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Irigykedve tekinthetnek majd Szé-
kelyföld első, nyugati mércét is 
megütő, de még kivitelezés alatt 
álló élményfürdőjére az ország kü-
lönböző részeiről érkező turisták. 
Tusnádfürdő a tervek szerint év vé-
gén megnyíló fürdőkomplexumától 
reméli, hogy turizmusa újra virágoz-
ni fog, bár a fürdő működését bizto-
sító termálvizet még keresik.

Mihály László
mihaly.laszlo@hargitanepe.ro

Izgalommal várja Tusnádfürdő, 
mikor tör fel a mélyből a jövő-
jét bebiztosító termálvíz, főleg 

hogy a fúrásokat végző szakemberek 
mindennap mintegy 50 méterrel ke-
rülnek közelebb a Csukás-tó partján 
kialakított fürdőkomplexumot maj-
dan ellátó rétegvízhez. Közben ha 

nem is az utolsó, de az azt megelőző 
simításokat végzik a munkások az 
egykori kultúrházból modern für-
dőkomplexummá átalakított épü-
letben: a harmonikus színmintáza-
tú, elegáns csempék már a helyükre 
kerültek, közelebbről a bútorzatot 
és a további berendezést helyezik 
el, Albert Tibor polgármester pe-
dig abban reménykedik, hogy ősszel 
már vendégeket tud fogadni a nyu-
gati színvonalat megütő létesítmény. 
„Az eddig biztos, hogy Székelyföl-
dön nincs még egy ilyen, de építő cé-
geket keresve azt tapasztaltam, hogy 
az országban nem létezik egyetlen 
olyan vállalat sem, amely hasonlót 
kivitelezett volna” – érzékelteti a 
minőségbeli különbséget az elöljáró, 
miközben büszkén végigkalauzol az 
épüleben. „Minden egyes négyzet-
métert kihasználtunk, beleértve a 
tornyokat vagy a legkisebb helyisé-
geket is” – mutatja, hol lesz majd az 
elektronikus beléptető kapu, a pénz-
tár, az öltözőfülkék, a ruhatár, hová 
kerülnek a büfék, melyek lesznek az 

irodák, hol működnek a kazánok, 
melyik teremben lesz a központi ve-
zérlőegység, hol lehet pihenni – és 
nem utolsósorban fürödni.

„Abban reménykedünk, hogy 
ha ez megnyílik, Tusnádfürdő 
turistáinak száma a jelenlegihez 
képest két és félszeresével nő” – 
mondja bizakodóan Albert Tibor. 
Az évente 4-500 ezer turistát be-
fogadó város gyakorlatilag erre a 
létesítményre tett fel mindent, az 
élményfürdő gazdasági és turiszti-
kai potenciáljának méretét pedig 
mi sem bizonyítja jobban, mint 
hogy az utóbbi két évben három 
helyi szálloda is komoly felújítási 
munkálatokba kezdett, a telkek 
árai megugrottak, és hetente két-
három vállalkozó is érdeklődik el-
adó panzió iránt.

A teljes egészében a Regionális 
Fejlesztési és Turisztikai Miniszté-
rium által finanszírozott négymil-
lió eurós beruházás sikere azonban 
egyelőre enyhe hibahatárral bír 
mindaddig, amíg a közel 1000 mé-
teres mélységben nem sikerül meg-
találni az előtanulmány szerint is 67 
Celsius-fokos és másodpercenként 
5 literes hozamú termálvizet. A fú-
rások jelenleg 250 méternél tarta-
nak, és mint a polgármester fogal-
mazott, „a nehezén túl vagyunk: az 
első 30–50 méter ugyanis kemény 
sziklás réteg volt”.

Az eg yszerre 350 fürdőven-
dég befogadására képes létesít-
mény öt medencét foglal magá-
ban: egy gyerek- és egy úszóme-
dencét, egy jacuzzit, egy 32 fokos 
termálvizes medencét, illetve egy 
külső-belső termálvizes medencét. 
Lesz továbbá masszázsszalon, több-
féle szauna – köztük török fürdő, 
infraszauna –, szabadtéri napozó és 
büfék. A személyzet a tervek szerint 
helyi munkaerő lesz, őket a fürdő 
beüzemelése előtt többhetes képzés-
re viszik Magyarországra.

A polgármester ugyanakkor azt 
állítja, bár engedélyük egyelőre csak 
a feltárásra van, a kitermelési enge-
dély megszerzése csupán néhány hó-
napot ölel fel, így a fürdő a kötelező 
egy hónapos próbaüzem után máris 
megnyílhat. Azt viszont elismerte, 
hogy a gyógyvízzé történő minő-
sítés megszerzése egy évbe telik, de 
– mint fogalmazott – a termálvizet 
saját felelősségre bárki használhatja.

Albert Tibor semmit nem bíz a 
véletlenre, így a nyitást sem sürgeti. 
„Ha kell, kitoljuk egészen a határidő 
végéig, de csak akkor nyitjuk meg, 
amikor tökéletes lesz” – mondja. 
Addig amúgy is hátravan még annak 
a működtető cégnek a bejegyzése, 
amelyet az önkormányzat hoz létre, 
és amelynek – mint Albert fogalmaz 
– már a második napon bevétele kell 
származzon.

ELŐFIZETÉSÉRT HÍVJA 
TERJESZTŐINKET: 

Csíkszeredában
Nistor Attila: 0747–140901 

(központ)
Imre István: 0745–107618 

(központ)
Rácz Dezső: 0740–619711 
(Kalász és Tudor negyed)

Elekes Csaba: 0745–544590 
(Csíksomlyó és környéke)

Banceanu Tibor: 0743–978705  
(Zsögöd és környéke)

Székelyudvarhelyen
Krafft István: 0742–419786
Jakab Zoltán: 0743–643995
Győrfi András: 0744–391537
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Élményfürdőváros

Albert Tibor, Tusnádfürdő polgármestere és a majdnem kész élményfürdő. Nyugati mérce fotók: mihály lászló

Mélyfúrás a Csukás-tó partján. Ezer méter körül keresik a termálvizet


