
Noha a turisztikai minisztérium ál-
tal elsősorban a tengerparthoz ka-
librált országos turisztikai szezon 
vasárnap kezdődik, a Hargita me-
gyei strandok üzemeltetői egyelő-
re az égboltot kémlelik. Szerintük 
még legalább két-három hét, mire 
annyira meleg lesz, hogy feltölt-
hessék a medencéket.

HN-információ

Felmelegedésre várnak a Hargi-
ta megyei szabadtéri strandok 
működtetői – mint közülük 

néhányan mondják, az itteni idő-
járás miatt nem tudnak csatlakozni 
a magyarországi vagy akár a román 
tengerparti szezonnyitáshoz.

– Nem sietünk, a Gyimesi-
hágón még hó van – érvel Böjthe 
István, miért vár a medencék feltöl-
tésével. A zsögödi, illetve a Jégpálya 
negyedi strandot üzemeltető Cito 
Electric Kft. vezetőjének a tavalyi 
idény nem kedvezett, de azt reméli, 
ezen a nyáron kevésbé lesz csapa-
dékos az időjárás, és a fürdőzni vá-
gyók is gyakrabban ellátogatnak a 
strandra. Azt ígéri, nem drágít, sőt 
ugyanazzal a bérlettel mind a csík-
szeredai, mind a zsögödi strandra 
be lehet lépni – utóbbinál ráadásul 
teljesen felújított teniszpálya várja a 
vendégeket.

Félénken vág a nyári szezonnak 
a szeredai-fürdői strandot ügyke-
zelő Club Life Kft. vezetője, Boboc 
Florin is, aki majd csak júniusban 
tervezi kinyitni a strand kapuit. 
Mint lapunknak fogalmazott, a fej-
lesztésekkel is óvatos, mivel a szer-
ződés értelmében a város bármikor 
visszaveheti tőlük a működtetési jo-
got, így hiába végeznek beruházást, 
ha az nem térül meg.

Jobb idényre várva
– Az időjárástól függ, mikor 

nyitunk – jelzik egybehangzóan 
a székelyudvarhelyi strandok üze-

meltetői is. A városi strand tavaly 
június elején nyílt meg, és úgy tű-
nik, ez az idén is így lesz: – Má-
jusban még nincs strandidő, ma 
reggel is négy-öt fok volt – mond-
ja Tikosi László. A polgármesteri 
hivatal műszaki igazgatója szerint 
tavaly jó évük volt, kánikulában 
naponta 600-700 hűsölni vágyó is 
igénybe vette a három medencét, 
„és a szezon is sokáig kitartott”. A 
strand területén jelenleg kisebb 
csinosítások zajlanak, kicserélik 
a kerítést. Tikositól megtudtuk, a 
tavalyhoz képest idén változatlan 
áron fogadják a fürdőzőket.

– Május közepén nyitunk, ára-
ink a tavalyiak lesznek – közli Radi 
Gábor. A szejkefürdői strand mű-
ködtetője jobb évre számít, mint 
tavaly, hiszen elmondása szerint az 
elmúlt tíz esztendő leggyengébb 

strandszezonját tudja maga mö-
gött. Az egykor szebb napokat is 
megélt fürdőhelyen jelenleg a me-
dencéket festik, szépítik a környeze-
tet, habár Radi szerint a kissé döcö-
gős Borvíz útja-projekt miatt pil-
lanatnyilag úgy fest a Szejkefürdő, 
„mintha szétbombázták volna”. 
Radi azt mondja, nem is ez a gond, 
hanem az, hogy – noha az idő rég 
megengedi – senki nem dolgozik: 
„így biztosan nem tudják tartani a 
júniusi határidőt”.

Az európai uniós fertőtleníté-
si követelmények miatt a szejkei 
strand medencéjét immár nem a 
híres szejkei ásványvízzel töltik 
fel – az a klór hatására megbar-
nul, s emiatt sokan ódzkodnak 
belecsobbanni –, hanem egy helyi, 
édesvizű forrásból. A kádas fürdő 
egyébként már megnyílt, tíz me-

legített ásványvízzel teli kád várja 
a gyógyulni, lazítani vágyókat. 
A fürdő, amiben egykor Orbán 
Balázs is szívesen megmártózott, 

nagyszerű gyógyír porckopásra, 
bőrbetegségekre, idegbetegségek-
re, ízületi gyulladás megelőzésére. 
Az egy alkalomra szóló belépő tíz 
lej, a tíz alkalomra szóló jegyért 
nyolcvan lejt kell fizetni.

Májusban kívánnak nyitni a 
Septimia szabadtéri strandjánál is. 
Narcis Dorobanţu ügyvezető igaz-
gató ígéri, nem drágítanak: idén is 
16, illetve 9 lej lesz az egész napos be-
lépő a 25 x 12 méteres medencéhez, 
valamint a gyermekmedencéhez 
és sós vizes dézsákhoz, a wellness-
belépő pedig egyben strandbelépő-
ként is szolgál.

