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• Első lépésként 
stratégiára, utána 
viszont nem kevés 
pénzre van szükség 
a csíkszeredai fürdők 
korszerűsítéséhez, 
amelyek közül csak 
egy használható. A 
polgármester szerint 
a fejlesztésekre lenne 
lehetőség, viszont a 
szükséges forrásokat 
meg kell találni, akár 
magánbefektetők be-
vonásával is.
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Csíkszereda egyik hátránya, 
hogy nyáridőben a zsögöd-
fürdői strand két medencéje 

kivételével, ahol a 19 Celsius fokos 
hőmérsékletű borvíz nem minden-
ki kedvence, nincs más strand, több 
évszakos élményfürdőről nem is be-
szélve. Így aki melegebb vízben akar 
fürdőzni, Szentegyházára, Tusnád-
fürdőre, Székelyudvarhelyre, esetleg 
Sepsiszentgyörgyre látogathat el. És 
ha a zsögödfürdői strand kis változá-
sokkal együtt úgy néz ki, mint ezelőtt 

ötven évvel, a Szeredai-fürdőről, illet-
ve a Jégpálya negyedi strandról még 
ez sem mondható el, az elmúlt évtize-
dekben lassan megrongálódtak, évek 
óta használatlanok.

Vannak lehetőségek

A városvezetés számára nem kérdés 
a fürdők fejlesztésének szükségsze-
rűsége, ezért idén januárban Korodi 
Attila polgármester a Magyar Turisz-
tikai Ügynökséggel egyeztetett ar-
ról, hogy szakemberek bevonásával 

ajánljanak egy erre vonatkozó straté-
giát. „Fontos, hogy utána, legyen az 
közberuházás, magántőke-bevonás, 
vagy pályázati forrás, stratégia men-
tén lehet megtervezve a fejlesztés. 
Azért kell egy jó stratégia, mert ha 
bármilyen beruházás lesz, annak 
hosszú távon eredményt kell hoznia” 
– érvelt a városvezető. Korodi úgy 
látja, a fürdők fontosak a város szá-
mára, vagy azért, mert a városlakók 
jól érzik magukat a Jégpálya negyedi 
strandon, vagy mert Zsögödfürdőn 
esetleg lesz egy wellnessközpont, 

illetve a Szeredai-fürdőn valami 
történik. Zsögödfürdő esetében pél-
dául a mostani strand területétől a 
lebontásra váró, borvízforrás melletti 
épületig köztulajdonban levő terület, 
amelyen az Olt holtága és egy tönkre-
ment kemping is található. Ez Korodi 
szerint értékes, fejleszthető övezet, 
amely wellness-funkciókat is be tud-
na fogadni, szállodával együtt. A Sze-
redai-fürdő környéke pedig európai 
uniós támogatással lesz rendezve, 
ez viszont egy működő fürdő nélkül 

nem jelent igazi vonzerőt. Ezek a le-
hetséges beruházások Zsögödfürdő 
esetében 10-20 millió eurót jelentené-
nek, a Szeredai-fürdőnél ennél 
kevesebbet, a Jégpálya ne-
gyedi strandot pedig a helyi 
önkormányzat is működőké-
pessé tudná tenni – vetítette 
előre a polgármester. Azt is 
elmondta, mivel a Központi 
Fejlesztési Régióban turisztikai fej-
lesztésekre nincs pályázati kiírás, a 
beruházásokhoz szükséges összege-
ket máshol kell keresni.

Fejlesztésre szorulnak a fürdők
Csíkszereda stratégiát készít, de sok pénz kell a változáshoz

A Jégpálya negyedi strand 
újraindítását a város is meg 
tudja oldani 
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Előre az Úz völgyében
Április 15-én, csütörtökön 18 
órától az Előre az Úz völgyében 
című könyvet mutatják be a szé-
kelyudvarhelyi városháza Szent 
István termében. A bemutatón 
Nagy Zoltán történész beszélget 
Kocsis Károly szerkesztővel 
és Tamás Sándor társszerző-
vel, Kovászna Megye Tanácsa 
elnökével, aki vetített-képes 
előadást is tart. A rendezvényen 
fellép a székelyudvarhelyi Szé-
kely Dalegylet. Bemutató után a 
könyvet meg lehet vásárolni és 
dedikáltatni. A részvételhez elő-
zetes helyfoglalás szükséges 9 
és 15 óra között a 0744-766695-
ös telefonszámon.

