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> Tűzoltóállomás épül. Kevés híján még 
az idén elkészül Csíkszentkirályon az önkéntes 
katasztrófavédelmi szolgálat székháza, tudtuk 
meg Székely Ernő polgármestertől. A kivitelezés 
nyolcvan százalékban teljesül az idén, így jövőtől 
egy jól felszerelt garázs, tűzoltóautó, öltöző, mel-
lékhelyiség és tárgyalóterem áll rendelkezésre. A 
polgármesteri hivatal udvarán található garázs 
manzárdjában három szobát alakítanak ki olyan 
szükségesetekre, amikor árvíz, tűzeset vagy más 
katasztrófa miatt hajlék nélkül maradna valaki.

> Hajlék fiataloknak és időseknek. Ifjúsági 
ház építésén dolgoznak Csík szent királyon. A 
kultúrház udvarán körvonalazódó épület kivite-
lezése egy 2010-es beruházás eredménye, amely 
Hargita Megye Tanácsa és a helyi önkormány-
zat együttműködését dicséri. Székely Ernő pol-
gármester szerint a jövő évi költségvetéstől függ, 
mikorra készül el a kétszintes épület, amelyben 
az Ezüst hajak – nyugdíjasklub is helyet kap.

> Ünnepélyes díjátadás. A Magyar Köztár-
saság Érdemrend Lovagkeresztjével tüntetik ki 
ma este Bíró Gábor festőművészt, restaurátort, 

Farkas Miklós nyugalmazott matematikatanárt, 
Gazda József irodalom- és műkritikust, esszé-
írót és tanárt, Monica Ionițát, a lészpedi román 
tannyelvű iskola tanárát a Magyar Köztársaság 
Csíkszeredai Főkonzulátusán. Boros Károly 
csíktaplocai plébános részére a Magyar Köz-
társasági Érdemrend Arany Érdemkeresztjét 
nyújtja át Zsigmond Barna Pál főkonzul; Haáz 
Sándor, a szentegyházi Mártonffy János Általá-
nos Iskola igazgatója a Magyar Köztársasági Ér-
demrend Tisztikeresztjét kapja, Vargha Mihály 
szobrászművész pedig Pro Cultura Hungarica 
Emlékplakettben részesül. 

> Csíkszeredai képzőművészek kiállítá-
sa Budapesten. A csíkszeredai Studio 9 kép-
zőművészeti alkotócsoport tagjainak – Balla 
Tibor, Bara Barnabás, Botár László, Gergely 
Zoltán, Keresztes Györgyi, Nagy Ödön, 
Szabó Árpád, Turcza László, Váncsa Mónika 
és Xantus Géza – munkáiból nyílt kiállítás 
tegnap este Budapesten, a Vármegye Galé-
riában, az Erdély Művészetéért Alapítvány 
szervezésében. Az október 14-ig látogatható 
kiállítást Semjén Zsolt miniszterelnök-he-
lyettes nyitotta meg, közreműködött Fábián 
Éva népzenész. 

A környék építészeti jellegzetes-
ségeit szem előtt tartva újítják 
fel és korszerűsítik a hagyomá-
nyos népi fürdőket Hargita me-
gyében. A megyei tanács 2010-
es turisztikai beruházásainak 
keretében, a Regionális Fejlesz-
tési és Turisztikai Minisztérium 
támogatásával az idén kilenc te-
lepülés tizenegy fürdőjének fel-
újítását véglegesítik. A projek-
tet az idén újabb tizenhat fürdő 
rendbetételére is kiterjesztette 
Hargita Megye Tanácsa, ezek 
már szerepelnek a minisztérium 
beruházási listáján, de még nincs 
anyagi fedezet a megvalósítá-
sukra. A felújítások utolsó száz 
méteréhez ért gyógyturisztikai 
központok jelenlegi állapotáról, 
működéséről most induló soroza-
tunkban számolunk be. A sort a 
csíkszentkirályi Borsáros-fürdő 
nyitja.

