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Verespatak célba ért
Világörökséggé nyilvánították a római kori bányát

T öbbéves folyamatnak érett 
be a gyümölcse azok után, 
hogy a világörökség részévé 

nyilvánította tegnap az aranybá-
nyászatáról híres Verespatakot és 
környékét az UNESCO világörökségi 
bizottsága a kínai Fucsouban zajló 

tanácskozásán. A testület 44. 
kibővített ülésén a román 
küldöttség élén vett részt De-
meter András István, a buka-
resti kulturális minisztérium 
államtitkára, aki az ülést kö-

vetően közölte: a verespataki 
bányatáj napra pontosan Románia 
UNESCO-csatlakozásának 65. év-
fordulóján került fel a világörökségi 
listára. „Az elmúlt hat és fél évtized 
során Románia az UNESCO-projek-
tek egyre aktívabb részévé vált, és 

megtisztelő, hogy hozzájárulhat-
tunk az UNESCO eszmeiség meg-
erősítéséhez, ugyanakkor Románia 
értékeinek világszinten történő nép-
szerűsítéséhez” – állapította meg kö-
zösségi oldalán posztolt bejegyzésé-
ben a kulturális tárca államtitkára.

A döntést azonnal üdvözölte 
közösségi oldalán Klaus Iohannis 
román államfő. Úgy vélte: Verespa-
taknak a hatóságok és a szakértők 
összehangolt erőfeszítései révén a 
helyi örökség bemutatásának és a 
bányavidék fenntartható fejlődésé-
nek példájává kell válnia. Tánczos 
Barna RMDSZ-es környezetvédelmi 
miniszter szerint a döntés lehetősé-
get biztosít a turizmus fenntartható 
fejlesztésére a térségben. A tárcave-
zető éppen Verespatakon tartózko-

dott tegnap, hogy számba vegye a 
múlt heti árvizek pusztításait. Nem 
örül azonban mindenki Verespatak 
új rangjának. Eugen Furdui polgár-
mester elégedetlenségének adott 
hangot a határozat miatt, amely 
szerinte kedvezőtlen az ország és 
a település lakói számára. A kor-
mányzó Nemzeti Liberális Pártban 
(PNL) politizáló elöljáró úgy vélte: 
az UNESCO döntése Európa leg-
nagyobb aranytartalékának kibá-
nyászását akadályozza, és sokkal 
bürokratikusabbá teszi a település 
lakói számára az építkezések enge-
délyeztetését. A polgármester szerint 
Verespatak lakosságának többsége 
nem támogatta, hogy a bányához 
hasonlóan a település is védettséget 
élvezzen. Adrian Cioroianu, Romá-
nia UNESCO-nagykövete erre úgy 
reagált: a helyi önkormányzat fela-
data kiaknázni a világon páratlan 
lelet nyújtotta lehetőségeket források 
lehívásával, a térség fejlesztésével.

A világörökség részévé 
nyilvá nította Verespatakot 
és környékét az UNESCO
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• Felvette a világörökségi listára a Fehér megyei 
Verespatakon található római kori bányát tegnap az 
ENSZ Nevelésügyi, Tudományos és Kulturális Szerve-
zetének (UNESCO) világörökségi bizottsága. Veres-
patak polgármestere elégedetlen a döntéssel, amely 
szerinte kedvezőtlen a helyi lakosok számára.

A z Egyfeszt összművészeti fesz-
tivál részeként számos olyan 

kulturális, illetve turisztikai vagy 
éppen sportjellegű program lesz, 
amelyeket a Gyergyószentmiklósi 
Művelődési Központ szervez.

Előzetes jelentkezés szükséges

„Nemcsak a turistáknak vagy a más-
honnan idelátogatóknak ajánljuk 
azokat a programokat, amelyekkel tár-
sultunk a rendezvény szervezéséhez, 
hanem az itthoniaknak is, hiszen az 
ismert vagy sokak számára megszo-
kott helyszínek más tartalommal lesz-
nek megtöltve” – hangsúlyozta Fórika 
Sebestyén, a Gyergyószentmiklósi Mű-
velődési Központ igazgatója. Egyebek 
közt a Súgó-barlangban az általános 
vezetett látogatás mellett az Evilági 
Együttes ad koncertet, amit Sike Tamás 

egri borász által bemutatott borkósto-
lóval kötnek egybe. Ugyanitt Thurzó 
Zoltán nagyváradi zongoraművész 
Chopin-estjét két szál gyertya fényénél 
tartják. A Gyergyóikum-túra vezetett 
városnéző túra román, magyar, angol 
nyelven Gyergyószentmiklós neveze-
tességeit érinti. Vezetett túrák 
lesznek a Gyilkos-tónál és a 
Pongrácz-tetőn is, ki lehet 
próbálni a via ferratát, illet-
ve medveles-látogatásra is 
lehet jelentkezni. „Nemcsak 
a várost, hanem a Gyer-
gyószentmiklóst körülölelő 
természeti adottságokat is sze-
retnénk megmutatni” – hangsúlyoz-
ta a művelődési központ igazgatója. 
Ezekhez a programokhoz előzetes 
jelentkezés, regisztráció szükséges az 
egyfeszt.ro weboldalon megtalálható 
telefonszámokon.

Barabás Orsolya

Színes programkavalkád
• A Gyergyószentmiklóst körülölelő természeti adott-
ságokat is szeretnék megmutatni a csütörtökön kezdő-
dő Egyfeszt összművészeti fesztiválon. Az ezzel kap-
csolatos programokat ismertette Fórika Sebestyén, a 
Gyergyószentmiklósi Művelődési Központ igazgatója.

Kulturális, turisztikai és 
sportjellegű programokat is 
tartanak az Egyfeszten
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Késnek a helyreállítási tervek
Az Európai Bizottság hét uniós tagállam, köztük Románia és Magyar-
ország esetében hosszabbítja meg a koronavírus-járvány okozta 
gazdasági károk utáni talpraállás finanszírozását segítő helyreállítási 
tervről szóló tárgyalások határidejét – közölte Veerle Nuyts, az EB ille-
tékes szóvivője tegnap. A szóvivő kérdésre adott tájékoztatása szerint 
Lengyelország, Svédország, Málta, Románia, Finnország és Észtország 
kérte a nemzeti helyreállítási tervükről szóló tárgyalások meghosszab-
bítását további két hónappal. Emlékeztetett arra, hogy a Magyarország 
nemzeti helyreállítási tervéről tartott megbeszélések folytatódnak az 
EB és a magyar hatóságok tárgyalói között.
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