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Újabb turisztikai attrakció
Télen-nyáron működő bobpálya épül a Pongrác-tetőn
• Már idén haszná-
latba vehetik az adre-
nalinkedvelők a Pong-
rác-tetőn létesülő, 
egész évben használ-
ható bobpályát. Újabb 
látványos célponttal 
bővül a gyergyószé-
ki térség turisztikai 
kínálata.

GERGELY IMRE

A bobpálya nyáron és télen 
is működni fog a Gyergyó-
szentmiklóst Gyilkostóval 

összekötő országút közelében, nem 
messze a tavaly megnyílt Oxygen 
Restro étteremtől. Lényegében ez 
egy szabadtéri szórakoztatóközpont 
egyik első eleme lesz. A pálya pon-
tos útvonalát a napokban jelölték ki 
a tervezők, 270 méternyi felvonózás 
után egy 650 méteres pályán eresz-
kedhetnek le a vendégek.

26 bobkocsi haladhat majd

Mint érdeklődésünkre a beruházó, 
a gyergyószentmiklósi Eurolizor 
Group ügyvezetője, Bíró Enikő kö-
zölte, várhatóan októberre fog el-
készülni a létesítmény. Korábban, 
már a nyár elején szerették volna 
üzembe helyezni, de a járvány-
helyzet miatt a gyártó hosszabb 
határidővel tudja ezt kivitelezni. A 

pályán egy időben 26 bobkocsi ha-
ladhat majd, azaz 52 személy eresz-
kedhet egyszerre. Érdekessége még, 
hogy több, 12 méter magas hurok is 
növeli az izgalmakat, és erdei utak 
fölött, hidakon is átível majd a pá-
lya. Az Oxygen étterem közelében 
egyébként idén nyílt meg a 600 mé-
teres sípálya, és hópánkó (hófánk) 
csúszda is tartozik hozzá. Úgy ter-
vezik, hogy a következő télen már 

párhuzamosan tud működni a sí- és 
a bobpálya. A következő években 
számos további elemmel bővül a 
Pongrác-tetői szabadidőpark. Bíró 
Enikő közölte, nyári csúszdák, gye-
rekeknek játszótér és fi tneszpark is 
létesül. Mindezt úgy tervezik, hogy 
a 6,8 hektáros területen elszórva, 
sétányokkal összekötve építik meg, 
hogy elkerüljék a zsúfoltságot, és 
a vendégek nyugodt körülmények 

között élvezhessék a természeti kör-
nyezetet is. A fejlesztés egy későbbi 
szakaszában szállodaépítést is ter-
veznek, ehhez a szükséges engedé-
lyek beszerzését már elkezdték.

Épül még egy 15 méter magas 
kilátó is, ennek egyik oldalán 
mászófal, másikon pedig – a kör-

nyéken igazi újdonságnak számí-
tó – ejtőgép várja az izgalomra 
vágyókat, akik kipróbálnák a sza-
badesés élményét.

Szakmai segítség 
az RMDSZ-től

Érdeklődésünkre az ügyvezető 
közölte, a turisztikai fejlesztés ma-
gánberuházásként valósul meg, 
de az adminisztrációs teendők el-
végzését illetően komoly segítséget 
kapnak Barti Tihamértól, az RMDSZ 
Gyergyó területi szervezetének 
elnökétől. Megkerestük Bartit is, 
aki hangsúlyozta, Gyergyószéken 
számos fejlesztés indult el, és más 
jelentős befektetések is előkészület-
ben vannak, a Pongrác-tetői 
beruházás pedig az egyik 
fontos megvalósítás lesz 
ezek közül. „Gyergyószék 
a múltban más régiókhoz 
képest lemaradt gazdasági 
szempontból. Számomra a 
legfontosabb, hogy felemel-
jük ezt a térséget, és ezt a kom-
munista idők óta először tapasztal-
ható nagymértékű beruházásokkal 
érhetjük el. Stratégiánk része a tu-
rizmus fejlesztése, aminek része 
az is, ami a Pongrác-tetőn zajlik. 
Nekünk, politikusoknak kötelessé-
günk segíteni ezek megvalósulását. 
Ennek szükségességéről beszéltem 
a nemrég megtartott belső Gyergyó-
széki RMDSZ választáson is, ahol 
kértem a térségbeli polgármeste-
reket, hogy ezekben a fejlesztések-
ben tudatosan, a térségfejlesztési 
elképzelésünk szerint segítsenek 
minden vállalkozónak” – fogalma-
zott Barti.

