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Strandot építenek Korondon
Jövőre már el is kell készülnie a beruházásnak

F Ü L Ö P - S Z É K E L Y  B O T O N D

Összesen 5,3 millió lejért 
pályázott sikeresen az Or-
szágos Vidékfejlesztési 

Programban (PNDL) a korondi 
önkormányzat a helyi szakközép-
iskolával együttműködve, hogy 
strandot építhessenek az Árcsó ne-
vű részen – fejtette ki lapunknak 
Katona Mihály a község polgár-
mestere. Mint mondta, a projekttel 
nem csak a helyieknek és a turis-
táknak szeretnének kikapcsoló-
dási lehetőséget biztosítani, de az 
iskolai oktatást is lényegesen fej-
lesztenék. A tanulók ugyanis nem 
csak tornaórákat tarthatnának a 

komplexumban, de lehetőségük 
lenne gyakorlatozni is az oda tar-
tozó kiszolgáló épületekben.

Komplex szabadidőközpont

A projekt részeként két fűthe-
tő medence fog megépülni: egy 
27x13x1,5 méteres a felnőtteknek, 
illetve egy gyerekek számára hasz-

nálható 15x9x0,8 méteres. Még 
nincs eldöntve, hogy ezeket egy-
szerű édesvízzel vagy gyógyhatá-
sú ásványvízzel töltik fel. A tervek 
tartalmazza még egy multifunkci-
onális sportpálya, egy játszótér, 
parkolók kialakítását is, valamint 
olyan épületek létrehozását, ahol 
irodahelyiségek, öltözők, konyha 
és szálláshelyek is lesznek, továb-

bá egy sportterem. A munkálatok 
már folyamatban vannak, a ki-
vitelező a földmunkákat végzi. A 
beruházást egyébként jövőre kel-
lene befejezni. Katona Mihály arra 
is kitért, hogy az önkormányzati 
tulajdonban lévő területen épülő 
szabadtéri strandot hosszú távon 
fedetté szeretnék alakítani, hogy 
bármikor használható legyen.

Nem kell máshová menni

Rossz évet zártak a helyiek turizmus 
szempontjából, s tartanak attól, hogy 
ez jövőre sem lesz másképp, de attól 
örülnek a stranddal kapcsolatos el-
képzelésnek. Az általunk meg-
kérdezettek szerint szükség 
van a beruházásra, hiszen a 
„vírus nem tarthat örökké,” 
előbb-utóbb minden visszaáll 
a normális kerékvágásba. A 
strand ugyanakkor hasznos 
lesz a helyi fi atalok, ugyan-
akkor az idősek számára is, 
hiszen így nem kell majd Székelyud-
varhelyre, Szovátára utazni, ha valaki 
ilyen jellegű kikapcsolódásra vágyik 
– értett egyet egy helybéli házaspár.

Korábban is volt fürdő

Katona Mihály érdekességként azt is 
elmondta lapunknak, hogy Árcsón ré-
gen is volt fürdő és kezelőbázis, ahol 
az ásványvizet kecsketejjel összeke-
verve a nőgyógyászati betegségek 
gyógyítására használták. Ezt a létesít-
ményt azonban egy éjszaka elkártyáz-
ta a tulajdonosa, és az lassan meg-
szűnt. A mostani komplexum ugyan 
nem a régi helyén épül meg, hiszen az 
a terület a rendszerváltozás után ismét 
magánkézbe került, de ahhoz nagyon 
közeli helyszínen dolgoznak.

Jövőre már elkészülhet az árcsói strand
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Újabb hosszabbítást remélnek 
Brüsszeltől, hogy teljesülhesse-

nek a Székely Nemzeti Tanács (SZNT) 
által a nemzeti régiók egyenlőségéért 
indított polgári kezdeményezés felté-
telei. A kezdeményezést az Unió hét 
tagországából legkevesebb egymillió 
polgárnak kell támogatnia aláírásával, 
a november 7-ei, vagyis szombat éjfélig 
meghosszabbított határidőig, ez a felté-
tel viszont csak részben teljesült: össze-
gyűlt ugyan az egymillió aláírás, ám a 
hét helyett csak öt tagállamban sikerült 
elérni a küszöbértéket. A hosszabbítás-
ban, vagyis az elmúlt hat hónap alatt 
összegyűlt még közel nyolcvanezer 
aláírás, Románia, Magyarország, Szlo-
vákia mellett Litvániában és Horvát-
országban is megvan az előírt számú 
kézjegy – összegzett megkeresésünkre 
Izsák Balázs, a Székely Nemzeti Tanács 
elnöke. Rámutatott, a polgári kezdemé-

nyezés élén álló polgári bizottság már 
október 9-én kérte az újabb három hó-
napos meghosszabbítást.

