
A nyári kánikula elől menekülők-
nek nyújt kellemes felüdülést a 
gyergyószárhegyi ferences ko-
lostor közvetlen szomszédságá-
ban működő sóbarlang. Emellett 
a nemrég létrehozott létesítmény 
különféle légúti és bőrbetegsé-
gekre is javulást, esetenként 
akár gyógyulást hozhat. A hegy-
oldalba beásott létesítmény a Fe-
renc-rend tulajdona, működtetői 
pedig a gyergyószárhegyi Kozma 
vállalkozó házaspár.
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„Egy sólámpából indult 
az ötlet” – magyarázza 
az előzményeket Koz-

ma Attila, hogyan ajánlotta egy al-

kalommal megvételre a gyógynö-
vényes üzletükbe betérő György 
Balázs gyergyószárhegyi plébános-
nak a polcon lévő sólámpát, amit 
a plébános visszautasított azzal az 
érvvel, hogy inkább sóbarlangot 
kellene létesíteni. György Balázs 
azt is „megsúgta” a minden újra 
kapható fiatal vállalkozó házas-
párnak, hogy a ferences kolostor 
mellett lenne egy erre alkalmas he-
lyiség, csupán Ferencz Ervin atyát 
„kell meggyőzni” a létesítmény 
hasznosságáról.

„Sokat nem kellett győzködni-
ük, mert azonnal »ráharaptam« 
a szenzációs lehetőségre” – vicce-
lődik Ervin atya, kifejtve, hogy a 
hegyoldalba vájt üreget vélhetőleg 
még a művésztábor létesítésekor 

hozták létre a szervezők, és raktár-
ként szolgált. Mint mondja, a kül-
világtól egy vasajtóval elválasztott 
helyiség tele volt mindenféle ha-
szontalan kacattal, és kifejezetten 
örült annak, hogy a Kozma házas-
párnak célja van vele, a közösség 
számára hasznos létesítményt sze-
retnének ott létrehozni. 

„A helyiség kitakarítása volt 
a kisebb gondunk, ugyanis olyan 
speciális szigeteléssel kellett bur-
kolnunk a falakat, amely nem en-
gedi át a beszivárgó vizet, ugyan-
akkor a só sem kezdi ki” – fejtegeti 
Kozma Attila, hozzáfűzve, hogy 
a parajdi sóbánya vezetőségében 
szintén támogató partnerre talált. 
Ugyanis onnan hoztak tíztonnányi 
sótéglát, amivel a falakat bélelték, 
és öttonnányi porrá őrölt kősót, 
amiből többek közt a gyerekek szó-
rakoztatására homokozó készült. A 
35 négyzetméter alapfelületű he-
lyiségben egyszerre 35 személy fér 
el a falak mentén elhelyezett pado-
kon, de szükség esetén pótszékeken 
még többen is elférnek. Ráadásul a 
gyerekeket homokozó és rengeteg 
játék várja itt.

A vállalkozó házaspár első-
sorban a különféle légúti és bőr-
betegségek kezelésére ajánlja a 
sóbarlangot, de jótékony hatása 
az idegrendszeri problémák keze-
lésére is alkalmas, természetesen 
előzetesen konzultálva a házior-
vossal. „Jól lehet itt meditálni, ki-
tisztulnak az ember gondolatai is 
ezen a helyen” – érvel Kozma Éva, 
hozzátéve, a szép, régi Mária-szob-
rot Ervin atya ajándékozta a léte-
sítménynek, hogy a „rózsafüzért is 
lehessen mondani” a helyiségben. 
Kozma Éva szerint legalább tízna-
pos, alkalmanként egyórás kúrát 
érdemes venni, de ha ezt kétha-
vonta ismétlik, hosszú távon jelen-
tős immunrendszer-erősítő hatás 
tapasztalható.

Az egyszeri egyórás alkalom 
felnőtteknek 5 lejbe, gyerekeknek 
4 lejbe kerül, a tíznapos kúráért a 
felnőtteknek 40 lejt, a gyerekeknek 
30 lejt kell fizetniük. Csoportos 
jelentkezés esetén további kedvez-
ményben részesülnek az érdeklő-
dők, az igénylést előzetesen jelezni 
kell a létesítmény működtetőinél.

A falat kibontva hatoltak be 
a tolvajok a Transmetal Kft. 
gyergyó szentmiklósi előkészítő 
műhelyébe, és egytonnányi ol-
vasztásra előkészített tört önt-
vényt vittek el. Az egykori öntö-
de területén lévő céghez a hét 
végén törtek be, Elekes Józsa 
Márton tulajdonos ismeretlen 
tettesek ellen tett feljelentést a 
helyi rendőrségen.

