
Azt tarják, hogy, a jó gazda szeme hizlalja a jószágot. 
Azaz, ha nemcsak eteti – netán szemes takarmánnyal, 
azaz szemmel tartja –, hanem még figyelemmel is kíséri 
gyarapodását – azaz szemmel tartja –, az eredmény nem 
késlekedik. S ez nemcsak az állattartásra igaz, hanem az 
élet valamennyi területén érvényes. Így az idegenforga-
lomban is. 

Emlékszünk még a zavaros kilencvenes évekre, amikor 
a rendezetlen tulajdonviszonyok miatt napról napra ha-
nyatlott a vendég forgalom, rohamosan romlott az idegen-
forgalmi infrastruktúra állaga, szálláshelyek százai váltak 
használhatatlanná. A restitúció – azaz a kommunista 
hatalom által elkobzott javak visszaszolgáltatása – nem 
ment olyan könnyen, mint annak idején e javak államo-
sítása. Akkor elegendő volt egy tollvonás, egy rövid határ-
időt megszabó felszólítás ahhoz, hogy az ingatlan gazdát 
cseréljen. Most viszont évekbe, közel két évtizedbe került, 
hogy valamiképpen rend legyen e téren is. A rendcsinálás 
azonban – a nyögvenyelősre sikeredett kártalanítási törvé-
nyeknek köszönhetően – felemásra sikeredett, sok fájdalmat 
okozott, mély indulatokat szabadított fel és kibékíthetetlen 
ellentéteket szült, ellenséggé tett rokonokat. S mindeközben 
illetéktelenek kaparintottak meg jelentős vagyonokat, éppen 
a törvények kiskapuinak köszönhetően.

Szerencsére, a folyamat jórészt lezárult. A javak újból 
magántulajdonba kerültek – legyen az egyéni vagy tár-
sasági, közösségi tulajdon – s a rossz gazdának bizonyuló 
állam helyét tulajdonosok vették át. Olyan emberek, köz-
birtokosságok vagy cégek, akik és amelyek immár jó gaz-
daként viszonyulnak jószágukhoz. Elég, ha végigmegyünk 
például Tusnádfürdőn, megállapíthatjuk, hogy a tíz évvel 
ezelőtt lelakott, elhanyagolt, ebek harmincadjára jutott 
villák többsége ma már egykori békebeli pompáját öltötte 
magára, berendezésüket korszerűsítették, alkalmasak let-
tek a mai igényeknek meg felelő vendég fogadásra. A kont-
raszt ott a legszembetűnőbb, ahol nem sikerült rendezni a 
tulajdonviszonyokat: lerobbantak, majdnem használha-
tatlanná váltak az épületek, eltűntek vagy tönkrementek 
a berendezési tárgyak, épületgépészeti elemek.

A múlt hét végén Maroshévízen jártam, s felkerestem 
az új életre kelt Urmánczy-fürdőt. Hajdanán a szárhe-
gyi Lázár-grófok létesítették, ezelőtt másfél évszázada az 
Urmánczy-bárók tulajdonába került. 1948-ban államosí-
tották, majd évekig tartó jogi huzavona után visszakapta 
a család. Mire újból birtokukba került a fürdő, már csak 
az elhanyagolt medencék maradtak, azok is elmocsarasod-
tak, békatóvá váltak. A melléképületek zömét vagy elhord-
ták, vagy egyszerűen tönkrementek. Mára azonban újból 
otthonos, vendégcsalogató a patinás fürdő, sok-sok mun-
kával, még több hittel és kitartással, s nem elhanyagolha-
tó mennyiségű befektetett pénzzel korszerű strand várja 
a vendégeket. Ottjártamkor is volt fürdőző bőven. Több-
nyire kikapcsolódni, strandolni keresik fel az Urmánczy-
fürdőt, de találkoztam olyan házaspárral, aki a termálvíz 
jótékony gyógyhatására esküszik.

