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Még a Nymphaea akvaparknál is 
grandiózusabb Nagyvárad új 

élményfürdőjének a terve, amelyet 
az Őssi strand mellett kíván létrehoz-
ni az önkormányzat. A létesítmény 
látványtervét szerdán mutatták be, 
a projekt szorosan összefügg a város 
gyógyfürdővé nyilvánításával. Florin 
Birta alpolgármester a helyszínen tar-
tott sajtótájékoztatón elmondta, hogy 
a 20 millió euróra becsült beruházást 
uniós támogatással szeretnék megva-
lósítani, mégpedig a gyógyturizmusra 
szánt pénzalapokból. Az önkormány-
zat már szeptemberben benyújtaná 
az egészségügyi minisztériumhoz a 
gyógyfürdő-minősítés elnyeréséhez 
szükséges dokumentációt, és azt re-
mélik, hogy az országos jelentőségű 
turisztikai célponttá nyilvánítás után 
év végéig az újabb minősítést is sikerül 
megszerezni.

Erre az új akvapark megépítéséhez 
és az Őssi strand átalakításához is 
szükség lenne, a jelenleg zömében 
nyugdíjasok által látogatott strand 
ugyanis megtartaná szociális jellegét, 
ám mellé egy valóságos üdülőkomp-
lexum épülne. Az alpolgármester ál-

tal „termálkertnek” hívott létesítmény 
építését már jövő év második felében 
elkezdenék, kialakítása két esztendőt 
venne igénybe. A strand ez idő alatt is 
nyitva tartana.

A Daniel Tivadar építész által készí-
tett látványterv szerint a létesítmény-
nek két része lenne, 3,2 hektáron te-
rülne el a tulajdonképpeni akvapark, 
amelyet a felnőtt korosztály tagjainak 
szánnak, így nélkülözi a csúszdákat. 
Az alagsorból, földszintből és emelet-
ből álló épületben több jakuzzi is lesz, 
szaunák és gyógyászati rendelők, fi t-
neszterem és étterem is tartozik majd 
hozzá. A kinti részen több medence 
is lesz, sőt a Sebes-Körös partjával is 
összekapcsolják egy felüljáró segít-
ségével, ugyanis a folyóparton is ki-
alakítanak egy napozásra alkalmas 
részt. Igaz, ez magasabban lesz, mint 
a vízszint, biztonsági okokból a ven-
dégek nem fürödhetnek a folyóban, 
mondta a helyi sajtó beszámolói sze-
rint Tivadar.

Az építész szerint az új nagyvára-
di élményfürdő tervét az olasz Ischia 
sziget Poseidon nevű létesítményé-
ről mintázták, így a medencék körüli 
„termálkertbe” is mediterrán növény-
zet kerül. Az építész szerint ez télen 

is kint marad, ugyanis a termálvizes 
medencék gőzölgése biztosítja majd 
a szükséges meleget számukra. A kü-
lönböző medencékben 25 és 40 Celsi-
us-fok közötti, más-más hőmérsékletű 
termálvíz kerül. A létesítmény nyáron 
1700, télen 600 látogatót képes majd 
fogadni, és 147 parkolóhely is tartozik 
majd hozzá.

A nagyszabású tervnek az Őssi 
strand felújítása is része, ennek külön 
bejárata lesz, és megtartva szociális 
jellegét, továbbra is a nyugdíjas kor-
osztálynak szánják. Helyreállítását 
szintén uniós alapokból oldaná meg 
az önkormányzat, de ha nem sikerül 
megszerezni, a városkasszából fi nan-
szírozzák a felújítását.

Olasz sziget fürdőhelyéről mintázták Nagyvárad újabb akvaparkját
 »  3,2 hektá-

ron terülne el 
a tulajdonkép-
peni akvapark, 
amelyet a felnőtt 
korosztály tag-
jainak szánnak, 
így nélkülözi a 
csúszdákat. 

Leegyszerűsíti a munkaadó és a 
hatóságok életét az, hogy ettől a 
héttől kizárólag elektronikusan 
vezethető a napszámosok nyilván-
tartása, ám – elsősorban a mező-
gazdaságban – a járványhelyzet 
kihívások elé állítja azokat, akik 
idénymunkásokat alkalmaznak. 
A lapunk által megszólaltatott 
illetékesek szerint nem csökkent 
az igény a napszámosok foglal-
koztatása iránt, viszont a mező-
gazdaságban még nem tudják, 
miként oldják meg a más megyék-
ből alkalmazott idénymunkások 
elszállásolását, étkeztetését.
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E ttől a héttől kezdődően kizáró-
lag elektronikusan vezethető 
a napszámosok nyilvántartása, 

az újítás pedig Ördög Lajos, a Kovász-
na Megyei Munkaügyi Felügyelőség 
vezetője szerint egyszerűsíti az ügy-
intézést. Mint az illetékes a Krónika 
megkeresésére elmondta, a mun-
kaadók várták, hogy életbe lépjen a 
rendszer, nagyon sokan érdeklődtek. 
A vállalkozói szféra fel volt készülve 
az applikáció, a rendszer kezelésé-
re, hiszen ma már mindenkinek van 
okostelefonja, a kezelési útmutató 
egyszerű és érthető, ugyanakkor a 
koronavírus-járvány begyűrűzése óta 
még inkább elterjedt az online ügyin-
tézés – részletezte főfelügyelő.

