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Idén is lesz Pride Kolozsváron
Grillezéssel, zenével, különféle 
programokkal szervezik meg a 
Pride-ot Kolozsváron augusztus 
16–22. között. A ClujPride és a 
Queer Sisterhood melegjogi szer-
vezet által megrendezett fesztivál 
olyan esemény kíván lenni, ahol az 
LGBTQ közösség tagjai biztonság-
ban érezhetik magukat, önmaguk 
lehetnek – olvasható a ClujPride 
Facebook-oldalán található közle-
ményben. A felvonulás helyszínét 
a szervezők egyelőre nem ismer-
tették. Mint ismeretes, a korábbi 
években Kolozsváron vitát váltott 
ki, hogy az önkormányzat nem 
engedélyezte a melegfelvonulást 
a városközpontban, így több alka-
lommal a Szamos-partján tartották.

Letartóztatták a romániai 
erőszaktevőt
Letartóztatásba helyezte a bíróság 
a vádhatóság kezdeményezésére 
azt a román állampolgárságú férfi t, 
aki megerőszakolt egy nőt Buda-
pesten, a XII. kerületben – közölte 
a fővárosi főügyészség tegnap az 
MTI-vel. A közlemény szerint a férfi  
június 18-án éjszaka egy hazafelé 
sétáló nőt támadott meg. A férfi  
követte a nőt, beszélgetni próbált 
vele, majd amikor egy lépcsőház-
hoz értek, megtámadta. A férfi  a 
nő derekát megragadva a földre 
rántotta, leszorította, és fojtogatni 
kezdte, majd megerőszakolta. 
A sértett ellenállt, kiabált, ami 
megzavarta a gyanúsítottat, ezért 
abbahagyta a nő bántalmazását, és 
elmenekült. A sértettnek az egyik 
ujja eltört – tették hozzá. A férfi t a 
rendőrök rövid időn belül elfogták, 
majd szexuális erőszak bűntette 
miatt gyanúsítottként kihallgatták. 
A budapesti főügyészség indítvá-
nyára a Budai Központi Kerületi Bí-
róság a gyanúsított letartóztatását 
elrendelte – áll a közleményben.

Vaddisznóhibridek Fukusimában
A fukusimai atomerőmű ka-
tasztrófájának körzetében lévő 
elhagyott településeken meg-
növekedett azon vaddisznók 
száma, amelyek a környékbeli 
gazdaságokból elszabadult házi 
sertésekkel keveredtek. Donovan 
Anderson, a Fukusimai Egyetem 
kutatója DNS-mintákból állapítot-
ta meg, hogy a lakatlan zónában 
a vaddisznók és a házi sertések 
szaporodásából hibridek szület-
tek. Az erőmű katasztrófája miatti 
sugárzás nem okozott genetikai 
károsodást a vaddisznóknál, de 
az invazív házisertésfaj genetikai 
hatása kimutatható – mondta el 
a kutató. A vaddisznók és az el-
szabadult házi sertések DNS-ének 
vizsgálata arra az eredményre ve-
zetett, hogy a kutatók által bioló-
giai inváziónak nevezett jelenség a 
vaddisznók génjeiben is kimutat-
ható. Az is kiderült, hogy ezek a 
házisertés-gének az idők során fo-
kozatosan „felhígultak”. Anderson 
szerint a házi sertések nem tudtak 
életben maradni a vadonban, de a 
robusztus vaddisznók jól érezték 
magukat. A 2011-ben bekövet-
kezett, földrengés és cunami 
okozta nukleáris katasztrófa után 
Fukusima környékét kitelepítették, 
az elmúlt 4 évben kezdtek csak 
visszatelepülni az emberek. 

AZ ÉPÜLETMAKETTEKET A SZERELVÉNYRŐL TEKINTHETIK MEG A LÁTOGATÓK SZEJKEFÜRDŐN 

Megy a gőzös a Mini Erdély Parkban

Orbán Balázs székely gőzösének kicsinyített mása visz körbe a Mini Erdély Parkban

A székely gőzös kicsinyített 
másával utazhatnak az épület-
makettjeiről ismert Mini Erdély 
Parkban Szejkefürdőn. Fazakas 
Szabolcs, az élménypark ötlet-
gazdája a Krónikának elmond-
ta, a vonatmakett egy vasúttör-
téneti kiállítás részét képezi.

 » DEÁK SZIDÓNIA

M ini székely gőzös várja a 
Hargita megyei Szejkefür-
dőn található Mini Erdély 

Parkba látogatókat. Az 1800-as évek 
végén útjára indított Székely Gőzös 
mintájára készített modell a székely-
földi vasúthálózat kiépítéséért harco-
ló Orbán Balázs és Ugron Gábor or-
szággyűlési képviselő előtt tiszteleg, 
és a park vonattörténeti kiállításának 
részét képezi – ismertette lapunkkal 
Fazakas Szabolcs, a Székelyföldi Le-
gendárium által működtetett Mini 
Erdély Park ötletgazdája.