A fürdő mai állapota megerősít bennünket abban a 
meggyőződésünkben, amelyet a bevezetőben fogalmaztunk 
meg: a jó gazda szeme hizlalja a jószágot! S a jelek szerint 
jó gazdára lelt a fürdő.
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Csíkszeredában is 
elkezdődik 

az Erdélyi konzultáció

Vizsgáról érkező nyolcadik osztályosok. Orvosi igazolás alapján a tanárnak is diktálhattak fotó: csíki zsolt

hirdetés

A román nyelv és irodalom írás-
belivel kezdődött meg tegnap a 
nyolcadik osztályt végzettek zá-
róvizsgája. A tételeket idejében 
megkapták a diákok, a vizsga 
rendben zajlott.

Takács Éva
takacs.eva@hargitanepe.ro

Tegnap reggel kilenc óra
kor minden iskolában 
meg kezdődött a nyolcadi

kosok záróvizsgája. A tételeket a 
kom munikációs központokból 
ide jében továbbították az isko
láknak, technikai akadály nem 
késleltette az írásbeli kezdésének 
időpontját. 

A záróvizsgára a 3241 beirat
kozott diákból 3194 jelent meg. 

A tanfelügyelőség munkatársai 
nem tudják még, hogy a 47 hi
ányzó miért maradt el a vizsgáról. 
Bartolf Hedwig tanfelügyelő ar
ról tájékoztatott, hogy azoknak a 
diákoknak is lesz hely kilencedik 
osztályban, akik valamilyen ok
ból most nem vizsgáznak, de csu
pán a számítógépes elosztás után 

megmaradt helyekre tarthatnak 
számot, és a harmadik elosztásnál 
sorolják be őket valamelyik osz
tályba. 

Hargita megyében négy vizs
gázó élt azzal a lehetőséggel, hogy 
külön teremben, a romántól eltérő 
szakos tanárnak lediktálja a dolgo
zatát. Erre előzetes, orvosi igazolás
sal alátámasztott kérés alapján biz
tosítottak lehetőséget diszgráfiával 
élő, autista, törött karú vagy más 
egészségi problémával küzdő diá
koknak. 

A román tételeket eg yesek 
könnyűnek, mások nehéznek talál
ták, természetesen a felkészültségi 
szint től függően. A dolgozatokat 
három órakor kezdték javítani a ja
vítóközpontban. 

Megkezdődött A nyolcAdikosok záróvizsgájA

Felemás vélemények a tételekről

12 000 csíkszeredai háztar
táshoz kopogtat be tegnap
tól kezdődően az RMDSZ 

Csíkszeredai Városi Szervezete – 
tájékoztatott Hajdu Gábor, a szer
vezet elnöke. Az elnök elmondta, 
amint az már ismeretes, a Romá
niai Magyar Demokrata Szövetség 
Figyeljünk egymásra! jelszóval szé
les körű Erdélyi konzultációt kez
deményezett, amelyhez május ele
jén csatlakozott az RMDSZ Csíki 
Területi Szervezete is, és most már 
a csíkszeredai szervezet is. 

Az elkövetkező időszakban te
hát a Csíkszeredai Városi RMDSZ 

képviselői és önkéntesei egy nyolc 
kérdést tartalmazó adatlappal fog
ják felkeresni a város lakosait – 
pon tosított az elnök. Mindenki 
lehetőséget kap arra, hogy elmond
ja véleményét az RMDSZről, a 
városvezetésről, illetve arra, hogy 
felsorolja, mik az elvárásai. 

Hajdu kiemelte annak fontos
ságát, hogy mindenki őszintén 
válaszoljon a kérdőívre, hiszen a jó 
érdekképviselet érdekében fontos 
tudniuk, hogy mit is gondolnak 
az emberek. A kérdőív a www.
erdelyikonzultacio.ro honlapon is 
megtekinthető és kitölthető. 

A záróvizsgára a 3241 
beiratkozott diákból 
3194 jelent meg. A tan
felügyelőség munkatár
sai nem tudják még, 
hogy a 47 hiányzó miért 
maradt el a vizsgáról. 


