
3 Erdélyi tudósítások 2020. február 14–16.
péntek–vasárnap

Románia, 
a toleraciabajnok

Románia példásan kiáll az idegengyűlölet ellen, és 
a legmagasabb szinteken lép fel a kirekesztéssel és 
a hátrányos megkülönböztetéssel szemben – ez a 
kép alakulhat ki a külső szemlélőben, aki nem isme-
ri behatóan a romániai helyzetet. És csupán annak 
alapján alkot véleményt, ahogy a bukaresti külügy 
románok által működtetett londoni cégeknek küldött 
fenyegető levelekre reagált. A brit fővárosban műkö-
dő román nagykövetség az ügy kipattanása nyomán 
rögvest tudatta, hogy kapcsolatba lépett a brit kül-
üggyel és a londoni rendőrséggel is, magyarázatot 
kérve a történtekre. Ugyanakkor arra szólította fel a 
brit hatóságokat, hogy tisztázzák az ügy hátterét, és 
tegyenek meg mindent a román állampolgárok elle-
ni idegengyűlölő megnyilvánulások megelőzése és 
szankcionálása érdekében.

A felháborodás és a vehemens reakció annyiban 
valóban jogos, hogy a két cégnek küldött névtelen 
levélben hazaküldték a románokat Romániába, mi-
vel a levelek szerzői szerint már nagyon unják, hogy 
a hazájukban román beszédet kell hallaniuk. Ha nem 
lennénk tisztában a romániai állapotokkal – különös 
tekintettel az őshonos magyar közösséget érintő 
ügyekre –, talán még el is hinnénk a bukaresti illeté-
kesek eltökélt kiállását a xenofóbia ellen. Csak hát az 
a helyzet, hogy vannak olyan esetek, amikor a román 
hatóságok nem hogy nem állnak ki ilyen vehemenci-
ával a kirekesztéssel és a hátrányos megkülönbözte-
téssel szemben, hanem bátorítják azt – ha nem ép-
pen egyenesen ők maguk az elkövetők.

Elég csak belegondolni abba, hogy a román igaz-
ságszolgáltatást képviselő ügyész képes volt azzal 
indokolni, miért nem indít eljárást egy nagyváradi 
épületre kitűzött magyar zászlót felgyújtó román lány 
ellen, hogy ez a gesztus szerinte nem alkalmas az et-
nikai gyűlölködés szítására. Igaz, az valóban sokkal 
egyértelműbb gesztus lett volna, ha egyenesen egy 
magyart gyújt fel, majd a biztonság kedvéért még egy 
„Büdös magyar” feliratú papírt is kitűz az elszenese-
dett holttestére, de talán mégsem kellene a román 
hatóságoknak ilyen magasra emelni az ingerküszö-
böt. Na meg ott vannak még a valamiért jórészt csak 
magyar vagyonelemeket érintő visszaállamosítások 
és visszaállamosítási kísérletek, valamint az anya-
nyelvhasználat elleni hadjáratok, amelyek szintén 
a magyar közösség ellehetetlenítését célozzák. És 
ne feledkezzünk meg a román nyilvánosságban po-
litikusok, újságírók vagy csak egyszerű román kom-
menthuszárok részéről elhangzó vagy általuk leírt 
magyarellenes gyalázkodásról, uszításról, amelyek-
nek gyakori visszatérő eleme, hogy a magyarok ne 
használhassák nyilvánosan az anyanyelvüket, ha 
pedig ez nem tetszik nekik, akkor menjenek Magyar-
országra.

Ezek elenyésző hányadáért ró ki bírságot a diszk-
riminációellenes tanács vagy a médiahatóság – és 
a román médiumok többsége a büntetések ellenére 
is folyamatosan újra és újra elköveti a vétségeket, 
hiszen erre van igény. Még ha azt részben ők maguk 
teremtették is meg. Félreértés ne essék: teljesen he-
lyénvaló, hogy Románia számon kéri a brit illetéke-
seken, hogy akadályozzák meg a Nagy-Britanniában 
élő román állampolgárok elleni idegengyűlölő és 
diszkriminatív megnyilvánulásokat. (Bár az is tény, 
hogy a némiképp szemforgatónak ható, hamis morá-
lis felsőbbrendűségtől dagadó, lekezelő román kül-
ügyi közlemény kicsit túl is lő a célon, amikor szinte 
már azt sugallja, hogy az egészről a brit hatóságok 
tehetnek. Amivel nem tesz mást, csak szolgaian be-
áll a sorba azon vezető uniós illetékesek és brüsz-
szeli eurokraták mögé, akik lépten-nyomon éreztetni 
kívánják a szigetországiakkal: nincs bocsánat azért, 
mert végül gyakorlatba ültették a Brexit-szavazás saj-
nálatos, de mégiscsak demokratikus referendumon 
megszületett végeredményét).

