Terror után a Francia Riviérán
A családom még májusban eldöntötte, hogy idén a Francia Riviérán töltjük a közös
nyaralásunkat. Akkor még nem gondoltuk, hogy beárnyékolja a pihenésünket a július 14.-i
terrortámadás. Nagyon gyászos hangulatban teltek a merénylet utáni napok, de fel sem merült,
hogy visszamondjuk a lefoglalt nizzai szállást. Abból indultunk ki, hogy nem élhetünk
rettegésben, az élet nem áll le, a nap másnap is fel kell. Nem szabad félnünk, mert az a
terroristáknak kedvez, egyébként is a terror a világ bármely pontján lecsaphat. Így aztán egy
héttel a szomorú nap után repülőre ültünk és Nizzában landoltunk. A megérkezés után
kíváncsian néztünk szét a városban és a tengerparti sétányon, ahol nem sokkal előtte még
tekebábukként dőltek el az emberek, akik a 2,5 tonnás teherautó útjába kerültek.
Elképzeltem, hogy a lábunk előtt nem régen még hullák hevertek a földön. A sétány már fel
volt takarítva a forgalom a megszokott napi ütemben haladt akadálytalanul.

Ami még mementóként látható volt a sétány tengerparti oldalán, több helyen virágcsokrok
és különböző gyermekjátékok, nemzeti zászlók, francia és angol nyelvű kiírások jelezték,
hogy itt nemrégen tragédia történt. Még két héttel később is lehetett látni friss virágokat a
kialakított emlékhelyeken, ahol leróhatták tiszteletüket a nizzai vérengzésben elhunyt 84
áldozat emléke előtt. De az élet megy tovább. Az emberek visszatértek, a strandok megteltek
a nyaralókon nem látszott félelem. A népszerű üdülővárosban nem annyira a kétségbeesés,
mint inkább a harag töltötte be a hangulatot. A harag és szomorúság, hogy ilyen
előfordulhatott, hogy ártatlan ünneplő emberek, felnőttek és gyermekek estek áldozatul egy
fanatikus elmebeteg embernek. Ésszel nem lehet felfogni egy olyan ember tettét, aki
szórakozó tömegbe hajt bele teherautóval, hogy minél több embert rántson magával a halálba.
A kivédéséhez nincs sok eszköz, hogy ez a gyáva tett ne ismétlődjön meg a jövőben.
A családom szerencsés volt, mert gondtalanul nyaralhattunk és élvezhettük a francia
tengerpart azúrkéken tündöklő hullámait. A parton zöldellő pálmafáit, vagy a különböző színű
virágú leandereket. Mintegy 120km hosszú partszakasz kellemes mediterrán klímájával,
pezsgő városaival (Nizza, Cannes, Grasse, Antibes, Monaco, Monte Carlo), tágas strandjaival
csábítja a turistákat. Miközben a háttérben büszkén magasodnak az Alpok festői vonalai.
Részünkről jó döntés volt az út vállalása, mert egy életre szóló élményben részesültünk.
Végül elmondhatjuk, hogy minden borzalmas események ellenére mennyire
szerencsések vagyunk Magyarországon, hogy biztonságban élhetünk Nizza és a hasonló terror
események vérző sebei ellenére.
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