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Újra az egykor megszokott kerék-
vágásba került vissza a buszok 
indulása a csíkszeredai távolsági 
autóbusz-állomás területéről. A 
frissen felújított váróteremben ál-
landó ügyfélszolgálat könnyíti meg 
az eligazodást a különböző busz-
társaságok menetrendjei között. 

Tamás Attila

Július elejétől ismét rendelte-
tésszerűen működik Csíkszereda 
távolsági autóbusz-állomása, mi-

után érvénybe lépett a városi önkor-
mányzatnak a létesítmény működte-
tésére vonatkozó határozata. Amint 
arról már beszámoltunk, a területcsere 
révén újra a város tulajdonába került 
pályaudvar működtetését a Csíki 
Trans fogja biztosítani.

Veress János, a buszállomást üze-
meltető vállalat igazgatója lapunknak 
elmondta, a nemrégiben kialakult 
gyakorlattal ellentétben a szállítócé-
gek már nem az út széléről veszik fel 
az utasokat, hanem a peronokról, és 
ugyanoda érkeznek is vissza. „A bu-
szok a kívülállók számára látszólag ka-
otikusan állomásoznak a megállókban, 

azonban az indulási és érkezési helyek 
lassan átláthatók lesznek, most van 
kialakulóban a menetrendek szerinti 
elrendezés. Már a múlt hónaptól bér-
mentve engedtük be az autóbuszokat, 
hogy lássuk, ki honnan indul és hová 
érkezik be” – magyarázta az igazgató. 
Bár egységes menetrendet még nem 
függesztettek ki a váróteremben, a ve-
zető szerint a pályaudvar információs 
ügyfélszolgálatától a nap 24 órájában 
megkérdezhető az autóbuszok menet-
rendje. Az ügyfélszolgálat telefonszá-
ma: 0366–100046.

Veress János elmondta, a pályaud-
var területén – a közlekedéssávokon 
és a peronokon – már elegyenget-
ték a talajt, a jó idő beálltával pedig 
ezeket a munkálatokat szeretnék 
folytatni. Jól haladnak ugyanakkor a 
váróteremnek és az irodáknak helyet 
adó épület felújítási munkálataival 
is: kimeszelték, helyenként pedig 
szalagparkett került a padlóra. Az in-
formációs irodákat korszerűsítették, 
és helyére került az elektronikus meg-
figyelőrendszer is. Az igazgató hozzá-
tette, amint megtérül a befektetés, a 
hőközpontot és az ablakokat fogják 
majd kicserélni.Felújított váróteremben ülő utasok a csíkszeredai távolsági buszpályaudvaron. Állandó ügyfélszolgálat fotó: mihály lászló
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Peronról induló távolsági buszok

nyitás előtt A szeredAi-fürdő

Nincs nyár, nincs strand

Még nem nyílt meg a szeredai-
fürdői strand, de már nem kell so-
káig várakozni a nyitásra – állítják 
az üzemeltetést vállaló Clublife kft. 
illetékesei. ottjártunkkor éppen a 
bárrész kialakításán dolgoztak a 
szakemberek, a szabadtéri munkák 
elvégzését a rossz időjárás hátrál-
tatta mostanáig. „Hétvégére talán 
nyithatunk” – reménykedtek az 
üzemeltetők. 

Hompoth Loránd
hompoth.lorand@hargitanepe.ro

Még nem nyitotta meg ka-
puit idén a megyeszékhely 
egyik legrégebbi strandja, 

a szeredai-fürdői. Igaz, eddig külö-
nösebben nem is hiányzott a város 
lakosainak, hiszen Csíkba még nem 
érkezett meg az – mint errefelé tart-
ják – egy napra eső nyár sem. Kará-

cson Szilárdtól, a strand üzemelteté-
sét vállaló cég egyik tulajdonosától 
megtudtuk, a megnyitót is főként a 
rossz időjárás hátráltatja, hiszen nem-
csak fürödni nem lehet a hideg esős 
napokon, hanem a szükséges felújítá-
si munkákat sem lehetett a tervezett 
ütemben végezni. „Most éppen a bár-
részen dolgozunk, ez egy nagyjából 
ötven négyzetméteres helyiség lenne, 
legalábbis egyelőre. Az egykori ven-
déglő épületét idén biztos nem tud-
juk olyan állapotba hozni, hogy azt 
eredeti rendeltetése szerint használni 
lehessen, így a kapu melletti házban 
rendezünk be bárrészt. A héten sort 
kerítenénk az öltözők meg a mellék-
helyiségek felújítására is, de várjuk 
a Harvíz Rt. alkalmazottjait is, akik 
be kellene fejezzék a kifolyórendszer 
tisztítását. Reményeink szerint hétvé-
gére megnyitnánk a strandot, már ha 

az időjárás lehetővé teszi” – tájékoz-
tatott Karácson.