 Mindenkinek egyszerűbb
Rámutatott, az applikációba beveze-
tik az adatokat, a napszámos nevét, 
személyi számát, majd feltöltik a 

rendszerbe. Eddig is ez volt az eljárás, 
csak a regisztráció papíron történt, 
majd a hónap elején a munkaügyi fel-
ügyelőségnél vezették be az adatokat 
a papírról a rendszerbe.

„Mindenkinek kényelmesebb az új 
megoldás. A gazdáknak azért, mert 
azonnal visszajelez, ha például téve-
sen vezetnek be egy személyi számot, 
de akkor is, ha a napszámos foglal-
koztatása során túllépték a megenge-
dett óraszámot. Ilyen módon elkerül-
hetik a bírságot. A felügyelőségnek 
pedig azért egyszerűbb, mert napra-
készen tudjuk követni a nyilvántartá-
sokat” – részletezte Ördög Lajos.

Kérdésünkre kitért ugyanakkor arra 
is, hogy a növekvő munkanélküliségi 
ráta ellenére nem csökkent az igény 
a napszámosok iránt, továbbra is a 
mezőgazdaságban, az erdőkiterme-
lésben és a vendéglátóiparban foglal-
koztatják a legtöbb idénymunkást.

Fejtörést okoz a szállás
és az étkeztetés
A járvány viszont alaposan megnehe-
zítette a napszámosokat alkalmazó 
vállalkozók helyzetét, főként a me-
zőgazdaságban tevékenykedők üt-
köznek nehézségekbe. A székelyföldi 
megyékben évek óta a betakarításra 
a moldvai megyékből szerződtettek 
napszámosokat, biztosítva a szállást, 
étkezést és a napi díjat. Idén is csak 
így tudják megoldani a betakarítást, 
helyben nem találnak elég munka-
erőt ezekre az időszakos feladatokra.

Rengeteg fejtörést okoz azonban 
a nagygazdáknak, hogy a járvány-
ügyi óvintézkedéseket betartva 
alkalmazzák a napszámosokat – 
mutatott rá lapunk érdeklődésére 
Könczei Csaba, a Kovászna Megyei 
Mezőgazdasági Igazgatóság vezető-
je. Mint részletezte, az agrárium egy 
részét gépesítették, az aratáshoz már 

VÁLTOZOTT A NYILVÁNTARTÁSBA VÉTEL, ÁM A JÁRVÁNY MIATT NEM KÖNNYŰ IDÉNYMUNKÁSOKAT FOGLALKOZTATNI

Egyszerű a napszámosszabály, de a helyzet nem

Nagy szükség van a napszámosokra. A krumpli betakarításához például nélkülözhetetlen a munkáskéz

A különböző medencékbe 25 és 40 Celsius-fok közötti, más-más hőmérsékletű termálvíz kerül
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nem kell napszámos, az állandó 
alkalmazottakkal megoldják, ám 
a krumpli, valamint a zöldségek 
betakarításához nélkülözhetetlen 
a munkáskéz, még a válogatógé-
pek mellé is ember kell. Augusztus 
közepén kezdik az újkrumpli ki-
szedését, arra már más megyékből 
csoportosan vesznek fel idénymun-
kásokat, majd a szezon mintegy 
két hónapig tart. Az elmúlt évek-
ben ezt úgy oldották meg, hogy 
az egy-két hónapig foglalkoztatott 
napszámosokat közös hálóban 
szállásolták el, harminc-negyven 
ember aludt egy teremben, az ét-
kezés, a tisztálkodás szintén közös 
helyiségekben zajlott. 

„Az új helyzet nagy kihívások 
elé állítja a gazdákat. A terményt 
ki kell szedni, napszámosokra 
szükség van, és a járványügyi óvin-
tézkedéseket be kell tartani. Keres-
sük a megoldásokat” – összegezte 
Könczei Csaba. Elmondása szerint 
amúgy munkavégzés közben nem 
lesznek gondok, erre odafi gyelnek. 
A napszámostörvény értelmében 
minden reggel munkavédelmi el-
igazítást kell tartani, ilyenkor fi -
gyelmeztetik az idénymunkásokat a 
távolságtartás betartására is, bizto-
sítanak védőmaszkot, fertőtlenítőt, 
ám az elszállásolásra, illetve az ét-
keztetésre megoldást kell találniuk. 
A gazdák egy része már elkezdte a 
nagy hálóterek leválasztását, hogy 
egy kisebb térbe kevesebb idény-
munkást tudjanak elszállásolni.

Könczei Csaba ugyanakkor a me-
zőgazdasági minisztérium felé is 
jelezte a problémát, kérte javasolja-
nak megoldásokat. A megyei terü-
leti közrendészeti hatóság ülésén is 
napirendre tűzik ezt a kérdést. 

 »  „Az új hely-
zet nagy kihí-
vások elé állítja 
a gazdákat. A 
terményt ki kell 
szedni, napszá-
mosokra szükség 
van, és a járvány-
ügyi óvintézke-
déseket be kell 
tartani. Keressük 
a megoldásokat” 
– összegzett 
Könczei Csaba. 