Cél: Gyergyószékre vonzani 
a turistákat. A majdani bobpálya 
vonalát már kijelölték
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A miniszterelnök szerint az uni-
ós zöldigazolvány használata 

helyett inkább arra lenne 
szükség, hogy minél töb-
ben felvegyék az oltást, így 
ugyanis meg lehetne szün-
tetni minden utazási korlá-
tozást, és kevesebb lenne 
a bürokrácia. Mint ismere-
tes, Szijjártó Péter magyar 

külügyminiszter korábban 
közölte: Budapest kétoldalú meg-

állapodásokban kívánja rögzíteni 
a szomszédos és más országokkal 
a védettségi igazolványok kölcsö-
nös elismerését. Ezt több ország 
esetében már meg is tette. Kelemen 
Hunor miniszterelnök-helyettes 
lapunk megkeresésére korábban 
elmondta: a múlt heti, gyulai ma-
gyar–román külügyminiszteri ta-
lálkozón a felek jelezték egymásnak 

az oltási igazolványok kölcsönös el-
ismerésének szándékát. Úgy vélte: 
néhány napon belül véglegesíteni 
lehet valamilyen formában az erről 
szóló megállapodást.

Mindeközben Gulyás Gergely bu-
dapesti Miniszterelnökséget vezető 
miniszter csütörtökön kijelentette: a 
magyar állam annak tud védettségi 

igazolványt adni, aki Magyarorszá-
gon kapta meg az oltást, függetle-
nül attól, hogy magyar állampolgár 
vagy sem. Közölte azt is: az oltások 
elfogadásáról minden országgal tár-
gyalnak, ahol van hajlandóság a két-
oldalú megállapodás megkötésére, 
és remélhetőleg az összes környező 
országgal lesz ilyen megállapodás. 

Cîţu: zajlik az egyeztetés az oltási igazolványok elismeréséről
• „Jelen pillanatban az van, hogy mi elismerjük a 
magyarországi oltási igazolványt, Magyarország pedig 
elismeri a mienket. Zajlik az egyeztetés külügyminiszté-
riumi szinten, hogy szükség van-e feltétlenül egy erről 
szóló megállapodásra” – fogalmazott a kormányfő, 
hozzátéve, Románia elfogadja a más uniós államokban 
kibocsátott védettségi igazolványokat, és ennek fordít-
va is így kellene történnie.

Gyerekelőadás
Több mint egy éve nem játszott 
gyerekelőadást a gyergyó-
szentmiklósi Figura Stúdió 
Színház. Az évad utolsó be-
mutatójaként azonban május 
12-én 17 órától a Minden egér 
szereti a sajtot című produkciót 
tekinthetik meg a gyerekek. 
Urbán Gyula író, bábrendező 
mesedarabja sikeres utat járt 
be a legendás magyar mesék 
világában: a Magyar Televí-
zió 1981-ben Gulyás László 
dalaival készített belőle zenés 
bábfilmet; a két egércsalád 
története később rádiójáték 
formájában is napvilágot 
látott, majd számos magyar-
országi színház repertoárján 
feltűnt, leginkább bábelőa-
dásként. A tervek szerint a 
bemutató után legközelebb 
gyereknapon és a következő 
évadban, ha lehetőség lesz rá, 
bérletes produkcióként is ját-
szani szeretnék ezt a darabot.
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Megszokott látvánnyá válhat 
az oltási igazolványok ellenőrzése
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