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Egy kis Arad megyei település, 
Gyorok határában található az 
ország „nyugati tengerének” 
nevezett tó, amely turisták ezreit 
vonzza minden évben. Bár hiva-
talosan nem lehetne strandként 
működtetni, a pálmafás, homo-
kos parton elegáns vendéglők, 
háromszáz férőhelyes rendez-
vénysátor, fesztiválok várják a 
látogatókat.

 » TÓTH GÖDRI IRINGÓ

E gyre nagyobb hírnévre tett szert 
az elmúlt években az Arad me-
gyei Gyorok, amelynek 1600 

lakosából mintegy 500 magyar nem-
zetiségű. Az Aradtól mintegy 22 kilo-
méterre fekvő községközpont mág-
nesként vonzza a turistákat a nyári 
hónapokban, mivel a településtől 
nyugatra fekvő, egykori homokbá-
nya helyén létrejött tavat idegenfor-
galmi célokra alakították ki, ennek 
köszönhetően pedig Románia „nyu-
gati tengerpartjaként”, „nyugati ten-
gereként” emlegetik. Az elmúlt évek-
ben fokozatosan kiépített, fejlesztett 
strand előélete kapcsán Lőrincz 
István helyi tanácsos lapunknak 
felidézte, hogy őseik láttak neki a tó 
medréből kibányászni az elsősorban 
az építőiparban, leginkább betono-
záshoz használt sódert.

Kezdetben csak egy kis gödör tá-
tongott a mai tó helyén, ami idővel 
több hektárrá nőtte ki magát. A kiter-
melés során speciális berendezéssel 
szemcseméret alapján szétválogat-
ták a kitermelt kavicsokat. Gyorok-
ról főleg a környező településekre 
és Temesvárra szállították a sódert. 
„Az évek folyamán folyamatosan 
nőtt és nőtt, amíg el nem érte a mai 

méretét. Ám a kilencvenes években 
– mint sok más ipari létesítmény 
esetében –, elkezdett hanyatlani a 
bánya, mindent eladtak, elhordtak 
az ócskavasba” – emlékezett vissza 
az önkormányzati képviselő. Kez-
detben magánszemélyek kezdtek 
kialakítani kisebb partszakaszt ott, 
ahol fi nomabb a homok, ahol a kiter-
melés során visszafolyt a szitáktól a 
víz a legfi nomabb homokkal együtt. 
Jelenleg is ott van kialakítva a legna-
gyobb kiterjedésű napozórész, ide 
utólag még hordtak homokot, pél-
dául Lőrincz István alpolgármesteri 
mandátuma idején is. „Nagyon sok, 
a sóderkitermelés közben egy rakás-
ba hordott földet kellett megmoz-
gatni ahhoz, hogy kialakuljon mai 
állapotában a strand. Sok tíz, száz 
vagon föld gyűlt össze, amit mind el 
kellett szállítani” – magyarázta la-

punknak Lőrincz István. A tanácsos 
elmondta, a létesítményt működtető 
vállalkozók már a kezdetekkor, 20–
25 évvel ezelőtt lehetőséget láttak a 
környéken, már akkor kibéreltek a 
polgármesteri hivataltól 90 négyzet-
méteres területeket a parttól kissé 
beljebb. Eleinte faházikókat építet-
tek, de mára már modern létesítmé-
nyek, vendéglők üzemelnek a par-
ton. A gyoroki polgármesteri hivatal 
is épített házikókat, melyeket ma-
napság hónapokkal előre le kell fog-
lalni, akkora irántuk az érdeklődés. 
Sőt az önkormányzat pálmafákat 
is telepített a partra, idén pedig 3,4 
millió lejt kapott a megyei tanácstól 
a létesítmény fejlesztésére, amely 
tavaly elnyerte a helyi érdekeltségű 
üdülőtelep státust.