Izsákék reménykednek

Izsák Balázs felidézte, a bizottság által 
megalkotott, májusban előterjesztett 
ideiglenes rendeletet a nyár folyamán 
fogadta el az Európai Parlament és az 
Európai Tanács, ez azt tartalmazza, 
hogy ha a járványhelyzet súlyosbo-
dik, bekövetkezik a második hullám, 
lehetőség van a határidő kétszer újabb 
három-három hónapos meghosszabbí-
tására, azzal a kikötéssel, hogy a teljes 
aláírásgyűjtési időszak nem halad-
hatja meg a két évet. Ez az ideiglenes 
rendelet minden polgári kezdeménye-
zésre vonatkozik. „Bízom benne, hogy 
belátják, a kérésünk megalapozott. 
Hétköznapi ésszel mérlegelve is egyér-
telmű, hogy most a járvány súlyosabb, 
mint a tavasszal, amikor a polgári bi-
zottság a rendeletet előterjesztette. Az 
Unióban ugyanakkor van egy bonyo-

lult pontrendszer, ami alapján dönteni 
fognak” – részletezte az SZNT elnöke.

Erősödik a nemzeti régiók 
európai mozgalma

Egyúttal vázolta is a következő 
hónapok feladatait. Mint mondta, 
tovább kell erősíteni a Litvániából 
begyűjtött aláírásokat, mert ott a 

számuk mindössze egy százalékkal 
lépi túl a küszöböt. Minden állam 
illetékes hatósága hitelesíti az alá-
írásokat, előfordul, hogy néhány 
szignót érvénytelenítenek, ezért 
jelenleg Litvánia még „billeg”. Hor-
vátországban már sokkal jobb a 
helyzet, ott 8250 aláírásra van szük-
ség, és ezek száma jóval meghaladta 
a tízezret. Izsák Balázs rámutatott 
a következő három hónapban még 
Szlovéniában, Spanyolországban, 
Svédországban, Belgiumban, Lettor-
szágban, Észtországban érhetik el a 
küszöböt. Ezekben az országokban 
az utóbbi időben volt visszhangja a 

polgári kezdeményezésnek, gyűl-
nek az aláírások, Észtország például 
épp csak a vonal alatt van.

Az aláírásgyűjtésnek számokban 
nem mérhető hozadéka, hogy új szö-
vetségesek csatlakoztak a kezdemé-
nyezéshez. „Az európai regionális 
mozgalom nem számokból, hanem 
emberekből, szervezetekből 
tevődik össze. Mi két célt kö-
vetünk: az uniós jogszabály 
megalkotását, és a nemze-
ti régiók európai mozgal-
mának megerősítését, ami 
kapcsolatokat és együttgon-
dolkodást jelent” – fogal-
mazta meg az SZNT elnöke. 
Fontosnak tartja, hogy Carles Puigde-
mont volt katalán elnök csatlakozott 
a kezdeményezéshez, a katalán nem-
zetgyűlés és a szárd nemzetgyűlés is 
támogatja azt. Olaszországban példá-
ul nagyon magas a küszöb, de a szárd 
szervezetekkel való együttműködés 
előrelépés a mozgalom szempontjá-
ból, értékelt Izsák Balázs.

Nemzeti régiók: csak öt országban sikerült összegyűjteni az aláírásokat
• Hat hónap alatt sikerült behozni újabb közel nyolcvanezer aláírást a Székely Nemzeti 
Tanács (SZNT) által a nemzeti régiók egyenlőségéért indított polgári kezdeményezéshez, 
és további két tagállamban teljesült a területi feltétel. Ez viszont még mindig nem elég, a 
kezdeményezők a járványügyi helyzet miatt újabb hosszabbításban reménykednek.

• Elsősorban az is-
kolások számra épül 
egy két medencével 
ellátott strand Koron-
don az árcsói részen, 
amely a turisták és a 
helyiek kiszolgálásá-
ra is alkalmas lesz. A 
helyiek már rég tudnak 
az elképzelésről és 
szükségesnek látják a 
megvalósítását.

A kezdeményezők a budapesti Hősök terén 
is buzdítottak az aláírásra
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