A „berecki gyors” masinisztája: 
indulásra kész a gőzös
Fazakas elmondta, a mini székely gő-
zös a Segesvár–Székelyudvarhely kö-
zötti útszakas zon közlekedő, haj-

dan gőzmozdony vontatta masina  
kicsinyített mása. A székely gőzös 
elnevezés ma is él, de már dízel-
vonat szállítja az utasokat ezen a 
vonalon. A Mini Erdély Parkban 
lévő szerelvény egy hónapig tesz-
tfázisban volt, mától indítják el 
hivatalosan. Fazakas Szabolcstól 
megtudtuk, a tesztelési időszak-
ban is nagy népszerűségnek ör-
vendett a szolgáltatásuk. Nemrég 
egy, a parkba látogató dalárda-
csapat tagja, aki a „berecki gyors” 
(Bereck és Sepsiszentgyörgy kö-
zött közeledő vonat) nyugalma-
zott masinisztája volt, próbálta ki 
a mozdonyt. A helybeliek szerint 
gúnyosan csak „berecki gyors-
nak” nevezett, csigalassúsággal 
működő vonat mozdonyvezetője 
elismerését fejezte ki a szerelvény-
nyel kapcsolatban.

A frissen kialakított, 330 méter 
hosszú sínpáron működtetett kis 
vonat a parkban található törté-
nelmi épületek makettjeit járja 
körbe. A vasútvonal mentén lát-
ható lesz egy fedett fazsindelyes 
híd, amely a maroshévízi Urmán-
czy-híd mintájára készül. A követ-
kező időszakban a látogatóköz-
pont további vonatmakettekkel 

gazdagodik, többek között helyet 
kap majd egy Resicabányán köz-
lekedő vonat makettje is – me-
sélt ötleteikről Fazakas Szabolcs. 

Makettek az egész országból
A szejkefürdői létesítmény nem 
csak vasúti szerelvényekkel 
bővül, most épül a játszótér, 
valamint készül a makettpark 
Dél-Erdélyt bemutató része. 
Ugyanakkor a látnivalók közé 
bekerül az Ada Kaleh-sziget is, 
amely törökök által lakott kis szi-
get volt a Dunán, és a vaskapui 
vízerőmű gátjának megépítése 
után vízzel árasztották el.

A parkban található mintegy 80 
történelmi épület makettje nagy-
számú látogatót vonz. Mint az öt-
letgazda elmondta, az országból 
mindenhonnan érkeznek látoga-
tók hétvégente, vannak már, akik 
Konstancáról vagy a Partiumból 
kíváncsiak a kiállított miniépüle-
tekre. Népszerűségüket abban lát-
ja, hogy az ide érkező turisták, ha 
végigjárják a parkot, olyan infor-
mációkat kapnak az ország épített 
örökségéről, ami a tankönyvekben 
nem szerepel. „Látványosság és 
örökségvédelmi szempont alapján 
választjuk ki a maketteket, odafi -
gyelünk, hogy minden építészeti 
korszak és régió képviselve legyen 
a kiállított épületmakettekkel, 
ezenkívül építészeti kuriózumok 
is helyet kapnak a parkban” – 
részletezte a makettek sokszínűsé-
gét Fazakas.

 A Mini Erdély Park 2020-ban 
nyílt meg a látogatók előtt, megál-
modója a Székelyföldi Legendárium 
csapata. Az élményparkban olyan 
épületek makettjei láthatók, mint a 
vajdahunyadi vár, a törcsvári kas-
tély, a miklósvári Kálnoky-kastély, 
a gyergyószárhegyi Lázár-kastély, a 
marosvécsi Kemény-kastély, a szé-
kelyderzsi erődtemplom, a szász-
kézdi vártemplom, de megtekint-
hetőek Erdélyen kívüli épületek 
kicsinyített másai is, mint például 
az I. Károly román király építette 
sinaiai Peleș-kastély vagy a Herku-
lesfürdőn található Szapáry-fürdő 
kicsinyített mása is.

 » „A tesztelési 
időszakban is 
nagy népszerű-
ségnek örven-
dett a szolgálta-
tásuk, nemrég 
egy, a parkba 
látogató dalárda-
csapat tagja, aki 
a „berecki gyors” 
nyugalmazott 
masinisztája 
volt, próbálta 
ki a mozdonyt” 
–  mesélte Fa-
zakas Szabolcs, 
az élménypark 
ötletgazdája.

 » KRÓNIKA

Ú jsággal a kezükben próbálják 
kifosztani a tengerparton vaká-

ciózó turistákat a tolvajok – hívta 
fel a fi gyelmet a Digi24 hírcsatorna. 
A módszer nem új keletű, Erdély 
több nagyvárosában már korábban 
is használták a módszert a tolvajok. 
Mint a Digi24 híradója beszámolt 
róla, a konstancai rendőrőrsre egyre 
több panasz érkezik a pihenősza-
badságukat a tengerparton töltő tu-
risták részéről. Magukat utcai árus-
nak kiadó személyek különböző 
árucikkeket kínálnak eladásra, vagy 
információt kérnek a teraszokon, 
bárokban üldögélő vendégektől, 
akik gyakran az asztalra helyezik 

pénztárcájukat és mobiltelefonju-
kat. A beszélgetés során a tolvaj egy 
újságot helyez a nyaraló vendég 
értékeire, majd azokkal együtt tá-
vozik. Nem ez az első eset, hogy 
megpróbálják megrövidíteni a gya-
nútlan turistákat a tolvajok, az el-
múlt években különböző trükköket 
alkalmaztak, hogy kifosszák a va-
kációzókat. Például párban jártak, 
egyikük megállította az áldozatot és 
elvonta fi gyelmét, míg a másikuk 
úgy tett, mintha nehéz csomagjával 
megpihenne, majd az illető csomag-
jával távozott. A Konstanca megyei 
rendőr-főkapitányság azt tanácsolja 
a turistáknak, hogy legyenek ébe-
rek, és ne vásároljanak termékeket 
az utcai árusoktól.

Újság mögé bújnak a tolvajok a tengerparton

Változatos módszerekkel lopják a gyanútlan nyaralók 
értékeit a tengerparton
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