Darvas Beáta
darvas.beata@hargitanepe.ro

Szauna, jakuzzi, kezelőme-
dence, a vendégek elszállá-
solására négy faházikót épí-

tettek a fürdő területén, ezenkívül 
parkoló, fedett szabadtéri tűzhely, 
filagória, teniszpálya is áll majd a 
csíkszentkirályi Borsáros-fürdőhöz 
érkező pihenni és gyógyulni vágyók 
rendelkezésére. Mindez azok után, 
hogy sikerül a gyógyturisztikai köz-
pontot beüzemelni. 

A dolgok jelenlegi állása
A turisztikai létesítmény hivatalos 

avatása 2010. december 17-én volt, 
Elena Udrea turisztikai és regionális 
fejlesztési miniszter jelenlétében. „A 
mosdók, öltözők, kazánház, központi 
fűtés, az egyik medence is üzemké-
pes, a jakuzzival vagyunk elakadva. 
Ez utóbbi esetében eltér a tervező és a 
kivitelező álláspontja, de csak tárgya-
lás és megegyezés kérdése, hogy ezen 
a holtponton átbillenjünk” – ismer-
tette a Borsáros-fürdő jelenlegi hely-

zetét Székely Ernő. Csíkszentkirály 
polgármesterétől megtudtuk, amint 
véglegesítik és átadják a fürdőt, újabb 
megoldáskeresési fázis következik, 
amikor a gyógyturisztikai központ 
gondnoksági joga visszakerül Hargita 
Megye Tanácsától a helyi önkormány-
zat hatáskörébe. Mivel limitált az ön-
kormányzati alkalmazottak száma, a 
működtetés hogyanját Székely Ernő a 
polgármesteri hivatal által létrehozott 
cég lehetőségében látja.

Az épület a tervek szerint energe-
tikai szempontból nagyjából önellátó 
lesz: napelemek segítségével állítják 
elő a szükséges energiát. Az erre vonat-
kozó pályázatokat még nem bírálták 
el, tudtuk meg Székely Ernőtől, aki a 
továbbiakban azt is elmondta, a terve-
zéskor a szakemberek figyelembe vet-
ték a környék építészeti jellegzetessége-
it, a felhasznált anyagokat és a jellegze-
tes alcsíki formákat, épületvonalakat.  
A fürdő beüzemelése utánra is több bő-
vítési tervet szövöget a csíkszentkirályi 
önkormányzat: minifocipálya, parko-
sítás, egy kempingtelep, sátorhelyek 
kialakítása, hogy a település minél 
sok oldalúbban ki tudja aknázni a für-
dő nyújtotta lehetőségeket.

A Borsáros-fürdő története
A fürdő a Borsáros tőzegláp 

szomszédságában található, az Olt 
folyó partján, a falu központjában. A 

fürdő építését 1891-ben kezdték el, 
mivel az itt lévő borvíz gyógyhatása 
(reumatikus és ízületi bántalmakra) 
már korábban számtalan megbénult, 
nyomorék embernek adta vissza az 
egészségét. Az 1930-as években a 
fürdőmedencét megnagyobbították 
és öltözőfülkéket építettek hozzá. 
Azonban az első és a második világ-
háború okozta kedvezőtlen gazdasági 
körülmények következtében a fürdő 
lassan tönkrement. Második újjászü-
letése az 1970–1980 közötti időszak-
ban volt. Ekkor a helyi tanács újjáépít-
tette és betonmedencébe foglaltatta a 
régi fürdőt. Kellemes langyos vizét 
a környékbeliek is igen kedvelték. 
Állandó karbantartására, felügyele-
tére azonban nem volt anyagi fede-
zet, s így a 80-as évek végére a fürdő 
a csendes enyészeté lett. A 2000-es 
évek elején a falu vezetősége a turiz-
mus fellendítésének új lehetőségét 
látta a régi fürdő felélesztésében. Így 
sikerült 2005-ben, Jánosi Csabával, a 
Csíki Természetjáró és Természetvé-
dő Egyesület elnökével és dr. Herczeg 
Ágnessel, a budapesti Ars Topia Ala-
pítvány vezetőjével közösen, önkén-
tes diákcsapatok bevonásával, kaláká-
ban, tíz nap alatt felújítani a fürdőt. 
Az építők a fürdő szomszédságában 
fűzfavesszőből egy gigantikus méretű 
Szent Koronát alkottak, amely a ter-
mészet megszentelt helye lett, a falu 