Minden esetre a kettős mérce elkerülése érdeké-
ben nem ártana, ha a román hatóságok a Románia 
területén maradt román állampolgárokat ért minden-
féle megfélemlítési és diszkriminációs kísérlet ellen 
is ugyanilyen vehemensen lépnének fel.

Még akkor is, ha a szenvedő alanyok történetesen 
magyar nemzetiségűek.
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Nemcsak a népszerűsége nő a 
nagyváradi élményfürdőnek, 
évről évre egyre több nyereséget 
termel a szabadidős létesítmény. 
Tavaly mintegy tízmillió lej, azaz 
2,5 millió euró folyt be innen a 
városkasszába.
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A z egyik legjövedelmezőbb be-
ruházásnak bizonyul a nagy-
váradi önkormányzat számára 

a három éve európai uniós támoga-
tással felépített Nymphaea akvapark, 
a szabadidős létesítmény tavaly 2,5 
millió euró, azaz 10 millió lejnyi profi -
tot termelt. Az akvaparkot is mene-
dzselő közterület-fenntartó vállalat 
igazgatója, Liviu Andrica a 2019-es év 
mérlegét ismertető csütörtöki sajtótá-
jékoztatón elmondta: a 15,3 millió le-
jes profi tból 10 millió az akvaparkból 
származik.

A nyereség 24 százalékkal nőtt az 
előző, 2018-as évhez képest, amikor 
12,4 százalékos volt, mondta az Ager-
pres beszámolója szerint az igazgató. 
Az élményfürdőn kívül az Őssi stran-
dot és az állatkertet is menedzselő 

vállalatnak az üzleti forgalma tavaly 
több mint 5 millió euró volt, a bevétel 
48,4 millió lejt tett ki, és 7 százalékkal 
volt nagyobb az előző évinél.

Liviu Andrica igazgató büszkén 
mesélte, hogy a nagyváradi akvapark 
egyike a legjövedelmezőbb ilyen jel-
legű létesítményeknek Európában. 
Elmondta, folyamatosan igyekeznek 
fejleszteni, minél jobb körülménye-
ket és szolgáltatásokat biztosítani. 
A népszerűsége töretlen, amit mi 
sem jelez jobban, minthogy már ke-
reskednek is a belépőkkel. „Akkora a 
kereslet, hogy kiderült: csempészek 
kereskedtek a jegyekkel, 100 lejért 
kínálva azokat” – mesélte az igazga-
tó. A létesítménybe egyébként 60 lej 
az egész napos belépő, a szaunák és 
a törökfürdő használatáért pótdíjat 
kell fi zetni. Kisebb érdeklődés esetén 
30 lejért 3 órára is adott a fürdőzési 
lehetőség, míg 35 lejért 17 órától 22 
óráig lubickolhatnak a vendégek.

Mint arról januári helyszíni ripor-
tunkban beszámoltunk, a váradi él-
ményfürdőt Máramarosszigettől Te-
mesvárig az ország minden részéből 
látogatják. Csak a téli ünnepek alatt, 
2019. december 25. és 2020. január 
5. között több mint 17 ezer vendég 
fordult meg itt, a jegyek zöme elővé-

telben elkelt, alig kellett megnyitni 
a kasszákat. Jelenleg a belépők felét 
online értékesítik. A váradi akvapark 
nemcsak a hivatalos szabadnapokon 
népszerű, hét közben is látogatják. 
Télen átlagban 600, nyáron 1500 
vendég szokott itt megfordulni na-
ponta, zömében romániaiak, a kül-
földi látogatók csupán a vendégek 
2-3 százalékát teszik ki.

