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H I R D E T É S

GYEREKES CSALÁDOK SZÁMÁRA IS ÉLVEZHETŐ LESZ A LÁTVÁNY A NEMZETI PARKBAN ZAJLÓ TURISZTIKAI FEJLESZTÉSEK RÉVÉN

Menedékkabinok a Békás-szoros felett
Az országban az első, de 
Európában is ritkaságnak 
számító, turistavonzó fej-
lesztés zajlik a Békás-szo-
ros és a Gyilkos-tó közelé-
ben. Csodálatos kilátást és 
egyben biztonságot nyújtó 
panorámakabinok létesül-
nek, gyerekek, családok 
számára is hozzáférhető 
lesz a látvány, amit eddig 
csak a felkészültebb túrá-
zók érhettek el.

 » GERGELY IMRE

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

viszonylag könnyű sétával, ke-
vesebb mint egy óra alatt el-
érhető akár gyerekes családok 
számára is. Az egyikben két 
személy, a másikban négy szá-
mára találhatók fekvőhelyek, 
azaz szálláshelyként, éjszakai 
menedékhelyként is szolgálhat-
ják a turistákat, de fő szerepük, 
hogy kilátást, páratlan élményt 
adjanak. A Mária-kőről belátha-
tó a Békás-szoros, a Gyilkosról a 
Gyilkos-tó és a környékbeli szik-
lák, különleges geológiai kép-
ződmények.

„A cél, hogy ezek megnyitá-
sával is vendégeket vonzzunk a 
térségbe, fejlődjön a turizmus, 
és növekedjen a vendégéjsza-
kák száma. A két kabin lehe-

tőséget ad arra, hogy a látogató 
kicsivel több időt eltöltsön itt, 
megcsodálja a látványt úgy, hogy 
biztonságban érezheti magát a 
magasban, és védve van hótól, 
esőtől, széltől is” – mutatott rá Si-
mon László, a fejlesztést megva-
lósító Gyilkostó Adventure Egye-
sület vezetője. Amint mesélte, az 
építkezés fi lmbe illő tevékenység 
volt, a helyszínre helikopterrel 
kellett szállítani a több modul-
ból álló, előre összeszerelt kabi-
nokat, ahol az egyesület, illetve 
a Dancurás hegyimentő csapat 
önkéntesei, valamint a gyergyói 
hegyimentők korábbi vezetője, 
Lukács Lehel cégének szakembe-
rei végezték az építőmunkát.

Panorámaplatform 
a kőerkélyen
A Gyilkostó Adventure Egyesület 
által megálmodott fejlesztés an-
nak a pályázatnak köszönhetően 
jöhet létre, amelyet Magyar Tu-
risztikai Ügynökség támogatott a 
Kisfaludy 2030 program kereté-
ben – mondta el Simon László, 
aki szerint a Hargita megyei ön-
kormányzat pedig a helikopteres 
szállítás költségeit fi nanszírozta.

A két kabin már a helyén áll, de 
a fejlesztés még nem zárult le: s 
Juh-patak kifolyásánál, a kőerké-
lyen egy üvegfalú panorámaplat-
formot létesítenek. Mindemellett 
egy tanösvényt is kialakítanak, 
ahol a Békás-szoros–Nagyhagy-

más Nemzeti Park és a környék 
élővilága, geomorfológiai értékei 
lesznek megismerhetők informá-
ciós táblákon. Panorámatávcsö-
veket is kihelyeznek, amelyeket 
szintén ingyenesen használhat-
nak majd a turisták.

A kabinok akár most is láto-
gathatók, a Gyilkostó Adventure 
Egyesület illetékeseinél előzetes 
bejelentkezés után. Amikor pedig 
hivatalosan is megnyílnak, egy 
internetes felületen lehet majd 
hozzáférni ahhoz a kódhoz, ami-
vel a kabin ajtaja kinyitható. Így 
próbálják ellenőrizni majd azt, 
hogy ki használja a létesítményt, 
és beazonosítani az esetleges ron-
gálókat.