Festői Felvidék
A székelykeresztúri Molnár 
István Múzeumban nyílik meg 
a Festői Felvidék Ladislav 
Struhár felvételein című fotó-
kiállítás csütörtökön 17 órakor. 
A kiállítás szervezője a Hargita 
Megyei Hagyományőrzési For-
rásközpont, partnere a Molnár 
István Múzeum.
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„Kár lenne ezért a szép parkért, ha 
tönkremenne” – fogalmazott egy 
olvasónk, aki a tavaly átadott gyer-
gyószentmiklósi szabadidőparkban 
általa tapasztalt problémákkal kere-
sett meg. A helyszínre látogatva mi 
is láthattuk: a park egyre szebb, de a 

gazdátlanság is látszik rajta.
Olvasónk napsütötte 

délutánonként szokott ki-
látogatni a parkba, van 
úgy, hogy unokájával vagy 
szomszédasszonyával, és 
szereti azt a csendességet, 

amit ott tapasztal. Olyan 
helyzettel is találkozott viszont, 
amikor agresszív viselkedésű sze-
mélyek zavarták meg a nyugalmat, 
és nem volt, aki rendre utasítsa őket. 
Hozzátte: úgy tudja, hogy már rend-
őrségi közbelépésre is szükség volt 
itt. Nincs gazdája a parknak, senki 

nem vigyáz a rendre, és emiatt már 
rongálások is történtek – panaszol-
ja. A panasz nyomán az elmúlt na-
pokban többször is szétnéztünk a 
parkban, és a látottak részben jó ér-
zésekkel töltöttek el, másrészt azon-
ban láttunk aggodalomra okot adó 
dolgokat is. A park valóban gyönyö-
rű lesz hamarosan, amint virágba 
borulnak az oda telepített díszfák, 
és kizöldül a pázsit, de hogy ez so-
káig így is maradjon, ahhoz nagyobb 
odafi gyelésre lenne szükség. Egyelő-
re még csak apróbb, könnyen kijavít-
ható problémákkal szembesültünk, 
a fi lagória padlója egy helyen besza-
kadt, a szemét is látható itt-ott.

Több odafigyelést igényelne

Ezeket az apró problémákat látha-
tóan nincs aki megoldja. A tavaly 
szeptemberben megnyílt park fel-
ügyeletével egy, a szomszédban 
lakó személyt bízott meg az előző 
polgármester, de erre az új városve-

zetés már nem tartott igényt. Amint 
a városházán érdeklődve megtud-
tuk, a park felügyeletét, rendezését 
a mellékgazdaság végzi, a kaput 
is a mellékgazdaság munkatársai 
nyitják és zárják. Hozzáteszik, a 
felügyeletben a helyi rendőrség is 
szerepet játszik, hiszen a térfigyelő 

kamerákat ők követik. Ez így rend-
ben is volna, de a park használa-
ta során óhatatlanul megjelenő 
problémák megoldására is jó lenne 
odafigyelni. A filagória beszakadt 
padlójára már két hete felhívták 
a figyelmet, de azóta sem történt 
előrelépés, csak tovább romlott a 
helyzet, ahogy a hulladékot sem 
takarította el senki. 

Javításra várnak a problémák az új szabadidőparkban
• Múlt év szeptemberében nyílt meg a gyergyószentmiklósi szabadidőpark. A léte-
sítmény azonnal elnyerte a helyiek tetszését, gyerekeknek, fiataloknak és időseb-
beknek is kikapcsolódást nyújt. Megjelentek azonban az első problémák is.

Beszakadt a filagória padlója. 
Megoldásra vár a probléma
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