A 2016-ban 20 millió eurós beru-
házással megnyitott Nymphaea ak-
vapark kétségtelenül az Ilie Bolojan 
polgármester vezette önkormányzat 
legjövedelmezőbb üzlete, egyben a 
legnagyobb ilyen jellegű beruházás 
a régióban. Három éve 88,3 millió 
lejből valósult meg, ebből 38,9 mil-
lió lejt a helyi önkormányzat bizto-
sított, a fennmaradó részt az Unió 
folyósította vissza nem térítendő 
támogatásként. Már első évben 4,8 
millió lejes (1,04 millió euró) profi tot 
termelt, amit 2018-ban szinte sike-
rült megduplázni, akkor 90 százalé-
kos volt a gazdasági növekedés. Az 
illetékesek szerint beváltotta a hozzá 
fűzött reményeket: turistákat vonz a 
Körös-parti városba, akik előszeretet-
tel látogatnak meg más idegenforgal-
mi létesítményeket, vendéglátóipari 
egységeket is.

JELENTŐS BEVÉTELT HOZOTT AZ ÖNKORMÁNYZATNAK A NÉPSZERŰ AKVAPARK

Pénzt fi al a váradi élményfürdő

Erdély valamennyi szegletéből érkeznek látogatók a térség egyetlen akvaparkjába
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 » BÍRÓ BLANKA

Nehezen halad a Székely Nemze-
ti Tanács (SZNT) által a nemzeti 

régiók védelmében indított európai 
polgári kezdeményezéshez az aláírá-
sok gyűjtése, de a mérkőzés nincs el-
veszve – fogalmazták meg csütörtökön 
Sepsiszentgyörgyön az SZNT vezetői. A 
belvárosi Erzsébet parkban, a gróf Mikó 
Imre szobor közelében Kulcsár-Terza Jó-
zsef MPP-s parlamenti képviselő kezde-
ményezésére állítottak fel aláírás-gyűj-
tő standot. A politikus elmondta, egy 
hétre váltott ki közterület foglalási 
engedélyt, azt meg fogják hosszabbí-
tani, naponta 12–15 óra között gyűjtik 
az aláírásokat. Hangsúlyozta, ebben 
az ügyben a székelységnek erőt, össze-
fogást kell felmutatnia, mindegy, hogy 

az RMDSZ-nél, az MPP-nél, az SZNT-nél 
vagy elektronikusan írnak alá. Ferencz 
Csaba az SZNT alelnöke a sajtótájékoz-
tatón üdvözölte, hogy korábbi ígéreteik-
nek megfelelően a partnerszervezetek 
most már tevőlegesen is az ügy mellé 
állnak, ez látszik, hiszen az utóbbi he-
tekben felgyorsult a folyamat.

„A nemzeti régiók védelmében indí-
tott polgári kezdeményezés az autonó-
mia előszobája. Az önrendelkezés kiví-
vásának sok eszköze van, ez az egyik. 
Nemcsak Székelyföld identitásának 
megőrzéséről van szó, hanem arról, 
hogy Európában megmozdulhatnak, 
összefoghatnak a nemzeti régiók, hogy 
megőrizzék sajátos jellegüket” – mond-
ta Ferencz Csaba. Rámutatott: elektro-
nikus formában valamivel több mint 
83 ezer aláírás gyűlt össze, az aláírás-

gyűjtő íveket viszont még nem össze-
sítették. Magyarországon két hónapja 
elindult egy sajtókampány, Erdélyben 
is arra törekednek, hogy tudatosítsák a 
kezdeményezés jelentőségét.

„Nem kell elbátortalanodni, amiért 
még csak az aláírások 8–10 százaléka 
gyűlt össze. Ezt a mérkőzést május 
7-én 24 órakor fújják le, hosszabbítás 
nem lesz, de az utolsó másodperc is 
fontos, még akkor is eldőlhet a győze-
lem” – emelte ki Ferencz Csaba. Sze-
rinte most, amikor az Európai Unió 
gyengélkedik, a polgári kezdemé-
nyezés intézményének felhasználása 
lökést adhat annak, hogy a Székely-
föld – melynek létezését Romániában 
még sokan tagadják – a többi nemzeti 
régióval együtt megjelenjen Európa 
térképén.

SZNT-aláírásgyűjtés: a meccs nincs elveszve