A tanácsos elmondása szerint száz 
kilométeres körzetből állandóan ér-

A GYOROKIAK RENDKÍVÜL BÜSZKÉK A BÁNYATÓBÓL KIALAKÍTOTT, BULIKNAK, FESZTIVÁLOKNAK OTTHONT ADÓ STRANDRA

Egyre népszerűbb az ország „nyugati tengere”

Homok, pálmafák, szórakozás. Főleg erdélyiek látogatják a gyoroki tónál kialakított strandot
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keznek a látogatók, de akár távo-
labbról is, Déváról, Nagyváradról 
és Temesvárról is sokan járnak a 
gyoroki tóhoz. Egyébként a stran-
dolóktól nem szednek belépőt, 
csak a helyszínre érkező személy-
gépkocsik után kell fi zetni, amely 
alól a helyi lakosok mentesülnek. 
A belépőkből befolyt összeget a 
köztisztaságra, a part rendezésére 
fordítják. Lőrincz István azt is el-
mondta, hogy a tó vizét rendszere-
sen bevizsgáltatják. Kérdésünkre, 
miszerint miként „működik, mű-
ködhet” a gyoroki strand, miután 
hivatalosan az ország nyugati fe-
lében egyetlen tó sem rendelke-
zik engedéllyel, amely alapján 
strandként használhatnák, az ön-
kormányzati képviselő nem kívánt 
válaszolni, azt felelte, e téren a te-
lepülés polgármestere az illetékes. 
Megróbáltuk feltenni a kérdésein-
ket Corneliu Popi-Morodan polgár-
mesternek is az ügyben, ám nem 
sikerült kapcsolatba lépnünk vele.

Lőrincz Istvántól megtudtuk, 
hogy a gyorokiak nagyon szeretik 
a „tengerpartjukat”, büszkék rá. 
„Azért dolgoztunk, hogy a gyer-
mekeinknek, unokáinknak legyen 
ahova kimenni. Nagyon sok mun-
ka volt ott. Én alpolgármester is 
voltam 2008 és 2012 között, nagy 
hangsúlyt fektettünk a turizmus-
ra. Azért csináltuk, hogy a gyer-
mekeinknek, unokáinknak legyen 
ahova kimenni, ne kelljen a tenger-
partra, Aradra, Félixre menjenek” 
– jelentette ki a gyoroki tanácsos. 
Hozzátette, szerencsére alpolgár-
mestersége idején, illetve az elmúlt 
években is volt anyagi kerete az 
Arad megyei településnek, hogy 
fejlesszék a strandot. Meglátása 
szerint valamennyi generáció örül 
a létesítménynek, gyerekek és fel-
nőttek között egyaránt sikeres.

 » A helyi önkor-
mányzat pálma-
fákat is telepített 
a partra, idén 
pedig 3,4 millió 
lejt kapott a 
megyei tanácstól 
a létesítmény fej-
lesztésére, amely 
tavaly elnyerte 
a helyi érdekelt-
ségű üdülőtelep 
státust.

 » HÍRÖSSZEFOGLALÓ

A Hargita Megyei Katasztrófavé-
delmi Felügyelőség az év elejétől 

összesen 343 esetben fi gyelmeztette 
a lakosságot a RO-ALERT rendszeren 
keresztül medvék jelenlétére lakott 
területen, a csendőrök pedig 379 
esetben kergettek el medvét telepü-

lésekről. A megyei rendőr-főkapi-
tányság sajtóirodája tegnap közölte: 
a nagyvad jelenlétére fi gyelmeztető 
első üzenetet februárban küldték el 
az érintett lakosságnak, az üzene-
tek száma azóta növekedett. Szep-
temberben már 28 üzenetet kapott a 
lakosság, az utóbbi 24 órában pedig 
kettőt: az egyik Gyergyószentmikló-

son, a másik Csíkszentdomokoson 
fi gyelmeztetett medvék jelenlétére. 
A rendőrségi statisztikák szerint 
egyébként Hargita megyében szinte 
mindennap kergettek el medvéket 
településekről, a legtöbb esetben, 
163-szor, Tusnádfürdőn. Az utób-
bi napokban Borszékre is többször 
riasztották a csendőröket medvék 

jelenléte miatt. A település önkor-
mányzata azt ajánlja a lakosságnak 
és a turistáknak, hogy óvatosan 
közlekedjenek esténként az utcán, 
és kerüljék a városszéli övezeteket. 
Az elmúlt napokban két juhászt ért 
medvetámadás Hargita megyében, a 
csíkszeredai és a gyergyószentmik-
lósi kórházban ápolják őket.

Medvehajtókká váltak a rendvédelmisek Hargita megyében
 » A megyében 

szinte minden-
nap kergettek 
el medvéket 
településekről, a 
legtöbb esetben, 
163-szor, Tus-
nádfürdőn. 




