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• Az országban az 
első ilyen, de Euró-
pában is ritkaságnak 
számító, turistavon-
zó fejlesztés zajlik 
a Békás-szoros és a 
Gyilkos-tó közelében. 
Csodálatos kilátást és 
egyben biztonságot 
nyújtó panorámakabi-
nok létesülnek, melyek 
révén gyerekeknek, 
családoknak is hozzá-
férhető lesz az a lát-
vány, amit eddig csak 
felkészültebb termé-
szetjárók érhettek el.

GERGELY IMRE

A Mária-kő és a Gyilkos-ha-
vas oldalában épült meg az 
a két kabin, amely viszony-

lag könnyű sétával, kevesebb mint 
egy óra alatt elérhető akár gyere-
kes családok számára is. Az egyik-
ben két személy, a másikban négy 
számára találhatók fekvőhelyek 
is, azaz szálláshelyként, éjszakai 

menedékhelyként is szolgál-
hatják a turistákat, de fő 
szerepük az, hogy kilátást, 
páratlan élményt adjanak. 
A Mária-kőről beláthatók a 
Békás-szoros, a Gyilkosról 
a Gyilkos-tó és a környék 
sziklái, különleges geológi-

ai képződményei. „A cél, hogy 
ezek megnyitásával is vendégeket 
vonzzunk a térségbe, fejlődjön a tu-
rizmus, és növekedjen a vendégéj-
szakák száma. A két kabin lehetősé-
get ad arra, hogy a látogató kicsivel 
több időt töltsön el itt, megcsodálja 

a látványt úgy, hogy biztonságban 
érezheti magát a magasban, és véd-
ve van hótól, esőtől, széltől is. Az 
ablakokon át csodálatos képeket ké-
szíthetnek a fotósok” – mutatott rá 
Simon László, a fejlesztést megvaló-
sító Gyilkostó Adventure Egyesület 
vezetője. Mint elmesélte, az épít-
kezés fi lmbe illő tevékenység volt, 
hiszen a több modulból álló, előre 
összeszerelt kabinokat helikopter-
rel kellett a helyszínre szállítani, 
ahol az egyesület, illetve a Hargita 

megyei hegyimentő közszolgálat 
önkéntesei, valamint a gyergyói he-
gyimentők korábbi vezetője, Lukács 
Lehel cégének szakemberei végez-
ték az építőmunkát.

Panoráma platform 
a kőerkélyen

A Gyilkostó Adventure Egyesület 
által megálmodott fejlesztés annak 

a pályázatnak köszönhetően jöhet 
létre, amelyet a Magyar Turisztikai 
Ügynökség támogatott a Kisfaludy 
2030 program keretében – mondta 
el Simon László. Hargita Megye Ta-
nácsa pedig a helikopteres szállítás 
költségeit fi nanszírozta. 

A két kabin már a helyén áll, de 
a fejlesztés még nem zárult le. A 
Gyilkos-tó közelében található  kő-
erkélyen egy üvegfalú panoráma 
platformot létesítenek. Kialakítanak 
mindemellett egy tanösvényt is, 

ahol a Békás-szoros–Nagyhagymás 
Nemzeti Park és a környék élővilá-
ga és geomorfológiai értékei lesznek 
megismerhetők információs táblá-
kon. Panoráma távcsöveket is kihe-
lyeznek, amelyeket szintén ingyene-
sen használhatnak majd a turisták. 
A kabinok akár most is meglátogat-
hatók, a Gyilkostó Adventure Egye-
sület illetékeseinél való előzetes 
bejelentkezés után. Amikor pedig 

hivatalosan is megnyílnak, egy in-
ternetes felületen lehet majd hozzá-
férni ahhoz a kódhoz, amely a kabin 
ajtajának kinyitását teszi lehetővé. 
Így próbálják ellenőrizni azt, hogy ki 
használja a létesítményt, és beazo-
nosítani az esetleges rongálókat.