Üres a Gyergyói-medence
Gyergyószentmiklóson ezzel 

szemben évek óta nem működik 
a városi strand. Amikor egy vállal-
kozó bérbe vette és egy medencét 
felújított, azután is csak rövid ide-
ig nyitotta meg kapuit a látogatók 
előtt – és akkor is főként gyerekek 
használták. A létesítmény állapo-
ta fokozatosan romlott, pedig ma 
a városlakók jó része használná. A 
gyergyóiak így nyáron kénytelenek 
a környékbeli strandokra járni: pél-
dául Maroshévízre a Bánffy- vagy 
az Urmánczy-fürdőbe. 
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Körkép
társadalom

Beindítottak egy reklámsorozatot a belföldi turizmus 
népszerűsítésére. A román rádiókban hallom, hogy reklá-
moznak néhány helyszínt. Mondanom sem kell, hogy ezek 
a helyszínek sosem a magyar vidékeken vannak – vagy a 
pontosság kedvéért, én még nem hallottam, hogy például 
székelyföldi helyszínt reklámoztak volna. Talán nincse-
nek errefelé elég érdekes helyek, vagy csak nem  figyeltek fel 
rájuk? Lehet. Azonban az kétségtelen, hogy van egy erős 
késztetés a többség részéről, hogy elhallgassák azt, hogy mi 
magyarok itt vagyunk, és azt is, hogy itt voltunk. 

A hétvégén Bodolára mentünk el a családdal. A Bras-
só megyei, immár közel hetven százalékban románok által 
lakott kis faluban négy kastély van. Miután ezeket megnéz-
tük, eldöntöttük, hogy megállunk a Bodolától nem messze 
lévő Prázsmáron is, hogy a gyerekeknek is megmutassuk az 
ottani erődtemplomot. Az erdélyi történelem fontos esemé-
nyei zajlottak itt, nem részletezem, aki akarja, könnyűszer-
rel utánanézhet. A prázsmári erődtemplom bejáratánál ki 
van téve a rövid történelmi leírás három nyelven: németül, 
románul és angolul. 

Le van írva többek között, hogy a teuton lovagrendet 
II. András magyar király kergette ki az országból. A román 

szövegben az áll, hogy „regele ungar Andrei al II-lea”. A né-
met és angol szövegben csak annyi van, hogy König Andreas 
II, illetve king Andrew II. Vagyis a külföldieknek szánt szö-
vegbe nincs beleírva, hogy magyar királyról van szó. És aki 
idejön turistaként, nem biztos, hogy tisztában van olyan 
apróságokkal, hogy Trianon, Erdély elvesztése. Elolvasva 
a német vagy angol nyelvű szöveget, azt hihetné az ember, 
hogy egy román királyról beszélünk (hiszen most a terület 
Romániához tartozik). 

Hasonló „bakikat” fedezhetünk fel szinte minden olyan 
turisztikai népszerűsítő brosúrában, amelyiket a román ható-
ságok kiadnak. Azokon a helyeken pedig, ahol már nem élnek 
magyarok, ott lelkiismereti vagy történészi szakmai önérzeti 

problémák nélkül elhallgatják, hogy a településeket, a fon-
tosabb épületeket a magyarok építették. Vagy még ékesebb 
példa: ezelőtt hét-nyolc évvel a kolozsvári reptéren kapha-
tó rövid leírásokban nem volt megemlítve, hogy a város-
ban magyarok is élnek. Vagy, az építészeti egyetemen ta-
nuló egyik barátom arról számolt be felháborodva, hogy 
az egyik órán tanára azt mondta (az adott tananyagot 
románul tanulták), hogy a kolozsvári Bánffy-palotát, 
idézem, „valami bosnyák építtette”.
Azt is mondhatják, hogy nem olyan fontos dolog ez, és 

nem kell figyelni rá. De gondoljunk csak bele: hány nagyon 
értékes és az erdélyi magyar kultúránknak fontos épület van 
romos állapotban, lepusztulva. Ezek felújítására sosem ke-
rül pénz, sosincs akarat. Miért? Mert az elhallgatásunkra 
vonatkozó igyekezet alig várja, hogy ezek az épületek eltűn-
jenek. Mert sok helyen, ahol magyarok már nincsenek, csak 
ezek az épületek őrzik a múltat. Ha ezek is eltűnnek vagy 
hazug feliratokkal írnak nekik új történelmet, akkor a mun-
ka bevégeztetett. 

Erdély magyarok nélkül
          NézőpoNt n Isán István Csongor

Hirdetés

Pangás a Jégpálya negyedi strandon. Az üzemeltetők azt remélik, ezúttal jobb lesz az idény a tavalyinál fotó: mihály lászló

MeleGebb IdőJáráSra várnak a Strandok ÜzeMeltetőI

Nem lesz medenceparti majális


