
Előrebocsátom: nem vagyok strandoló tí-
pus. Mindig volt valami bajom azzal, hogy 
egy medencében sokadmagammal tocsogjak. 
Konyhaablakomból viszont nap mint nap lá-
tom, amint idősebbek és fiatalabbak, vakációzó 
gyermekek és szabadságoló felnőttek igyekeznek 
az egyik csíkszeredai strandra, annak medencé-
jében hűsölnek a meleg nyári napokon. 

Ha már idén is mért ránk pár rendkívüli 
meleg napot a természet, magam is beálltam 
egy délelőttre a strandolók sorába. Gyermeke-
im könyörgésének engedve, vasárnap összepa-
koltuk a törölközőket és a napkrémet, hogy a 
kora délelőtti órákban magunk is élvezzük a 
medencék vizének hűsét. 

Nem élveztük. Azt a mérhetetlen koszt, 
ami mind a gyermekpancsoló, mind a nagy-
medence vizében várta a strandolókat, szavak-
kal leírni nem lehet. A medencék alján vasta-
gon állt a csúszós lerakódás, amelynek felázott 

darabjai a víz felszínét is elborították annyira, 
hogy a gusztustalan látvány a belépőjegyet kifi-
zető strandolók jó részét a fűre leterített pokró-
cokra száműzte. 

Feltételezem, hogy Csíkszereda nem a 
strand működtetők paradicsoma. A nyár rövid, 
igazi meleg, strandolóidő kevés van, így a mű-
ködtetők esetleges befektetései nehezen térülnek 
meg, és a fenntartási költségek sem elhanyagol-
hatók. Ennek ellenére a mocskos vízre, a fertőre 
nincs mentség. Még akkor sem, ha a koszt szóvá 
tevő strandolók háta mögött dohogó ott dolgozó 
alkalmazottnak igaza van, mikor azt düny-
nyögi, hogy menjen haza, akinek nem tetszik 
a víz. Én hazamentem. És azóta is azon mor-
fondírozok, hogy a sokszor már minden határt 
átlépő és eltúlzott szabályok, különböző „EU-
konform” követelmények és ellenőrzések vilá-
gában hogy működhet ily módon egy strand 
Csíkszeredában. 
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Izraeli film kapott Kristályglóbuszt
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A napsütés mellett többfelé megnövekszik a go-
molyfelhőzet, a délutáni órákban számíthatunk esőre, 
zivatarra. Melegfronti hatás okozhat vérnyomás-inga-
dozást, fejfájást, szédülést. Hosszabb lehet a reflexidő.
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A Restoration (Restaurátor) című, Joseph 
Madmony rendezte izraeli játékfilm 
kapta a hétvégén Karlovy Varyban a 

46. nemzetközi filmfesztivál fődíját, a Kristály-
glóbuszt, mellyel 30 ezer dolláros pénzjutalom 
is jár. Joseph Madmony személyesen vette át a 
fődíjat Jirí Bartoskától, a kilencnapos csehorszá-
gi  filmszemle elnökétől. A győztes film egyfajta 
pszichológiai tanulmány a mai izraeli társadalom 
néhány jellegzetes alakjáról. A főszerepet – egy 
öregedő  férfit, akinek döntenie kell, érdemes-e 
tovább működtetni a csőd felé haladó restaurá-
torműhelyt – Sasson Gabai alakította.

A 12 versenyfilm közül a Cigán (Cigány) 
című szlovák–cseh film külön elismerést kapott 
a nemzetközi zsűritől. A filmet Martin Sulík 
rendezte, s kelet-szlovákiai cigány környezet-
ben játszódik. A legjobb férfiszínészi alakítá-
sért David Morse amerikai, a női alakításért 
pedig Stine Fischer Christensen dán színésznő 
kapott hivatalos elismerést, Kristályglóbuszt. 
Morse a Collaborator című amerikai–kanadai, 
míg Christensen a Die Unsichtbare című német 
filmben játszott. A dokumentumfilmek kategó-

riájában egy lengyel (Deklaracja niesmiertelnosci) 
és egy dán filmet (Det gode liv) jutalmazott a 
szintén nemzetközi zsűri. A legjobb rendezőnek 
kijáró Kristályglóbuszt Pascal Rabaté francia ren-
dező kapta a Holidays by the Sea című alkotásért.

Az idei filmszemle végén John Turturro ame-
rikai filmes kapott életműdíjat a fesztivál elnöké-
től a világ filmművészetéhez való rendkívüli hoz-
zájárulásáért. A nézők díját több mint 70 ezer 
szavazattal Nickyho rodina (Nicky családja) című 
szlovák–cseh film kapta. Az idei 46. nemzetközi 
filmszemlén Karlovy Varyban – Közép-Európa 
egyetlen A kategóriás filmfesztiválján – mintegy 
200 filmet láthattak az érdeklődők. 

A fotót Mărtinaş Cristian, a Hargita Megyei Művészeti Népiskola fotó szakának elsőéves diákja készítette.   
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