A Szeredai-fürdő az elmúlt évek-
ben egyre jobban lepusztult, az egykor 
népes strandot mindeddig nem sike-
rült nyereségesen működtetni, így a 
beruházási kedv is a nullára csökkent. 
A csíkszeredai közüzem, a Goscom 
Rt. évekkel ezelőtt már próbálkozott 
a létesítmény haszonbérbe adásával, 
ám mint az illetékesek mesélték, a 
történetnek eléggé gyászos vége lett: 
az általuk felújított épületeket teljesen 
lelakva kapták vissza a bérleti szerző-
dés végén. Azóta a „vizes dolgokat” 
átvette a regionális vízszolgáltató, a 
Harvíz Rt., így a strandot is, ennek ve-
zetősége újfent a bérbeadásban látta a 
strand működtetésének legjobb mód-
ját, ezért a Clublife Kft.-vel kötött 5+5 
éves szerződést.

A bérlők részéről az időjárás 
függvényében zajlik is a felújítási 
munka, ám az elmúlt években telje-
sen leromlott állagú épületeket, me-
dencéket nem egyszerű felújítani. 
„Szeretnénk idén legalább a három 
»klasszikus« medencét beüzemel-
ni, lábteniszpályát létesíteni, illetve 
működtetni a bárrészt. Gondoltunk 
néhány rendezvény megszervezésére 
is, feltehetően jó buliknak ad majd 
otthont a strand. Abban reményke-
dünk, hogy évről évre egyre többet 
sikerül felújítani az egykori épü-
letekből, jövőre talán az olimpiai 
medencét is beüzemeljük, így egyre 
színesebb kikapcsolódási lehetősé-
gekkel várhatjuk majd a vendégeket” 
– bizakodott Karácson. 

A kihalt szeredai-fürdői strand. Hétvégére tervezik a nyitást fotó: hompoth loránd
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A díj szimbolikája
Darvas Beáta
darvas.beata@hargitanepe.ro

Virrassz velem című lírai do-
kumentumregényének szín-
padi adaptációjával nyerte 

el a nemzetközi zsűri különdíját 
Papp-Kincses Emese a Füredi Já-
tékszín Alapítványnak A kisebbségi 
együttélés nehézségei és lehetőségei 
című drámapályázatán. A díjkiosz-
tásra Balatonfüreden, július 1-jén, 
az Amatőr Színjátszók Nemzetközi 
Találkozóján, a megnyitóünnepsé-
gen került sor.

„Szimbolikus értéke van a díj-
nak. Sok drámapályázatot hirdet-
nek meg, de ebben a témakörben 
még nem volt, ezért is küldtem el 
a regényem színpadi adaptációját. 
Egy ilyen meghirdetés is jelzi, hogy 
erre a témára odafigyelnek” – nyi-
latkozta lapunknak Papp-Kincses 
Emese. Az  irodalomtörténész, pub-
licista véleménye szerint a színpadi 
mű, ha bemutatásra kerül, talán 
jobban megszólítja az embereket, 
habár az 1999-ben megírt regénye, 
a Virrassz velem is négy kiadást ért 
meg, és minden példány elfogyott 
a könyvesüzletekből. A dokumen-
tumregény az erdélyi magyarok, a 
székelyek reményeit, reménytelen-
ségeit, küzdelmeit mutatja be. A 
szerző szerint már önmagában az 
is egy jó dolog, hogy létezik egy 
ilyen alapítvány, amely érzékeny 
erre a témára, és számára már az is 
sikerélmény, hogy a benyújtott pá-
lyázatok között észrevette a zsűri az 
ő munkáját is.

A díjazás egy másik pozitív ho-
zadéka, hogy a nyertes pályamun-
kákat, színműveket könyvben is 
kiadják, tudtuk meg Papp-Kincses 
Emesétől, aki alkotásának fő mon-
danivalójaként azt emelte ki, hogy 
érdemes küzdeni, és csak felemelt 
fejjel érdemes élni.

Papp-Kincses Emese fotó: mihály lászló 