szimbóluma. 2007-ben a Tiva Tár-
saság pályázati pénzből bekerítette a 
fürdőt, megóvva ezáltal az arra legelé-
sző állatoktól és a rongáló kezektől. 

A népi feredők felújításának 
előzményei
A felújítási program kezdemé-

nyezője és elsődleges haszonélvező-
je Hargita Megye Tanácsa, amely 
ügykezelésbe vette a felújításra váró 
fürdők területét a program megva-
lósításának időszakára. Miután meg-
történt a beruházás, a gondnoksági 
jog visszakerül a helyi tanácsok hatás-
körébe, akik megszervezik a fürdők 
működését, így a haszonélvezők a 
lakosok és turisták lesznek.

Közel egymillió eurós finanszí-
rozásból kezdődött el a népi fürdők 
rehabilitációs programja Hargita 
megyében. A megyei tanács 2009 
őszén nyújtotta be a terveket a Ré-
giófejlesztési és Turisztikai Miniszté-
riumhoz, miután felmérést végeztek 
a helyi önkormányzatok körében. A 
projekt keretében kilenc Hargita me-
gyei településen újíthatják fel a ha-
gyományos népi feredőket: Borszé-
ken, Csíkszentkirályon, Csík szent-
tamáson, Csíkszent im rén, Csík ve re-
be sen, Csík kozmáson, Ma dé fal ván, 
Gyer gyó csomafalván és Lá zár falván. 
A csík szentkirályi beruházások érté-
ke közel nyolcszázezer lej.

Újabb tizenhat fürdő 
felújításával bővül a projekt
A tavalyi beruházások sikerén fel-

buzdulva, az idén újabb tizenhat fürdő 
felújítási tervével bővítette a 2011. évi 
turisztikai beruházások névsorát Har-
gita Megye Tanácsa. A projekt felke-
rült a Regionális Fejlesztési és Turiszti-
kai Minisztérium beruházási listájára, 
de még nincs anyagi fedezet rá. 

A hagyományos népi fürdők 
felújítására vonatkozó tervben a 
következő források szerepelnek:  
a Tus nád községhez tartozó Nádas-
fürdő, a homoródszentmártoni sós-
fürdő, a ko rondi Árcsó, a csík karc-
falvi Ma di csafürdő, a Csík szent si-
mon községhez tartozó Csatószeg 
bor vízforrása, valamint a borszé ki, 
csík dán falvi, csíkmadarasi, csík pál-
falvi, csík szentléleki, gyergyó reme-
tei, gyer gyóújfalvi, kirujfürdői, ho-
mo ród almási, maroshévízi és szé-
kely ke resztúri népi fürdők. 

A FelÚjíToTT népi FeRedők nyoMáBAn

Kapunyitás előtt a Borsáros-fürdő
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Feladatok: 
– a meglévő ügyfélkör megtartása és újabb vevők felkutatása.

Elvárások:
– tapasztalat értékesítés területén;
– román, magyar nyelvtudás;
– B-kategóriás hajtási jogosítvány.

Amit kínálunk: teljesítményarányos bérezés.

Önéletrajzát megkérjük, küldje el szeptember 15-ig
az office@comathr.ro e-mail címre.

Érdeklődni lehet a 0745–100077-es telefonszámon.

A Borsáros-fürdő beindulását követően máris újabb fejlesztésben gondolkodik az üzemeltető önkormányzat fotó: hompoth loránd


