában zajlott a 28. ma-

rosvásárhelyi tudományos diákköri 
konferencia: egyes programpontokat 
online, másokat pedig on-site (fi zi-
kai jelenléttel) tartottak. Szabó Stefi , 
az esemény főszervezője lapunknak 
elmondta, mindenekelőtt azt szeret-
ték volna, hogy a benevező diákok 
élőben tudják bemutatni dolgoza-
taikat az elbíráló bizottságnak. „A 
szervezéskor arra törekedtünk, hogy 
a bemutatáskor a diákok és a bizott-
ság személyesen találkozhassanak, 
hogy láthassák és hallhassák egy-
mást – így a dolgozatok is könnyeb-
ben elbírálhatóbbá váltak” – osztot-
ta meg a főszervező. Hozzátette, az 
érdeklődők számára is elérhetővé 
akarták tenni a konferenciát, így a 

dolgozatok bemutatását online köz-
vetítették.

Az április 21–24. között tartott kon-
ferenciára összesen 210 dolgozat ér-
kezett, amelyből 50 magyarországi 
hallgatók tollából származott. A ren-
dezvény főszervezője rámutatott, a ko-
rábbi években a beküldött dolgozatok 
száma valamennyivel magasabb volt: 
a visszaesés a járványnak is betudha-
tó, azonban még így is szép számként 
értékelik az ideit. Kifejtette, sokan be-
lefoglalták dolgozatukba, miként vál-
toztatta meg a járvány a diákok által 
kutatott terület jellegzetességeit, de 
olyanra is akadt példa, aki kifejezetten 
a koronavírus témájával foglalkozott. 

A konferencia nemcsak a diákok 
tudományos munkáinak, hanem el-
ismert szakemberek előadásainak 
is teret adott, valamint a különböző 
műhelymunkákon való részvételt is le-

hetővé tette a Marosvásárhelyi George 
Emil Palade Orvosi, Gyógyszerészeti, 
Tudomány- és Technológiai Egyetem 
diákjai számára.

A hibrid módon zajló konferencia 
kapcsán a főszervező elmondta, a leg-
nagyobb nehézség éppen az online 
és a személyes jelenléttel zajló prog-
rampontok összeegyeztetésében állt. 
Bár a rendezvényen való részvételnek 
nem volt kizárólagos feltétele a vírus 
elleni oltottság, Szabó Stefi  megosz-
totta, hogy a szervezési időszakban 
felmérést végeztek a szervezőcsapat 
körében, amelyből kiderült, hogy 
85 százalékos az átoltottsági arány. 
A konferenciára való belépéskor a 
résztvevőknek járványügyi kérdőívet 
kellett kitölteniük, amelyből szintén 
az derült ki, hogy a résztvevők köré-
ben is igen magas a beoltottak száma 
(80–85 százalék). 

Rendhagyó módon a díjátadó online 
zajlott. A szervezők, valamint az elbí-
ráló bizottság tagjai a diákszövetség 
székházában összegyűlve hirdették ki 
a díjazottak névsorát. A külföldi hall-
gatók kimagasló munkáit különdíjban 
részesítették. Ugyanakkor a bizottság 
valamennyi szakterületen belül kivá-
lasztott egy-egy diákot, aki majd az 
Országos Tudományos Diákköri Konfe-
rencián mérettetheti meg magát.

A Marosvásárhelyi Magyar Diák-
szövetség 1993 óta minden évben 
megrendezi a tudományos diákköri 
konferenciát, amely az egyedüli olyan 
rendezvény az erdélyi orvosképzés-
ben, ahol a hallgatók anyanyelvükön, 
magyarul mutathatják be tudomá-
nyos munkáikat, és mérhetik össze 
kutatásaik eredményeit az orvosi, fog-
orvosi és a gyógyszerészeti szakterüle-
teken belül.

Hibrid formát öltött a marosvásárhelyi tudományos diákköri konferencia

 » Bár a rendez-
vényen való rész-
vételnek nem 
volt kizárólagos 
feltétele a vírus 
elleni oltottság, 
Szabó Stefi  meg-
osztotta, hogy 
a szervezési 
időszakban fel-
mérést végeztek 
a szervezőcsapat 
körében, amely-
ből kiderült, 
hogy 85 százalé-
kos az átoltott-
sági arány. 