Jól állnak 
ökoturizmus-kínálattal
„Úgy érzem, az ökoturizmus szá-
mára kialakított, szórakoztató 
idegenforgalmi kínálattal most 
már jól állunk, pár lépéssel előbb 
vagyunk más hasonló, termé-
szetvédelmi területekhez képest” 
– értékelte a beruházást Hegyi 
Barna, a Békás-szoros–Nagy-
hagymás Nemzeti Park vezetője. 
Mint mondta, a kilátók létesíté-
sének és egyéb fejlesztéseknek az 
ötlete már tíz éve megfogalmazó-
dott, de akkor nem kapta meg a 
remélt uniós fi nanszírozást. Ezért 
különösen örül, hogy a Gyilkostó 
Adventure Egyesület és partne-
rei végül mégis meg tudták va-
lósítani. A panorámakabinok, a 
kőpárkány kilátó és tanösvény, 
valamint a pár éve már létező 
és népszerű via ferrata mászóút 
egyelőre elegendőnek bizonyul, 
a közeljövőben nem terveznek to-
vábbi ilyen jellegű fejlesztéseket a 
nemzeti parkban.

A következő projektjeik termé-
szetvédelmi jellegűek lesznek, 
mondta az illetékes. Amennyiben 
az elkészített pályázataik támo-
gatást nyernek, hallépcsőket fog-
nak létesíteni, lezárják és csak a 
kutatók számára teszik hozzáfér-
hetővé a denevérek által használt 
barlangokat. Ezzel is igyekeznek 
megfékezni a „vandálturizmust” 
– mondta el Hegyi. Egy másik 
tervük, hogy a turistaösvények-
től megfelelő távolságra málnát, 
áfonyát telepítenek, hogy a med-
vék ne járjanak be a településekre 
kukázni.

Kuriózum. Európában is újdonságnak számító panorámakabinokból csodálható meg a Békás-szoros környéke
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 » KRÓNIKA

O lykor biciklire pattan és el-
teker a diákjaival Rodostóig, 

vagy gondol egyet, és elindul a 
szibériai Csontok útjára. Soly-
mosi Zsolt nemcsak világutazó, 
hanem lelkész és az egyik leg-
jobb erdélyi magyar gimnázium 

aligazgatója. „Olyan generáci-
ókkal dolgozom, amelyeknek 
nagy szüksége van azokra a ta-
pasztalatokra, mint amiket mi 
megéltünk a 90-es években, de 
mára már megszűntek. Manap-
ság például elmegy az ember 
három-négy fesztiválra, össze-
gyűjti a karszalagokat, és ezzel 

le van tudva a sport” – állapítja 
meg Solymosi Zsolt. A kolozs-
vári János Zsigmond Unitárius 
Kollégium aligazgatójaként rálát 
a romániai oktatás helyzetére, 
amelyet egyszerűen katasztro-
fálisnak jellemez. Mint mondta, 
ilyen körülmények között azt kell 
nézni, hogy mi az, amit adni tud 

egy iskola maximális szinten a 
képzés szempontjából. Ezen a 
téren a magyar tannyelvű gim-
náziumok messze le vannak ma-
radva a románoktól. Solymosi 
Zsolt szerint a világjárás általi 
feltöltődés semmihez sem ha-
sonlítható. Oktatás, felfedezési 
vágy, életre nevelés. Ezek éltetik 

mostani meghívottunkat, aki a 
magyarságtudat felismertetése 
mellett igyekszik a diákok szá-
mára olyan alapot biztosítani, 
amellyel a jövőben megállják 
helyüket a nagyvilágban. A Néző-
pont következő adását pénteken 
12 órától láthatják a Székelyhon 
TV Youtube-csatornáján.

Farmer, tanár, pap egyben: Solymosi Zsolt a Nézőpontban