J. A.

Nem az első alkalom, hogy 
betörnek a g yerg yó-
szent miklósi Transmetal 

Kft. előkészítő műhelyébe – mint 
Elekes Józsa Márton, a tört önt-
vényt feldolgozó és értékesítő cég 
vezetője lapunknak elmondta, fél 
évvel ezelőtt az egyik gazdátlanul 
maradt műhelyen keresztül hatol-
tak be az ismeretlen elkövetők, 
és jelentős mennyiségű tört vasat 
emeltek el az éj leple alatt. Most 
azonban – mint magyarázta Ele-
kes – kívülről, vélhetőleg az utca 
felől, a „senki földjén”, vagyis az 
egykori öntödei udvaron át köze-
lítették meg az épületet, amelynek 
a falát kibontották, és a lyukon 
keresztül jutottak be a helyiségbe, 
ahonnan elemelték a tört vasat. 
A cégvezető úgy véli, roma szár-
mazású ócskavasgyűjtők lehettek 
a tettesek, ugyanis a rendőrség a 
terepszemle során szekérnyomo-
kat talált az épület közelében. 
Mellesleg mindez annak ellenére 

történt, hogy az épület mozgás-
érzékelővel van felszerelve, ami 
riasztotta is a biztonsági cég szak-
embereit a behatolás időpontjá-
ban. „A betörést minden bizony-
nyal szombaton és vasárnap éj-
szaka követték el” – magyarázta a 
cégvezető, kifejtve, hogy mindkét 
éjszaka riasztás történt, azonban 
a biztonságiak a sértetlen bejá-
rati ajtót látva nem gyanították, 
hogy esetleg kívülről, az épület 
falán keresztül hatolnak be a be-
törők. Mint mondta, kétli, hogy 
horogra akadnának a tolvajok, hi-
szen Gyergyószentmiklóson már 
magáncég is gyűjti az ócskavasat, 
ráadásul idegen megyéből érkező 
autók járják a cigánytelepeket, 
helyben fizetve a begyűjtött va-
sért. 

Az 1991-ben létesült Trans-
metal Kft. egyébként törtvas-
feldolgozással foglalkozik, fő 
tevékenysége az öntöttvas utcai 
bútorok gyártása, és 45 alkalma-
zottat foglalkoztat.
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> Vadárvácska Gyergyóalfaluban. 
Hetedik alkalommal szervezte meg idén a 
Sövér Elek Alapítvány és a gyergyóalfalvi 
önkormányzat a Vadárvácska Képzőmű-
vészeti Tábort a Bucsin-tető aljában lévő 
Vadárvácska erdei szálláson. A szombaton 
kezdődött táborozás idei témája a 800 éves 
alfalvi templom – tudtuk meg a tábor há-
zigazdájától, Gáll Mihálytól. Az alkotótá-
borozáson a visszatérő vendégek mellett 
újakat is köszönthettek, többek közt a 

magyarországi Péterffy Gizella képzőmű-
vészt, a marosvásárhelyi Bandi Katalin tex-
tilművészt és a székelyudvarhelyi Zavaczki 
Walter szobrászművészt.

> Szent Anna-búcsú. Búcsús szentmisét 
tartanak Gyergyóditróban a Szent Anna tisz-
teletére szentelt kápolnában ma 16 órától. Ezt 
követően a marosszentgyörgyi Szent Cecília 
együttes Vigasztaló című műsorát tekinthetik 
meg az érdeklődők. Az előadáson Baricz La-
jos-versek, Kodály-, Bartók-, Harmat Artúr-, 
Bach-, Beethoven-, Haydn-, Mendelssohn-, 

Seitz-művek hangzanak el. Közreműköd-
nek: Baricz Emőke (zongora), Baricz Lajos 
pap-költő, Iszlai Antónia (ének), Iszlai Bri-
gitta (ének), Mihály Csaba (zongora), Simon 
Csenge (hegedű), Simon Janka (hegedű), 
Simon Kinga (furulyák), Szakács Boglárka 
(zongora). Zongorán kísér Blanaru Amália és 
Szőnyi Márta. 

> Tárlattal zárult az alkotótábor. Közel száz 
festményből, grafikából, fából faragott sulyok-
ból, nemezből és egyéb kézművestermékből álló 
rögtönzött kiállítással zárult tegnap a 18. alka-

lommal megszervezett Kárpát-medencei Bor-
sos Miklós Alkotótábor Gyergyószárhegyen. A 
július 17–25. közötti táborozáson 35 gyerek öt 
kísérőtanárral vett részt Felvidékről, Magyaror-
szágról és Erdélyből.  

> Környezetvédelmi táborozáson a BIG 
diákjai. A Brassó megyei Felsőszombatfalván 
táborozott a Batthyány Ignác Gimnázium 
(BIG) 22 környezetvédelem szakos diákja. A 
július 11–14. közötti táborozáson többek közt 
erdőtakarítással hívták fel a figyelmet a környe-
zetvédelem fontosságára a tanulók.

Körkép
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Sólámpától a sóbarlangig
BETörTEK A TrAnsMETAl KFT. MűhElyéBE

Egy tonna ócskavas tűnt el

Kozma Éva és Ervin atya a sóbarlangban. Immunrendszer-erősítő hatás fotó: jánossy alíz

Az elkövetők a kitört falon keresztül vitték el a zsákmányt fotó: jánossy alíz

Mindkét éjszaka riasz-
tás történt, azonban a 
biztonságiak a sértetlen 
bejárati ajtót látva nem 
gyanították, hogy eset-
leg kívülről, az épület 
falán keresztül hatolnak 
be a betörők. 