Jól állnak az ökoturizmus-
kínálattal 

„Úgy érzem, most már az ökoturiz-
mus számára kialakított, szórakoz-

tató idegenforgalmi kínálattal jól ál-
lunk, pár lépéssel előrébb vagyunk 
más hasonló, természetvédelmi te-
rületekhez képest” – értékelt Hegyi 
Barna, a Békás-szoros–Nagyhagy-
más Nemzeti Park vezetője. Mint 
elmondta, már tíz éve megfogalma-
zódott az ötlet a kilátók létesítéséről 
és más fejlesztésekről, de ez akkor 
nem kapta meg a remélt uniós fi -
nanszírozást, és örül, hogy most a 

Gyilkostó Adventure Egyesület és 
partnerei ezt meg tudták valósíta-
ni. A panorámakabinok, a kőpár-
kány-kilátó, a tanösvény, valamint 
a pár éve már létező és népszerű via 
ferrata mászóút egyelőre elegendő, 
a nemzeti parkban a közeljövőben 
nem terveznek további ilyen jellegű 
fejlesztéseket. Következő projektjeik 
természetvédelmi jellegűek lesznek. 
Amennyiben az elkészített pályá-
zataik támogatást nyernek, hallép-
csőket fognak létesíteni, lezárják és 

csak kutatók számára teszik hozzá-
férhetővé a denevérek által használt 
barlangokat. Ezzel is igyekeznek 
megfékezni a „vandálturizmust” – 
mondta el Hegyi. Egy másik tervük, 
hogy a turistaösvényektől megfelelő 
távolságra málnát, áfonyát telepíte-
nek, hogy a medvéknek ne legyen 
késztetésük arra, hogy a településen 
kukázzanak.

Panorámakabinból lehet 
szemlélni a látványt

▴  FOTÓ:  ROKAI  ATTILA

Az udvarra várják 
az érdeklődőket
A marosvásárhelyi Ariel 
színház szerdán 10 órakor 
a Csihi-puhi történetekkel 
várja közönségét a székháza 
belső udvarára. A helyek 
száma korlátozott. Telefonos 
foglalás szükséges a 0740-
566454-es számon, napon-
ta 9–13 óra között. Június 
30-áig interneten érhető 
el az Ariel színház jelenleg 
műsoron lévő egyetlen online 
produkciója  – Lázár Ervin: A 
kisfiú meg az oroszlánok –, 
Puskás Győző előadásában.

• RÖVIDEN 

A járványhelyzet kedvező alakulá-
sának köszönhetően a bennfek-

vők látogatása mellett a betegellátás 
is visszatérhetett a megszokott kerék-
vágásba a székelyudvarhelyi kórház-

ban, azaz minden kórházi 
osztályon fogadják már a ke-
zelésre szoruló pácienseket, 
a koronavírusos pácienseket 
pedig az intézmény fertőző 
betegségek részlegén, elkü-
lönítve kezelik. A kórházban 
a kedvező járványügyi fej-
leményeknek köszönhetően 

a betegellátás is visszatérhetett 
a normális kerékvágásba – közölte 
kérdésünkre Zörgő Noémi, az egész-

ségügyi intézmény szóvivője. Minden 
kórházi osztályon újraindult a nem 
covidos betegek ellátása, műtéteket 
is tudnak végezni – tájékoztatott. Az 
intenzív terápiás részlegen már hetek 
óta nincsenek koronavírusos betegek, 
de vannak fenntartott helyek ilyen 
páciensek számára, mint ahogyan a 
kórház más osztályain is. Normális 
esetben – azaz ha nincs kezelésre szo-
ruló társbetegségük – a koronavírusos 
betegek a kórház fertőző betegségek 
részlegén, e célra elkülönített kór-
teremben kapnak kezelést. Jelenleg 
három Covid-fertőzött beteg fekszik a 
székelyudvarhelyi kórházban, ketten 
a fertőző betegségek részlegén, egy pe-

dig a fi zioterápiás osztályon – tájékoz-
tatott Zörgő Noémi. Tegnap, szigorúbb 
körülmények között, mint a világjár-
vány kialakulása előtt, de újraindult a 
székelyudvarhelyi kórházban a beteg-
látogatás is. A fertőző betegségek osz-
tálya továbbra sem látogatható, illetve 
egyes részlegeken szigorúbb feltételek-
hez kötött a látogatás.

Széchely István

Minden osztályon újraindult a betegellátás

Székelyudvarhelyen minden kórházi osztályon 
újraindult a nem covidos betegek kezelése

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

Biztonságos kilátás a szirtekről
Különleges turisztikai fejlesztések zajlanak a Gyilkos-tónál




